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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการที่ดแี ละแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการทีด่ ขี ององค์กรชุมชนทุง่ ตาเสา ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ และการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เป็ นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ขอ้ มูล คือ ผู้นาองค์กรชุมชน จานวน คน ผู้นาชุมชน จานวน คน
ชาวบ้านในชุมชน จานวน คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จานวน คน และนักวิชาการ จานวน คน ผล
การศึกษา พบว่า องค์กรชุมชนทุง่ ตาเสา อันได้แก่ มัสยิดดารุลอามีน กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแม่บา้ นเกษตรกรรักษ์โตน สถาบัน
การเงินชุมชนบ้านวังพา และเทศบาลเมืองทุ่งตาเสา ถือเป็ นกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา ทัง้ การสืบทอดศาสนา
การสร้างอาชีพ การดาเนินธุรกรรมทางการเงิน และการปกครอง ่งึ องค์กรเหล่านี้ล้วนมีการบริหารจัดการที่ดี แม้จะมี
ข้อจากัดอยู่บ้าง แต่ทว่า จาเป็ นต้องขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาที่มคี วามหลากหลายและ บั ้อน รวมทัง้ ยังต้องปะทะ
สังสรรค์กบั องค์การในรูปแบบอื่นๆ ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชนบนพืน้ ฐานของผลประโยชน์รว่ มทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับได้ของแต่
ละฝ่ าย เช่นนี้ องค์กรของชุมชนจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนา โดยต้องเริม่ จากพัฒนาคน สร้างวินัยทางการเงิน ให้ศรัทธานา
ทางชีวติ ทีส่ าคัญคือ ต้องอุทศิ ตนแก่ส่วนรวม ทัง้ นี้ เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการทีด่ แี ละชุมชนมีความเข้มแข็ง อันจัก
นาไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในชุมชน
คาสาคัญ : การบริหารจัดการทีด่ ,ี คุณภาพชีวติ , การจัดการชุมชน
ABSTRACT
This qualitative research aims to study the good governance and guidelines for development of
good governance of the Thungtamsao community organization which uses qualitative methods of
observation, interview, group discussion and exchange and learning forums, as the field data collection
tools. Informants in the research are 4 community organization leaders, 5 community leaders, 30 villagers,
5 local government officials, and 5 academics. The study found that the Thungtamsao community
organization: Masjid Darulamine, Agricultural Housewives of Rak Ton Community Enterprise Group, Ban
Wangpha Community Financial Institution, and Thungtamsao Municipality is a mechanism of development
steering for such religious promulgating, vocational promoting, financial operations, and governance.
Although the organization has good governance with also some obstacles, however, there still steers the
development activity, diversity and complexity, including of the interaction with other organizations, both
internal and external communities, based on the accepted mutual benefits. Therefore, the organization is
needed development which begins from human, financial discipline creating, faith led-living, and public
consciousness comes first. This aforementioned will make the organization to reach good governance,
community stronger and will sustainable development and better quality of life of people in the community.
Keywords: Good Governance, Quality of Life, Community Management
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บทนา
“การบริหารจัดการที่ด”ี มักถูกเข้าใจว่าเป็ นกระบวน
ทัศน์ ในการบริหารจัดการภาครัฐที่มอี งค์ประกอบสาคัญ อัน
ได้แก่ การเน้ นบทบาทของผู้บริหารงานภาครัฐ ในฐานะผู้
ให้บริการทีม่ คี ุณภาพตามทีป่ ระชาชนต้องการการสนับสนุ นให้
เกิดความเป็ นอิสระในการบริหารงานแต่ละระดับมากขึน้ โดย
ลดการควบคุ ม ของราชการส่ ว นกลาง การเรี ย กร้ อ ง
ความสามารถในการป ิบตั ิงาน ทัง้ ระดับบุคคลและองค์การ
การวัดผลการป บิ ตั งิ านและให้ผลตอบแทน การตระหนักถึง
ความสาคัญของการจัดให้มที รัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีท่ี
ช่ วยให้ ผู้ บริห ารสามารถป ิ บ ัติ งาน จนบรรลุ ผ ลได้ ต าม
เป้ าหมาย และการเปิ ดกว้างให้มกี ารแข่งขัน โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการดาเนินงาน (Srinisansakul, 2014: 81-85;
Phansanit, 2014: 341-342; Meeros and Suwanla-ong, 2016:
107-108) ขณะทีภ่ าคเอกชนก็ได้นาหลักการบริหารจัดการที่ดี
มาถื อ ป ิ บ ั ติ โดยเรี ย กว่ า “การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ”
(Srijanpetch, 2010: 1; Chongvisal, 2012: 113) เช่นนี้ การบริหาร
จัดการทีด่ จี งึ เป็ นเครือ่ งมือพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ
โดยเฉพาะการเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให้การป ิบตั ิงานเป็ นไป
อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตลอดจนการ
คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มสี ่วนได้เสีย นอกจากนี้
ด้ วยเหตุ ท่ี ก ารบริ ห ารจัด การที่ ดี ม ี บทบาทส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิน่ สังคม และประเทศโดยรวม จึงเป็ นผล
ให้มกี ารกาหนดบทบัญญัตแิ ห่งรัฐเพื่อหนุ นเสริมการขับเคลื่อน
ดังกล่าวให้บรรลุตามเป้ าหมายที่ได้ตงั ้ ไว้ โดยในที่น้ีหมายถึง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2546
“ทุง่ ตาเสา” เป็ นตาบลหนึ่งในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ่งึ มีสภาพพืน้ ที่เป็ น “เขา ป่ า นา น้ า” อันมีความอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติทเ่ี ป็ นตัวกาหนดวิถชี วี ติ ของชาวบ้านมา
ช้านาน อีกทัง้ ยังมีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมชนที่ม ี
ผลงานที่น่าสนใจ อันได้แก่ มัสยิดดารุลอามีน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแม่บา้ นเกษตรกรรักษ์โตน สถาบันการเงินชุมชนบ้านวัง
พา และเทศบาลเมืองทุ่ งตาเสา ่ึงองค์กรเหล่ านี้ ได้ด าเนิ น
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทีใ่ ห้ผลดีในระดับหนึ่ง
แต่ดว้ ยข้อจากัดของธรรมชาติขององค์กรที่แตกต่างกัน จึงยัง
ไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้ในวงกว้างมากนัก ด้วย

เหตุ น้ี ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาการบริหารจัดการที่ดีและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ ขี ององค์กรชุมชนดังกล่าว
ทัง้ นี้ เพื่อใช้เป็ นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนทุ่ง
ตาเสา ตาบลทุ่งตาเสา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อัน
จัก ช่วยให้ชุ มชนมีความเข้มแข็งและคนในชุ มชนมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี

วิ ธการวิ จยั
การวิจยั นี้ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ โดย
ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัด
เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เป็ นเครื่ อ งมื อ รวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนาม โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูน้ าองค์กรชุมชน จานวน
คน ผูน้ าชุมชน จานวน คน ชาวบ้านในชุมชน จานวน
คน เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จานวน คน
และนักวิชาการ จานวน คน ร่วมกับการศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากนัน้ นาข้อ มูลที่ได้มาวิเคราะห์
เชิ ง เนื้ อ หาและเขี ย นรายงานผลการวิ จ ัย ด้ ว ยวิ ธี ก าร
พรรณนาวิเคราะห์

ลการวิ จยั
การศึกษาการบริหารจัดการที่ดแี ละแนวทางการ
พัฒ นาการบริห ารจัด การที่ดี ขององค์กรชุ มชนทุ่ งต าเสา
ตาบลทุ่งตาเสา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วจิ ยั ขอ
นาเสนอผลการวิจยั ดังนี้
รูจักองคกรชุมชนทุ่งตาเสา
มัสยิดดารุลอามีน เป็ นมัสยิดขนาดเล็ก ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ี
บ้านโ ะ เดิมชื่อว่า “มัสยิดอิสลา ูลคัยรี” ง่ึ แปลว่าการพัฒนา
ความดี สร้างขึน้ เมื่อปี พ.ศ.
ในพืน้ ทีข่ องโรงเรียนพัฒนา
การศึกษาในปั จจุ บ ันนี้ ่ึงการเดินทางไปละหมาดไม่ ค่ อย
สะดวกนัก ต่ อมาในปี พ.ศ.
จึงย้ายมาสร้าง ณ ที่ต ัง้
ปั จจุ บ ัน และเปลี่ยนชื่อเป็ น “มัสยิดดารุ ลอามีน” ที่แปลว่ า
สถานที่ปลอดภัย โดยทุ นในการจัดสร้างนัน้ ได้รบั จากเงินที่
ชาวบ้านช่วยกันบริจาคสมทบทุน และเงินสนับสนุ นจากองค์กร
เพื่ อ การกุ ศ ลอิ ส ลามนานาชาติ ประเทศคู เ วต ทั ้ง นี้
คณะกรรมการอิสลามประจามัสยิด มีจานวน คน สัปปุรุษ
หรือผูม้ าละหมาดในมัสยิดมีจานวนกว่า คน โดยมีนายเหม
บินหมาด เป็ นอิหม่าม นายหรูล มูเก็ม เป็ นคอเต็บ และนายสันติ
หลังหวา เป็ นบิหลัน่
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กลุ่ ม วิส าหกิจ ชุ ม ชนแม่บ้า นเกษตรกรรัก ษ์ โ ตน
ตัง้ อยู่ห มู่ท่ี บ้า นพรุช บา เริ่ม ด าเนิ น กิจ การมาตัง้ แต่ปี
พ.ศ.
โดยมีนางไพเราะ กาลศรี เป็ นประธานกลุ่ม
พร้อมด้วยสมาชิกในกลุม่ ได้นาผลผลิตทีไ่ ด้จากส้มแขกทีห่ า
ได้ง่ายในชุมชนมาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ ในช่วง
แรกไม่ป ระสบผลสาเร็จ มากนัก จึง ได้เ ปลี่ย นมาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบผงชงพร้อมดื่ม และน้ าพริกส้ม
แขก ตามลาดับ ทัง้ นี้ น้ าพริกส้มแขกถือเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รบั ความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากมีรสชาติถูก ปาก
และราคาจาหน่ายย่อมเยา
สถาบัน การเงิน ชุ ม ชนบ้า นวัง พา ตัง้ อยู่ห มู่ท่ี
บ้านวังพา ก่อตัง้ เมื่อ วันที่ ธันวาคม
เป็ นสถาบัน
การเงินทีไ่ ด้รบั การพัฒนามาจากกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชน
เมืองทีม่ คี วามเข้มแข็งให้เป็ นสถาบันการเงินชุมชน ภายใต้
การสนับสนุ นของธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ ชุมชนบ้านวังพา
เป็ นชุมชนทีอ่ ยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ การเดินทาง
ไม่คอ่ ยสะดวก ทีส่ าคัญคือ ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินกู้จากสถาบันการเงินได้ เนื่องจากไม่มหี ลักทรัพย์ค้า
ประกัน ่งึ ชาวบ้านจะกู้เงินได้ก็ต้องอาศัยกลุ่มออมทรัพย์
ในหมู่บ้า นที่ใ ช้วิธีก ารให้บุ ค คลค้ าประกันเงิน กู้ จึง ท าให้
ชาวบ้า นมีวินัย ในการออมและช าระเงิน กู้ ไ ปโดยปริยาย
ส่งผลให้สถาบันการเงินชุม ชนบ้านวังพาสามารถดาเนิ น
กิจการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ โดยมีนายถนอม แย้ม
สุวรรณ เป็ นผูจ้ ดั การ
เทศบาลเมืองทุ่งตาเสา ตัง้ อยู่หมู่ท่ี บ้านโ ะ ในปี
พ.ศ.
นัน้ เป็ นการบริหารงานภายใต้องค์การ
บริห ารส่วนตาบลทุ่งต าเสา ่ึง ได้รบั งบประมาณจัด สรร
จานวน - ล้านบาท โดยมีพน้ื ทีร่ บั ผิดชอบ จานวน
หมูบ่ า้ น อันได้แก่ บ้านทุง่ เลียบ บ้านทุง่ ตาเสา บ้านหูแร่ บ้าน
นายสี บ้านโ ะ บ้านนาแสน บ้านพรุชบา บ้านท่าหมอไชย
บ้านวังพา และบ้านเกาะมวง จนกระทังปี
่ พ.ศ.
ได้ม ี
การเปลีย่ นแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งตาเสาเป็ น
เทศบาลเมือ งทุ่ ง ต าเสา ท าให้ไ ด้ร บั งบประมาณจัด สรร
สาหรับบริหารงานเพิม่ ขึน้ จึงมีหน่ วยงานเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ มี
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีเ่ พิม่ ขึ้นด้วยเช่นกัน โดยมีนาย
วิชยั สาสุนีย์ เป็ นนายกเทศมนตรี และนายอาภรณ์ บูรณ์
พิชยั เป็ นปลัดเทศบาล
สรุ ป ได้ว่ า องค์ ก รชุ ม ชนทุ่ ง ต าเสาเหล่ า นี้ ช่ ว ย
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา ทัง้ การสืบทอดศาสนา การ
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สร้า งอาชีพ การด าเนิ น ธุ ร กรรมทางการเงิน และการ
ปกครอง เช่นนี้ องค์กรดังกล่าวจึงเป็ นกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการชุมชนทีใ่ ห้ผลดี แม้จะมีขอ้ จากัดอยูบ่ า้ งก็ตาม
องคกรชุ ม ชนทุ่ ง ต าเสากับ ิ บัติ การแล
รางวัลทส ทอน งการบริ หารจัดการทด
การวิเคราะห์องค์กรชุมชนทุ่งตาเสาทาให้ทราบ
ถึงป ิบตั ิการและรางวัลที่ได้รบั อันสะท้อนให้เห็นถึงการ
บริหารจัดการทีด่ ขี องแต่ละองค์กร ดังนี้
มัสยิดดารุ ลอามีน นอกจากจะเป็ นพื้นที่ ป ิ บ ัติ
ศาสนกิจแล้ว ยังเป็ นพืน้ ทีป่ บิ ตั กิ ารจัดการชุมชน ทัง้ การสืบ
ทอดศาสนา การจัดการศึกษา การปกครอง การสื่อสารชุมชน
และการจัดสวัสดิการชุมชน โดยเฉพาะการจัดการสิง่ แวดล้อม
่ึงถือเป็ นอีกประเด็นที่มคี วามสาคัญและเชื่อมโยงกับการมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในชุมชน ทัง้ นี้ สิง่ แวดล้อมทัง้ มวลนัน้
อิสลามเชื่อว่าล้วนมาจากองค์อ ัล ลอ ์ ่ึงเป็ นผู้ประทานให้
มนุ ษย์ได้ใช้ในการด ารงชีวิต จึงเป็ นหน้ าที่ของมุสลิมที่พึง
ป บิ ตั ิ ทัง้ โดยการใช้ประโยชน์ อย่างคุม้ ค่าและการดูแลรักษา
สิง่ ทีพ่ ระองค์ได้ประทานให้มา นอกจากนี้ มัสยิดดารุลอามีนยัง
ได้ ร ับรางวัลมัสยิดที่ ม ีก ารจัดการสิ่งแวดล้ อมในระดับ ดี
ประจาปี
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงความ
ร่วมมือร่วมใจและความสมัครสมานสามัคคีของพีน่ ้องมุสลิมใน
ชุ มชนที่ช่ วยกันลงมือป ิบ ัติ และจัดการความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยในมัสยิดได้เป็ นอย่างดี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรรักษ์ โ ตน ่ึง มี
น้ าพริกส้มแขกเป็ นสินค้าที่สร้างชื่อเสียง โดยได้รบั รางวัล
หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิต ภัณ ฑ์ ระดับ ดาว ประจ าปี
ต่ อ มาก็ ไ ด้ ม ี ห น่ วยงานรั ฐ เข้ า มาช่ ว ยสนั บ สนุ น ทั ้ง
งบประมาณและวิชาการ ทัง้ นี้ กลุ่มมีการบริหารจัดการ อัน
ได้แก่ ประการแรก การวางแผน มีการคัดเลือกประธาน
กลุ่มเพื่อดูแลการทางานของสมาชิกในกลุ่ม ประการที่สอง
การจัดองค์การ มีการกาหนดเป้ าหมาย กติกา และระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม ประการที่สาม การจัดคนเข้าทางาน มี
การเชิญชวนสมาชิกให้เข้ามามีสว่ นร่วมด้วยความสมัครใจ
ประการที่ส่ี การสังการ
่
มีรูปแบบการทางานแบบไม่เป็ น
ทางการ เน้ น การสัง่ การด้ ว ยวาจา ประการที่ห้ า การ
ประสานงาน เป็ นการบอกต่อกันแบบปากต่อปาก ประการ
ที่หก การรายงานผลการป บิ ตั งิ าน ประธานกลุ่มจะเป็ นผู้
ก าหนดประเด็น ปั ญหาและเปิ ดโอกาสให้ส มาชิก ในกลุ่ม

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

186

บทความวิจัย

ร่ ว มกั น หาทางแก้ ไ ข และประการที่ เ จ็ ด การจั ด ท า
งบประมาณ มีการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย และจัดสรร
ผลกาไรให้แก่สมาชิกในกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน
สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังพา ในปี พ.ศ.
ได้ร ับ รางวัล รองชนะเลิศ อัน ดับ ที่ส อง ในการประกวด
กองทุ น หมู่บ้า นและชุ ม ชนเมือ งระดับ อ าเภอ และได้ร ับ
รางวัล 3A รวมทัง้ ได้รบั การเพิม่ ทุนจานวนสมาชิก ,000
บาท เมื่อ วัน ที่ ธัน วาคม
ต่ อ มาได้ ร ับ รางวัล
ชนะเลิศ อันดับที่หนึ่ง ในการประกวดกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด เมือ่ วันที่ กันยายน
อีกทัง้ ยังได้ดาเนินกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน ทัง้ นี้
สถาบัน การเงิน ชุ ม ชนบ้า นวัง พาได้ ใ ช้ห ลัก การบริห าร
จัดการทีด่ ใี นการดาเนินงาน อันได้แก่ ประการแรก หลักนิติ
ธรรม มีการป บิ ตั ติ ามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้
อย่างเคร่งครัด ประการที่สอง หลักคุณธรรม มีการป บิ ตั ิ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ่อื สัตย์ และสุจริต ประการที่
สาม หลักการมีสว่ นร่วม เป็ นการสนับสนุนกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
ในชุ ม ชน ประการที่ส่ี หลัก ความโปร่ ง ใส มีก ารชี้แ จง
รายละเอียดของการบริการให้ผู้ใช้บ ริการรับ ทราบอย่า ง
ทัวถึ
่ ง ประการที่ห้า หลักความรับผิดชอบ เป็ นการป บิ ตั ิ
หน้ า ที่ อ ย่ า งมีค วามรับ ผิ ด ชอบตามกฎ ระเบี ย บ และ
ข้อ บัง คับ และประการที่ห ก หลัก ความคุ้ม ค่ า เป็ นการ
จัด สรรและใช้ ท รัพ ยากรอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม
เทศบาลเมืองทุ่งตาเสา ได้รบั รางวัลตาบลเขียวขจี
ดีเด่น ประจาปี
ผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิน่
ประจาปี
รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปี
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ม ี ก าร
บริหารงานทีด่ ี ประจาปี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่
ห นึ่ ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล ประจาปี
องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ดีเด่น ประจาปี
โล่รางวัลดีเด่น
ด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจาปี
และ
รางวัล การบริห ารจัด การที่ดี ประจ าปี
่ึง รางวัล
เหล่านี้ลว้ นได้รบั ในขณะทีม่ สี ถานะเป็ นองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งตาเสา ่งึ ถือเป็ นรางวัลแห่งความภาคภูมใิ จและ
เป็ นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งตาเสาเป็ นเทศบาลเมืองทุ่งตาเสาใน
เวลาต่ อ มา ทัง้ นี้ เทศบาลเมือ งทุ่ ง ต าเสาได้ใ ช้ห ลัก การ

บริหารจัดการที่ดใี นการดาเนินงาน อันได้แก่ ประการแรก
หลักนิตธิ รรม มีการป บิ ตั ติ ามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
โดยกระจายอ านาจอย่ า งทัว่ ถึ ง ประการที่ ส อง หลัก
คุณธรรม มีการป ิบตั ิหน้ า ที่ โดยยึดมันในความถู
่
ก ต้อ ง
ประการที่สาม หลักการมีส่วนร่วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารจัด การอย่ า ง
กว้า งขวาง ประการที่ส่ี หลัก ความโปร่ง ใส มีก ารป ิบตั ิ
หน้าที่อย่างเปิ ดเผยและตรงไปตรงมา ประการที่ห้า หลัก
ความรับ ผิ ด ชอบ เป็ นการป ิ บ ัติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ ทัง้ ต่อตนเองและสังคม และประการที่หก หลัก
ความคุ้ม ค่ า เป็ น การใช้ท รัพ ยากรอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม
สรุปได้วา่ การวิเคราะห์องค์กรชุมชนเหล่านี้ ช่วย
นาไปสูก่ ารกาหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีเพือ่ ให้องค์กรดังกล่าวมีความเข้มแข็งและมันคงยิ
่ ง่ ขึน้
แนวทางการพัฒนาการบริ หารจัดการทดของ
องคกรชุมชนทุ่งตาเสา
มัสยิดดารุลอามีน มักมีการประชุมสัมมนา เพื่อ
เพิม่ ศักยภาพของคณะกรรมการอิสลามประจามัสยิดและพี่
น้องมุสลิม โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งตาเสาคอยให้การสนับสนุ น
อีกทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทัง้
ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนามัสยิดให้
เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักชารีอะห์ และ
พระราชบัญ ญัติก ารบริห ารองค์ก รศาสนาอิส ลาม พ.ศ.
ง่ึ เน้นการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรรักษ์ โ ตน การ
สร้า งรากฐานการพัฒ นาที่ย ัง่ ยืน นัน้ ต้อ งเริ่ม ต้น จากการ
พัฒ นาคน โดยเฉพาะการพัฒ นาทักษะฝี มอื แรงงานของ
สมาชิกในกลุ่ม จากนัน้ จึงนาไปสู่การขยายผลและต่อยอด
การพัฒนาธุรกิจต่อไป ทัง้ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ของสิน ค้า การขยายช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย และการ
แสวงหาแหล่งสนับสนุ นงบประมาณ รวมทัง้ การสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจักทาให้
กลุม่ เป็ นต้นแบบของการพึง่ ตนเองได้
สถาบัน การเงิน ชุ ม ชนบ้ า นวัง พา เป็ นสถาบัน
การเงินที่มสี มาชิกจานวนมาก โดยสมาชิกมีทงั ้ คนภายใน
และภายนอกชุมชน เช่นนี้ การกาหนดแนวทางการพัฒนา
ที่ชดั เจนบนพื้นฐานของความพอเพียง ย่อมทาให้สถาบัน
การเงินขับเคลื่อนไปข้างหน้า ได้อย่างมันคง
่ อีกทัง้ ยังต้อง
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ระมัดระวังในประเด็นการปล่อยเงินกู้ ่งึ ต้องไม่ก่อให้เกิด
หนี้สญ
ู ทัง้ นี้ ความก้าวหน้าของสถาบันการเงินต้องส่งเสริม
ให้สมาชิกมีความอยูด่ มี สี ขุ และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ไี ปพร้อมกัน
เทศบาลเมืองทุ่งตาเสา นโยบายของเทศบาลทีใ่ ห้
ความสาคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะในเด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กด้อยโอกาส โดยการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทีม่ อี ยู่ให้ม ี
คุณภาพดีขน้ึ รวมทัง้ การสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพิม่ เติม
ตลอดจนการสร้างโรงเรียนเทศบาลเมืองทุ่งตาเสาเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ สิง่ เหล่านี้สะท้อนให้เห็น
ถึงวิสยั ทัศน์ ข องผู้บริหารในการเสริม สร้างศักยภาพของ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เนื่ อ งจากเด็ก ในวัน นี้ คือ ผู้ใ หญ่ ใ นวัน
ข้างหน้า ่งึ ต้องมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิน่ ของตนให้มคี วามเจริญก้าวหน้าต่อไป
สรุปได้ว่า องค์กรชุมชนทุ่งตาเสายังจาเป็ นต้อง
พัฒ นาในสิ่ง เหล่ า นี้ อัน ได้ แ ก่ ประการแรก พัฒ นาคน
โดยเฉพาะการเสริม สร้า งศัก ยภาพของชาวบ้า นในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ประการทีส่ อง สร้างวินัยทางการเงิน
โดยเฉพาะจริ ย ธรรมในการให้ แ ละการรับ ที่ ค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ ส่วนตน ประการที่
สาม พัฒนาตามหลักศาสนา โดยใช้ศรัทธาเป็ นเข็มทิศใน
การนาทางชีวติ และประการทีส่ ่ี พัฒนาการบริหารจัดการที่
ดี โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ่งึ ต้องอุทศิ ตน
แก่สว่ นรวม

สรุ แล อภิ ราย ล
ข้ อ ค้ น พบจากการวิ จ ั ย นี้ มี ป ระเด็ น ส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดขี อง
องค์กรชุมชนทุง่ ตาเสา ง่ึ ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
เริ มจากพัฒนาคน
แรงงานที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น กิ จ การของ กลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนแม่บา้ นเกษตรกรรักษ์โตนนัน้ ส่วนใหญ่เป็ น
ชาวบ้านในชุมชนที่มพี น้ื ฐานความรูใ้ นระดับที่เพียงพอต่อ
การดารงชีพทัวไป
่ มิได้มที กั ษะฝีมอื แรงงานเป็ นการเฉพาะ
แต่กม็ คี วามพร้อมทีจ่ ะเข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อเรียนรูใ้ นสิง่
ใหม่ ่งึ Chomchuen and Jaiban (2015: ) อธิบายว่า
การเสริม สร้า งศักยภาพการผลิตของชาวบ้านถือ เป็ น สิ่ง
สาคัญในการยกระดับการผลิต โดยเริม่ จากการผลิตระดับ
ครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน อันจักทาให้เศรษฐกิจ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ขณะที่ Suwanna-art (2013: 51),
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Arree et al. (2014: 60), และ Chaipinchana (2014: 47)
เห็น ว่า การพัฒ นาศัก ยภาพด้า นบัญ ชีจ ะช่ว ยเพิ่ม รายได้
ให้ก ับ กลุ่ ม อาชีพ เนื่ อ งจากสามารถน าข้อ มู ล ทางบัญ ชี
การเงินมาใช้ในการบริหารจัดการได้ ส่วน Khamwong and
Talaluck (2014: ) ชี้ช ัด ว่า การพัฒ นาศัก ยภาพด้า น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผ่านเว็บไ ต์ ถือเป็ นอีก
ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการให้ข้อ มู ล กับ ลู ก ค้า ่ึง ช่ ว ยเพิ่ม ขีด
ความสามารถทางการแข่งขันได้เป็ นอย่างดี
ทัง้ นี้ Sirisumphand (2013: 5), Tatiyakavee (2015:
4 ) , แ ล ะ Chaipinchana ( 2 016: ) ย้ า ว่ า ก า ร วิ จ ั ย
โดยเฉพาะการวิจยั เชิงป ิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ถือเป็ น
เครื่องมือสาคัญในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ่งึ ช่วยเพิม่ ผลิตภาพและศักยภาพของภาค
การผลิต อันจาเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สรุป ได้ว่า แนวทางการพัฒ นาคนของวิส าหกิจ
ชุมชนคือ การเสริมสร้างศักยภาพของชาวบ้าน ทัง้ การผลิต
การบัญชี และการใช้สารสนเทศ รวมทัง้ การวิจยั สิง่ เหล่านี้
สามารถแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ไ ด้ร ะหว่า งวิส าหกิจ ที่ม ีอ ยู่ใ น
ชุมชน ต่อเมื่อมีความพร้อมมากขึน้ จึงค่อยพัฒนาเป็ นการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั วิสาหกิจภายนอกชุมชนต่อไป
สรางวิ นัยทางการเงิ น
สถาบัน การเงิน ชุ ม ชนบ้ า นวัง พานั ้น ถื อ เป็ น
สวัสดิการชุมชนรูปแบบหนึ่งที่มุ่งให้ชุมชนได้พง่ึ พาตนเอง
ทัง้ นี้ Masae (2012: 34-35) อธิบายว่า การขยายตัว ของ
สวัสดิก ารชุ ม ชนที่เ กิดขึ้นอย่า งต่อ เนื่ อง โดยเฉพาะกลุ่ ม
ออมทรัพย์ ถือ เป็ นการสร้า งโอกาสให้ชาวบ้า นได้เข้าถึง
สวัสดิการรูปแบบใหม่ท่พี วกตนมีส่วนสรรค์สร้างขึน้ มา ่งึ
Plodkong and Thammasatchakarn (2013: 72) เห็ น ว่ า
สวัสดิการชุมชนช่วยลดปั ญหาทีส่ มาชิกประสบอย่างตรงจุด
รวมทัง้ สามารถขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของกลุ่ม ให้เป็ น
สถาบันทุนของชุมชนได้ ทัง้ นี้ Phibulsiri (2008: 58) เน้ น
ย้ า ว่ า กระบวนการที่ น าไป สู่ ค วาม ส า เร็ จ ดั ง ก ล่ า ว
ประกอบด้วยขัน้ ตอนเหล่านี้ อันได้แก่ ประการแรก การ
วิเคราะห์สถานการณ์และวิกฤติของชุมชน โดยกรรมการและ
ผูน้ าชุมชน ประการทีส่ อง การมีสว่ นร่วมของสมาชิกชุมชนใน
ทุกระดับและทุกกลุ่มเป้ าหมาย รวมทัง้ ภาคีพฒ
ั นาภายใน
และภายนอกชุมชน ประการทีส่ าม ความ ่อื สัตย์และจริงใจ
ประการทีส่ ่ี การมีจติ สาธารณะ ประการทีห่ า้ ผลประโยชน์
ร่ว มกัน ของสมาชิก กรรมการ และผู้น าชุ ม ชนอย่า งเท่า
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เทียม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และประการที่ห ก การมี
วิส ยั ทัศ น์ แ ละแนวทางการจัด สวัส ดิก ารขององค์ก รเพื่อ
บรรลุเป้ าหมายสูงสุดของชุมชน
อย่างไรก็ดี ยังมีองค์กรการเงินชุมชนที่ล่มสลาย
ไปหลายแห่ง โดยประเด็นหลักคือ การขาดวินยั ทางการเงิน
การใช้จ่ า ยเกิน ตัว ของภาคครัว เรือ น และการขาดการ
ยอมรับและความเข้าใจจากหน่วยงานภายนอกและสถาบัน
การเงิ น ( Kiatpathomchai and Charenjiratragul, 2012:
129; Lertsrichainon, 2013: 148) กระนัน้ ก็ตาม Thirapat
et al. (2012: 2) และ Parinyasutinun ( 016a: ) ย้าว่า
การจัดการสวัสดิการของชุมชนที่ใช้การสนับสนุ นของกลุ่ม
ออมทรัพ ย์ นั ้น เป็ นรู ป แบบที่ ค วรได้ ร ับ การสนั บ สนุ น
เนื่องจากช่วยทาให้ชุมชนพึง่ พาตนเองได้ ่งึ ทุกฝ่ ายต้องมี
จริย ธรรมในการให้แ ละการรับ ที่ค านึ ง ถึง ประโยชน์ ข อง
ส่วนรวมเป็ นหลัก
สรุปได้ว่า สถาบันการเงินชุมชนเป็ นสวัสดิการที่
จัดขึ้นโดยชุมชนบนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อ กูล กัน
ของคนในชุมชน เช่นนี้ สวัสดิการชุมชนจึงเป็ นการสร้าง
หลักประกันเพื่อความมันใจของคนในชุ
่
มชน เพราะฉะนัน้
การจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้ฐานทุนเดิมของชุมชนและ
การจัดสวัสดิการชุมชนที่มหี น่ วยงานเข้าไปสนับสนุ นต่อ
ยอดจากฐานทุ น เดิม ของชุ ม ชนนัน้ จึง ช่ว ยท าให้เ กิด การ
ตื่น ตัว ในการจัด สวัส ดิก ารชุ ม ชนที่ก ว้า งขวางและเป็ น
รูปธรรมมากขึน้
ใหศรัทธานาทางชวิ ต
มั ส ยิ ด ด า รุ ล อ า มี น กั บ บ ท บ า ท ก า ร จั ด ก า ร
สิ่ง แวดล้ อ มนั น้ ถือ เป็ นอีก ประเด็น ที่ม ีค วามส าคัญ และ
เชื่อมโยงกับการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ง่ึ พีน่ ้องมุสลิมในชุมชน
ได้ร่วมกันสร้างสิง่ แวดล้อมที่ดีในชุม ชน โดยเริ่ม ต้น จาก
มัสยิดอันเป็ นสถานที่ท่ชี ุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกวัน
ดังที่ Tohthuan and Wae-U-Seng ( 010: ) อธิบายว่า
การมีส ิ่ง แวดล้ อ มที่ดีเ ป็ นหลัก การที่ศ าสนาอิ ส ลามได้
บัญ ญัติไ ว้เ ป็ นแนวทางการด าเนิ น ชีวิต ของมุ ส ลิม โดย
มุ ส ลิม มีห น้ า ที่ต้อ งดูแ ลรัก ษา ทัง้ การใช้ป ระโยชน์ อ ย่า ง
คุ้ ม ค่ า และการดู แ ลรัก ษาสิ่ง ที่ อ ัล ลอ ์ ไ ด้ป ระทานให้ ม า
เช่นเดียวกับ Sohsan et al. ( 008: - ) และ Binlateh
and Thongchuay (2010: ) อธิบายว่า มุสลิม ต้องเป็ นผู้
เอาใจใส่ต่อสิง่ ที่ได้รบั มอบหมายและคามันสั
่ ญญา อันถือ
เป็ นการขัดเกลาทางสังคม เพื่อการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุข

่ึ ง Siriboon ( 013: ) แ ล ะ Chai-umporn and
Wimonwat (2013: ) อธิบายเพิม่ เติมว่าสิง่ เหล่านี้สะท้อน
ถึง ความยัง่ ยืน ของการพัฒ นาชุ ม ชน ทัง้ นี้ Lorma and
Srisook (2015: ) เห็นว่ายิง่ เป็ นการดี หากเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้
ผูห้ ญิงเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
น อ ก จ า ก นี้ Wiangsimma ( 2 014: ) แ ล ะ
Muhamad and Amornsa-nguansin ( 014: ) ยั ง ไ ด้
ยกตัวอย่างการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในการจัดการสิง่ แวดล้อมของ
ชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม ริมคลองแสนแสบ แขวงทรายกอง
ดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยอิหม่าม ่งึ ถือ
เป็ นผู้ น าชุ ม ชนได้ น าหลัก ศาสนามาประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละ
ถ่ายทอดผ่านเสียงตามสาย รวมทัง้ ดาเนิน กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนให้ดูแล
รัก ษาสรรพสิ่ ง ที่ อ ั ล ลอ ์ ไ ด้ ป ระทานให้ โดยเริ่ ม จาก
สิง่ แวดล้อมในครอบครัว นาไปสูก่ ารรับผิดชอบคนรอบข้าง
และรับผิดชอบสังคมต่อไป เช่นนี้ การที่มสั ยิดดารุลอามีน
ได้ร บั รางวัล มัส ยิด ที่ม ีก ารจัด การสิ่ง แวดล้อ มในระดับ ดี
ประจาปี
จึงสะท้อนถึงการป บิ ตั ติ ามหลักศาสนาของ
คนในชุ ม ชน อัน เป็ น แบบอย่า งที่ดีใ ห้แ ก่ อ งค์ก รอื่น ๆ ได้
นาไปประยุกต์ใช้
สรุปได้ว่า บทบาทสาคัญอย่างหนึ่งของมัสยิดใน
ชุมชนคือ การจัดการด้านสิง่ แวดล้อมที่ดตี ามหลักอิสลาม
โดยทุ ก สรรพสิ่ง บนโลกนี้ ล้ว นเป็ นสิ่ง ที่อ ัล ลอ ์ป ระทาน
ให้แก่มวลมนุ ษยชาติได้ใช้ในการดารงชีวติ จึงเป็ นหน้ าที่
ของมุสลิมทีต่ อ้ งดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า อัน
ส่งผลดีต่อชาวบ้านในชุมชนทีใ่ ช้มสั ยิดเป็ นพืน้ ทีแ่ ห่งศรัทธา
และป บิ ตั กิ ารในชีวติ ประจาวัน
ทสาคัญคอ ตองอุทิศตนแก่ส่วนรวม
นโยบายและทิศ ทางในการพัฒ นาของเทศบาล
เมืองทุ่งตาเสานัน้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน
ภายใต้ ค าขวัญ ที่ว่ า “พัฒ นาทุ่ ง ต าเสาเป็ นเมือ งน่ า อยู่
ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สมดังรางวัลเกียรติยศที่
ได้ ร ับ จ านวนมาก ่ึง ถือ เป็ นความภาคภู ม ิใ จและเป็ น
แรงผลัก ดัน ในการท างานที่ ดีเ พื่อ ประชาชนในชุ ม ชน
ท้ อ งถิ่น ต่ อ ไป ดัง ที่ Jansiri ( 015: ) อธิบ ายว่ า การ
บริห ารจัด การที่ดี ร ะดับ ท้ อ งถิ่ น นั ้น เป็ นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การจัดสรรงบประมาณ และการ
ให้บ ริก ารสาธารณะในระดับ ท้อ งถิ่น โดยเกี่ย วข้อ งกับ

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

บทความวิจัย

ผูก้ ระทาการในหลายส่วน ทัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ สภาท้องถิน่
องค์กรทีไ่ ม่ใช่รฐั องค์กรธุรกิจ ทัง้ สถาบันทีเ่ ป็ นทางการและ
สถาบันทีไ่ ม่เป็ นทางการ ง่ึ Asawimalkit (2011: ) และ
Puang-ngam (2014: ) เห็ น ว่ า การประเมิ น องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มกี ารบริหารจัดการที่ดี จาเป็ นต้อง
ให้ ภ าคประชาชน ่ึง เป็ นผู้ ท่ีไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากการ
ดาเนินงานดังกล่าว เข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินอย่าง
แท้จริง กระนัน้ ก็ตาม Pumpruk (2014: ) ระบุว่าระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อนโยบายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อันได้แก่ นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง นโยบาย
โครงสร้ า งพื้น ฐาน นโยบายการสร้ า งทุ น มนุ ษ ย์ และ
นโยบายประชานิยม ทัง้ หลายเหล่านี้ ลว้ นอยู่ในระดับเพียง
ปานกลาง ทัง้ นี้ Serirangsan (2015: ) อธิบายว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มักมีปัญหาผลประโยชน์ ทบั ้อน อัน
สร้างความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ทัง้ ในรูปตัวเงิน
คุณภาพในการบริการ และความเป็ นธรรมในสังคม รวมทัง้
โอกาสในอนาคตของประชาชนในชุมชนท้องถิน่ อีกด้วย
เช่นนี้ Krueathep (2015: ) จึงได้เสนอกฎเหล็ก
ส าหรับ การบริห ารจัด การที่ดีข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิน่ อันได้แก่ ประการแรก ทาทุกอย่างให้ถูกต้องตัง้ แต่
เริม่ ต้น ประการที่สอง ฝั นให้ไกลและไปให้ถึง ประการที่
สาม ตื่น รู้ใ นสิ่ง ที่ท าและไม่เ บี่ย งเบนไปจากเป้ า หมายที่
ต้องการบรรลุ ประการที่ส่ี มุ่ งบริหารจัดการให้เทียบเท่า
ระดับสากล ประการทีห่ า้ ไม่กลัวทีจ่ ะทางานยาก ประการที่
หก หมันคิ
่ ด และริเริ่ม นวัต กรรม ประการที่เ จ็ด เน้ น การ
จัดการแบบมืออาชีพ ประการที่แปด สร้างเครือข่ายความ
ร่ว มมือ และประการที่เ ก้า เอาชนะใจประชาชน ขณะที่
Cheunpinijsakul and Rattanawaraporn (2014: ) และ
Tanongsak et al. (2016: ) เห็นว่ามีความจาเป็ นต้อง
สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี รวมทัง้ สร้างฐานข้อมูลชุมชน อัน
จักเอือ้ ต่อการพัฒนาองค์กรในระยะยาว
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม Thongyoo ( 2 012: ) ,
Whangmahaporn (2013: ), และ Parinyasutinun (2016b:
- ) ย้าว่าผู้นาทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
โดยเฉพาะผูน้ าทีไ่ ม่เป็ นทางการ ง่ึ มีจติ สาธารณะและการ
อาสาสมัคร รวมทัง้ อิทธิพลและบารมีมากกว่าผู้นาที่เป็ น
ทางการนั น้ มัก แก้ปั ญ หาให้ก ับ ชุ ม ชนได้จ นส าเร็จ ลุ ล่ ว ง
ด้ ว ยดี ทัง้ นี้ Chalayonnavin (2016: ) เน้ น ย้ า อี ก ว่ า
องค์ก ารแบบไม่เป็ นทางการถือเป็ นกลไกการขับเคลื่อ น

189

กิจกรรมการพัฒนาทีเ่ ข้ามาทาหน้าทีแ่ ทนองค์การแบบเป็ น
ทางการ ง่ึ ไม่สามารถทาหน้าทีข่ องตนได้ หรือทาได้แต่ไม่
มีประสิทธิภาพ หรือทาได้แต่ไม่เกิดประสิทธิผล เช่นนี้ ผูน้ า
ที่ไ ม่ เ ป็ นทางการและองค์ก ารที่ไ ม่ เ ป็ น ทางการ จึง เป็ น
ทางเลือ กใหม่ ใ นการขับ เคลื่อ นกิจ กรรมการพัฒ นา อัน
นามา ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่ไ ม่ยึดติดอยู่กบั กรอบคิดการ
ท างานแบบเดิ ม ่ึ ง Parinyasutinun (2015: ) และ
Parinyasutinun (2016c: ) เห็น ว่ า สิ่ง เหล่ า นี้ ถือ เป็ น
เรื่ อ งปกติ ส าหรับ การบริ ห ารจัด การที่ ต้ อ งมี ก ารปรับ
ประยุก ต์แ นวคิด และทฤษฎีใ ห้เ ข้า กับ ความเป็ น จริง ของ
สถานการณ์ในปั จจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
สรุ ป ได้ ว่ า การด าเนิ น งานของเทศบาลตาม
นโยบายที่ก าหนดขึ้น นัน้ ล้ว นมีเ ป้ า หมายในการพัฒ นา
ชุ ม ชนท้อ งถิ่น ให้ม ีค วามเจริญ ก้า วหน้ า โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการที่ดี อย่างไรก็ตาม ความสาเร็จเป็ นเรื่องยาก
แต่การรักษาความสาเร็จนัน้ ยากยิง่ กว่า ฉะนัน้ วันนี้และวัน
หน้าของเทศบาลจะเป็ นเช่นไร ย่อมขึน้ อยู่กบั ความร่วมมือ
ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความจริงใจและจริงจัง
ของผูน้ า อันเป็ นกุญแจสาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
กล่า วโดยสรุป ได้ว่า องค์ก รชุ ม ชนทุ่งตาเสาที่ม ี
ผลงานทีน่ ่าสนใจ อันได้แก่ มัสยิดดารุลอามีน กลุม่ วิสาหกิจ
ชุ ม ชนแม่บ้า นเกษตรกรรัก ษ์โ ตน สถาบันการเงิน ชุ ม ชน
บ้านวังพา และเทศบาลเมืองทุ่งตาเสา ่งึ องค์กรเหล่านี้ได้
ดาเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทีใ่ ห้ผ ลดีใน
ระดับ หนึ่ ง แต่ ด้ว ยข้อ จ ากัด ของธรรมชาติข ององค์ก รที่
แตกต่างกัน จึงยังไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้ใน
วงกว้างมากนัก อันเนื่องจากการเป็ นองค์กรชุมชนขนาด
เล็ ก ที่ ย ัง ต้ อ งการการสนั บ สนุ น ทัง้ การสนั บ สนุ น เชิ ง
นโยบายและแหล่ ง เงิน ทุน เพื่อทาให้เกิดการพัฒ นาการ
บริห ารจัด การที่ดีแ ละยังยื
่ น อัน จัก ช่ว ยให้ชุ ม ชนมีค วาม
เข้มแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี

ขอเสนอแน
ควรศึกษาวิจยั โดยใช้ชุดคิดหรือชุดความรูใ้ หม่ๆ
มาจั ด กระท ากั บ องค์ ก รชุ ม ชนให้ ห ลากหลายยิ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากองค์กรดังกล่าวมักถูกศึกษาวิจยั ในประเด็น ้าๆ ที่
สามารถคาดเดาผลการศึก ษาได้ไ ม่ ย ากนั ก ่ึง จะเป็ น
เช่นนัน้ ได้ ย่อมจาเป็ นทีน่ กั วิจยั ต้องสร้างหรือรือ้ สร้างชุดคิด
หรือชุดความรูข้ องตนในลักษณะที่ล่นื ไหล ปราศจากอคติ
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และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างสมเหตุสมผล
โดยมีกุญแจสาคัญคือ การตัง้ คาถามหรือข้อสงสัยใหม่ๆ
เพื่อหาคาตอบที่จะทาให้เกิดการพัฒนา อันจักนาไปสู่การ
บรรลุ เ ป้ า หมายของการพัฒ นาองค์ก รชุ ม ชนให้ม ีค วาม
เข้มแข็งและยังยื
่ นในทีส่ ดุ

กิ ตติ กรรม ร กาศ
โครงการวิจยั นี้ได้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก
กองทุนวิจยั คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ สัญญาเลขที่ บ.
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