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ความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก
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บทคัดย่อ

		 การศึกษาวิจัยเรื่องความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษา
กระบวนการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก 2) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจากความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้า
แฝก โดยมีเครื่องมือที่ส�ำคัญ ได้แก่ ผู้วิจัย และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และไม่มีส่วนร่วม จากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญจ�ำนวน 40 คน ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา ส�ำนักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และเกษตรกรที่อนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝกและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายคนรักษ์แฝก ผลการ
ศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝกควรมีกระบวนการสร้างความร่วมมือที่ดี และมีปัจจัย
ส�ำคัญของกระบวนการสร้างความร่วมมือ ได้แก่ การก�ำหนดนโยบาย การวางแผน การสื่อสาร/สื่อความ การสร้างความไว้
วางใจ และการติดตามประเมินผล ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสามด้านคือ ด้านเศรษฐกิจเป็นการเสริมสร้างรายได้
ด้านสังคมเป็นการสร้างองค์ความรู้ มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ เกิดนวัตกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการรักษาดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน�้ำสะอาด และป้องกันการกัดเซาะดิน โดยมีข้อค้นพบว่า ภาครัฐมีอ�ำนาจในการบริหารและการ
จัดการ พร้อมทั้งมีงบประมาณเพียงพอ แต่ยังไม่สามารถด�ำเนินการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ดินและ
น�้ำโดยใช้หญ้าแฝก จึงมีความจ�ำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยภาคเอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดย
ใช้หญ้าแฝก แต่ภาครัฐไม่สามารถที่จะควบคุมก�ำกับดูแลในการบริหารและจัดการความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิผลน�ำไป
สู่การปฏิบัติของประชาชน/เกษตรกรได้ ดังนั้น จึงต้องมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในกระบวนการสร้างความร่วมมือที่ดี
โดยมีข้อเสนอแนะ 1) ควรก�ำหนดนโยบายในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก เป็นวาระทางนโยบายของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจากภาครัฐ 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างประชาชนกับประชาชนในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝกให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแพร่กระจายไปตาม
พื้นที่ต่างๆ มากขึ้น 3) แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก การด�ำเนินโครงการควร
มีลักษณะแบบล่างขึ้นบน 4) ควรเสริมอ�ำนาจแก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล
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Abstract

		 A study on the “Collaboration on Soil and Water Conservation Using Vetiver Grass” focuses on the
following objectives: 1) To study the process leading to the collaboration on soil and water conservation
using vetiver grass. 2) To study the results of the collaboration on soil and water conservation using
vetiver grass. 3) To propose approaches to advance the development of the collaboration on soil and
water conservation using vetiver grass by means of the following research tools: the researcher and
conducted structured, in-depth interviews with participatory observation and non-participatory observation. The data was collected from 40 key informants which are: Chaipattana foundation, Office of the
Royal development projects board, PTT public company limited, and farmers who took part in the soil
and water conservation by using vetiver grass and formed a Vetiver network. The study found that in
order to ensure effectiveness of soil and water conservation by using vertiver grass, there should be a
well-developed process in creating the collaboration, as well as having the following important factors
involved; policy making, planning, communication/interpretation, building of trust and follow-up evaluation. The results were divided into three areas: “the economy”, for strengthening incomes, “the social
development”, for creating knowledge, providing source of education and influencing innovation; and
“the environment”, for maintaining soil fertility, providing clean source of water and preventing soil
erosion. All of which led to these findings that although the government held full authority in the
administration and management, as well as having adequate budget, there are yet to be appropriate
ways in allocating the resources that could advance the soil and water conservation using vetiver grass.
Therefore, the reliability on private sectors and civil society participation is utmost necessary in developing
soil and water conservation using vetiver grass. But the government was unable to put effective control
over the administration and management of this collaboration and unable to pass down to citizens and
farmer. Thus, it requires the collaboration from all sectors in the process of developing a good collaboration
as a whole. The proposed recommendations are: 1) for government sectors to establish a policy on soil
and water conservation by using vetiver grass as the main agenda for all relevant departments, 2) for any
relevant authorities to show support and promote the collaboration between citizens on soil and water
conservation by using vetiver grass and for this to widely spread across all regions, 3) The approaches and
implementation of the collaboration in conservation of soil and water by using vetiver grass should be
conducted in a bottom-up fashion and 4) The citizens should be empowered and enabled to take part
in monitoring the follow up evaluation of the following project.
Key words: collaboration, the collaboration process, conservation of soil and water, vetiver grass

ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา

		 รัฐบาลไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ดินและ
น�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก อันสืบเนือ่ งมาจากโครงการพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ที่ 9 ไปสู่การก�ำหนดนโยบายสาธารณะ โดยการน�ำหญ้า

แฝกมาใช้ในการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ซึง่ หญ้าแฝกมีคณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ และได้มีการศึกษา
ทดลองใช้ได้ผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ใน
ประเทศแถบเอเชียหลายประเทศ (Greenfield, 1990)
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยภายใต้ความร่วม
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มือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการอนุรักษ์
ดินและน�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก ยังคงเกิดปัญหาในพืน้ ทีบ่ างส่วน
ได้แก่ การเกิดอุทกภัย ดินถล่ม และการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน ท�ำให้หน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต้องสูญ
เสีย ท�ำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเรื่อยๆ เช่น ปัญหา
การชะล้างพังทลายของดินท�ำให้ดินที่ถูกชะล้างพังทลาย
จะตกตะกอนตามแหล่งน�้ำ ท�ำให้แหล่งน�้ำตื้นเขิน การเกิด
ปัญหาดินขาดอินทรีย์วัตถุไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก
และปัญหาที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกับการเร่ง
อัตราความรุนแรงของการกระท�ำของมนุษย์ เช่น ดินเค็ม
ดินเปรี้ยว ดินพรุ และดินทรายจัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรให้ตกต�่ำลง
ส่งผลท�ำให้เกษตรกรต้องประสบปัญหาความยากจนมีราย
ได้ตำ่� กว่าประชากรนอกการเกษตร (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2558)
ดังนัน้ ความร่วมมือในการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก
จึงมีความส�ำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากความ
ร่วมมือมีการสร้างกระบวนการที่ดีร่วมกันจากทุกภาคส่วน
สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรดินและน�้ำ ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ และส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ด้วยวิธงี า่ ยๆ ประหยัดงบประมาณ จะช่วยแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกรได้ หากใช้วธิ กี ารแก้ไขปัญหาทรัพยากร
ดินและน�้ำ ในเชิงวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้องค์
ความรู้ด้วยวิธีธรรมชาติมาผสมผสานจะท�ำให้รัฐต้องสูญ
เสียงบประมาณเป็นจ�ำนวนมาก เช่น การใช้งบประมาณใน
การขุดลอกตะกอนตามแหล่งน�้ำที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
การสร้างก�ำแพงป้องกันน�้ำท่วม การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
ในการกักเก็บน�้ำ หรือการปรับปรุงบ�ำรุงดินโดยใช้สารเคมี
ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากจะใช้งบประมาณสูง
แล้ว ยังท�ำให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เกษตรกรไม่สามารถ
พัฒนาตนเองแบบองค์รวม (holistic approach) มาใช้
แก้ไขปัญหาได้
		 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นปัญหาส�ำคัญที่รัฐ
ต้ อ งเข้ า มาบริ ห ารและการจั ด การสาธารณะเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สุขของประชาชน (วรเดช จันทรศร, 2550, หน้า
34) ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ (new public administration) ได้เปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วน
ร่วม แสดงถึงการเป็นผู้บริหารร่วมกันในการวางแผน การ
ตัดสินใจ การปฏิบัติงานร่วมกัน (Conger, 2000 p. 23)

Vol.23 No.2 May - August 2018

61

หากพิจารณาถึงความจ�ำเป็นในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดย
ใช้หญ้าแฝก เพือ่ ประโยชน์สขุ ต่อประเทศชาติและประชาชน
โดยรวม และตามแนวใหม่ตามแนวคิดพื้นฐานหนึ่งทาง
รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม (อุทัย เลาหวิเชียร, 2543, หน้า 33-38) กล่าวคือ
เป็นความร่วมมือในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ ภาครัฐ ภาค
เอกชน ภาคประชาชน เข้ามาร่วมมือในการด�ำเนินงาน
(Jurisdiction-based Management Model) โดยเริ่ม
ตัง้ แต่การก�ำหนดนโยบายร่วมกัน การวางแผนร่วมกัน การ
สื่อสาร/สื่อความ การไว้วางใจ และการติดตามประเมินผล
เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายไปสู่ความส�ำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม (Agranoff and McGuire, 2003) ในขณะที่
ภาครัฐไม่สามารถบริหารและจัดการปัญหาดังกล่าว ได้
อย่างทั่วถึง จึงมีความจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน และชุมชนโดยการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (Ostrom & Ostrom, 1978,
p.16) ในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก แต่ในรอบ
สิบปีทผี่ า่ นมาความร่วมมือยังไม่มกี ารศึกษาถึงกระบวนการ
สร้างความร่วมมือเพื่อน�ำไปสู่รูปแบบในลักษณะเฉพาะ
ของการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝกบนพื้นฐานของ
ความร่วมมือ
		 ด้วยเหตุนี้ ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง ความร่วม
มือในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก ซึ่งยังไม่มีการ
ศึกษามาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาถึงกระบวนการ
สร้างความร่วมมือในแต่ละขั้นตอนไปสู่ผลลัพธ์บั้นปลายที่มี
ประสิทธิผลของการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก อัน
ได้แก่ ได้พืชผลเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ และมีปริมาณมาก
ขึ้น แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร รวมทั้งการแก้
ปัญหาการเกิดอุทกภัย ดินถล่ม และการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน โดยมีค�ำถามการวิจัยว่า ความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก มีกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือ หรือไม่ อย่างไร และมีผลลัพธ์ที่เกิดจากความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 3 ประการ
ประกอบด้วย
		 1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย
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		 2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ใน
การอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก
		 3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก

ขอบเขตการศึกษา
		การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจยั เชิง

คุณภาพ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
		 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
			 เนื้อหาด้านความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและ
น�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก เพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ด้านกระบวนการสร้างความร่วมมือ 5
ด้าน ประกอบด้วย 1) การก�ำหนดนโยบาย โดยมีการร่วม
กันก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนินงาน โดยยึดกรอบการ
ด�ำเนินงานตามแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ตัง้ แต่ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 6
2) การวางแผน เป็นการร่วมกันวางแผนหรือร่วมกันท�ำ
3) การสื่อสาร/สื่อความ 4) การสร้างความไว้วางใจ 5) การ
ติ ด ตามประเมิ น ผลข้ อ ตกลงในการด� ำ เนิ น งานผ่ า น 4
โครงการ ได้แก่ โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก โครงการเครือข่ายคนรักษ์แฝก
และโครงการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่น
เพื่อป้องกันภัยดินถล่ม
		 2. ขอบเขตด้านพื้นที่
			 ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัยในครั้งนี้ คือ พื้นที่
ของเกษตรกรที่อนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก จ�ำนวน
4 โครงการ 4 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสุพรรณบุรี 2) พื้นที่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก
จังหวัดนครราชสีมา 3) พื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายคนรักษ์แฝก จังหวัดเพชรบุรี และ 4) พืน้ ทีเ่ กษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและ
พืชอื่นเพื่อป้องกันภัยดินถล่ม จังหวัดปราจีนบุรี
		 3. ขอบเขตด้านประชากร
			 ผู้วิจัยท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีบทบาท
และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับความร่วมมือในการ

อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก ระหว่าง มูลนิธชิ ยั พัฒนา
ส�ำนักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) และเกษตรกรทีอ่ นุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก
และรวมตัวกันเป็นเครือข่ายคนรักษ์แฝก ตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และเกษตรกรที่อนุรักษ์ดิน
และน�้ำโดยใช้หญ้าแฝกและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายคน
รักษ์แฝก โดยมีผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ รวมทั้งสิ้น 3 กลุ่ม จ�ำนวน
40 คน โดยผูว้ จิ ยั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญแบบเฉพาะเจาะจง
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มประชากรจากหน่วยงานส่วนกลาง
ทีต่ งั้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานครได้แก่ มูลนิธชิ ยั พัฒนา ส�ำนักงาน
กปร. กรมพัฒนาที่ดิน บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กลุ่ม
ที่ 2 เป็นกลุ่มหน่วยงานภูมิภาค กรมพัฒนาที่ดิน เลือก
เฉพาะเจาะจงจากตัวแทนพื้นที่ 4 เขต ของส�ำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขตจาก 12 เขต กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเกษตรกร
อนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝกและรวมตัวกันเป็นเครือ
ข่ายคนรักษ์แฝก ซึง่ เป็นตัวแทนทุกภาคทั่วประเทศ
		 4. ขอบเขตด้านเวลา
			 ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยระหว่าง เดือน กันยายน
พ.ศ. 2559 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทบทวนวรรณกรรม

		 ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ เป็ น
คุณลักษณะส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การท�ำงานร่วมกันหรือ การท�ำงาน
เป็นทีมประสบความส�ำเร็จ และมีบทบาทส�ำคัญในการ
บริหาร ทั้งการบริหารงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็น
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เพื่อให้การท�ำงานที่มีความซับซ้อน
และไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยบุคคลคนเดียว หรือองค์การ
เพียงองค์การเดียวให้ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
โดยความร่วมมือกันในการท�ำงานมีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่
Cooperation Coordination และ Collaboration ซึ่ง
Mattesich and Murray-Close มีความเห็นว่ากระบวน
การสร้างความร่วมมือทัง้ 3 ระดับ มีความร่วมมือทีแ่ ตกต่าง
กัน (Mattesich and Murray-Close และ Monsey,
2001) ในขณะที่ Crowther (1996, p.37) เห็นว่าเป็น
คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานร่ ว มกั น หรื อ การ
ท�ำงานเป็นทีมประสบความส�ำเร็จ ความร่วมมือจึงเป็น
คุณลักษณะทีก่ ลุม่ ทีม หรือองค์การพึงปรารถนา ซึง่ หมายถึง
การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การร่วมมือกัน การร่วมรู้ร่วมคิด
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การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน
		 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการสร้ า งความร่ ว มมื อ
Agranoff and McGuire (2003, p. 48-53) ได้มีการน�ำ
เสนอรูปแบบการสร้างความร่วมมือไว้ 6 ประเภทด้วยกัน
แต่ละประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้ คือ 1) Jurisdiction-based Management Model เป็นการสร้าง
ความร่วมมือโดยเปิดโอกาสให้องค์การจากภาครัฐ ภาค
เอกชน และประชาสังคม เข้ามาร่วมมือกัน เป็นการสร้าง
ความร่วมมือในรูปแบบนี้ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน ตลอดจนมีการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน 2) Abstinence Model เป็นรูปแบบของความพยายามป้องกัน
ตนเองไม่ให้ถกู ผนวกเข้าไปในกระบวนการสร้างความร่วมมือ
กับองค์การอื่นๆ 3) การจัดการความร่วมมือแบบบนลงล่าง
ระหว่างหน่วยงาน (top-down model) เป็นรูปแบบการ
สร้างความร่วมมือกับองค์การที่อยู่ในระดับต�่ำกว่า หรืออยู่
ในระดับล่างลงไป 4) Donor-recipient Model เป็นการ
สร้างความร่วมมือระหว่างองค์การทีร่ บั บทบาทเป็นผูใ้ ห้เงิน
สนับสนุนกับองค์การที่รับบทบาทเป็นผู้รับเงินสนับสนุน
โดยทั้งสององค์การจะด�ำเนินงานแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่ง
กันและกัน และมีการควบคุมกันเอง 5) Reactive Model
เป็นการสร้างความร่วมมือแบบครั้งคราว 6) Contented
Model เป็นการสร้างความร่วมมือแบบฉกฉวยโอกาส หรือ
เป็นการพยายามเก็บเกีย่ วโอกาสทีด่ ใี ห้แก่ตนเอง
		 แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือ
โดยมีนักวิชาการ Agranoff (2006, p. 61) ได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนาความร่วมมือ จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข
ต่างๆ ได้แก่ 1) ต้องเริ่มต้นด้วยการวางเป้าหมายร่วมกัน
และมีรายละเอียดที่ชัดเจนหรือมีการแลกเปลี่ยนเป้าหมาย
ซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
2) ต้องมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน 3) ต้องมีการสนับสนุนซึ่ง
กันและกันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมทางไกล การจัดฐานข้อมูลร่วมกัน
ตลอดจนเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจอื่นๆ ขณะเดียวกัน
ต้องมีการพัฒนาองค์การร่วมกันด้วย 4) ต้องเปิดกว้างทาง
ความคิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นปัญหา รวมถึงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดต่างๆ
ที่แต่ละองค์การต้องประสบ 5) ต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์
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ในระยะยาวร่วมกัน (long-term interaction)
		 แนวคิดในการบริหารโครงการโดยที่ Turner (1993,
p.5) ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
ภายใต้กรอบความร่วมมือ ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานด้วยความ
พยายาม ที่มีลักษณะพิเศษเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด และ ภายใต้
กรอบของวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึง่ มีลกั ษณะผสมผสาน
ระหว่างคุณภาพ ต้นทุนและทรัพยากร ในการด�ำเนินงาน
โครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งสามด้านต้องเกี่ยวข้อง
กับผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนขององค์การ และเป็นการบริหาร
จัดการข้ามอ�ำนาจหน้าที่ขององค์การ ได้แก่ การวางแผน
การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดคนเข้าท�ำงาน การอ�ำนวย
การและการควบคุม รวมทั้งทักษะเครื่องมือและเทคนิคใน
การท�ำกิจกรรมของโครงการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด
ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดในด้านเวลา งบประมาณและลักษณะเฉพาะ
ของผลงาน และมีเป้าหมายในการบริหารโครงการ และ
การบริหารโครงการมีความแตกต่างกันอยู่ 3 ประการ คือ
1) ขอบเขต 2) เวลา และ 3) ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
ท�ำให้โครงการประสบความส�ำเร็จ
		 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค�ำนึงถึง ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นตัว ตลอด
จนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ
วางแผน การตัดสินใจและการกระท�ำบนพืน้ ฐานของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการ
ด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และ
วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา โดย
ที่ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การ
ปฏิ บัติ ต นได้ ใ นทุ ก ระดั บโดยเน้ น การปฏิ บัติ บนทางสาย
กลาง โดยมีแนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
น�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และ
เทคโนโลยี
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ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย

		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบ
วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น แนวทางหลั ก ในการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์เพื่อตอบค�ำถามงานวิจัยและวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย ดังนี้
		 1. ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ การวิจยั ครัง้ นีก้ ลุม่ ของประชากร
คือ ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบ
ด้วย อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ และหน่วยงานสังกัด
		 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เลือกวิธกี ารในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากหลายแหล่ง ดังนี้
			 2.1 การศึกษาจากเอกสาร โดยใช้การศึกษา
จากข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก เป็นการศึกษาค้นคว้า และ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเอกสาร
วิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ แนวคิด ทฤษฎี และการ
ค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
			 2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการสนทนากลุ่ม

ความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน้ํา
โดยใช้หญ้าแฝก
ผลลัพธ์ที่เกิดจากความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝก
- ด้านเศรษฐกิจเป็นการเสริมสร้างรายได้
- ด้านสังคมเป็นการสร้างองค์ความรู้ มีแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ เกิดนวัตกรรม
- ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการรักษาดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ําสะอาด และป้องกันการ
กัดเซาะดิน

6

โดยมีขนั้ ตอนเตรียมการก่อนท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล เริม่
จากการติดต่อประสานไปยังผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ จนถึงก่อน
เข้าท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 1) ติดต่อ
ประสานขอข้ อ มู ล อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการของผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
ส�ำคัญ โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ และเดินทางไปติดต่อ
ด้วยตัวผู้วิจัยเองเพื่อขอค�ำปรึกษา และรับเอกสาร 2)
ติ ด ต่ อ และท� ำ หนั ง สื อ จากโครงการปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ไป
ยังผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และขอ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยในการสัมภาษณ์จะนัดหมาย วัน เวลา
และสถานที่ ตามความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ 3)
ยืนยันก�ำหนดการเข้าเก็บข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้ง ทั้งในเรื่อง
ของวัน เวลาและสถานที่ 4) ฝึกซ้อมสัมภาษณ์กับบุคคล
อื่นที่มิใช่ผู้ให้สัมภาษณ์จริง เพื่อแก้ไขค�ำถามให้มีความถูก
ต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
		 3. เครื่องมือวิจัย
			 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง เครื่อง
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บันทึกเสียง สมุดจดบันทึก และกล้องถ่ายรูป ซึ่งผู้วิจัย
ท�ำการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร
วิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความต่างๆ เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา วิเคราะห์ และน�ำมาสร้างเป็น
แบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล และให้ผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องของข้อ
ค�ำถามรายข้อ (สอดคล้อง ไม่แน่ใจ ไม่สอดคล้อง) แล้วน�ำ
ผลรวมรายข้อมาหาค่าเฉลี่ยที่เรียกว่า ดัชนี IOC เพื่อให้ได้
ค�ำถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาก่อนการสัมภาษณ์จริง
นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์ด้านโสตทัศนศึกษา ได้แก่ เครื่อง
บันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพราะผูว้ จิ ยั ไม่สามารถจดบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์
หรือถ้อยค�ำได้ทันท่วงที โดยก่อนบันทึกเสียงและถ่ายรูป
ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อน หากผู้ให้สัมภาษณ์
ไม่สะดวก ผู้วิจัยได้ใช้การจดบันทึกข้อมูลเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น ส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้
วิจยั ได้ใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง ซึง่ ประกอบ
ด้วย ค�ำถามย่อยทั้งปลายเปิด และปลายปิด ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ส่วนที่ 2
เป็ น แนวค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ ความร่วมมือในการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก ประกอบด้วย การก�ำหนดนโยบาย
การวางแผน การสือ่ สาร/สื่อความ การสร้างความไว้วางใจ
การติดตามประเมินผล ส่วนที่ 3 เป็นค�ำถามเกีย่ วกับปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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สร้างกระบวนการสร้างความร่วมมือ ในการวางแผน การ
ตัดสินร่วมกัน การสื่อสารที่ดีอย่างทั่วถึง การสร้างความไว้
วางใจซึง่ กันและกัน รวมทัง้ การติดตามและประเมินผล เพือ่
ก่อให้เกิดความต้องการในความส�ำเร็จของความร่วมมือได้
อย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก ให้
เกิดความยั่งยืน
		 2) การวางแผน หลังจากมีการก�ำหนดนโยบายจะ
เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญในการวางแผนการด�ำเนินงานหรือร่วม
กันท�ำข้อตกลง ในการด�ำเนินงานความร่วมมือในการอนุรกั ษ์
ดินและน�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตาม
ก�ำหนดระยะเวลาตรงตามเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบาย
ที่ได้ก�ำหนดไว้ ได้แก่ การก�ำหนดวัตถุประสงค์ ก�ำหนด
เป้าหมาย งบประมาณ วิธีการด�ำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ก�ำหนดระยะเวลา ซึ่งได้มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ส�ำหรับ
การท�ำงานในอนาคตพร้อมทั้งก�ำหนดแนวทางการกระท�ำ
ในทางปฏิบตั จิ ริงเพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้ความ
ส�ำคัญกับการปฏิบัติงานร่วมกัน การระบุวิธีปฏิบัติ ความ
สามารถของบุคลากร หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหาก
มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น น� ำ ไปสู ่ ค วามขั ด แย้ ง ก็ ใ ห้
ปรึกษาร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้ และมี
การก�ำหนดวิธีแก้ปัญหาเอาไว้ รวมถึงการก�ำหนดมาตรฐาน
หรือเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้ชดั เจน และค�ำนึงถึง ประสิทธิภาพ
ประโยชน์และประหยัดในการน�ำทรัพยากรมาใช้ให้น้อย
ที่สุด นอกเหนือจากนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการวางแผน ดังนี้ ขั้นตอนแรก เป็น
การรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ขั้นตอนที่สอง เป็นการ
สรุป อภิปรายผลการวิจัย ขอค้นพบ และข้อ ระบุปัญหาและความต้องการ ขั้นตอนที่สาม เป็นก�ำหนด
เสนอแนะ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขั้นตอนที่สี่ เป็น การวิเคราะห์
		 สรุปผลข้อ 1 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความ ทางเลือกเพือ่ ก�ำหนดวิธดี ำ� เนินการร่วมกัน ขัน้ ตอนทีห่ า้ เป็น
ร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก
การจัดท�ำแผนงานประเภทต่างๆ ขั้นตอนที่หก เป็นการ
		 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างความร่วมมือ น�ำแผนไปปฏิบัติ ซึ่งการวางแผนควรมีองค์ประกอบที่
ในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก ประกอบไปด้วย ส�ำคัญได้แก่ 1) ผู้วางแผนต้องมีความรู้และความเข้าใจ
		 1) การก�ำหนดนโยบาย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และมีประสบการณ์ 2) เข้าใจถึงปัญหาด้านสภาพแวดล้อม
เป็นหลักในการก�ำหนดนโยบาย ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา สถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ 3) เข้าใจปัญหาด้านเทคนิค
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 4) เข้าใจถึงปัญหาการน�ำแผนไปปฏิบัติ ในขณะที่มีการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) กรมพัฒนา วางแผนกับการน�ำแผนไปปฏิบัติ เป็นการมุ่งไปสู่อนาคตที่
ที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ก�ำหนดเป็นนโยบายตามพระราชด�ำริ โดย คาดหวังคือ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ภายใต้การบริหารให้
เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชน ร่วมมือใน เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ค าดหวั ง ด้ ว ยกลวิ ธี ที่
การอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก โดยมุ่งเน้นให้มีการ ก�ำหนดขึ้น และ ผู้บริหารในแต่ละองค์การจะมีวิสัยทัศน์ใน
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การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการน� ำ นโยบายไป
ปฏิบัติ ดังนี้ 1) สร้างแรงผลักดันทั้งแรงผลักดันภายใน และ
แรงผลักดันภายนอก 2) การยอมรับความต้องการการ
เปลีย่ นแปลง 3) การวิเคราะห์ปญ
ั หา 4) ทางเลือกเทคนิค
การเปลีย่ นแปลง 5) ข้อจ�ำกัดของการเปลีย่ นแปลง ได้แก่
ภาวะผู้น�ำภายในองค์การโครงสร้างการจัดองค์การ และ
วัฒนธรรมและประเพณีขององค์การ 6) กลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลง 7) การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล
		 3. การสื่อสาร/สื่อความ เป็นอีกขั้นตอนต่อมาจาก
การวางแผนงานในกระบวนการการสร้างความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก เป็นเครื่องมือสร้าง
ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมตลอดจนสามารถสร้าง
ความมั่นคงให้กับการปฏิบัติงาน เป็นศูนย์รวมให้ท�ำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้อง
เข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นการ
ติดต่อระหว่างบุคคลในองค์การ มีลักษณะเป็นเครือข่าย
ซึ่งอาจกระท�ำได้โดยใช้เครื่องมือในการสื่อความหมายด้วย
การพูด การเขียน การใช้สัญลักษณ์ เพื่อให้ผู้อื่นรับทราบ
และเข้าใจถึงสถานการณ์และความคืบหน้าของโครงการ
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการที่มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกัน
ด� ำ เนิ น การหรื อ จะเป็ น การสื่ อ สารระหว่ า งการด� ำ เนิ น
โครงการไปยังกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายล้วนแต่มี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะความส�ำเร็จในการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำโดยใช้หญ้าแฝกนั้น จุดสุดท้ายของปลายทางคือ
ประชาชนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากหญ้าแฝกและใช้หญ้า
แฝกให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตและพื้นที่ของตนและประเทศ
ชาติ นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดิน
และน�้ ำ โดยใช้ ห ญ้ า แฝกยั ง ได้ ล งไปถึ ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ระหว่างประชาชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ
ผ่าน 4 โครงการด้วยกัน โดยมีการติดต่อสื่อสารกันหลาย
ทาง ทั้งการสื่อสารทางเดียว การสือ่ สารสองทาง ตั้งแต่รูป
แบบการติดต่อสื่อสารแบบที่เป็นทางการ คือ การประชุม
ร่วมกันตามห้วงเวลาหรือตามก�ำหนดกรอบเวลาของการ
ประชุม การสัมมนาในเวทีต่างๆ ร่วมกัน การติดต่อสื่อสาร
ผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ การติดต่อ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยหารือกัน การใช้
ไลน์ เฟสบุ๊ค หรือการสื่อสารด้วยภาพ ซึ่งสร้างให้เกิดความ
ร่วมแรงร่วมใจกันในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก

ด้วยการน�ำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้อยู่ในโปสเตอร์
ที่ทรงปลูกหญ้าแฝกน�ำมาติดให้ประชาชนในชุมชนดู ซึ่ง
เป็นอีกข้อค้นพบหนึ่งที่น่าสนใจที่ได้จากการศึกษาในครั้ง
นี้ นอกจากนั้น การสื่อสารในกระบวนการสร้างความร่วม
มือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการฯ และต่อสมาชิกในโค
รงการฯ ดังนี้ 1) ด้านการท�ำงาน 2) ด้านความพอใจในงาน
3) ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่ม 4) ด้าน การบริหารงาน ถ้าผู้
บริหารไม่ใช้การสือ่ สารก็ไม่สามารถ สัง่ การหรือมอบหมาย
หน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานด�ำเนินการได้เลย
		 4. การสร้างความไว้วางใจ เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างความร่วมมือ เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ในการบริหาร และเป็นกลยุทธ์ที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ และ
จากสภาพความเป็นจริง ความไว้วางใจนั้นเกิดขึ้นจาก
บทบาทหน้าที่ที่หน่วยงานนั้นได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งต่อสังคม รวมถึงประชาชนที่มี
ความเชื่อว่าหญ้าแฝก คือ พืชของพระเจ้าแผ่นดินในสมัย
ของรัชกาลที่ 9 ผนวกกับการที่หน่วยงานต่างๆ มีความร่วม
มือกันในการท�ำงานและมีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
หญ้าแฝกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดความไว้วางใจ
ในการด�ำเนินงาน ในสภาพสังคมปัจจุบนั ความไว้วางใจเป็น
สิ่งที่มีความส�ำคัญมากขึ้นกว่าเดิม การที่บุคลากรมีความไว้
วางใจในองค์การหรือไว้วางใจในผู้น�ำจะท�ำให้ทีมสามารถ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ทมี่ ากระทบได้ดี ตลอดจนการแสดง
ออกซึ่งความเอื้ออาทร เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการ
สร้างความไว้วางใจจะต้องมีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ในการท�ำงาน หรือเป็นผู้ช�ำนาญการเฉพาะด้านแสดงผล
งานที่ยอดเยี่ยมให้ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงานเห็น พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ
อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ มีความสามารถด้านใดด้านหนึง่
เฉพาะทาง และสามารถให้คำ� ปรึกษาและช่วยเหลือผู้อื่นได้
เป็นประจ�ำโดยยึดหลักการสากล จากการศึกษาการสร้าง
ความไว้วางใจในกระบวนการสร้างร่วมมือของโครงการ
ความร่วมมือฯ พบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการสื่อสารถึง
ผลประโยชน์สาธารณะที่ได้รับ ผลประโยชน์ของเกษตรกร
ทีไ่ ด้รบั ด้วยการลงพืน้ ทีต่ ดิ ต่อกับเกษตรกร ให้ความเชือ่ มัน่
ในการด�ำรงชีพและความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร โดยให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น การป้องกัน
ดินพังทลาย ป้องกันน�้ำท่วม การมีรายได้จากเกษตรกรรม
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ที่ไม่ถูกท�จากภั
ำลายจากภั
ยธรรมชาติ
นอกจากนี
้ ดมีฝกการจั
ดฝึก ค วามรู
นเรศวร
มหาวิ
ทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ่ ไ ดจุรฬั บาลงกรณ์
ย ธรรมชาติ
นอกจากนี
้ มี ก ารจั
อบรมให
 ค วามเข
า ใจผลประโยชน
ส าธารณะที
อบรมให้ผลประโยชน
ค วามรู ้ ค วามเข้
าใจผลประโยชน์
ของเกษตรกรที
่ไดรับ สาธารณะที่ได้ มหาวิทยาลัย ท�ำการประเมินผลโครงการ และบางครั้งได้มี
รับ ผลประโยชน์ขการติ
องเกษตรกรที
่ได้รับ นผล (evaluation) เปนสิ่งหนั
สืออขอความร่
วมมือระหว่างความร
างหน่วยงานที
่ได้ร่วมด�ำเนิน
ดตามและประเมิ
ที่สงะท
นถึงกระบวนการสร
วมมือในการ
		 การติ
เป็นสิระหว
่งที่สาะท้
มกันด้ฒวนาที
ย ในการสร้
างความร่
อนุรักดษตามและประเมิ
ดินและน้ําโดยใชนหผลญาแฝก
ง มูอลนถึ
นิธงิชัยพัโครงการดั
ฒนา สํานังกกล่
งานาวไปพร้
กปร. อกรมพั
่ดิน และ บริ
ษัท วมมือ
กระบวนการสร้
วมมือีอกในการอนุ
ินและน�
รกั ษ์ดวนิ มกัและน�
ได้มคืกี อารติดตาม
ปตท. จําากังความร่
ด (มหาชน)
ดานหนึ่งทีร่ทักั้งษ์4ดองค
การ ้ำไดมีกในการอนุ
ารดําเนินการร
นดําำ้ เนิโดยใช้
นการหซึญ้่งามีแฝก
2 ลักไม่
ษณะ
โดยใช้หญ้1)าแฝก
ง มูลนิธชิ ยั นพัผลจากภายในโครงการ
ฒนา ส�ำนักงาน กปร. ซึ่งเปประเมิ
ยงแค่หนน่ผลในรู
วยงานที
่ร่วมกันด�ำเนินการติดตาม
การติระหว่
ดตามาและประเมิ
นการตินดผลเพี
ตามประเมิ
ปแบบคณะกรรมการ
กรมพัฒนาที
บริดษตามประเมิ
ัท ปตท. จ�นำผลโดยหน
กัด (มหาชน)
อีกด้า้นนๆ 2)ประเมิ
ผลเท่านั้น แต่คนวามร่
วมมือวในการติ
ดตาม ประเมิน
ชุดต่ดาินง ๆและ
การติ
วยงานนั
การติดนตามและประเมิ
ผลจากหน
ยงานภายนอก
หนึ่งที่ทั้งเพื4่อองค์
มีการด�ำงเนิ
นการร่วมกันด�ำเนินการาเนินงานยิ
ผลภาคประชาชนก็
ได้มีความร่
วมมืนอการศึ
กันในการด�
ทําใหการ
เกิดได้
ความโปร
ใสในการตรวจสอบการดํ
่งขึ้น ดวยการมอบหมายให
สถาบั
กษา อาทิำเนินการ
ซึ่งมี 2 ลัสถาบั
กษณะนบัคืณอฑิต1)พัฒการติ
และประเมิ
ในส่วมหาวิ
นของเครื
ายต่างๆ ด้วย ซึและ
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ารศาสตร
มหาวินทผลจาก
ยาลัยนเรศวร
ท ยาลัอยข่เกษตรศาสตร
ฬาลงกรณ
ภายในโครงการ
การติดตามประเมิ
นผลในรู
ปแบบ ้งได
ในการติ
ประเมิวนมมื
ผลแตกต่
นออกไป
มหาวิทยาลัซึยง่ เป็
ทํานการประเมิ
นผลโครงการ
และบางครั
มีหนังดสืตาม
อขอความร
อระหวาางกังหน
วยงานทีโดยกระบวน
่ได
คณะกรรมการชุ
งๆ การติงกล
ดตามประเมิ
นผลโดยหน่
วย าการสร้
ว มมื อรในการอนุ
รั กําโดยใช
ษ์ ดิ น และน�
รวมดําเนิดต่นาโครงการดั
าวไปพรอมกั
นดวย ในการสร
งความราวงความร่
มมือในการอนุ
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หญา ้ำโดยใช้
งานนั้นๆแฝก2)ไม ไการติ
ตามและประเมิ
วยงาน
หญ้า่ รแฝก
มพันธ์ดกตามประเมิ
ับแผนแม่บนทพั
ฒนาและรณรงค์
ด มี กดารติ
ด ตามประเมินนผลจากหน่
ผลเพี ย งแค
ห น ว ยงานที
 ว มกั นมีดํคาวามสั
เนิ น การติ
ผลเท
า นั้ น
ภายนอกแตคเพืวามร
อ่ ท�ำวให้
ความโปร่
งใสในการตรวจสอบการ
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าแฝกอัวมมื
นเนืออ่ กังมาจากพระราชด�
สรุปวเป็นนแผนผัง
มมืเกิอดในการติ
ดตาม
ประเมินผลภาคประชาชนก็
ไดหมญ้ีความร
นในการดําเนินการำริในส
ด�ำเนินงานยิ
ง่ ขึน้ อขาด้ยตวยการมอบหมายให้
ถาบันการศึกษา ดังนี้ ดตาม ประเมินผลแตกตางกันออกไป โดย
ของเครื
างๆ ดวย ซึ่งมีรูปสแบบและระยะเวลาในการติ
กระบวนการสร
วมมือในการอนุ
ดินยและน้ําโดยใชหญาแฝก มีความสัมพันธกับแผนแมบท
อาทิ สถาบั
นบัณฑิตพัฒางความร
นบริหารศาสตร์
มหาวิรทักษยาลั
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สรุปเปนแผนผังดังนี้

แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมากจากพระราชดําริ
โครงการการพัฒนาและรณรงค์การอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมากจากพระราชดําริ
โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมากจากพระราชดําริ
(สํานักงาน กปร. มลนิ
ู ธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากใบหญ้าแฝก

โครงการเครือข่ายคนรักษ์แฝก
เกษตรกร
ชุมชน

โครงการประยุกต์ใช้หญ้า
แฝกร่วมกับวิธีกลและพืช
อื่นเพื่อป้องกันภัยดินถล่ม

ประชาชนทั่วไป
ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธกับแผนแมบทพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์กับแผนแม่บทพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
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สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ผูวิจัยได
ขอ สรุปผลการศึกษากระบวนการสรางความรวมมือในการอนุรักษดินและน้ําโดยใชหญาแฝก
ผู้วิจัยได้ข้อสรุปผลการศึกษากระบวนการสร้างความ
ดังแผนภาพนี
้
ร่วมมือในการอนุ
รักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก ดังแผน
ภาพนี้

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์การไม่แสวงหากําไร

ความยั่งยืนในการอนุรักษ์ดินและน้ําโดยใช้หญ้าแฝก
(ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม)
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ภัทรพัฒน์ สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละประมาณ ปฏิบัติจริงในพื้นที่ จนท�ำให้สามารถมีรายได้จากการเป็น
ใชงบประมาณเพียง 700,000 บาทเทานั้น หากใชวิธีกลอยางเดียวใชงบประมาณถึง 30 ลานบาท สิ่งหนึ่งที่ทํา
ใหประหยัดงบประมาณ คือความรวมมือของชุมชนที่สามารถลดงบประมาณคาแรงงานไดอีกทางหนึ่ง
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วิทยากรบรรยายในสถานทีต่ า่ งๆ และรายได้จากการมีผเู้ ข้า
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก
ของเกษตรกรในแต่ละด้าน เช่น รายได้จากค่าอาหาร ราย
ได้จากการน�ำพืชผัก ผลไม้ในสวนน�ำมาจ�ำหน่ายและจัดท�ำ
อาหาร เป็นต้น จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์และสังเกตการณ์
เห็นแววตาและค�ำพูดของเกษตรกรที่อนุรักษ์ดินและน�้ำ
โดยใช้หญ้าแฝก เป็นแววตาและน�้ำเสียง และใบหน้าแห่ง
ความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการได้คน้ พบวิถชี วี ติ เกษตรกรอันล�ำ้ ค่า ทีไ่ ด้นอ้ มน�ำ
แนวพระราชด�ำริ จากการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก
มาปรับใช้ในพื้นที่จนท�ำให้เขาสามารถปลดหนี้สินได้จริง
ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
เกษตรกรไทย ท�ำให้หลุดพ้นจากวัฏจักรหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะไม่มี
วันจบสิ้น
		 ด้านสังคม พบว่า ประชาชนและเกษตรกรที่มีผล
งานการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก ในเชิงคุณภาพ
เกิดการรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายคนรักษ์แฝก” ส่งผล
ท�ำให้มีการขยายผลการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก
อย่างกว้างขวาง ซึง่ ปัญหาอุปสรรคในการขายผลการอนุรกั ษ์
ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก คือ การที่เกษตรกรขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก
ทัศนคติของเกษตรกรที่มีความเชื่อเรื่องการท�ำเกษตรโดย
ใช้ปุ๋ยเคมี และข้อจ�ำกัดของหน่วยงานในการเข้าไปส่งเสริม
ในพื้นที่ จึงท�ำให้การด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมและขยาย
ผลไปสู่ภาคประชาชนค่อนข้างล�ำบากต้องใช้ระยะเวลา
แต่หลังจากมีเครือข่ายคนรักษ์แฝก ท�ำให้มีการขยายผลได้
กว้างขวาง เนื่องจากเครือข่ายมีโอกาสได้รับความรู้ในรูป
แบบต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สามารถน�ำไป
ปฏิบัติและเกิดผลได้จริง ท�ำให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝกจนท�ำให้พื้นที่ของ
เกษตรกรกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับชุมชนได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ได้ และเห็นผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจริง ท�ำให้การใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝกขยายผลจากประชาชนไปสูป่ ระชาชน
ค่อนข้างรวดเร็ว โดยใช้การสือ่ สารพูดคุยถ่ายทอดองค์ความ
รู้เป็นแบบลักษณะเครือญาติจึงท�ำให้ชุมชนมีการกล้าซัก
ถามประเด็นที่ไม่เข้าใจ นอกจากนี้เครือข่ายคนรักษ์แฝกยัง
ได้รวม “กลุ่มผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก” และมีแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้การท�ำหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกให้แก่ ชุมชน
กลุ่มบุคคลที่สนใจ สถาบันการศึกษา รวมทั้งยังเป็นแหล่ง
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับเครือข่ายคนรักษ์
แฝกด้ า นการออกแบบและการจั ก สานลวดลายท้ อ งถิ่ น
เพื่อให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และมีอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่นผสมผสานกับรูปแบบสมัยใหม่ ให้เป็นที่
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังคง
ความโดดเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ในการสืบสาน
งานตามแนวพระราชด�ำริ การอนุรักษ์ดินและน�้ำ และการ
อนุรักษ์หัตถกรรมไทย
		 ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการทั้ง 4 โครงการจากเดิมที่เป็นดินร่วนปนทราย
เก็บน�้ำไม่อยู่ เมื่อถึงหน้าแล้งดินจะแห้งแตกระแหง เมื่อน�ำ
หญ้าแฝกมาปลูกบริเวณขอบร่องสวน เพื่อป้องกันการกัด
เซาะ กักเก็บปุ๋ย และรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ต้นมะม่วงใน
พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพบว่า ท�ำให้ดินร่วนซุยมากขึ้น ทั้ง
ยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้กับต้นมะม่วงเป็นอย่างดี
ได้ผลผลิตลูกใหญ่ หวานอร่อย ซึ่งพบว่า รากหญ้าแฝก
ใต้ดินช่วยอุ้มน�้ำท�ำให้ดินสมบูรณ์ เพิ่มอินทรียวัตถุ การดูด
ซึมของน�้ำดีขึ้น ท�ำให้พื้นที่ของเกษตรกรจากพื้นที่มีสภาพ
ดินเค็ม และดินดาน ปลูกอะไรไม่ได้ผล กลับกลายเป็นพื้นที่
ที่อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตงดงาม ท�ำให้สภาพดินที่เคยเสียหาย
และเกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ กลับมาสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์อีก
ครั้ง รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ท�ำให้เริ่มปลูกพืชผล
ต่างๆ และได้มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยน�้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และ
สารสกัดป้องกันไล่แมลงขึ้นใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต
และได้ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
ในพื้นที่ในรูปแบบของการป้องกันการชะล้างพังทลายดิน
รอบขอบสระของพื้นที่การเกษตร การป้องกันดินถล่ม และ
ใช้ในการบ�ำบัดน�้ำเสียอีกด้วย
		 นอกจากนั้นยังท�ำให้ พื้นที่ของชุมชนที่เป็นพื้นที่
เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม เป็นพื้นที่ที่สามารถป้องกันภัยดินถล่ม
จากการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อ
ป้องกันภัยดินถล่ม รวมทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การ
ประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกัน
ภัยดินถล่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมักจะพบภัยดินถล่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
และรุนแรง หากชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้และสามารถน�ำไปใช้
แก้ไขปัญหาภัยดินถล่มในพื้นที่ได้ นอกจากจะประหยัดงบ
ประมาณแล้ว ยังท�ำให้สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย และ
ท�ำให้เกิดความร่วมมือในการท�ำงานในพื้นที่ได้อีกด้วย
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ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

		 ในการสร้ า งกระบวนการความร่ ว มมื อ มี ป ั จ จั ย
ส�ำคัญในการด�ำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้
		 1) การก�ำหนดนโยบาย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
เป็นหลักในการก�ำหนดนโยบาย โดยให้มงุ่ เน้นให้มกี ระบวน
การสร้างความร่วมมือ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Agranoff,
R., & McGuire, M. (2003) และ Keyton, Ford, และ
Smith (2008) และ Keraminiyage (2009) และสอดคล้อง
บางส่วนกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล (2558) ศึกษา
เรื่อง ความร่วมมือในการจัดการภัยพิบัติเพื่อป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัย กรณีศกึ ษา: จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลา
		 2) การวางแผน หลังจากมีการก�ำหนดนโยบายจะ
เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญในการวางแผนการด�ำเนินงานหรือร่วม
กันท�ำข้อตกลง มีขนั้ ตอนดังนี้ ขัน้ ตอนแรก เป็นการรวบรวม
ข้อมูล สภาพปัญหา ขั้นตอนที่สอง เป็นการระบุปัญหาและ
ความต้องการ ขั้นตอนที่สาม เป็นการก�ำหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ขั้นตอนที่สี่ เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อ
ก�ำหนดวิธีด�ำเนินการร่วมกัน ขั้นตอนที่ห้า เป็นการจัดท�ำ
แผนงานประเภทต่างๆ ขั้นตอนที่หก เป็นการน�ำแผนไป
ปฏิบัติ ซึ่งการวางแผนควรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญได้แก่ 1)
ผู้วางแผนต้องมีความรู้และความเข้าใจ และมีประสบการณ์
2) เข้าใจถึงปัญหาด้านสภาพแวดล้อม สถานการณ์ สภาพ
เศรษฐกิจ 3) เข้าใจปัญหาด้านเทคนิค 4) เข้าใจถึงปัญหา
การน�ำแผนไปปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ John
M. Bryson et,al, (2006) และ Keyton, Ford, และ
Smith (2008) ในขณะที่มีการวางแผนกับการน�ำแผนไป
ปฏิบัติ โดยที่ผู้บริหารในแต่ละองค์การที่เกี่ยวข้องจะมีวิสัย
ทัศน์ในการผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องในการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติดังนี้ 1) สร้างแรงผลักดันที่ช่วยให้องค์การเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 2) การยอมรับความต้องการการเปลี่ยนแปลง
3) การวิเคราะห์ปญ
ั หา 4) ทางเลือกเทคนิคการเปลีย่ นแปลง
5) ข้อจ�ำกัดของการเปลีย่ นแปลง 6) กลยุทธ์การเปลีย่ นแปลง
7) การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Mattessich et al. (2001) และ Agranoff
(2006) และสอดคล้องบางส่วนกับงานวิจัยของ กนกพร
ศรีวิทยา (2556) ศึกษาเรื่อง ความร่วมมือระหว่างไตรภาคี
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
		 3. การสือ่ สาร/การสือ่ ความ เป็นอีกขัน้ ตอนต่อมา
จากการวางแผนงานในกระบวนการการสร้างความร่วมมือ

ในการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก เป็นเครือ่ งมือสร้าง
ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมตลอดจนสามารถสร้าง
ความมั่นคงให้กับการปฏิบัติงาน เป็นศูนย์รวมให้ท�ำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Mattessich et al. (2001) และ Keyton, Ford, และ
Smith (2008) นอกจากนั้น การสื่อสารในกระบวนการ
สร้างความร่วมมือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการฯ และ
ต่อสมาชิกในโครงการฯ ดังนี้ 1) ด้านการท�ำงาน 2) ด้าน
ความพอใจในงาน 3) ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่ม 4) ด้านการ
บริหารงาน การสื่อสารของกระบวนการสร้างความร่วมมือ
ในโครงการนี้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Agranoff (2006)
ยังพบอีกว่า 1) การตัดสินใจ ผู้บริหารต้องอาศัยข้อมูลที่ถูก
ต้องเพื่อให้เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด 2) ความเจริญและ
พัฒนา การพัฒนาบุคลากรควรหาแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร 3) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ต้องสร้างความเข้าใจด้วยการสื่อสาร จูงใจให้เกิดความรู้สึก
ที่ ดี เต็ ม ใจและยิ น ดี ที่ จ ะท� ำ งานที่ ต นมี ค วามถนั ด 4)
เทคโนโลยี จัดให้มีคู่มือ การแนะแนว โครงการฝึกอบรมให้
มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใช้สมัย
ใหม่ 5) การควบคุมและการประสานงาน สร้างบรรยากาศ
และช่องทางการสือ่ สารให้ทวั่ ถึงทัง้ องค์การ 6) สภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคม ต้องติดตามข่าวสาร
ต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Mattessich et al. (2001) และ
Agranoff (2006) และสอดคล้องบางส่วนกับงานวิจัยของ
วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ (2556) ความร่วมมือระหว่างภาค
รัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
		 4. การสร้างความไว้วางใจ เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการสร้างความร่วมมือ เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ในการบริหาร และเป็นกลยุทธ์ที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ และ
จากสภาพความเป็นจริง ความไว้วางใจนัน้ เกิดขึน้ จากบทบาท
หน้าที่ที่หน่วยงานนั้นได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่
ประจักษ์ชดั แจ้งต่อสังคม ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ John
M. Bryson et,al, (2006) และ Keyton, Ford, และ
Smith (2008)
		 5. การติดตามและประเมินผล เป็นสิ่งที่สะท้อน
ถึงกระบวนการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
โดยใช้หญ้าแฝก ได้มีการด�ำเนินการร่วมกันด�ำเนินการ ซึ่งมี
2 ลักษณะ คือ 1) การติดตาม และประเมินผลจากภายใน

Journal of the Association of Researchers
โครงการ ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลในรูปแบบคณะ
กรรมการชุดต่างๆ การติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานนัน้ ๆ
2) การติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก เพือ่
ท�ำให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบการด�ำเนินงานยิ่ง
ขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Melaville, Blank, and
Asayesh (1993, p. 43) และสอดคล้องกับแนวคิดของ
Czajkowski (2006) และสอดคล้องกับงานวิจยั บางประการ
ของ ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล (2558) ศึกษาเรื่อง ความร่วมมือ
ในการจั ด การภั ย พิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น และบรรเทาอุทกภัย
กรณีศกึ ษา: จังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลา
ข้อค้นพบกระบวนการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์
ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝก
		 จากการศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือใน
การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก ด้วยการวิจยั เอกสาร
และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีข้อค้นพบ ดังนี้ อ�ำนาจรัฐใน
การบริหารไม่สามารถด�ำเนินการอนุรักษ์ดินและน�้ำได้เพียง
ตามล�ำพัง จึงมีความจ�ำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยภาคเอกชน
และประชาสังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดย
ใช้หญ้าแฝก แต่เมื่อภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม
ร่วมมือกัน รัฐไม่สามารถที่จะควบคุมก�ำกับดูแลให้เกิด
ประสิทธิผลได้ ทั้งนี้ต้องสร้างกระบวนการความร่วมมือที่ดี
โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และประชาสังคม มีอ�ำนาจใน
การร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจ ทุกขัน้ ตอนของกระบวน
การสร้างความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการก�ำหนดนโยบายร่วม
กัน การวางแผน การสื่อสาร/สื่อความ การสร้างความไว้
วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
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ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		 1. ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ควรก�ำหนดนโยบายใน
การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก เป็นวาระทางนโยบาย
ที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงของภาครัฐ 2) หน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมและการสร้าง
ความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับประชาชนในการ
อนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้หญ้าแฝกให้เกิดขึ้นอย่างกว้าง
ขวางแพร่กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น 3) แนวทาง
การพัฒนาความร่วมมือในการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยใช้
หญ้าแฝก การด�ำเนินโครงการควรมีลกั ษณะแบบล่างขึน้ บน
4) ควรเสริมอ�ำนาจแก่ประชาชนได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโครงการทั้งหมด
		 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 1)
ควรศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ดิน
และน�้ ำ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ ด้ ว ย
กันเอง ภาครัฐกับเอกชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร
หรือความร่วมมือกันระหว่างประชาชนด้วยกันเอง ลักษณะ
ของความร่ ว มมื อ แบบใดส่ ง ผลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ โดยใช้หญ้าแฝก หรือพืชชนิดอืน่ แตกต่าง
กันหรือไม่ 2) ควรศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือใน
โครงการพระราชด�ำริอื่นๆ ว่าอะไรที่ท�ำให้เกิดความร่วมมือ
แตกต่างจากงานชิ้นนี้หรือไม่ อย่างไร 4) ควรศึกษาประเด็น
ว่า การสร้างความร่วมมือกันในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ทางสังคมของประชาชนที่ร่วมมือกันด�ำเนินการ จุดใดที่
ภาครัฐหรือภาคเอกชนจะเข้าไปเสริมบทบาทของภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ได้เข้าไปร่วมด�ำเนินการควรมีบทบาท
มากน้อยเพียงใด
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