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บทคดัย่อ 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยท่ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาดา้นท่ีอยู่อาศยัของชุมชน 2) ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชน 3) ศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหาดา้นท่ีอยู่อาศยัของชุมชน โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย

วิธีการสํารวจ การสังเกตและลงปฏิบติัการในการจดัทาํแผนพฒันาท่ีอยูอ่าศยัระดบัเมืองและแผนป้องกนั/แกปั้ญหา

ชุมชนแออดัระดบัพ้ืนท่ีของจงัหวดัชยันาท ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ มี 2 แบบ ไดแ้ก่ 1) ประชาชนมีส่วนร่วมทางออ้ม (Indirect participation) และ 2) ประชาชนมีส่วน

ร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ (Open participation) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมสรุปไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนสาํคญัคือ 1) มีส่วน

ร่วมในการพิจารณาและลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 2) มีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหา และ 3)  มีส่วนร่วม

ในการคน้หาและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา ซ่ึงชาวชุมชนศรีวิชยัส่วนใหญ่มีระดบัการมีส่วนร่วมบางส่วน 

(Partial participation) ในขณะท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ินและจงัหวดัมีส่วนร่วมในระดบัมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง(Genuine)  โดย

ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการทาํงานแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ีจะขอ้งเก่ียวกบัคน กิจกรรมและการจดัการ ซ่ึงผลท่ีไดจ้าก

การวิจยัจะมีประโยชน์ในการนํามาพฒันาศกัยภาพการทาํงานแบบกระบวนการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมยิ่งข้ึนและ

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนหรือการทาํงานในชุมชนดา้นอ่ืน ๆ นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางให้กบันกัเรียน

นักศึกษาในการทาํงานร่วมกับกลุ่มคนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ผลท่ีมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ

สามารถขยายผลไปไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

คาํสําคญั: กระบวนการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วม 
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Abstract 

This paper is a part of research whose purposes are 1) to study people’s participation process in solving 

housing problem in Srivichai community in Chai Nat province, 2) to study the level of people’s participation in 

community for solving housing problems 3) to study problems and obstacles of people’s participation process in 

solving housing problems.  The researcher collected data by using survey, observation, and practice. During the 

practice, researchers were involved in the housing problems solving with the community, public agencies, and other 

technocrats. The results revealed that there were 2 types of participation in decision-making, namely 1) indirect 

participation and 2) open participation. The participation process could be summarized into 3 important steps, 

namely 1) participation in the consideration and priority of the problem, 2) participation in finding the cause of the 

problem and 3) participation in the consideration of solutions. Most people in Srivichai community had a partial 

participation level, while local and provincial agencies had a genuine participation level. Moreover, problems and 

obstacles encountered in working with this participation process involved people, activities and management. The 

research results would be beneficial in further developing more appropriate working capacity on the basis of 

people’s participation process. Such process could later be applied for planning and working with the community 

regarding other areas of cooperation. In addition, this research could be used as a guideline for students to 

collaborate with people or organizations more effectively. By implementing the guideline, the results could be 

widely recognized and could be extended to practical usage in the future. 

 

Keywords: Participation process, participation, level of participation 

 

1. บทนํา 

ท่ีอยูอ่าศยัเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อประชาชนทุกคนและเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีสามารถสะทอ้นถึงกายภาพของเมือง

ไดช้ดัเจน ทั้งน้ีประชากรท่ีอยูอ่าศยัในเขตเมืองบางส่วนไม่สามารถจ่ายและดูแลเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัไดจึ้งส่งผลใหเ้กิดปัญหา

ท่ีพบเห็นไดต้ามมาหลายดา้น ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นความไม่เป็นระเบียบ ทรุดโทรม แออดั บุกรุก ซ่ึงพบอยูทุ่กทอ้งถ่ินใน

เขตเมืองของประเทศไทย นโยบายการพฒันาชุมชนหรือการวางแผนแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของภาครัฐจึงมีความสาํคญั  

โดยเฉพาะในส่วนองคก์รทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทในการสร้างผลให้เกิดเป็นรูปธรรมสอดรับกบันโยบายหรือแผนท่ี

ภาครัฐระดบัเมืองกาํหนดไว ้ในการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของประเทศไทยทั้งทางภาครัฐและเอกชนในปัจจุบนัมกัใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นแนวทางหลกัในการดาํเนินการเพ่ือไปสู่การตดัสินใจและดาํเนินการตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงสาธารณชนมีความห่วงกงัวล มีความตอ้งการและมี

ทัศนะท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจ ซ่ึงจะทําให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึนและได้รับการสนับสนุนจาก

สาธารณชน (วนัชยั วฒันศพัท,์ 2543) 

เทศบาลเมือง จงัหวดัชยันาท เป็นอีกจงัหวดัท่ีประสบปัญหาเร่ืองการบุกรุกและสภาพทรุดโทรมของท่ีอยู่

อาศัย หน่วยงานการเคหะแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกับมหาวิทยาลยัรังสิต จัดทํา
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แผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยระดับเมืองและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดจังหวดัชัยนาท ภายใต้กระบวนการ

เสริมสร้างสมรรถนะมุ่งเนน้การดาํเนินการแบบกระบวนการมีส่วนร่วมกบัภาคีท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดัชยันาท รวมไปถึง

ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองเพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ทั้งน้ีมีการเลือกพ้ืนท่ีชุมชนเป็น

ตวัอยา่งพ้ืนท่ีนาํร่องในการดาํเนินการตามแผนพฒันาฯ  โดยคดัเลือกภายใตเ้กณฑ์ท่ีกาํหนดไวคื้อ 1) ความเร่งด่วนใน

การแกปั้ญหา 2) สภาพชุมชน และ 3)แนวโน้มความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการท่ีผ่านการยอมรับจากชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองและหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน-จงัหวดัในพ้ืนท่ี จ.ชยันาท ซ่ึงสามารถสรุปเลือกพ้ืนท่ีชุมชนนาํร่องได ้คือ  

บริเวณพ้ืนท่ีริมนํ้ าในชุมชนศรีวชิยั (รูปท่ี 1) 

 

 
รูปที่ 1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัริมนํ้า ชุมชนศรีวิชยั จ. ชยันาท 

 

ชุมชนศรีวิชยัมีปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีสาํคญัไดแ้ก่บริเวณกลุ่มผูบุ้กรุกริมนํ้ า ซ่ึงเป็นปัญหามาจากท่ีชาวบา้น

ยา้ยจากการอยู่อาศัยแบบเรือนแพข้ึนมาปลูกสร้างอาคารพกัอาศัยถาวรริมถนนเลียบแม่นํ้ า เม่ือจาํนวนผูอ้าศัยเพ่ิม

จาํนวนข้ึน จึงมีการปลูกสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัขยายออกไป โดยสภาพท่ีอยูอ่าศยับริเวณริมนํ้ าในชุมชนส่วนใหญ่สร้าง

ดว้ยวสัดุท่ีไม่ถาวร ไดแ้ก่ ไม ้สังกะสี แผ่นซีเมนต ์ซ่ึงวสัดุทั้งหลายต่างผพุงัและมีสภาพทรุดโทรม (รูปท่ี 2) นอกจากน้ี

พ้ืนท่ีในท่ีอยูอ่าศยับางหลงัยงัมีขนาดคบัแคบมากเน่ืองจากเป็นการสร้างแทรกข้ึนระหวา่งอาคารหลงัอ่ืน จึงไม่มีพ้ืนท่ี

ว่างรอบบ้านและไม่มีช่องแสง-ระบายอากาศท่ีเพียงพอ ตลอดจนบางหลงัยงัได้รับผลกระทบจากนํ้ าท่วมอยู่อย่าง

ต่อเน่ืองอีกดว้ย 

 

 
รูปที่ 2 ลกัษณะส่ิงปลูกสร้างในบริเวณพ้ืนท่ีริมนํ้า ชุมชนศรีวิชยั 

 

ชุมชนศรีวชิัย 

กลุ่มท่ี

อยู่

อาศยั

ริมนํ้ า 
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จากปัญหาด้านท่ีอยู่อาศยัดังกล่าวจึงมุ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและหน่วยงานท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งปฏิบติัการจดัทาํแผนพฒันาท่ีอยู่อาศยัระดบัเมืองและแผนป้องกนั/แกไ้ขปัญหาชุมชนแออดัจงัหวดัชยันาท  

ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่สภาพชุมชน ปัญหาและความตอ้งการท่ีแตกต่างยอ่มส่งผลใหมี้เคร่ืองมือ เทคนิค 

และกระบวนการมีส่วนร่วมแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีการท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมท่ีเหมาะสมตอ้งทราบก่อนวา่ ทอ้งถ่ินได้

เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันามากน้อยเพียงใดและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในระดบัใด 

(Kosal, ศิรพณ โพธิอาภา, เอกพงษ ์วงศค์าํจนัทร์ และ จาํเริญอุ่นแกว้, 2561) ดงันั้นบทความน้ีจึงมีสาระสาํคญัอธิบายถึง

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนศรีวิชัย อนัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในงาน

พฒันาชุมชนท่ีมีลกัษณะสภาพและเง่ือนไขของพ้ืนท่ีและสงัคมชุมชนท่ีใกลเคียงกนัและขยายผลทางวชิาการต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยของชุมชนศรีวิชัย จ.ชัยนาท โดยลง

ปฏิบติัการร่วมกบัชาวบา้น ผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

2. ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยั ของชุมชนศรีวชิยั จ.ชยันาท 

3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนศรีวชิยั 

จ.ชยันาท 

 

3.  วธีิการดาํเนินการวจิยั 

งานวจิยัน้ีเป็นการดาํเนินการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการในพ้ืนท่ีชุมชนศรีวิชยั  ผูว้จิยัใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือใน

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลและมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการคือ 

3.1 การสงัเกต เป็นการเก็บขอ้มูลประเภทปฐมภูมิ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนข้ึน 

3.1.1 การสังเกตโดยตรง (Observation) โดยผูว้ิจยัไดท้าํการสังเกตโดยตรงจากการลงสํารวจเพ่ือเก็บขอ้มูล

ของสภาพชุมชน-วถีิชีวิต ท่ีอยูอ่าศยั ตลอดจนการใชพ้ื้นท่ีเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนศรีวิชยั โดยนาํมาประกอบกบั

ขอ้มูลดา้นเอกสาร 

3.1.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) โดยผูว้ิจัยได้เข้าร่วมปฏิบัติการและเข้าร่วม

ประชุมในการพฒันาท่ีอยูอ่าศยัในชุมชน  

 

3.2 การถ่ายภาพ เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปแบบภาพเพ่ือประกอบการศึกษาใหมี้ความชดัเจนและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน

โดยมีการแบ่งหวัขอ้ในการถ่ายภาพเป็นหมวดหมู่ 

 

3.3 การจดบนัทึกทาํงาน เป็นการเก็บขอ้มูลช่วงลงปฏิบติัการ คือ ประชุม สัมมนาและเวร์ิคช็อป โดยผูว้จิยัจด

บนัทึกสรุปจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติการร่วมกัน โดยมีประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา

รวมถึงประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ัง 
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3.4 การสมัภาษณ์ เป็นการเก็บขอ้มูลท่ียงัขาดหายหรือสอบทานขอ้มูลท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจาก

สภาวการณ์ปัจจุบัน มี 2 แบบ คือสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) และการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง (Structured Interview) โดยเป็นลกัษณะการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล  

 

 3.5 แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลเชิงสถิติและความคิดเห็น เพ่ือประเมินผลนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล

ต่อไป 

โดยในการศึกษามีการลงสํารวจขอ้มูลและประชุม สัมมนาและเวิร์คช็อปร่วมกบัชาวชุมชนและหน่วยงาน

ระดบัจงัหวดัและทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการแบบส่วนร่วมและมีการบนัทึกรูปแบบการมี

ส่วนร่วมและผลท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วม สรุปไดด้งัน้ี 

1) ขั้นเตรียมโครงการ ประสานงานและช้ีแจง ชุมชน หน่วยงานท้องถ่ิน และหน่วยงานระดับจังหวดั มี

เป้าหมายเพ่ือสร้างความเขา้ใจในการดาํเนินโครงการและสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกันระหว่างคณะผูศึ้กษา จงัหวดั 

ทอ้งถ่ิน และประชาชนร่วมกนั (รูปท่ี 3)  

 

 
รูปที่ 3 แสดงการประชุมร่วมกบัหน่วยงานระดบัจงัหวดั,ทอ้งถ่ิน, ผูน้าํชุมชนและตวัแทนชุมชนศรีวิชยัและม.รังสิต 

 

2) ขั้นเตรียมความพร้อมของชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ิน และหน่วยงานระดบัจงัหวดั ผ่านการประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบติัการชุมชนและตวัแทนชุมชน มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความตระหนักถึงปัญหาและแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม

แกไ้ขปัญหา นอกจากน้ียงัมีการสร้างกระบวนการออมทรัพยเ์พ่ือใชด้าํเนินการในการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั โดยไดรั้บการ

สนบัสนุนและขบัเคล่ือนกระบวนการจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) (รูปท่ี 4) 

 

    
รูปที่ 4  แสดงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือเตรียมความพร้อมและสรุปภาพรวมปัญหาและความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
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3) ขั้นสรุปและวิเคราะห์ขอ้มูล ผ่านการสัมภาษณ์ชาวชุมชนและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ  มีเป้าหมาย

เพ่ือสรุปขอ้มูลลกัษณะ-สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในแบบต่าง ๆ ร่วมกนั   โดยมีการบนัทึก

รูปแบบและผลท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมในการประชุม (รูปท่ี 5) 

 
รูปที่ 5 แสดงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรุปขอ้มูลและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 

4) ขั้นสรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัในชุมชนผา่นการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ มีเป้าหมายเพ่ือ

สรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีอยู่อาศยัของชุมชนนาํร่อง (ชุมชนศรีวิชยั) และสร้างความเขา้ใจในการแกไ้ขปัญหา

ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานรัฐและชุมชน โดยมีการบนัทึกรูปแบบและผลท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมในการประชุม (รูปท่ี 6) 

 

 
รูปที่ 6 การประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรุปแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัในชุมชน 

 

5) ขั้นนาํเสนอสรุปผลการศึกษาต่อจงัหวดัฯ มีเป้าหมายนาํเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัในชุมชน 

เพ่ือนาํไปใชป้ฏิบติัการในพ้ืนท่ีต่อไป โดยมีการบนัทึกรูปแบบและผลท่ีไดจ้ากการมีส่วนร่วมในการประชุม (รูปท่ี 7) 

 

 
รูปที่ 7 แสดงการประชุมร่วมกบัหน่วยงานระดบัจงัหวดั ทอ้งถ่ินและผูน้าํชุมชนและตวัแทนชุมชนศรีวิชยั 
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 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลทางเอกสารและลงปฏิบติัการจะใชว้ิธีการวิเคราะห์จาํแนกขอ้มูล (Typological 

analysis) การวเิคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect  Analysis) การวเิคราะห์สรุปแบบอุปนยั (Analytic Induction) 

และวิเคราะห์อิงทฤษฎี  เพ่ือนาํไปสู่ผลการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ ในส่วนของการอภิปรายผลเป็นการ

บรรยายตอบประเด็นคําถามงานวิจัยโดยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอธิบายพิจารณาเช่ือมโยงกับทฤษฎีและ

แนวความคิดสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

4. ผลการวจิยั 

 จากลงสํารวจขอ้มูลและประชุม สัมมนาและเวิร์คช็อปร่วมกบัชาวชุมชนและหน่วยงานระดับจงัหวดัและ

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่กระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัพ้ืนท่ีริมนํ้ าในชุมชนศรีวิชยั เกิดข้ึนจาก

ความตอ้งการหาทางแกปั้ญหาร่วมกนัในประเด็นความเดือดร้อนต่อท่ีอยูอ่าศยัริมนํ้ าและสถานการณ์นํ้ าท่วม ซ่ึงนบัเป็น

กลไกหน่ึงในการท่ีจะให้ประชาชนไดย้อมรับต่อการเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติัการแกไ้ขปัญหา นอกจากนั้นยงั

ไดรั้บแรงขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมจากแนวคิดความเกรงใจและอาํนาจบงัคบัของผูน้าํท่ีเคารพนบัถือรวมถึงหน่วยงาน

ทอ้งถ่ินและจงัหวดัท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบพ้ืนท่ี   โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนศรีวิชยัเป็นลกัษณะการมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจซ่ึงมี 2 แบบ คือ 1) ประชาชนมีส่วนร่วมทางออ้ม (Indirect participation) หมายถึง การมีส่วนร่วม

โดยผ่านองค์กรผูแ้ทนของประชาชน (Representative organization) เช่น กรรมการของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน  2) 

ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ (Open participation)  หมายถึง การมีส่วนร่วมโดยผ่านองค์กรท่ีไม่ใช่

ผูแ้ทนของประชาชน (Non-representative organization) เช่น สถาบันหรือหน่วยงานท่ีเชิญชวนหรือเปิดโอกาสให้

ประชาชนมามีส่วนร่วมไดโ้ดยตรง (อนนัต ์ลคันหทยั, 2553)    

 นอกจากน้ีเม่ือนําผลจากการศึกษาท่ีได้มาวิเคราะห์แบบจาํแนกขอ้มูลและวิเคราะห์สรุปแบบอุปนัยพบว่า 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัพ้ืนท่ีริมนํ้ าในชุมชนศรีวชิยั สรุปไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนสาํคญัคือ 1) มี

ส่วนร่วมในการพิจารณาและลาํดับความสําคญัของปัญหา  ในขั้นตอนน้ีพบว่าผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

พอสมควร ตลอดจนมีการซักถามถึงขั้นตอนการดาํเนินงานและผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการ โดยหน่วยงานระดบั

จงัหวดัไดมี้การช้ีแจงแผน นโยบายและโครงการท่ีเกิดข้ึนของจงัหวดัให้ทราบเพ่ือเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการ

ต่อไป   2) มีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปัญหาและมีส่วนร่วมในการออมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยูอ่าศยั   ในขั้นตอนน้ีช่วย

สร้างความรู้สึกท่ีดีของคุณภาพการอยูอ่าศยัและความมัน่คงในชีวติและทรัพยสิ์นให้กบัชาวชุมชนและสามารถสรุปได้

ถึงปัญหาและความตอ้งการดา้นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชน  อยา่งไรก็ตามชาวชุมชนมีส่วนร่วมนอ้ยลง รวมถึงไม่ค่อยมีส่วน

ร่วมในกระบวนการออมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยู่อาศัยเท่าท่ีควร 3)  มีส่วนร่วมในการคน้หาและพิจารณาแนวทางการแก้ไข

ปัญหา ขั้นตอนน้ีสามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านอยู่อาศยัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและ

ทอ้งถ่ิน ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานการทาํงานใหก้บัหน่วยงานทอ้งถ่ินและชุมชนในการแกไ้ขปัญหาดา้น

ท่ีอยู่อาศัยมากข้ึน อย่างไรก็ตามในส่วนของชุมชนมีเพียงตวัแทนของชาวชุมชนเขา้ร่วมเท่านั้ น  นอกจากนั้ นเม่ือ

วเิคราะห์ขอ้มูลถึงปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของพ้ืนท่ีชุมชนศรีวชิยั

โดยใชว้ธีิวเิคราะห์สาเหตุและผล สามารถสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง 3 ขั้นตอน

ได ้คือ  
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1) ทศันคติของคนในชุมชนบางส่วนท่ียงัมีทศันคติการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบการรอรับการช่วยเหลือจาก

ทางหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินและจงัหวดัแต่เพียงฝ่ายเดียว ทาํให้การมีส่วนร่วมในชุมชนยงัเกิดข้ึนในเฉพาะกลุ่มคน

บางส่วน 

2)  คนในชุมชนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะออมทรัพยเ์องและจัดการแก้ไขท่ีอยู่อาศัยของตนตามกําลังโดยไม่

คาํนึงถึงภาพรวมชุมชนและไม่สนใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการออมทรัพยก์ับชุมชน เน่ืองจากมีความคิดเห็นไม่

ตรงกันในการทํางานกลุ่ม ทําให้การออมทรัพย์ของชุมชนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนมีส่วนร่วมไม่สามารถ

ขบัเคล่ือนไดเ้ตม็ท่ี 

3) ผูแ้ทนจากหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินและจงัหวดับางส่วน ยงัขาดแรงจูงใจในการทาํงาน เพ่ือแกไ้ขปัญหาใน

ชุมชนศรีวชิยั ทาํใหก้ารประสานงานและขบัเคล่ือนใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาขาดความต่อเน่ืองบา้งในบางคร้ัง 

4) แผนและแนวทางการดาํเนินการถูกบูรณาการเขา้กบัแผนระดบัทอ้งถ่ินและจงัหวดั ดงันั้นการขบัเคล่ือนให้

การแกไ้ขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอาจตอ้งใชเ้วลาและรอการอนุมติัใชจ้ากหน่วยงาน ซ่ึงระหว่างรอการดาํเนินการต่อ

หากไม่มีกิจกรรมหรือการดาํเนินการอ่ืน ๆ ให้เกิดความต่อเน่ืองของการทาํงานแบบมีส่วนร่วม มีผลทาํให้ชุมชนเกิด

ความไม่มัน่ใจและไม่พร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการทาํงานในรูปแบบดงักล่าว  

5) ระบบการทาํงานในระบบราชการเป็นในรูปแบบการบงัคบับญัชาท่ีมีการสัง่การเป็นปกติ โดยทัว่ไปรัฐเป็น

ฝ่ายริเร่ิมอนัมีการช้ีแนะช้ีนาํ ทาํใหท้างทอ้งถ่ินหรือชุมชนไม่กลา้ตดัสินใจ แสดงความคิดเห็นมากเท่าใดนกั 

 

5. การอภิปรายผล 

ผลการวิจยัอธิบายตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนของ Arnstein (1969) ไดว้า่ชาวชุมชนศรีวิชยัมี

ระดบัขั้นการมีส่วนร่วมท่ีเห็นไดช้ดัเจนอยูใ่นเพียงระดบัขั้นท่ี 3-5 จาก 8 ขั้นบนัได นั่นคือ ขั้นท่ี 3 ขั้นรับฟังข่าวสาร

(Information) ขั้นท่ี 4 ขั้นปรึกษา (Consultation) และขั้นท่ี 5 ขั้นปลอบใจ (Placation) ซ่ึงทั้ง 3 ขั้นน้ีมีระดบัการมีส่วน

ร่วมแบบพิธีกรรมหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน(Partial participation) ซ่ึงหมายถึง ผูเ้ขา้ร่วมมีส่วนในการเสนอความ

คิดเห็นแต่อาํนาจในการตดัสินใจอยูท่ี่บุคคลอ่ืน  ส่วนหน่วยงานทอ้งถ่ินและจงัหวดันบัวา่มีส่วนร่วมในระดบัขั้นบนัได

ท่ี 1-8 อนัถือวา่มีระดบัการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง (Genuine)  อยา่งไรก็ตามแมว้่าชาวชุมชนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมเพียง

บางส่วนและส่วนมากอยู่ในขั้นระดบัเสนอความคิดเห็น แต่นับมีผลสําคญัต่อชาวชุมชนในการตระหนักถึงปัญหาท่ี

ไม่ใช่เฉพาะของตนเองแต่ยงัรวมไปถึงปัญหาของสภาพแวดลอ้มบริเวณพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัตลอดจนปัญหาของชุมชน ซ่ึงถือ

เป็นสถานการณ์ท่ีดีท่ีคนในชุมชนเร่ิมมีความต่ืนตวัในปัญหาท่ีอยูอ่าศยั อนัมีแนวโน้มท่ีจะให้ความร่วมมือการแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวร่วมกบัทางหน่วยงานทอ้งถ่ินซ่ึงมีความเขา้ใจถึงสภาพชุมชนและความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยัริมนํ้ าใน

ชุมชนศรีวิชยัในปัจจุบนัมากข้ึน  นอกจากนั้นเพ่ือสนับสนุนให้ชาวชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการออมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยู่

อาศยัซ่ึงมีความสาํคญัต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัของชุมชน  ควรส่งเสริมให้

ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและเขา้ร่วมประชุมเพ่ือกาํหนดนโยบาย จดัสรรงบประมาณเพ่ือนาํมา

พฒันาชุมชนโดยมีการตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินผลการดาํเนินงานได ้สอดคลอ้งกบัผลวจิยัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพฒันาชุมชนของตาํบลสวายปรอเตียล อาํเภอสะอาง จงัหวดักนัดาล ราชอาณาจกัรกมัพูชา ท่ี

กล่าววา่ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก เพราะมีการเปิดโอกาสชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการ ปรับปรุง
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ระบบการบริหารงานของตาํบลตลอดจนมีส่วนร่วมในการจดัสรรหาเงินเพ่ือนํามาพฒันาชุมชนให้ดีข้ึน(Kosal และ

คณะ, 2561)  ทั้ งน้ีการมีส่วนร่วมจะเกิดข้ึนมากหรือน้อยนั้นย่อมแลว้แต่สถานการณ์ในแต่ล่ะช่วง ซ่ึงการบูรณาการ

จดัทาํแผนพฒันาท่ีอยูอ่าศยัโดยท่ีเปิดโอกาสใหชุ้มชนและหน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมโดยเรียนรู้และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีร่วมกนั ยงัคงเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์กบัชุมชนศรีวิชยัและเทศบาล จ.ชยันาท ในดา้นของการ

เป็นฐานสาํคญัต่อการทาํงานในระดบัพ้ืนท่ี เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และหาทางแกไ้ขปัญหา

ร่วมกนั ยงัเป็นการช่วยลดความเหล่ือมลํ้าและขดัแยง้ รวมถึงการยอมรับเง่ือนไขอยา่งเต็มใจในทุกฝ่าย และหากมีการ

ปรับปรุงและแกไ้ขขอ้ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึน น่าจะมีผลดีทาํใหมี้การดาํเนินการแบบมีส่วนร่วมได้

มีประสิทธิภาพและเกิดผลอนัเป็นประโยชน์กบัทุกฝ่ายใหม้ากท่ีสุด 

 

6. บทสรุป 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนศรี

วิชยั จ.ชยันาท โดยลงปฏิบติัการร่วมกบัชาวบา้น ผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 2) ศึกษาระดบัการมีส่วน

ร่วมในการแกไ้ขปัญหาดา้นท่ีอยู่อาศยั ของชุมชนศรีวิชยั จ.ชยันาท 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการมี

ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดา้นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนศรีวชิยั จ.ชยันาท ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่กระบวนการมีส่วนร่วมใน

ชุมชนศรีวิชยั เกิดข้ึนจากความตอ้งการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนบริเวณท่ีอยูอ่าศยัริมนํ้ าและจากอาํนาจบงัคบัของผูน้าํท่ีเคารพ

นบัถือรวมถึงหน่วยงานทอ้งถ่ินและจงัหวดัท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบพ้ืนท่ี โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นลกัษณะการมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ มี 2 แบบ คือ 1) ประชาชนมีส่วนร่วมทางออ้ม  2) ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให ้

นอกจากนั้นยงัพบวา่ชาวชุมชนศรีวชิยัมีระดบัขั้นการมีส่วนร่วมตามแนวคิดขั้นบนัไดของ Arnstein ในขั้นท่ี 3-5 ซ่ึงทั้ง 

3 ขั้นน้ีมีระดับการมีส่วนร่วมแบบพิธีกรรมหรือการมีส่วนร่วมบางส่วน(Partial participation) ในขณะท่ีหน่วยงาน

ทอ้งถ่ินและจงัหวดัมีส่วนร่วมในระดบัขั้นบนัไดท่ี 1-8 อนัถือวา่มีระดบัการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง (Genuine)  และผลวจิยั

ยงัพบวา่ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีชุมชนศรีวชิยั มีความเก่ียวขอ้งกบั

คน กิจกรรม และการจดัการ คือ  

1) ทศันคติของคนในชุมชนบางส่วนท่ียงัมีทศันคติการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบการรอรับการช่วยเหลือจาก

ทางหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินและจงัหวดัแต่เพียงฝ่ายเดียว 

2) ชาวชุมชนศรีวชิยัส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ร่วมการออมทรัพยเ์พ่ือท่ีอยูอ่าศยัเน่ืองจากมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัใน

การทาํงานกลุ่ม 

3) ผูแ้ทนจากหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินและจงัหวดับางส่วนขาดแรงจูงใจในการทาํงาน  

4) ระหวา่งรอการดาํเนินการ หากไม่มีกิจกรรมหรือการดาํเนินการอ่ืน ๆ ให้เกิดความต่อเน่ืองของการทาํงาน

แบบมีส่วนร่วม จะส่งผลทาํใหชุ้มชนเกิดความไม่มัน่ใจและไม่พร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน  

5) ระบบการทาํงานในระบบราชการเป็นรูปแบบการบงัคบับญัชาท่ีมีการสั่งการเป็นปกติ โดยทัว่ไปรัฐเป็น

ฝ่ายริเร่ิมโดยมีการช้ีแนะช้ีนาํ ทาํใหท้างทอ้งถ่ินหรือชุมชนไม่กลา้ตดัสินใจหรือแสดงความคิดเห็นมากเท่าใดนกั 

6.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
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จากผลการวจิยัเพ่ือเพ่ิมระดบัการมีส่วนร่วมและแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

ศรีวชิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะคือ 

6.1.1 ผูมี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายควรมีความเขา้ใจในขอ้มูลทางกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีใหช้ดัเจน เพ่ือ

ลดอุปสรรคในการดาํเนินงาน และสร้างความเขา้ใจในหลกัการทาํงานไปในในแนวทางเดียวกนัเพ่ือเกิดการบูรณาการ

สูงสุด 

6.1.2 ควรมีการสร้างความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายและความมุ่งหวงัของการดาํเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี

ใหก้บัแกนนาํและคนในพ้ืนท่ีอยา่งทัว่ถึง เพ่ือกระตุน้ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการ 

6.1.3 ควรสร้างแรงดึงดูดทางกิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีจะดาํเนินงานในระยะแรกควรเป็นกิจกรรมท่ีมองเห็น

ความสําเร็จและสร้างความเช่ือถือของประชาชนก่อน และตอ้งมีการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการในการทาํ

กิจกรรมอยา่งละเอียดและพร้อมท่ีจะยดืหยุน่ตามสถานการณ์ดว้ย 

6.1.4 ควรมีการสรุปผลการดาํเนินงานให้คนทุกกลุ่มท่ีเขา้ร่วมรับทราบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบร่วมกนั 

เพ่ือทบทวนและวเิคราะห์ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการทาํงานท่ีผา่นมา รวมถึงส่งต่อขอ้มูล 

6.1.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะในหลายช่องทางท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการมีส่วนร่วมรวมถึงประชาชนจะมีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 

6.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

6.2.1 ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีสามารถส่งผลให้ระดบัการมีส่วนร่วม เช่น แรงจูงใจ เพ่ือนํามาเป็น

แนวทางในการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 

6.2.2 ควรมีการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพในการมีส่วนร่วมของของชุมชนอ่ืน ๆ ใน จ.ชยันาท เพ่ือให้ได้

รายละเอียดขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน จ.ชยันาท ท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

 

7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือจาก ผศ.ดร.กุณฑลทิพย ์พานิชภกัด์ิ และอาจารยม์ลัลิกา 

จงศิริ ท่ีอนุเคราะห์เป็นท่ีปรึกษาและให้คาํแนะนาํในการทาํวิจยั ชุมชนศรีวิชยั และเทศบาลเมือง จ.ชยันาท ท่ีให้ความ

ร่วมมือและความช่วยเหลือในการศึกษาหาขอ้มูลในพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี และสถาบันวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีให้ทุน

สนบัสนุนการวจิยัปีงบประมาณ 2551  
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