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การจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นาชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทาง
สังคมที่ยั่งยืน
COMMUNITY LEADERS’ CULTURAL MANAGEMENT IN ACTIVITY
ENHANCEMENT FOR SOCIAL SECURITY AND SUSTAINABILITY
โฆสิต แพงสร้อย
Kosit Pangsoi
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหาของผู้นา
ชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม 2. ศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นา
ชุมชนในการส่งเสริ มกิจ กรรม เพื่อความมั่นคงทางสั งคมที่ยั่งยืน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 40 คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกที่มีโครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์แบบปากต่อปาก ตัวต่อตัวและเก็บข้อมมูลจากการสนทนา
กลุ่ ม เฉพาะกั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น ผู้ น าชุ ม ชนภาครั ฐ และภาคชุ ม ชน วั ฒ นธรรมอ าเภอ
ครูพัฒนากร สาธารณสุขตาบล ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าอาวาสวัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
หมู่บ้านทั้ง 2 แห่ง มีความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชุมชนที่แตกต่างกันไปตามบริบท
พื้ น ที่ ความคล้ า ยคลึ ง กั น อยู่ ที่ รู ป แบบ ความเชื่ อ ประเพณี พิ ธี ก รรมตามฮี ต สิ บ สองครองสิ บ สี่
โดยเฉพาะกิจกรรมสาคัญระดับจังหวัดและอาเภอผู้นาชุมชนและประชาชนร่วมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่
บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประเพณีบุญเผวส บุญบั้งไฟ พิธีแห่ประสาทผึ้ง ในเทศกาลออกพรรษา และ
กิจกรรมผู้สู้อ ายุ เป็นต้น สภาพปัญหาในการส่งเสริมกิจกรรม ด้านสังคมและวัฒนธรรม จะเป็น
กระบวนการขั้นตอนการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ การวางแผน การจัดโครงสร้างการทางาน การจัด
คนทางาน และการควบคุมติดตามผล โดยปัจจัยที่เป็นอุปสรรคจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร ค่าใช้จ่าย
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดาเนินงานตามลาดับการจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นาชุมชนในการส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางสังคม (ชุมชนเข้มแข็ง) ที่ยั่งยืน จาเป็นจะต้องถอดบทเรียนจากสภาพ
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ปัญหาที่พบในขั้นตอนการวางแผน การจัดโครงสร้างการทางาน การจัดคนเข้าทางาน และการ
ควบคุมติดตามผล เพื่อนามาปรับปรุ งพัฒนาให้เป็นจุดแข็งในการส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กันเป็นวงจรทางานที่มีคุณภาพ ทาให้คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ พร้อมเข้า
ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านอย่างพร้อมเพียง สม่าเสมอ มีสุขภาวะที่ดี และประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้
คาสาคัญ : การจัดการ, วัฒนธรรม, ผู้นาชุมชน, ความมั่นคง, สังคม, ยั่งยืน
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study the history and problems
of the community leaders in promoting social and cultural activities, 2) to study of
management of community leaders in cultural activities to secure a sustainable
society. The study using qualitative research. Data were collected by in-depth
interviewing of 40 key informants choose a specific panel of experts with a
structured interview. in an interview viral data collected from an individual and a
group discussion with those involved; community leaders, government and the
community, cultural district health, teacher development district, headman,
president housewife, group leader bosch, the village health volunteers (vhv.)
scholars, and abbot data were analyzed using descriptive.
The finding of this research were as follows:
The 2 villages have a history of community vary according to context
area, the similarity in style, a strong tradition ritual dominate heat 12 klong 14.
especially the provincial and district level, community leaders and residents joined
the majority, boon koon lan to kwaykgaw.
The tradition of merit, rocket, bee nerve parade in the lenten festival
and old fighter activity, problems in promoting activities. It is a process-driven
process, social and cultural aspects. It includes planning, structuring work,
organization of workers and follow-up. The barriers are related to personnel.
material cost, and how does the cultural leader's cultural management work? to
promote social security activities. sustainable community (sustainable community) it
will be necessary to remove lessons from the problems encountered in the
planning phase. structuring work, organizing people into work and follow-up. to
improve and develop as a strength in promoting consistent activities. it is a quality
work circuit. most people in the community are public. ready to join the village
activities with just regular. have good health and pursue a career in the sufficiency
economy. self-reliant.
Keywords: management, culture, community leaders, security, society,
sustainability
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1. บทนา
วิถีชีวิตของสังคมไทยนับถืออาวุโสในอดีตส่วนใหญ่มักจะยึดมั่นตามบรรพบุรุษ พ่อแม่
และญาติผู้ใหญ่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นช่วงอายุคน มีความเป็นอยู่เรียบง่ายตามวิถีชาวบ้าน ส่วน
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงมากตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลามีการติดต่อค้าขาย
มีความสัมพันธ์ทางการทูตและวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ทั้งประเทศทางตะวันตกและประเทศทาง
ตะวันออกจนกระทั่งประเทศไทยได้มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองกว่าเดิมมากโดยเฉพาะความ
เจริญ ทางด้านวัตถุ เช่น อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุใหญ่โตสวยงามส่วนความเจริญ
ทางด้านจิตใจ บางทีดูเหมือนจะลดลง ด้วยเหตุนี้ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพของสังคมด้วยเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถี การดาเนินชีวิตของสังคมไทย
พฤติกรรม แนวคิด ค่านิยมของสังคมไทย (Phuang Phakaprasoetsin, 1999 : 43-44) คือ
1) ยึ ด มั่น ในพระพุ ท ธศาสนา คนส่ ว นใหญ่ใ นอดี ตจะนับ ถื อยึ ด มั่น และปฏิ บั ติต ามหลั กธรรมใน
พระพุทธศาสนา เช่น การทาบุญให้ทาน การบวช เป็นต้น เมื่อทาแล้วเกิดความสบายใจมีความสุข
จากการที่ได้ทาบุญไปแล้ว และยังเป็นการสืบทอด พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปอีก ทาให้คนเป็น
คนดี มี จิ ต ใจอ่ อ นโยน มี เ มตตากรุ ณ าต่อ ผู้ ด้ อยโอกาส ส่ ว นในปั จ จุบั น ก็เ ช่ น เดี ย วกับ ในอดี ต มี
ก า ร ศึ ก ษ า พ ร ะ ธ ร ร ม วิ นั ย อ ย่ า ง ลึ ก ซึ่ ง ม า ก ขึ้ น มี ทั้ ง ศึ ก ษ า ห ลั ก ธ ร ร ม แ ล ะ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ
2) เคารพผู้อาวุโส อาจ หมายถึง ผู้มีอายุมากทั่วไป หรือ ปู่ย่า ตายาย ครู ผู้สูงด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ
เชื่อว่าผู้อาวุโสย่ อมมีความคิดที่ดีกว่า ความสามารถเหนือว่า และย่อมทาถูกกว่า โอกาสที่จะทา
ผิ ดพลาดนั้ น มีน้ อยมากเพราะเป็ น ผู้ มีประสบการณ์ มามาก 3) ยึ ดมั่ น ในวัฒ นธรรมและจารี ต
ประเพณี เพราะในสังคมต่างยอมรับกฎเกณฑ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาว่าเป็นสิ่งดีงาม และต้องรักษา
แบบแผนไว้สืบต่อไป ครอบครัวใดที่ไม่ปฏิบัติตามย่อมจะถูกตาหนิและเป็นที่รังเกียจของสมาชิกใน
สังคม
อย่ า งไรก็ ต าม วั ฒ นธรรมเป็ น วิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนที่ มี ค วามเคลื่ อ นไหวและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกประเทศ ที่มีผลกระทบต่อ
วั ฒ นธรรมการจะผดุ ง รั ก ษาสื บ สานวั ฒ นธรรม และปรั บ กระแสวั ฒ นธรรม และปรั บ กระแส
วัฒนธรรมใหม่ให้เหมาะสม และยังคงคุณค่าอันดีงามของความเป็นไทย ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในสังคม การส่งเสริมให้มีการธารงรั กษาความหลากหลายของวัฒนธรรมเพื่อสืบสานต่อไป
จนถึงชมชนรุ่นหลัง ต้องอาศัยการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมการสร้างกระบวนการเรียนรู้
โดยอาศัยเครือข่ายเข้ามาร่วมมือในการดาเนินงาน ซึ่งเครือข่ายจะต้องตระหนักถึงคุณค่าของความ
หลากหลายและทางวัฒนธรรม สามารถปรับตัวได้อย่ างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก (Ministry of Culture, 2013: 94) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน
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ของประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่ความหลากหลาย ทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละท้องถิ่น แต่ละจังหวัด ศิลปวัฒนธรรม เหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา
และรูปแบบการดาเนินชีวิต ตลอดจนอาชีพของ คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี สาเหตุที่ภาค
อีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจาก การเป็นศูนย์
รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติ การอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ การกวาดต้ อนไพร่พล หรือจากการ
หนีภัยสงครามเมื่อครั้งอดีต และมีการติดต่อสังสรรค์กับประชาชนในประเทศใกล้เคียง จนก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีส าน ประกอบด้ว ย 20
จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลาภู อานาจเจริญ อุดรธานี
อุบลราชธานี และน้องใหม่ บึงกาฬ มีพื้นที่ประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของ
พื้นที่ทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ราบสูง โคราช ภูมิประเทศทั้งภาคยกตัวสูงเป็ นขอบแยกตัวออกจากภาค
กลางอย่างชัดเจน (www.isangate.com) ประเพณีของชาวอีสาน มีความหลากหลาย และมี ความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ประเพณีส่วนใหญ่จะเกิดมาจากความเชื่อ
ค่านิยม และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ การดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และอิทธิพลของศาสนา ที่มีต่อคน
ในท้องถิ่นประเพณีต่างๆ ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจในการประกอบอาชีพ และเพื่อถ่ายทอด
แนวความคิด ค่านิยมที่มีอยู่ ในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น การสู่ขวัญ การเลี้ยงผีปู่ตา ผีตาแฮก การแห่เทียน
พรรษา การขอฝนจากแถน คนอีสานมีคาคม สุภาษิต ไว้สั่งสอนลูกหลาน ให้ประพฤติตนอยู่ในฮิต
12 คอง 14 ไม่ออกนอกลู่นอกทางคาคมเหล่านี้ รู้จักกันทั่วไป ในชื่อ “ผญา” หมายถึง ปัญญา
,ปรัชญา,ความฉลาด, ความรู้ ไหวพริบ สติปัญญา ความเฉียว ฉลาดปราดเปรื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งอยู่ท างทิ ศตะวัน ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่า งจากกรุง เทพมหานคร ประมาณ 519
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,946.75 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4.4 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.1
ของพื้นที่ภาค
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย จาเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัย
ความร่ว มมือร่ว มใจจากผู้ นาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ นาชุ มชนที่เป็ นทั้งผู้ น า
ทางการและผู้ นาโดยธรรมชาติ ซึ่ งปัจ จุบัน ยัง ประสบปั ญหาการจัดการเกี่ยวกับการขั บเคลื่ อ น
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดี การบูรณาการกิจกรรมไม่มีความต่อเนื่องระหว่างเครือข่ายทางวัฒนธรรม
ขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมจากชุมชนหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จึงมีความจาเป็นที่จะมีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางการจัดการทางวัฒนธรรมของชุมชน ในการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหาของผู้นาชุมชนในการดาเนินกิจกรรมด้าน
สังคมและวัฒนธรรม
2.2. เพื่อศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นาชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
ความมั่นคงทางสังคมอย่างยั่งยืน

3. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการวัฒนธรรมของผู้นาชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
ความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน ได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย ไว้ดังนี้
3.1. ขอบเขตด้านตัวแปร
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
การวฒนธรรมการผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documents) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study)
วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) โดยใช้เทคนิค การจัดการแนวคิด
(Conceptualize) การอธิบาย(Category) การจัดการหมวดหมู่ ( Classify)การจาแนกกลุ่ ม
(Content)และประเด็น (Concept)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสารวจ (Basic Survey)แบบสังเกต (Observation)
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (NonParticipant Observation) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide ) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured
Interview)โดยมีขั้ นตอน ลั ก ษณะ และการตรวจสอบ เครื่ องมือประกอบด้ว ย หลั กการทฤษฎี
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดแนวคิด ประมวลผลข้อมูล ที่ได้จ ากการวิเคราะห์ข้อมูล
กาหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ปรับปรุง
แก้ไขบทสัมภาษณ์ จัดพิมพ์เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบรูณ์
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3.2. ขอบเขตด้านประชากร
การวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) จานวน 40 คนโดย
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และ การสนทนากลุ่ม เฉพาะ (Focus Group
Discussion)โดยวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา เชิงพรรณนาความ
3.3. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ แ บบเจาะจง (Purposive
Sampling)
โดยพิจารณาพื้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชนน้อย และพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งภายในชุมชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ คือ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 6 ตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด และบ้านนาเชียงเครื อ อาเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ ของอาเภอเมือง และอาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
3.4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจั ยได้ทาการศึกษาข้อมูลและดาเนินการ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 ถึงเดือน
มีนาคม 2560 รวมระยะเวลา 12 เดือน

4. ผลการวิจัย
หมู่บ้านที่ 2 แห่งที่เป็นพื้นที่วิจัย ได้แก่ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 6 ตาบลยางตลาด อาเภอ
ยางตลาด และบ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1,2,3 ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่มีการขับเคลื่อน
กิจกรรมพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรมมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่มีการจัดตั้งหมู่บ้าน โดยอาศัย
กลไกสาคัญของผู้นาชุมชนทั้งภาครัฐและภาคชุมชน รวมทั้งผู้นาตามธรรมชาติ ร่วมกับประชาชน
และเครื อข่าย ปั จ จุ บัน ผู้ น าชุมชนดังกล่ าวประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้ าน นายก อบต. หรือเทศบาล
วัฒนธรรมอาเภอ พัฒนากร สาธารณสุขตาบล ครู ผู้นาอช. อาสาสมัคร สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ปราชญ์ชาวบ้าน และเจ้าอาวาสวัด ซึ่งกิจกรรมหลักที่เข้าร่วมดาเนินการในระดับอาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน ได้แก่ บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประเพณีบุญเผวส บุญบั้งไฟ พิธีแห่ปราสาทผึ้งออก
พรรษา และกิจกรรมผู้สูงอายุ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทราที่มี
การยึดถือปฏิบัติตามจารีตประเพณี นี้เรียกว่า ฮีตสิบสองครองสิบสี่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สภาพปัญหาของผู้นาชุมชนในการดาเนินกิจกรรมด้านสังคม และวัฒนธรรมเริ่มจาก
การประชุม วางแผน แม้ ว่ าผู้ น าชุ ม ชนทั้ ง 2 พื้น ที่ วิจั ย จะได้มี ก ารพู ด คุย ในวงสนทนาล่ ว งหน้ า
ก่ อ นประชุ ม ชาวบ้ า นก็ ต าม แต่ ยั ง พบว่ า มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม น้ อ ย ขณะเดี ย วกั น ยั ง มี ปั ญ หา
งบประมาณค่าใช้จ่า ยที่ยังไม่เพียงพอ ตลอดทั้งความไม่เข้าใจจุดหมายของการจัดโครงการของ
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หมู่บ้าน ชุมชน เมื่อมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อย จึงทาให้ประเด็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ดีไม่
หลากหลายและไม่ครอบคลุมกิจกรรมของโครงการ ในขั้นตอนการจัดโครงสร้างการทางาน พบว่า
ผู้ น าชุ ม ชนยั ง ไม่ ค อยเห็ น ความส าคั ญ ของพลั ง เยาวชน ชาย-หญิ ง เท่ า ที่ ค วร จึ ง พบว่ า ค าสั่ ง
คณะทางานชุดต่างๆไม่ปรากฏรายชื่อบุคคลเหล่านี้ ทั้งนั้น เยาวชนจะเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์
และมรดกทางวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต นอกกจากนี้ ในทางปฏิบัติยังขาดการเชื่อมโยง ประสาน
การทางานระหว่างการทางานแต่ละชุด จึงทาให้เกิดการชะงักและขาดความต่อเนื่องในบ้างครั้ง
สาหรับขั้นตอนการจัดคนเข้าร่วมทางาน ปัญหาที่พบคือ ยังขาดผู้มีความชานาญเฉาะด้านเกี่ยวกับ
ภูมิ ปั ญ ญา ในการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมของหมู่ บ้า น และชุ มชน ตัว อย่า งเช่น การ
ออกแบบลวดลายปราสาทผึ้ง ศิล ปะดนตรีพื้นบ้านอีส าน เป็นต้น และบางครั้งก็มีปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรง อันเนื่องมาจากการดื่มสุราประกอบกับมีการแสดงเครื่องเสียงและ
ดนตรี แม้จะมีประชาสัมพันธ์เป็นข้อห้ามแล้วก็ตาม ขั้นตอนสุดท้ายการควบคุมและติดตามผลมี
การปฏิบัติงานที่ไม่ต่อเนื่อง ทาให้ผลผลิตของงานที่ออกมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น เครื่องมือ
อุปกรณ์บางอย่างชารุดเสียหายกะทันหัน ไม่มีแผนรองรับ หรือจัดหาทดแทนได้ เป็นต้น และ
หลังเสร็จสิ้นโครงการก็ไม่มีกรรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการการดาเนินงาน หรือผู้นาชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ทาให้ขาดข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
การจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นาชุมชนในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทาง
สังคมที่ยังยืน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนามาซึ่งการสรุปผลการศึกษา ดังนี้ คือ การวางแผน
จาเป็นต้องมีการประชุมร่วมกันของผู้นาชุมชนทั้งภาครัฐ ภาคชุมชน และภาคีเครือข่ายทั้งภายนอก
และภายในชุมชน โดยพร้อมเพียงกันอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ดังภาษิตที่ว่า การวางแผนที่ดี มีชัย
(ชนะ) ไปกว่าครึ่ง นั้นหมายถึง ความสาเร็จทางวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน (Sense of Belonging) เกิดความ
กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น จากที่มีอยู่แล้วในชุมชน
การจั ดโครงสร้ างการทางาน เป็นขั้นต่อเนื่องที่จ าเป็นต้องให้ ความส าคัญโดยการ
แต่งตั้งตัวแทนเยาวชน เข้ามาเป็นคณะทางานเฉาะด้าน มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คอยประสานงานกับผู้ นาชุมชน เช่นครูในโรงเรียน นักวิช าการวัฒนธรรม ประธานกลุ่ มสตรี
แม่บ้าน เป็นต้น เพื่อเป็นการฝึกฝนเรียนรู้การปฏิบัติและรับการถ่ายทอดการเป็นผู้นาเพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมของชุมชน หมู่บ้าน ซึ่งเป็ นกรณีตัวอย่างที่ผู้นาชุมชน พึ่งนามาปรับปรุงพัฒนาการจัด
โครงสร้ า งการท างานในรู ป แบบคณะท างานชุ ด ต่ า งๆ ให้ มี ค วามหลากหลาย และเกิ ด การ
บูรณาการงานที่ประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดคนเข้าร่วมทางาน (staffing) ผู้นาชุมชนของหมู่บ้าน
ต้อ งมี ค วามฉลาดในการมองเห็ น ว่ า งานชนิ ด ใดเหมาะกั บ คนประเภทใดในชุ ม ชน โดยดู จ าก

1

61.indd 39

17/4/2561 10:22:46

40

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

บุคลิกภาพ อุปนิสัย ประสบการณ์และศักยภาพ แต่ที่สาคัญคือ การจัดคนเข้าทางานจะต้องมี
ความเหมาะสมตั้งแต่ที่สาคัญคือ การจัดคนเข้าทางานจะต้องมีความเหมาะสมตั้งแต่ต้นจนกระทั้ง
เสร็จสิ้นโครงการ การควบคุมและติดตามผล (Control and Monitoring) ผู้นาชุมชนต้องตระหนัก
และให้ความสาคัญว่า ลักษณะการควบคุมจึงไม่ใช่การเร่งรัดสั่งงาน แต่เป็นรวมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วม
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการสร้างผู้นาชุมชนรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ทาให้กิจกรรมด้าน
สังคม สาธารณะประโยชน์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญของ
ชุม หมู่บ้าน ได้มีการอนุรักษ์ พัฒนาโดยประชาชนร่วมกับผู้นาชุมชนและภาคีเครือข่าย

5. อภิปรายผล
การอภิ ป ลายผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ น าชมชนจากภาครั ฐ และภาคชุ ม ชน เป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลักที่ประกอบด้วย วัฒนธรรมอาเภอ ครู พัฒนาการ สาธารณะสุข ผู้ใหญ่บ้าน
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นาอช. อ.ส.ส. สาธารณะสุขประจาหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ปราชญ์ชาวบ้าน
และเจ้าอาวาสวัด เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนกิ จกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับ
ประชาชน ในระดับจัง หวัด อาเภอและหมู่บ้าน เป็นที่ป รึกษาและคณะทางานกิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ อาทิเช่น บุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประเพณีบุญเผวส บุญบังไฟ พิธี
แห่ปราสาทผึ้ง กิจกรรมผู้สูงอายุ ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ Kaufman (1949:24)
ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ
รายได้ และความยาวนานในการอาศัยอยู่ในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
การจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นาชุมชนในการส่งเสริมกิจรรมเพื่อความมั่นคงทาง
สังคม (ชุมชนเข้มแข็ง) ที่ยั่งยืน จาเป็นต้องถอดบทเรียนสภาพปัญหาตามขั้นตอนการทางาน4
ขั้นตอนดังกล่าว เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนาให้กลายเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมกิจกรรมทั้งหลาย ที่
จะนาพาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของ Radcliffe-Brown
ที่มองว่าสังคม ชุมชนในภาพร่วมจะมีความสมดุลด้านคุณภาพชีวิต จาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ
ของระบบย้ อ ยหรื อ กลุ่ ม กิ จ กรรมที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน ร่ ว มกั น ท าหน้ า ที่ ป ระสานสั ม พั น ธ์ กั น
ประกอบด้วย ระบบครอบครัวและญาติพี่น้อง การศึกษาอบรม การดูแลสุขภาพ กิจกรรมด้าน
เศรษฐกิจ กิจกรรมด้านการปกครอง ระบบความเชื่อและศาสนา จึงจะทาให้เกิดเสถียรภาพ และ
ความมั่งคงทางสังคมที่ยั่งยืน
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชนภาครัฐและภาคชุมชนควนอนุมัติโครงการ
ต่างๆสนับสนุนการจัดการทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมมากกว่าเดิม
2) ควรจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และแผนพั ฒ นาระยะยาว มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
กรรมการคณะทางานเพื่อกากับติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการกลางและศู น ย์ อ านวยความสะดวกระดั บ ชุ ม ชนที่ มี
ประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเป็นศูนย์ประสานงานและ
ขับเคลื่อนโครงการ
2) จัดอบรมผู้ นาชุมชน ประชาชน สร้างความเข้าใจในการจัดการทางวัฒ นธรรม
รวมถึงสถานศึกษา หน่วยราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดทาเอกสาร แผ่นพับและสื่อ
เพื่อเผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง
3) พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คลกรและสร้ า งจิ ต อาสาเน้ น การประสานงานระหว่ า ง
บ้าน วัด โรงเรียน (ไตรบวร)
6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรมของผู้นาชุมชนใน
การส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม วัฒนธรรม เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและความ
คล้ายคลึงกัน เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในระดับภูมิภาคต่อไป
2) ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพผลการการจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นาชุมชนใน
การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน หลังจากนางานวิจัยนี้ไปใช้ทดลองจริง
3) ควรศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทางวัฒนธรรมของผู้นาชุมชน
ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความมั่นคงทางสังคมที่ยั่งยืน
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