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การนำาแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาหมู่บ้านใน
พ้ืนท่ีตำาบลนาตาล อำาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี*

สรายุทธ  เชื้ออ่อน**

บทคัดย่อ
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 

และเพือ่ค้นหาแนวทางในการขับเคลือ่นแผนชมุชนให้สามารถน�าไปปฏบิตั ิผลจากการวจิยั พบว่า 

ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพแผนชุมชน การบูรณาการแผนชุมชน การสนับสนุนของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง สมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน และการจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ ล้วนแต่มี

ผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก โดยปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียง

พอ มีความส�าคัญและมีผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ การบูรณ

การแผนชุมชน การสนับสนุนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คุณภาพแผนชุมชน และสมรรถนะของคณะ

กรรมการหมูบ้่าน ตามล�าดบั แนวทางส�าคญัต่อการส่งเสรมิ พฒันาเพือ่การขบัเคลือ่นแผนชมุชน

ให้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ ต้องด�าเนินการใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) เสริมสร้างคุณภาพแผน

ชุมชนให้เป็นแผนที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับและก�าหนดให้มีผลในทางปฏิบัติ 2) จัดให้มีเวที

การบรูณาการแผนชุมชนในทุกระดบั 3) เสรมิสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในเวทีแผนชุมชน สร้าง

ความรับรู้ร่วมกัน เน้นสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาเชิงพื้นที่ 4) เสริมสร้างสมรรถนะของคณะ

กรรมการหมู่บ้านเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน 5) จัดสรรงบ

ประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนอย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการบูรณาการ งบ

ประมาณหนุนเสริมภารกิจระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน/หมู่บ้าน

คำาสำาคัญ : แผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน ต�าบลนาตาล

* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “การน�าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาหมู่บ้านในพื้นที่ต�าบลนาตาล อ�าเภอนาตาล จังหวัด
 อบุลราชธาน”ี หลกัสตูรรฐัประศาศนศาสตรมหาบณัฑิต (นโยบายสาธารณะและการจดัการเชงิกลยทุธ)์ คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนั
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค
** นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาศนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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Community Plan Implementation - Case study of 
villages in Natal Sub - district, Natal District, 

Ubonratchathani Province 
Sarayoot Chau-on

Abstract
 The purposes of this study were to study factors contributing to the 
implementation of the community plan, and to find a community - driven approach 
to the implementation. The result of this study indicated that all five factors such 
as the quality of community plan, the integration of community plan, the support of 
stakeholders, the performance village Board, and the allocation of adequate resources 
affected the implementation at high level. The allocations of adequate resources 
especially were mostly important and affected the adaption community plans. The 
other factors were the integration of the community plan, the support of stakeholders, 
the quality of community plan, and the performance village Board respectively.
 The emphasis on promoting development of community – driven plan could 
be put into five aspects consisting of 1. enhance the quality of community plans as 
the standard and acceptance, 2. provide a forum for integrating community - based 
plans in all levels, 3. enhance the process involved in creating a community forum 
to share and develop area associate network, 4. enhance the performance of village 
Board and the potential of the village committee, and 5. budget allocation to support 
moving charged community plan appropriately with the integration budget support 
mission between government agencies and community or village.

Keywords : Community Plan, Village Development Plan, Natal Sub-district
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บทนำา
 ภายใต้แนวทางการบรหิารราชการแบบบรูณาการเพือ่ให้เกดิความสอดคล้องแห่งการพฒันาโดยใช้
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือหลักในการก�าหนดทิศทางการพัฒนา ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานในทุกระดับจ�าเป็นจะ
ต้องจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของหน่วยงานให้เกิดความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง กรม จังหวัด และสอดคล้องและตอบสนองกับปัญหาและ
ความต้องการของพื้นที่ แนวทางการพัฒนาปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม และส่ง
เสริมให้ชุมชนหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเอง โดยให้สามารถคิดและแก้ไขปัญหา
ตนเอง ผ่านแผนชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างการเรียนรู้และบริหารจัดการตนเองของชุมชน/
หมู่บ้าน โดยราชการท�าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุน ภายใต้แนวคิดการกระจายอ�านาจให้ชุมชน
และท้องถิน่ได้มส่ีวนร่วมอย่างเตม็ท่ีในการวางแผน ศกึษาและระดมความคดิเพือ่หาปัญหาและแนวทางใน
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นของตน โดยชุมชน ของชุมชนและเพื่อชุมชนด้วยการจัดท�าแผนชุมชน
 แผนชมุชนยังเป็นข้อมลูส�าคญัท่ีส่วนราชการสามารถน�ามาใช้ประกอบการจดัท�าแผนพฒันาในระดบั
ต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ�าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด 
เป็นต้น ปัจจบุนัมีหมู่บ้าน/ชุมชนจัดท�าแผนชุมชนจ�านวนทัง้ส้ิน 72,900 แผน/หมูบ้่าน (กรมการพฒันาชมุชน. 
2553 : 50) จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า แผนชุมชนมีความหมายอย่างมากต่อการได้มาซึ่งแผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ดังนั้น ข้อเท็จจริงพบว่าแผนชุมชนที่ปรากฏในแต่ละหมู่บ้านถูกละเลย หรือไม่ถูก
น�าไปปฏิบัติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ดังจะเห็นได้จากผลลัพธ์ของการพัฒนาภายใต้
แนวทางการพัฒนาจงัหวดั โครงการทีน่�าเข้ามาแก้ไขปัญหาของพืน้ทีโ่ดยอ�าเภอ หรอืแม้แต่แผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีขาดการน�าแผนชุมชนมาใช้ในการก�าหนดเป็นทศิทางการพฒันา ซึง่ท�าให้การ
พัฒนาของชุมชนไม่ได้ผลหรือแก้ไขปัญหา ไม่ตรงจุด 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแผนของประชาชนที่คิด และท�าโดยประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจถึงสภาพปัญหา สาเหตุทีแ่ผนชมุชนไม่ถกูน�าไปปฏบัิต ิและจะท�าอย่างไร
ให้แผนชุมชนสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งแสวงหาปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏบิตั ิซึง่มคีวามส�าคญัอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ทราบแนวทางการสนบัสนนุ หนนุเสรมิในการขับเคลือ่น
แผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ
 2. เพื่อค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนแผนชุมชนให้สามารถน�าไปปฏิบัติ
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) แบ่งได้ดังนี้
 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sam-
pling) คือ คณะกรรมการหมู่บ้านทุกคนในพื้นที่ต�าบลนาตาล จ�านวนทั้งสิ้น 288 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยผูว้จิยัได้ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 
3 ท่าน มีค่าความเที่ยงตรงที่ระดับ 0.85 ขึ้นไป และมีค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) จากการค�านวณ ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาร์ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ที่
ระดับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Per-
centage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
 การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้
ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informant) จากผู้แทน 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ตัวแทนภาคราชการส่วนท้องถิ่น 2) 
ส่วนภูมิภาค 3) ส่วนกลาง 4) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม และ 5) ผู้แทนภาควิชาการด้านนโยบายและ
แผน จ�านวนทั้งสิ้น 8 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น�าเสนอ
ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนา

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
 พบว่า ปัจจัย ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพแผนชุมชน ด้านการบูรณาการแผนชุมชน ด้านการ
สนับสนุนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน และด้านการจัดสรรทรัพยากร
ที่เพียงพอ มีผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ในระดับมาก (  = 4.32) โดยมีค่า S.D. เท่ากับ .51 ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการหมู่บ้านมีความเห็นที่สอดคล้องกันเป็นอย่างมาก ท้ังนี้เม่ือพิจารณาในรายปัจจัย 
พบว่า ปัจจยัด้านการจดัสรรทรพัยากรทีเ่พยีงพอ มคีวามส�าคญัและมผีลต่อการน�าแผนชมุชนไปสู่การปฏบิตัิ
มากที่สุด (  = 4.51) และมีค่า S.D. เท่ากับ .50 ปัจจัยล�าดับรองลงมา คือ ปัจจัยด้านการบูรณาการแผน
ชุมชน ในระดับมาก (4.33) และมีค่า S.D. เท่ากับ .55 ปัจจัยล�าดับที่ 3 คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชนในหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วนราชการต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
มีผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก ( = 4.29) และมีค่า S.D. เท่ากับ .45 ปัจจัยล�าดับที่ 
4 คือ ปัจจัยด้านคุณภาพแผนชุมชน ประกอบด้วย 1) เป็นแผนที่มีการจัดท�าแผนตามแนวของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2) ด�าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 3) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
4) มีการใช้ประโยชน์ตามแผนชุมชนที่ก�าหนดข้ึน 5) รูปเล่มของแผนชุมชนต้องมีองค์ประกอบครบตาม
รูปแบบที่ก�าหนด 6) มีการปรับปรุงแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น มีผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การ
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ปฏิบัติในระดับมาก ( = 4.25) และมีค่า S.D. ภาพรวมเท่ากับ .55 ปัจจัยล�าดับสุดท้าย คือ ปัจจัยด้าน
สมรรถนะของกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย การยอมรับ ความสามัคคี ความรู้ความสามารถ การจัด
โครงสร้างแบ่งงาน การสือ่สาร ความสมัพนัธ์กับการเมอืงและราชการ ความสามารถในการหางบประมาณ 
มีผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ในระดับมาก (  = 4.23) และมีค่า S.D. เท่ากับ .45
 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
 พบว่า มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ กล่าวคือ ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ
แผนชมุชน ด้านการบูรณาการแผนชมุชน ด้านการสนบัสนนุของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ด้านสมรรถนะของคณะ
กรรมการหมู่บ้าน และด้านการจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ มีความส�าคัญอย่างย่ิงและมีผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ หรือท�าให้แผนชุมชนไม่ถูกน�าไปปฏิบัติ โดยแผน
ชุมชนเป็นเครื่องมือส�าคัญต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งจะท�าให้ชาวบ้านได้สร้างการเรียนรู้ และมีเวทีในการ
แสดงความคดิเห็นร่วมกัน ในการหาแนวทางพฒันาหมูบ้่าน/ชมุชนของตนเอง นอกจากนีแ้ผนชมุชนยงัเป็น
หนึง่ในเครือ่งมอืการพฒันาเชงิพืน้ท่ี (Area-Base) ทีจ่ะถกูน�ามาใช้เป็นข้อมลูแก่การจดัท�าแผนในระดบัต่าง 
ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น�ามาใช้จดัท�าแผนพัฒนา อ�าเภอน�ามาใช้บรูณาการท�าแผนพัฒนาอ�าเภอ
แบบบูรณาการ และจังหวัดน�ามาใช้ในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ตามล�าดับต่อไป ทั้งน้ี
เมื่อพิจารณาในรายปัจจัย สามารถสรุปได้ดังนี้
 1. ปัจจัยด้านคุณภาพแผนชุมชน มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับ
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ผลจากการวิจัยพบว่า แผนชุมชนของหมู่บ้านในพื้นที่ต�าบลนาตาลส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีคณุภาพมากนกั โดยพบข้อสงัเกตส�าคญั คอื ด้านลกัษณะโครงการของแผนชมุชนทีเ่น้นด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเป็นหลัก มุ่งพึ่งพาภายนอกมากกว่าการพึ่งพาตนเอง ขาดการทบทวนหรือปรับปรุงแผนชุมชน 
วางแผนชุมชนโดยขาดข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนชุมชน ท�าให้ขาดความเชื่อม่ันของหน่วยงานราชการ
ต่อแผนชุมชน
 2. ปัจจัยด้านการบรูณาการแผนชมุชนมคีวามส�าคญัอย่างมาก ซึง่มผีลต่อการผลกัดนัแผนชมุชนไป
สู่การบูรณาการปัญหาและความต้องการของหลาย ๆ  หมู่บ้านที่มีปัญหาร่วมกัน เข้าเป็นโครงการเดียวกัน 
ซึ่งจะท�าให้โครงการนั้น ๆ เกิดเป็นโครงการขนาดใหญ่และได้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาในภาพรวมของ
พื้นที่ ขณะเดียวกัน พบว่า กระบวนการแผนชุมชนในพื้นที่ต�าบลนาตาลขาดการบูรณาการแผนชุมชน ท�าให้
กระบวนการส่งต่อแผนชุมชนไปสู่การบูรณาการในระดับแผนที่สูงขึ้นไม่เกิดขึ้น ประกอบกับปฏิทินการจัด
ท�าแผนพฒันาในระดบัพืน้ท่ี ระหว่าง แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ�าเภอ แผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแผนชุมชน ไม่สอดคล้องกัน และขาดกลไกการบูรณาการแผนชุมชน จึงท�าให้ไม่ได้เกิด
การบูรณาการแผนชุมชน และส่งผลให้แผนชุมชนไม่สามารถน�าเข้าสู่การบรรจุในแผนพัฒนาของส่วน
ราชการในระดับเหนือขึ้นไป และมีผลท�าให้แผนชุมชนไม่ถูกน�าไปปฏิบัติ
 3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ จากประชาชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอ�าเภอ จังหวัด รวมถึงหน่วยงาน
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ส่วนกลาง ได้แก่ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะท�าให้แผนชุมชนสามารถผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันพบว่า มีปัญหาส�าคัญ คือ (1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อ�าเภอไม่เห็นความส�าคัญต่อแผนชุมชน แต่จะให้ความส�าคัญกับนโยบายของกรมสังกัดและแนวนโยบาย
ของผู้บริหารมากกว่า (2) ปัญหาเรื่องความซ�้าซ้อนเชิงภารกิจระหว่างหน่วยงานราชการท�าให้เกิดการ
ลักลั่นในการด�าเนินการในพื้นที่
 4. ปัจจัยด้านสมรรถนะของคณะกรรมการหมูบ้่าน ประกอบด้วย การยอมรบัจากประชาชนหมู่บ้าน
และสว่นราชการในพืน้ที ่ความสามคัค ีความรูค้วามสามารถ การจัดโครงสรา้งแบง่งาน การสือ่สาร ความ
สมัพันธ์กบัการเมืองและราชการ ความสามารถในการหางบประมาณ เป็นต้น มผีลต่อการขบัเคลือ่น/ผลกั
ดนัแผนชมุชนไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างมาก ทัง้นีพ้บว่า การจดัโครงสร้างของคณะกรรมการหมูบ้่านยงัไม่มคีวาม
ชัดเจนซึ่งพบปัญหาน้ีในทุกหมู่บ้านท่ีศึกษา ประกอบกับความสามารถในการแสวงหาและน�าทรัพยากรใน
หมูบ้่าน/ชมุชนมาใช้เพือ่ด�าเนนิโครงการตามแผนชมุชนยังไม่มี การสือ่สารภายในหมูบ้่านค่อนข้างอยู่ในวง
จ�ากัด ความสามารถในการสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีน้อยมาก ระดับความ
สมัพนัธ์กบัหน่วยงานราชการและการเมอืงท้องถิน่มีน้อย ซึง่กลายเป็นปัญหาส�าคญัของการขบัเคลือ่นแผน
ชุมชนไปสู่การปฏิบัติ
 5. ปัจจยัด้านการจดัสรรทรพัยากรทีเ่พียงพอมคีวามส�าคัญมากต่อความสามารถในการน�าแผนชมุชน
ไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาส�าคัญของการน�าแผนชุมชนไปปฏิบัติคือ หน่วยงานภาครัฐมีทรัพยากรไม่เพียงพอ
ต่อการจะสนบัสนุนหรือจัดสรรให้แก่หมูบ้่านในการด�าเนนิการตามแผนชมุชน หมูบ้่าน/ชมุชนไม่ทราบแหล่ง
ทุนหรือทรัพยากรของหมู่บ้าน ว่ามีแหล่งทุนอะไรที่หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถน�ามาใช้ในการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนได้ 
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ
 1. เสริมมสร้างคุณภาพแผนชุมชนให้เป็นแผนที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและ
ก�าหนดให้มีผลในทางปฏิบัติ สร้างฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการวางแผน สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาค สร้าง
การรับรู้ร่วมกัน มีการประกาศใช้แผนชุมชนอย่างเป็นทางการ และมีการปรับ/ทบทวนแผนทุกสิ้นปี เพื่อ
ความเป็นปัจจุบัน และสร้างการรับรองแผนชุมชน และสร้างมาตรฐานบังคับใช้แผนชุมชนอย่างจริงจัง
 2. จดัให้มเีวทกีารบรูณาการแผนชมุชนในระดบัต�าบล อ�าเภอ และจงัหวดัอย่างแท้จรงิ ก�าหนดห้วง
ระยะเวลาการบูรณาการแผนชุมชนให้สอดคล้องกับปฏิทินการจัดท�าแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ และจังหวัด สร้างกลไกการส่งต่อหรือน�าเสนอแผนชุมชนระดับ
ต�าบล ให้กับหน่วยงานราชการเพื่อผลักดันสู่การน�าไปปฏิบัติ
 3. คณะกรรมการหมู่บ้านต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีแผนชุมชน สร้างการยอมรับ และ
แสวงหาแนวร่วมเพื่อการสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนจากประชาชนในหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
 4. เสรมิสร้างศกัยภาพของคณะกรรมการหมูบ้่าน ด้วยการให้ความรูใ้นการขบัเคลือ่นแผนชมุชนไป
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สูก่ารปฏบัิตโิดยเน้นการพึง่พาทรพัยากรภายในชมุชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ด้วยการส่งเสรมิ
ให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถค้นหาแหล่งทุน และการสร้างสัมพันธภาพกับภาคราชการและการเมือง
ท้องถิ่น สร้างระบบการสื่อสารสร้างการรับรู้ร่วมให้ทั่วถึง
 5. บรูณาการงบประมาณและทรัพยากรหนนุเสรมิภารกจิระหว่างราชการกบัหมู่บ้าน/ชุมชน มุ่งเน้น
การพึง่ตนเองโดยน�าเอาทรัพยากรภายในชุมชนมาใช้ในการขบัเคลือ่นแผนงาน/โครงการตามแผนชมุชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นพึ่งพาตนเองภายในชุมชน

การอภิปรายผล
 1. ปัจจัยด้านคุณภาพแผนชุมชนมีความส�าคัญและเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งนี้จากการวิจัย พบว่า แผนชุมชนของหมู่บ้านในพื้นที่ต�าบลนาตาล ยังไม่มีคุณภาพ จึงเป็นสาเหตุ
ส�าคัญประการหน่ึงของการท�าให้แผนชุมชนในพื้นที่ต�าบลนาตาลไม่ถูกน�าไปปฏิบัติ กล่าวคือ กระบวนการ
แผนชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากประชาชนในหมู่บ้าน เป็นแผนที่จัดท�าขึ้นโดยผู้น�าชุมชน
เพียงไม่กี่คน แผนชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการน�าข้อมูล เชิงตัวเลข สถิติ มาใช้ประกอบการจัดท�าแผนชุมชน 
หมู่บ้านขาดการปรับปรุง ทบทวนแผนชุมชน นอกจากนี้การจัดท�าแผนงาน/โครงการ ในแผนชุมชนส่วน
ใหญ่นิยมจัดท�าเป็นโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วย
งานภายนอกเป็นหลกั จากปัญหาในเชงิคณุภาพแผนชมุชนส่งผลให้เกดิปัญหาในการน�าแผนชมุชนไปสูก่าร
ปฏบัิต ิคือ แผนชมุชนไม่ได้รบัการยอมรบัจากภาคราชการจงึมผีลท�าให้แผนชมุชนไม่ได้รบัความสนใจ ท�าให้
แผนชุมชนไม่ถูกน�าไปปฏิบัติ สอดคล้องกับ ผลการทดสอบตัวแบบทฤษฎีการน�านโยบายไปปฏิบัติของ 
Sabatier and Mazmanian (1980 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร. 2554 : 160, 163) ที่พบว่า การที่นโยบาย
ได้รับการยอมรับในการน�าไปปฏิบัติเป็นอย่างดีในระยะแรก (ช่วง 5 ปีแรกของการน�านโยบายไปปฏิบัติ) 
เป็นผลท�าให้ผลผลิตของนโยบายใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ท่ีนโยบายต้องการ ซึ่งองค์ประกอบส�าคัญท่ี
ท�าให้นโยบายได้รบัการปฏบิติัเป็นอย่างดใีนช่วงแรกนัน้ส่วนหนึง่มาจากการทีน่โยบายได้รับการยอมรบัจาก
หน่วยงานที่น�านโยบายไปปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
 2. ปัจจัยด้านการบูรณาการแผนชุมชนมีผลท�าให้แผนชุมชนถูกน�าไปสู่การปฏิบัติในระดับมาก และ
เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างมาก ทั้งนี้จากการวิจัย พบว่า แผนชุมชนในพื้นที่ต�าบลนาตาล ไม่ได้มี
การบรูณาการแผนชมุชนทัง้ในระดบัต�าบล อ�าเภอ และจงัหวัด สาเหตหุลกัท่ีแผนชมุชนไม่เกดิการบูรณาการ 
พบว่า ระดบัต�าบลขาดกลไกท่ีท�าหน้าท่ีในการบรูณาการแผน และทีส่�าคญัคอื หน่วยงานราชการไม่สนบัสนนุ
หรือจัดให้มีเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับต�าบล ซึ่งองค์กรที่มีบทบาทส�าคัญในการท�าหน้าที่ใน
การบูรณาการแผนชมุชนในพืน้ที ่คอื ศูนย์ประสานงานองค์กรชมุชน หรอืองค์การบรหิารส่วนต�าบลนาตาล 
ซึ่งสอดคล้องกับ เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการจัดท�าแผนชุมชนพึ่งตนเอง 
กรณีศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างชุมชนต้นแบบในแถบภาคกลางกับชุมชนน�าร่องในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า ปัญหาประการหนึ่งที่ท�าให้แผนชุมชนพึ่งตนเองไม่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไม่ได้น�าแผนชุมชนไปบูรณาการกับแผนพัฒนาต�าบลและประชาชนขาดกระบวนการการเรียน
รูใ้นการจดัท�าแผนชมุชน ซึง่มผีลท�าให้แผนชมุชนไม่ถกูน�าไปปฏิบัต ิจะเห็นว่าการบูรณาการแผนชุมชนมีส่วน
ส�าคญัอย่างยิง่ต่อกระบวนการส่งต่อแผนงาน/โครงการตามแผนชมุชนเพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตั ิประกอบกบั
การขับเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเป็นกลไกหลักของพื้นที่ในการบูรณาการแผนชุมชน
 3. ปัจจยัด้านการสนบัสนนุของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องมผีลส�าคญัต่อการน�าแผนชุมชนไปสูก่ารปฏิบตัอิย่าง
ยิ่ง ขณะเดียวกันจากการวิจัยพบว่า การให้การสนับสนุนหรือไม่ให้การสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยกับปัจจัยด้านคุณภาพแผนชุมชนด้วย กล่าวคือ แผนชุมชนท่ีมีคุณภาพนั้น ย่อมได้
รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและย่อมมีความเป็นไปได้สูงที่แผนชุมชนจะได้รับการ
สนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 
 ทั้งนี้ผลจากการวิจัย พบว่าแผนชุมชนในพื้นท่ีต�าบลนาตาลยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรจาก
ภาคราชการ เช่น จ�านวนโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ และจ�านวนโครงการที่ได้รับการบรรจุ
เข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย ปีละ 1 โครงการต่อหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ลงมาร่วมประชุมกับชาวบ้าน ประกอบกับ การให้การสนับสนุนจากภาคราชการ
ส่วนภูมิภาคนั้นยังอยู่ในระดับน้อย กล่าวคือ ผู้บริหาร ได้แก่ นายอ�าเภอ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ยังให้
ความส�าคัญหรือให้การสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนน้อยมาก จึงท�าให้ได้ข้อสรุปส�าคัญว่า การที่แผน
ชุมชนไม่ถูกน�าไปปฏิบัติเนื่องจากการให้การสนับสนุนของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่มีน้อย ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ Yin (1977 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร. 2554 : 100) ที่พบว่า นโยบายการ
พัฒนาจ�านวนมากต้องประสบกับความล้มเหลว เพราะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติไม่ให้ความร่วมมือ หรือปฏิบัติ
งานแบบขอไปทีท่�าให้การน�านโยบายไปปฏบิตันิัน้ไม่บรรลเุป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
Brever and Leon (1983 อ้างถึงใน สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์. 2552 : 438) ที่พบว่า เมื่อก�าหนดนโยบาย
เรียบร้อยแล้ว นโยบายจะถูกน�าไปปฏิบัติอย่างไร หรือจะได้รับการน�าไปปฏิบัติจริงหรือไม่ ค�าตอบของ
ค�าถามเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนนโยบาย (Support for Policy) จากผู้ปฏิบัติ และผู้ที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้น รวมทั้ง สอดคล้องกับทัศนะของวรเดช จันทรศร (2554 : 474-475) ที่เห็นว่าการน�า 
นโยบายของรัฐไปปฏิบัติให้ประสบความส�าเร็จ โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทย จะต้องอาศัยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
 4. ปัจจัยด้านสมรรถนะของคณะกรรมการหมูบ้่าน ประกอบด้วย การยอมรบัจากประชาชนหมู่บ้าน 
ส่วนราชการในพื้นท่ี ความสามัคคี ความรู้ความสามารถ การจัดโครงสร้างแบ่งงาน การส่ือสาร ความ
สัมพันธ์กับการเมืองและราชการ ความสามารถในการหางบประมาณ เป็นต้น มีส่วนส�าคัญอย่างมากต่อ
การขับเคลื่อน/ผลักดันแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ผลจากการวิจัยพบข้อสังเกตส�าคัญ คือ คณะ
กรรมการหมู่บ้านในพื้นท่ีศึกษาไม่มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือก�าหนดโครงสร้างในการบริหาร
จัดการ การไม่ทราบแหล่งทรัพยากร หรือแหล่งทุน ที่จะสามารถน�ามาใช้ในการด�าเนินโครงการตามแผน
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ชมุชน ความขดัแย้งทางการเมอืงภายในหมูบ้่านระหว่างผูน้�าหมูบ้่าน ปัญหาความสมัพันธ์ระหว่างผูบ้รหิาร
องค์การบริหารส่วนต�าบลกับคณะกรรมการหมู่บ้านมีความส�าคัญและส่งผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างยิ่ง 
 ผลการศกึษาดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิของ Berman, Mary Ann Scheirer and James Grifiith. 
1978 ; 1990 : 163 (อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2551 : 99) ที่เห็นว่าความส�าเร็จ หรือความล้มเหลว
ของการน�านโยบายไปปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับการท�างานภายในขององค์การแต่ละแห่ง แต่ขึ้นอยู่กับความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์การระดับต่าง ๆ ในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับทัศนะของ 
Van Mater and Van Horn (1976 อ้างถึงใน สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์. 2552 : 203) ที่เสนอว่า คุณสมบัติ
ของหน่วยปฏบิตั ิ(Characteristics of Implementations) เป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคญัทีมี่ผลต่อการน�านโยบาย
ไปปฏิบัติ กล่าวคือ โครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐบาล จะมีแนวโน้ม
ทีจ่ะจ�ากดัหรอืส่งเสรมิการน�านโยบายไปปฏบิตัใิห้มปีระสทิธผิล นอกจากนีผ้ลการศกึษาข้างต้นยงัสอดคล้อง
กบัผลการศึกษาของวรเดช จนัทรศร (2554) ทีพ่บว่า ปัจจยัด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
กบัการน�านโยบายไปปฏบิติั เป็นปัจจัยท่ีมผีลต่อความส�าเรจ็ และความล้มเหลวของการน�านโยบายไปปฏบิตัิ 
 5. ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร (งบประมาณ) ที่เพียงพอ มีผลต่อการน�าแผนชุมชนไปปฏิบัติใน
ระดับมาก ผลการวิจัย พบว่า หน่วยงานภาครัฐไม่มีงบประมาณส�าหรับจัดสรรให้หมู่บ้าน/ชุมชนไปด�าเนิน
โครงการตามแผนชมุชน ประกอบกับหมูบ้่าน/ชมุชน ไม่ได้เป็นองค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณ 
ไม่มงีบประมาณเป็นของตนเอง และไม่สามารถตัง้งบประมาณได้ ต้องอาศยัการสนบัสนุนการจัดสรรจาก
ภาคราชการเป็นหลัก จึงท�าให้หมู่บ้านในพื้นท่ีต�าบลนาตาลไม่มีงบประมาณส�าหรับใช้ในการขับเคลื่อน
โครงการตามแผนชุมชน และไม่สามารถแสวงหางบประมาณหรือแหล่งงบประมาณจากแหล่งอ่ืนได้ จึง
เป็นสาเหตทุีท่�าให้แผนชมุชนไม่ถกูน�าไปปฏบิตั ิประกอบกบัหน่วยงานราชการให้ความส�าคญักบัทิศทาง แนว
นโยบาย หรือข้อสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่วนกลาง ดังนั้นจึงเป็นไปได้อยากที่งบประมาณจากส่วน
ราชการจะจัดสรรได้ตรงกับความต้องการหรือตอบสนองต่อปัญหาของพื้นที่ได้ จึงท�าให้แผนชุมชนไม่ถูก
น�าไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (2540 : 444) เห็นว่า แผนงานหรือโครงการใด แม้จะ
มปัีจจัยอ่ืน ๆ  ครบถ้วน แต่ถ้าขาดปัจจยัเรือ่งทรพัยากรในการสนบัสนนุ อาจกล่าวได้ว่าแผนงานและโครงการ
ดังกล่าวได้ประสบความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Edwards 
III. (1984 อ้างถึงใน สมพร เฟื่องจันทร์, 2552: 205) เสนอว่า ทรัพยากรเป็นตัวแปรที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อน
กว่าตัวแปรอ่ืน ๆ ในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ การขาดแคลนทรัพยากรในการด�าเนินงาน เชื่อได้
ว่าการน�าเอานโยบายไปปฏิบัติจะพบกับความยุ่งยากและคงท�าให้การด�าเนินงานไม่ได้ผลส�าเร็จเท่าที่ควร 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Edwards III (1980 : 10-12 อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. 2551 : 220) 
ที่พบว่า ถ้าผู้น�านโยบายไปปฏิบัติไม่มีทรัพยากรที่จะน�ามาใช้ในการท�างาน การน�านโยบายไปปฏิบัติย่อมไม่
ประสบความส�าเร็จ ซ่ึงทรัพยากรท่ีส�าคญั ได้แก่ เจ้าหน้าทีท่ีมี่จ�านวนเหมาะสม และมีประสบการณ์ มีข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีท�าตามนโยบาย ให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมมีอ�านาจหน้าที่ และมีเครื่องอ�านวยความสะดวก เช่น 
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อาคาร เครื่องมือ ที่ดิน และอุปกรณ์รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของ Brever and deLeon (1983 อ้าง
ถึงใน สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์. 2552 : 444) ที่พบว่า ทรัพยากร ซึ่งได้แก่ เงินทุน เวลา บุคลากร เทคโนโลยี 
และอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่าง ๆ เป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติไม่ย่ิง
หย่อนไปกว่าปัจจัยอื่น ๆ กล่าวคือ แผนงาน หรือโครงการใด แม้จะมีปัจจัยอื่นครบถ้วน แต่ถ้าขาดปัจจัย
เรื่องทรัพยากรในการสนับสนุน อาจกล่าวได้ว่าแผนงาน และโครงการดังกล่าวได้ประสบความล้มเหลว
ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นลงมือปฏิบัติ
 จากข้อค้นพบการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตส�าคัญ คือ ความสามารถในการน�าแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบัตินั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นหากแต่ทุกปัจจัยมีผลต่อการน�าแผนชุมชนไปสู่
การปฏบิตัิด้วยกนัทัง้หมด และที่ส�าคญัจะละเลยหรอืไมส่นใจปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งไม่ได้ เนือ่งจากทกุปจัจยัมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และสนับสนุน เสริมซึ่งกันและกัน กล่าวคือ แผนชุมชนที่มีคุณภาพ น�ามาซึ่งการได้
รบัการยอมรบัและสนบัสนนุจากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ซึง่มผีลต่อการได้รบัการจดัสรรทรพัยากรเพือ่ด�าเนนิการ
ตามแผนชุมชนด้วยเช่นกัน นอกจากน้ีสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้านย่อมมีความสัมพันธ์กับการได้
รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการได้แผนชุมชนท่ีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดอย่างไร ขณะ
เดียวกัน การบูรณาการแผนชุมชน ก็น�ามาซึ่งการสร้างแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และยังผลให้ได้
รบัการจดัสรรด้านทรัพยากรแก่แผนชมุชน จงึสามารถสรปุได้ว่าแต่ละปัจจยัไม่สามารถขบัเคลือ่นแผนชมุชน
ไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยปัจจัยเดียว แต่ต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ  เสริมพลังกัน จึงจะท�าให้แผนชุมชนสามารถน�า
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
 1. ด้านคุณภาพแผนชุมชน สร้างฐานข้อมูลชุมชน จัดท�าแผนชุมชนโดยมุ่งเน้นการพึ่งตนเองของ
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหลัก และสร้างระบบการประเมินคุณภาพแผนชุมชนและสร้างการยอมรับแผนชุมชน 
 2. ด้านการบูรณาการแผนชุมชน ควรมีการก�าหนด กระบวนการหรือขั้นตอนในการบูรณาการแผน
ในแต่ละระดับอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน พร้อมทั้งจัดท�าแนวทางหรือช่องทางการส่งต่อแผนชุมชน พร้อม
ก�าหนด กลไกการขบัเคลือ่นการบรูณาการแผนชุมชนในระดบัพ้ืนท่ี โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรอื
อ�าเภอ เป็นกลไกหลักในการบูรณาการแผนชุมชน และท�าหน้าที่ในการส่งต่อแผนงาน/โครงการไปสู่หน่วย
งานที่รับผิดชอบ
 3. ด้านการสนับสนุนของผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง ควรก�าหนดบทบาทและภารกิจในการสนับสนุน
กระบวนการแผนชุมชนให้แต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน และลดความซ�้าซ้อน 
 4. ด้านสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน ควรก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านให้
มีความชัดเจน เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดท�าแผนชุมชน และ
การน�าแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 
 5. ด้านการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ ปรับแนวทางการจัดท�าแผนชุมชนโดยมุ่งจัดท�าแผนงาน/
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โครงการที่ชุมชน/หมู่บ้านสามารถด�าเนินการได้เอง หรือพึ่งตนเองได้เป็นส�าคัญ ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชน
สร้างกองทนุเพ่ือการพฒันาหมูบ้่านโดยการระดมทนุของหมูบ้่านเองเพือ่ใช้ส�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรมตาม
แผนชุมชน และการค้นหาแหล่งทรัพยากรในชุมชนและน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
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