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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน สภาพปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา 
และการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลวังกระแจะ อ าเภอ
เมือง จังหวัดตราด เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยสนาม (Field 
research) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การจัดตั้ง
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นไปเพ่ือช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอัน
เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน หรือที่นายอ าเภอมอบหมาย หรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ รวมทั้งเป็น
องค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่
ด าเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วน ซึ่งกระบวนการท างานของคณะกรรมการ
หมู่บ้านอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็นหลักส าคัญ ปัญหาที่พบคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน
วัยท างานและเยาวชนวัยหนุ่มสาวมีน้อย การพัฒนาศักยภาพพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านมีความ
ต้องการในการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ 
และงานด้านเอกสารซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมลักษณะเดียวกับ
การอบรมหลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้าน  
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บทน า 

คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พุทธศักราช 2457 โดยถือก าหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2486 และในปี 2551 ได้มี
การปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ของ กม. เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมการท างานในทุกมิติของหมู่บ้าน เสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีประจ า
หมู่บ้าน” ซึ่งประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 - 10 คน จากการเลือกของประชาชนในที่ประชุมหมู่บ้าน โดยมีหน้าที่ส าคัญ 
ในการช่วยเหลือแนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้ ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอ าเภอ
มอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ด าเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วน 
ซึ่งภารกิจข้อนี้ถือเป็นภารกิจส าคัญเนื่องจากตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมุ่งให้ กม. เป็นกลไก
หลักในหมู่บ้านเปรียบเสมือนเป็น“คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ดังนั้น ไม่ว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดก็
ตามท่ีมีภารกิจ หรือโครงการ กิจกรรมใดๆ ที่จะต้องท าในหมู่บ้าน จะต้องประสานผ่าน กม. แล้ว กม. 
จะต้องรับผิดชอบด าเนินการหรือร่วมรับผิดชอบด าเนินการกับหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ 

 ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง (2557, หน้า 16 – 18) ได้อธิบายว่า      
นอกจาก กม. จะมีหน้าที่ตามกฎหมาย (มาตรา 28 ตรีแห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่               
พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ทั้ง 6 ข้อ ข้างต้นแล้ว ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุม    
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551 ยังก าหนดให้ กม. แบ่งออกเป็นคณะท างานด้านต่างๆ เพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ด้านอ านวยการ มีหน้าที่ด้านงานธุรการ         
การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของหมู่บ้าน การจัดประชุม เช่น การประชุม กม. การประชุมหมู่บ้านฯ      
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน การประสานงานและติดตามการท างานของคณะท างานด้านต่างๆ ทั้ง 7 คณะ          
การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของคณะท างานในรอบปีว่ามีผลงานในเรื่องใดบ้าง และงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ส่งเสริมอุดมการณ์และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย โดยยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผล และสันติวิธี
ปฏิบัติตามเสียงข้างมาก รับฟังเสียงข้างน้อย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม เสียสละ
และรับผิดชอบต่อส่วนรวม ส่งเสริมดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ
หมู่บ้าน สร้างความเป็นธรรมและประนีประนอมข้อพิพาท ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย        
และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็น
สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน รวมถึงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภยันตรายของหมู่บ้าน     
ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยจากการกระท าของมนุษย์ด้วย ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีหน้าที่    



 
 

ในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน การประสานจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน
ร่วมกับคณะท างานด้านต่างๆ เพื่อด าเนินการหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
เช่น ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรวบรวมและจัดท าข้อมูลต่างๆ ของหมู่บ้าน
และการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในหมู่บ้าน พัฒนาและส่งเสริม
การประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาดเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน  ด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข มีหน้าที่ในด้านการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ของหมู่บ้าน การสงเคราะห์ผู้ยากจนที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้         
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาของหมู่บ้าน และด้านสุดท้าย ด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิ
สังคมของแต่ละพ้ืนที่ว่าสมควรจะจะตั้งคณะท างานเพ่ิมเติมจาก 6 คณะข้างต้นหรือไม่ เช่น ด้านการ
พัฒนาการเกษตร ด้านเยาวชน ด้านการพัฒนาการเมือง และการอ านวยความเป็นธรรม เป็นต้น  

 จากที่กล่าวมานั้น คณะกรรมการหมู่บ้านจึงถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของการด าเนินงาน      
ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงการหรือกิจกรรมของทุกภาคส่วนนั้น โดยเป็นกลไกหลักส าคัญของ
หมู่บ้านที่จะท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจของทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ   
พ่ีน้องประชาชน ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน และบริหารจัดการ
กิจกรรมในหมู่บ้านร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งบูรณาการจัดท า “แผนพัฒนาหมู่บ้าน” ทั้งนี้            
หากพิจารณาหน้าที่ของ กม. ให้ดีแล้วจะเห็นว่า กฎหมายก าหนดให้ กม. ท าหน้าที่เสมือนเป็น 
“คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ที่คอยท างานร่วมกับทุกภาคส่วนที่มีพ้ืนที่ด าเนินการในหมู่บ้านให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อ
พิพาทที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพ่ือลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ชั้นศาล ดังนั้น หากทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาท
ของ กม. ร่วมพัฒนาศักยภาพและมอบภารกิจที่มีพ้ืนที่ด าเนินการในหมู่บ้านให้ กม. รับผิดชอบหรือ             
ร่วมรับผิดชอบ รวมทั้งกม. เองมีความรู้ และเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างถ่องแท้แล้ว จะส่งผลให้
การขับเคลื่อนทุกภารกิจในหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
หมู่บ้านซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญของประเทศก็จะเกิดความเข้มแข็งและพร้อมเป็นพลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษา
องค์ประกอบและกระบวนการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านให้
พร้อมส าหรับการขับเคลื่อนภารกิจของหมู่บ้านต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาพปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 



 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยสนาม (Field Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key informants) ซึ่งคัดเลือกจากประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านโดย
ต าแหน่ง และคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  
จ านวน 10 คน 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ องค์ประกอบและกระบวนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
 จากการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นไปเพ่ือเป็นผู้
ช่วยเหลือ แนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือที่นายอ าเภอมอบหมายหรือ
ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
บริหารจัดการกิจกรรมที่ด าเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วน ซึ่งภารกิจข้อนี้ถือเป็น
ภารกิจส าคัญเนื่องจากตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมุ่งให้ กม. เป็นกลไกหลักในหมู่บ้าน
เปรียบเสมือนเป็น“คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ดังนั้น ไม่ว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่มีภารกิจ 
หรือโครงการ กิจกรรมใดๆ ที่จะต้องท าในหมู่บ้าน จะต้องประสานผ่าน กม. แล้ว กม. จะต้อง
รับผิดชอบด าเนินการหรือร่วมรับผิดชอบด าเนินการกับหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ 
 ในส่วนขององค์ประกอบ คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย              
  (1) ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน กม.  
  (2) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน (ส.อบต. สท. สจ.)   
  (4) ผู้น า หรือผู้แทนกลุ่มองค์กร ในหมู่บ้าน  
 2) กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเลือก
กันเองเป็น กม. ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 10 คน มีวาระ 4 ปี นับจากวันที่
นายอ าเภอได้มีประกาศแต่งตั้ง  
 กระบวนการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลวังกระแจะ มีดังนี ้
 1). มีการแบ่งหน้าที่เป็นคณะท างานแต่ละชุดเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงให้มีการ
แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบในการรับฟังปัญหาและรับสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนให้เป็น
ปกต ิ



 
 

 2). มีการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการด าเนินงาน ไม่จะเป็นการประชุมรับฟังความ
คิดเห็น การประชาคมจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือการร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินกิจกรรมของ
หมู่บ้านให้ประสบผลส าเร็จ 
 3). มีความเป็นผู้น าในการท างาน เป็นแบบอย่าง และร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านในการ
ด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถ 

 2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ต าบล             
วังกระแจะ  
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลวังกระแจะ 
มีดังนี ้
 1) ชาวบ้านยังขาดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของหมู่บ้านเนื่องจากสังคมในหมู่บ้านมี
ลักษณะเป็นชุมชนเมืองซึ่งความหลากหลายทางความคิด และวิถีชีวิต ประชากรส่วนใหญ่ เป็นผู้มา
จากต่างถ่ินเพื่อท างาน 
 2) การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่แยกออกจากฝ่ายปกครองท้องที่ เนื่องจาก
กรรมการโดยต าแหน่งเป็นฝ่ายปกครองทั้งหมด ท าให้การพัฒนาเป็นไปในเชิงเดี่ยว 
 3) การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ท าให้ข้อมูลที่ส่งต่อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อให้เกิดความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนและการปฏิบัติที่ผิดพลาด 
 4) ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นงานหลักของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ท าให้การจัดท าแผนเป็นไปด้วยความยากล าบาก เกิดข้อผิดพลาดใน
รายละเอียดและข้อมูลของแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 5) คณะกรรมการหมู่บ้านยังขาดความรู้ในด้านการจัดท าเอกสรราชการ การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า และ
เกิดความผิดพลาดขึ้นในบางครั้ง 

 3. แนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ต าบล
วังกระแจะ  
 จากปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลวัง
กระแจะ คณะกรรมการหมู่บ้านได้เสนอแนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ดังนี้ 
 1) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพ้ืนที่ ควรดึงผู้น าหรือผู้ที่
ได้รับความนับถือในคนกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมในการด าเนินกิจกรรมของหมู่บ้านเพ่ือเป็นจุดเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านและชาวบ้านกลุ่มต่างในหมู่บ้านอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับวิธีการ
ในการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมในทุกช่องทาง เพ่ือให้ชาวบ้านทุกกลุ่มได้ทราบข้อมูลการ
ด าเนินงานของหมู่บ้านโดยทั่วกัน 
 2) ควรมีการปรับโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการหมู่บ้านให้แยกออกจาก
ฝ่ายปกครองโดยสิ้นเชิงเพ่ือเพ่ิมมิติในการด าเนินงาน 
 3) คณะกรรมการหมู่บ้านในฐานะผู้น าของหมู่บ้านควรให้ความส าคัญในเรื่องการสื่อสาร
ข้อมูลเพ่ือลดความผิดพลาดในการสื่อสารซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและการปฏิบัติที่ผิดพลาด 
ควรมีการจดบันทึกในรายละเอียดและศึกษาข้อมูลให้เข้าใจเสียก่อนการสื่อสารออกไป 



 
 

 4) จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านส าหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและรายละเอียดของการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน รวมถึง
สร้างมุมมองในการบริหารจัดการและปรับปรุงแผนให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว 
 5) จัดอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการจัดท าเอกสารราชการ การใช้สื่อออนไลน์ 
และแอพพลิเคชั่นในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการหมู่บ้านทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
ดังกล่าวและสามารถได้อย่างถูกต้อง 
 4. แนวทางพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลวัง
กระแจะ  
 คณะกรรมการหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลวังกระแจะควรมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1) การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ และงาน
ด้านเอกสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมลักษณะเดียวกับการอบรม
หลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้าน และควรจัดการอบรมในพื้นที่จังหวัดเพื่อไม่ให้กระทบผู้มีภาระทางบ้าน 
 2) พัฒนามุมมอง และวิธีการการด าเนินงานใหม่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายคณะกรรมการ
หมู่บ้านในต่างพ้ืนที่เ พ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่
คณะกรรมการหมู่บ้านประสบความส าเร็จในการบริหาร 
 3) การพัฒนาศักยภาพในการพูดในที่ชุมชน โดยการจัดการอบรมให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องกับชาวบ้านในการด าเนินงานต่างๆ สามารถจัดล าดับเนื้อหาและ
สามารถโต้ตอบค าถามท่ีไม่ได้มีการเตรียมเนื้อหาได้อย่างมั่นใจ 
 4) จัดให้มีการอบรมด้านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านให้
เข้าถึงขั้นตอนในการด าเนินการและรายละเอียดข้อมูลของแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 5) จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ และแอพลิเคชั่นต่างๆ เพ่ือ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติ  

 อภิปรายผล 

 ข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ พบว่า วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นไป
เพ่ือเป็นผู้ช่วยเหลือ แนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือที่นายอ าเภอ
มอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ด าเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืนทุกภาคส่วน 
ซึ่งภารกิจข้อนี้ถือเป็นภารกิจส าคัญเนื่องจากตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมุ่งให้ กม. เป็นกลไก
หลักในหมู่บ้านเปรียบเสมือนเป็น“คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ดังนั้น ไม่ว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดก็
ตามท่ีมีภารกิจ หรือโครงการ กิจกรรมใดๆ ที่จะต้องท าในหมู่บ้าน จะต้องประสานผ่าน กม. แล้ว กม. 
จะต้องรับผิดชอบด าเนินการหรือร่วมรับผิดชอบด าเนินการกับหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมภพ เผือกผ่อง (2562) ที่พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาท    
ที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป หลายอย่าง 



 
 

ได้แก่ การเป็นผู้ช่วยเหลือแนะน าให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด เช่น การช่วยเหลือแนะน าในการด าเนินโครงการต่างๆ ที่เป็น น้าที่ตามที่นายอ าเภอ
มอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้าน นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ การปฏิบัติหน้าที่ตามร้องขอ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน
อาจร้องขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านช่วยประสานชาวบ้านมาเข้า ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ 
การเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท า แผนพัฒนาหมู่บ้าน การบริหารจัดการ
กิจกรรมที่ด าเนินการในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืน ภาคส่วน เช่น ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ  และสอดคล้องกับพัชรี ค าแก้ว (2561) พบว่า ในการด าเนินการต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และผู้น า
ชุมชน โดยการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในการด าเนินด าเนิน
โครงการฯ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านอาศัยหลักการมีส่วนร่วมใน
การมาใช้ในการด าเนินงาน  ไม่จะเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน หรือการร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินกิจกรรมของหมู่บ้านให้ประสบผลส าเร็จ  ดังเช่นค าให้
สัมภาษณ์ของนายคล้าย นาครินทร์ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต าบลวังกระแจะ กล่าว
ว่า “...การจะด าเนินงานของหมู่บ้านให้ประสบความส าเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นหลักโดยมีการเรียกประชุมราษฎรอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วม 
รับรู้ แสดงความคิดเห็น ตลอดจนตัดสินใจ แนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่างของหมู่บ้าน โดยมี
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหลักในการด าเนินภารกิจด้านต่างๆ นอกจากนี้ก็จะมีการแบ่งเขต
รับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือให้สามารถเข้าถึงปัญหาของชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที ” 
หรือ ค าให้สัมภาษณ์ของนายนคร จินดาดวง คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 12 ต าบลวัง
กระแจะ กล่าวว่า “...หลักการที่ก่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านของเราประสบ
ผลส าเร็จนั้นเนื่องจากเราเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเข้าถึงปัญหาของประชาชน การ
เข้าไปพูดคุยรับทราบสภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน การใช้กลไก
หมู่บ้านในการสร้างความสงบเรียบร้อย เช่น การปราบปรามยาเสพติดก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับ
ผู้ปกครององเยาวชนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด หรือการให้ชุมชนเป็นหูเป็น
ตาในการแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน นอกจากนี้ ในการพัฒนาต่างก็จะมีการจัดท าประชาคมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้โครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและส่งผล
กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด คณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องเป็นผู้รับฟังปัญหาของชาวบ้านและ
น ามาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือหาแนวทางแก้ไข จะต้องไปปัดปัญหาของประชาชนแม้
เป็นเรื่องที่มีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วก็จะต้องเป็นสื่อกลางเพ่ือกระตุ้นให้ปัญหาได้รับการแก้ไขโดยเร็ว” 
 ส าหรับข้อค้นพบเกี่ ยวกับปัญหาในการด า เนินงานของคณะกรมการหมู่บ้ านมี               
ความสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (2561) ในประเด็นที่ว่า อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการหมู่บ้านที่กฎหมายได้ก าหนดให้มีลักษณะเป็น “ที่ปรึกษา” ของผู้ใหญ่บ้าน ส่วนนี้ 
สะท้อนถึงโครงสร้างอ านาจของหมู่บ้านที่ยังเป็น “อ านาจเชิงเดี่ยว” นั่นคืออ านาจอยู่ที่ตัวผู้ใหญ่บ้าน 
เป็นหลัก ถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติ คณะกรรมการหมู่บ้านอาจจะมีส่วนร่วมในกิจการงานบริหารของ 
หมู่บ้านร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน แต่ในทางกฎหมายยังคงไม่มีความชัดเจนและไม่มีสภาพบังคับ มีลักษณะ 
การด าเนินงานคล้ายกับ “จิตอาสา” เสียมากกว่า ดังนั้นแล้วแนวทางการแก้ไขปรับปรุงจึงควร 
ก าหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีอ านาจหน้าที่ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับค าให้



 
 

สัมภาษณ์ของนายเจริญพร อะมะตันตี คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 3 ต าบลวังกระแจะ 
ที่ว่า “...อ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้านมีความซ้ าซ้อนกัน เนื่องจากหัวหน้า
ฝ่ายปกครองในท้องที่ก็คือผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านเช่นกัน เท่ากับสอง
สว่นนี้มีหัวเป็นคนเดียวกัน เพราะฉะนั้นมุมมองต่างๆในการด าเนินกิจกรรมก็จะเป็นแนวทางเดียว ผม
มองว่าหากฝ่ายปกครองกับคณะกรรมการหมู่บ้านแยกออกจากกันและก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจนว่าใคร
ต้องท าอะไร ใครเป็นหลัก ใครเป็นฝ่ายสนับสนุน แล้วใช้การท างานโดยการบูรณาการร่วมกันก็จะท า
ใหก้ารบริหารและการพัฒนาหมู่บ้านเกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น” และจากผลการวิจัยของ อรรถ
สิทธิ์ พานแก้ว (2561) ที่พบว่า การด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านใน ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องมาจากปัญหาในเรื่องของการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงเนื้อหาของ
แนวนโยบายที่มีการผลักดันผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน และนอกจากในเชิงความรู้ ความ
เข้าใจ ในเนื้อหาของแนวนโยบายที่ลงไปสู่แต่ละหมู่บ้านแล้ว ปัญหาการขาดความรู้ในการจัดท าแผน 
การด าเนินงานในระดับหมู่บ้านก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ต่อเนื่องไปถึงการขาดการมองภาพรวมหรือภาพ
ในระยะยาวในการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ก็มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยครั้งนี้ใน
ส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นงานหลักของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ท าให้การจัดท าแผนเป็นไปด้วยความยากล าบาก เกิดข้อผิดพลาดในรายละเอียดและข้อมูล
ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผลการวิจัยในด้านการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ของอรรถสิทธิ์ 
พานแก้ว (2561) ยังพบอีกว่าการขาดความรู้ในการจัดท าเอกสารราชการ การเขียนโครงการ รวมถึง
ความเข้าใจในกระบวนการ ท างาน ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวโยง กับการด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน จึงมีข้อเสนอถึงการจัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ในเรื่อง การเขียนหนังสือ
ราชการ การจัดท าโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถจัดท าเอกสาร ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท างาน เช่น E-mail, 
Facebook, Line ตลอดถึงโปรแกรมส านักงานและสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ E- ใน
เชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบ ดังเช่นค าให้สัมภาษณ์ของนายนคร จินดาดวง คณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 12 ต าบลวังกระแจะ กล่าวว่า “ปัญหาที่พบมักเป็นปัญหาในเรื่องการจัดท า
หนังสือเอกสารราชการ การเขียนโครงการ และการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงหลังมานี้มีแอพพลิเคชั่นที่ใช้ส าหรับรายงานและใช้เป็นฐานข้อมูลใน
ระดับประเทศ    เข้ามาให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลก็ใช้ไม่ค่อยเป็น เมื่อทาง
อ าเภอเขาไม่ตามก็ท าเฉยๆ เพราะมันค่อนข้างยากและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวุ่นวายส าหรับคนที่ไม่เป็น
เรื่องพวกนี้ ฉะนั้นควรจัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อย่างจริงจัง 
จะท าให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน” 
 ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพ้ืนที่ ควรดึงผู้น าหรือผู้ที่
ได้รับความนับถือในคนกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมในการด าเนินกิจกรรมของหมู่บ้านเพ่ือเป็นจุดเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านและชาวบ้านกลุ่มต่างในหมู่บ้านอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับวิธีการ



 
 

ในการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมในทุกช่องทาง เพ่ือให้ชาวบ้านทุกกลุ่ มได้ทราบข้อมูลการ
ด าเนินงานของหมู่บ้านโดยทั่วกัน ก็มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรรถสิทธิ์ พานแก้ว (2561) 
ที่พบว่า การเพ่ิมองค์ประกอบของผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความ
ครอบคลุมยังกลุ่มคนที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ ความรู้
เฉพาะ สามารถสร้าง ประโยชน์และถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนหมู่บ้าน หรือ ตัวแทนกลุ่มเยาวชนที่
จะสามารถเป็นแกนหลักในการประสานงาน เพ่ือเชื่อมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
สู่กลุ่มเยาวชน ด้วยเช่นกัน 
 ในส่วนข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านควรได้รับการพัฒนาด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ และงานด้านเอกสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมลักษณะเดียวกับการอบรมหลักสูตรก านันผู้ใหญ่บ้านก็
มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมภพ เผือกผ่อง (2562) ซึ่งพบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาท
ของคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลส าเร็จ คือ รัฐบาล หรือ
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการอบรมเพ่ิมความรู้ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เช่น จัดอบรมการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ การจัดการศึกษาดูงาน
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อค้นพบการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 

 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ด้วยปัจจุบันหน่วยงานต่างๆได้มีพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ที่
หลากหลายและรัดกุมมากยิ่งขึ้น ท าให้การด าเนินงานในพ้ืนที่มีการลดบทบาทของคณะกรรมการ
หมู่บ้านไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ คณะกรรมการหมู่บ้านจึงไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร ถูกกลืนหายไปภายใต้
โครงสร้างการบริหารงานของภาครัฐในระดับพ้ืนที่ที่มีความซ้ าซ้อนและซ้อนทับกันหลากหลาย
หน่วยงาน จึงควรมีการก าหนดบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านให้ชัดเจนและยกระดับให้
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหน่วยงานหลักภายในหมู่บ้านในการบริหารจัดการภารกิจของรัฐในระดับ
พ้ืนที่ นอกเหนือจากภารกิจที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทน
ส าหรับคณะกรรมการหมู่บ้านที่ไม่ได้มีต าแหน่งอ่ืนอย่างคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากในปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในลักษณะของจิต
อาสาท าให้ผู้ปฏิบัติอาจไม่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเท่าท่ีควร 
 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 



 
 

 ประเด็นที่มีความน่าสนใจในการศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของ
หมู่บ้าน” เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสามารถน าไปปรับใช้แก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
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