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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงาน        
ปัญหาและอุปสรรคในงานพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน ในพ้ืนที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร         
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในงานพัฒนาชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัย
เอกสาร และการวิจัยสนาม  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โดยหลักการแล้ว คณะกรรมการชุมชนจะด าเนินงานโดยยึดถือตามระเบียบ
ข้อบังคับของกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็น     
ผู้ประสานงาน และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่จะด าเนินงาน     
โดยเน้นให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน ค านึงถึงความต้องการของสมาชิกชุมชนเป็นหลัก  

ด้านปัญหาและอุปสรรคพบว่า คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า
เอกสารเบิกจ่ายเงินค่าด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เอกสารหลักฐานเกิน
ความจ าเป็น และกรรมการชุมชนจะต้องทดรองค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนไปก่อน แล้วจึง
สามารถน าหลักฐานการใช้จ่ายมาจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการเขตเพ่ือเบิกเงินคืนภายหลัง  ซึ่งค่าใช้จ่าย
บางรายการเบิกคืนไม่ได้  อีกทั้ง กรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายได้ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง  
ท าให้กรรมการชุมชนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน และไม่มีก าลังทรัพย์ในการทดรองจ่ายการ     
จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน  

ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะพบว่า  คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการ
แก้ไขปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมกับกิจกรรมการใช้จ่ายที่คณะกรรมการชุมชนต้องด าเนินงาน และต้องการให้กรรมการชุมชนของ
กรงุเทพมหานครได้รับค่าตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนต่อไป 

ค าส าคัญ : คณะกรรมการชุมชน, งานพัฒนาชุมชน, เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร                                      
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข “ประชาธิปไตย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ให้ความหมาย
ของค าว่า“ประชาธิปไตย” ว่าเป็น “แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนส่วนใหญ่”   

  ประเทศไทยมีการแบ่งเขตการบริหารออกเป็น  3 ส่วน ได้แก่ (1) ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง , 
ทบวง และกรม (2) ราชการส่วนภูมิภาค และ (3) ราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด , 
เทศบาล, องค์การบริหารส่วนต าบล, กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร และ          
เมืองพัทยา จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ หรือเขตปกครองพิเศษ เป็นการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ประกอบด้วย สภา ผู้ว่าราชการ หรือนายก   

   กรุงเทพมหานคร (กทม) ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528  มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร แบ่งพ้ืนที่การปกครอง
ออกเป็น 50 เขต มีโครงสร้างการบริหารในปัจจุบันดังนี้ 

  1. ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร :  ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
กรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระ 4 ปี 
   2. สภากรุงเทพมหานคร : สภากรุงเทพมหานครท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
   3. ส านัก และส านักงานเขต : การบริหารของกรุงเทพมหานครมีการแบ่งโครงสร้างการบริหาร
ประกอบด้วยส านักและส านักงานเขต ส านักงานเป็นการแบ่งการบริหารงานกรุงเทพมหานครตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปัจจุบันประกอบด้วย 16 ส านัก ส่วนส านักงานเขตเป็นการแบ่งการบริหารงานตามพ้ืนที่ และ        
มีบทบาทความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนโดยตรง ผู้บังคับบัญชาหรื อผู้บริหารของ
ส านักงานเขต คือ ผู้อ านวยการเขต ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

  เขตบางซื่อ อยู่ในพ้ืนที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ปัจจุบันมีพ้ืนที่ 11.545 ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนที่
โดยทั่วไปเป็นแหล่งการค้า การบริการ และแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีทั้งตึกแถว บ้านเดี่ ยว คอนโด          
และชุมชน เขตบางซื่อแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงบางซื่อ และแขวงวงศ์สว่าง มีชุมชน        
ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของกรุงเทพมหานครจ านวนทั้งสิ้น 50 ชุมชน  
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  ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ได้ก าหนดให้แต่ละ
ชุมชนมีตัวแทนของสมาชิกชุมชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกชุมชน โดยชุมชนหนึ่งให้มีกรรมการชุมชน  
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจ านวนอย่างน้อยชุมชนละเจ็ดคนถ้าชุมชนใดมีบ้านเกินหนึ่งร้อยหลัง ให้มีการเลือก
กรรมการชุมชนนั้นเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคนต่อจ านวนบ้าน ทุกห้าสิบหลัง เศษของห้าสิบ ถ้าเกินยี่สิบห้า ให้นับเป็น 
ห้าสิบหลัง แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมกรรมการชุมชนทั้งหมดแล้ว จะต้องไม่เกินจ านวนสิบห้าคน     

  คณะกรรมการชุมชน มีหน้าที่หลักคือพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนทั้งใน         
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติในชุมชน ประสานงานและ
ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร หน่วยงานราชการ องค์การ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่
จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน และหน้าที่อ่ืน ๆ อีกหลายประการอันเป็นการพัฒนาช่วยเหลือ
สมาชิกชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยมีให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วม
และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จึงถือได้ว่าคณะกรรมการชุมชนเป็น         
คณะบุคคลมีความที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหน้าที่หรือภาระงานของคณะกรรมการชุมชนถือเป็นงาน     
ที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเป็นส าคัญ ต้องเปิด
โอกาสให้สมาชิกชุมชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในการปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน  
อีกทั้ง ในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนนั้น จะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ท าให้ในบางครั้งการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนมักมีข้อจ ากัด              
ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  

  ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งหวังเพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการส่ งเสริม และสนับสนุน
รวมทั้งเพ่ือใช้เสนอแนะแนวทางในแก้ไขปัญหาในการพัฒนาชุมชนให้กับภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ และเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนในปัจจุบัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการ 
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ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ รายงานการประชุม ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน   

2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่สนามเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญของส านักงานเขตบางซื่อ 

กรงุเทพมหานคร และกรรมการชุมชนในพ้ืนที่เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sample) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชาชกรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการ         
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน ดังนี้ 

     2.1 ข้าราชการส านักงานเขตบางซื่อ สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   จ านวน  3  คน 
ได้แก่ นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ านวน 1 คน และ
นักพัฒนาสังคม ระดับช านาญการ จ านวน  2 คน 

     2.2 กรรมการชุมชนของชุมชนในพื้นท่ีเขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร   จ านวน  7  คน 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 10 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ

รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
    1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร ทางวิชาการ 

วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
    1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
    1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าใน เรื่องนั้น ๆ อย่าง

ละเอียด 
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    1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง แผนปฏิบัติราชการ เป็นต้น 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือก
วิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ มีโครงสร้าง ( structured 
interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องทาการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์
ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล
และบันทึกเสียงตามคาบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากรวบรวมข้อมูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่าระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง
ของสมาชิกในชุมชน แต่ละชุมชนจะมีกรรมการชุมชนอย่างน้อย 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมการชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร จะไมมี่ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง  ทั้งนี้ กระบวนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
ในพ้ืนที่เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่ด าเนินงานต่าง ๆ โดยค านึงถึงความ
ต้องการของสมาชิกชุมชนเป็นหลัก เน้นให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน ในกรณีที่สมาชิก
ในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน คณะกรรมการจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ  ผ่านเครื่องกระจายเสียงของชุมชน เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งหลักของการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนโดยทั่ว ไปจะยึดหลักการให้ เป็นตามระเบียบของบังคั บของ
กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ได้มีการก าหนด
หน้าที่ของกรรมการชุมชนแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยแต่ละชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมเป็นผู้ประสานงาน และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน
ที่พบคือ ส่วนใหญ่มักประสบปัญหา ดังนี้ 1.) ปัญหาเกี่ยวกับการต้องทดรองจ่ายเงินส่วนตัวของตนเองเพ่ือใช้    
ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ เนื่องจากระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุน
การพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ได้มีการวางหลักไว้ว่า กรรมการชุมชนจะต้องทดรองค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนไปก่อน แล้วจึงสามารถน าหลักฐานการใช้จ่ายมาจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการ
เขตเพ่ือเบิกเงินคืนภายหลัง ซึ่งค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกคืนได้ เช่น ค่าจ้าง ค่าแรงในการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น 
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อีกทั้ง กรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายได้ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง ท าให้คณะกรรมการชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่มีก าลังทรัพย์ในการทดรองจ่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน และกขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน  
2.) ปัญหาด้านการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ที่มีขั้นตอนการจัดท า
เอกสารอย่างละเอียดเกินความจ าเป็น ไม่มีความยืดหยุ่น  3.) ปัญหาด้านการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีความล่าช้า เมื่อชุมชนประสบปัญหา เช่น หลอดไฟตามทางเดินในชุมชนช ารุด ทางเท้าช ารุด หรือขยะใน
ชุมชนมีการตกค้าง บ่อยครั้งที่มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติงานล่าช้าเกินสมควร ส่งผลให้สมาชิกชุมชนเกิดความเข้าใจผิดว่าคณะกรรมการชุมชนไม่ท างาน         
ไม่แจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมาชิกชุมชนขาดความเชื่อม่ันในผู้น าชุมชน 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน มีดังนี้         
1.) เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครควรมีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าด าเนินงานคณะกรรมการ
ชุมชนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดขั้นตอนเกินความจ าเป็นออก 2.) เสนอแนะให้กรุงเทพมหานคร
พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ตามความเหมาะสมกับภาระงานพัฒนาชุมชน  และ                  
3.) เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้า การประปา ส านักงานเขต อ านวยความสะดวกแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ชัดเจน                   
ไม่ปฏิบัติงานล่าช้าเกินสมควร 
 
อภิปรายผล 

 ข้อค้นพบของการศึกษาวิจัยนี้ พบว่ากระบวนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพ้ืนที่เขต      
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่ด าเนินงานโดยค านึงถึงความต้องการของสมาชิกชุมชน
เป็นหลัก เน้นให้สมาชิกชุมชนเป็นศูนย์กลาง การด าเนินกิจกรรมใด ๆ แม้สมาชิกชุมชนจะไม่ให้การร่วมมือ
เท่าท่ีควร แต่คณะกรรมการชุมชนจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเครื่องกระจายเสียงของชุมชน
เพ่ือให้สมาชิกในชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน การด าเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุมชน สมาชิกในชุมชน      
จะรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ปาริชาติ วลัยเสถียร (2556, อ้างถึงใน ฐิติพันธ์      
สันตยานนท์, หน้า 9-10) ตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการมีส่วนร่วม ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมคือการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ โดยร่วมค้นปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดภาครัฐแนวใหม่ที่มีการใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการดูแลประชาชน        
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ 
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การด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการชุมชนโดยทั่วไปจะยึดตามระเบียบของบังคับ
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ได้มีการ
ก าหนดหน้าที่ของกรรมการชุมชนแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้ แต่ละชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่ของ        
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นผู้ประสานงาน และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาที่คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาคือเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เอกสารหลักฐาน
เกินความจ าเป็น และคณะกรรมการชุมชนต้องทดรองจ่ายเงินส่วนตัวของตนเองเพ่ือใช้ในกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนต่าง ๆ ไปก่อน แล้วจึงสามารถน าหลักฐานการใช้จ่ายมาจัดท ารายงานเสนอต่อผู้อ านวยการเขตเพ่ือ       
เบิกเงินคืนภายหลัง ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมบางรายการไม่สามารถเบิกคืนได้ เช่น ค่าจ้าง ค่าแรงใน
การก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น ในส่วนนี้คณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเอง   

อีกทั้ง กรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร ไม่มีรายได้ค่าตอบแทนตามต าแหน่ง ท าให้กรรมการ
ชุมชนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน และไม่มีก าลังทรัพย์ในการทดรองจ่ายการจัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานพัฒนา  

 จากการสัมภาษณ์พบว่า กรรมการชุมชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมที่มีการ
ดูแลและใกล้ชิดกับคณะกรรมการชุมชน ส่วนใหญ่ต้องการให้กรรมการชุมชนได้รับค่าตอบแทนตามความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลที่เสนอให้มีการให้ค่าตอบแทนกรรมการชุมชนเพ่ือ
เป็นขวัญก าลังใจให้แก่คณะกรรมการชุมชนนั้น มีความสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการแรงจูงใจและ
การจูงใจ ที่มีแนวคิดว่าแรงจูงใจของมนุษย์มีมากมายหลายอย่าง เช่น ต้องการความส าเร็จ ต้องการเงิน       
ค าชมเชย อ านาจ เป็นต้น   
 
ข้อเสนอแนะ 
จากข้อค้นพบของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
        1 กรุงเทพมหานครควรมีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่าด าเนินงาน
คณะกรรมการชุมชนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดขั้นตอนเกินความจ าเป็นออก เพ่ือให้คณะกรรมการ
ชุมชนสามารถด าเนินการใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริงและตามความเหมาะสม ไม่กระทบต่อทรัพย์สินส่วนตัว
ของคณะกรรมการชุมชนเกินความจ าเป็น 

        2 กรุงเทพมหานครควรพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ตามความเหมาะสมกับ
ภาระงานพัฒนาชุมชนที่คณะกรรมการชุมชนได้รับ เนื่องจากจากการศึกษาวิจัยพบว่าคณะกรรมการชุมชนไม่มี 
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แรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เนื่องจากต าแหน่งกรรมการชุมชนไม่มีสวัสดิการ        
และไม่มีค่าตอบแทน เป็นการท างานในรูปแบบเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม   
ทั้งนี้ การพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชน อาจเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนของผู้ใหญ่บ้าน 
ของสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ บริบทการท างานว่ามีความแตกต่าง
กันมากน้อยอย่างไร เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน  

             3 เสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้า การประปา ส านักงานเขต อ านวยความสะดวก
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐควรท างานเชิงรุก ควรมีการส ารวจปัญหาของ
ชุมชนเป็นระยะ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันที หรือไม่ปฏิบัติงานล่าช้าเกินสมควร 
ข้อเสนอแนะนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดภาครัฐแนวใหม่ ที่เป็นการปฏิรูประบบราชการ 
พัฒนาปรับปรุงระบบราชการให้เป็นระบบราชการยุคใหม่ที่ด าเนินการภายใต้หลักธรรมมาภิบาลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพงานบริการภาครัฐ ท างานเชิงรุกและรวดเร็ว ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน 
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