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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน

แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ของการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการชุมชน ในส่วนของการวิจัยสนาม
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ กระบวนการการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า กระบวนการในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและ
ประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนนั้น ส่วนใหญ่การเข้าใจในหัวข้อของกระบวนการยังมีน้อย อาจ
เป็นด้วยเรื่องของการเข้าใจในการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูล ค าจ ากัดความของ
การมีส่วนร่วมอาจดูกว้างส าหรับหลายๆ ซึ่งจ าเป็นต้องมีผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้รับได้รับข้อมูลชัดเจน
และถูกต้อง เพ่ือที่จะได้ด าเนินการถ่ายทอดขั้นตอนในการด าเนินการขั้นต่อไป ซ่ึงอาจดูเล็กน้อยกับ
การแจ้ง บอกกล่าวประชาสัมพันธ์ อีกหลายช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน ความชัดเจน
ในเนื้อหา กระชับ เข้าใจง่ายในการรับรู้ข้อมูล เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการขั้นต่อไป กระบวนการใน
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชนในการบริหารจัดการชุมชน เริ่มจากการถ่ายทอดข้อมูล
เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจได้ถูกต้องก่อน เหล่านี้เป็นกระบวนการในการสร้างความเข้าใจและ
เชื่อใจของคนในชุมชนเองเพ่ือให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า กระบวนการในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
และประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนทุกขั้นตอนต้องสอดคล้องกันและประสานงานกันตลอดเวลา
รวมทั้งโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ จึงจะท าให้การให้ความร่วมมือสัมฤทธิ์ผล 
 
ค าส าคัญ:  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชน 
 
บทน า   

การบริหารจัดการของประเทศไทยของภาครัฐได้เริ่มเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาท
และส่วนร่วมกับภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น แต่ภาคประชาชนและภาคสาธารณะอ่ืนๆ ยังมีบทบาทข้อจ ากัด 
หมายถึง ภาพการเมืองปรับตัวเข้มแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นขณะที่ยังมีการรวมอ านาจการ
จัดการทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ของประเทศและระบบการ
ถ่วงดุลอ านาจยังขาดประสิทธิภาพขณะที่มีการปฏิรูประบบราชการน าไปสู่ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่กระบวนการในการบริหารจัดการมีลักษณะผิดพลาดไปค่อนข้างมากและยัง
ขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นอย่างมาก 
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การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ เพราะมนุษย์อยู่ร่วมกัน
เป็นสังคมต่างพ่ึงพาอาศัยกันและต่างต้องมีบทบาทภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวาระโอกาสที่มาถึง 
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับจากการยอมรับบทบาทท่ีสร้างขึ้นด้วยตนเอง เช่น การรับหน้าที่เป็นพ่อแม่ เป็น
หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านความส าคัญของบทบาทหน้าที่การ
ท างานต้องมีกฎระเบียบและองค์การที่มั่นคงคอยช่วยรับนโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายของ
บ้านเมือง แต่ทั้งนี้การมีส่วนร่วมนั้น รวมถึงการร่วมด้วยช่วยกันในด้านความคิดเห็นการบริหารจัดการ 
ตลอดการเสียสละเวลาอาคารสถานที่ปัจจัยอื่นๆ ในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือบรรลุเป้าหมายการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนนั้นถือเป็นหลักสากลที่ได้รับการยอมรับในนานาอารยประเทศจนมีความส าคัญ
และเป็นเรื่องที่จ าเป็นในการปกครองประเทศของโลกประชาธิปไตย ปัจจุบันประเทศไทยของเราได้ให้
ความสนใจต่อหลักการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน ทั้งด้านการเมืองสังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรม เพ่ือเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน
ภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดตามหลักการธรรมาภิบาล โดยที่
ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมท างาน และร่วมรับผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมไปจนกระทั่งถึงร่วมตรวจสอบ เพื่อสร้างความ
โปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก
ฝ่ายซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนก าลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานและองค์การ
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผ่านมาพบว่า อุปสรรคและปัญหาของการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักการกระจายอ านาจที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการมีส่วนร่วม 
รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่เป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการชุมชนในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาที่ตรงเป้าหมาย 
เกิดความชอบธรรมอันน ามาซึ่งประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเป็นการ
เริ่มต้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่ส าคัญอีกด้วย
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ได้แก่การร่วมในการวางแผนคือการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหา ล าดับความส าคัญ ตั้งเป้าหมาย ก าหนดแนวทางด าเนินการ ติดตามประเมินผลและตัดสินใจ 
การร่วมในการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากร และการประสานความ
ร่วมมือ การร่วมในการใช้ประโยชน์ คือ การน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การได้รับประโยชน์ 
คือ การแจกจ่ายผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาอย่างยุติธรรม และการร่วมในการประเมินผลเพื่อ
ประชาชนในชุมชนจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือร่วมกันด าเนินการหาทางแก้ไขต่อไป 

จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในชุมชนอินทราวิว จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา
และอุปสรรค และการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชนในการบริหารจัดการ
ชุมชนหมู่บ้านอินทราวิว เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาของตนเองต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้  
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร

ทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ วารสาร รายงานการวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ คู่มือในการปฏิบัติงาน 
รายงานการประชุม พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการในการก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน
กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในการจัดบริหารจัดการชุมชน
อินทราวิว 

2. การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบ
สัมภาษณ์ที่จัดท าขึ้นซึ่งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

1. ประชากร ( Population) ได้แก่ คณะกรรมการ หมู่บ้านอินทราววิ ที่บทบาทในการบริหาร
จัดการชุมชน  

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกรูปแบบในการสุ่มตัวอย่างซึ่งไม่
ค านึงถึงความน่าจะเป็น (non probability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) คือ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากคุณลักษณะของประชากรที่
ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. ประธานกรรมการบริหารชุมชนอินทราวิว ได้แก่ ประธานชุมชนจ านวน 1 คน 
  2. คณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารจัดการชุมชน การมีส่วนร่วมในชุมชน จ านวน 4 คน 
  3. กลุ่มตัวแทนประชากรที่อาศัยภายในชุมชนอินทราวิว จ านวน 5 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ จะเป็น
แบบสัมภาษณ์ที่จัดท าข้ึนเพ่ือให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และใช้วิธีการสัมภาษณ์ที่
เป็นการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or 
Formal interview) โดยในแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามที่มีลักษณะเป็นแบบแน่นอน
ตายตัว คือจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็จะใช้ค าถามเดียวกันทั้งหมด (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และ
การสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลโดยจะสัมภาษณ์บุคคลที่ก าหนดไว้แบบตัวต่อตัวไม่มี
บุคคลอื่นมาร่วมในการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละครั้งผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวันนัดหมายในการสัมภาษณ์ โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ
ก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง และในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยหรือผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกข้อมูลในการ
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สัมภาษณ์ตามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลและอนุญาตให้บันทึกเท่านั้น โดยก่อนสัมภาษณ์จะขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือหรือเอกสาร ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลแบบทั่วไป โดยจะด าเนินการรวบรวมหนังสือหรือเอกสารที่เป็นข้อมูลซึ่งมีการบันทึกไว้
แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ คู่มือ ต ารา เอกสารประกอบการเรียนหรือการบรรยาย รวมถึง
เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ วารสาร เป็นต้น 
           1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นงานที่ได้มีการวิจัยหรือได้ท าการศึกษาค้นคว้าไว้อย่าง
ละเอียดดีแล้วในเรื่องนั้นๆ  
 1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการได้จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด นโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ เป็นต้น  
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
โดยที่ผู้วิจัยจะเลือกวิธีการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นรูปแบบ
ของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) ทั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์ตามข้อ
ค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ข้อ และจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
โดยผู้วิจัยจะท าการจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ และจะบันทึกเฉพาะข้อมูลที่ผู้ถูก
สัมภาษณ์อนุญาตให้บันทึกเท่านั้น 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์แบบเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้  
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ท้ังหมด มาแยกประเด็นในแต่ละประเด็นตาม

ข้อค าถาม ทั้ง 3 ข้อ  
 2. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งได้แยกประเด็นตามข้อค าถามแล้ว มาท า

การเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไป
วิเคราะห์  

 3. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งได้แยกประเด็นตามข้อค าถามแล้ว มาท า
การเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะ
ได้ทราบถึงข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์  

 4. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบทั้งหมด มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
เพ่ือสรุปผลของการวิจัยบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชนในการจัดบริหาร
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จัดการชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนอินทราวิว โดยใช้รูปแบบการน าเสนอผลการวิจัยในลักษณะ
พรรณนา 

 
ผลการวิจยัและการอภิปรายผล  

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชนในการจัดบริหารจัดการชุมชน 

เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในกระบวนน านโยบายมาสู่การวางแผนเพื่อก าหนดกลยุทธ์ และ
แผนงาน โดยอนิวัช แก้วจ านงค์ (อ้างถึงใน ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, 2562) ได้อธิบายว่า การบริหาร
เชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ผู้บริหารขององค์การต้องให้ความส าคัญ เพราะจะน าพาองค์การให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากการบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยลดความซับซ้อนในงาน ลดการต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดท ากลยุทธ์ ซึ่งจะท าให้เขา
เกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน เพราะพนักงานจะ
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญที่อธิบายได้ ดังนี้ 
 1. ท าให้เกิดการก าหนดทิศทางขององค์การได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ซึ่งการก าหนดทิศทางที่มีความเหมาะสมจะท าให้องค์การมีแนวทางท่ี
ชัดเจนในการด าเนินงาน  
 2. องค์การสามารถค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับองค์การ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คนกลางทางการตลาด พนักงาน ลูกค้า ประชาชน หรือคู่แข่ง  
เป็นต้น ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ย่อมมีความคาดหวังกับองค์การที่แตกต่างกัน หากได้รับการ
ตอบสนองตรงกับที่คาดหวังไว้ก็จะให้การสนับสนุนองค์การให้เจริญก้าวหน้า ในทางตรงกันข้ามหาก
ไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อองค์การและส่งผลให้
องค์การเกิดความล้มเหลวได้  
 3. ท าให้องค์การค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จะเห็นได้ว่า
องค์การโดยทั่วไปจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตาม 
แผนที่ก าหนดไว้  
 4. การมุ่งเน้นผลความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ในการวัดผล
การด าเนินงานขององค์การที่พิจารณาถึงหลักประสิทธิภาพคือสามารถด าเนินการได้ส าเร็จภายใต้การ
บริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และเกิดประสิทธิผลตามแผนที่
ก าหนดไว้ คือสามารถด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จตรงตามตัวชี้วัด และครบถ้วนทุกกิจกรรม 

จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถแบ่งการท างานที่เกิดข้ึนได้เป็น 2 กรณี คือกรณีแรก คือกรณีท่ี
ชุมชนมีโอกาสได้ท างานหรือเกี่ยวข้องกับงานที่ถูกก าหนดหรือเก่ียวข้องกับส่วนงานของรัฐ กรณีนี้จาก
ผลของการสัมภาษณ์จะได้แนวทางท่ีออกไปทางปัญหาเดิมขององค์กรภาครัฐ คือ ช้า ยุ่งยาก ขั้นตอน
เยอะเกินควร ซึ่งเป็นผลท าให้ขั้นตอนในการขอความร่วมมือและการติดต่อสื่อสารต่างๆ มีผลในทางลบ
เสียมากกว่าในขณะที่ในส่วนของชุมชนที่รอการด าเนินการที่เป็นส่วนต่อจากองค์กรเหล่านี้พลอยท าให้
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เกิดความเบื่อหน่ายในการลงมือท างาน นานวันเข้าก็จะเกิดเป็นมุมมองที่ว่าไม่มีความจ าเป็นที่อยากให้
ความร่วมมือและพากันละเลยต่อการให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการชุมชนร่วมกัน เหตุผลเหล่านี้
เป็นตัวแปรที่ส าคัญที่จะส่งผลการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารชุมชนลดน้อยลงไป
ตามล าดับ  

ส่วนกรณีท่ี 2 เป็นส่วนที่ชุมชนเองมีการบริหารจัดการโดยตรง ส่วนนี้จะพบเห็นโดยทั่วๆ ไป 
เช่น นิติบุคคลบ้านจัดสรร อาคารชุด ส่วนนี้ ปัญหาส่วนใหญ่มาจากคนในชุมชนเอง ฉะนั้นการให้ความ
ร่วมมือต่างๆ มักจะพบเจอตั้งแต่ในช่วงแรกๆ ของขั้นตอนในการท างาน ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ปัญหา
พ้ืนฐานของมนุษย์ คือ ความเห็นแก่ตัว ไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติของคณะท างาน รวมทั้งคณะท างาน
เองไม่สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ความเคลือบแคลงต่างๆ ทัศนคติ
ส่วนตัวแบบไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นอื่น ก็จะทยอยเข้ามาให้ได้แก้ไขและพิจารณาตลอดเวลา ฉะนั้น
การให้ประชากรในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนเองนั้น ต้องเริ่มจากคนในชุมชนเอง
ก่อนแล้วค่อยส่งต่อขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการท างานในขั้นต่อไป อย่างน้อยการปรับทัศนคติ การ
รับฟังความคิดเห็น เหล่านี้คือ กระบวนการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การยอมรับและให้ความร่วมมือ
ในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิด เฮอร์เบิร์ก (Hertzberg) เป็นทฤษฎีการจูงใจทีเ่กี่ยวข้องและสามารถโยง
ไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมได้ เป็นแนวคิดเก่ียวกับ การจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ ทฤษฎี
นี้เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงาน ได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
เพราะเขาจะเพ่ิมความสนใจในงานและมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะท างานซึ่งเป็นการเพ่ิม
ผลผลิตของงานให้มากข้ึน ในทางตรงกันข้าม หากผู้ปฏิบัติงานไม่พึงพอใจในการท างานจะเกิดความ
ท้อถอยในการท างานและท าให้ผลงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับการเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคลากรในองค์การ กล่าวคือ ถ้าบุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานได้ร่วมคิดตัดสินใจจะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมมาก
ขึ้นท าให้ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาได้ นอกจากนี้ทฤษฎีการสร้างผู้น าก็มีความส าคัญ คือ ผู้มี
อ านาจที่ดี มักจะน าการเคลื่อนไหวในการท างานอยู่เสมอ ในขณะที่ผู้มีอ านาจที่ ไม่ดี จะไม่มีผลงานที่
สร้างสรรค์เลยการสร้างผู้มีอ านาจหรือผู้น าจะช่วยจูงใจให้บุคลากรเต็มใจที่จะท างานเพ่ือให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันเนื่องจากผู้น าเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการจูงใจและรวมกลุ่มคน ดังนั้นทฤษฎีสอง
ปัจจัยนี้จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การ เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์การ เพราะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือร่วมมือร่วมแรงกันในการท างาน
อย่างมีคณุภาพ แสดงให้เห็นถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของบุคลากรและผู้น าร่วมกัน ซ่ึง
กระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องมีผู้น าที่ดีอันจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การได้ 

 
อภิปรายผล  
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
กระบวนการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชนในชุมชน จะต้องมี

การวางแผนร่วมกัน ซึ่งหลายด้านเพื่อจะท่ีท าให้คณะกรรมการและประชาชนมีแนวทางและทิศทางใน
การด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ในการท างานให้สอดคล้องกับนโยบายของชุมชนและ
เป้าหมายของคณะกรรมการและประชาชนที่ก าหนดเอาไว้ รวมทั้งอาจมีการประชุมวางแผนร่วมกัน
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กับคณะกรรมการและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการฝ่ายต่าง และประชาชนที่มีจิตอาสาของ
การมีส่วนร่วม เป็นต้น 

ด้านการรับรู้ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานคณะกรรมการชุมชน สรุปว่า 
ส่วนใหญ่มี ความคิดเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมด้านการรับรู้อยู่ในระดับไม่มากนั้น เนื่องจาก การไม่มี
ส่งเสริมสนับสนุนจาก คณะกรรมการมากนัก ท าให้ชุมชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่การมีส่วนร่วมและ
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม และรองลงมา มีความคิดเห็นว่า ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการรับรู้อยู่ใน
ระดับไม่มาก เนื่องจาก ชุมชนให้ความสนใจในเรื่องการมีส่วนร่วมไม่มากนัก เพราะมีข้อจ ากัดด้าน
เวลา และคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลกระทบกับตนเองมากนัก    

ด้านทัศนคติ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานคณะกรรมการชุมชน สรุปว่า 
ส่วนใหญ่มี ความคิดเห็นว่าชุมชนมีทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมอยู่ในไม่มากนัก เนื่องจาก ชุมชนไม่ค่อยมี
ความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมของชุมชน โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในชุมชน    

ด้านการเป็นตัวแทน จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ สรุปว่า ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเป็นตัวแทนอยู่ในระดับไม่มากนัก เนื่องจากชุมชนจะเข้ามา
เป็นตัวแทนในกรณีท่ีมีการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละฝ่าย โดยการมีส่วนร่วมในลักษณะดังกล่าวเกิดจาก 
ความสมัครใจ หรือการยอมรับหรือคัดเลือกมาจากกลุ่ม โดยการสรรหาตัวแทนนั้นได้มาจากการ 
คัดเลือกจากคะแนนเสียงส่วนมากหรือมติส่วนใหญ่ และรองลงมา มีความคิดเห็นว่าควรมีการส่วนร่วม
ในชุมชน ด้านการเป็นตัวแทนอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากสมาชิกในชุมชนเห็นว่ามีตัวแทนที่ได้คัดเลือก
ไว้อยู่แล้ว นั่นก็คือประธานชุมชน และกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการประสาน
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี ดังนั้นชุมชนจึงไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการ เข้ามาเป็น
ตัวแทนมากนัก แต่จะมีส่วนร่วมในด้านการคัดเลือกมากกว่า      

ด้านความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ 
สรุปว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าชุมชนมีความไม่เชื่อมั่นและความไว้วางใจในการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับน้อยมาก เนื่องจาก หน่วยงานภาครัฐได้สร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชนโดยการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้เขา้มามีส่วนร่วมรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชน และรองลงมา มีความคิดเห็นว่า 
ชุมชนมีความเชื่อม่ันและ ความไว้วางใจในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย เนื่องจาก ชุมชนไม่มีความ
มั่นใจในการท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐว่าจะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมโดยแท้จริง ซึ่งอาจ
เป็นแค่การท าตามกระบวนการหรือนโยบายที่ได้รับมาเท่านั้น    

ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ 
สรุปว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าชุมชนมีชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจาก สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างไม่เป็น
ทางการ แต่ในกรณีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการจะเป็นในกรณีการประชุมหมู่บ้าน ซึ่ง
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องการความคิดความเห็นของชุมชน หรือต้องการขอการตัดสินใจ
ร่วมกันในชุมชนเท่านั้น และรองลงมามีความคิดเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากชุมชนมีข้อจ ากัดด้านเวลาเพราะสังคมปัจจุบันคือสังคมแห่งการ
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แข่งขัน สมาชิกในชุมชนต่างมีภาระหน้าที่ในการหารายได้ในการจุนเจือครอบครัว จึงท าให้ขาดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารไป  

ด้านฉันทามติ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะกรรมการบริหารชุมชน สรุปว่า ส่วน
ใหญ่มคีวามคิดเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมในด้านฉันทามติไม่ค่อยมีส่วนร่วมชุมชน เนื่องจากประชาชนจะ
ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจะอิงกลุ่มหรือผู้น า ซึ่งถ้าหากกลุ่ม ฃหรือผู้น ามีเสียงเอนเอียงไปทางใดก็จะ
ตามไป และรองลงมา มีความคิดเห็นว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในด้านฉันทามติอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ชุมชนมีความต้องการเข้ามีส่วนร่วมในระดับต่างๆของกิจกรรมมาก ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ จะต้องอาศัยฉันทามติ หรือความคิดเห็นการยอมรับได้ของชุมชนทั้งสิ้น  
  ด้านปฏิสัมพันธ์ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะกรรมการบริหารชุมชน สรุปว่า 
ส่วนใหญ่มี ความคิดเห็นว่าชุมชนมีส่วนร่วมด้านการปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย เนื่องจาก ประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลา และยุ่งยากในการท าหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของตน เช่น ในบางคนออกไป
ท างาน ตั้งแต่เช้ามืดกลับบ้านมาก็เป็นเวลาค่ าซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนไม่ค่อยได้พบปะกับเพ่ือนบ้าน และ
รองลงมา มีความคิดเห็นว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในด้านปฏิสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ชุมชน
ในปัจจุบัน มีสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกคนต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การมี
ปฏิสัมพันธ์ลดลงมากจากในอดีตที่ทุกคนรู้จักกันมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน และในปัจจุบันความสัมพันธ์
เหล่านี้เริ่มหาได้ยากยิ่งข้ึน 

 กระบวนการในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชนในการบริหารจัดการ
ชุมชนอินทราวิว  
 จากการวิจัยพบว่ากระบวนการในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชนในการ
บริหารจัดการชุมชนอินทราวิว ประกอบด้วยสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า กระบวนการในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนนั้น ส่วนใหญ่การเข้าใจในหัวข้อของกระบวนการยังมีน้อย อาจ
เป็นด้วยเรื่องของการเข้าใจในการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูล ค าจ ากัดความของ
การมีส่วนร่วมอาจดูกว้างส าหรับหลายๆ ท่าน ซึ่งจ าเป็นต้องมีผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้รับได้รับข้อมูล
ชัดเจนและถูกต้อง เพ่ือที่จะได้ด าเนินการถ่ายทอดขั้นตอนในการด าเนินการข้ันต่อไป จริงอยู่อาจดู
เล็กน้อยกับการแจ้ง บอกกล่าว ประชาสัมพันธ์ อีกหลายช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนในชุมชน 
ความชัดเจนในเนื้อหา กระชับ เข้าใจง่ายในการรับรู้ข้อมูล เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการข้ันต่อไป 
มิฉะนั้นแล้วการด าเนินการในกระบวนการขั้นต่อไปอาจข้อผิดพลาดได้เนื่องจากความเข้าในเนื้อหาไม่
ชัดเจน ฉะนั้นก่อนจะเริ่ม กระบวนการในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชนในการ
บริหารจัดการชุมชน ความเริ่มจากการถ่ายทอดข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจได้ถูกต้องก่อน 
เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องก่อนที่จะด าเนินการในกระบวนการขั้นต่อไป ป้องกันการไม่เข้าใจในหัวข้อ
ของการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562, หน้า 10-11) อธิบายว่า เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าในการพัฒนาเพื่อให้เป็นผลต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของ
ประเทศในลักษณะสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรยั่งยืนได้และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเรา
ต้องมีในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกหลักวิชาอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผลเพื่อ
แนวทางในการด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง ดังนั้นเรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์หัวข้อ
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การศึกษาท่ีส าคัญอีกหัวข้อหนึ่งโดยทั่วไปแล้วการวางแผนเป็นเรื่องราวของการมองอนาคตคาดคะเน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นอนาคตแล้วด าเนินการเตรียมแผนเตรียมโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบ ทั้งนี้
เพ่ือแนวทางในการปฏิบัติไปสู่เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ดังนั้นการวางแผนจึงประกอบด้วย
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ การวิเคราะห์ด้านเหตุผล การ
คาดคะเนที่ถูกต้อง และการก าหนดเป้าหมายนั่นเอง เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนี้ ในทางเศรษฐกิจทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ผลิต ผู้บริการ และ
ผู้บริโภค ในทางสังคม ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทต่อความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขและบทบาท
ทางด้านวัฒนธรรมจริยธรรมในสังคม จึงประกอบด้วยในทางการเมืองทรัพยากรที่มีคุณภาพจะท าให้
การพัฒนาก้าวหน้ามีระเบียบวินัยมีอิสระทางการเมือง ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์เพียงพอในแง่ปริมาณและต้องเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีบทบาท
สร้างสรรค์ความเจริญงดงามทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างสมดุล มนุษย์จะมีคุณภาพมี
บทบาทต่อสังคมทั้งสามด้านดังกล่าวได้นั้น จะต้องได้รับการดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและการ
ด ารงชีวิตในสังคมในวัยต่างๆ ไปจนตาย ซึ่งอธิบายได้ว่า ต้องพัฒนามนุษย์อย่างเป็นกระบวนการตั้งแต่
ปฏิสนธิสู่วัยเด็ก เข้าสู่วัยแรงงาน วัยชรา จนถึงตาย ซึ่งเก่ียวพันกับหลายกระบวนการ คือ บทบาทของ
บิดามารดา, ครอบครัว, โรงเรียน, สถาบันการศึกษา, สถาบันศาสนา, สถาบันทางสังคม, วัฒนธรรม
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนามนุษย์ด้วย 

ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชนในการบริหาร
จัดการชุมชนอินทราวิว เป็นอย่างไร 

 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและประชาชน
ในการบริหารจัดการชุมชนอินทราวิว 
 จากการสัมภาษณ์ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันด้วยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากมายจากในอดีต การร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการท างาน บริหารจัดการ หรือแก้ปัญหา
ต่างๆ ในส่วนของชุมชน ถูกปฏิเสธที่จะร่วมมือหรือคัดค้าน ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการท างานเสียด้วยซ้ า 
ประเด็นแรกๆ ที่ถูกพบคือการรับรู้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนว่าจริงแล้วการร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการบริหารชุมชนตนเองนั้นจะรับประโยชน์ หรือถูกแก้ปัญหาได้ตรงกับปัญหาได้อย่างไร หากข้อมูล
ไม่ชัดเจนแต่แรกการได้รับความร่วมมือคงเป็นไปได้ยาก ประเด็นถัดมาคือ บุคลากรที่จะมาผู้น าหรือ
ทีมงานในการเริ่มต้นท างานมีความรู้ความสามารถแค่ไหน เพียงพอกับปัญหาที่ก าลังบริหารจัดการ
หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น การบริหารอาคารชุดโดยกลุ่มเจ้าของอาคารชุดเองนั้น มีการแบ่งหน้าที่การ
ท างานชัดเจนหรือไม่ บุคลากรที่จะมาเป็นกรรมการบริหารอาคารเคยมีประสบการณ์ที่เคยท างาน
ลักษณะใกล้เคียงกับงานที่จะท าหรือไม่ เช่น มีนักบัญชี นักกฎหมาย หรือไม่ เพื่อป้องกันการท างานที่
ไร้ประสิทธิภาพ เพราะในเนื้อหาการบริหารอาคารชุดนั้น ระบบบัญชีการเงิน คือ สิ่งแรกที่เจ้าของร่วม
อยากทราบการบริหารจัดการว่าท าอย่างไร ในระหว่างการจัดการนั้นหากเกิดปัญหาขึ้นมาในแง่ของ
การบังคับใช้ นักกฎหมายจะเป็นผู้เข้ามาท าหน้าที่ต่อไป เป็นต้น 
 ประเด็นสุดท้าย การชี้แจงขั้นตอนในการบริหารจัดการมีความชัดเจนแค่ไหน โปร่งใสไหม 
มีการตรวจสอบการท างานได้หรือไม่ ข้อนี้อาจเป็นหัวใจในการตัดสินใจให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี
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ส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองด้วยความเข้าใจในหลักการท างานและความเต็มใจ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2562, หน้า 42) อธิบายว่า การบริหาร
ยุทธศาสตร์เป็นหลักในการบริหารขององค์การที่จะท าให้มีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน มีแนวทางใน
การปฏิบัติ มีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุขกับประชาชน 

 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการและประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนอินทราวิว  
 จากการวิจัยพบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการและประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนอินทราวิว มีดังนี้ 
 1. ควรมีการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ผ่านการอบรม สัมมนาของ
คณะกรรมการและประชาชน เพ่ือทบทวนบทบาทการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนองค์
ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ของคนในชุมชน และก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดชุมชนได้มีการพัฒนาอย่างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ชมดี (2550 ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทีมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลการวิจัยสรุปว่า ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมทั้งนี้เพราะ
ระดับการศึกษาทีสู่งท าให้คณะกรรมการสามารถค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่จะเกิดข้ึนได้ 
ตลอดจนศึกษาความต้องการของชุมชน สามารถคิดหาและสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนา แก้ไขช่วยลด
ปัญหาได้ สร้างสังคมใหม่ที่เป็นประโยชน์ ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน ร่วมตัดสินใจ ควบคุมติดตาม
และประเมินผล บ ารุงรักษาโครงการ/กิจกรรม ที่ท าให้เกิดประโยชน์ 

 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การในการมีส่วนร่วมท างานกับคณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดมีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนมีส่วนร่วมและการท างานในชุมชน 
โดยผ่านสื่อต่างๆ เสียงตามสาย อาทิ เอกสาร แผ่นพับ เป็นต้น ตลอดจนจัดหางานจัดประชุมในชุมชน
เพ่ือชี้แจงแก่ประชาชนและคณะกรรมการในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนของ
ในชุมชน ตลอดจนให้ทราบถึงปัญหา ความเสี่ยง ความปลอดภัยในชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจินต์ ดาววีรกุล (2548 ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยสรุปว่า การประชาสัมพันธ์มีส่วนท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมชุมชน 
 3. ควรมีการบูรณาการในการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมของคณะ
การและประชาชนในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย สาวิตรี  ทองยิ้ม (2540 ) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการวิจัยสรุปว่า การบูรณาการในการท างาน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วนส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในชุมชน 
 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ชุมชนของคณะกรรมการและประชาชนในชุมชนนั้น อุปสรรคใหญ่ๆ คือ การให้ความร่วมมือของ
ประชาชนในชุมชนซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องและการท าความเข้าใจบทบาทของคนใน
ชุมชน ว่าที่จริงแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม คนในชุมชนนั่นเอง
ที่จะเป็นผู้ที่เข้าใจ รู้ในรายละเอียด รวมถึงเป็นผู้ด าเนินการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั่นเอง เมื่อได้ท าความ
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เข้าใจในหน้าที่บทบาท รวมถึงผลที่จะกระทบหรือได้รับแล้วนั้น พวกเขาเหล่านั้นจะได้ร่วมมือกันท างาน
ในทุกๆ มิติได้อย่างเต็มใจ อันจะส่งผลดีต่อชุมชนในภายภาคหน้า เมื่อท าความเข้าใจแล้วต่อไปคือ
ขั้นตอนของการวางบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจได้ตรงกับงานหรือปัญหาที่ก าลังจะแก้ไขกัน 
ก าหนดแผนงานที่จะด าเนินการว่าเป็นแบบไหน ระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อที่จะได้วางนโยบายทางการ
เงินได้ถูกต้อง จากนั้นก็ก าหนดขั้นตอนรายละเอียดของงาน ว่าจะท าอะไรมีข้ันตอนการท างาน
อะไรบ้าง ต้องใช้คนเท่าไหร่ งบประมาณแค่ไหน การหางบประมาณหามาจากไหน ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ และใครเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการด าเนินการในงานนั้นๆ สุดท้าย คือ การประชาสัมพันธ์
เพ่ือท าความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับคนในชุมชน แบบนี้ก็จะได้แนวร่วมที่เข้าใจและเต็มใจที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานต่างๆ ในชุมชนนั่นเอง และควรจะประชาสัมพันธ์เพ่ือให้คน
ในชุมชนทราบถึงผลของการด าเนินงานในทุกระยะจนสิ้นสุดงาน เหล่านี้เป็นกระบวนการในการสร้าง
ความเข้าใจและเชื่อใจของคนในชุมชนเองเพ่ือให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า กระบวนการในการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการและประชาชนในการบริหารจัดการชุมชน ทุกขั้นตอนต้องสอดคล้องและ
ประสานงานกันตลอดเวลารวมทั้งโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ จึงจะท าให้การให้ความร่วมมือสัมฤทธิ์
ผล สอดคล้องกับแนวคิดของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2561 ) ได้กล่าวสรุปว่า กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผล
ให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมในการสร้างระบบสนับสนุนด้านบุคลากร เทคโนโลยี เพื่อ
ช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ วารีชล 
(2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา ผลการวิจัยสรุปว่า คนใน
ชุมชนนั่นเองท่ีจะเป็นผู้ที่เข้าใจ รู้ในรายละเอียด รวมถึงเป็นผู้ด าเนินการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั่นเอง เมื่อ
ได้ท าความเข้าใจในหน้าที่บทบาท รวมถึงผลที่จะกระทบหรือได้รับแล้วนั้น พวกเขาเหล่านั้นจะได้
ร่วมมือกันท างานในทุกๆมิติได้อย่างเต็มใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องสิทธิหน้าที่และประโยชน์ของการมีส่วนร่วมให้แก่ 

ประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
 2. ควรมีการสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของบุคลากรทั้งคณะกรรมการ และภาค
ประชาชนทั้งสองฝ่ายใหม ่เพราะทัศนคติท่ีดีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 3. ควรมีการคัดเลือกตัวแทนในการด าเนินกิจกรรม เพื่อประสานงานระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนกับภาครัฐในการพัฒนาชุมชน 
 4. ควรมีการสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการมีส่วนร่วมโดยหน่วยงานภาครัฐต้องสร้าง
ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่ชุมชนโดยการเปิดเผยข้อมูลในการด าเนินงานการพัฒนาโดยการให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
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