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บทคัดยอ

 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดทําขอตกลงรวมมือในการรวมโครงการความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate 
Social Responsibility, CSR) กับบริษัทเอกชน โดยใชกระบวนการฝกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research, PAR) เปนฐานสําหรับกระบวนการในการดําเนินงาน ในการพัฒนาชุมชนเปาหมายใหเปนหมูบานตนแบบ 
สามารถนําไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได โดยมุงเนนดานการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเอกชนใหมีบทบาท เปนวิทยากรกระบวน 
การและนกัพฒันาชมุชน มกีารดาํเนนิงานในพืน้ทีเ่ปาหมาย 2 หมูบาน ซึง่มบีรบิททางสังคมทีแ่ตกตางกนั หมูบานท่ี 1 เปนหมูบาน
แรกท่ีนักพัฒนาชุมชนเรียนรูการทํางานรวมกัน และพบสภาพปญหาหลากหลายที่สะทอนมาจากแนวคิดในการทํางานและระบบ 
การทํางาน อันเปนปจจัย ที่มาจากท้ังมหาวิทยาลัยและเอกชน โดยสะทอนใหเห็นปญหาของนักพัฒนาเกี่ยวกับแนวคิด การขาด
ทักษะความความรูความเขาใจในงานพัฒนาชุมชน รวมถึงสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปรวดเร็ว ซึ่งเปนการศึกษา
ชุมชนที่ยังคงรูปแบบการทํางานเดิมของเอกชน กลาวคือ เนนการทํางานที่รวดเร็ว ทํางานเพ่ือสนองนโยบายองคกร ชุมชน 
มสีวนรวมในการทาํงานนอย สงผลถงึขอมลูทีไ่ดจากการใชเครือ่งมอืทีข่าดความสมบรูณ และไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยาง 
เตม็ท่ี จากสภาพปญหาในการฝกอบรมและการทาํงานพฒันาชุมชนของหมูบานแรก จงึไดมกีารปรับรปูแบบการทาํงานในหมูบาน
ที ่2 โดยมุงเนนใหชมุชนมสีวนรวมในการทาํงานมากท่ีสดุเทาทีท่าํได บนฐานของเคร่ืองมอืเดมิ ซึง่ลกัษณะการทาํงานดงักลาวเปน 
การวิจัยไทบาน เนนชุมชนเปนผูดําเนินการดวยตนเอง ตั้งแตกระบวนการแรกของการทํางาน เพื่อใหเขาใจสภาพชุมชน ทั้งที่เปน
สภาพปญหาและศักยภาพ ทําใหเกิดการพัฒนาโดยนักพัฒนาชุมชนมีบทบาทเปนพี่เลี้ยงและผูสนับสนุน เกิดการเรียนรูรวมกัน
ระหวางนกัพฒันาชมุชนและชาวบาน ซึง่จะนาํสูการพัฒนาโดยมีเอกชนเปนผูใหการดูแล แตชมุชนเปนเจาของโครงการและดําเนิน
การดวยตนเอง และคาดวาจะนํามาสูการพัฒนาชุมชนท่ีเขมแข็งและย่ังยืนในที่สุด

คําสําคัญ : โครงการความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ / การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ABSTRACT

 Khon Kaen University signed an agreement on Corporate Social Responsibility (CSR) Project with private 
company. The Participatory Action Research (PAR) was applied as the operation basis for developing the targeted 
communities to be the village model by focusing on personnel development in achieving the roles of facilitator and 
community developer. The targeted communities comprised two villages and found different social context. In the first village, 
the community developers found various problems in operating concept and system which affected by the factors from both 
university and company. The problems also reflected in community developers and concept, lack of skills and knowledge in 
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community development and rapid changes of economic and society. Moreover, the study of community was based 
on the company’s operation pattern focusing on swift operation in responding the organization policy and less in 
community participation. This leaded to the insufficient and unbeneficial data collected from the uncompleted tool. 
According to the above problems, the operation pattern was therefore adjusted for the second village. The operation was 
based on the same tool but put more emphasis on community participation. It named “Thai Baan Research”, which aimed to 
encourage the communities to be the operator for all process in order that they could perceive their conditions, problems 
and potential. The community developers became the supporters for the collaborative learning between community 
developers and villagers. This development project, supervising and monitoring by private company and owning and 
operating by communities, would finally lead to the sustainable community development.

Keywords : Corporate Social Responsibility Project / Participatory Action Research

บทนํา 

 ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา กระแสของการ
ทํากิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมของเอกชน 
(Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกโดยยอ
วา CSR ขององคกรเอกชน และรัฐวิสาหกิจ มีความต่ืนตัว
มากขึ้น ปรากฏใหเห็นทั้งในรูปของการใหรางวัลซีเอสอาร
ประจําป มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ CSR (พิพัฒน นนทนา
ธรณ. 2553) การทําโครงการ CSR สามารถการแบงตาม
ลักษณะกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ เปน 5 ประเภท
คือ (1) ซีเอสอารนอกกระบวนการ (CSR-after-Process) 
(2) ซีเอสอารในกระบวนการ (CSR-in-Process) (3) ซีเอ
สอารทั้งกระบวนการ (CSR-as-Process) (4) ซีเอสอาร 
ทั้งวิสาหกิจ (CSR-as-Enterprise) และ (5) ซีเอสอาร 
ทัง้ธรุกจิ (CSR-as-Business) ซึง่ประเภทการดําเนนิงาน CSR 
ในกระบวนการ (CSR-in-Process) คือแนวทางที่กลุ ม
บริษัทมิตรผลใชในการทํา CSR โดยมีเปาประสงคเพื่อลด 
ความเหลือ่มล้ําทางเศรษฐกิจ ลดชองวางระหวางคนจนคนรวย 
คือ ความไมเปนธรรม (ประเวศ วะสี. 2552) กลุมบริษัท
มิตรผลจึงไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อหาแนว
แนวทางการพัฒนาชุมชน ภายใตโครงการความรวมมือ 
เพื่อพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยพัฒนาเจาหนาที่พัฒนา

ชุมชนของกลุ มบริษัทน้ําตาลมิตรผล ให มีการเรียนรู  
ในการทาํงานกบัชมุชน โดยใชกระบวนการวิจยัเชิงปฏบิตักิาร
แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) (ปาริชาติ 
วิจัยเสถียร และคณะ. 2552) กระตุนใหชุมชนเปนผูคิด และ
ริเร่ิมโครงการที่มาจากความตองการของตนเอง มีการบริหาร
จัดการโดยคนภายในชุมชน ถือวาเปนการมีสวนรวมในมิติ 

เชิงกระบวนการ (Cohen and Uphoff. 1980) และมีเจาหนาที่
ของมิตรผลทําหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงและเปนวิทยากรกระบวน 
การ (Facilitator) (อนุวัฒน ศุภชุติกุล. 2542) ระหวางการ
ฝกอบรม เจาหนาที่ไดคัดเลือกหมูบาน เพื่อริเริ่มการศึกษา
วิเคราะหชุมชนและจัดทําแผนพัฒนาชุมชนรวมกับชาวบาน 
โดยมีหมูบานเปาหมาย 2 หมูบาน คือ หมูบานนาหวานาคํา 
ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และหมูบาน
ดงดิบ ตําบลหนองใหญ อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 
ซึ่งเปนหมูบานท่ีมีเจาหนาที่รับผิดชอบการทํางานหมูบาน

ละ 1 ทาน 
 เ ม่ือนักเจ  าหน าที่พัฒนาชุมชนได ปฏิบัติหน า 
ในหมูบานเปาหมายทั้ง 2 หมูบาน พบวาในแตละพื้นที่มี
ปญหาและอุปสรรคที่แตกตางกัน ทั้งท่ีเปนปญหาจากระบบ 
การทาํงานของเจาหนาที ่ปญหาดานความแตกตางดานบรบิท
ชมุชน ทาํใหตองมกีารปรับเปลีย่นรปูแบบการทาํงานในแตละ
หมูบาน เกิดกระบวนการเรียนรูของเจาหนาที่ จนสามารถ 
นํามาวิเคราะหเปนบทเรียน บทความนี้จึงจัดทําเพื่อเสนอผล
บทเรียนจากการทํางานรวมกันและที่เกิดจากการวิเคราะห

ชุมชนและการยืนยันขอมูลกับชุมชน เพื่อเปนแนวทาง 
ในการนําใชในพื้นที่อื่นๆ 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูเขียนหลัก มีบทบาทเปนผูชวยฝก
อบรมเจาหนาที่ของกลุมบริษัทมิตรผล และทําหนาที่ติดตาม
ประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ โดยใชการสังเกต 
(Observat ion) ทั้ งที่ เป นการสังเกตแบบมีส วนร วม 
(Participant Observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 



291
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8

(Non-Participant Observation) ตั้งแตขั้นตอนการวางแผน
การทํางาน การเก็บรวบรวมขอมูล จนถึงขั้นตอนที่พรอมจัด
ทําแผนพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังไดมีการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-Depth Interview) เจาหนาที่ของกลุมบริษัทมิตรผลเปน
รายบคุคล เพือ่ใหทราบถงึแนวคิดและวธิกีารทาํงาน ตลอดจน
มุมมองเชิงนโยบายของผูบริหาร และทัศนคติของทางบริษัท
เอกชนท่ีมีตอการทํางานดานพัฒนาชุมชน อันมีผลสืบเนื่อง
ตอกระบวนการทํางานดวย

ผลการศึกษา 

 ในการศกึษากระบวนการทาํงานของเจาหนาท่ีพฒันา

ชุมชนอยางยั่งยืนของกลุมบริษัทมิตรผล มุงใหชุมชนมีความ
เขมแข็งและมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งการทํา CSR ในรูป
แบบดังกลาว ถือไดวาเปนการทํางานคอนขางใหมสําหรับ
องคกรธุรกิจอยางกลุมบริษัทมิตรผล โครงสรางการทํางาน
จึงแตกตางไปจากฝายอื่นๆ ขององคกร ฝายพัฒนาชุมชน 
อยางย่ังยืน จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกลุมบริษัทมิตรผล
โดยตรง แตเนื่องจากโรงงานนํ้าตาลของกลุมมิตรผลตั้งอยู
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้นในกระบวนการทํางาน
ของเจาหนาที่ของมิตรผล นอกจากจะตองทํางานภายใต 
การบังคับบัญชาจากประธานกลุ มมิตรผลแลว ยังตอง
รับทํางานที่สังกัดแตละโรงงานมอบหมายดวย ทั้งนี้จาก
แผนผังโครงสรางการทํางาน จะเห็นวาในระบบการทํางาน 
มีเจาหนาที่ซึ่งมีบทบาทในการประสานงานระหวางผูบริหาร

และฝายพัฒนาชุมชนอยางยืน และมีอํานาจหนาที่ในการ 
สั่งงานตอเจาหนาที่โดยตรง (ดังภาพที่ 1)

 อยางไรก็ตาม แมวากลุมมิตรผลจะมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการทํา CSR แตก็ยังขาดความเช่ียวชาญ 
ในการทํางานดานพัฒนาชุมชนที่สามารถตอบสนองตอ

นโยบายการพัฒนาชุมชนอยางเขมแข็งและยั่งยืนได จึงรวม
กับมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการฝกอบรมเจาหนาที่ของ 
กลุมมิตรผลเพ่ือใหมีทักษะการทํางานพัฒนาชุมชน โดยใช 
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory 
Action Research, PRA) และการศึกษาวิเคราะหชุมชนใน
หมูบานเปาหมายเพื่อใหมีการเรียนรูรวมกัน โดยแบงผลการ
ศึกษาออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 บทบาทของท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน

 มหาวิทยาลัยขอนแกนมีบทบาทเปนผูใหการอบรม 
แกเจาหนาที่ของมิตรผล เพื่อใหมีความรูความเขาใจและ
ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานดานพัฒนาชุมชน 
ซึ่งเนนใหความรูทั้งในมิติของการพัฒนา และมิติของชาวบาน 
ใชหลักการศึกษาวิเคราะหชุมชนแบบเรงดวน (Rapid Rural 
Appraisal, RRA) (สุเกสินี สุภธีระ. 2532) และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research, 
PRA) เปนแนวทาง เพื่อสามารถนําไปสูขั้นตอนการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวมได ในกระบวนการอบรม 
ดังกลาวไมไดใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชนเพียงอยาง

เดียวเทานั้น แตยังมีเปาหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเปน 
นกัพฒันาชุมชนทีม่ศีกัยภาพเพือ่รบัใชสงัคมอยางมปีระสทิธภิาพ

อีกดวย

สวนท่ี 2 การเริ่มโครงการ CSR กลุมบริษัทมิตรผล

 ขั้นตอนแรกทําการคัดเลือกหมูบานเปาหมาย โดยได
เลือกหมูบานนาหวานาคํา ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน และหมูบานดงดิบ ตําบลหนองใหญ อําเภอ
โพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด โดยแบงการทํางานออกเปน 3 ชวง 
ชวงแรกเปนการศึกษาและวิเคราะหชุมชน เพื่อใหเจาหนาที่
ทําความเขาใจบริบทชุมชน และเลือกวิธีการที่ใชในการศึกษา
ชุมชนอยางถูกตองและเหมาะสม ชวงที่สอง คือการคืนและ
ยืนยันขอมูลกับชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
และเพิ่มเติมเนื้อหา โดยในข้ันตอนนี้เจาหนาที่ตองเรียนรู
บทบาทของการเปนวิทยากรกระบวนการที่ดี ชวงที่สาม 
เปนข้ันตอนการจัดทําโครงการพัฒนาที่เจาหนาที่ไดรวมคิด

รวมทํากับชุมชน โดยที่ชุมชนเปนเจาของโครงการเอง และ
เจาหนาที่มีบทบาทเปนพี่เล้ียงและเปนผูประสานงานระหวาง 

ภาพท่ี 1 แผนผังโครงสรางการทํางานฝายพัฒนาชุมชน 
  อยางยั่งยืน
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กลุมมิตรผล ชาวบานและภาคีตางๆ ที่เขารวม ซึ่งในทุกข้ัน
ตอนของการดาํเนนิงาน มุงเนนใหเกดิการเรียนรูรวมกนัระหวาง 
ชาวบานและเจาหนาที่มากที่สุด โดยกําหนดการศึกษา
วิเคราะหชุมชนไว 2 แนวทาง ดังนี้
 1) การใชหลักการวิจัยเชิงปริมาณ เปนการศึกษา
วิเคราะหชุมชนโดยเก็บขอมูลพื้นฐาน (Based Line) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวย (1) ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับครัว
เรือน (2) ขอมูลดานเศรษฐกิจ และ (3) ขอมูลดานสังคม 
ซึ่งการศึกษาในสวนนี้เปนขอมูลที่กลุมบริษัทมิตรผลตองการ

นํามาใชประโยชนในการกําหนดตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อประเมินการทํางานในชุมชนทั้งกอนและหลังโครงการ 
ในขณะเดียวกันบริษัทคาดหวังวาจะสามารถนําขอมูลที่ไดไป

ใชใหเกิดประโยชนภายในหนวยงานของกลุมบริษัทมิตรผล

ดวย กลาวไดวา แนวทางการศึกษาในสวนนี้เปนการดําเนิน
งานเพ่ือสนองนโยบายของกลุมบริษทัมิตรผล เปนการทํางาน
ในมิติของภาคเอกชนที่เจาหนาที่มิอาจมองขามไปได ขณะ

เดียวกันมีเวทีการเรียนรูจากขอมูลท่ีไดกับหนวยงานในพ้ืนที่

ของกลุมบริษัทมิตรผลดวย

 2) การใชหลกัการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน และศึกษาความเหลื่อมลํ้าทาง
เศรษฐกิจของหมูบานเปาหมาย ในกระบวนการดังกลาว
เปนการศึกษาดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวมกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research, 
PAR) ใชการสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structure 
Interview, SSI) (สุจินต สิมารักษ และสุเกสินี สุภธีระ. 2530) 
ตามหลักการของการประเมินสภาพชนบทอยางเรงดวน 
(RRA) กับตัวแทนของครัวเรือนทั้ง 3 ฐานะ ไดแก ฐานะดี 
ฐานะปานกลาง ฐานะจน ซึง่ทมีทีป่รกึษามหาวทิยาลัยขอนแกน
ตองการเนนใหไดขอมูลที่มาจากการมีสวนรวมของชุมชน 
มากที่สุด และเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาที่กับชาว
บานในพื้นท่ี เพ่ือใหขอมูลที่ไดมีความลุมลึกมากกวาการใช 
มุมมองจากบุคคลภายนอกชุมชน

สวนที่ 3 การศึกษาและวิเคราะหชุมชน

หมูบานนาหวานาคํา

 หมูบานนาหวานาคํา ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน เปนหมูบานขนาดใหญที่มีการปกครอง 
รวมกัน 2 หมูบาน คือ หมูบานนาหวา หมูที่ 15 และหมูบาน
นาคํา หมู ที่ 5 สวนใหญประกอบอาชีพภาคการเกษตร 

โครงการพัฒนาชุมชนในหมูบานสวนมากเปนโครงการท่ีมา

จากนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ และมีองคการปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ขับเคล่ือนการพัฒนา 
ในหมูบานเปนหลกั ชาวบานมีสวนรวมในกระบวนการตดัสนิใจ
การพัฒนาคอนขางนอย ในการดําเนนิโครงการมิตรผลพฒันา
ชุมชนอยางยั่งยืน ไดมีการคัดเลือกหมูบานนาหวานาคํา 
เปนพื้นที่แรกสําหรับศึกษาวิเคราะห เพื่อใหเจาหนาที่ไดเรียนรู
การศึกษาวิเคราะหชุมชนรวมกันในพื้นที่จริง โดยมุงหวังวา
จะสามารถพัฒนาเปนหมูบานตนแบบสําหรับการทํา CSR 
ของกลุมบรษิทัมติรผลและเปนหมูบานที ่ใหบคุคลทัว่ไปไดรบัรู 
และเขาใจการทํางานของเจาหนาที่ ทําใหตองมีการทํางาน 
ภายใตกรอบของระยะเวลาท่ีจาํกดั และมกีารดาํเนนิงานทัง้ใน
สวนทีเ่ปนการวิจยัเชงิปรมิาณ และการวิจยัเชงิคณุภาพควบคู

ไปพรอมกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1) การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษา
วิเคราะหชุมชนภายใตขอบเขตระยะเวลาที่จํากัด ทําใหเจา
หนาที่ไมสามารถดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณดวยตนเองไปพรอมกันได จึงเลือกนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชวยในการสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูล 
แตเนื่องจากชาวบานบางสวนไมสะดวกใหขอมูลในเวลากลางวัน 
จึงตองมีการเก็บขอมูลในชวงเวลาบายจนถึงเวลากลางคืน 
ทาํใหไมมกีารประชุมเพือ่สรปุปญหาและอปุสรรคในการทํางาน

แตละวัน อีกทั้งไมมีการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
ขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดจึงขาดความ
สมบูรณ และสะทอนใหเห็นปญหาที่เกิดจากความไมชัดเจน
ของคําถามที่ใชในแบบสอบถาม รวมถึงความไมเขาใจของ
ชาวบานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของเจาหนาที่ ปญหา 
ดังกลาวขางตนมีผลตอขั้นตอนการวิเคราะห ซึ่งพบวาขอมูล
ไมมคีวามเท่ียงตรงโดยเฉพาะประเดน็ทีต่องใชหนวยในการวดั 
และในข้ันตอนการคืนขอมูลชุมชน ที่ไมสามารถนําขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามมาใชในการคืนขอมูลได อนึ่ง เจาหนาที่ได
นําขอมูลดานเศรษฐกิจที่ไดจากแบบสอบถามนําเสนอในเวที

คืนขอมูล ซึ่งพบวาตองมีการจัดการขอมูล โดยใชแผนภาพ
และจัดการตัวเลขใหเขาใจไดงายและใชขอมูลเชิงคุณภาพ 
มาเสริม เพื่อเกิดความเขาใจยิ่งข้ึน
 2) การเก็บขอมูลดานความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
เจาหนาที่ไดใชกระบวนการสนทนากลุม เพื่อใหทราบเง่ือนไข
ของการแบงเกณฑชาวบานทั้งสามฐานะ ไดแก ฐานะรํ่ารวย 
ฐานะปานกลาง และฐานะยากจน เปนการจําแนกชาวบาน
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ในแตละประเภทโดยใชมิติชาวบานเปนแนวทางหลักในการ

ศึกษา 
 แตในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลพบวามีปญหา

หลายประการที่เกิดจากการวางแผนทํางาน ตั้งแตการนัด
หมายชาวบาน โดยที่ฝายมิตรผลเปนผูกําหนดวันดวยตนเอง
แตมิไดคํานึงถึงสภาพชุมชนในขณะนั้น ที่มีการจัดงานเลี้ยง 
ในหมูบาน ทําใหมีผูเขารวมการประชุมนอย การแสดงความ
คดิเห็นสวนใหญจงึเปนของผูนาํชมุชน ประกอบกบัความเขาใจ
ของชาวบานเกี่ยวกับการจัดประชุมนั้นไมชัดเจน บรรยากาศ
ในการจัดเวทีจึงไมเอื้อตอการเก็บรวบรวมขอมูล 
 อยางไรก็ตาม ภายหลังเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้น 
เจาหนาที่ไดนําขอมูลมาวิเคราะหและประมวลผล เพื่อนํา 
ผลการศึกษาที่ไดมาใชประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนารวม

กับชาวบานโดยจัดเวทีคืนขอมูล ใหชาวบานรวมตรวจสอบ
ความถูกตองและกระตุ นใหชาวบานเห็นความสําคัญของ

ขอมูล เพื่อใหมีสวนรวมในการหาแนวทางการแกไขปญหา 
แตเนื่องจากพื้นที่ศึกษาแบงเขตการปกครองออกเปน 
2 หมูบาน เจาหนาที่จึงไดแบงการจัดเวทีออกเปน 2 กลุม 
เพื่อความสะดวกในการคืนขอมูล 
 แมวาเปนการนําเสนอขอมูลชุดเดียวกัน แตเนื่องจาก
ผูเขารวมเวทีการคืนขอมูลในแตละกลุมมีคุณลักษณะที่แตก

ตางกัน ดังนั้นวิทยากรกระบวนการจึงตองเลือกใชเทคนิค 
และวิธีการคืนขอมูลท่ีเหมาะสม โดยเนนในเรื่องที่นาสนใจ 
เพื่อกระตุนใหผูเขารวมคิดหาทางออก อันถือเปนบทบาท
หลักของวิทยากรที่จะสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได 
ตัวอยางเชน การคืนขอมูลเกี่ยวกับประวัติหมูบานซึ่งในกลุม
แรกสามารถใหคําตอบและเพ่ิมเติมขอมูลไดในทันทีและ

เสนอใหทําประวัติหมูบานเปนสื่อตางๆ ไวในหมูบานเพ่ือให 
คนรุนปจจุบันและรุนหลังเขาใจที่ไปที่มาของชุมชน ขณะที่

กลุมหลัง วิทยากรตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคืนขอมูลโดย
แบงเวลาในชวงตางๆ ของประวัติหมูบาน เปรียบเทียบให
เหน็การเปลีย่นแปลงทางดานนเิวศวทิยา ดานการเกษตร และ
ดานแรงงาน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงกระตุนใหเกิด
กระบวนการคิดเกี่ยวกับแนวโนมการเปล่ียนแปลงของชุมชน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนนใหเห็นความสําคัญของขอมูลและ
หาแนวทางแกไขรวมกัน จึงทําใหเกิดการอภิปรายเกี่ยวกับ
ประวัติหมูบาน

หมูบานดงดิบ

 หมูบานดงดิบ ตําบลหนองใหญ อําเภอโพนทอง 
จังหวัดรอยเอ็ด เปนหมูบานขนาดกลาง สวนใหญประกอบ

อาชีพภาคการเกษตร โครงการพัฒนาในชุมชนนอกจาก 
เปนโครงการที่มาจากนโยบายการพัฒนาของภาครัฐโดยมี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่ในการขับเคลื่อนแลว 
ยังมีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ กลุม 
Non-Governmental Organization (NGO) ที่ไดเขามาทํา
โครงการวิจัยในหมูบาน เปนโครงการวิจัยที่เปดโอกาสให 
ชาวบานไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน ดังนั้นชาวบาน 
โดยเฉพาะกลุมผูนําชุมชนจึงมีความรูเกี่ยวกับการวิจัยและมี

ทักษะในการศึกษาวิเคราะหชุมชน 
 จากประสบการณทีไ่ดในการเรยีนรูการศกึษาวเิคราะห

ชุมชนของหมูบานนาหวานาคํา ซึ่งพบปญหาในการดําเนิน

งานตั้งแตกระบวนการวางแผนทํางานในชุมชน การนัดหมาย
ชาวบาน ทําใหเจาหนาที่ตองมีการปรับแนวทางการทํางาน
ในหมูบานดงดิบใหม เพื่อใหสามารถทํางานพัฒนาชุมชนได
บรรลุตามเปาหมาย ขั้นแรกของการทํางานพ้ืนที่ เจาหนาที่
ทําการศึกษาศักยภาพของชาวบานที่สามารถเขามามีสวน

รวมในการศกึษาวิเคราะหชมุชนได โดยพบวากลุมผูนาํชมุชน
เคยมีประสบการณทํางานวิจัยอยูแลว ลักษณะการทํางาน

ของหมูบานดงดบิจงึเนนใหชาวบานมีสวนรวมตัง้แตการรเิริม่

โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดการทํางานแตละสวนดังนี้
 1) การเก็บรวบรวมขอมูลพืน้ฐาน ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลบานดงดิบไดมีการแกไขขอคําถามในแบบสอบถาม 
โดยเฉพาะขอมูลที่ตองใชหนวยในการวัดและกิจกรรมการ

ปลูกพืช ซึ่งเจาหนาท่ีไดรวมกับชาวบานในการปรับปรุง
แบบสอบถาม และวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหหัวหนา
คุมเปนผูดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลในวันและเวลา 
ที่สะดวกทั้งผูเก็บขอมูลและผูใหขอมูล โดยเจาหนาที่มีหนาที่
ในการติดตาม จัดการประชุมเพื่อสรุปบทเรียนในการทํางาน 
และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื้อหา รวมทั้งมี 
การสะทอนปญหาและอุปสรรคจากการทํางานในแตละวัน 
เพื่อหาแนวทางการแกไขรวมกัน

 2) การเก็บขอมูลดานความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
เจาหนาพฒันาชุมชนไดเกบ็ขอมลูดวยตนเองพรอมกบัการเกบ็

ขอมลูพืน้ฐานของหมูบาน แตมกีารปรบัรปูแบบการทํางานโดย
สรางเคร่ืองมือชวยในการสัมภาษณ และหลังเสร็จสิ้นการเก็บ
ขอมูลในแตละวันเจาหนาที่ไดนําประเด็นและขอสงสัยตางๆ 
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จากการศึกษาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจเสนอตอทีป่ระชุม

สรปุ เปนการตรวจสอบความถูกตองของเนือ้หา (Triangulate) 
ในหลายๆ ดาน นอกจากนี้เจาหนาที่ไดทําการสํารวจหมูบาน 
(Village Walk) อีกครั้ง ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนการ
เปดโอกาสใหเจาหนาที่ไดแลกเปล่ียนขอมูล และความรูกับ 
ชาวบานอยูเสมอ ทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้บรรลุ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 จากประสบการณทํางานของเจาหนาท่ีทั้ง 2 หมูบาน 
สะทอนใหเห็นปญหาในการทํางานเจาหนาที่ซึ่งโดยสวนใหญ

มสีาเหตมุาจากการทีเ่จาหนาทีไ่มตระหนกัถงึความสําคญัของ

การเตรียมความพรอมในการเกบ็รวบรวมขอมลู เนือ่งจากตอง
ปฎิบัติงานในระยะเวลาท่ีกําหนด การทํางานของเจาหนาที่ 
ในชวงแรกจึงขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยที่ใน 
ทุกขั้นตอนเจาหนาท่ีในฐานะคนภายนอกเปนผู กําหนด 
รูปแบบ วัน เวลา การทํางานเอง ทําขอมูลในแตละดาน 
ขาดความครบถวน ชาวบานใหขอมูลนอย การทํางานเปน
ไปดวยความยากลําบาก สะทอนถึงการขาดความพรอม 
ในการใหขอมูลของชุมชน ดังนั้นในหมูบานที่ 2 จึงไดมีการ
ปรับเปลีย่นรปูแบบการทํางาน ดานเครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษา 
และประเด็นที่สําคัญ คือเนนการมีสวนรวมของชาวบาน 
โดยใหชาวบานแสดงความคิดเห็น และวางแผนการทํางาน
ตั้งแตครั้งแรกที่เจาหนาที่ไดเขาไปทํางานในชุมชน และไม
ทํางานอยางเรงรีบ แตคํานึงถึงความพรอมของชาวบาน
เปนหลัก เมื่อมีปญหาและอุปสรรคก็รวมกันกับชาวบานใน

การหาทางแกไข เปนการเปดเวทีใหเจาหนาที่ไดมีการแลก
เปลีย่นขอมลูและเรยีนรูรวมกบัชาวบาน ทาํใหการทาํงานของ 
ในหมูบานท่ี 2 ดําเนินไปไดตามวัตถุประสงคและแผนการ
ทาํงานทีว่างไว โดยชาวบานมคีวามไววางใจท่ีจะใหขอมลูและ
ทํางานรวมกัน อันถือเปนหัวใจสําคัญของการทํางานพัฒนา
ชุมชน (อุทัย ดุลยเกษม. 2536)

วิจารณและสรุปผล

 จากบทเรียนการทํา CSR ระยะตนของกลุมบริษัท
มิตรผลที่มุงเนนใหเกิดการพัฒนาชุมชนท่ีเนนหลักการมีสวน

รวมของชุมชนเปนแนวทางหลักในการดําเนินงาน อันถือเปน 
การทํา CSR แบบใหมของภาคเอกชน ซึ่งบทเรียนตางๆ 
ที่พบสะทอนจากปญหาและอุปสรรคในการทํางาน สามารถ
จาํแนกไดเปน 3 สวน คอื (1) ปญหาทีม่าจากระบบการบริหาร 
ของภาคธุรกิจ ซึ่งนโยบายการทํางานพัฒนาชุมชนของ

กลุมมิตรผลยังมิใชนโยบายหลักในการดําเนินงาน ทําใหมี
โครงสรางการทาํงานและมรีะบบการบรหิารจดัการทีไ่มชดัเจน 
แมแตบคุลากรภายในองคกรเองกม็คีวามเขาใจเกีย่วกบัการทาํ 
CSR คอนขางนอย ลักษณะของการทํางานสวนใหญผูกขาด 
การทํางานโดยมิตรผลแตฝายเดียว ไมมีหนวยงานและ
บุคลากรเฉพาะในพื้นที่ ที่สามารถติดตอสื่อสารกับชุมชน
ไดอยางชัดเจนเพ่ือพัฒนาขุมชน (2) ปญหาของเจาหนาที่ 
พบวานอกจากจะเปนปญหาที่เปนผลสืบเนื่องมากจาก 
การตองทํางานภายใตระยะเวลาการทํางานที่คอนขางจํากัด

แลว เจาหนาที่ยังขาดความพรอมในการดําเนินกิจกรรม
หลายกิจกรรมในเวลาเดียวกันเพื่อใหการทํางานบรรลุ 
ตามเปาหมายที่องคกรไดกําหนดไว ซึ่งควรมีการพัฒนา

แนวทางในการดาํเนนิงานเพือ่ใหมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบั 
การทาํงานพฒันาชมุชนใหมากข้ึน โดยทัง้ผูบรหิารขององคกร
และเจาหนาท่ีควรเปดเวทีเพื่อใหมีการเรียนรูรวมกันอยาง

สมํ่าเสมอ เพื่อใหมีทัศนคติและมุมมองในการทํางานที่เปน
ไปในทิศทางเดียวกัน (3) การขาดความพรอมของชุมชนใน 
การใหรวมมอื โดยพบวาการมีสวนรวมของชมุชนคอนขางนอย 
ดังนั้นในการทํางานรวมกับชาวบานจึงควรคํานึงถึงกับสภาพ

สงัคมและบรบิทของชุมชนทีก่าํลงัศกึษาเปนหลกัสาํคญั กลาว
คือในขั้นตอนของกระบวนการศึกษาที่ตองอาศัยความรวม

มือกับชาวบาน ควรเนนใหคนในชุมชนเปนผูกําหนดรูปแบบ 
และทศิทางการทาํงานดวยตนเอง ดงัจะเหน็ไดจากการทาํงาน
ในหมูบานแรกและหมูบานที่สองที่เม่ือมีการปรับเปลี่ยนรูป

แบบและวิธีการทํางานพบวา ชาวบานใหความรวมมือใน 
การทํางาน และมีสวนรวมมากข้ึน มีผลตอขอมูลที่ไดและ
สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว

 อยางไรก็ตาม แมวาในชวงแรกของการริเริ่มทํางาน 
จะพบปญหาและอุปสรรคหลายดาน แตทั้งเจาหนาที่และ 
ผูบริหารขององคกรตางมีความคาดหวังวาจะสามารถดําเนิน

งานไดตาม นโยบายที่ตั้งไว และมีการขยายพื้นที่ตอไปใน
อนาคตใหสังคมไทยเปนสังคมที่เขมแข็งอยางยั่งยืนไดสรุป

ไดวาการทํา CSR ของกลุ มบริษัทมิตรผลไมใชเพียงแค 
การจัดกิจกรรมเพื่อใหผานขั้นตอนและกระบวนการการทํา 
CSR เทานั้น แตเปนองคกรที่ไดทํา CSR อยางความเต็มใจ 
จริงใจ โดยไมไดอยูภายใตกฎหมายหรือเง่ือนไขใด ซึ่งถือเปน 
CSR ระดับกาวหนา (โกศล ดีศีลธรรม. 2554) 
 ในสวนของมหาวิทยาลัยไดรับบทเรียนที่สําคัญคือ 
การปรับกระบวนการ กําหนดการและเคร่ืองมือในการพัฒนา
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เจาหนาท่ีและท่ีสําคัญการปรับดังกลาวทําใหเจาหนาที่เขาใจ

การพัฒนาและกระบวนการการวิเคราะหชุมชนและการคืน

ขอมลูนามากขึน้และสามารถทาํงานในข้ันตอนทาํแผนตอไปได
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