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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมี เพื่อศึกษาถึงกระบวนการจัดการ การมีสวนรวมและเสนอแนวทางการจัดการ 

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของวัฒนธรรมองคกรชุมชนทองถ่ิน ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษากลุมแมมูลมั่นยืน บานหัวเหว ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.

อุบลราชธานี กลุมอนุรักษปาชุมชนบานคูขาด ต.หนองเหลา อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี และกลุมอนุรักษปา

ชุมชนบานทาลาด ต.กอเอ อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี ผูวิจัยเก็บขอมูลจากสามแหลงน้ี โดยใชวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลทั้งในเชิงเอกสารและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ พระสงฆ  ชาวบาน ผูนําชาวบาน และ

เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ผลวิจัยวัฒนธรรมองคกรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมของวัฒนธรรม

องคกรชุมชนทองถ่ิน ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวากระบวนการจัดการในองคกรชุมชน คือ การมีสวนรวมใน

การทํางาน การยึดมั่นในอุดมการณ การวางแผนการทํางาน การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การมี

วิสัยทัศนรวมกัน การถายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน ลักษณะการมีสวนรวมไดแก การพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรูจากประสบการณกับกลุมตาง ๆ รวมทั้งรวมกันหาทางออกในการจัดการ

กับปญหาดวยความเขาใจในระบบนิเวศ แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรชุมชนทองถ่ิน ในจังหวัดอุบลราชธานี 

คือ การทํางานเปนทีม  ความคิดสรางสรรค  เพิ่มศักยภาพสมาชิกในองคกร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

ภายในองคกร การเรียนรูและการเปดรับวัฒนธรรมองคกร การเสริมแรงพฤติกรรม ซึ่งจะเปนการแกปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมในจังหวัดอุบลราชธานีไดอยางย่ังยืนสืบไป 

คําหลัก : กระบวนการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   , วัฒนธรรมขององคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี    



 

Abstract 

 The objective of this research is to study the participatory management process and 

procedure in natural resource conservation and environment management in relation to 

community organization culture in Ubonratchathaniprovince.The process used is qualitative 

research studying three target groups in the province including Mae Moon Man Yuen group, 

Hua Hew village, TambonKhongchiam, Khongchiam district and the other two community 

forest conservation groups at Koo Khad village, TambonNonglao and Tahlad village, 

TambonKoh-ae, Khueangnai district.  Data were collected from the three groups by the 

methods of non-participatory observation and informal interview with fifteen laymen and 

monks selected from the members of each group. 

 The research found that there has been local community organization culture 

dealing with natural resource conservation and environment management. Existing practices 

of the culture include participating community work, committing in ideology, planning for 

operation, opening opportunity for expression, having common vision, transferring and 

exchanging work experiences. The development of community organization culture focuses 

on teamwork, creativity, capacity enhancement, administration efficiency, learning and 

opening for other applicable organization culture and behavioral incentive. Furthermore, the 

groups also strengthen themselves by exchanging views and experiences with various groups 

and they can collaboratively find the approach in dealing with problems through a right 

understanding in ecological system. This will sustainably help tackling problems of natural 

resources and environment management in the long run. 

Key Word:management process and procedure in natural resource,community organization 

culture in Ubonratchathani province 

 

 



 

บทนํา 

 จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดหน่ึงที่ประสบปญหาการบุกรุก ขาดการดูแลเอาใจใส และปญหาการ

ทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ทั้งน้ีเน่ืองจากองคกรชุมชนที่เปนผูดูแลและใชประโยชนโดยตรงขาดการดูแล

เอาใจใส หรือขาดความรูความเขาใจในการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม อยางถูกวิธี ซึ่งทางหนวยงาน

ของรัฐเองไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง นอกจากน้ีในหลาย ๆ บริเวณยังประสบปญหาขาดแคลนแหลงนํ้า 

โดยเฉพาะแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร แมหนวยงานของกรมชลประทานจะไดเขาไปพัฒนาพื้นที่แลวก็ตาม แตยัง

ไมเพียงพอความตองการของประชาชน นอกจากน้ันยังพบวา แนวโนมของปญหาทรัพยากรการทองเที่ยว 

ไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในการสรางรายได อยางขาดความสมดุล 

เน่ืองจากหนวยงานที่เปนผูดูแลจัดการสิ่งแวดลอมแหลงทองเที่ยวตามกฎหมาย โดยเฉพาะองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในระดับ อบต. ยังมีขอจํากัดในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมบริเวณแหลงในพื้นที่ของตน ประกอบกับ

ขาดการวางแผนจัดการสิ่งแวดลอม และขาดการวางแผนกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดินบริเวณแหลง

ทองเที่ยว จึงทําใหมีสิ่งกอสรางในพื้นที่ที่ควรสงวนรักษาการกอสรางใด ๆ และมีรูปลักษณของสิ่งกอสรางที่ไม

กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศ อีกทั้งยังมีการปลอยปละละเลยการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย จนทําใหมี

ผูประกอบการไดลุกล้ําพื้นที่แหลงทองเที่ยวบดบังทัศนียภาพและมลภาวะจนกลายเปนปญหาบานปลายยุงยาก

ในภายหลังที่จะรื้อถอนสําหรับนักทองเที่ยว พบวา ยังขาดจิตสํานึกในการทองเที่ยวแบบย่ังยืน ซึ่งไดกระทํา

การในลักษณะที่เปนการทําลายใหแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม และเสื่อมคุณคาแหลงศิลปกรรม วัฒนธรรม และ

โบราณคดี อยางไรก็ตามแหลงศิลปกรรม วัฒนธรรม และโบราณคดี นอกจากจะตองเผชิญกับการถูกทําลายให

เสื่อมสภาพตามธรรมชาติดวยกาลเวลาแลว แลวการกระทําของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม ก็เปนอีกปจจัย

ที่ทําใหแหลงศิลปกรรม วัฒนธรรมและโบราณคดี ถูกทําลายลงไป 

 ดังน้ัน การใชวัฒนธรรมองคกรชุมชนทองถ่ิน เพื่อการแกปญหาและพัฒนาทองถ่ินของตน เชน การใช

ระบบความสัมพันธเชิงเครือญาติ ซึ่งเปนศักยภาพของชุมชน ใชความเช่ือในการสรางความรวมมือในการ

แลกเปลี่ยนและแสวงหาแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาในลักษณะของเครือขายทางสังคมและการเรียนรู

รวมกันในชุมชน วัฒนธรรมองคกรชุมชนทองถ่ินจัดเปนทุนทางสังคมที่สําคัญอยูคูชุมชนมาต้ังแตครั้งอดีต 

เพราะเครือขายทางสังคมคือความสัมพันธระหวางคนกับคน ความสัมพันธระหวางคนกับชุมชน ความสัมพันธ

ระหวางชุมชนกับชุมชน ความสัมพันธที่มีอยูแตเดิมในชุมชน เชน เครือญาติ การนับถือผีบรรพบุรุษ ศาสน

สถาน ไมมีใครสามารถอยูอยางโดดเด่ียวได เน่ืองจากภัยจากธรรมชาติ โรคภัยไขเจ็บ โจรผูราย ในสภาวะเชนน้ี



ผูคนในชุมชนจึงตองมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันและความสัมพันธยังไดแผขยายไปยังหมูบานอื่น ๆ  ทั้งใกลและ

ไกลอีกดวยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน ทําใหเกิดการรวมกลุมเพื่อแกปญหาในชุมชนดวย

ตนเอง เปนการบูรณาการเช่ือมโยงมิติตางเขาดวยกัน เชน อยากใหเปนคนดี แตภาวะเศรษฐกิจบีบค้ันมากทํา

ใหเปนคนดีไมได การแกปญหาทุกอยางพรอมกันจึงเปนธรรมะแบบบูรณาการ ธรรมะ ความรู การจัดการ 

สามารถเช่ือมโยงเปนกลไกในการขับเคลื่อนแบบองครวมที่สามารถมองทุกเรื่องอยางเช่ือมโยงเปนเรือ่งเดียวกนั

ทั้งหมดได 

 การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรชุมชนเพื่อสรางจิตสํานักรวมกันของประชาชนในชุมชนในการแกไขปญหา

และพื้นฟูทรัพยากรที่หลงเหลือยู เน่ืองจากไมสามารถแกปญหาดวยระบบราชการได จากปรากฏการณ

ดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และกระบวนการเรียนรูในการแกปญหาที่ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีกําลังเผชิญอยู เพื่อประโยชนตอการ

พัฒนาชุมชนในลักษณะเครือขายอยางเปนระบบตอไป 

 

เครื่องมือและวิธกีารศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวิธีการศึกษา ดังน้ี เลือกกลุมเปาหมาย คือ กลุม

แมมูลมั่นยืน บานหัวเหว ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  กลุมอนุรักษปาชุมชนบานคูขาด    ต.หนอง

เหลา อ.เข่ืองใน  จ.อุบลราชธานี และกลุมอนุรักษปาชุมชนบานทาลาด ต.กอเอ อ.เข่ืองใน    จ.อุบลราชธานี   

เน่ืองจากมีบทบาทตอเน่ืองตอสังคมทองถ่ิน และระดับประเทศ ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีมุงอธิบายถึงกระบวนการ

จัดการและเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององคกรชุมชนในจังหวัด

อุบลราชธานี รวมทั้งศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมของ

วัฒนธรรมองคกรชุมชนทองถ่ิน ในจังหวัดอุบลราชธานี ดวยลงพื้นที่สัมภาษณ และนําคําตอบที่มาเรียบเรียง

เปนรอยแกวบรรยายผลที่ได ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีเปนทางเลือกที่จะชวยใหระดับนโยบายกําหนดแนวทางการมี

สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบสําหรับองคกรชุมชน

ทองถ่ิน ในจังหวัดอุบลราชธานีตอไป ซึ่งข้ันตอนของการวิจัยประกอบไปดวย 

 1. กลุมเปาหมาย/วิธีดําเนินการวิจัย 

 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงไดกําหนด

ข้ันตอนของการวิจัยดังน้ี คือ 

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 ก.การวิจัยเชิงเอกสาร ( Documentary Research) เปนข้ันตอนแรกโดยการศึกษาและคนควา

หนังสือ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งน้ี ไดแก การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม

องคกร และเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อนํามาวิเคราะหเปนแนวทางในการศึกษาภาคสนามตอไป 



 ข.ประชากร   กลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 ค. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใช  คือ  การสัมภาษณแบบไมมี

โครงสราง (Non -Structured interview) เปนการสัมภาษณที่ตองการขอมูลที่ละเอียดลึกซึ้ง เปดกวาง ไม

จํากัดคําตอบ บางครั้งจึงเรียกวา การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ เน่ืองจากเปนการสัมภาษณที่มีความ

ยืดหยุนสูง มีจุดความสนใจเฉพาะ เรียกวา การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) รวมทั้ง

เครื่องมือตาง ๆ ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน สมุดบันทึก กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งเตรียม

ประเด็นตาง ๆ ไวลวงหนา เพื่อจัดหมวดหมูของขอมูล และการวิเคราะหขอมูล เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ 

เพื่อใหไดขอมูลอยางครบถวน 

 ง. กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่การศึกษากลุมองคกรชุมชนอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการ

กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผูวิจัยได

กําหนดกลุมตัวอยาง  3 กลุมดังน้ี  กลุมที่ 1 ผูนําชุมชน กลุมที่ 2 พระสงฆ และกลุมประชาชนที่เขาใช

ประโยชนในพื้นที่อนุรักษทั้งชาย หญิง กลุมที่ 3 เจาหนาที่สํานักงานจัดการทรัพยากรปาไม  เขต 7  รวม

ทั้งหมด จํานวน 15 รูป/คน 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

 ขอมูลปฐมภูมิ การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิเคราะหขอมูลในลักษณะของขอความที่บรรยายเกี่ยวกับความรู 

ความเขาใจ หรือความคิดเห็นในประเด็นที่กําหนดอยางลึกซึ้ง ซึ่งเปนขอมูลจากการสัมภาษณ  โดยการนําเอา

ขอมูลมาดําเนินการตามข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองจากกลุมตัวอยาง 

 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ เกี่ยวของ กับประวัติความเปนมาของหมูบาน ผลการปฏิบัติงาน 

กฎระเบียบขอบังคับขององคกร รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และระบบออนไลน (Internet) 

 

ผลการศึกษา 

 

 ผลการศึกษาเรื่อง “ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององคกรชุมชนใน

จังหวัดอุบลราชธานี”สามารถสรุปผลการศึกษาได 2 ประเด็นตอไปน้ี 

 ประเด็นท่ีหน่ึง : กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององคกรชุมชนในจังหวัด

อุบลราชธานี มีรูปแบบวัฒนธรรมองคกรดังตอไปน้ี 

 1) องคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีกลุมที่ถือไดวาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงขององคกรชุมชนใน

ประเทศไทย น่ันคือ กลุมแมมูนมั่นยืน ที่เปนการรวมกลุมประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการตาง ๆ ของ

รัฐบาล เรียกรองเงื่อนไขตาง ๆ คอยประสานงานการประสานเครือขายระหวางชาวบานปากมูลกับกลุมปญหา

อื่นๆ ไดแนนแฟนมากข้ึน จนกระทั่งมีการกอต้ัง “สมัชชาคนจน” ข้ึนมาอยางเปนทางการ  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนจุดศูนยรวมในการรณรงคเคลื่อนไหวย่ืนขอเรียกรองของกลุมเครือขายปญหาตาง ๆ ถึง 16 กรณี อาทิ 

เครือขายปญหาเข่ือน เครือขายปญหาปาไม กํากับดูแลกิจการขององคกรเพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการ

ดําเนินการเพื่อย่ืนขอเสนอตอรัฐบาลในนามสมัชชาคนจน 



 2) วัฒนธรรมองคกรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี จะมีสวน

ที่มองเห็น (Visible) สิ่งที่แสดงออกชัดเจนก็คือ การแตงกาย รูปแบบการจัดต้ังองคกร และสวนที่อยูลึกลงไป

เปนสิ่งที่มองไมเห็น (Invisible) สวนใหญอยูในลักษณะวัฒนธรรมองคกรดังน้ี การมีสวนรวมในการทํางาน การ

ยึดมั่นในอุดมการณ การวางแผนการทํางาน การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การมีวิสัยทัศนรวมกัน 

การถายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน 

 3) ลักษณะการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมของวัฒนธรรม

องคกรชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกเปนรายขอไวดังน้ี 

  (1) การมีสวนรวมในการทํางาน สําหรับองคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีพบวาในการ

ดําเนินงานแตละภารกิจ เมื่อมีการมอบหมายจะมีการแบงงานออกเปนกลุม เพื่อกระจายหนาที่ในการทํางาน

โดยจะมีจุดมุงหมายเดียวกันและมีการทํางานเปนทีม (Team Work) แตละคนจะมีหนาที่ประสานงานกัน

ระหวางกลุม มีผูนําชุมชน คอยควบคุม ที่จะชวยใหสมาชิกสามารถทํางานตรงตามวัตถุประสงคขององคกร  

(2) การยึดมั่นในอุดมการณ องคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีมาตรการที่สมาชิกชุมชนได

รวมกันกําหนดเปนขอปฏิบัติรวมกัน นอกจากน้ันที่สําคัญคือความซื่อสัตยสุจริต เน่ืองจากเปนองคกรที่จะ

มุงเนนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งสําคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตยสุจริตและตองยึดมั่นในอุดมการณ และที่

ความต้ังใจในการทํางาน เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตอง 

  (3) การวางแผนการทํางาน การกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานแตละปจะมีการจัดทํา

แผนงานประจําป เพื่อเปนแนวทางและกําหนดเปาหมายในการทํางานในแตละป รวมทั้งตัวช้ีวัดการทํางานใน

แตละปจะมีความชัดเจนโดยจะวัดจากเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไวในกิจกรรม/โครงการโดยเทียบผลการ

ปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเปาหมายที่ตกลงไว 

(4) การมีวิสัยทัศนรวมกัน วิสัยทัศนขององคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี คือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว องคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี จึงมุงมั่นมาตรการตาง ๆ  

เพื่อใหสมาชิกเห็นความสําคัญและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชน องคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

จึงมีการกําหนดวิสัยทัศนเพื่อใหไดดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและจะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

  (5) การถายทอดแบงปนและแลกเปลี่ยนประสบการณความรูภายในองคกร มีการถายทอด

ความรู การทํางาน ประสบการณในการทํางาน เปนการสอนงานในชุมชนโดยอาศัยองคกร หนวยงานในชุมชน 

เชน วัด โรงเรียน เพื่อถายทอดวิถีของวัฒนธรรมขององคกร 

 จากการศึกษาพบวากระบวนการจัดการปาชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีมีความสอดคลองกับ

สถานการณเชิงนโยบายของรัฐ ทรัพยากรปาไมที่มีอยู แนวคิดของชุมชนและปญหาที่เผชิญอยู ไดมีการนํามา

กําหนดเปาหมายในการจัดการปาชุมชน1 โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในการดําเนินงาน จากน้ันจัดทําแผนการ

จัดการ โดยมุงเปาหมายเพื่อการใชสอยพรอม ๆ     ไปกับการอนุรักษเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดและย่ังยืน  ดัง

แสดงแผนภาพ 1 

                                                             
 



 

แผนภาพ 1กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมองคกรทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

  

 

  

 

 

  

   

   

จากแผนภาพที่ 1เปนแนวคิดที่มองความสัมพันธระหวางคนกับระบบนิเวศ ที่ผูคนในชุมชนไดพึงอาศัย

และใชประโยชน ชุมชนจะมีองคความรูในการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในมุมมองวา 

กรอบนโยบายของรัฐกรอบทรพัยากรปาไม

กรอบแนวคิดของชุมชนกรอบปญหาของชุมชน

กําหนดเปาหมายในการจัดการ

ความเปนไปได 

(บรหิาร เทคนิค งบประมาณ) 
จัดทําแผนการจัดการ 

จัดการอยางเขมขน จัดการเพื่อการอนุรักษ 

รักษาใหคงไว, เพิ่ม-ลดจํานวน, ควบคุมใหเหมาะสม 

เพื่อใหไดผลผลิตที่สงูสุดและย่ังยืน 

ประเมินผลการปฏิบัติในการจัดการ 



ทุกสิ่งทุกอยางมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันจนเกิดเปนความหลากหลายของรูปแบบการจัดการและวัฒนธรรมใน

แตละทอง ถ่ิน โดยมิ ติการใชประโยชนจากทรัพยากรชุมชนน้ันเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตทั้ ง

ทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพันธกับขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาที่ใหความเคารพตอธรรมชาติ 

เพื่อการอยูรวมกันอยางเหมาะสม ปจจุบันมีชุมชนในทองถ่ินเปนจํานวนมาก ไดรวมตัวกันเปนองคกร ชาวบาน

เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลุมนํ้า ตามสิทธิในการจัดการและการใชทรัพยากร บนพื้นฐาน ของ

ชุมชนที่มีสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังเปนการปรับตัวใหเขากับสภาพธรรมชาติของชุมชน 

 

ประเด็นท่ีสอง: แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมองคกรชุมชนในจังหวัด

อุบลราชธานี 

 เน่ืองจากองคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีเปนองคกรขนาดใหญ มีสมาชิกเปนจํานวนมาก แตละ

องคกรแตละบุคคลจะมีความคิดและทัศนะคติที่ตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาจึงอาจทําใหการรับรูแตกตางและไม

เทากัน เกิดความขัดแยงในองคกรได ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อเสนอเปนแนวทางพัฒนาองคกร

ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีดังน้ี 

1) เนนการทํางานเปนทีม (Team Work)  การรวมกลุมที่มีกิจกรรมรวมเพื่อใชขอมูลรวมกันและชวย

ในการตัดสินใจใหแกสมาชิกในกลุมที่จะทํางานภายในขอบขายที่รับผิดชอบของแตละคนน้ัน ในการทํางานของ

กลุมไมจําเปนที่จะตองสงเสริมซึ่งกันและกัน ดังน้ันจึงไมมีการเช่ือมโยงทรัพยากรและใชรวมกันอยางมี

ประสิทธิผลในทางบวกน่ันคือเราใสการทํางานของแตละคนเขาไปผลงานที่ออกรวมกันแลวจะไดเทากบัทีใ่สเขา

ไปหรืออาจจะนอยกวาก็ไดการทํางานแบบทีม ( Work teams) เปนการทํางานรวมกันและสงเสริมกันไปใน

ทางบวกผลงานรวมของทีมที่ไดออกมาแลวจะมากกวาผลงานรวมของแตละคนมารวมกัน 

 2) ความคิดสรางสรรค (Creative) เน่ืองจากองคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีเปนองคกรเอกชนที่

มุงเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจึงตองมีกฎเกณฑและระเบียบการปฏิบัติมาก สิ่งน้ีจึงเปนกรอบในการ

ทําใหสมาชิกภายในองคกรขาดความคิดริเริ่มใหมๆ ทํางานอยูในระเบียบการทํางาน หากไมไดแรงกระตุนจาก

ผูนําชุมชนก็มักจะไมเกิดแนวคิดใหมๆ ทําแตงานที่เปนงานประจําของตัวเอง ยังคงยึดมั่นกับระบบการทํางานที่

เปนแบบด้ังเดิมตามที่เคยทํามา จึงทําใหการที่จะเปดรับและการคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ เปนไปไดอยางเช่ืองชาและ

ยาก 

3) เพิ่มศักยภาพสมาชิกในองคกร จากการศึกษาการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรชุมชนในจังหวัด

อุบลราชธานี พบวาองคกรจะสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันอยูที่การประพฤติ

ปฏิบัติตัวของสมาชิกในชุมชน ดังน้ันสมาชิกทุกคนจะตองเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน มีความสามารถและมี

ทัศนคติที่สอดคลองเขากันไดกับวัฒนธรรมองคกรเปนสําคัญ ควรมีการจัดฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะการ

ทํางาน หรือการจุดประการความคิดในการทํางานใหกับสมาชิกทุกคน จึงเปนแนวทางในการนําไปสู

ความสําเร็จ สรางความเช่ือมั่นใหผูปฏิบัติไดและนําไปสูการมุงมั่นในการใหงานและกาวหนาในการดําเนิน

กิจกรรมของชุมชน  



4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองคกร จากการศึกษาองคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

สมาชิกในแตละองคกรที่มีอยูจํานวนมาก มีปญหาในการสื่อสาร จึงมีกฎระเบียบมาก และกฎระเบียบก็จะ

สะสมเพิ่มพูนมากข้ึนเรื่อย ๆ จนสมาชิกมักจะชอบทํางานตามกฎระเบียบ มุงแตสวนที่ตนรับผิดชอบ ขาดการ

มองภาพรวม เมื่อทําตามกฎระเบียบไปเรื่อย ๆ ก็กลายเปนงานประจํา (routine) จึงขาดความคิดใหม ๆ 

สมาชิกทุกคนตองทํางานตามระเบียบคําสั่งขององคกรอยางเครงครัด และมีความเช่ือมั่นในองคกร เพื่อใหมี

คุณภาพที่ดีในการบริหาร และความถูกตองในการบริหาร 

5)  การเรียนรูและการเปดรับวัฒนธรรมองคกร จากการศึกษาพบวาองคกรชุมชนในจังหวัด

อุบลราชธานี มีคนที่แตกตางทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิผสมผสานอยูภายในชุมชนเดียวกัน ซึ่งความแตกตาง

ทางดานทัศนคติ ธรรมเนียมปฏิบัติแบบเกา ๆ จากชุมชนด้ังเดิม ดังน้ันผูนําชุมชน จึงตองจัดกิจกรรมการศึกษา

ดูงานทั้งภายในและภายนอกองคกร มีการประชุมเพื่อเปดแสดงความคิดเห็นในการทํางาน จดการฝกอบรม

การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญงาน และทัศนคติ ของบุคคลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ไมไดให

ความสําคัญแคพูด หรือบรรยายแตเพียงอยางเดียว 

6) การเสริมแรงพฤติกรรม หนวยงานราชการ ผูนําทองถ่ิน จะตองมีการสงเสริมใหสมาชิกไดประพฤติ 

ปฏิบัติตามวัฒนธรรมอยางกวางขวางและทั่วถึง กลาวคือ หนวยงานราชการ ผูนําทองถ่ิน ควรมีการมอบรางวัล

สําหรับองคกร และสมาชิกที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรที่ไดต้ังไวอยางโดดเดน ตอเน่ืองเปนที่ยอมรับของ

องคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีอื่นๆโดยทั่วไป แตหนวยงานราชการ ผูนําทองถ่ิน ควรพึงระวังวาการมอบ

รางวัลไมควรใชกรอบความคิดวัฒนธรรมเดิม ๆ ขององคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี กลาวคือรางวัลที่

สมาชิกจะไดรับกําหนดโดยหนวยงานราชการที่ไดรับการยอมรับจากสังคม เพื่อใหเขาใจถึงรูปแบบแนวทางเพือ่

พัฒนาวัฒนธรรมองคกรในจังหวัดอุบลราชธานี แสดงแผนภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูนําชุมชนที่มี

ศักยภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2  แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรชุมชนทองถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 

 จากแผนภาพ 2 เปนการแสดงถึงแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรในจังหวัดอุบลราชธานีตาม

ความคิดเห็นของสมาชิกกลุมตัวอยางจะเห็นไดวาถาหากชาวบานมีการรวมตัวกันอยางเขมแข็งโดยเฉพาะการ

ไดทราบถึงสิทธิของตนเองที่มีตอชุมชน ทําใหพลังในการตอรองและกดดันรัฐไดมากข้ึน และไมเฉพาะกับแมมูน

มั่นยืนเทาน้ัน หากแตรวมถึงชาวบานในทองถ่ินอื่นๆ ในประเทศไทย เปนโอกาสของกลุมชาวบานอื่น ๆ เมื่อ

เห็นวากลุมแมมูนมั่นยืนเกิดความเขมแข็งในชุมชนกระทั่งประสบผลสําเร็จในการย่ืนขอเรียกรองตอรัฐบาลก็

สามารถเปนตัวอยางที่ดีใหชาวบานในสวนอื่นในสังคมไทยรวมตัวกันเพื่อเขาถึงสิทธิชุมชนและกระบวนการมี

สวนรวมในทองถ่ินของตนเองมากข้ึนดวยเชนกัน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

 ภายใตหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศน้ัน มีกรอบและ

แนวทางการบริหารงานที่เกื้อกูลและไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยสงผลใหการพัฒนา

ประเทศเปนการพัฒนาที่ย่ังยืนและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน การดําเนินการบริหารประเทศ ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 นับวาเปนมิติใหมของการบริหารพัฒนาประเทศในรูปแบบ

การกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มุงเนนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงาน

ภายในองคกร 

สมาชิกที่มี

ศักยภาพใน

องคกร 

การเสรมิแรง

พฤติกรรม 

แนวทางเพื่อพฒันา

วัฒนธรรมองคกรใน

จังหวัดอบุลราชธานี 

การเรียนรูการ

เปดรบัวัฒนธรรม 



เปนผูวิเคราะหปญหา  ความตองการ  แนวทางการบริหารและการแกไขปญหา  โดยการมีสวนรวมจาก

ประชาชนเปนหลัก  การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม จึงจัดเปนสวนหนึ่งของการกระจายอํานาจการ

บริหารจัดการ อยางไรก็ตาม การจัดการสิ่งแวดลอมเปนการดําเนินงานที่ไมจํากัดขอบเขต องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จําเปนจะตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในลักษณะที่เกื้อกูลตอ

พื้นที่ใกลเคียงเพื่อไมใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอสภาพแวดลอมในภาพรวม กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดทํากรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2554-2559 เพื่อเปนแนว

ทางการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติข้ึนมา  และสําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติของ

หนวยงานที่เกี่ยวของในทองถ่ินสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบวา กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององคกรชุมชนใน

จังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติกันอยูแลวคือการมีสวนรวมในการทํางาน การยึดมั่นในคุณภาพ การวางแผน

การทํางานและตัวช้ีวัด การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น  การมีวิสัยทัศนรวมกัน การถายทอด

แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน การมีสวนรวมในองคกรที่พบคือ การทํางานเปนทีม ความคิด

สรางสรรค  แนวทางเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองคกรในจังหวัดอุบลราชธานีจะเกิดข้ึนจากปจจัยภายในองคกร 

ไดแก ผูนําชุมชนที่มีศักยภาพ สมาชิกที่มีศักยภาพในองคกร การบริหารงานภายในองคกร การเรียนรูและการ

เปดรับวัฒนธรรมองคกร และการเสริมแรงพฤติกรรม เปนปจจัยผลักดันใหเกิดการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรใน

จังหวัดอุบลราชธานี ผูนําชุมชนตองมีศักยภาพ เปนผูนํา เปนผูฝกสอน รวมกับทุกคนในการสรางวัตถุประสงค

และคานิยมเพื่อเปนเครื่องมือควบคุมมุงใหเกิดความรวมมือกันเองภายในชุมชนซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจยัของ

ชอบ  ชอบช่ืนชมและนฤตพงษ   ไชยวงคพบวาการและความรูรับขอมูลขาวสารจากผูนําชุมชนเกี่ยวกับปา

ชุมชนมีผลตอความพรอมในการจัดการปาชุมชน   ผูนําชุมชนจะตองมีหัวใจยึดมั่นในอุดมการณ เพื่อตอสู

เรียกรองเปนตัวแทนขององคกรเจรจากับรัฐบาลนอกจากน้ันจะตองใหความสําคัญกับสมาชิกเปนอันดับแรก 

เพราะผูบริหารจะกําหนดวิธีปฏิบัติใหกับสมาชิกทุกคนบนพื้นฐานเดียวกัน มีความสามารถและมีทัศนคติที่

สอดคลองเขากันไดกับวัฒนธรรมองคกรเปนสําคัญ ดานการบริหารงานภายในองคกร เน่ืองจากองคกรใน

จังหวัดอุบลราชธานีเปนองคกรขนาดใหญ มีสมาชิกในชุมชนเปนจํานวนมาก จึงมีปญหาในการสื่อสาร และมี

กฎระเบียบมาก ดังน้ันจึงตองปรับตัวโดยใชวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดทิศทางขององคกร มากกวาที่จะใช

กฎระเบียบที่เช่ือกันวาไมสามารถจะกําหนดขอบังคับใหครอบคลุมไดทุกกรณี กฎระเบียบจะเกิดข้ึนจากการ

กําหนดข้ันตอนวิธีการใหสมาชิกในชุมชน เพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีตอชุมชนซึ่งวัฒนธรรมองคกรมีลักษณะความ

เปนปจเจกบุคคลเนนความมีมนุษยธรรม หลีกเลี่ยงความไมแนนอน เนนความสําเร็จ และลักษณะความเปน

สวนรวม นอกจากน้ันมีการนําข้ันตอนวิธีการใหมในการใหบริหาร (New process) อยูเสมอ สิ่งน้ีจะกอใหเกิด

ความคิดริเริ่มสรางสรรคในองคกรควรใหสมาชิกเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูตลอดเวลา จนกลายเปนองคกรแหง

เรียนรู (Learning Organization) และวัฒนธรรมขององคกรที่เปนคุณคาหลักใหกับชุมชนการมีตําแหนงใน

ชุมชน  ประสบการณที่ไดรับจากการอบรม  ความรู  การใชประโยชน มีผลตอการบริหารองคกร นอกจากน้ัน

การสงเสริมสมาชิกใหเปนผูสรางสรรคความเจริญรุงเรืองใหกับชุมชน พรอมทั้งใหความสนใจกับการเสริมแรง

พฤติกรรมที่เปนไปอยางยุติธรรมยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่มีพื้นฐานมาจากความเช่ือ คานิยม



และเปนสิ่งที่องคกรคาดหวังจากผูปฏิบัติการในองคกรการเรียนรูความเปนปจเจกนิยมชวยสงเสริม

กระบวนการ KM ดานกระบวนการและเครื่องมือ และดานการยกยองชมเชยและใหรางวัล ดังน้ันรางวัล

สําหรับองคกรที่มีผลงานดีเดนและเปนแบบอยางใหกับชุมชนอื่น ๆ โดยมีหนวยงานที่เปนที่ยอมรับเปนผูมอบ

รางวัล  เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนไปในทางที่สอดคลอง ซึ่งจะมีผลดีตอทั้งสองฝายคือทั้งองคกร

และประชาชนในชุมชน 

 ผลการศึกษาพบวาแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรซึ่งมีผลตอมีพฤติกรรมองคกรในจังหวัด

อุบลราชธานี  ไดแกกําหนดขอบเขตบทบาทขององคกร การทําใหสมาชิกมีความรูสึกเปนเอกภาพ สงเสริมให

สมาชิกมีความมั่นใจในองคกร ความหมายของรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร ผลของวัฒนธรรมองคกรกับการ

พัฒนาองคกร ความหมายของรูปแบบของวัฒนธรรมองคการทัศนคติของบุคคลากรเปนไปในเชิงบวกและ

สรางสรรคมากข้ึนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชามีมากข้ึนในการประเมินผลงานและ

ใหคุณใหโทษ ยึดหลักคุณธรรมมากข้ึน แสดงใหเห็นวาลักษณะวัฒนธรรมองคกรที่คาดวาควรจะเปน ซึ่ง

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่เขมขนอยางในปจจุบัน และองคกรใหสอดคลองกับแนวทางที่

ควรจะเปนโดยเฉพาะอยางย่ิงมีปจจัยที่สําคัญหลายประการที่ช้ีใหเห็นถึงความไมย่ังยืนในอนาคต มีการ

เคลื่อนไหวคัดคานโครงการขนาดใหญ ซึ่งอาจมีผลตอความไมตอเน่ืองของการพัฒนา ถาหากดูสภาพทาง

ภูมิศาสตรแลวจังหวัดอุบลราชธานีเปนรอยตอระหวาง 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชาประชาธิปไตย และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดอุบลราชธานีจําเปนจะตองมีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมีระบบ และสามารถแกไขปญหาไดอยางครบวงจรโดย

อาศัยซึ่งเปนกระบวนความคิดที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย โดยเฉพาะความรวมมือจาก “เบญจภาคี” 

ซึ่งไดแก  องคกรประชาชน ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ องคกรเอกชน และนักวิชาการ เขามารวมใน

กระบวนการพัฒนา เพื่อเสริมพลังของแตละฝายใหแข็งแกรงย่ิงข้ึน โดยการคิดและเรียนรูรวมกันอยางมีปฎิ

สัมพันธโดยการปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งทุกฝายตองรวมมือกันปฏิบัติบนรากฐานของความรัก ความเมตตาตอกัน

โดยไมเปนปฏิปกษตอกันการใหประชาชนมีสวนรวมในการคิด  ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติงานในกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากข้ึนกวาเดิม  ในขณะเดียวกันการมีสวนรวมของ

องคกรจะเปนลักษณะการทํานุบํารุงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูแลวรวมทั้ งการปองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหถูกทําลาย  การใชทรัพยากรอยางประหยัดและการเสริมสราง

ทรัพยากรธรรมชาติ  ประชาชนโดยทั่วไปจะมีสวนรวมในการบริจาคแรงงานมากกวาการออกเงินสมทบ

เน่ืองจากประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน 



 แนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรที่จะทําใหองคกรในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถทํางานไปใน

ทิศทางเดียวกัน เปนทีมงานที่แข็งแกรงสามารถที่จะเปนผูนําในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดอยางแทจริง

ผูวิจัยจึงเสนอแนวทางไว 4 ประเด็นตอไปน้ี 

1) ปฏิบัติตามกรอบของรัฐธรรมนูญอุดมการณประชาธิปไตยมีความสําคัญประการหน่ึง คือ การ

เคารพความเสมอภาพ จึงใหไดสิทธ ิและเสรีภาพกับประชาชนและใหความสําคัญแกทัศนคติหรือขอคิดที่

แตกตางกัน รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันถือวาเปนกฎหมายแมบท หรือเปนกติกาหลักของสังคมที่ไดมาจากการมี

สวนรวมของประชาชนโดยเน้ือหาและคุณคาของรัฐธรรมนูญเองก็เปนการสะทอนคุณคาของการอยูรวมกัน

อยางสันติ และหลายมาตราก็กําหนดใหมีการจัดต้ังองคกรตาง ๆ เพื่อทําหนาที่จัดสรรการแกไขปญหาความ

ขัดแยงในสังคม เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน องคกร

เหลาน้ีจะทําใหมีชองทางในการเรียกรองสิทธิของประชาชนและหาขอยุติรวมกันเมื่อมีขอขัดแยงระหวาง

หนวยงานของรัฐและเอกชนนอกจากน้ันรัฐธรรมนูญยังมีบทบัญญัติวาดวยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพ

ของประชาชนซึ่งองคกรของรัฐก็ตองเขาใจและปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับบทบัญญัติตาง ๆ ของ

รัฐธรรมนูญเพื่อเปนแนวทางดําเนินงาน 

2) ใหความสําคัญวัฒนธรรมไทย สังคมไทยมีเอกลักษณที่แตกตางไปจากชาติอื่น ๆ และมีการสั่งสม

มาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน นับเปนมรดกที่สําคัญของชาติ และอยูในจิตสํานึกของคนไทยไมวาจะอยูที่ใด คือ 

การนับถือพระพุทธศาสนา ที่มีหลักคําสอน เชน ความเมตตา เอื้อเฟอเผื่อแผ การเห็นอกเห็นใจกัน เปนตน 

คุณลักษณะดังกลาวถือวาเปนจุแข็งของสังคมไทย ซึ่งสมควรรับการสนับสนุน ใหดํารงอยูในจิตสํานึกในการอยู

รวมกันโดยเฉพาะในสังคมชนบท จะยังคงคุณลักษณะดังกลาวไวไดดีกวาสังคมอื่น ๆ ซึ่งจําเปนอยางย่ิงวาตอง

ดํารงรักษาไว 

3) ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองเร่ืองความขัดแยง สมาชิกองคทุกองคกรจะตองยอมรับเสียกอนวา

ความขัดแยงเปนเรื่องปกติของทุกองคกร การมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน หรือการขัดแยงทางความคิดเปน

เรื่องที่เกิดข้ึนในสังคมมนุษย ดังน้ันเมื่อทุกคนยอมรับไดก็ตองพรอมที่จะเผชิญหนาความขัดแยง โดยการหาวิธี

จัดการความขัดแยงรวมกันกับทุกฝายที่เกี่ยวของบนพื้นฐานของขอเท็จจริงและความมีเหตุผล 

4) สานผลประโยชน ความเปนจริงที่ทุกคนตองยอมรับน่ันคือ สังคมทุกสังคมมีความขัดแยงเสมอ 

เรื่องผลประโยชนและทําอยางไรจึงจะสามารถประสานผลประโยชน และลดขอขัดแยงเหลาน้ันใหลดลง ดวย

การประสานความเขาใจและมีผลประโยชนรวมกัน โดยใหความเปนธรรมกับทุกฝาย รวมทั้งความเขาใจ

ธรรมชาติความขัดแยงที่อยูกับสังคมมานาน การใชเหตุผล ความจริง ความถูกตองจะสามารถประสานผล

ประสานผลประโยชนทุกฝายจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารองคกรไดเปนอยางดี 



ดังน้ันแนวทางการดําเนินงานดานกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมขององคกร

ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี จะตองใหความรูความเขาใจบนพื้นฐานทัศนคติบนทิศทางเดียวกัน เมื่อเกิด

ปญหาข้ึน ชาวบานในชุมชนจะเปนผูที่สามารถแกปญหาตาง ๆ ดวยกลไกและวิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ิน 

เพราะจากการศึกษาวิจัยพบวาการเขามาของบุคคลที่สามจะทําใหเกิดการแบงเปนฝายของชาวบานซึ่งปญหา

เหลาน้ี ชาวบานในชุมชนสามารถแกไขไดภายใตความเปนชุมชนเขมแข็งที่ชาวบานรวมกันสรางข้ึนมาน่ันเอง  

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

 ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบวา การศึกษาวัฒนธรรมองคกรแตละองคกรเปนประเด็นปญหาที่สําคัญ

ย่ิงในอันที่จะทําใหความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐกับประชาชนไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 

โดยเฉพาะในอันที่จะทําใหสามารถสานผลประโยชนของคนในชุมชนกับกรอบนโยบายของรัฐ และเจรจารวม

บนฐานความคิดเดียวกัน ปราศจากการใชความรุนแรง (Non-violence) เปนไปโดยสันติวิธีและใหความสําคัญ

กับกระบวนการมีสวนรวมของชาวบานในพื้นที่มากย่ิงข้ึน ประการสําคัญ คือ การศึกษาน้ีจะสามารถเปน

ตนแบบในการวิเคราะหความขัดแยงที่เกิดจากการพัฒนาของรัฐในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสังคมไทย

ไดตระหนักรวม ถึงบทเรียนแหงความขัดแยงที่เกิดจากการใชความรุนแรงเขาเผชิญหนากัน 

 ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 

 1. ควรจะมีการศึกษาวัฒนธรรมองคกรเดิมที่เปนอยูวามีอะไรบางอะไรดีอยูแลว อะไรที่ตองการ

เปลี่ยนแปลงใหม ทั้งน้ีโดยการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกในชุมชนทุกคน 

 2. ควรใหความสนใจกับการเสริมแรงพฤติกรรมอยางยุติธรรม 

 3. ผูนําชุมชนตองเปนตัวอยางที่ดี เปนวัฒนธรรมองคกรที่นําไปสูความประสบผลสําเร็จ 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาองคกรที่มีความแข็งแกรงทางดานวัฒนธรรมอยูแลวในครั้งตอไปควรมี

การศึกษาองคกรที่ไมประสบความสําเร็จในการจัดการดานวัฒนธรรมองคกรเพื่อศึกษาถึงเหตุผลและปจจัยที่

ทําใหองคกรดังกลาวไมประสบความสําเร็จ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

             ผูวิจัยขอขอบพระคุณ พระมหาสุทิตยอาภากโร ดร. ผูอํานวยการ  ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนในการเผยแพรงานวิจัยในครั้งน้ี

ดวย 
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