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ชุมชน

สุพัตรา	ยอดสุรางค์*

	 ภายใตส้ถานการณโ์ลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม	ไดส้ง่ผลกระทบตอ่วถิชีวีติ
ของประชาชนในชุมชน	ซึ่งบางปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนทำาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหา
โดยลำาพังได	้จะต้องอาศยับุคคลอืน่หรือพลงัจากกลุม่	องคก์ร	เครือข่ายทีม่อียูใ่นชมุชนเข้ามาชว่ยเหลอืในการ
แก้ปญัหาเหลา่นัน้	นอกจากนี	้การรวมกลุม่กนัยงัเปน็พลงัในการตอ่รองอำานาจหรอืผลประโยชนใ์หแ้กช่มุชน 
นับไดว้า่	การมกีลุม่หรอืองคก์รในชมุชน	มคีวามสำาคญัตอ่ชุมชนอยา่งมาก	ดงันัน้	การเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่มหรือองค์กรจึงเป็นแนวทางสำาคัญในการพัฒนาชุมชน	

	 องค์กรชุมชนเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำาเร็จ	ซึ่งลักษณะของผู้นำาของ
องค์กรจะต้องปกครองแบบประชาธิปไตย	มีนำ้าใจช่วยเหลือ	มีความสามารถในการมองเห็นถึงปัญหาและ
สามารถวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรได้	อีกทั้งมีความสามารถในการระดมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชนและพัฒนาชุมชนได้	(Techaatik	et	al.,	B.E.2553:	16)

	 หลักการขององค์กรชุมชนเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรชุมชนในการดำาเนินงานพัฒนาชุมชน	ซึ่ง
บคุคลเหลา่น้ันจะเปน็ผูท้ีม่จีติวญิญาณ	มคีวามสำานกึรกัชมุชน	รูจ้กัเสยีสละเพือ่ส่วนรวม	มคีวามซือ่สตัย	์และ
ประสานงานได้	ขอบเขตการดำาเนินงานพัฒนาชุมชนจะยึดหลักประชาธิปไตยทำาให้ประชาชนยอมรับ	เห็น
คุณค่าและให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงที่จะนำาไปสู่การพัฒนาชุมชนให้ดีจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับ
หนึ่ง	จนทำาให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเกิดความสำานึกรับผิดชอบกับชุมชนของตน	(Suresh,	2014:	
4-6)

	 คำาว่า	องค์กรชุมชน	มีความหมายที่หลากหลาย	ซึ่งในทางสังคมวิทยา	องค์กรชุมชนเป็นองค์กรที่
ทำางานให้กับชุมชน	พัฒนาชุมชน	รวมถึงการระดมพลังของคนในชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ดังนั้น	
ปจัจยัทีส่ำาคญัทีท่ำาใหอ้งคก์รชมุชนมปีฏสิมัพนัธต์อ่กนั	คอืการดำารงอยูข่องสถาบัน	ผลประโยชนข์องกลุม่และ
กิจกรรม	อย่างไรก็ตาม	ได้มีนักวิชาการนิยามไว้ในทัศนะท่ีแตกต่างกัน	ซ่ึงผู้เขียนนิยามได้ว่า	องค์กรชุมชน	
คือบุคคลที่เป็นผู้นำาชุมชน	มีความรู้ความสามารถในการชักจูงสมาชิกในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำา
กิจกรรมต่างๆ	ของชุมชน	ซึ่งองค์กรชุมชนจะเป็นบุคคลที่เชื่อมโยงความคิด	ความร่วมมือระหว่างประชาชน
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันภายในชุมชน	สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้องค์กรชุมชนเข้มแข็งได้คือ	การที่สมาชิกในองค์กรมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน	มีการช่วยเหลือกัน	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างกัน

 สมพันธ์	เตชะอธิก	และคณะ	(B.E.2540:	3-9)	กล่าวว่า	องค์กรชุมชนหรือองค์กรประชาชน	เป็น
องค์ประกอบที่สำาคัญของชุมชน	เป็นองค์กรที่สามารถทำาให้สมาชิกในชุมชนรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่น	
ประกอบด้วย
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	 (1)	การมีอุดมการณ์ร่วมกัน	ซึ่งถือว่า	การท่ีองค์กรประชาชนมีอุดมการณ์ร่วมกันเป็นสิ่งท่ีช่วยให้
สมาชิกในกลุ่มสามารถดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน	และยิ่งมีการกำาหนดเป้าหมายร่วมกันในระยะยาว	
การยึดถืออุดมการณ์ร่วมกันจะทำาให้มีการรวมตัวกันได้ดีมากยิ่งขึ้น	

	 (2)	การมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน	ในการดำาเนินงานพัฒนาชุมชน	องค์กรประชาชนจะ
ต้องระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าทำาเพื่ออะไร	เช่น	การมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 (3)		การมีผลประโยชน์ร่วมกัน	โดยองค์กรประชาชนจะต้องกระจายผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม
อย่างยุติธรรม	และจะต้องมีวิธีการสื่อสารให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์ในการรวมตัวกันขององค์กร

	 (4)		คนเป็นองคป์ระกอบทีส่ำาคญัขององคก์รประชาชน	ซึง่มีสว่นเกีย่วขอ้งในชมุชน	3	ประการ	ดงันี้

  (4.1)  ผู้นำา	จะต้องมีความเสียสละ	คิดถึงส่วนรวม	และได้รับการยอมรับจากภายนอก	จึง
สามารถทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรได้	

  (4.2) สมาชิก	ซึ่งถือว่าสมาชิกมีสิทธิในการวางแผน	การตัดสินใจ	การปฏิบัติ	และการ
ติดตาม	ประเมินผล	ซึ่งมีทั้งสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมและไม่เข้าร่วมกิจกรรม	

  (4.3) ชาวบ้านทั่วไป	เป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	แต่จะเป็นกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์และ
เตรียมพร้อมการที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกับองค์กร

	 (5)		การบรหิารจดัการ	เปน็ลกัษณะทีบ่ง่บอกถงึความเขม้แขง็ขององคก์รภาคประชาชน	เพราะการ
ดำาเนินกจิกรรมจะตอ้งมสีว่นเก่ียวข้องกบัคน	งบประมาณ	ดงันัน้	สิง่ทีส่ำาคญัคอื	จะตอ้งมกีารบรหิารจดัการที่
มีประสิทธิภาพ	ได้แก่	

  (5.1) มีการตัดสินใจร่วมกัน	องค์กรภาคประชาชนจะต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนของตน

  (5.2) โครงสร้างและบทบาทหน้าที่	จะต้องการกำาหนดโครงสร้างอย่างเป็นรูปแบบ	และมี
มาตรฐานและหน้าที่อย่างชัดเจน	โดยมีประธาน	รองประธาน	เลขานุการ	ประชาสัมพันธ์	ปฏิคม	เหรัญญิก	
และกรรมการอื่นๆ

  (5.3)  สถานที่และวัสดุอุปกรณ์	ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการรวมตัวเพื่อประโยชน์ในการประชุม	
การจัดกิจกรรม	การเก็บวัสดุอุปกรณ์	หรือการใช้สอยอื่นๆ	สำาหรับชุมชน

  (5.4) กฎ กติการ่วมกัน	ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชนที่ได้ยึดปฏิบัติ	
เพราะบุคคลแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นที่หลากหลาย	อาจจะเห็นพ้องต้องกันหรือขัดแย้งกัน	ฉะนั้น	การมี
กฎเกณฑ์ร่วมกันย่อมเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับชุมชน

  (5.5)  การสือ่สารระหวา่งผูน้ำากบัสมาชกิองคก์รประชาชน	ซึง่อาจจะมลีกัษณะหลากหลาย
รปูแบบ	เชน่	การจดัประชมุชีแ้จงแลกเปลีย่นความคิดเหน็และหาขอ้สรปุรว่มกนั	การประชาสมัพนัธข์อ้มลูผา่น
หอกระจายข่าว	การประชุมแกนนำาองค์กร	การใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม	การสื่อสารข้อมูล
ระหว่างกันไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม	ย่อมก่อให้เกิดการเข้าใจร่วมกันมากยิ่งข้ึน	ส่งผลให้ประสบความสำาเร็จใน
การทำากิจกรรมต่างๆ
  (5.6)  การควบคมุตรวจสอบเพือ่ความโปร่งใส	ในการทำางานมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ในการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน	ดังนั้น	การควบคุมการตรวจสอบอยู่เสมอจะทำาให้องค์กรและสมาชิกในชุมชน
สามารถป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นได้
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 (6)		ด้านกิจกรรม	เมื่อสมาชิกชุมชนได้เรียนรู้	ฝึกฝน	ฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน	จะส่งผล
ให้สมาชิกในชุมชนและผู้นำาเกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	อันนำาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

	 (7)	งบประมาณ	ชุมชนควรช่วยเหลือระดมทุนภายในชุมชน	 เพื่อให้สามารถดำาเนินงานไปได้
ด้วยดี	หากมีความจำาเป็นเมื่อขาดเหลือจึงค่อยหาทางเลือกระดมทุนจากภายนอก	สอดคล้องกับครรชิต	 
พุทธโกษา	(B.E.2554:	204)	ที่กล่าวว่า	องค์ประกอบท่ีทำาให้กลุ่มหรือองค์กรมีประสิทธิภาพ	ประกอบด้วย	
(1)	การมีอุดมการณ์	มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำาคัญท่ีทำาให้กลุ่มหรือองค์กรเกิดการรวมกลุ่มกัน
และมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและดีต่อกัน	เพราะทุกคนยึดอุดมการณ์และวิสัยทัศน์เดียวกัน	ทำาให้ทุกคน
ปฏบิตังิานโดยสุดกำาลงัความสามารถของตน	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานนัน้ประสบความสำาเรจ็ตามอดุมการณแ์ละ 
วิสัยทัศน์		(2)	การมีเป้าหมายเดียวกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน	จะทำาให้สมาชิกในกลุ่มดำาเนินงานไปใน
ทศิทางเดยีวกนั	โดยมุง่เนน้ความสมัพนัธท์ีแ่นน่แฟ้นของกลุม่มากกวา่ทรพัยส์นิหรอืของมคีา่อืน่ๆ	เพือ่ใหก้าร
ดำาเนินงานน้ันบรรลตุามวตัถปุระสงคต์ามทีไ่ดว้างไว	้(3)	การบรหิารจดัการ	กลุม่หรอืองคก์รตอ้งใหค้วามรว่ม
มอืในการดำาเนนิงาน	เพือ่ใหท้กุคนตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในหนา้ที	่รว่มกนัคดิ	รว่มกนัตดัสนิใจ	และรว่ม
กันปฏิบัติ	และสามารถกระจายผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม	ดังนั้น	เพื่อให้การดำาเนินงานของกลุ่ม
หรือองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ลักษณะการดำาเนินงานจึงต้องมีความโปร่งใส	เปิดเผย	สามารถตรวจ
สอบได้	จึงจะทำาให้กลุ่มหรือองค์กรมีความเข้มแข็ง	(4)	มีการวางแผนงาน	การดำาเนินกิจกรรมของกลุ่มหรือ
องค์กรซ่ึงมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน	เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนในทุกๆ	
ด้าน	ผู้นำาชุมชนสามารถดำาเนินกิจกรรมชุมชนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนมาพัฒนาชุมชนได้โดยไม่
ต้องพึ่งปัจจัยจากภายนอกชุมชน	(5)	ความสมานฉันท์และสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร	ในการทำางานร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความสามัคคี	ความเอื้ออาทร	และมีมิตรไมตรีต่อกัน	ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมืออย่างมีพลัง	(6)	การออกแบบโครงสร้างในแนวราบ	จะทำาให้สมาชิกมีระดับที่เท่าเทียมกัน	เมื่อมีการ
ติดต่อประสานงานระหว่างกัน	สมาชิกในกลุ่มย่อมยินดีและเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือโดยไม่ถูกบีบบังคับ	 
(7)	ผู้นำา	สมาชิกของกลุ่ม	และคนทั่วไปในชุมชน	ผู้นำาต้องมีภาวะความเป็นผู้นำา	มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและ
รู้จกัเสียสละเพ่ือสว่นรวม	สำาหรบัสมาชกิของกลุม่	จะตอ้งชว่ยกันวางแผน	รว่มกันคิด	รว่มกันทำา	รว่มตดัสนิใจ	
และร่วมกันประเมินผล	โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องเชื่อในความสามารถและไว้วางใจเพื่อนสมาชิกด้วยกัน	อีก
ทั้งยอมรับฟังคำาวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ	และพร้อมนำาสิ่งเหล่านั้นมาทำาการแก้ไขปรับปรุง	ส่วนคนทั่วไปใน
ชมุชนหรอืกลุม่คนทีค่อยเฝา้ติดตามและวพิากษว์จิารณ	์เปน็กลุม่ทีพ่รอ้มจะเขา้รว่มสนบัสนนุหรอืไมส่นบัสนนุ
ก็ได้	และ	(8)	มีงบประมาณที่เพียงพอ	ซึ่งในช่วงระยะแรกอาจจะมีการระดมทุนจากสมาชิกหรือขอรับการ
สนับสนุนจากภายนอกเพื่อนำามาดำาเนินกิจกรรม

	 นอกจากนี้	กาญจนา	แก้วเทพ	(B.E.2540:	53-58)	ได้เสนอเรื่ององค์ประกอบขององค์กรชุมชน 
เข้มแข็ง	ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้

	 (1)		ตัวบุคคลหรือทุนมนุษย์	เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน	กล่าวคือ	จะต้องมี
การเจริญเตบิโตทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ	สำาหรบัมติเิชิงปรมิาณขององคก์รคอื	การเพิม่ข้ึนของจำานวน
สมาชิก	และมีการสืบทอดสมาชิกใหม่ๆ	โดยเข้ามารับช่วงต่อภาระงาน	ส่วนมิติเชิงคุณภาพคือ	การพิจารณา
จากความรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	และความคิด	รวมถึงพลงัแห่งศลีธรรมของสมาชกิและผูน้ำาทีไ่ดร้บัการพฒันา
มากขึ้น	และสิ่งสำาคัญอีกประการคือ	การพิจารณาจากสมาชิกคือ	พลังความรู้และความสามารถของสมาชิก
ที่ช่วยคิดค้นการทำากิจกรรมอย่างกระตือรือร้นและมีการกระทำาอย่างต่อเนื่อง
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	 (2)		ปริมาณและคณุภาพของกจิกรรม	ผลงานหรอืกจิกรรมของกลุม่จะตอ้งดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง
และสอดรับกัน	โดยมีลักษณะเป็นเครือข่าย	นอกจากนี้	สามารถวิเคราะห์ได้จากกิจกรรมบางประเภท	เพื่อ
แสดงถึงศักยภาพในการจัดการปัญหาที่องค์กรเผชิญกับภาวะวิกฤต	เป็นการประเมินถึงความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนได้

	 (3)	ปริมาณและคุณภาพของทุนสิ่งของและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	พิจารณาได้จากทุน 
ในเชงิปริมาณดา้นวตัถแุละสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาตทิีม่ปีรมิาณเพิม่มากขึน้หรอืไดม้า	สว่นมติเิชิงคณุภาพ
พิจารณาได้จากความยั่งยืนของทุน	

	 (4)	ทุนเพื่อน	ทุนเครือข่าย	การที่องค์กรมีเครือข่ายเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน	ในแง่ของเชิงปริมาณพิจารณาได้จากการเพ่ิมข้ึนของเครือข่าย	ส่วนในแง่ของเชิงคุณภาพพิจารณา
ไดจ้ากการมเีครอืขา่ยทีห่ลากหลายประเภท	นอกจากนี	้สิง่สำาคญัคอื	ยงัพจิารณาจากการทีอ่งคก์รมขีดีความ
สามารถในการจัดการกับเครือข่ายในลักษณะของการให้ความร่วมมือ	และอำานาจในการเจรจาการต่อรอง

	 (5)	สถานภาพขององค์กรชุมชน	จากองค์ประกอบทั้งสี่ประการข้างต้นเป็นการพิจารณาจาก 
ตัวองค์กรชุมชน	เพื่อให้เกิดการยอมรับองค์กรชุมชนมากขึ้นจะต้องพิจารณาจากการประเมินจากกลุ่ม
ภายนอกด้วย

	 ในปจัจบัุนไดม้กีารกลา่วถงึองคก์รสมรรถนะสงูกนัอยา่งแพรพ่ลาย	เนือ่งจากสภาพแวดลอ้มทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	มีความเป็นพลวัตรมากข้ึน	ทำาให้องค์กรต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ี 
แปรเปลีย่นไปเพือ่ใหอ้งค์กรอยูร่อดและยัง่ยนืได้	ดังนัน้	องคก์รจำาเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งแสวงหาแนวทางในการ
ปรับตัวเพื่อให้องค์กรสามารถดำาเนินการให้ประสบความสำาเร็จ	(Lorsuwannarat,	B.E.2551:	13)	ซึ่งนับว่า
เป็นเป้าหมายหลักขององค์กรที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ	ในอนาคตข้างหน้า	ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศจะทำาให้ขอบเขตของการติดต่อสือ่สารระหวา่งองคก์รกวา้งมากขึน้	ดงันัน้	องคก์รตอ้งปรบัปรงุการ
บริหารงานภายในองค์กรโดยการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรเพื่อมุ่งเน้นความสะดวก	
รวดเร็ว	การบริการทีดี่	การสง่มอบทีต่รงเวลา	รวมถงึคณุภาพของสนิคา้ทีอ่ยูภ่ายใตก้รอบการควบคมุคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล	เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร	

	 ในอนาคตข้างหน้า	องค์กรจะมุ่งเน้นไปที่องค์กรท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง	กล่าวคือ	เป็นองค์กร 
ที่ต้องการให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง	รู้จักแก้ปัญหาได้	มีความจงรักภักดีและความผูกพัน
ต่อองค์กร	ดังนั้น	องค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการทำางานในรูปแบบใหม่เพื่อให้
บคุลากรในองคก์รมคีวามรบัผดิชอบในภาระหนา้ทีม่ากยิง่ขึน้	การเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการดำาเนนิงาน
ทุกขั้นตอน	(Wedchayanon,	B.E.2552:	50-51)	ในการจะทำาให้องค์กรชุมชนเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง	
ประสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิงานใหบ้รรลตุามเปา้หมาย	จะตอ้งดงึศกัยภาพของบคุลากรทีม่อียูใ่หเ้ขา้กบั
ลกัษณะขององคก์ร	รวมถงึสามารถรกัษาบคุลากรเหลา่นัน้ใหอ้ยูก่บัองคก์รใหน้านทีส่ดุ	ทัง้นี	้การทำาใหอ้งคก์ร
ชมุชนเปน็องคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสงู	องคก์รจะตอ้งมีกระบวนการทำางาน	การนำาเทคโนโลยมีาใช	้รวมถงึการ
จัดคนให้เหมาะสมกับตำาแหน่งของลักษณะงาน	(Lorsuwannarat,	B.E.2551:	18)	การขับเคลื่อนองค์กรให้
อยู่ในรูปแบบการดำาเนินงานที่เหมาะสม	มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เรียบง่ายและมีลักษณะยืดหยุ่น	เพื่อ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป	(Holbeche,	2005:	14)	มีระบบการเช่ือมต่อในส่วนต่างๆ	
ขององคก์รตอ้งมคีวามเชือ่มโยงตอ่กนั	บคุลากรในองคก์รตอ้งมคีวามรูใ้นกระบวนการดำาเนนิงานและพฒันา
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ความรูค้วามสามารถของตนเองตลอดเวลาเพ่ือให้งานนัน้มปีระสทิธภิาพ	สามารถบรรลตุามเป้าหมายท่ีกำาหนด	
(Miller,	n.d.)	สิ่งที่สำาคัญคือ	องค์กรชุมชนจะต้องเข้าใจถึงปัญหาของชุมชน	สามารถรับรู้และเข้าใจถึงความ
ต้องการของประชาชน	(Blanchard,	2006:	4-7)	จึงจะสามารถแก้ปัญหาชุมชนได้

	 การทำาให้องค์กรชุมชนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	มีลักษณะที่สำาคัญ	8	ประการ	ได้แก่	 
(International	Economic	Development	Council,	2011:	1-3)

	 1.	การถูกขับเคลื่อนโดยลูกค้า	ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำานวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงาน 
ขององค์กร	ดังน้ัน	องค์กรจะต้องพิจารณาว่าใครคือลูกค้าขององค์กร	ซึ่งข้ันตอนนี้มีความสำาคัญในการ
ออกแบบบรกิารให้มปีระสิทธภิาพเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของลกูคา้	อกีท้ังยงัช่วยสง่เสรมิให้องคก์ร
ได้พัฒนาศักยภาพอีกด้วย

	 2.	การร่วมกันวางแผนกลยุทธ์	องค์กรจำาเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์เพื่อทำาให้ทราบทิศทางขององค์กร
ในระยะเวลาอันใกล้	และสามารถจัดวางตำาแหน่งองค์กรในอนาคต นอกจากนี้	องค์กรที่ขีดสมรรถนะสูงยังมี
ความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวกับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

	 3.	 การประเมนิผลและการปรบัปรงุ	องคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสงูตอ้งมกีารประเมนิผลการดำาเนนิงาน
ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง	เพื่อตรวจสอบว่าผลการดำาเนินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนดไว้หรือไม่	
หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	องค์กรจะต้องหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงาน	

	 4.	การกล้าเสี่ยงอย่างสร้างสรรค์	การมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	เพื่อ
ปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์	สภาวะเศรษฐกิจที่ตกตำ่า	ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือการ
เปลีย่นแปลงดา้นอตุสาหกรรม	ดงันัน้	ผูบ้รหิารองคก์รจะตอ้งมคีวามคดิทีส่รา้งสรรค	์ตอ้งกลา้เสีย่งทีจ่ะตดัสนิใจ
ในเรื่องที่สำาคัญเพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

	 5.	การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย	องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจให้แก่กลุ่มพันธมิตรและเครือข่ายของตนให้ดีข้ึนได้	 ท้ังนี้	แต่ละฝ่ายจะต้องมีการประชุมอย่าง 
ตอ่เน่ือง	มกีารประสานงานและใหค้วามรว่มมอืต่อกนัในการดำาเนนิงาน	เพือ่ชว่ยกนัพฒันาเศรษฐกจิและการ
เพิ่มกำาลังการผลิตมากขึ้น

	 6.	การได้รับความไว้วางใจและความเคารพ	องค์กรท่ีมีขีดสรรถนะสูงจะต้องมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก
โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้	เพ่ือให้การดำาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ	องค์กร
จะต้องรับฟังและยอมรับความคิดเห็นต่างๆ	การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน	และการตอบแทนแก่ลูกค้า	
เพื่อก่อให้เกิดความซื่อสัตย์และความไว้วางใจต่อกัน	

	 7.	การใช้ทรัพยากรและเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ	สำาหรับองค์กรที่มีความมั่นคงด้วยการระดมทุน
องคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพสงูจะลดการพึง่พาเงนิทนุของภาครัฐ	โดยองค์กรมักจะใชพ้นักงานของตนอยา่งชาญฉลาด
และรู้จักวางแผนงบประมาณขององค์กร

	 8.	การพัฒนาคนในองค์กร	องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงต้องการพัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่
ของพนักงานในองค์กรให้ดีขึ้น	โดยการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน	เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดีข้ึน
ในอนาคต	นอกจากนี	้ปจัจยัทีส่ำาคญัท่ีทำาใหอ้งคก์รประสบความสำาเรจ็คอื	ผูน้ำามคีวามรอบรู้ในดา้นเศรษฐกจิ
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	 ขณะที่	Frank	Buytendijk	กล่าวว่า	องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวให้ทัน
ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงหรือสามารถตอบสนองต่อแรงกดดันจากภายนอกได้	เพื่อให้องค์กรอยู่รอด
และประสบความสำาเร็จ	ซึ่งองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงมีคุณลักษณะ	5	ประการ	ได้แก่	(1)	มีการตั้งเป้าหมาย
ที่ชัดเจน	มีการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอและต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น	(2)	มีการร่วมมือ
กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรคือ	พนักงานในองค์กร	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร	
ประกอบด้วย	ลูกค้า	ผู้ผลิต	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	(3)	มีการกำาหนดกลยุทธ์และการจัดวางแนวทางเพื่อให้
พนักงานขององคก์รรูว้า่ตอ้งปฏบิตัตินอยา่งไร	เพือ่ใหเ้กดิผลดตีอ่องคก์ร	(4)	องคก์รสามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว	และ	(5)	มีการจัดองค์กรที่มีรูปแบบเรียบง่าย	มีการประสานงาน
ระหว่างกันภายในองค์กรอย่างสมำ่าเสมอ	(Buytendijk,	2006)

	 นอกจากนี้	มานิจ	วราภาคย์	 (B.E.2545:	73-133)	มองว่า	องค์กรที่มีคุณภาพจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เป็นองค์กรประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงาน	ประกอบด้วย	วิธีการ	3	ประการ	
ได้แก่
	 1.	การจัดตั้งทีมงานและการประสานงานระหว่างทีม	ปัจจัยพื้นฐานของการที่องค์กรมีคุณภาพสูง	
คือต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพ	ประกอบด้วย	1)	ทีมปฏิบัติงาน	(work	teams)	เป็นทีมผู้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
การฝกึฝนและไดร้บัมอบหมายมา	2)	ทมีปรบัปรงุงาน	(improvement	teams)	เปน็ทมีทีม่หีนา้ทีใ่นการใหค้ำา
แนะนำาในการเปล่ียนแปลงด้านองคก์ร	กระบวนการทำางาน	ดา้นเทคโนโลยเีพือ่ลดข้ันตอนในการทำางานและ	
3)	ทีมประสานงาน	(integrating	teams)	เป็นผู้ที่สามารถประสานงานระหว่างผู้อื่นให้ตรงตามเป้าหมายได้	
สามารถช่วยเหลอืและประสานงานใหก้บัผูท้ีต้่องการความชว่ยเหลือหรอืสามารถขอความรว่มมอืจากผูอ้ืน่ได้

	 2.	บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกทีมงานและผู้นำาทีมงาน	จะต้องมีการปรับบทบาทให้มี
สถานะเป็นสมาชิกที่ดีและเป็นมีผู้นำาที่มีความชำานาญอยู่ในทีมงาน

	 3.	ทมีงานในองค์กรคุณภาพสูงจะต้องได้รับการฝกึฝนความชำานาญในเรือ่งใหม่ๆ 	ซ่ึงอยา่งนอ้ยองค์กร
ทีเ่น้นการทำางานเปน็ทมีตอ้งมคีวามชำานาญดา้นเทคนคิ	ความชำานาญในการดา้นการจดัการ	ความชำานาญใน
ด้านการสร้างสัมพันธไมตรี	และความชำานาญในด้านการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

	 อย่างไรก็ตาม	มานิจ	วราภาคย์	ได้อธิบายถึงตัวช้ีวัดขององค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงหรือองค์กรท่ีมี
คุณภาพ	ประกอบด้วย	12	ตัวชี้วัดที่ทำาให้องค์กรประสบผลสำาเร็จ	ดังนี้

	 1.		มคีวามคดิสรา้งสรรค์และความเสีย่ง	องคก์รทีม่คีณุภาพจะตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรค	์สรา้งความคิด
ใหม่ๆ	อยู่เสมอ	ต้องกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อเปิดรับโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ซึ่งผู้ที่พยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง
จะได้รับความดีความชอบ

	 2.	มีการเรียนรู้	องค์กรที่มีคุณภาพจะต้องกระตุ้นและเปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้และให้รู้รอบด้าน	
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดก็ตาม	ซึ่งสมาชิกทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมในหลากหลายสาขาวิชา

	 3.	มีการออกแบบงาน	องค์กรที่มีคุณภาพต้องมีการออกแบบงานท่ีดีโดยต้องอาศัยการเรียนรู้เป็น
เวลานานและความเชีย่วชาญในหลายๆ	ดา้น	การทำางานเปน็ทมี	สมาชกิในทมีสามารถสลบัหนา้ทีก่ารทำางาน
ระหว่างกันได้	สามารถทำางานได้หลากหลายไม่จำากัดเฉพาะด้านที่ตนชำานาญ	และสามารถตัดสินใจในเรื่องที่
สำาคญัได	้สมาชกิในทมีจะตอ้งคอยช่วยสนบัสนนุสมาชกิซึง่กนัและกนั	รว่มกนัคดิ	รว่มมอืกนัแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้
ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน	เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
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	 4.	บทบาทของฝ่ายบริหาร	ผู้บริหารเป็นผู้ที่คอยอำานวยความสะดวกให้กับลูกน้องให้ปฏิบัติงานให้
ประสบความสำาเรจ็	ไมใ่ชก่ารออกคำาสัง่	ผูบ้รหิารจำาเปน็ตอ้งรูเ้ทา่ทนัสถานการณภ์ายในและภายนอกองคก์ร	
ผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น	
และต้องแจ้งผลการดำาเนินงานของลูกน้องอยู่เสมอ	อีกทั้งจะต้องได้รับการประเมินจากลูกน้องด้วยเช่นกัน	
ผู้บริหารจะต้องมีความชำานาญในการทำางานร่วมกับผู้อื่นจึงจะได้รับโอกาสเป็นผู้บริหาร

	 5.	โครงสรา้งขององคก์รจะมลีกัษณะเปน็แนวราบ	โดยหนว่ยงานพืน้ฐานขององคก์รคอื	ทมีงานไมม่ี
การแบ่งฝ่ายต่างๆ	ที่ชัดเจน	มีการแก้ปัญหาร่วมกัน	การประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ	หรือผู้ท่ีทำาหน้าท่ี
ต่างกัน	ซึ่งสายงานหลักและสายงานสนับสนุนจะถูกเชื่อมโยงประสานเป็นทีมเดียวกัน

	 6.		ความสัมพันธ์กับลูกค้า	ทุกคนในองค์กรต้องทราบความต้องการของลูกค้าและสามารถตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าได้	โดยต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า	และพยายามสร้างความพึงพอใจให้
แก่ลูกค้า

	 7.	มีความยืดหยุ่น	องค์กรสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม	ต้องเปิดกว้างในการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาใช้	และต้อง
แสวงหาเทคโนโลยีที่มีอยู่นำามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	นอกจากนี้แล้ว	องค์กรสามารถ
ปรับปรุงการบริการให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

	 8.	การทำางานเป็นทีม	สมาชิกในทีมจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ถึงแม้ไม่ใช่ภาระงานของตัวเอง	
ในแตล่ะสว่นขององค์กรใหค้วามรว่มมอืในการทำางานดว้ยกนัโดยมวีตัถปุระสงคเ์ดยีวกนั	โดยสมาชกิในองคก์ร
จะต้องเห็นความสำาคัญถึงคุณค่าของการทำางานเป็นทีม	การมีส่วนร่วม	รวมถึงคุณภาพของงาน

	 9.	การอุทิศตน	ทุกคนทุกระดับรู้สึกรับผิดชอบต่อองค์กร	ซึ่งทุกคนทำางานเพื่อองค์กรอย่างทุ่มเท
กำาลังความสามารถ	ทุกคนทำาเต็มที่ถึงแม้ว่าเจ้านายจะไม่อยู่ก็ตาม

	 10.	การให้รางวัล	หากทุกคนช่วยกันทำาให้องค์กรได้กำาไรมากข้ึน	ทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งอย่าง 
เทา่เทยีมกัน	ไดร้บับำาเหนจ็รางวลัจากผลงานสว่นตวัหรอืผลงานของทีม	มกีารมอบรางวลัใหแ้กผู่ม้คีวามรูแ้ละ 
นำาความรู้มาใช้ในงานสำาเร็จ	หรือการมอบรางวัลให้ตามความสามารถของทีมงาน

	 11.	การเข้าถึงข้อมูล	ข้อมูลเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กร	ดังนั้น	ผู้บริหารจำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องแจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรให้แก่สมาชิกทราบอยู่เสมอ	มีการออกแบบและจัดระบบ
ข้อมูลเพื่อให้สมาชิกในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุด	และเข้าถึงได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล

	 12.	การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร	เมื่อมีการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาใช้ในองค์กร	จะต้องให้ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการใชเ้ทคโนโลยเีปน็ผูม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจสัง่ซือ้และการนำามาใช้ดว้ย	โดยคำานงึถึงความ
จำาเปน็และความเหมาะสมสำาหรบัการใช้งานเพือ่ใหส้มาชิกในองคก์รไดน้ำาเทคโนโลยมีาสนบัสนนุการทำางาน
เป็นทีมได้	สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ	สมาชิกในองค์กรจะต้องเข้าใจระบบการทำางานของเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานใน
ด้านการบำารุงรักษาอุปกรณ์

	 13.	การขบัเคลือ่นองค์กรชมุชนไปสูอ่งคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสงูนัน้	องคก์รมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ท่ีจะ
ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็	มอีอกแบบโครงสรา้งองค์กรในแนวราบ	องคก์รตอ้งมลีกัษณะ
ยดืหยุน่	เพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได	้นอกจากนี	้องคก์รตอ้งมกีารวางแผนเตรยีมพรอ้ม
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สามารถคาดการณเ์หตุการณล์ว่งหนา้และรบัมอืกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ได	้ซึง่ปจัจยัสำาคญัทีท่ำาใหอ้งคก์รสามารถ
ดำาเนินงานไปขา้งหนา้ไดค้อื	บคุลากร	(Office	of	the	Public	Sector	Development	Commission,	n.d.:	
4-5)
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