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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร
เครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารเครือข่ายของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกพะยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูลผลการศึกษาพบว่าสภาพการ
บริหารเครือข่ายของชุมชนบ้านโคกพะยอมอยู่บนพ้ืนฐานของสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งในรูปแบบกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มอนุรักษ์ปุาชายเลน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น  ภายใต้ความร่วมมือที่เชื่อมโยง
แบบเครือข่าย ได้แก่ บ้าน โรงเรียน และมัสยิด การสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ของแกนน าชุมชนผ่าน
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารชุมชนภายใต้กลุ่ม
องค์กรภายในชุมชนที่หลากหลาย จนในที่สุดกลายมาเป็นการบริหารเครือข่ายของชุมชนที่มุ่งเน้นไปที่การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นโดยมีการวางเปูาหมายของการ
ท่องเที่ยวไว้ว่า เพ่ืออนุรักษ์ปุาชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชน ก าหนดกฎ กติกา และวางระเบียบ
ภายในชุมชน รวมถึงสร้างรายได้เสริมแก่คนในชุมชน 
 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านโคกพะยอม พบว่า มี 10 ปัจจัย ได้แก่ (1)มีการเตรียมตนเองหรือเตรียมชุมชนเพ่ือก าหนด
ทิศทางร่วมกัน (2) มีการท างานเป็นทีมการท างานด้วยความรัก ความสามัคคี (3) ทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ (4) มีองค์กรชุมชนที่หลากหลายแต่มีเปูาหมายเดียวกัน(5) มีการ
บริหารร่วมในระดับชุมชนและการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม (6) มีกิจกรรมที่สอดแทรกการเรียนรู้ (7) 
เข้าใจและศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (8) มีการใช้ประโยชน์จาก Social Network (9)การสนับสนุน
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ (10)สร้างเปูาหมายร่วมสู่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ค าส าคัญ: ปรากฏการณ์  เครือข่าย  ชุมชน 
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Abstract 
 The objectives of this Qualitative method research were to investigate of 
condition for sustainable Network Management of Local Community and factors affecting 
of Success for sustainable Network Management of Local Community case study in Ban 
KhokPayom Community, Amphoe La-ngu, Satun Province. The results of the study 
revealed that condition for Network Management in Ban KhokPayom Community based 
on the geography that has plenty of natural resources. To build the learning process in 
the community both in the pattern of activity groups, Youth group, Mangrove 
Conservation Group, including knowledge transfer to the local curriculum. Under a 
cooperation network linking the home, school and mosque. To build the learning 
process of Leaders or community leaders through meetings for exchange opinions 
continuously. The set up of a committee for manage the community under organizations 
groups within a diverse community. Eventually became a network management of 
community by focused Community based tourism under natural resources that are 
available locally. With that goal, The conservation forest community, Disseminate 
knowledge of community, Set rules and regulations within the community, As well as 
generate income for the community. 
 The Factors affecting of Success for sustainable Network Management of Local 
Community case study in Ban KhokPayom Community. revealed that there are 10 
factors, including(1) Are preparing themselves or prepare the community for determine 
direction together. (2)There teamwork, Working with love, harmony.(3) Complete 
Resource and cultural identity. (4) A variety of community organizations, but with the 
same goal. (5) A joint management in the community level and a fair distribution of 
benefits.(6) Has activity fielded learning. (7) Understand and study the concept of 
sufficiency economy. (8) Utilization from Social Network (9) The support of government 
agencies involved. and (10) Build a common goal to create an economic community. 
Keywords:  Phenomenon, Network, Local Community 
 
บทน า 

การบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติการใน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ด้านต่างๆ ของโลก การรวมศูนย์อ านาจและการด าเนินงานของรัฐบาล (เสรี พงศ์พิศ, 2548) การบริหาร
เครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการประสานงานบุคคลหรือองค์กรทั้งที่มีอยู่ภายใน
ชุมชนและกับภายนอกชุมชน การบริหารเครือข่ายจึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังของชุมชนในการสร้างความ
เข้มแข็งและด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้หลักของความเสมอภาคและเท่าเทียมกันการ
แลกเปลี่ยนทรัพย์สินหรือบริการต่างๆ ในลักษณะของช่วยเหลือเกื้อกูลกันและการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซึ่ง
สิ่งนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดความร่วมมือและการประสานพลังในการด าเนินกิจกรรม
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เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กรชุมชนในหมู่บ้านเดียวกันที่ต่างกลุ่มต่างท างาน
ของตนไม่ติดต่อช่วยเหลือกันและกันน ามาสู่การก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ซึ่งสามารถมองเห็นได้จาก
ผลงานที่สมาชิกด าเนินการการสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบการณ์ในการพัฒนาการ
ถ่ายทอดวิธีการด าเนินงานหรือกิจกรรมและระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง(ประเวศ วะสี, 2538) 

ชุมชนบ้านโคกพะยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูลเป็นชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลามและประกอบอาชีพการท าประมง ท านา และสวนยางพารา มีล าคลองติหงีเป็นล าคลองสายหลักที่
ไหลผ่านชุมชนก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามันทิศตะวันตกเป็นทุ่งนาสลับกับสวนยางเป็นหย่อมๆซึ่งผสมผสาน
ความหลากหลายได้อย่างลงตัวโดยนอกจากอาชีพหลักแล้ว ก็ยังมีกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ จนท าให้ชุมชน
ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว จากการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นภายใต้กลุ่มต่างๆ ที่มีเปูาหมาย
ร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการชุมชน การจัดการวิถีชีวิตชุมชนการสร้างบทบาทของ
ผู้หญิง การสร้างกลุ่มออมทรัพย์ การจัดท าแผนการด าเนินงานของชุมชน และหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือการ
ถ่ายทอดการเรียนรู้สู่ลูกหลาน (พัชราภรณ์ทวีกสิกรรม, 2555) จนกล่าวได้ว่า ชุมชนบ้านโคกพะยอม ถือ
เป็นชุมชนตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 จากความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ความส าเร็จของการบริหาร
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกพะยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูลเพ่ือที่จะได้
ทราบถึงสภาพการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น และท าให้ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อชุมชนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความ
เข้มแข็งโดยคนในชุมชน อันเป็นฐานรากส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมในระยะยาวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคก
พะยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกพะยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายว่าเครือข่ายอาจเป็นการร่วมมือ
ระหว่างปัจเจกบุคคล/กลุ่ม/องค์กรประเภทเดียวกันหรืออาจเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม/องค์กร
ต่างประเทศเครือข่ายมีได้หลายระดับตัง้แตก่ารเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกตอ่ปัจเจกเช่นการเชื่อมโยงระหว่าง
ข้าราชการกับข้าราชการด้วยกันการเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกกับกลุ่มเช่นการเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครองการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มตอ่กลุ่มเช่นการเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาด้วยกัน
หน่วยงานราชการกับหน่วยงานเอกชน สถานศึกษากับหน่วยงานธุรกิจเป็นต้นและการเชื่อมโยงระหว่าง
เครือขา่ยต่อเครือข่ายกลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ 

การบริหารเครือข่ายในระดับของชุมชนหรือหมู่บ้าน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงศักยภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น และขนาดของเครือข่ายทั้งในด้านพื้นท่ีและด้านประเด็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ในเชิงของแนวคิดและหลักการการบริหารเครือข่ายระดับชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นควรอยู่บนพ้ืนฐานของ
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หลักการจัดการ 3 อย่าง คือ (1) การจัดการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน
ท้องถิ่น (2) การจัดการทีม่ีความสอดคล้องและรองรับกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น (3) การ
จัดการทีม่ีความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นเป็นหลัก (เสรี พงศ์พิศ, 2548) 
  อย่างไรก็ตาม การบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและด ารงอยู่อย่างยั่งยืน
เพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ (เสรี พงศ์พิศ, 2548) 
  1. สมาชิกของเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยมีทั้งที่เป็นระดับบุคคลกลุ่มคนองค์กรหรือชุมชน โดย
ต้องมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานให้การด าเนินกิจกรรมด าเนินไปอย่างราบรื่น 
  2. วัตถุประสงค์และเปูาหมายร่วมกัน ซึ่งถือเป็นจุดร่วมที่ส าคัญของการเป็นเครือข่ายดังนั้นความ
ชัดเจนของเปูาหมายจึงมีความส าคัญต่อการเข้าร่วมและคงอยู่ของสมาชิกที่ เข้ามาด าเนินกิจกรรมที่
หลากหลายเพราะสมาชิกท่ีมาเข้าร่วมต้องมีค าตอบส าหรับตัวเองว่าเข้ามาร่วมในเครือข่ายเพ่ืออะไร 
  3. ระบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย โดยสมาชิกของเครือข่ายมารวมกันด้วยความสมัครใจและ
สมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานมีความเท่าเทียมกันในการด าเนินกิจกรรมมีระบบในการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์หรือการถักทอสายใยของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้เกิดความยั่งยืน   
 4. การบริหารจัดการสมาชิกเครือข่ายต้องเป็นผู้ร่วมกันก าหนดการบริหารและการจัดการ
เครือข่ายทั้งโครงสร้างสถานภาพและบทบาทของสมาชิก กฎระเบียบที่ใช้ร่วมกันการประสานงาน การ
ติดต่อสื่อสารแผนและโครงการ งบประมาณเป็นต้น 
 5. ผู้ประสานงานบริหารและการจัดการเครือข่ายที่ท าการคัดเลือกโดยสมาชิก ซึ่งอาจเป็นบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของคณะกรรมการอาจมีศูนย์กลางประสานงานเพียงศูนย์เดียวหรือหลายศูนย์ 
 6. กิจกรรมร่วมกันเครือข่ายต้องมีกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันด าเนินงานเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของเครือข่ายซึ่งควรจะเป็นกิจกรรมในการด าเนินงานของเครือข่ายตามปกติ และกิจกรรมที่
ร่วมกันด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  7. การรวมพลังสมาชิกเครือข่ายต้องมีการรวมพลังหรือศักยภาพของสมาชิกมาใช้ในการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมร่วมกัน เพราะพลังของเครือข่ายเป็นพลังที่เพ่ิมข้ึนแบบทวีคูณ  
  8. การสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันสมาชิกต้องสนับสนุนส่งเสริมสมาชิกคนอ่ืนๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ต่างท า โดยทุกคนต้องตระหนักถึงความส าคัญของ
สมาชิกแต่ละคนมีจิตส านึกในการบรรลุเปูาหมายของเครือข่ายร่วมกัน  
 9. การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยสมาชิกของเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย
อย่างกว้างขวางทั้งการร่วมเรียนรู้ร่วมสรุปบทเรียน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วม
ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ 
  10. ผลงานของเครือข่ายเครือข่ายต้องมีผลการด าเนินงานเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จของ
เครือข่าย โดยความส าเร็จดังกล่าวคือการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของเครือข่ายนั่นเอง  
 อย่างไรก็ตาม การวิจัยในครั้งนี้สามารถน าเสนอกรอบแนวคิดได้ดังภาพประกอบที่ 1 
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ภาพประกอบที่ 1โครงสร้างกรอบแนวคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวทางการวิจัยแบบปรากฏการณ์วิทยาซึ่งเป็น 
การศึกษาจากบุคคลบอกหรือบรรยายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้วยการวิเคราะห์ การรับรู้  และบอก
รายละเอียดของสิ่งที่ประสบ และสิ่งเหล่านี้จะถูกบรรยาย อธิบาย และตีความ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ภายใต้ความคิดเห็นในเรื่องหนึ่งๆ จากประสบการณ์ของบุคคลที่หลากหลาย (ชาย โพธิสิตา, 2550) 

ฉะนั้น การวิจัยครั้งนี้จะเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมสนทนากลุ่มและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงอุปนัย จากนั้นสรุปผลการวิจัยโดยบูรณาการข้อมูลทั้งหมด
ผ่านการตีความข้อมูลจากความคิดเห็นต่างๆ ที่ผ่านการสัมภาษณ์และการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือเสนอ
ผลการศึกษาจากการใช้ชุมชนบ้านโคกพะยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นกรณีศึกษา 

ในส่วนของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในขั้นตอนของการสัมภาษณ์เชิงลึก จะมีผู้ให้ข้อมูลอยู่ที่ระหว่าง 
5 ถึง 25 ท่าน การก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลส าหรับขั้นตอนนี้ จะด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ Creswell 
(2014) ที่อธิบายไว้ว่าในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรมีขนาดของตัวอย่าง
หรือผู้มีส่วนร่วมอยู่ที่ระหว่าง 5 ถึง 25 คนต่อการศึกษาหนึ่งๆ และในส่วนของการจัดประชุมสนทนากลุ่ม
จะมีจ านวนขั้นต่ าอยู่ที่ 4 คน และขั้นสูงสุดไม่เกิน 12 คน (Marshall &Rossman, 2011) 

ส่วนการเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกโดยยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลักโดยเลือกผู้ที่เป็น
บุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถให้ข้อมูลได้ดี และมีความเกี่ยวข้องต่อปรากฏการณ์ที่ศึกษา 
 โดยการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์      
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อค าว่าเครือข่าย และเหตุผลที่ต้องมีการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น ไว้ใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยสามารถแยกออกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 
 - เครือข่ายคือกลุ่มคนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกันเพ่ือขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกัน 
 - เครือข่ายคือ การด าเนินกิจกรรมในลักษณะของการประสานงานร่วมกัน 
 - เครือข่ายคือ การท างานของกลุ่มคนที่มารวมตัวกันและมีเปูาหมายร่วมกัน 
 - เครือข่าย คือ การรวมพลังของคนในชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกัน 
 - เครือข่ายคือ การบูรณาการการท างานให้เป็นหนึ่งเดียว 
 

สภาพการบริหาร ปัจจัยการบริหาร 

ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของเครือข่ายชุมชน 
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 เหตุผลที่ต้องมีการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น 
 - เพ่ือสร้างพลังในการต่อรองการจัดสรรผลประโยชน์และอ านาจในเรื่องต่างๆของชุมชน 
 - เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือที่หลากหลาย และเกิดการท างานแบบประสานงานร่วมกัน 
 - เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการชุมชนได้โดยคนในชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ 
 - เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และสร้างพลังของการปกปูองชุมชน 
 - เพ่ือร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมวางแนวทางต่างๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนด้วยกัน 
 และเม่ือพิจารณาในเชิงสภาพการบริหารเครือข่ายของชุมชนบ้านโคกพะยอม อ าเภอละงู จังหวัด
สตูลหากอธิบายในภาพรวมโดยสรุปจากผู้ให้การสัมภาษณ์นั้น พบว่า เป็นการจัดการเครือข่ายชุมชนที่
เกิดข้ึนแรกเริ่มจากคนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่นรางวัล
ลูกโลกเขียวจากปตท. รางวัลชุมชนอยู่เย็นสุขจนท าให้มีหน่วยงานกลุ่มองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ในชุมชนจนในที่สุดท าให้ชุมชนเกิดแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์มีอาสาสมัคร
นานาชาติเพ่ือพัฒนาสังคมเข้ามาร่วมท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับคนในชุมชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวต่างชาติกับคนในชุมชนทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม 
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในรายละเอียดจากการให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการและชาวบ้านใน
พ้ืนที่ พบว่า สภาพการจัดการชุมชนบ้านโคกพะยอมในอดีตมีปัญหาการพัฒนาชุมชนที่ไม่ทั่วถึง มีการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปุาไม้ที่ โดนท าลายจากการสัมปทานปุา ประกอบกับมีการใช้
เครื่องมือทุ่นแรงในการจับสัตว์น้ าทางทะเลจนท าให้มีจ านวนสัตว์น้ าลดลง จนส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของชาวบ้านในชุมชนหลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2538 มีการเลิกสัมปทานปุาไม้และชุมชนก็ได้เริ่มเข้า
ร่วมกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มประมงพ้ืนบ้านชุมชนบ้านหัวหินและต่อมาได้ร่วมกับชมรมประมงพ้ืนบ้าน
จังหวัดสตูลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและกฎหมาย สิทธิของชุมชน ชุมชนจึงได้มีการก าหนด
กฎ กติกา และระเบียบต่างๆ ของชุมชนในส่วนของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนซึ่ง
ภายใต้สภาพการจัดการดังกล่าวส่งผลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมจากนั้น ก็ได้มีการรวมกลุ่มอนุรักษ์ปุาชายเลน มีการท าปะการังเทียม 
การปลูกปุา ปล่อยสัตว์ มีการแบ่งโซนปุา การรวมกลุ่มต่างๆ การจัดตั้งคณะกรรมการ ก าหนดกฎ ระเบียบ 
และมีการส ารวจปุาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา จนส่งผลให้ปุามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 ถือได้ว่าการบริหารเครือข่ายของชุมชนบ้านโคกพะยอมภายใต้สภาพการณ์
ต่างๆ ดังกล่าว เป็นจุดก าเนิดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกพะยอมที่ชัดเจน อันสะท้อนให้เห็นได้ว่า
เป็นการบริหารเครือข่ายภายในชุมชนที่มีกลุ่มต่างๆ ภายใต้เปูาหมายร่วมเดียวกันโดยที่มาของจุดก าเนิด
หรือเปูาหมายร่วมดังกล่าว สืบเนื่องจากนักศึกษาชมรม “แบกเปู” จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เข้ามาช่วย
ในการพัฒนาเรื่องการจัดการปุาร่วมกับชาวบ้านในชุมชน จนปี พ.ศ. 2549 ชุมชนบ้านโคกพะยอมได้รับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว จาก บริษัท ปตท.และจากการได้รับรางวัลดังกล่าวได้ส่งผลให้คนในชุมชนเล็งเห็นและ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปุามากยิ่งขึ้น จนต่อมาชุมชนบ้านโคกพะยอมจึงได้รับรางวัลเขียวขจี
ดีเด่น จากกระทรวงมหาดไทยรางวัลอยู่เย็นเป็นสุข (Smart village) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และรางวัลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จนท าให้ชุมชนบ้านโคกพะยอมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
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 ผลจากการได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก จนท าให้ชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันหา
วิธีการบริหารจัดการของชุมชนเพ่ือรองรับผู้มาเยือน จนในที่สุดกลายมาเป็นการบริหารเครือข่ายของ
ชุมชนที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกพะยอมภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นโดยมีการวางเปูาหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า เพ่ืออนุรักษ์ปุาชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชน 
ก าหนดกฎ กติกา และวางระเบียบภายในชุมชน รวมถึงสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน โดยอาศัยการ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ 
 และจากการสัมภาษณ์ผู้แทนสายนักวิชาการ ได้กล่าวถึงหลักส าคัญของการบริหารเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่น ที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนเองต้องเข้าใจและยึดถือปฏิบัติร่ วมกันเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน ว่าเป็นการด าเนินงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของคนในชุมชนบนพื้นฐานของต้นทุนในชุมชนท้องถิ่นจ านวน 5 ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนกายภาพ
ทุนธรรมชาติและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการบริหารจัดการโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ือให้
ชุมชนเกิดการด าเนินงานร่วมกันแต่ภายใต้ความยั่งยืนนั้น ชาวบ้านในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทุกข้ันตอนร่วมกันเพื่อสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ เกิดความรักและห่วงแหน 
 ชุมชนบ้านโคกพะยอม ถือเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความส าเร็จในการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านได้ให้ข้อมูลไปในลักษณะทิศทางเดียวกันว่าในช่วงแรกเริ่มนั้น 
ชุมชนบ้านโคกพะยอม มีจุดเด่นในด้านความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชนการมีพ้ืนที่ทางสังคม
ที่ได้รับการยอมรับรวมถึงภาพรวมของพ้ืนที่มีศักยภาพในการพัฒนาโดยเริ่มต้นจากการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อเนื่องมาจนเป็นการด าเนินงานเพ่ือเป็นชุมชนการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ซึ่งการ
ด าเนินงานได้เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาศักยภาพชุมชนช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและก าหนด
บทบาทของชุมชนต่อการด าเนินงานมีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในชุมชนโดยมีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย เข้ามาศึกษา ร่วมพัฒนา และให้ความ
ช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ภายหลังจากท่ีชุมชนริเริ่มการพัฒนาจนเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากข้ึน 
 อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลายท่าน ได้ให้ข้อมูลต่อประเด็นที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ในการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของจากกรณีศึกษาชุมชนบ้านโคกพะยอม 
ซึ่งบางส่วนก็มีการด าเนินการ แต่บางส่วนก็ยังขาดหายไป และในเชิงของภาพรวมทั่วไป โดยพบว่า ปัจจัยที่
มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 1. มีการเตรียมตนเองหรือเตรียมชุมชนเพื่อก าหนดทิศทางร่วม 
 ด้วยการพัฒนาตนเองหรือพัฒนาชุมชนเช่นการหาหรือศึกษาองค์ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือจะได้น าไปสู่
การก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนภายใต้ปัจจัยแวดล้อมเชิงพ้ืนที่ที่มี โดยค านึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมเพื่อน าไปสู่การก าหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และ
ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการและดูแลเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
 2. มีการท างานเป็นทีมการท างานด้วยความรัก ความสามัคคี 
 อันถือเป็นจุดแข็งของการท างานของคนในชุมชน โดยทุกคนในชุมชนช่วยกันทุ่มความคิดทุ่ม
แรงกายเพ่ือชุมชนเพ่ือความส าเร็จของชุมชนโดยไม่ถือว่าเป็นผลงานของคนใดคนหนึ่งแต่ผลงานทั้งหมด
เป็นของชุมชนโดยชุมชนต้องสร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความไว้ใจกันเชื่อใจกันมีความผูกพันกันจน
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ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันภายในชุมชนเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็ง ประโยชน์ที่ได้รับก็คือชุมชน
เกิดผลงานต่างๆ มากมายเป็นที่รู้จักของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมากขึ้น 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ ์
 ดังกรณีของชุมชนบ้านโคกพระยอม จะพบว่าได้ ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และมีวิถีการผลิตที่พ่ึงพาใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นของชุมชน  
 4. มีองค์กรชุมชนที่หลากหลายแต่มีเปูาหมายเดียวกัน 
 ชุมชนบ้านโคกพะยอม มีองค์กรชุมชนที่หลากหลายภายใต้ฐานทรัพยากรเดียวกัน ท างานร่วมกัน
ในลักษณะเครือข่ายและมีเปูาหมายเดียวกันคือการเที่ยวโดยชุมชนและการเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกันมีปราชญ์หรือผู้มีความรู้และทักษะในเรื่องต่างๆที่เป็นคนในพ้ืนที่ ที่มี
ความหลากหลายตามประสบการณ์และการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์จริงในพ้ืนที่ชุมชนจนท าให้ชุมชนรู้สึก
เป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน 
 5. มีการบริหารหรือการจัดการร่วมในระดับชุมชนและการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
 ชุมชนบ้านโคกพะยอม มีความหลากหลายเชิงกิจกรรมในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการท างานโดยการ
บริหารแบบเครือข่าย ด้วยการออกกฎกติกา หรือระเบียบต่างๆ ที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งในเชิงของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรมและเชิงการท่องเที่ยวทั้งยังมีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพ่ื อจัดการ
การท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้และมีการกระจาย
ผลประโยชน์ในภาพรวมของชุมชนที่เป็นธรรมอีกทั้งยังมีกองทุนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนซึ่งก่อตั้งโดยคนในชุมชนบ้านโคกพะยอมเอง 
 6. มีกิจกรรมที่สอดแทรกการเรียนรู้ 
 องค์กรต่างๆในชุมชนบ้านโคกพะยอมมีลักษณะของกิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้
เกิดการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างการรับรู้และความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างเกิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้จนมีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือนซึ่งยังเป็น
การสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งชาวบ้านและผู้มาเยือน 
 7. เข้าใจและศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจว่า การเข้าใจและศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ถือเป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งของการบริหารจัดการเชิงเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นให้มี
ความยั่งยืน ซึ่งชุมชนบ้านโคกพะยอม น่าจะมีความเข้าใจในประเด็นนี้ในระดับหนึ่ง ตาอย่างไรก็ตามทุก
ชุมชนต้องให้ความส าคัญต่อประเด็นนี้มากๆ เพราะจะท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนบนฐานของความพอดีกับ
ศักยภาพของตนเองบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเองรวมทั้งมีความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืนๆในสังคม ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ โดยตั้งอยู่บนหลักของ “รู้รักสามัคคี” และใช้สติปัญญาปกปูองตนเองไม่ให้หลงในกระแส
โลกาภิวัฒน์โดยไม่รู้ถึงเหตุและผลตามสภาพแวดล้อมของตนให้รู้จักแยกแยะสิ่งดีสิ่งเลวสิ่ งที่เป็นประโยชน์
และรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนเป็นที่ตั้ง 
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนปัจจัยดังกล่าว ชุมชนบ้านโคกพะยอมหรือชุมชนอ่ืนๆ มีมากน้อยเพียงใดนั้น 
ให้ลองพิจารณาประเมินจากประเด็นต่างๆ 6 ด้าน คือ (1) เกิดการลดรายจ่าย(2) เพ่ิมรายได้(3) ประหยัด 
(เช่น มีการออมมีกลุ่มออมทรัพย์) (4) ส่งเสริมการเรียนรู้ (5) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(6) เอ้ืออารีต่อกัน 
(ช่วยเหลือกันรู้รักสามัคคีต่อกัน) 
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 8. มีการใช้ประโยชน์จาก Social Network 
 เพราะว่า Social Network ต่างมีผู้คนใช้งานจ านวนมากมายมหาศาลเสมือนเป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วดังนั้นชุมชนก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาช่วยในการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของชุมชนทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจ ผู้มาเยือน หรือนักท่องเที่ยวที่ชอบรูปแบบการ
ท่องเที่ยวของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยอย่างเช่น Facebook 
 9. การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถการ
บริหารงานชุมชนเพ่ิมขีดความสามารถของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนและการพัฒนาชุมชน มี
การส่งเสริมการจัดการความรู้องค์ความรู้ต่างๆท่ีมีในชุมชนภูมิปัญญาต่างๆมาเป็นจุดในการท่องเที่ยว และ
ศึกษาดูงานเช่นการเลี้ยงปลาในกระชังการอนุรักษ์ปุาชายเลนเป็นต้นดังที่ชุมชนบ้านโคกพะยอมได้รับการ
สนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆมากมาย เช่น สมาคมอาสาสมัครนานาชาติ เพ่ือพัฒนาสังคม 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ฝุายวิจัยท้องถิ่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตตรัง เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสตูลเป็นต้น 
 10. สร้างเปูาหมายร่วมสู่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 จากการด าเนินการหรือก่อตั้งองค์กรชุมชนต่างๆ ของชุมชนบ้านโคกพะยอม ท าให้เกิดกิจกรรมที่
หลากหลายภายใต้เปูาหมายร่วม คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งในเชิงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตปุาชายเลนการพัฒนาที่พักโฮมสเตย์จนท าให้เกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยว
มีนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเข้ามาในชุมชน ท าให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีฐานทรัพยากรธรรมชาติส าคัญ ประกอบกับการ
เสื่อมสภาพของปุาชายเลนจากการสัมปทานท าไม้ในปุาชายเลน ได้กลายเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ชาวบ้าน
ได้มาร่วมคิด ร่วมท า และเรียนรู้ปัญหาซึ่งกันและกัน จนน ามาสู่การบริหารท้องถิ่นโดยชุมชน มีการหว่าน
เพาะเมล็ดพันธุ์แก่ลูกหลาน เพื่อการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ อันเป็นกระบวนการที่ชุมชนให้ความส าคัญใน
การท ากิจกรรมต่างๆ โดยการดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอ มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชน ทั้งในรูปแบบกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเยาวชน กลุ่มอนุรักษ์ปุาชายเลน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เป็น
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องต่างๆ ให้ลูกหลานได้ศึกษาในโรงเรียน อันเกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างเต็มที่ของ
ชุมชน โรงเรียน รวมไปถึงมัสยิดประจ าชุมชน เป็นการจัดการที่เชื่อมโยงแบบเครือข่าย ได้แก่ บ้าน 
โรงเรียน และมัสยิด ที่ร่วมมือร่วมใจกันในการเสริมสร้างความรู้และแนวคิดต่างๆ โดยกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆ ของผู้น าชุมชนและชาวบ้าน โดยจะมีการพูดคุยประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างต่อเนื่อง 
 ชุมชนบ้านโคกพะยอมด าเนินงานบริหารชุมชนจนประสบความส าเร็จและได้รับรางวัลต่างๆ 
มากมายนั้น อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้ง 10 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยแรก คือ ชุมชนมีการเตรียมตนเองหรือ
เตรียมชุมชนเพ่ือก าหนดทิศทางร่วม โดยค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมของ
ชุมชน นั้น ถือเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดต่อการสร้างความส าเร็จในการบริหารจัดการหรือการด าเนินงานของ
ชุมชน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้กล่าวและให้รายละเอียดไว้ว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยทั้งเครือข่าย
ปัจจัยภายใน คือ คนภายในชุมชนเอง และเครือข่ายปัจจัยภายนอก คือ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ชุมชน เพื่อร่วมการด าเนินงาน เช่นผู้น าชุมชนกลุ่มองค์กรต่างๆภาคีการพัฒนานโยบายระดับต่างๆซึ่งช่ วย
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ขับเคลื่อนการท างานของชุมชน โดยมีวิธีการการด าเนินงานคือ ขั้นที่  1 หน่วยงานภาครัฐหรือ
สถาบันการศึกษา ควรให้ข้อมูลแก่ชุมชน ขั้นที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนขั้นที่ 3 มีการศึกษา
ชุมชน โดยนักวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับชาวบ้านซึ่งเป็นลักษณะการท างาน
ร่วมกับชาวบ้าน ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันทั้งในด้านศักยภาพ ข้อจ ากัดโอกาส และความเสี่ยงซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ จะท าให้ชุมชนได้มองเห็นตนเองขั้นที่ 5 ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อนโดยมีชุมชน
เป็นหลัก และมีหน่วยงานภายนอกเป็นองค์กรหนุนเสริม ขั้นที่ 6 วางรูปแบบการบริหารจัดการขั้นตอนนี้
เป็นการจัดตั้งให้มีคณะท างานโดยให้มีคณะกรรมการกลางขึ้นมาบริหารจัดการก าหนดรูปแบบของการ
ด าเนินงานในภาพรวมของชุมชนและองค์กรชุมชนต่างๆ ขั้นที่ 7 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้รับรู้และช่วยให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจขั้นที่ 8 ทดลองด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้อาจจะเป็นการจัด
กิจกรรมน าร่องเพ่ือทดสอบความพร้อมของชุมชนขั้นที่ 9 ด าเนินการประเมินผลเพ่ือช่วยให้เกิดการ
ทบทวนตนเองและแก้ไขข้อบกพร่อง และขั้นที่ 10 พัฒนาองค์กรชุมชน โดยพยายามให้เกิดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเช่นการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือความยั่งยืนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชน การสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้นและการศึกษาดูงานส าหรับแกนน าองค์กรชุมชนเพ่ือเสริมโลก
ทัศน์พัฒนาทักษะการบริหารและการจัดการในชุมชนอ่ืนๆที่มีลักษณะคล้ายๆกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรวิชญ์ 
จันทกลู (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ต าบลสุขภาวะกรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งผลการศึกษาพบว่าในเชิงกระบวนการนั้น
โดยทั่วไปจะมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในองค์กร
ภายในชุมชนและภาคีภายนอกร่วมสร้างภาคีพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เกิดจากความสมัครใจ และสอดคล้อง
กับวิทยา จันทร์แดง (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ผลการวิจัยพบว่า 1. นโยบายการน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ต้องด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน 2. ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร และการ
พัฒนาองค์กรในชุมชน 3. รูปแบบใหม่ที่ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน 
องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน 2. ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล 
ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติ 3. แนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ การฟ้ืนฟู
ชุมชน การปรับตัวของชุมชน และการด ารงอยู่ของชุมชน 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
 ควรมีการจัดท าการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะห์เป็นสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ของชุมชนบ้านโคกพะยอม กับองค์กรชุมชนชาวบ้านในชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ชุมชน 
 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ได้มอบทุนสนับสนุนการท าวิจัย ขอขอบพระคุณผู้ให้
ข้อมูลทุกท่าน และขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส าหรับการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ 
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