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บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา บทบาทหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการ 
พัฒนาเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน ของชุมชนในพ้ืนทีส่ านักงานเขตคลองเตย โดยใชว้ธิีวิจัยเชิงคุณภาพ  
ด้วยวิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามเป็นการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุมชน คือ การเป็นตัวแทนและกระบอกเสียงให้กับคนในชุมชนของตนเอง และเป็นตัวกลางในการ
ประสานงาน ระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงสอดส่องดูแลและ
ช่วยเหลือชาวบ้าน เพ่ือให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2) ปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดงบประมาณ
สนับสนุนที่เพียงพอ ขาดความสามัคคีในการท าร่วมกัน ขาดประสิทธิภาพในการท างานเท่าท่ีควร มีเวลา
ในการท างานให้กับชุมชนน้อย ไม่มีค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และมีขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนที่
ยุ่งยากหลายขั้นตอน 3) แนวทางในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน คือ ควรได้รับการ
สนับสนุนต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากข้ึน จัดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน
ทุกคน เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และทบทวนความรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชนที่ผ่าน
การอบรมมาแล้ว เพื่อส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนให้มากข้ึน ลดขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงินให้มีความง่ายขึ้นกว่าเดิม และมีค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุมชน   
 

ค าส าคัญ : คณะกรรมการชมุชม;  การพัฒนาชุมชน; ส านักงานเขตคลองเตย  
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บทน า 
   ชุมชน ถือเป็นหน่วยพื้นฐานในการขับเคลื่อนและการพัฒนาประเทศ สามารถกล่าวได้ว่าเป็น
หน่วยส าหรับการพัฒนาระดับล่างสุดในโครงสร้างการบริหารจัดการโดยภาครัฐที่เน้นการบริหารจัดการ
จากบนลงล่าง แต่กระนั้นหน่วยการพัฒนาระดับชุมชนท้องถิ่นกลับถือว่ามีส่วนส าคัญท่ีสุดในงานพัฒนา
เพราะเป็นหน่วยที่สะท้อนประสิทธิภาพการพัฒนาโดยภาครัฐ ซึ่งหากการด าเนินนโยบายโดยภาครัฐขาด
ความรู้ความเข้าใจ และสภาพที่แท้จริงของชุมชนแล้ว การพัฒนาโดยประเทศโดยภาพรวมก็เป็นไปได้ยาก
ที่จะประสบความส าเร็จ ดังนั้นการจะพัฒนาประเทศได้ควรเริ่มต้นที่ชุมชนท้องถิ่น เริ่มต้นที่การท าความ
เข้าใจชุมชน และเข้าใจกระบวนการพัฒนาชุมชน จึงจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่าง มี
ทิศ มีทาง และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
   การพัฒนาชุมชน เป็นการพัฒนาก าลังความคิด และความสามารถของประชาชนในการร่วมกัน 
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกัน เพื่อปรับปรุงตนเองและชุมชนไปสู่
ความเจริญ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อนามัยและขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันจะ
น าไปสู่ความเจริญ ความม่ันคงของชุมชนของตน จึงถือได้ว่าการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่จงใจหรือตั้งใจให้เกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมายหรือทิศทาง โดยมีแผนการหรือ
โครงการไว้ล่วงหน้า หรือเป็นกระบวนการให้การศึกษาซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ข้ึนใน
พฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและมูลเหตุจูงใจต่างๆ โดยจะต้องยึดถือประชาชนเป็นหลัก
ส าคัญในการมีส่วนรวมในการเปลี่ยนแปลงหรือการน าความรู้ไปปฏิบัติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การพัฒนา
ชุมชนเป็นกระบวนการจัดระเบียบชุมชน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างปัจเจกชน
และชุมชน เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า และความสะดวกสบายและความผาสุกมาสู่สมาชิกในชุมชน 
   การพัฒนาชุมชนในอดีต มีความเชื่อเบื้องต้นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทของประเทศยังล้า
หลัง ด้อยการศึกษา ขาดจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานะยากจน และขาดแคลนปัจจัยต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ภาครัฐจึงจ าเป็นจะต้องผลักดันนโยบายและทรัพยากร ตั้งแต่ ทิศทางการพัฒนา 
วิธีการท างาน ความรู้ การบริหารจัดการ ฯลฯ เข้าไปสู่ชุมชนในลักษณะของการพัฒนาจากบนลงล่าง ทั้งท่ี
ในความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทเป็นผู้มีความคิด มีความรู้ มี
ประสบการณ์ มีจิตส านึกในการพัฒนาชุมชนและสามารถพ่ึงพาตนเองได้แล้วในระดับหนึ่ง การพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางของรัฐในอดีตจึงมิอาจตอบสนองต่อความต้องการและความจ าเป็นที่แท้จริงของชุมชน
ได้ หลายครั้งหลายคราวที่พบว่าการพัฒนาชุมชนที่ภาครัฐเป็นผู้คิดแทนและก าหนดทิศทางไว้แล้วนั้น
เป็นไปอย่างสูญเปล่า เนื่องจากหลงลืมไปว่าในการพัฒนาชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ผู้ที่สามารถตอบได้ดีที่สุดว่า
ชุมชนมีปัญหาหรือมีความต้องการอะไรก็คือคนในชุมชนนั้นนั่นเอง 
   จากความเป็นจริงที่มีอยู่นี้ จึงท าให้หลาย ๆ หน่วยงานปรับแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง โดยยึดหลักการพัฒนาจากล่างขึ้นบน  ให้ชุมชนเป็นผู้คิดและมีส่วน
ร่วมในการท างานตั้งแต่เริ่มก าหนดนโยบาย จนสิ้นสุดขั้นตอนสุดท้ายในการติดตามประเมินผล การพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ การพัฒนาทีเ่น้นให้สมาชิกชุมชนรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล และใช้ความรู้
ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ก็เช่นเดียวกัน ผล
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จากการพัฒนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นแล้วว่า การน าความรู้จากภายนอกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป
ยัดเยียดให้กับชุมชน จะเป็นประโยชน์ก็เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้
ที่ยัง่ยืน และไม่อาจน าพาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในทิศทางที่ต้องการได้หากแต่การปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การท างานจากเดิมมาเป็นการประสานความรู้ที่มีอยู่แล้วภายในชุมชนและความรู้หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากภายนอกชุมชนเข้าด้วยกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยยึดพื้นที่และความต้องการของ
ชุมชนเป็นหลัก โดยหน่วยงานภาครัฐหรือองค์การพัฒนาเป็นเพียงผู้มีบทบาทในการประสานและผลักดัน
กระบวนการมีส่วนร่วมน่าจะเป็นทางออกที่ส่งผลต่อการพัฒนาในระยะยาวและยั่งยืนมากกว่า 
   คณะกรรมการชุมชน มีหน้าที่หลักคือพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนทั้ง
ใน ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติในชุมชน 
ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร หน่วยงานราชการ องค์การ และหน่วยงานเอกชน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน และหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายประการ
อันเป็นการพัฒนาช่วยเหลือสมาชิกชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
โดยมีให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น จึงถือ
ได้ว่าคณะกรรมการชุมชนเป็นคณะบุคคลมีความที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหน้าที่หรือภาระงานของ
คณะกรรมการชุมชนถือเป็นงานที่ต้องท าย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชนเป็นส าคัญ ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในการปฏิบัติตาม
แผนงานกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน อีกท้ัง ในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนนั้น จะต้องด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ท าให้ในบางครั้งการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชนมักมีข้อจ ากัด ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   จากความเป็นมาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยในฐานะท่ีเคยเป็นข้าราชการของส านักงานเขตคลองเตย มี
ความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน ว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาและ
อุปสรรคจากการด าเนินงานพัฒนาชุมชนในด้านใดบ้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของ
คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตยต่อไป 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
   1. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
   2. ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน  
   3. แนวทางในการพัฒนาและข้อเสนอแนะ ในการเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี  
ประกอบด้วย 
   1.การวิจัยเอกสาร  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ จากต ารา บทความ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุมชน 
   2.การวิจัยสนาม  โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
   1. ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ของ
ส านักงานเขตคลองเตย จ านวน 500 คน 
   2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน ถือได้
ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จ านวน 9 คน ได้แก ่
   1) คณะกรรมการชุมชน ในพ้ืนที่เขตคลองเตย จ านวน 5 คน 
   2) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หรือรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฯ จ านวน 1 คน 
   3) ข้าราชการในฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จ านวน 3 คน 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนด
แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน สุภางค์ จันทวานิช (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล,2564,
หน้า 62) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้
ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้
สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้สัมภาษณ์ในการจดบันทึก
การสนทนาก่อนทุกครั้ง 

   การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอน
ในการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  
   1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
   2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แยกประเด็นตามแต่ละประเด็นแล้ว น ามาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
   3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
   4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยการ
บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
  การวิจัยพบว่า บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 
มีดังนี ้
  1) เป็นตัวแทนและกระบอกเสียงให้กับคนในชุมชนของตนเอง ซึ่งต้องท าหน้าที่รับฟังปัญหาและ
ความต้องการของคนในชุมชน  เพ่ือน ามาเสนอแนะและหาแนวทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ได้มาซึ่ง
การพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชน 
  2) บทบาทในการเป็นผู้ประสานงานกับส านักงานเขต รวมถึงหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ ในเรื่องการ
พัฒนาชุมชนต่างๆ ทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งสิทธิและประโยชน์ที่
ประชาชนในชุมชนจะได้รับให้ทราบ โดยการท างานของคณะกรมการชุมชนจะค านึงถึงประชาชนภายใน
ชุมชนของตนเองในการวางแผนการด าเนินการ เพราะมีความเข้าใจบริบทชุมชนเป็นอย่างดี รวมถึงเป็น
ตัวกลางในการพูดคุย ท าความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนหากมีปัญหา หรือเกิดความ
ไม่เข้าใจ หากคณะกรรมการชุมชนใดมีความเข็มแข็งชุมชนนั้นจะมีการพัฒนาและประชาชนเข้าถึง
ประโยชน์ต่างๆมากข้ึนด้วย 
  3) ท าหน้าที่สอดส่องดูแลและช่วยเหลือชาวบ้าน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในชุมชน 
เพ่ือให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนและการวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ก าหนดแนวทางและ
กิจกรรมพัฒนาชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของส านักงานเขต รวมทั้งส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม และสร้างความสามัคคีในชุมชน  

  2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน  
  การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาชุมชน มีดังนี ้
  1) ในการน าเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่สามารถเกิดขึ้นจริง
ได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบหรือข้อปฏิบัติที่มารองรับ หรือมีข้อจ ากัดบางประการที่ไม่สามารถท าได้ ด้วย
กฎระเบียบของทางราชการ จึงท าให้โอกาสในการพัฒนาชุมชนเกิดการหยุดชะงักและไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ รวมไปถึงระเบียบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนมีความสลับซับซ้อนและยุ่งยากในการ
ปฏิบัติ 
  2) การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เขตคลองเตย ยังขาดแคลนเรื่องงบประมาณท่ีจะช่วยในการ
ปรับปรุงพัฒนาชุมชน เนื่องจากเป็นชุมชนแออัดค่อนข้างมาก จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็น
อย่างมาก แต่ยังขาดแคลนงบประมาณการสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชน ที่มีไม่เพียงพอพอที่จะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่แท้จริงได้ 
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  3) คณะกรรมการชุมชนขาดความเข็มแข็งสามัคคีในการพัฒนาชุมชน คิดถึงผลประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และอาจท าให้เกิดความไม่เท่า
เทียมภายในชุมชนได้ การพัฒนากระจุกตัวอยู่แค่คนบางกลุ่ม ก่อให้เกิดความไม่พอใจของคนในชุมชน 
และน ามาสู่การไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
  4) คณะกรรมการชุมชนไม่ค่อยมีเวลาและไม่ได้รับค่าตอบแทนในการท างาน เนื่องจากคณะกรรมการ
ชุมชนเป็นจิตอาสาที่มาช่วยงานส านักงานเขต โดยไม่ได้มีการรับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ซึ่งบาง
ท่านมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการชุมชนจะจะต้องมีความเสียสละ
เวลา ใช้แรงกายและแรงเงิน ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ท าให้ประสิทธิภาพการท างาน
ของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนยังไม่ดีเท่าที่ควร 

   3. แนวทางในการพัฒนาและข้อเสนอแนะ ในการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน 
   การวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาและข้อเสนอแนะ ในการเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการ
ชุมชน มีดังนี ้
   1) คณะกรรมการชุมชนต้องมีความโปร่งใส เป็นผู้เสียสละอย่างจริงจัง ซื่อสัตย์สุจริต มีความ
สามัคคีในการท างาน มีการท างานเป็นทีม ร่วมไม้ร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ ปราศจากอคติต่อกันใน
การท างาน ปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือที่จะน าไปพัฒนาชุมชน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุมชมแต่ละคนตามท่ีตัวเองได้รับมอบหมาย และท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกบ้าน 
   2) ควรเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาชุมชนให้มากกว่านี้ งบประมาณถือเป็นส่วนที่จะขับเคลื่อน
ให้การพัฒนาชุมชนด าเนินไปได้โดยราบรื่นไม่ติดขัดในการด าเนินงาน เพราะการด าเนินงานส่วนใหญ่จะมี
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น การมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินงานจะช่วยให้เกิดความส าเร็จได้ และจะต้องมี
การลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้มีความง่ายขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งควรที่จะมีเงินเดือนเป็น
ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุมชน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน  
   3) ควรมีหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องในการพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน เพราะ
การพัฒนาชุมชนจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในหลายๆด้าน เพื่อให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน 
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม จึง
เป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและเป็นการสนับสนุนที่ส าคัญของการ
พัฒนาชุมชน 
   4) ควรมีการแก้ไขระเบียบของคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาใหม่ โดยในระเบียบใหม่นี้จะต้องมีการ
ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคนให้ชัดเจนว่าต้องท าหน้าที่อะไรบ้าง ก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการชุมชนในระเบียบฯให้ชัดเจน รวมถึงมีการก าหนดงบประมาณท่ีชัดเจนว่าจะต้องน าไป
พัฒนาเกี่ยวกับชุมชนในเรื่องใด และควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการชุมชนที่ปัจจุบันเป็น
การท างานแบบจิตอาสา ให้เป็นผู้ช่วยเหลือของส านักงานเขต โดยการให้อ านาจหน้าที่มากข้ึนและให้ได้รับ
ค่าตอบแทนจากการท างานให้กับชุมชน 
 5) สร้างความตระหนักรู้ในการพัฒนาชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชน เนื่องจากในบางโอกาส
คณะกรรมการชุมชนอาจมองข้ามประเด็นการพัฒนาบางประการไป ท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ฉาบฉวย 
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ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อชุมชน โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ได้รับ
ความรู้ในการท างาน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ดีที่
คณะกรรมการชุมชนจะสามารถน าไปใช้ในพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 อภิปรายผล 

   บทบาทและหน้าของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนนั้น คณะกรรมการชุมชน จะ
ด าเนินการตามหน้าที่โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนทั้งในด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ด้านดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณะสมบัติในชุมชน การประสานงานและด าเนินงาน
ร่วมกับเครือขา่ยองค์กร หน่วยงานราชการ องค์การ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอันที่จะท า
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน และหน้าที่อื่นๆ อีกหลายประการอันเป็นการพัฒนาช่วยเหลือ
สมาชิกชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยให้สมาชิกชุมชนมีส่วน
ร่วมและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น จึงถือได้ว่าคณะกรรมการชุมชน
เป็นคณะบุคคลมีความท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหน้าที่หรือภาระงานของคณะกรรมการชุมชนถือเป็น
งานที่ต้องท าอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ ต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเป็นส าคัญ 
ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในการปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน อีกทั้ง ในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนนั้น จะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ได้แสดงความคิดเห็นว่า... “คณะกรรมการชุมชนมีบทบาทหลักคือการเป็นตัวแทนและกระบอกเสียงให้กับ
คนในชุมชนของตนเอง  ซึ่งหน้าที่ของกรรมการชุมชนคือการรับฟังปัญหาและความต้องการของคนใน
ชุมชน  เพ่ือน ามาเสนอแนะและหาแนวทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ได้มาซึ่งการพัฒนาและความ
เป็นอยู่ที่ดีในชุมชน” ค าให้สัมภาษณ์ของนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กล่าวว่า “กรรมการชุมชน
เปรียบเสมือนตัวแทนของสมาชิกในชุมชน ท าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงการจัดประชุมใน
ชุมชนเพ่ือสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน” และค าให้สัมภาษณ์ของประธานชุมชนวัดคลองเตยใน 2 
กล่าวว่า “ท าหน้าที่สอดส่องดูแลและช่วยเหลือชาวบ้าน ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่
ดี รวมถึงเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ กับส านักงานเขต และปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขต” นอกจากนี้ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของวิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้า 82) ได้กล่าวสรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและเพ่ือให้การ
พัฒนานโยบายและการบริการสาธารณะเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนมากข้ึน โดยเน้นที่กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และผู้ที่เก่ียวข้อง มีโอกาสเรียนรู้ท าความเข้าใจในประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน ปรึกษาหารือร่วมกัน 
เพ่ือแสวงหาทางออกท่ีดีที่สุด โดยทุกฝ่ายยอมรับมากที่สุดและมีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด และสอดคล้อง



8  
  

กับแนวคิดของ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ส านักงบประมาณรัฐสภา (2562) อธิบายว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือสมาชิกของชุมชนร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจและสังคม หรือ
ทางการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุง
สถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมพล วิลัยพร (2563) ได้ศึกษาเรื่อง 
นโยบายกับการพัฒนาชุมชนเขตคลองเตยภายใต้แนวทางคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและความยั่งยืน ของชุมชนกรุงเทพมหานครในยุคพลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง สรุปว่า 
คณะกรรมการชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนคลองเตยในการเป็นผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
เป็นเสมือนกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขไปยังผู้ที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย
โดยตรง  
  ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1. เรื่องงบประมาณ ทั้งในเรื่องของงบประมาณของการพัฒนาชุมชน ค่าตอบแทนให้กับ
คณะกรรมการชุมชน และปัญหาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับคณะกรรมการชุมชน ที่ยังคงเป็น
ปัญหาที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชน ปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคส าคัญเป็นอย่างมากในการที่จะช่วยพัฒนา
ชุมชน เนื่องจากเขตคลองเตยมีชุมชนแออัดในพ้ืนที่ค่อนข้างมาก จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
เป็นอย่างมาก แต่ยังขาดแคลนงบประมาณการสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชน ที่มีไม่เพียงพอพอที่จะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่แท้จริงได้ ดังเช่น ค าให้
สัมภาษณ์ของ ประธานชุมชนแฟลต 19-22 กล่าวว่า “การพัฒนาชุมชนอุปสรรคก็คือ เรื่องงบประมาณท่ี
จะมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน แล้วก็ปัญหาของการส่งเสริมจารีต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในส่วนต่างๆ ก็เป็นปัจจัยในเรื่องของอุปสรรคถ้าหากเราไม่มีงบประมาณ การ
พัฒนาก็จะไม่เกิด และไม่ประสบความส าเร็จ” ค าให้สัมภาษณ์ของนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กล่าวว่า 
“การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เขตคลองเตย ยังขาดแคลนเรื่องงบประมาณท่ีจะช่วยในการปรับปรุงพัฒนา 
เนื่องจากเป็นชุมชนแออัดค่อนข้างมาก จึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนามาก” ค าให้สัมภาษณ์ของ 
ประธานชุมชนวัดคลองเตยใน 2 กล่าวว่า “การท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนนั้น ไม่มีเงินเดือน เป็น
เหมือนการท างานด้านจิตอาสาเสียมากกว่า ท าให้ไม่ค่อยมีเวลา เนื่องจากว่าต้องท างานเพ่ือหาเลี้ยง
ครอบครัวมากกว่าที่จะมีเวลาให้กับชุมชน” ค าให้สัมภาษณ์ของ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กล่าวว่า “ขาด
งบประมาณในการสนับสนุน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีงบประมาณสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ตามขนาดของชุมชน เช่นชุมชนขนาดเล็กได้ 5000 บาท ซึ่งตามความเป็นจริงชุมชนใช้จ่าย
มากกว่านั้น และการใช้จ่ายเงินงบประมาณต้องใช้จ่ายตามระเบียบของรัฐ ซึ่งบางอย่างซื้อไม่ได้แต่ชุมชนมี
ความจ าเป็นต้องใช้” และค าให้สัมภาษณ์ของ ประธานชุมชนบ้านกล้วย กล่าวว่า “ปัญหาก็คือ 
งบประมาณท่ีจะเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนนั้นมีค่อนข้างจ ากัด และมีข้ันตอนที่ยุ่งยากในการเบิก
งบประมาณ”สอดคล้องกับงานวิจัยของ รินทร์ธนัน ศิษฐกูลพงศ์ (2563) ศึกษาเรื่อง กระบวนการ
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ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน ในพ้ืนที่เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร สรุปว่า 
คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เอกสารหลักฐานเกินความจ าเป็น และกรรมการชุมชนจะต้องทดรอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนไปก่อน แล้วจึงสามารถน าหลักฐานการใช้จ่ายมาจัดท ารายงาน
เสนอต่อผู้อ านวยการเขตเพ่ือเบิกเงินคืนภายหลัง ซึ่งค่าใช้จ่ายบางรายการเบิกคืนไม่ได้ อีกทั้ง กรรมการ
ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ไม่มีค่าตอบแทนตามต าแหน่ง ท าให้กรรมการชุมชนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจใน
การด าเนินงาน และไม่มีก าลังทรัพย์ในการทดรองจ่าย เพ่ือการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ด้านแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะพบว่า คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้มีความเหมาะสมครอบคลุมกับกิจกรรมการ
ใช้จ่ายที่คณะกรรมการชุมชนต้องด าเนินงาน และต้องการให้กรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานครได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนต่อไป  
  2. ยังขาดการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชนกับประชาชนในชุมชน 
ขาดความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชน ท าให้การด าเนินงานพัฒนาชุมชนไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
และน ามาสู่การไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ดังเช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ กรรมการชุมชนร่วมใจ
สามัคคี กล่าวว่า “คนในชุมชนไม่มีความเข้าใจในการท างานของคณะกรรมการชุมชน เช่น เวลาเราท างาน
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆกันอยู่ เขาจะคิดว่าเราท างานช้าไม่มีความรู้เรื่อง และมีการเอาไป
เปรียบเทียบกับชุมชนอื่น รวมถึงการไม่เข้าใจกันระหว่างคณะกรรมการชุมชนกับคนในชุมชน” ค าให้
สัมภาษณ์ของ เลขานุการคณะกรรมการชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ กล่าวว่า “ในระยะหลังๆ คนใน
ชุมชนจะให้ความส าคัญกับประธานชุมชนเพียงแค่คนเดียว กรรมการคนอ่ืนๆ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
เท่าไร เพราะว่าประธานจะเป็นผู้ดูแลเรื่องต่างๆเพียงแค่คนเดียว ท าให้กรรมการคนอ่ืนไม่ได้เข้ามาร่วม
งานกันเป็นปึกแผ่น และขาดความร่วมมือกันของคนในชุมชนในการพัฒนาชุมชน” และค าให้สัมภาษณ์
ของนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กล่าวว่า “จากการท างานที่ผ่านมาพบว่าปัญหาและอุปสรรค์ในการท างาน
ของคณะกรรมการชุมชน คือ คณะกรรมการชุมชนไม่เข็มแข็ง ยกตัวอย่าง ชุมชนหนึ่งมีคณะกรรมการ
ชุมชนอยู่ 15 คน แต่คนที่ท างานจริงๆ มีเพียง 6 คน ท าให้กิจกรรมบางอย่างอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร และอาจท าให้เกิดความไม่ทั่วถึงภายในชุมชนได้” สอดคล้องกับแนวคิดของ โกวิทย์ พวงงาม 
(อ้างถึงใน พีรพัฒน์ พันศิริ, 2559, หน้า 12) ที่ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนถือเป็นหัวใจของการพัฒนาโดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมที่ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม
วิเคราะห์ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจจะกล่าว
ได้ว่า การพัฒนาชุมชนนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนนั่นเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นพฤทธิ์ พิทักษ์ (2559) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม สรุปว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน 
โดยรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ จะพบว่ามีระดับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนอยู่ในระดับมาก 2 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน และด้านการร่วมประสานผลประโยชน์ ระดับปานกลาง มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดค้นปัญหา 
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ด้านการร่วมตัดสินใจ ด้านการร่วมประเมินผล เรียงล าดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานจากมากไปน้อย
ได้ดังนี้ การร่วมประสานผลประโยชน์ การวางแผนด าเนินงาน การร่วมตัดสินใจ การคิดค้นปัญหา การร่วม
ประเมินผล และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณิลัย นิติโรจน์ (2557) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร:ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองเขตวัง
ทองหลาง สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผนชุมชนนั้น ประชาชนในชุมชนไม่ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนชุมชน เนื่องจากแผนชุมชนที่ส านักงานเขตด าเนินการนั้น มีการก าหนด
แผนชุมชนมาแล้วจากส านักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ส านักงานเขตด าเนินการตามแผนของ
ส านักพัฒนาสังคม โดยเป็นการก าหนดนโยบายมาจากส่วนกลาง ซึ่งประชาชนในชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนเพ่ือพัฒนาชุมชน ดังนั้น ก่อนการจัดท าแผนชุมชน ควรให้ประชาชนในชุมชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนให้มากที่สุด 
 แนวทางในการพัฒนาและข้อเสนอแนะ ในการเพ่ิมศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน สอดคล้อง
กับ หลักการพัฒนาชุมชนของ สุรพล เศรษฐบุตร (ม.ป.ป., หน้าที่ 2-5). อธิบายว่า การพัฒนาชุมชนต้อง
อยู่บนพื้นฐาน ปรัชญา แนวความคิด และหลักการที่ปรารถนาให้มีการเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ด้วยพลังของชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ใน
การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ก็ยังต้องอาศัยหลักการเพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายของงานพัฒนาชุมชน
ต่อไป หลักการของการพัฒนาชุมชน ถือว่า เป็นหลักหรือจุดยืนในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อการ
สร้างสรรค์ความเจริญในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติในที่สุดและการ
ที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนดังกล่าวนี้ ต้องฝึกอบรมประชาชนให้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยหลักการพอสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
 1. พิจารณาถึงบริบทของชุมชนเป็นหลักในการเริ่มงาน ในการพิจารณานั้น ควรจะพิจารณาอย่าง
รอบด้าน ทั้งสภาพความเป็นอยู่ทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
การ เพ่ือที่จะวางแผนและด าเนินงานพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2. การดึงประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องหรือมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมการพัฒนาอะไรก็ตาม จะต้อง
ดึงหรือชักจูงประชาชนให้เขามาเก่ียวข้องและมีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่ศึกษาชุมชน วางแผนวางโครงการ 
ปฏิบัติการตามโครงการและการประเมินผล ยึดหลักการที่ส าคัญว่า ต้องให้ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องและ
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  
 3. การให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นหลัก โดยหลักการนี้การพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มด้วยการ
ให้ความส าคัญ กับคนในชุมชนเป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยให้คนในชุมชนค้นหาความ
ต้องการและปัญหา ของตนเองให้พบไม่ว่า จะด้วยวิธีกระตุ้น ยั่วยุ หรือชักจูงก็ตาม 
 4. การใช้วิธีด าเนินงานแบบประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนจะต้องน าแบบประชาธิปไตยมาใช้
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จักอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน
ร่วมกันท างานตามข้อตกลงที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ ยึดถือในเสียงข้างมากและรับฟังเสียงข้างน้อย 
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 5. การด าเนินงานต้องยืดหยุ่นได้ เนื่องจากสังคมมีความเคลื่อนไหว ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้อง
เลือกวิธีด าเนินงานให้กว้างและเข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยยึดมั่นใน
หลักการวัตถุประสงค์และเป้าหมายเสมอ 
 6. สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมเป็นกุญแจส าคัญที่จะไขประตูปัญหาเพ่ือเข้าถึง
ประชาชน การพัฒนาชุมชนจะส าเร็จหรือล้มเหลว เกิดจากความเข้าใจในวัฒนธรรมของชุมชนเป็น
องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่ง  
 7. ท างานกับผู้น าท้องถิ่น การท างานกับผู้น าท้องถิ่นเป็นหลักการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
การพัฒนาชุมชนจะขยายตัวกว้างออกไปและบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพ 
ความสามารถของผู้น าในท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งผู้น าที่เป็นทางการคือ มีบทบาทต าแหน่งหน้าที่ ตามที่ได้รับ
แต่งตั้งจากทางราชการ และผู้น าที่ไม่เป็นทางการคือผู้น าที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือและมี
บทบาทในการชี้น าการพัฒนา  
 8. ท างานกับองค์การที่มีอยู่ในชุมชน ในชุมชนใดที่มีสมาคม สถาบัน สโมสร หรือองค์กรอ่ืนๆ อยู่
ย่อมมีผู้น าขององค์กรนั้นๆ อยู่ด้วย หลักการพัฒนาชุมชนต้องพยายามใช้องค์กรเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ 
โดยดึงเอาสมาชิกหรือตัวแทนขององค์กรเข้ามาร่วมท างาน เพราะองค์กรต่างๆ เหล่านี้จะมีการรวมกลุ่ม
กันอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดึงเอาก าลังของกลุ่มมาใช้ในการพัฒนา แต่ถ้าหากไม่มีองค์กรอยู่ใน
ชุมชนก็ควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นองค์กรข้ึนโดยการให้การศึกษาตลอดจนการฝึกอบรม 
 9. ท าการประเมินผลตลอดเวลา เพ่ือศึกษาถึงข้อดีข้อเสีย ความผิดพลาด และความส าเร็จ ใน
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมนั้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานครั้งต่อไปได้  
 10. การท างานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม การท างานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม เป็นหลักการที่
ขาดไม่ได้ส าหรับการท างานพัฒนาชุมชนประชาชนต้องได้รับการกระตุ้นให้ท างานผ่านกระบวนการกลุ่ม 
เพราะพลังกลุ่มมีอิทธิพลเข้มแข็งและมั่นคงมากกว่าคนๆ เดียว จนมีค ากล่าวเกี่ยวกับกลุ่มในงานพัฒนา
ชุมชนว่า “ไม่มีกลุ่มก็ไม่มีการพัฒนาชุมชน”  
 ซึ่งจากหลักการดังกล่าวสามารถน ามาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
ของคณะกรรมการชุมชน ไดดังนี้ 
 1. ควรมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน เพราะ
การพัฒนาชุมชนจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการในหลายๆด้าน เพื่อให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาชุมชน 
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม จึง
เป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนและเป็นการสนับสนุนที่ส าคัญของการ
พัฒนาชุมชน 
 2 สร้างความตระหนักรู้ในการพัฒนาชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชน เนื่องจากในบางโอกาส
คณะกรรมการชุมชนอาจมองข้ามประเด็นการพัฒนาบางประการไป ท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ฉาบฉวย 
ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อชุมชน โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือพัฒนา
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ศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ได้รับความรู้
ในการท างาน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ดีที่คณะกรรมการ
ชุมชนจะสามารถน าไปใช้ในพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ พานสุวรรณ และ อดิสร ภู่สาระ (2562) ศึกษาเรื่อง บทบาท
ผู้น าในการพัฒนาชุมชนบ้านลาว อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สรุปว่า ผู้น าในชุมชนบ้านลาว ยังขาด
ความรู้ในด้านการบริหารงาน ขาดทักษะในการท างาน และขาดงบประมาณ ขาดการประสานงาน ทั้งจาก
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน รวมถึงขาดความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เนื่องจากไม่มีเวลาใน
การร่วมท ากิจกรรมเพราะต้องประกอบอาชีพ อีกท้ังยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการพัฒนา
บทบาทผู้น า ดังนั้นในการพัฒนาชุมชนบ้านลาว นั้น ควรมีการท างานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
เรื่องการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการพัฒนาตัวผู้น า เพื่อให้มีความรู้ทักษะในการท างาน ความเข้าใจกฎระเบียบที่
ถูกต้อง เพิ่มความสามารถด้านการประสานงาน การจัดหาและบริหารงบประมาณ การสร้างความร่วมมือ
ในชุมชน รวมถึงการน านวัตกรรมมาสร้างอาชีพเพ่ือให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน 

ข้อเสนอแนะ  
   ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
   1. ควรให้หน่วยงานที่ปรึกษาดูแลและประสานงานกับคณะกรรมการชุมชน มีการจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถได้รับ
การขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น 
   2. ควรมีการหารือเพ่ือให้มีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการชุมชน ให้คณะกรรมการชุมชนมีสิทธิ์
ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานให้กับคณะกรรมการชุมชน 
   3. ควรเพิ่มเงินสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนให้เพียงพอต่อความต้องการพัฒนา รวมทั้งสนับสนุน
อุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอส าหรับการใช้งานในการพัฒนาชุมชน 
   4. ควรจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการชุมชน และจัดให้มี
ประกาศณียบัตร ส าหรับคณะกรรมการชุมชนที่มีความประพฤติดี มีความเสียสละ และท าอย่างอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
คณะกรรมการชุมชนในการท างานเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
   5. ควรก าหนดบทบาทให้แก่คณะกรรมการชุมชนสามารถตัดสินใจในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน
ได้ด้วยตนเองในบ้างเรื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข็มเข็ง 

   ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเท่านั้น ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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   2. ควรขยายขอบเขตของกลุ่มประชากรที่ท าการศึกษาให้มีความครอบคลุมทุกชุมชน ในพ้ืนที่ของ
เขตคลองเตย  
   3. ควรท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นและเป็นฐานข้อมูลความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   4. ควรมีศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ครอบคลุมกับสิ่งที่ปรากฏการณ์ขึ้นจริงในพ้ืนที่ 
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