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บทท่ี 5 

 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเรื่องกลยุทธ์การพฒันาชุมชนเข้มแข็งสู่ชุมชนยัง่ยืน: กรณีศึกษาชุมชนพูน

บําเพญ็  เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศกึษาสภาพ
บรบิทของชุมชนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความเขม้แขง็ของชุมชน 2) เพื่อศกึษาคุณลกัษณะและ
ปัจจยัที่มีผลต่อความเข้มแขง็ของชุมชนพูนบําเพ็ญ และ 3) เพื่อนําเสนอกลยุทธ์การพฒันา
ชุมชนเขม้แขง็สู่ชุมชนยัง่ยนื ในการตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั ผูว้จิยัไดท้ําการวจิยัเชงิคุณภาพ 
เกบ็ขอ้มูลเชงิดว้ยการวจิยัเอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสนทนากลุ่ม และการสงัเกตแบบ
ไม่มสี่วนร่วม ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูนํ้าชุมชน ปราชญช์าวบา้น และคณะทาํงานพืน้ทีส่ขุภาวะ 
จํานวนทัง้สิน้ 15 คน เลอืกผูใ้หข้อ้มูลดว้ยเทคนิคสโนวบ์อลล ์วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะห์
เน้ือหา โดยอาศยัเทคนิคการวเิคราะหก์ารจดักลุ่มแนวคดิ การปรบัเปลีย่นแนวคดิตามขอ้มลูเชงิ
ประจักษ์ และการวิเคราะห์เพื่อแสดงตัวอย่าง สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั มดีงันี้ 

 
5.1 สรปุผลการวิจยั 

ชุมชนพูนบําเพญ็เป็นชุมชนเมอืงทีม่ลีกัษณะการเปลีย่นแปลงทางสงัคม ทําใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงในการดาํเนินชวีติ อนัเป็นผลมากจากการปรบัโครงสรา้งการผลติและวถิชีวีติทีเ่ป็น
ผลพวงจากแนวคดิการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยั และความเจรญิก้าวหน้าของโลกาภิ
วตัน์  

การเปลีย่นแปลงไดท้ําใหชุ้มชนตอ้งเผชญิกบัปัญหาต่างๆ ชุมชนสามารถปรบัตวั สรา้ง
เงื่อนไขและกระบวนการตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสมกลายเป็นชุมชนทีม่คีวามเขม้แขง็ อย่างไร
ก็ตาม กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมนัน้ได้เขา้มาท้าทายชุมชนอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้จงึมี
ปรากฏใหเ้หน็ปัญหาในการพฒันาชุมชน  

ในการวจิยัครัง้น้ีได้มีการทําความเข้าใจบรบิทของชุมชนที่มีความสมัพนัธ์กบัความ
เขม้แขง็ การทําความเขา้ใจคุณลกัษณะ กระบวนการ การดําเนินงานและปัจจยัทีม่ผีลต่อความ
เข้มแข็ง รวมทัง้กําหนดกลยุทธ์ที่จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยัง่ยืน ดังสรุปผลการวิจยั
ต่อไปน้ี 
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5.1.1 สภาพบริบทของชุมชนท่ีมีความสมัพนัธก์บัความเข้มแขง็ของชุมชน 
ชุมชนพนูบําเพญ็เป็นชุมชนทีน่ับถอืศาสนาพุทธ มสีภาพไม่แตกต่างจงัชุมชนนอกรอบ

ของกรุงเทพมหานครอื่นๆ ทีก่ําลงัเปลีย่นไปเป็นชุมชนเมอืงมากขึน้ มสีาธารณูปโภคพืน้ฐานที่
อํานวยความสะดวกให้กบัชุมชน ได้แก่ ไฟฟ้า ถนน ประปา และการสื่อสารที่ครบครนั การ
ประกอบอาชพีของคนในชุมชนพูนบําเพญ็มทีัง้ที่เป็นพนักงานรบัจ้างทํางานในบรษิัทเอกชน 
รบัจา้งทัว่ไป คา้ขาย รบัราชการ พนักงานในรฐัวสิาหกจิ และมบีางส่วนทีอ่ยู่ในภาคการเกษตร 
ชุมชนมคีลองบางตดัผ่านและเชื่อมต่อไปยงัคลองตลิง่ชนั มลีํากระโดงส่งน้ําเขา้แปลงเกษตร
กระจายอยู่ในชุมชน พืน้ทีท่างการเกษตรภายในชุมชนไดล้ดลงไปมาก ชุมชนพนูบําเพญ็มพีืน้ที่
ซึง่ใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้ีเ่รยีกวา่ “พืน้ทีส่ขุภาวะ” ซึง่สามารถพฒันาต่อไปเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว 

ในแงข่องเศรษฐกจิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเขม้แขง็ของชุมชน พบว่า เกษตรคนเมอืง
ถอืเป็นจุดเด่นของคนในชุมชนทีเ่ป็นแหล่งสรา้งรายไดเ้ขา้ครอบครวั ลกัษณะการทําเกษตรนัน้
ส่วนใหญ่เป็นสวนผสม พื้นที่เกษตรเป็นสิ่งที่ช่วยรกัษาความเป็นธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของชุมชนทีก่า้วไปสูก่ารเป็นชุมชนเมอืงไวไ้ด ้

ผลผลติทางการเกษตรหลกัของชุมชน ไดแ้ก่ พชืผกั และผลไม ้ผลผลติทางการเกษตร
ในชุมชนไดถู้กนํามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑท์ีส่รา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัคนในชุมชนพูนบําเพญ็โดย
ผ่านกลไกของการสร้างเครอืข่ายรวมตวัเป็นกลุ่มแม่บ้าน ออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น 
น้ําพรกิเผาสมุนไพร  ขา้วเกรยีบสมุนไพร ขา้วแต๋นสมุนไพร และเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น 
ภายในชุมชนมกีารรวมกลุ่มทางการเงนิเพือ่เพิม่หลกัประกนัความมัน่คงในการดาํรงชวีติ ทาํใหม้ี
แหล่งเงนิหมุนเวยีนเพื่อนํามาใชส้นับสนุนในเรื่องของอาชพีของคนในชุมชน นอกจากนี้ภายใน
ชุมชนยงัมตีลาดคลองบางเชอืกหนงัทีถู่กพฒันาขึน้เพือ่เป็นแหล่งเพิม่รายไดใ้หก้บัชุมชน 
 ในแงข่องสงัคมวฒันธรรม พบว่า พนูบําเพญ็เป็นชุมชนทีม่คีวามสมัพนัธท์างสงัคมแบบ
เครอืญาติ เนื่องจากคนในพื้นที่ได้อยู่อย่างช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัมาช้านาน ความสมัพนัธ์แบบ
เครอืญาตนิี้ทําให้วถิีชวีติของคนในชุมชนมคีวามสนิทชดิเชื้อ ถ้อยทถี้อยอาศยั เอื้อประโยชน์
ร่วมกนั ชุมชนพูนบําเพญ็เป็นชุมชนหนึ่งที่มกีารดําเนินงานด้านการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมได้
อย่างโดดเด่น มพีื้นที่จดัแสดงความรูแ้ละบนัทกึประวตัขิองชุมชน มกีารจดักจิกรรมในวนังาน
สําคัญตามประเพณีของไทย มีการสืบทอดอาชีพขนมไทยมงคล และการร่วมอนุรักษ์
ศลิปวฒันธรรมของกลุ่มเยาวชน 
  

5.1.2 คณุลกัษณะและปัจจยัท่ีมีผลต่อความเข้มแขง็ของชุมชนพนูบาํเพญ็  
คุณลกัษณะทีส่ะทอ้นความเขม้แขง็ของชุมชน ไดแ้ก่ ความสามารถในการพึง่ตนเองของ

ชุมชน ความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน การมวีสิยัทศัน์ของชุมชน และความรกัและหวงแหน
ชุมชน 
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ความสามารถในการพึง่ตนเอง คนในชุมชนพูนบําเพญ็มอีสิระทีจ่ะกําหนดทางเลอืกใน
การจดัการกบัปัญหาและดาํเนินกจิกรรมต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชน โดยสงัเกตไดจ้าก
การพลกิฟ้ืนชุมชนภายหลงัจากวกิฤตน้ําท่วมในช่วงปี พ.ศ. 2554 หรอืสงัเกตไดจ้ากการพฒันา
ตลาดบางเชือกหนัง การพึ่งตนเองของชุมชนพูนบําเพ็ญยงัสงัเกตได้จากการรวมกลุ่มปลูก
กลว้ยไม ้กลุ่มแม่บา้นผลติขา้วเกรยีบสมุนไพร กลุ่มแม่บา้นขา้วแต๋นสมุนไพร และกลุ่มแม่บา้น
น้ําพรกิเผากลว้ย กลุ่มแม่บา้นเหล่าน้ีถอืเป็นกลุ่มทีนํ่ารายไดเ้ขา้สูชุ่มชน เป็นการเพิม่รายไดข้อง
ชาวบา้นโดยไมต่อ้งพึง่หน่วยงานภายนอก 

ความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน คนในชุมชนพูนบําเพญ็มคีวามมัน่คงปลอดภยัในการ
ดํารงชวีติ เนื่องจากความไวว้างใจและความใกล้ชดิกนัของคนในชุมชน มรีะบบสวสัดกิารของ
ชุมชนที่เป็นหลกัประกนัในการบรโิภคของคนในชุมชน และมคีวามมัน่คงปลอดภยัในแง่ของ
อาชญากรรมและความปลอดภยัของสมบตัสิาธารณะ 

การมวีสิยัทศัน์ของชุมชน สมาชกิในชุมชนพนูบําเพญ็มคีวามเขา้ใจในสภาพของชุมชน 
มกีารประชุมเพื่อประเมนิปัญหาหรอืโอกาสในอนาคตของชุมชนว่าควรเดนิไปอย่างไร มกีาร
ประชุมร่วมกนัของสมาชกิเดอืนละครัง้เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เช่น การแก้ปัญหา
เด็กติดเกม การแก้ปัญหายาเสพย์ติด การแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชน การแก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกจิ และการจดัพืน้ทีเ่อือ้อาํนวยต่อสขุภาพทีด่ขีองคนในชุมชน เป็นตน้ 

ความรกัและหวงแหนชุมชน คนในชุมชนพนูบําเพญ็เป็นกลุ่มคนทีม่คีวามรกั รูส้กึภูมใิจ
ในความเป็นเจา้ของชุมชน มกีารสบืสานภูมปัิญญาของชุมชนอย่างต่อเน่ือง ชุมชนพูนบําเพญ็
นัน้ไดร้่วมกนัอนุรกัษ์โดยดาํเนินการร่วมกนัทัง้ผูนํ้าชุมชน คนในชุมชน และเครอืขา่ยของชุมชน 
โดยไดท้ํามาอย่างต่อเนื่องเป็นปฏทินิหลกัของชุมชน นอกจากนี้ในชุมชนยงัมกีลุ่มผูนํ้าชุมชนที่
เป็นปราชญ์ชาวบ้านทีไ่ดถ้่ายทอดภูมใิหก้บัเยาวชน เยาวชนทีม่าเรยีนรูง้านปั้นหรอืดนตรไีทย
นัน้ต่างเขา้มาเรยีนรูด้ว้ยความสนใจ ดว้ยใจรกัและดว้ยความภาคภมูใิจในสิง่ทีม่อียูใ่นชุมชน 

ปัจจยัทีนํ่าไปสูค่วามเขม้แขง็ของชุมชนพนูบําเพญ็ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธเ์ชงิสงัคมทีแ่น่น
แฟ้นการเรยีนรูเ้พือ่ชวีติ เครอืขา่ยชุมชน ผูนํ้าตามธรรมชาต ิและเศรษฐกจิแบบพึง่ตนเอง 

ความสมัพนัธเ์ชงิสงัคมทีแ่น่นแฟ้นสะทอ้นออกมาใหเ้หน็จากความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกนั
ของคนในชุมชนโดยผ่านระบบครอบครวัหรอืเครอืญาต ิซึ่งทําให้เกดิการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั
กลายเป็นพลงัที่จะสามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้ ความสมัพนัธ์ที่แนบแน่นยงั
สามารถพจิารณาไดจ้ากการดําเนินงานของชุมชนทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ วฒันธรรมประเพณี และ
การจดัสวสัดกิารชุมชน โดยมุ่งเน้นการยอมรบัของสมาชกิในชุมชน จติสํานึกที่ดงีาม และให้
ความสาํคญักบัประโยชน์สว่นรวม 

การเรยีนรูเ้พื่อชวีติ ความเขม้แขง็ของชุมชนเกดิขึน้จากปัจจยัด้านการเรยีนรูเ้พื่อชวีติ 
ซึง่เป็นผลจากการทีค่นในชุมชนไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั มกีารนําความรูท้ ัง้เก่าและใหม่มา
หลอมรวมใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนในยุคใหมไ่ดเ้ป็นอยา่งด ีภายในชุมชนมี
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การจดัตัง้สถานีการเรยีนรูภ้ายใตช้ื่อ “พืน้ทีสุ่ขภาวะ” เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูข้องคนทัง้ภายในและ
ภายนอกชุมชน นอกจากน้ี การเรยีนรู้เพื่อชวีติของคนในชุมชนพูนบําเพ็ญยงัเป็นการเรยีนรู้
ร่วมกนักบัหน่วยงานภายนอก ซึ่งสามารถนําประโยชน์ที่ได้จากการเรยีนรูไ้ปปฏบิตัจิรงิ เป็น
ประโยชน์ต่อการยงัชพี และยงัเป็นการเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

เครอืข่ายชุมชน ชุมชนพูนบําเพ็ญได้มีการจดัตัง้เครอืข่ายกิจกรรมของชุมชนที่เป็น
ความต้องการหรอืความสนใจร่วมกนัเพื่อพฒันาชุมชนทําให้สมาชกิได้มกีารตดิต่อสมัพนัธ์กนั
อย่างสมํ่าเสมอมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้อ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ร่วมกนัจนนําไปสู่การ
ร่วมกนัคดิร่วมกนัตดัสนิใจเพื่อพฒันาชุมชน ชุมชนพูนบําเพ็ญยงัมสีายสมัพนัธ์เครอืข่ายกบั
ชุมชนรอบๆ รวมถงึเครอืขา่ยกบัหน่วยงานรฐัและหน่วยงานภาคเอกชน ซึง่มสีว่นความสาํคญัใน
การเพิม่ความเขม้แขง็ของชุมชนไดม้ากยิง่ขึน้ 

ผูนํ้าตามธรรมชาต ิผูนํ้าชุมชนมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ผูนํ้าตาม
ธรรมชาตเิป็นศูนย์รวมของชุมชน นําพาชุมชนไปสู่แนวทางพฒันาที่สอดคล้องและเหมาะสม 
ผูนํ้าตามธรรมชาตชิุมชนพูนบําเพญ็นัน้เป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถ เป็นผูรู้ห้รอืผูอ้าวุโสใน
ชุมชน และเป็นผู้ที่มคีุณธรรมได้รบัการสนับสนุนจากสมาชกิในชุมชน ที่สําคญัคอืเป็นผู้มจีติ
สาธารณะ สละแรงกายแรงใจอุทศิตนเพือ่ชุมชน 

เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชนพูน
บําเพ็ญสะท้อนให้เห็นถึงการที่สมาชกิในชุมชนมกีารพฒันาระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเอง มี
ความเป็นอยู่อย่างพอกนิและพอเพยีง เป็นแหล่งรายได้เพิม่โดยผ่านการใช้ภูมปัิญญาท้องถิน่
และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมแหล่งเรยีนรูต้่างๆ ทีม่อียู่ทัว่ชุมชนยงักลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ซึ่ง
กาํลงัถูกพฒันาเพือ่มุง่ใหเ้กดิรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของคนในชุมชน 

 
5.1.3 กลยทุธก์ารพฒันาชุมชนเข้มแขง็สู่ชุมชนยัง่ยืน 
กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนพูนบําเพ็ญไปสู่ชุมชนยัง่ยืนที่เสนอไว้ในผลการวิจัยมี 6 

ประการไดแ้ก่ 1) สรรสรา้งกจิกรรมการพฒันาชุมชนอย่างต่อเน่ือง 2) สานต่อการอนุรกัษ์พืน้ที่
เกษตร ปลูกจิตสํานึกผู้เข้ามาอยู่ใหม่ 3) ประชาสมัพันธ์ชุมชนเชิงรุก 4) พัฒนาการตลาด
ผลติภณัฑ์ชุมชน 5) พฒันาเยาวชนและสรา้งกลุ่มผูนํ้ารุ่นใหม่สานต่อภารกจิ 6) สรา้งเครอืข่าย
ภายนอกเพื่อการพัฒนาชุมชนเพิ่มเติม กลยุทธ์เหล่าน้ีมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของ
กระบวนการพฒันา ซึ่งมจุีดเริม่ต้นจากการเสรมิสรา้งศกัยภาพภายในชุมชน เพื่อนําไปสู่การ
เพิม่ความเขม้แขง็ และพรอ้มกา้วสูก่ารเป็นชุมชนยัง่ยนื ดงัภาพ 5.1  

บ่อเกดิของความยัง่ยนืคอืคนในชุมชน ดงันัน้ในการเสรมิสรา้งศกัยภาพของชุมชนจงึ
ควรหนัมาพฒันาคนในชุมชน การพฒันาเยาวชนให้เป็นกําลงัสําคญัต่อการพฒันาชุมชนใน
อนาคตดว้ยการมุ่งสรา้งจติสาํนึกสาธารณะ ดว้ยการปลูกฝังคา่นิยม จดัประสบการณ์เรยีนรู ้และ
คงคุณค่าของจติสํานึกใหก้บัเยาวชนเป็นสิง่จําเป็น เมื่อประกอบกบัการพฒันาและต่อยอดองค์
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ความรู ้เพิม่พูนทกัษะ และความสามารถของคนในชุมชน รวมทัง้หากไดม้กีารพฒันาผูนํ้าตาม
ธรรมชาติที่ถอืเป็นกําลงัสําคญัของการพฒันาชุมชนด้วยแล้วจะยิง่ทําให้ทุนมนุษย์ของชุมชน
เพิม่ขึน้เอือ้ต่อการพฒันาไปสูค่วามยัง่ยนืนอกจากน้ี ชุมชนควรไดม้กีารปลูกจติสาํนึกผูเ้ขา้มาอยู่
ใหม่ โดยการทําให้เกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของ มคีวามรกัและหวงแหนชุมชนเหมอืนดงัเช่นคน
พืน้ทีท่ีอ่ยู่มาแต่เดมิ เมื่อความเป็นเจา้ของชุมชนเกดิขึน้ เมื่อมคีวามรกัและหวงแหนชุมชน ผูเ้ขา้
มาอยูใ่หมจ่ะเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน ลดอุปสรรคและปัญหาของการพฒันาชุมชน  

 
 
 

 
 
 
 
  เสรมิศกัยภาพภายในชุมชน           เพิม่พนูความเขม้แขง็               กา้วสูชุ่มชนยัง่ยนื 

 
ภาพ 5.1 กลยทุธเ์พือ่พฒันาชุมชนพนูบาํเพญ็ไปสูช่มุชนยัง่ยนื 

  
การพฒันาชุมชนพนูบาํเพญ็ไปสูชุ่มชนยัง่ยนือาศยัการเสรมิสรา้งศกัยภาพภายในชุมชน

ดว้ยการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกจิ โดยกลยทุธส์านต่อการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรทีนํ่าเสนอนี้จะเป็น
แหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่จะนําไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่เกษตรยงั
สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาด้านเกษตรธรรมชาติที่มีอยู่ในปราชญ์
ชาวบา้นเป็นแหล่งทีจ่ะทําใหค้นในและนอกชุมชนไดเ้ขา้มาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถอืเป็นภูมปัิญญา
ทีบู่รณาการกบัอาชพี การทีค่นไดม้าพบปะเรยีนรูก้นัทําใหเ้กดิการสือ่สารสงัคม และอาจนําไปสู่
การสรา้งความสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้ และส่งผลดตี่อการพฒันาชุมชน พื้นที่เกษตรยงั
สามารถเพิม่ศกัยภาพไดด้ว้ยการพฒันาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร ซึง่จะเป็นอกีหน่ึง
ช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กบัคนในชุมชน และเนื่องจากการสานต่อการเกษตรแบบ
ธรรมชาตเิป็นลกัษณะของการเกษตรที่ไม่ทําลายสิง่แวดล้อมในชุมชน ดงันัน้กลยุทธ์นี้จงึเป็น
การสรา้งความสมดุลกนัทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

ในการเพิ่มพูนความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชนควรได้มีการประชาสมัพันธ์เพื่อให้
บุคคลภายนอกได้รูจ้กัชุมชนมากยิง่ขึน้ และเพื่อประโยชน์ในการสรา้งรายได้ โดยเฉพาะกลุ่ม
นกัท่องเทีย่วนัน้ ทางชุมชนควรดาํเนินการประชาสมัพนัธช์ุมชนเชงิรุก โดยมุ่งเน้นการสือ่เน้ือหา
“การเป็นชุมชนในสวน แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรอนุรกัษ์ และวถิขีองคนเหนือสุดภาษีเจรญิ”

 

- สานต่อการอนุรกัษ์พืน้ที่
เกษตร  
- ปลกูจติสาํนึกผูเ้ขา้มาอยูใ่หม ่

- พฒันาเยาวชน สรา้งกลุ่ม
ผูนํ้ารุน่ใหมส่านต่อภารกจิ 

 

- ประชาสมัพนัธช์ุมชนเชงิรุก 
- พฒันาการตลาดผลติภณัฑ์
ชุมชน 
- สรา้งเครอืขา่ยภายนอกเพือ่
การพฒันาชุมชน 

 

สรรสรา้งกจิกรรมการพฒันา
ชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 
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อาศยัสือ่บุคคล สือ่สงัคมออนไลน์ และกลวธิกีารประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้ควรไดม้กีารพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสข์องชุมชน การออกแบบสื่อการประชาสมัพนัธ ์และการพฒันาความรู้
และทกัษะดา้นการประชาสมัพนัธข์องคนในชุมชน 
 การพฒันาการตลาดผลติภณัฑช์ุมชนเป็นอกีช่องทางในการเพิม่ความเขม้แขง็ โดยควร
ได้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์ การพฒันาบรรจุภณัฑ์ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลผลติจากการ
แปรรูปสนิค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ควรมกีารสร้างความเชื่อถือในด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการตลาดให้กับ
ผลติภณัฑช์ุมชนไดม้ากขึน้ นอกจากนี้ ชุมชนควรไดม้กีารสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัองคก์ร
ภายนอกเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การช่วยเหลือ และสร้าง
ประโยชน์ร่วมกนั โดยเครอืขา่ยทีค่วรดาํเนินการสรา้ง ไดแ้ก่ เครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน เครอืขา่ย
ชุมชนกบัสถาบนัการศกึษา และเครอืขา่ยดา้นการทอ่งเทีย่ว 
 ทัง้น้ีหากชุมชนไดม้กีารดําเนินงานในการจดักจิกรรมทีช่่วยสรา้งความสมดุลกนัระหว่าง
การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมที่ทําอยู่ในปัจจุบัน และได้มีการรื้อฟ้ืน
กจิกรรมทีเ่คยทาํในอดตีมาดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองนัน้จะนําชุมชนกา้วสูก่ารเป็นชุมชนยัง่ยนืได้
ในอนาคต 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจยั 

 ชุมชนพนูบาํเพญ็เป็นชุมชนทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาไปสูชุ่มชนยัง่ยนื จากการทีชุ่มชน
มจุีดแข็งในเรื่องของพื้นที่ที่เอื้อต่อการพฒันา การมีผู้นําที่มีความรู้ความสามารถ มีปราชญ์
ชาวบา้นทีม่คีวามรู ้มภีมูปัิญญาทอ้งถิน่ คนในชุมชนเขา้มามสีว่นร่วมในการรเิริม่และดาํเนินงาน
เพือ่พฒันาชุมชน  และการมกีลุ่มองคก์รชุมชนทีไ่ดร้บัการจดัตัง้อยา่งเป็นทางการ อยา่งไรกต็าม 
ชุมชนยงัมจุีดอ่อนสาํคญัในเรือ่งของการขาดงบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินงาน 

ในการแก้ปัญหาเรื่องการขาดงบประมาณเพื่อการพฒันาชุมชนนัน้ การรวมกลุ่มทาง
การเงนิของชุมชนพูนบําเพญ็ที่ปรากฏใหเ้หน็ในรูปของกลุ่มออมทรพัยแ์ละกองทุนชุมชนเมอืง
สามารถตอบสนองความต้องการดงักล่าวได้ เพยีงแต่ต้องนําเงนิออกมาใชอ้อกมาลงทุน กลุ่ม
ทางการเงนิทัง้สองนี้นอกจากจะเป็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อเพิ่มหลกัประกนัความมัน่คงในการ
ดํารงชวีติโดยมุ่งเน้นการออมและเงนิหมุนเวยีนเพื่อนํามาใช้สนับสนุนในเรื่องของอาชพี เพื่อ
พฒันาคุณภาพชวีติของชาวชุมชนพูนบําเพญ็แลว้ องคก์ารทางการเงนินี้ยงัมคีวามเชื่อมโยงไป
กบัการพฒันาความยัง่ยนืของชุมชนดงัทีส่ทิธพิทัธ ์เลศิศรชียันนท ์(2556) สะทอ้นใหเ้หน็ว่า แม้
องค์กรทางการเงนิจะมเีป้าหมายของการดําเนินงานที่หลากหลาย แต่เป้าหมายที่เป็นจุดเน้น
สําคญัคอื การมุ่งสู่การพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจระดบัชุมชน มุ่งเน้นการ
สนับสนุนใหค้นในชุมชนมกีารบรโิภคสนิคา้ทีป่ลอดภยั และมุ่งเน้นการสรา้งสมัพนัธ์ทีด่ขีองคน
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ในชุมชน ในบางชุมชนได้มกีารรวมกลุ่มทางการเงนิที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดล้อม ดงัเช่น 
กลุ่มสจัจะออมทรพัย์บ้านทุ่งทอง จงัหวดัพจิติร นอกจากประโยชน์ในด้านการออมแล้ว กลุ่ม
องคก์รการเงนินี้ยงัมขีึน้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการแกปั้ญหาความเสื่อมโทรมของสิง่แวดลอ้มของ
ชุมชนด้วย ดงันัน้องค์กรการเงนิของชุมชนจงึถือเป็นส่วนหน่ึงของฐานรากในการสร้างความ
สมดุลกนัทัง้ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และดา้นระบบนิเวศน์ตามแนวคดิของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ลักษณะชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูนบําเพ็ญสะท้อนได้จากความสามารถในการ
พึ่งตนเองของชุมชน ความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน การมวีสิยัทศัน์ของชุมชน และความรกั
และหวงแหนชุมชนนัน้เป็นไปตามทีไ่พบูลยว์ฒันศริธิรรม (2548) ไดก้ล่าวไวว้่า ชุมชนเขม้แขง็
คือการที่ชุมชนสามารถจดัการสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการความรู้องค์กรชุมชน ระบบ
ความสมัพนัธ์กจิกรรมหรอืการจดัการทรพัยากรชุมชน และเป็นไปตามที่ปารชิาต ิวลยัเสถยีร 
(2553) ไดใ้หข้อ้สรุปเกีย่วกบันิยามของชุมชนเขม้แขง็ทีน่่าสนใจไวว้่า ชุมชนทีเ่ขม้แขง็ หมายถงึ 
ชุมชนที่มีความสามารถในการพึ่งตนเอง ประชาชนในชุมชนมีความมัน่คงปลอดภัยในการ
ดํารงชวีติ มคีวามรกัหวงแหนชุมชน และชุมชนมวีสิยัทศัน์ทีด่ ีรวมทัง้สอดคลอ้งกบัทีน่ภาภรณ์
หะวานนท ์และคณะ (2550) สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ชุมชนทีม่คีวามเขม้แขง็จะสงัเกตไดจ้ากการทีค่น
ในชุมชนสามารถดํารงอยู่อย่างมศีกัดิศ์ร ีไม่รอคอยความช่วยเหลอืจากภายนอก คนในชุมชนมี
ความปลอดภยัในการดํารงชวีติ มคีวามรกัและหวงแหนชุมชน มวีสิยัทศัน์สามารถคาดการณ์
ปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตและมองเหน็แนวทางการแกปั้ญหาเหล่านัน้ 

ความเข้มแข็งของชุมชนพูนบําเพ็ญเกิดขึ้นจากอิทธิพลของปัจจยัสําคญั 5 ประการ 
ไดแ้ก่ความสมัพนัธเ์ชงิสงัคมทีแ่น่นแฟ้น ลกัษณะการเรยีนรูเ้พื่อชวีติของคนในชุมชน เครอืขา่ย
ของชุมชนผูนํ้าตามธรรมชาต ิและลกัษณะเศรษฐกจิแบบพึง่ตนเองของชุมชน 

ความสมัพันธ์เชิงสงัคมถือเป็นโครงสร้างทางสงัคมที่เป็นเงื่อนไขของความร่วมมือ 
พึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนั ชุมชนใดที่มคีวามสมัพนัธ์เชงิสงัคมที่แน่นแฟ้นจะทําใหค้นในชุมชน
นัน้มโีอกาสไดแ้สดงศกัยภาพอยา่งอสิระ มกีารแลกเปลีย่นการเรยีนรูจ้นพฒันาเป็นฐานการสรา้ง
ความเขม้แขง็ของชุมชน ความสมัพนัธเ์ชงิสงัคมทีเ่น้นแฟ้นทาํใหเ้กดิการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัคน
ในชุมชน มคีวามรกัใคร่เอือ้อาทรกลายเป็นพลงัสาํคญัในการทาํใหค้นในชุมชนฟันฝ่าปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ทีผ่่านเขา้มาไดอ้ย่างด ี(อมรวชิช์ นาครทรรพ และคณะ, 2551; อุทยั ดุลยเกษม 
และอรศรี งามวิทยาพงศ์, 2540; บุญนาค ตีวกุล, 2543) ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่ให้
ความสําคญักบัคนมากกว่าผลประโยชน์นัน้จะมสี่วนทําใหชุ้มชนเกดิความเขม้แขง็เพราะทําให้
คนในชุมชนอยูร่่วมกนัในลกัษณะการพึง่พาอาศยั เชน่ การชว่ยลงแรงในการจดังานหรอืงานบุญ 
การชว่ยกนัดแูลเดก็เยาวชนในชุมชน และการรว่มกนัอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในชุมชน 

ความสมัพนัธ์ที่เกิดจากการช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัในเรื่องของการประกอบอาชพี ชีวติ
ความเป็นอยู่ในแต่ละวนัหรอืแมแ้ต่ช่วงที่เจอวกิฤตจากภยัธรรมชาตขิองชุมชนพูนบําเพญ็เป็น
สว่นหนึ่งทีท่าํใหเ้กดิความแน่นแฟ้น แมเ้วลาจะเปลีย่นแปลงไปแต่ผลจากการช่วยเหลอืเกือ้กูลที่
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ผ่านมานัน้ยงัคงเป็นสิง่ทีอ่ยู่ในใจของผูท้ีถู่กให ้กลายเป็นสิง่ทีท่ําใหเ้กดิพลงั เมื่อมกีารขอความ
ช่วยเหลอืกนัในวนัหน้า เช่น การประชุม การระดมทุน หรอืกจิกรรมพฒันาชุมชนต่างๆ ทีจ่ะมี
ขึ้นนั ้นจึงมักไม่ถูกปฏิเสธ เกิดเป็นความสํานึกร่วมที่พร้อมจะพัฒนาชุมชนไปด้วยกัน 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวนี้เป็นไปตามที่ชาติชาย ณ เชยีงใหม่ (2542) กล่าวว่า อํานาจที่เป็นผล
จากความแน่นแฟ้นเชงิสงัคมชว่ยใหชุ้มชนจดัการกบัปัญหาต่างๆ ทาํใหส้ามารถดาํรงรกัษาแบบ
แผนความคิด คุณค่า และจิตสํานึกที่ดีงาม ให้ความสําคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ดังนั ้น
ความสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้นจงึเป็นเหตุผลหน่ึงที่ทําให้ชุมชนมคีวามเขม้แขง็และเป็นต้นทุนที่จะ
นําไปสูห่ลกัประกนัของความยัง่ยนื 

ในส่วนของลกัษณะการเรยีนรูเ้พื่อชวีติของคนในชุมชนนัน้ได้ทําให้มกีารแลกเปลี่ยน
ความรูก้นัของคนในชุมชนที่สามารถนําไปสู่การปฏบิตัจิรงิ และยงัเป็นการเรยีนรูท้ี่ช่วยคงภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่หรอืการสบืสานภูมปัิญญาดัง้เดมิ ดงัตวัอย่างของการทีค่นในชุมชนไดพ้ยายามที่
จะอยู่รอดหรอืดํารงอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยชุมชนโดยได้สร้างระบบ
ความรูบู้รณาการกบัอาชพีที่สอดคล้องกบัระบบนิเวศภายในชุมชน มกีารนําทรพัยากรที่มอียู่
ตามธรรมชาติมาสรรสร้างร่วมกบัภูมิปัญญาดัง้เดิมที่มีมาผสมผสานกบัองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
ตอบสนองความจําเป็น เช่น การปลูกพลบัพลงึไวเ้พื่อเป็นยาประกอบการประคบรอ้น การทํา
สวนกล้วยไม้ของสวนธงชยักล้วยไม้งามที่ปลอดสารเคม ีและการทําเกษตรธรรมชาติของป้า
สาํรวย เป็นตน้  

ลกัษณะของการเรยีนรู้เพื่อชีวติดงักล่าวนี้ได้ทําให้ชุมชนสามารถนําความรู้หรอืภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่มาปรบัใชเ้พื่อประโยชน์ในการยงัชพีและยงัเป็นการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมและ
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ การเรยีนรูใ้นลกัษณะดงักล่าวถอืเป็นทุนของชุมชนทีเ่กื้อหนุนต่อการพฒันา
ชุมชนไปสู่ความเขม้แขง็โดยอาศยัระบบเศรษฐกจิชุมชนที่มทีรพัยากรธรรมชาตใินชุมชนเป็น
ฐานในการผลติ ประกอบกบัการอาศยัการนําภูมปัิญญาทีม่อียู่ในชุมชนมาจดัการความรูนํ้าไปสู่
การพฒันาต่อยอดเพื่อความยัง่ยนื (วรรณธรรม กาญจนะสุวรรณ, 2553; กฤศณัฏฐ์ เมธวนิช
ยุตม์, สุภาพรรณ พาบุ และรงัสรรค์ นามวงศ์, 2559) สําหรบัเครอืข่ายของชุมชนนัน้ถอืได้ว่า
เป็นอีกปัจจยัสําคญัที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชนดงัที่วรรณธรรม กาญจนะสุวรรณ 
(2553) อุทยั ดุลยเกษม และอรศร ีงามวทิยาพงศ ์(2540) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าเครอืขา่ยชุมชนทีม่ี
การติดต่อสมัพันธ์กันอย่างสมํ่าเสมอจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ร่วมกนัระหว่างเครอืข่าย สมาชิกได้ร่วมกนัคดิร่วมกนัตดัสนิใจและนําไปสู่การ
พฒันารว่มกนั 

ในขณะทีผู่นํ้าตามธรรมชาตจิะมบีทบาทในการเป็นปรกึษาหารอื แสวงหาความร่วมมอื
ในการแกปั้ญหาของชุมชนโดยการร่วมคดิร่วมทํา และผลกัดนัการดําเนินงานต่างๆ เพื่อพฒันา
ชุมชน ลักษณะของผู้นําตามธรรมชาติที่เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยครัง้น้ีสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2553) ที่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้นําที่ส่งผลให้ชุมชน
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เขม้แขง็เป็นผูท้ี่มคีวามรูค้วามสามารถ มคีุณธรรมจรยิธรรม และเป็นผูท้ี่ได้รบัการยอมรบัและ
สนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนรวมทัง้สอดคล้องกับผลงานงานวิจัยของนักวิชาการใน
ต่างประเทศ ดงัเช่นผลงานของ Mohamad & Silong (2010) ทีไ่ดท้าํการศกึษาบทบาทของผูนํ้า
ในการพฒันาชุมชนในประเทศมาเลเซยี ผลการวจิยันี้แสดงใหเ้หน็วา่ผูนํ้าตามธรรมธรรมชาตคิอื
ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ของการพฒันาชุมชนใหม้คีวามยัง่ยนื ผูนํ้ามบีทบาทสาํคญัในการเป็นคน
ประสานการใชท้รพัยากรเพื่อการพฒันาชุมชน สื่อสารขอ้มูลเพื่อการพฒันาชุมชน รวมทัง้การ
เป็นผูร้เิริม่โครงการเพือ่แกปั้ญหาของชุมชน  

ผูนํ้าตามธรรมชาตขิองชุมชนพูนบําเพญ็เป็นผูนํ้าที่มคีุณธรรมจรยิธรรม เป็นผูท้ี่ได้รบั
การยอมรบัและสนับสนุนจากสมาชกิในชุมชนเนื่องจากความตัง้ใจในการทํางาน ส่งผลใหค้นใน
ชุมชนมีความพร้อมที่จะเข้ามาทํางานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ผลการวิจยันี้สอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของฉลาด จนัทรสมบตั ิและคณะ (2554) ที่พบว่า ผูนํ้าที่เป็นปัจจยันําไปสู่การเป็น
ชุมชนเขม้แขง็ที่มคีวามสามารถในการพึ่งตนเองนัน้จะเป็นผู้ที่เขา้มาทํางานในลกัษณะแบบมี
ส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบและรับผิดชอบ  ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยไดม้กีารสรา้งการยอมรบัจากสมาชกิในชุมชนจาก
การประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ีมคีุณธรรมจรยิธรรม  

ผลการวจิยัยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการเป็นผูนํ้าทีจ่ะชว่ยสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนไดด้ี
นัน้ควรจะเป็นผูท้ีเ่สยีสละเวลาและสามารถนําความรูท้ีม่มีาคดิมาสรรสรา้งในการดาํเนินกจิกรรม
ต่างๆ ใหก้บัชุมชน ผลการวจิยัดงักล่าวนี้สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัก่อนหน้าของชยัพร พบิูลศริ ิ
(2551) ที่ได้ทําการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความสําเร็จของการจดัสวสัดิการสงัคมขององค์กร
ชุมชน โดยสะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินงานต่างๆ ของชุมชนจะสําเร็จได้นัน้ขึ้นอยู่กับผู้นํา
ธรรมชาตทิีรู่จ้กัวเิคราะหต์นเอง มสีจัจะ ทําตนเป็นแบบอย่าง เสยีสละ และทํางานร่วมกบัคนใน
ชุมชนเพือ่ประโยชน์ของคนในชุมชน 

ลักษณะเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชนถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสําคัญของความ
เขม้แขง็ของชุมชน ขอ้ค้นพบที่ได้นี้เป็นไปตามผลงานของนักวชิาการที่ต่างเห็นไปในทํานอง
เดยีวกนัว่าความเขม้เขง็ของชุมชนขึน้อยู่กบัเศรษฐกจิแบบพึง่ตนเอง ซึง่สะทอ้นไดจ้ากการผลติ
ทีมุ่่งตอบสนองความตอ้งการของตนเองโดยเน้นปัจจยัการผลติในชุมชนและอาศยัธรรมชาตเิป็น
ตวักําหนด มกีารบรโิภคสิง่ทีห่ามาไดต้ามธรรมชาตใินทอ้งถิน่ มุ่งเน้นการแลกเปลีย่นสิง่ของกนั
ของคนในชุมชนมากกว่าการซื้อขาย พออยู่พอกินโดยไม่ทําลายธรรมชาติ (นภาภรณ์ หะวา
นนท์ และคณะ, 2550; บุญนาค ตีวกุล, 2543; ชาติชาย ณ เชยีงใหม่, 2542; อุทยั ดุลยเกษม 
และอรศร ีงามวทิยาพงศ,์ 2540) 

กลยุทธก์ารพฒันาชุมชนพนูบําเพญ็ไปสู่ชุมชนยัง่ยนืม ี6 ประการ ไดแ้ก่ 1) สานต่อการ
อนุรกัษ์พื้นที่เกษตร ปลูกจิตสํานึกผู้เข้ามาใหม่ 2) สรรสร้างกิจกรรมการพฒันาชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง 3) ดําเนินการประชาสมัพนัธ์ชุมชนเชิงรุก 4) พฒันาการตลาดผลติภณัฑ์ชุมชนพูน
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บําเพ็ญ 5) เฟ้นหากลุ่มผู้นํารุ่นใหม่สานต่อภารกิจ และ 6) การสร้างเครอืข่ายเพื่อการพฒันา
ชุมชนเพิม่เตมิ กลยุทธท์ัง้ 6ประการนี้เป็นการนําเสนอภายใตก้รอบของการพฒันาแบบยัง่ยนืซึง่
ให้ความสําคญักบัการพฒันาที่ตอบสนองความต้องการที่จําเป็นของปัจจุบันโดยไม่ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องใช้ตอบสนองความจําเป็น (Zhen, 
Routray, Zoebisch, Chen, Xie, & Cheng, 2005) เป็นการพฒันาชุมชนเพื่อปรบัปรุงคุณภาพ
ชวีติของคนและชุมชนให้ดขีึน้โดยไม่เอนเอยีงไปทางวตัถุนิยมจนลมืการพจิารณาและอนุรกัษ์
สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ (อนุรกัษ์ปัญญานุวฒัน์, 2548) และเป็นการพฒันาที่มุ่งเน้นการ
พฒันาคนเป็นศนูยก์ลาง และทาํใหชุ้มชนยัง่ยนืโดยพฒันาสิง่แวดลอ้มควบคู่กบัเศรษฐกจิร่วมกบั
การพฒันาเชิงวฒันธรรม (Srinivas, 2003; ณัฐวชัร์ เผ่าภู่, 2554; อมรวชิช์ นาครทรรพ และ
คณะ, 2551) 

กลยุทธส์านต่อการอนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตร ปลูกจติสาํนึกผูเ้ขา้มาใหม่จะทําใหม้กีารพฒันา
ชุมชนทีค่ํานึงถงึความสอดคลอ้งกนัระหว่างคนในชุมชน เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม และเป็นกล
ยทุธท์ีส่ง่เสรมิใหเ้กดิความต่อเน่ืองของการพฒันาชุมชนโดยอาศยัการมสีว่นรว่มของคนทีเ่ขา้มา
อยู่ใหม่ เป็นไปตามเงื่อนไขสําคญัของการพฒันาชุมชนยัง่ยืน การสานต่อการอนุรกัษ์พื้นที่
เกษตร เป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัเจา้ของพืน้ที ่โดยนําภูมปัิญญาทีม่มีาทําการเกษตรทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อมในชุมชน ถือเป็นลกัษณะของการพฒันาที่อาศยัศกัยภาพของมนุษย์มาสร้าง
ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิโดยไม่ทําลายสิง่แวดลอ้ม ซึ่งจะเป็นผลดใีนระยะยาว นําไปสู่ความ
ยัง่ยนื (ปัญญา เทพสิงห์ และธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2556) ดงันัน้การสานต่อการ
อนุรกัษ์พืน้ทีเ่กษตรจงึเป็นกลยุทธห์น่ึงทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งความเขม้แขง้ใหก้บัชุมชนเพื่อพรอ้ม
กา้วไปสูก่ารเป็นชุมชนยัง่ยนื 

การปลูกจติสาํนึกเป็นสิง่ทีจ่ะทาํใหค้นไดท้าํงานเพื่อชุมชนมากขึน้ มคีวามกลา้หาญทาง
จรยิธรรม ลดปัญหาการเห็นตวัที่นําไปสู่การทําลายทรพัยากร จติสํานึกเป็นบ่อเกดิของความ
เป็นมนุษยท์ีจ่ะเป็นแกนกลางในการพฒันาชุมชน (พระธรรมปิฎก, 2556; ปัญญา เทพสงิห ์และ
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2556) การปลูกจิตสํานึกผู้เข้ามาใหม่โดยอาศัยการสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนเพื่ อให้ชุมชนได้มีกฎเกณฑ์ร่วมกันในการอนุรักษ์
ท รัพ ยาก รธรรมชาตินั ้น ส าม ารถ นํ าม าใช้ เป็ นหลักป ระกัน ในการลดก ารทํ าล าย
ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่ภายในชุมชน และถอืเป็นระบบอาํนาจชุมชนทีส่ะทอ้นถงึการมสีทิธใิน
การใชท้รพัยากรธรรมชาตริ่วมกนัของคนในชุมชนอย่างเหมาะสม (อุดมศกัดิ ์สนิธพิงษ์, 2558) 
อาจกล่าวไดว้่า ขอ้ตกลงร่วมจะนําไปสู่ความเท่าเทยีมกนัของการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ของคนใน
ชุมชนนัน่เอง 

นอกจากนี้ขอ้ตกลงรว่มนี้จะเป็นกฎเกณฑข์องการควบคุมดแูลคนในชมุชนใหป้ฏบิตัติาม 
เป็นเกราะป้องกนัไม่ใหม้กีารทําลายสภาพแวดลอ้ม และยงัเป็นการปลูกฝังแนวคดิในการรกัษา
สภาพแวดล้อมที่มอียู่ในชุมชนให้คงอยู่ต่อไปได้ ซึ่งเมื่ออธบิายตามทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที ่



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

107 
 

(structural- function theory) จะพบวา่ประโยชน์สาํคญัของการปลกูจติสาํนึกผูเ้ขา้มาใหมค่อืการ
เป็นกลไกทีจ่ะทําใหโ้ครงสรา้งทีเ่ป็นระบบย่อยๆ ของชุมชนพูนบําเพญ็ ซึง่ต่างมหีน้าทีแ่ตกต่าง
กนัไปนัน้ไดม้กีารบรูณาการและปรบัตวัเขา้หากนัเพือ่พฒันาชุมชนรว่มกนั ดงัภาพ 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5.2 บรูณาการระบบยอ่ยในชุมชนพนูบาํเพญ็เพือ่พฒันาชุมชนยัง่ยนื 
 

ภาพ 5.2 สะทอ้นใหเ้หน็ว่าระบบยอ่ยภายในชุมชนพนูบําเพญ็ม ี3 ระบบ ไดแ้ก่ กลุ่มคน
ที่อยู่มาแต่เดมิ กลุ่มคนที่เขา้มาอยู่ใหม่ และการรวมกลุ่มกนัของกลุ่มคน เช่น คณะกรรมการ
ชุมชน กลุ่มพืน้ทีส่ขุภาวะเพือ่พฒันาชุมชน และองคก์รชุมชน เป็นตน้ การปลกูจติสาํนึกผูเ้ขา้มา
ใหม่จะสามารถนํามาใชเ้ป็นกลยุทธ์เพื่อทําใหก้ลุ่มผูค้นที่เขา้มาอยู่ใหม่ได้เขา้มาที่มสี่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชน ระบบย่อยดงักล่าวต่างมหีน้าทีข่องตวัเองทีแ่ตกต่างกนัออกไป แต่สามารถที่
จะประสานกนัได้ด้วยการสรา้งระบบความสมัพนัธ์ที่ดเีพื่อให้เกดิการพฒันาชุมชนร่วมกนั คอื 
การทาํใหค้นในชุมชนมคีวามรกัความหวงแหนชุมชนและรูส้กึเป็นเจา้ของชุมชน โดยมเีป้าหมาย
รว่มกนัคอื การพฒันาชุมชนไปสูชุ่มชนยัง่ยนื  

ความรกัความหวงแหนชุมชนและการรูส้กึเป็นเจ้าของชุมชนจะเป็นกลไกสําคญัทําให้
เกดิความสมัพนัธ์ทีด่ขีองระบบย่อยต่างๆ ช่วยลดหรอืป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ 
ทาํใหเ้อือ้ต่อการเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน ในขณะทีก่ารมเีป้าหมายรว่มกนันัน้จะเป็น
พลงัสําคญัที่จะทําใหก้ลุ่มคนที่เขา้มาใหม่ได้เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการคดิรเิริม่และดําเนินการ
พฒันาชุมชน ตามหลกัการมสีว่นรว่มในการพฒันาชุมชน การมสีว่นร่วมเป็นหลกัการสาํคญัทีจ่ะ
ทาํใหชุ้มชนไดม้กีารพฒันาอย่างยัง่ยนื ดงัผลงานวจิยัของจนิตวรี ์เกษมศุข (2559) ทีไ่ดส้ะทอ้น

 ชุมชนยัง่ยนื 

กลุ่มคนทีอ่ยูม่าแต่เดมิ 

กลุ่มคนทีเ่ขา้มาอยูใ่หม ่

คณะกรรมการชุมชน 

องคก์รชุมชน 

กลุ่มพืน้ทีส่ขุภาวะเพือ่การ

มสีว่นรว่ม 

มสีว่นรว่ม 

เป้าหมายรว่ม ระบบยอ่ย 

รกัและหวงแหนชุมชน 

รูส้กึเป็นเจา้ของ
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ให้เห็นบทเรยีนของการพฒันาชุมชนบ้านจํารุง ตําบลเนินฆ้อ อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึ่ง
เกดิขึน้จากการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมกีารนําขอ้มูลข่าวสารที่ไดจ้ากการรบัฟังความ
คดิเหน็ของคนในชุมชนเพื่อพฒันาชุมชน รวมทัง้การเปิดโอกาสใหก้บัสมาชกิในชุมชนไดเ้ขา้มา
วางแผนพฒันาและดําเนินการพฒันาชุมชนร่วมกนัโดยผ่านกจิกรรมกลุ่มต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม 
เช่น การพฒันากองทุนหมู่บ้าน การแปรรูปปลาไสต้นั การรวมกลุ่มเกษตรกรสวนผสมผสาน 
กลุ่มสวนผลไม ้และกลุ่มผลติยางพารา เป็นตน้ การดําเนินการในลกัษณะดงักล่าวน้ีเป็นการนํา
ความรูข้องสมาชกิในชุมชนมาใชใ้ห้เกดิประโยชน์ ถอืเป็นกลยุทธ์ที่จะทําใหเ้กดิความต่อเน่ือง
ของการพฒันาขึ้นได้จากการทําให้เกิดความรู้สกึในความเป็นเจ้าของชุมชน และยงัเป็นการ
กระจายทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่เพือ่ประโยชน์ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของคนในชุมชนใหม้ี
ความเทา่เทยีมตามหลกัการของการพฒันาอยา่งยัง่ยนืนัน่เอง  

กลยุทธ์การดําเนินการประชาสมัพนัธ์ชุมชนเชิงรุกที่ได้มกีารเสนอให้ใช้สื่อบุคคลสื่อ
สงัคมออนไลน์ และใช้กลวธิกีารประชาสมัพนัธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของชุมชน พรอ้มทัง้การ
พฒันาระบบฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสข์องชุมชนเพื่อสนบัสนุนการประชาสมัพนัธน์ัน้เป็นไปตาม
แนวคดิการใช้ประโยชน์จากสื่อประชาสมัพนัธ์ (อรุณรตัน์ ชนิวรณ์, 2553) ที่กล่าวว่า ในการ
ประชาสมัพนัธ์จําเป็นต้องพจิารณาปัจจยัต่างๆ เพื่อวางแผนการใช้สื่อให้เหมาะสม เช่น การ
เลอืกสือ่ การคาํนึงถงึขดีความสามารถของผูร้บั และการดาํเนินการ เป็นตน้ ทัง้น้ีเพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึ
กลุ่มเป้าหมายใหม้ากทีส่ดุ 

กลยุทธ์ดําเนินการประชาสมัพนัธ์ชุมชนเชงิรุกยงัได้เสนอให้มกีารพฒันาความรู้และ
ทกัษะดา้นการประชาสมัพนัธข์องคนในชุมชนควบคู่กนัไปดว้ย ถอืเป็นกลยุทธท์ีม่ขี ึน้เพื่อใหก้าร
ประชาสมัพนัธช์ุมชนนัน้เริม่ตน้จากภายใน คอื เริม่ตน้จากการเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะดา้นการ
ประชาสมัพนัธข์องคนในชุมชนพนูบําเพญ็เอง ซึง่ตรงนี้มสีว่นสาํคญัเป็นอย่างมากทีจ่ะทาํใหก้าร
ประชาสมัพนัธช์ุมชนทําไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การทําใหค้นในชุมชนเขา้ใจบทบาทและหน้าที่
ของตนเองอันจะให้เกิดการขยายข้อมูลไปสู่คนภายนอกให้รบัรู้และเข้าใจตรงกัน ตอกยํ้า
กลุ่มเป้าหมายจนนําไปสูก่ารจดจาํ ยอมรบั และการสนบัสนุนชุมชน (พรทพิย ์พมิลสนิธุ,์ 2545)  

การนําเสนอเน้ือหา“ชุมชนในสวน แหล่งท่องเที่ยวเชงิเกษตรอนุรกัษ์ และวถิีของคน
เหนือสุดภาษีเจรญิ”จะทําให้กลยุทธ์การดําเนินการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกนัน้ก่อให้เกิดความ
รว่มมอืรว่มในกนัของคนในชุมชนในการรว่มมอืกนัเพือ่ประชาสมัพนัธช์ุมชนพนูบําเพญ็ใหเ้ป็นที่
รูจ้กัมากยิง่ขึน้ การประชาสมัพนัธจ์ะสง่ผลทาํใหม้คีนจากภายนอกหรอืนกัท่องเทีย่วเขา้มาเยีย่ม
ชมชุมชน เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ดังนัน้กลยุทธ์การดําเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ชุมชนเชงิรุกจงึเป็นกลยุทธ์ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิการพฒันาชุมชน โดยมุ่งเน้นการใช้
สื่อประชาสมัพนัธ์มปีระสทิธภิาพ เป็นการส่งมอบอตัลกัษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รูจ้กั และเพิม่
ศกัยภาพของชุมชนพรอ้มที่จะก้าวไปสู่ชุมชนยัง่ยนื (อนิทริา พงษ์นาค และศุภกรณ์ดษิฐพนัธ์, 
2558)  
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สาํหรบักลยทุธก์ารพฒันาการตลาดเป็นการนําเสนอกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัสิง่ทีท่ศพร ศิ
รสิมัพนัธ ์(2556) ไดเ้สนอไวใ้นเรื่องการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ สงัคมน่าอยู่ และเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนื 
โดยกล่าวว่าการพฒันาตลาดถอืเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีจ่ะสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิฐาน
รากเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ในการพฒันาตลาดนัน้จําเป็นต้องอาศยักลไกทาง
เทคโนโลยีและทักษะการผลิตที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ผลการวจิยัครัง้น้ียงั
สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของวทิยา จนัทร์แดง และจํานง อดวิฒันสทิธิ ์(2555) ที่พบว่าในการ
บรหิารจดัการชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยัง่ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควรได้มีการ
พฒันาการตลาดที่มลีกัษณะของการร่วมกลุ่มเพื่อแปรรูปผลติภณัฑ์ชุมชน มกีารจําหน่ายตรง
ตามแหล่งค้าส่ง และการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายยงัศูนย์จําหน่ายผลติภณัฑ์ของหน่วยงาน
ราชการโดยเฉพาะ  

โครงการสร้างเครอืข่ายเพื่อการจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกล
ยุทธก์ารพฒันาการตลาดนัน้จะมสีว่นสาํคญัในการแกปั้ญหาดา้นการตลาดของผลติภณัฑช์ุมชน
เป็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อที่จะนําไปสู่การพฒันาศกัยภาพชุมชนดงัผลงานวจิยัของสุภาพร มาก
แจง้ และพรศริ ิกองนวล (2550) ทีไ่ดท้าํการศกึษาระบบการจดัการเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชนเพือ่
เสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน โดยใช้กรณีศึกษา
ผลติภณัฑช์ุมชนปากคลองบางปลากด อาํเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ ผลการวจิยั
ที่ว่าน้ีสะท้อนให้เหน็ว่าในการเสรมิสรา้งศกัยภาพวสิาหกจิชุนนัน้ควรได้มกีารรวมกลุ่มกนัเพื่อ
พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืที่เป็นรูปธรรม เครอืข่ายจะก่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารร่วมกนันําไปสู่ความร่วมมอืเพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์ทัง้ในด้านมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ การพฒันาผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ การสรา้งพื้นที่ทางการตลาด และการบรหิาร
จดัการ ถอืเป็นการดําเนินงานสําคญัที่จะทําให้เกิดการขบัเคลื่อนการพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชน
อยา่งยัง่ยนื  

เมื่อพจิารณามาทีก่ารพฒันาคนในชุมชนเพื่อสรา้งชุมชนยัง่ยนืนัน้จะพบว่า การเพิม่พูน
ความรูแ้ละทกัษะดา้นการประชาสมัพนัธข์องคนในชุมชนพนูบาํเพญ็ การต่อยอดองคค์วามรูข้อง
คนในชุมชน และโดยเฉพาะในส่วนของกลยุทธพ์ฒันาเยาวชนและสรา้งกลุ่มผูนํ้ารุ่นใหม่สานต่อ
ภารกจิเป็นสิง่ทีนํ่าเสนอไวส้อดคลอ้งแนวทางดงักล่าว โดยเป็นไปตามแนวคดิทีม่องว่ามนุษยใ์น
ฐานะทรพัยากรมนุษยเ์ป็นตน้เหตุหรอืปัจจยัสาํคญัของระบบการพฒันาทีย่ ัง่ยนื คนในชุมชนควร
ไดร้บัการพฒันาใหม้ฝีีมอื มคีวามรูค้วามสามารถ และยงัเป็นการพฒันาทีช่ว่ยเสรมิสรา้งใหเ้ป็นผู้
ทีรู่คุ้ณค่าของคนตระหนักถงึความสาํคญัของส่วนรวม การพฒันาคนในชุมชนดงักล่าวน้ีเป็นไป
ตามหลกัการดําเนินโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิซึ่งถอืเป็นหลกัการพฒันาไปสู่ความ
ยัง่ยนืที่ว่า “ต้องระเบดิจากขา้งใน” กล่าวคอื การระเบดิจากขา้งในเป็นการสรา้งความเขม้แขง็
ใหก้บัชุมชน โดยใหค้นในพืน้ทีไ่ดม้กีารดาํเนินโครงการดว้ยตน้เอง เริม่ตน้ดว้ยการพฒันาคนใน
ชุมชนนัน้ใหม้คีวามพรอ้มก่อนทัง้ในสว่นของการเตรยีมความพรอ้มดา้นความรู ้ความเขา้ใจ และ
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ทกัษะ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กบัคนในชุมชนได้ตัง้ตัวรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึน้กบัชุมชนในอนาคตได ้การเตรยีมความพรอ้มใหก้บัคนในชุมชนยงัเป็นการสรา้งพนัธะผกูพนั
ต่อการนําเดนิโครงการพฒันาทีจ่ะมขีึน้ไดด้ว้ย ดงัพระราชดํารสัตอนหนึ่งทีว่่า “เจา้หน้าทีป่่าไม้
ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสยีก่อน แล้วคนเหล่านัน้กจ็ะพากนัปลูกต้นไมล้งบนแผ่นดนิและ
รกัษาต้นไมด้ว้ยตนเอง” (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2556) ความต่อเนื่องของการพฒันาไปสู่ความ
ยัง่ยนืของชุมชนจําเป็นที่จะต้องพฒันาคนให้พรอ้มและรเิริม่ที่จะพฒันาตนเอง ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางทีว่่า การพฒันาไม่ไดอ้ยูท่ีว่่าชุมชนจะทาํอะไร แต่อยูท่ีท่าํอย่างไรจงึจะทาํใหชุ้มชนจงึจะ
เกดิการระเบดิจากขา้งใน (ธนากร สงัเขป, 2556) 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ขอ้เสนอแนะสําหรบัการปฏบิตั ิและขอ้เสนอแนะสําหรบัการ
วจิยัในอนาคต มดีงันี้ 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

1) ยกระดบัการพฒันาชุมชนเข้มแขง็ไปสู่ชุมชนยัง่ยืน 
จากทศิทางการพฒันาประเทศที่การมุ่งเน้นทางเลอืกของการพฒันาซึ่งได้ให้

ความสําคญักบัการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ แต่กลบัพบว่าการขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาของ
ชุมชนของไทยในช่วงที่ผ่านมานัน้ยงัมปัีญหา โดยเฉพาะการขาดความต่อเนื่องของการพฒันา 
ความไมส่มดุลกนัระหวา่งเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเนื่องมาจากการสรา้ง
ความเขม้แขง็จากการพึง่ตนเองและภูมคิุม้กนัในแงข่องการพฒันาคนในชุมชนยงัทําไดไ้ม่เตม็ที ่
ดงันัน้ผู้วจิยัจึงขอเสนอให้มีการปรบักระบวนทศัน์ของการพฒันาชุมชนโดยมุ่งเน้นไปที่การ
พฒันาคนในชุมชนให้มีความพร้อมรบักบัการเปลี่ยนแปลง การสร้างความต่อเน่ืองของการ
พฒันา และการสร้างความสมดุลระหว่างการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมใน
ชุมชน ยกระดบัการพฒันาชุมชนเขม้แขง็ไปสูชุ่มชนยัง่ยนืใหเ้ป็นวาระแหง่ชาต ิ

 
2) นโยบายสาํหรบัการนํากลยทุธไ์ปปฏิบติั 

 ในการนํากลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติ ชุมชนควรได้มีการจัดทํา
แผนปฏบิตักิาร โดยการตอบคาํถามทีว่่า กลยุทธใ์นแต่ละดา้นนัน้เป็นการทําอะไร (what) ทาํไม
จงึทํา (why) ทํากบัใคร (with whom) ทําอย่างไร (how) ทําที่ไหน (where) ทําเมื่อไหร่ (when) 
ใช้เงินเท่าใด (how much) และใครเป็นผู้รบัผิดชอบ (by whom) โดยควรอาศัยการประชุม
รว่มกนัของคณะกรรมการชุมชนจดัทาํออกมาเป็นแผนปฏบิตักิารประจาํปี  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

111 
 

ในช่วงของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการควรได้มีการติดตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตัเิป็นระยะ โดยควรไดม้กีารประชุมคณะกรรมการและสมาชกิร่วมกนัแปลง
สาระสาํคญัของตวัชีว้ดัความสาํเรจ็เพือ่หารอืกนัว่าขอ้มลูใดทีต่อ้งการเพือ่บ่งถงึการบรรลุตวัชีว้ดั 
คณะกรรมการทําการรวบรวมขอ้มูล นํามาประมวลหาขอ้สรุปของผลการดําเนินงานแลว้นําไป
เทยีบเคยีงกบัแผนปฏบิตักิาร สะท้อนใหเ้หน็ว่าผลการดําเนินงานที่เกดิขึน้นัน้เป็นไปตามแผน
หรอืไม่ มีการเบี่ยงเบนออกไปจากแผนมากน้อยเพียงใด ทัง้น้ีเมื่อได้มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารเสรจ็สิ้น ควรไดม้กีารพจิาณาว่าการดําเนินงานที่ผ่านมาบรรลุตามกลยุทธ์ที่ได้
กาํหนดไวห้รอืไม ่มากน้อยเพยีงใด หลงัจากนัน้จงึควรมกีารทบทวนจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และ
อุปสรรคเพื่อปรบักลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลง เขา้สู่วงจรของ
การวางแผนกลยทุธต์่อไป 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการปฏิบติั 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิยัเพื่อนําไปสู่การเสรมิสร้างชุมชนพูนบําเพ็ญจากความ

เขม้แขง็ไปสูชุ่มชนยัง่ยนื มดีงันี้ 
 

1) การพฒันาวิสาหกิจชุมชน 
   เพื่อบรรลุกลยุทธ์พัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนพูนบําเพ็ญ ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะให้ชุมชนได้มกีารจดัตัง้วสิาหกิจชุมชนขึ้น วสิาหกิจชุมชนน้ีจะเป็นแหล่งรายได้ของ
ชุมชนทีส่ามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในเรื่องการเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน 
แกปั้ญหาการขาดงบประมาณในการดําเนินงานของชุมชนทีผ่่านมา โดยแนวทางในการพฒันา
วสิาหกจิชุมชนในช่วงเริม่ตน้ควรไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มชุมชนโดยการประชุมชีแ้จงแนวทาง
ในการดําเนินงาน สร้างความเขา้ใจกบัคนในชุมชน และร่วมพจิารณาถึงโอกาสของวสิาหกิจ
ชุมชน จดัทําแผนวสิาหกจิชุมชน ทีค่รอบคลุมการกําหนดทศิทางของวสิาหกจิชุมชน การเขยีน
แผนและโครงการ การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน องคก์รวสิาหกจิชุมชน งบประมาณ และ
การประเมนิผล 
   หลังจากนัน้จึงจัดตัง้องค์กรวิสาหกิจชุมชน โดยการกําหนดประธานและ
คณะกรรมการวสิาหกิจชุมชนขึ้น ประธานควรเป็นผู้ที่มภีาวะผู้นํา พจิารณาผู้ที่มวีสิยัทศัน์ มี
ความสามารถ ชอบทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ มคีวามรบัผดิชอบ ตัง้ใจจรงิ ซื่อสตัย ์เสยีสละ และเป็นที่
น่าเชื่อถอืของบรรดาสมาชกิ ในส่วนของกรรมการนัน้ควรไดม้กีารพยายามใหค้นในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมให้มากที่สุด เปิดโอกาสให้ผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วม
พฒันาและบรหิารจดัการวสิาหกจิชุมชน โดยการกําหนดบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบที่
ชดัเจน ใหส้มาชกิเขา้มามสีว่นรว่มในทุกขัน้ตอนของการดาํเนินงาน  
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   ทัง้นี้ เพื่อให้มกีารนําเดนิการของวสิาหกิจชุมชนที่เป็นรูปธรรมต่อไป องค์กร
วสิาหกจิชุมชนควรมกีารร่างระเบยีบขอ้บงัคบัโดยการใชก้ารประชุมกลุ่ม เพื่อกําหนดและลงมติ
รบัรอง มกีารปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครดั ในการบรหิารงานควรเป็นดําเนินไป
โดยตัง้อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการติดตามและตรวจสอบผลการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 

2) การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละตลาดผลิตภณัฑช์ุมชนพนูบาํเพญ็ 
 จากผลการวจิยัทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าชุมชนพูนบําเพญ็เคยไดม้กีารรวมตวัของกลุ่ม

แม่บ้านที่เขม้แขง็ในการแปรรูปวตัถุดบิที่มอียู่ในชุมชนใหเ้ป็นผลติภณัฑ์ชุมชนที่มศีกัยภาพใน
การพฒันาในเชงิพาณิชยต์่อไปไดน้ัน้ ผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะใหม้กีารพฒันาผลติภณัฑช์ุมชนใหม้ี
ความแตกต่าง โดยเป็นผลติภณัฑ์ที่มุ่งเน้นการแปรรูปวตัถุดบิที่มอียู่ในชุมชน เช่น กล้วย ผกั 
และผลไม้ เป็นต้น วตัถุดบิเหล่าน้ีสามารถนํามาต่อยอดในเชงิพาณิชย์ได้โดยการสร้างความ
แตกต่างหรอืการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ โดยการสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาที่
แตกต่างจากผลติภณัฑช์ุมชนจากแหล่งอื่นเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์

นอกจากน้ีควรได้มกีารพฒันาบรรจุภณัฑ์ โดยเน้นลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ที่
คํานึงถงึประโยชน์การใชง้าน ความคงทน และรูปลกัษณ์ที่สวยงามทนัสมยั รวมทัง้สะท้อนวถิี
ชีวิตของชาวพูนบําเพ็ญโดยผ่านการเล่าเรื่องราวของชุมชน ซึ่งสามารถทําได้โดยอาศัย
เทคโนโลยคีวิอารโ์ค๊ต บรรจุประวตัคิวามเป็นมาของชุมชน วถิชีวีติ วฒันธรรมและของดชีุมชน
รว่มกบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑช์ุมชน 

ในส่วนของตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนนัน้ควรได้มีการแสวงหาแหล่งจําหน่าย
ผลติภณัฑ์ชุมชนเพิม่เติม โดยควรมแีหล่งจําหน่ายผลติภณัฑ์ชุมชนที่ชดัเจน อาศยัการสร้าง
เครอืข่ายกบัหน่วยงาน หา้งรา้น และชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นแหล่งซื้อผลติภณัฑ์ รวมทัง้ควรได้มี
การจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ ซึ่งถือเป็นช่องทางที่ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกและไดร้บัความนิยมมากขึน้ในปัจจุบนั 
 

3) การประเมินจิตสาํนึกของผูเ้ข้ามาอยู่ใหม่ในการพฒันาชุมชน 
จากกลยุทธ์สานต่อการอนุรกัษ์พืน้ที่เกษตร ปลูกจติสํานึกผูเ้ขา้มาใหม่ทีผู่ว้จิยั

ไดนํ้าเสนอไว ้ในส่วนน้ีขอนําเสนอขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประเมนิจติสาํนึกของผูเ้ขา้
มาอยู่ใหม่ในการมสี่วนร่วมการพฒันาชุมชน การประเมนิจติสํานึกผู้เขา้มาอยู่ใหม่จะเป็นสิง่ที่
ช่วยให้ชุมชนทราบว่าโครงการที่ได้ดําเนินการเพื่อปลูกจิตสํานึกผู้เข้ามาใหม่นัน้ประสบ
ความสาํเรจ็หรอืไม่ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิสามารถนํามาใชเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัการพฒันา
คนที่เขา้มาอยู่ใหม่และการพฒันาชุมชนต่อไป การประเมนิจติสํานึกสามารถวดัได้จากระดบั
จติสํานึกในการพฒันาชุมชน โดยการพิจารณาตัวบ่งชี้สําคญั เช่น การร่วมมือร่วมใจ ความ
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รบัผดิชอบ ความเป็นเจา้ของ การพึง่ตนเอง และการรเิริม่พฒันาชุมชน เป็นตน้ รวมทัง้สามารถ
ประเมนิไดจ้ากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการมจีติสาํนึกในการพฒันาชุมชน สงัเกตไดจ้ากการทีผู่้
เข้ามาอยู่ใหม่นัน้ไม่สร้างปัญหาให้กบัชุมชน การเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน และ
พฤตกิรรมที่บ่งถงึการมน้ํีาใจเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลอืคนในชุมชน (อรุณรุ่ง ปภาพศษิฐ, ทิ
วตัถ ์มณีโชต,ิ สายฤด ีวรกจิโภคาทร และวริตัน์ คาํศรจีนัทร,์ 2555) 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัในอนาคต 

 ในอนาคตควรไดม้กีารวจิยัในประเดน็ต่อไปน้ี 
 

1) การวิจยัเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนพนูบาํเพญ็ 
  จากขอ้เสนอในเรื่องกลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ให้ชุมชนพูนบําเพญ็เป็นที่รูจ้กั
มากขึ้น และจากผลการวิจยัที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนพูน
บําเพญ็ ในอนาคตจงึควรมกีารวจิยัเพื่อพฒันาการท่องเทีย่วของชุมชนพนูบําเพญ็ โดยควรไดม้ี
การวเิคราะหห์าแนวทาง รปูแบบ และวธิกีารทีเ่หมาะสมในการสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ว 
ทัง้น้ีควรอาศยัการวจิยัแบบมสี่วนร่วมเพื่อใหค้นในชุมชนพูนบําเพญ็ไดเ้ขา้มามบีทบาทในการ
คน้หาแนวทาง รปูแบบ และวธิกีารทีเ่หมาะสม ซึง่จะเป็นประโยชน์สาํหรบัการสรา้งความผกูพนั
หรอืการเป็นเจา้ของอนัจะนําไปสู่การปฏบิตั ิพฒันาการท่องเทีย่วของชุมชนทีเ่ป็นรูปธรรมไดด้ี
ยิง่ขึน้ 
  นอกจากนี้ ควรไดม้กีารศกึษาศกัยภาพการท่องเทีย่วในพืน้ทีห่รอืชุมชนอื่นๆ ที่
อยู่บรเิวณใกลเ้คยีง พรอ้มทัง้การศกึษาถงึความเป็นไปไดข้องการเชือ่มโยงใหแ้หล่งทอ่งเทีย่วใน
พืน้ทีห่รอืชุมชนอื่นนัน้มคีวามสอดคลอ้งกบัการพฒันาการท่องเทีย่วของชุมชนพูนบําเพญ็ การ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่วพืน้ทีใ่กลเ้คยีงจะทําใหม้คีวามน่าสนใจและความคุม้ค่าในการท่องเทีย่ว
ของนกัท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ควรไดม้กีารวจิยัเพือ่แสดงใหเ้หน็ผลกระทบของการท่องเทีย่ว
ทีอ่าจมตี่อวถิชีวีติ วฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของชุมชนทีอ่าจเกดิขึน้หากได้
มกีารพฒันาการท่องเที่ยว ผลการวจิยัที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ในเชงินโยบายสําหรบัหน่วยงาน
ภาครฐั และเป็นประโยชน์กบัชุมชนในการร่วมกนัแสวงหาแนวทางและวธิกีารในการป้องกนั
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา 
 

2) การวิจยัและพฒันาผูนํ้าชุมชนรุ่นใหม่เพ่ือการก้าวสู่ชุมชนยัง่ยืน 
จากขอ้เสนอในเรื่องกลยทุธเ์ฟ้นหากลุ่มผูนํ้ารุ่นใหมส่านต่อภารกจิ ในอนาคตจงึ

ควรมีการวิจยัเพื่อพัฒนาผู้นําชุมชนรุ่นใหม่เพื่อการก้าวสู่ชุมชนยัง่ยืน โดยอาจประยุกต์ใช้
ระเบยีบวธิกีารวจิยัและพฒันา ใชก้ารเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(action learning) รายบุคคล รว่มกบั
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การวจิยัแบบมสี่วนร่วมในลกัษณะเครอืข่ายผูนํ้า อาศยัการมสี่วนร่วมจากแบบอย่างผูนํ้าทีม่อียู่
ในปัจจุบนั เพื่อพฒันาเยาวชนรุ่นใหม่ทีม่ศีกัยภาพในการก้าวสู่เป็นผูนํ้าพฒันาชุมชนในอนาคต
ต่อไป 
 




