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บทคัดย่อ  

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ของ
ชุมชน นั่นหมายถึงว่า ประชาชนในชุมชนมีเป้าหมายเดียวกันที่จะแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ร่วมกันคิด ร่วมกันท า  
และร่วมกันรับผลประโยชน์ จึงให้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ชุมชนของตัวเองให้สามารถพ่ึงตนเองน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งจัดการตัวเองได้ กรณีของคนในชุมชนที่มีส่วน
ร่วมในเวทีประชาคมของโรงเรียนชาตรีนั้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
ในการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จล้วนเป็นกิจกรรมที่ตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของ
ชาวบ้านที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และ
ขณะที่ประชาชนในชุมชนสร้างการมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่สนับสนุนคอยช่วยเหลือในฐานะ
ฝ่ายสนับสนุน  สามารถสรุปหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ดังนี้ 

- การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของชุมชน 

- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันช่วยกันคิด ช่วยกันท าในการแก้ไขปัญหาลองผิดลองถูกในชุมชน
กันเอง มีอิสระในการคิด 

- การสร้างให้คนในชุมชนมีเป้าหมายเดียวกันในการแก้ไขปัญหา 
- มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ร่วมกันคิดในชุมชนนั้นๆไปในแนวทางเดียวกัน 
- หลังจากปฏิบัติแล้วน าสิ่งที่ได้หรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาพูดคุยกันและมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ร่วมกันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับการปฏิบัติของชุมชน  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม  ประชาคม  ประชาสังคม  
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Abstract 
Participation of the community is the most important factor in the management of 

the community means. People in the community have the same goal to tackle. Since 
the common idea-sharing and mutual benefit. Provides collaborative efforts in working to 
resolve the issue. And develop community self-reliance can lead to stronger 
communities manage themselves. Cases of people in the community who are involved 
in the school community forum reacquired it. Shows that the problem for the 
community. In determining the successful activities are activities set up by the merger of 
the villagers with the same objective is to strengthen the community can become self-
reliant. While people in the community and build participation. State officials have a 
duty to help support you as a director. The principles can be summarized as follows: 
community involvement. 

- An open forum to hear the opinions of people in the community to create 
opportunities for community participation in providing factual information of the 
community. 

- Learning to think together. Well done to resolve the problems in the community 
to try to be friendly. Freedom of thought 

- Creating a community people with the same goal in troubleshooting. 
- Compliance with the agreement together in that community in the same. 
- After practice and apply what they have or problems to discuss and fix the 

problems together to get the best for the community.  
Keywords: Participation, community, civil society. 
 
บทน า 

ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อวิถีการด ารงชีพของประชาชนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ
ตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงสิทธิเสรีภาพ หน้าที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของรัฐการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเร่งรัดให้มีการกระจายอ านาจในการบริหาร
และการจัดการสาธารณะไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็วจากผลการเปลี่ยนแปลงดั งกล่าวจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องเร่งก าหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนให้ชัดเจนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีความครอบคลุมภารกิจพัฒนาให้ทุกๆด้าน อันเป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความ
รับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ถ่ายโอนให้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ได้แก่ แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จึงเป็นเครื่ องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือ
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น าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจและแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วย
ให้การก าหนดแผนงานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน
สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหาและความต้องการได้รับการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงได้จัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือส่งเสริมการมีส่ วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึนเนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้
ความส าคัญและเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม ตามหลักการธรรมมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น 
และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆ ฝ่าย ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ.2550 ซึ่งต่างให้
ความส าคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐในทุกระดับ  

จากความเป็นมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนชาตรีในเวทีประชาคม 
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในเวทีประชาคม รวมถึงศึกษาการจัดเวทีประชาคมของชุมชนโรงเรียน
ชาตรี ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อปรับปรุงการท างานและเพ่ิมขีดความสามารถให้ชุมชนให้มี
ส่วนร่วมมากข้ึน น าไปสู่ชุมชนเข้มแข็งต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในเวทีประชาคม 
2)  เพ่ือศึกษาการจัดเวทีประชาคมของชุมชนโรงเรียนชาตรี 

 
แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรม 
 จากแนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในเวทีประชาคม ผู้วิจัย
สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

1. แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2557) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ

ของชุมชนนั้น ได้เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆทั่วโลก ทั้งซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ดังจะเห็นได้จาก
ประเพณีลงแขก ซึ่งมีการปฏิบัติในหมู่เกษตรทั่วไป การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัว กลุ่ม
ละแวกบ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ตลอดจนสังคมนั้น ได้พัฒนาการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในครอบครัวและ
ในสังคมให้เจริญก้าวหน้าและผาสุกเรื่อยมา การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิด  เป็นส าคัญ 3 ประการคือ 

1. ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลส่วนบุคคล 
ซึ่งบังเอิญพ้องต้องกัน กลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม 

2. ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกัน ที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้น ผลักดันให้มุ่งไปสู่
การรวมกลุ่ม วางแผน และการลงมือกระท าร่วมกัน 
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3. การตกลงร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา การตัดสินใจ
ร่วมกันนี้ จะต้องรุนแรงมากพอที่จะให้เกิดความริเริ่ม กระท าการที่สนองตอบความเห็นชอบของคนส่วน
ใหญ่ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมนั้น 

น าชัย ทนุผล และสุนิสา ทนุผล (2535) กล่าวว่า การมีส่ วนร่วมเป็นขบวนการที่ประชาชน 
มีการร่วมมือร่วมใจกันในการระบุปัญหาความต้องการ การวางแผนและการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่ตนประสบอยู่และร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมนั้นให้ลุล่วงไปเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมยังช่วยสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้นกับประชาชน 
ท าให้การด าเนินงานโครงการต่างๆ ที่วางไว้ด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ และมีผลให้ประชาชน
สามารถช่วยตนเองได้ในระยะยาว โดยไม่ต้องพ่ึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งของภาครัฐหรือเอกชน 
องค์การต่างๆ ต่อไป แนวทางการมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่
ส าคัญที่สุด เพราะถ้าประชาชนไม่มีบทบาทในการระบุปัญหาและความต้องการของเขาแล้วโครงการต่าง 
ๆ ที่วางออกมาจะไร้ประโยชน์ เพราะโครงการที่วางออกมามิได้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน อีกทั้งประชาชนจะมองไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมและการด าเนินกิจกรรมก็จะไม่ประสบ
ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการระบุ
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง โครงการที่วางไว้ก็จะสามารถด าเนินไปสู่จุดหมายได้โดยง่าย เพราะ
ประชาชนจะเกิดความรู้สึกท่ีเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาได้ 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เมื่อประชาชนในชุมชนได้มีส่วนเข้ามามีบทบาท
ในการระบุปัญหาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การร่วมกันวางแผนโครงการด าเนินกิจกรรม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาของพวกเขาด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาหรือผู้มีความรู้ในการวางแผน 
ควรมีส่วนเข้าไปร่วมในการวางแผนด้วย เพ่ือคอยให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในการวางแผนก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหา แต่มิใช่นักพัฒนาเหล่านี้จะไปเป็นผู้วางแผนก าหนดแนวทางแก้ปัญหาเสียเอง 
เพราะผลเสียที่จะติดตามมาก็คือ ประชาชนจะไม่สามารถด าเนินการช่วยตัวเองได้ในโอกาสต่อ ๆ ไป การที่
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการตัดสินใจหาแนวทางแก้ไขและแนวทางด าเนิน
กิจกรรมนี้ จะมีผลท าให้พวกเขาเหล่านี้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมนั้น และจะน ามาซึ่งความร่วมมือ
ร่วมใจกันด าเนินกิจกรรมที่วางไว้ 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน เมื่อประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรม
แล้วผลที่ตามมาก็คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมที่วางไว้ นอกจากนั้นแล้วนักพัฒนาควรจะ
กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน ในรูปของทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนมีอยู่ตามก าลัง
ความสามารถของประชาชน แทนที่จะใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยจากภายนอกของชุมชนเสียทั้งหมด การ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันนี้จะเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนรู้จักการท างานร่วมกันอีกด้วย 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นนี้จะท าให้
ประชาชนมีการประเมินว่า ผลงานที่ตัวเองด าเนินไปนั้นได้รับผลดีหรือได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไร 
และอุปสรรคต่างๆ ที่ได้รับกิจกรรมนั้น การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินนี้ จะท าให้ประชาชนรู้
แจ้งเห็นจริงว่า กิจกรรมที่พวกเขาท าไปนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร ซึ่งพวกเขาจะน าไปใช้วางแผนทางแก้ไขใน
โอกาสต่อ ๆ ไปได้ 
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2. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ปลื้ม นับถือบุญ (2536)  ได้กล่าวถึง ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การแบ่งอ านาจ

ในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจก าหนดหรือจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะไม่สามารถท าได้โดยขาดความ
เข้าใจและประสานงานกันของบุคคลส่วนใหญ่ที่แสดงผ่านกลุ่มตัวแทนในการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน  

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2531) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาการตัดสินใจ การร่วมมือปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ
ในเรื่องต่าง ๆ อนัมีผลกระทบถึงตนเอง 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมโดยทั่วไป หมายถึง การมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันและเต็มใจของกลุ่มบุคคล ผู้มีส่วนร่วมได้เสียทุกขั้นตอนในโครงการของงานพัฒนาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมจะเป็นเครื่องประกัน
ว่า สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการมากท่ีสุดนั้น จะได้รับการตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปได้มากข้ึน 

พิมานา บูรณินทุ (2536) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่มีสมาชิกของกลุ่มที่
มีการกระท าออกมาในลักษณะของการท างานร่วมกัน ในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความ
ต้องการร่วมกัน และมีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
หรือด าเนินการร่วมกัน เพ่ือให้มีอิทธิพลต่ออ านาจมติชนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจจะ
เป็นการด าเนินงานร่วมกันในการเพ่ิมอ านาจต่อรองทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และการปรับปรุง
สถานภาพทางสังคมของกลุ่ม 

3. แนวคิดเกี่ยวกับประชาคม 
ประเวศ  วะสี (2558) ให้แนวคิดเรื่อง ประชาคม ว่า เป็นการสร้างความเป็นชุมชน (Community 

building) ความเป็นชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจ านวนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกัน
หรือความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารรวมกัน หรือมีการรวมกลุ่มกันจะอยู่ห่างกันก็ได้ มี
ความเอ้ืออาทรต่อกัน มีเรื่องจิตใจเข้ามาด้วย มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า ใน
การปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง จะเป็นเรื่องใดก็ได้ เมื่อเราดูความเป็นชุมชนเกิดขึ้น เราจะเห็นภายในชุมชนสิ่ง
เหล่านี้เกิดข้ึน  

1. เกิดความสุข เป็นความสุขของคนร่วมกัน จึงจะมีการ Share สิ่งต่างๆด้วยกัน  
2. มีประสิทธิภาพที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งเรื่องนี้จ ามีสูงมากเรียกว่า สูงอย่างไม่มีที่

สิ้นสุด ท าอะไรส าเร็จได้ง่าย 
3. มีการจัดการ เมื่อมีองค์กรขึ้น มีความรับผิดชอบ ก็ต้องมีการจัดการซึ่งเป็นการจัดให้มีการ

เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะมีพลัง มีตนบอกว่า “การจัดการท าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้”  
หัวใจของการพัฒนาแบบยั่งยืนอยู่ที่ Community Organization ซ่ึงประกอบด้วย  
1. Community Organization มีการรวมตัวเป็นชุมชน  
2. Learning ต้องเป็น Active Learning ไม่เป็นแบบ Teaching  
3. Knowledge คือ ตัวความรู้ ซึ่งจะต้องมีการเรียนรู้และท าให้ความรู้นั้นเป็นประโยชน์  
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2558) ให้แนวคิด ประชาสังคม ไว้น่าสนใจว่า ประชาสังคม หมายถึง กลุ่มคนที่

รู้สึกตัวเองเป็นกลุ่มเดียวกัน ในการที่จะมีประชาสังคมได้นั้นจะต้องประกอบด้วย  
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1. จะต้องสามารถ Identify ร่วมกันว่าเป็นพวกเดียวกัน  
2. มีความสัมพันธ์โดยไม่รู้จักกัน อาศัยอยู่บนพ้ืนฐานสิทธิ ต้องยอมรับสิทธิบางอย่างของกันและกัน  

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เพียงเดือน ข าสีเมฆ (2542) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอ่างเก็บน้ าแม่
เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง” สรุปว่า การรับรู้ข่าวสารเรื่องการดูแลรักษาอ่างเก็บน้ าแม่เมาะ 
การใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าแม่เมาะในการด ารงชีพ ความต้องการใช้น้ าในการท าการเกษตรและการ
ประมง การรับรู้ถึงความเสื่อมโทรมของอ่างเก็บน้ าแม่เมาะ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการอ่างเก็บน้ าแม่เมาะ แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของอ่างเก็บน้ าแม่เมาะไม่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการมีส่วนร่วมในการจัดการอ่างเก็บน้ าแม่เมาะและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีส่วนร่วม
ในขั้นตอนการปฏิบัติมากที่สุด ส่วนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะ
น้อยลงมาตามล าดับ 

สรรเสริญ ทองส านึก (2542) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน
บ้านทรายทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน” พบว่า จ านวนที่ดินท ากินของครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนการได้รับประโยชน์จากป่าและการได้รับข่าวสารเรื่องป่าชุมชน จะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รุ่งอรุณ บุญสายันต์ และนันทพร สอนศีลพงษ์ (2543) ได้ศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของผู้น าองค์กรในเครือข่ายและสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมประชาคมจังหวัดขอนแก่นวัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้น าองค์กรในเครือข่ายประชาคมและสมาชิกประชาคมในการ
ด าเนินกิจกรรมประชาคมจังหวัดขอนแก่น คือ แรงจูงใจที่ท าให้ผู้น าเครือข่ายและสมาชิกประชาคมเข้าร่วม
กิจกรรม สภาพแวดล้อม แนวคิดองค์ประกอบและเงื่อนไขประชาคม  การบริหารจัดการประชาคม 
กิจกรรมประชาคม และในกระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมประชาคม ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การระดมทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล ปัญหาและขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมที่ผู้น าองค์กรในเครือข่าย และสมาชิกประชาคม 
พบว่า ปัญหาที่ต้องการให้จัดกิจกรรมมีล าดับความส าคัญดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ เรื่องการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ตกต่ า ด้านการเมือง เรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ ด้านสังคม เรื่องยาเสพติด ด้านการศึกษา เรื่อง พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่องน้ าเสีย ด้านสาธารณสุข ด้านวัฒนธรรม เรื่อง
ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น ขั้นตอนกิจกรรมที่ผู้น าองค์กรในเครือข่ายและสมาชิกต้องการมีส่วนร่วม คือ 
ต้องการมีส่วนร่วมในข้ันตอนของการวางแผน การด าเนินกิจกรรม การระดมทรัพยากรและการประเมินผล 
ตามล าดับ 

บัณฑูร ประดิษฐสุวรรณ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคม 
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของประชาคมและจะต้องมีการสร้าง
จิตส านึกให้กับประชาชน เห็นความส าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน เกิดจากการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องประชาคม
และการด าเนินงานสร้างความเข้มแข็งของประชาคมในอนาคตเป็นสิ่งจ าเป็นและจะต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ชุมชนแบบ 
มีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal, PRA) โดยการหาข้อมูล หาปัญหา และวิเคราะห์ว่าอะไร 
เป็นเหตุเป็นผล โดยชุมชนมีส่วนร่วม PRA จึงก าเนิดจากแนวคิดที่ว่าการศึกษาชุมชนเป็นสิ่งที่ชุมชนควร
กระท าโดยเฉพาะสิ่งที่ชุมชนไม่รู้ มองข้าม หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ รู้ปัญหาแต่ไม่รู้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ท าให้ไม่
สามารถหาทางป้องกันหรือแก้ปัญหานั้นได้อย่างทันท่วงที (ณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์ และคณะ , 2547) ดังนั้น 
ข้อมูลที่ได้จากวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) มีการจัดท าประชาคมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ผ่านการเสวนาตามธรรมชาติให้อิสระเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น สามารถสะท้อน
ความคิด ความเชื่อของทุกคนได้โดยอิสระ ไม่มีการครอบง าโดยมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นแนวทาง
ในการเลือกผู้น าชุมชน โดยน าเทคนิคของ PRA ได้แก่ การสังเกตอย่างมี ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
การสนทนากลุ่ม มารวบรวมข้อมูล  
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ชุมชนแบบ  
มีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal, PRA) พ้ืนที่ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
ท าการศึกษาเฉพาะชุมชนโรงเรียนชาตรี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท าประชาคมเป็นอย่างดี ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซ่ึงเก็บข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลอ่ิมตัว (สุภางค์ จันทวานิช, 2554) และมีการเก็บข้อมูลเพ่ิมขึ้นมีข้อมูลอ่ิมตัว 
เพ่ือให้ได้มุมมองที่หลากหลาย (ศิริพร จิรวัฒน์กุล , 2553) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 
อดีตผู้น าชุมชน ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นในการท าเวทปีระชาคม รวมจ านวน 15 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาตนเองโดย การศึกษาเอกสาร

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ 1) ศึกษาจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และไม่มีส่วนร่วม (Participation Observation and Non Participation Observation) 3) การบันทึก
ภาคสนาม (Field notes) 4) การสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) 5) การจัดเวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) แนวค าถาม (Interview guideline) ประกอบด้วยแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม 
โดยสร้างแนวค าถามตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาในประเด็นเกี่ยวการมีส่วนร่วมของชุมชนในเวที
ประชาคมการจัดเวทีประชาคมของชุมชนโรงเรียนชาตรี ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 การเตรียมก่อนการเก็บข้อมูล ระยะ ที่ 2 การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และระยะที่ 3 
ได้ผู้น าชุมชน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ได้ใช้แนวทางของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เนื่องด้วยงานวิจัย
คุณภาพ นั้นเป็นวิธีการที่แนบเนียน ละเอียดอ่อน และยืดหยุ่น (จิรัชยา เจียวก๊ก และวันชัย ธรรมสัจการ , 
2556) ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) การตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในเวทีประชาคม สอดคล้องกับงานวิจัยของเพียงเดือน ข าสีเมฆ 
(2542) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอ่างเก็บน้ าแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล าปาง ในการให้ชุมชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อชุมชนโดยมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการมีส่วนร่วมในการจัดการอ่างเก็บน้ าแม่เมาะ และสรรเสริญ ทองส านึก (2542) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนบ้านทรายทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน” พบว่า 
จ านวนที่ดินท ากินของครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนการได้รับประโยชน์
จากป่าและการได้รับข่าวสารเรื่องป่าชุมชน จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จน
สามารถแก้ไขปัญหาได้ การมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนชาตรีในเวทีประชาคมนั้นในการแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนหรือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ให้ดีขึ้นจะต้องเกิดจากชุมชนเองโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่คอยช่วยเหลือ ซึ่งสามารถสรุปหลักการเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ดังนี้ 

- การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริง ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 

- กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันช่วยกันคิด ช่วยกันท าในการแก้ไขปัญหาลองผิดลองถูกในชุมชน
กันเอง มีอิสระในการคิดซึ่งอาจจะเรียกว่ามีการวางแผนร่วมกันก็ได้ 

- การมีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
- มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ร่วมกันคิดในชุมชนนั้นๆ ไปในแนวทางเดียวกัน 
- หลังจากปฏิบัติแล้วน าสิ่งที่ได้หรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาพูดคุยกันและมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ร่วมกันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับการปฏิบัติของชุมชน 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างยั่งยืน

และเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 

2. การจัดเวทีประชาคมของชุมชนโรงเรียนชาตรี 
กระบวนการจัดท าเวทีประชาคมจัดว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญยิ่งต่อกระบวนการขับเคลื่อน  

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “เวทีประชาคมเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมาย” เพราะจะช่วยให้ผู้ร่วมเวทีประชาคมทุก
ฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชนเกิดการรับรู้และเข้าใจ ในบริบทที่เป็นอยู่จริ งของสถานการณ์ในชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ภาคราชการที่เก่ียวข้องได้ลงไปร่วมศึกษาชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในทุก
ครั้งที่มีการจัดเวทีประชาคมจะเป็นการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงอันจะน าไปสู่การเข้าใจรู้จริงและ
ถูกต้องเก่ียวกับชุมชน ซึ่งในส่วนที่กล่าวมานี้จะยังผลเกื้อกูลให้การพัฒนาพ้ืนที่ ได้ด าเนินการไปบนพ้ืนฐาน
ของการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
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ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและตอบสนองพันธกิจได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ในการจัดท าเวที
ประชาคมมีเป้าหมายดังนี้ 

- เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้สถานการณ์ที่เป็นจริงของชุมชน 
- เพ่ือให้ประชาชนที่เข้าร่วมเวทีประชาคมได้ร่วมกันระดมและเสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริง

ของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 
- เพ่ือให้ชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดกิจกรรมทางเลือกที่จะแก้ไขปัญหา 
- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้าร่วมเวทีประชาคมร่วมกับประชาชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน 
- เพ่ือให้ผู้ร่วมเวทีประชาคมได้ร่วมกันทบทวนหรือจัดท าแผนชุมชน 
การจัดเวทีประชาคมของชุมชนโรงเรียนชาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและด าเนินการไปตามกฎ

กติกาที่ชาวบ้านในชุมชนได้เสนอ เช่น ก าหนดเวลาในการรับลงทะเบียนโดยชาวบ้านสามารถลงทะเบียน
ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น. เมื่อถึงเวลาตามที่ได้ตกลงกันแล้วนั้นจะปิดรับการลงทะเบียน และใน
ระหว่างช่วงที่มีการลงทะเบียนนั้นชาวบ้านจะต้องน าบัตรประชาชนมาเพ่ือยืนยันว่าอาศัยอยู่ในชุมชน
โรงเรียนชาตรี ถ้าหากบัตรประชาชนที่น ามาเพ่ือยืนยันสิทธิ์นั้นเป็นที่อยู่ที่อ่ืนหรือย้ายมาจากที่อ่ืนก็จะ
ชี้แจงให้ชาวบ้านน าทะเบียนบ้านมาด้วยเพ่ือยืนยันว่าอาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้ โดยจะชี้แจ้งรายละเอียดต่าง  ๆ 
ก่อนเปิดรับการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาชาวบ้านในชุมชนมากเกนิไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเพ่ือสรุปปัจจัยและปัญหา ในการเลือกคณะกรรมการชุมชนแต่ละครั้ง 
เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงในการเลือกคณะกรรมชุมชนครั้งต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของผู้รับสมัครคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนต้องการ 
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