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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพฒันาแผนชมุชน (แผนพฒันา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2557 – พ.ศ. 
2560)  บ้านทุ่งแร่ ต าบลหมมู่น อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  งานวิจยันีเ้ป็น
การวิจยัวิจยัแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงคณุภาพ และการวิจยัวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมลูในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2557 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง คือ คณะกรรมการหมูบ้่านท่ีสามารถมีส่วนร่วมใน
การพฒันาแผนชมุชน จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา คือ การจดั
เวทีชาวบ้าน จ านวน 3 ครัง้ 
 ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นไปในรูปแบบ  
การชักน า โดยมีกระบวนการ 1) ประชุมชีแ้จงกิจกรรม โดยเกิดจากความ
ต้องการของผู้ น าชุมชนเรียกประชุมคณะกรรมหมู่บ้าน ในการหารือเพ่ือ
พัฒนาแผนชุมชนเดิมให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 2) จัดเวที
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ชาวบ้าน เพ่ือใช้เป็นเวทีการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน  
3 ครั ง้  ครั ง้แรก เ พ่ือสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแผนชุมชน โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน และการทบทวนแผนชมุชนเดิม มีผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 30 คน (100%) ครัง้ท่ี 2 น าข้อมลูท่ีได้จากการประชมุครัง้ท่ี 
1 มาใช้ปรับแผนชุมชนให้มีความเหมาะสมและทันกับสถานการณ์ปัจจุบนั 
จัดท าร่างแผนชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมในครัง้นี ้จ านวน 21 คน (70%) และครัง้ท่ี 3 น าร่างแผนชุมชนท่ีได้
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มาทบทวนและพูดคยุเพ่ือให้สมบูรณ์
มากท่ีสดุ และสรุปแผนชมุชนท่ีจะใช้จริง มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้จ านวน 
21 คน (70%) 
ค าส าคัญ: การมีสว่นร่วมของชมุชน  รูปแบบการมีสว่นร่วมของชมุชน 
 
Abstract 
 
 This study was conducted to investigate the community 
participation model indicated in a three-year community development 
plan between 2014 -  2017 at Ban Thung Rae, Mu Mon Sub-District, 
Muang District, Udon Thani Province. This is an action research; 
besides, qualitative research is also included. Data collection was 
practiced from January 2015 to December 2015. The populations were 
3 0  village committees who were able to participate in community 
development plan. Establishing local voices for three times was added 
as research instrument in order to acquire effective data. 
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  The findings found that the community participation was in 
persuasion pattern resulted from meeting arrangement and local 
voices establishment. The meeting arrangement was from needs of a 
village headman who asked all village committees to participate in the 
meeting for making consultation and agreement on adjusting and 
developing the ex-community development plan to pursue present 
situations. The local voices which aimed to examine the community 
participation of the village committees were practiced for three times. 
The first local voices comprised of 30 village committees (100%) was 
for making understanding and developing community development 
plan through community participation model and reviewing the ex-
community development plan. The second local voices consisted of 
21 village committees (70%) was from adjusting concluded data of the 
first local voices to pursue the present situation through community 
participation model, so a draft of new community development plan 
was created. The third local voices involved 21 village committees 
(70% was done by reviewing, reconsidering, and making an 
agreement to transform the draft of new community development plan 
to a complete one; moreover, conclusion of a new complete 
community development plan was also added.                     
Keywords: Community Participation, Community Participation Model 
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บทน า 
 ในปัจจบุนัประเทศไทย มีความพยายามท่ีจะพฒันาประเทศ โดยมุ่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และใช้ประสบการณ์จาก 
การด าเนินชีวิตและการอยู่ ร่วมกันในสังคมมาเป็นตัวช่วยในการเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งแผนพฒันาชุมชน เป็นสิ่งท่ีชีใ้ห้เห็นถึงปัญหา
และความต้องการของท้อง ถ่ิน เป็นเคร่ืองมือหนึ่ง ท่ีช่วยให้ชุมชนเกิด 
การพัฒนาในด้านต่างๆ ตามท่ีชุมชนได้มีการวางแผนในกิจกรรมต่างๆ  
ท่ีชมุชนต้องการพฒันา โดยแผนชมุชนมีความเก่ียวเน่ืองในภาพรวมของการ
พัฒนาประเทศ ทัง้จากแผนระดับชาติ สู่ระดับหน่วยงาน และระดับพืน้ท่ี  
โดยน าความต้องการของทุกภาคส่วนมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจังหวัด  
มีการใช้กระบวนการจดัท าแผนชมุชน แผนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผน-
อ าเภอ และแผนจงัหวดั ดงันัน้ แผนชุมชน ถือเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิด
กิจกรรมการพัฒนาท่ีเกิดขึน้จากคนในชุมชน โดยใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนหรือท้องถ่ินของตนเอง ให้เป็นไปตามท่ีต้องการและสามารถ
แก้ปัญหาท่ีชมุชนเผชิญอยูร่่วมกนัได้ 
 ในการจัดท าแผนชุมชน มีแนวคิดพืน้ฐานจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ท่ีได้ก าหนดการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ิน
พึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เองและให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการตดัสินใจทางการเมืองการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
สงัคม และการเมือง รวมทัง้การแก้ไขปัญหาความยากจน ท่ีต้องมุ่งเสริมสร้าง
ความสามารถในการจดัการปัญหาชมุชน โดยชมุชนและเพ่ือชมุชน โดยใช้ทนุ
ทางสงัคม ทนุทางวฒันธรรม ทนุทางทรัพยากรและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ซึง่เป็น
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 ศกัยภาพของชุมชนมาสร้างกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของชมุชนร่วมกัน 
โดยการจดัท าแผนชุมชนเพ่ือใช้เป็นแนวทางการพฒันาและแก้ไขปัญหา ซึ่ง
จะน าไปสู่การสร้างชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งและเอาชนะความยากจนได้ 
(กระทรวงมหาดไทย, 2548) จากแนวคิดพืน้ฐานนีน้ าไปสู่การขบวนการ
วิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาว่าคืออะไร และจะท าอย่างไร โดยคนในชุมชนได้มา
ร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพฒันาของชุมชน โดยยึด
หลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินเป็นหลกั 
ซึ่งบางกิจกรรมท่ีชุมชนไม่สามารถท าเองได้ ก็สามารถขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกได้ โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเข้าเป็นแผนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือแผนงาน/โครงการของราชการได้ แผน
ชุมชนมีช่ือเรียกแตกต่างกันตามความเข้าใจของแต่ละท้องถ่ิน อาทิ แผน
แม่บทชุมชน แผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนชีวิต เป็นต้น (กระทรวงมหาดไทย , 
2549) ดงันัน้ กระบวนการจดัท าแผนชมุชนเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง 
และเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีทรงพลงัท่ีจะชว่ยพฒันาชมุชนให้เกิดความ
ยัง่ยืนได้ 
 ชุมชนบ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาในการพฒันาชุมชนในด้านต่างๆ ทัง้ทางด้านอาชีพหลกั
ของชมุชน คือ ท านา ท่ีมีการประสบกบัภยัธรรมชาติ คือ พืน้ท่ีทางการเกษตร
ของชุมชนประสบกับภัยน า้ท่วม เกิดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตร 
นอกจากนีจ้ากแผนพฒันาชมุชนท่ีผ่านมายงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีแท้จริง
ของชมุชนได้ ยงัส่งผลให้ชมุชนบ้านทุ่งแร่กลายเป็นหมู่บ้านท่ีมีฐานะยากจน
ท่ีสุดในพืน้ท่ีการบริหารการปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลหมูม่น ดงันัน้ เพ่ือให้
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ชมุชนบ้านทุ่งแร่ มีการพฒันาตนเองให้รอดพ้นจากความยากจน และปัญหา
ตา่งๆ ท่ีชมุชนต้องเผชิญ และกลายเป็นชมุชนเข้มแข็ง ผู้วิจยัจึงมีความสนใจ
ศกึษาลกัษณะการมีสว่นร่วมของชมุชนในการพฒันาแผนชมุชน เพ่ือให้ชมุชน
ได้เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมจากการปฏิบตัิจริง โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมจากการพฒันาแผน 3 ปี ระหวา่ง พ.ศ.2557 - 2560 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาแผนชมุชน 
(แผนพฒันา 3 ปี ระหวา่ง พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) บ้านทุง่แร่ หมู ่4 ต าบลหมู
มน่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน กรณี บ้านทุ่งแร่ 
หมู่ 4 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี จะท าการศึกษาถึงรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาแผนชมุชน (แผนพฒันา 3 ปี ระหว่าง 
พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) และอธิบายถึงอิทธิพลท่ีมีผลต่อกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแผนชุมชนบ้านทุ่งแร่ หมู่ 4 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทความเร่ืองนีมี้ศพัท์เฉพาะท่ีส าคญั คือ “การมีส่วนร่วมของชมุชน”
(Community Participation) ซึ่งหมายถึง กระบวนการท่ีชุมชนได้เข้ามามี
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 บทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผล และร่วมประเมินผล
ในโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน 
 และ “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน” (Community Participation 
Model) คือ ลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแผนชุมชน 
โดยแบง่ออกได้เป็น 3 รูปแบบ (United Nation Organization, 1981) 
 1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง เป็นการมีส่วนร่วมในรูปแบบ
อาสาสมคัรหรือการรวมตวักนัเพ่ือแก้ไขปัญหาในกลุม่ของตนเอง 
 2) การมีส่วนร่วมแบบใช้การชักน า เป็นการมีส่วนร่วมโดยความ
เห็นชอบหรือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหรือผู้ ท่ีมีอ านาจหรือมีความ
เก่ียวข้อง 
 3) การมีส่วนร่วมแบบใช้การบังคับ เป็นการมีส่วนร่วมภายใต้ 
การด าเนินงานของนโยบายหรือมีสว่นในการรับผิดในการหน้าท่ี 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิง
คณุภาพ และการวิจยัวิจยัเชิงปฏิบตัิการ โดยมีกระบวนการด าเนินการวิจัย 
(เก็บรวบรวมข้อมลูในชว่งเดือนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ.2557) ดงันี ้
 1. พืน้ท่ีท่ีใช้ในการศกึษา 

บ้านทุง่แร่ หมู ่4 ต าบลหมมูน่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียมบ้านทุ่งแร่หมู่ 4 ต าบลหมูม่น อ าเภอเมือง จังหวดัอดุธานี 
ทีม่า: https://maps.google.co.th/maps?hl=th&tab=wl, 2013. 
  

2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัในพืน้ท่ีบ้านทา่แร่ ท่ี
สามารถให้ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชน และเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการพฒันาแผน
ชมุชนของตนเองได้ กลุ่มประชากร คือ กลุ่มผู้ ท่ีสามารถพฒันาแผนชมุชนได้ 
คือ ผู้น าชมุชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ย คณะกรรมการหมูบ้่าน จ านวน 30 คน  
 3. วิธีการด าเนินการ ดงันี ้
 การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน โดยใช้วิ ธีการสังเกต 
การสมัภาษณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา คือ การจดัเวทีชาวบ้าน (Local 
Voices) จ านวนครัง้ในการจดัเวทีชาวบ้าน จ านวน 3 ครัง้ ได้แก่ 1) ครัง้ท่ี 1 ณ 
บ้านพอ่ผู้ใหญ่ บญุสง่ ดีเลิศ วนัท่ี 23 มีนาคม 2557 จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
30 คน 2) ครัง้ท่ี 2 ณ บ้านพ่อผู้ ใหญ่ บญุส่ง ดีเลิศ วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2557 
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 จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน และ 3) ครัง้ท่ี 3 ณ ศาลาวดัทุง่สวา่ง บ้านทุง่
แร่ วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2557 จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน (รูปท่ี 2 - 4) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 เป็นการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) โดยพิจารณาจาก
ข้อมลูท่ีมีการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างและการจดัเวทีชาวบ้าน ส่วนสถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
    
    
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 การประชมุครัง้ที ่1 ณ บา้นพ่อผูใ้หญ่ บญุส่ง ดีเลิศ วนัที ่23 มีนาคม 2557 
จ านวนผูเ้ข้าร่วมเวที 30 คน 
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ภาพที ่3 การประชมุครัง้ที ่2 ณ บา้นพ่อผูใ้หญ่ บญุส่ง ดีเลิศ วนัที ่24 พฤษภาคม 2557 
 
 
 
   
 
 
 
 
  ภาพที ่4 การประชมุครัง้ที ่3 ณ ศาลาวดัทุ่งสว่าง บา้นทุ่งแร่ วนัที ่14 กรกฎาคม 2557  
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นไปในรูปแบบ  
การชกัน า (Induced Participation) ซึง่เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการชกัน า
ของผู้ น าชุมชน ท่ีมีความต้องการในการปรับปรุงแผนชุมชนให้ทันกับ
สถานการณ์ปัจจบุนั โดยมีกระบวนการเข้าร่วม ดงันี ้(ภาพท่ี 5) 
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  1. ประชุมชีแ้จงกิจกรรม โดยเกิดจากความต้องการของผู้น าชุมชน 
คือ พ่อผู้ ใหญ่บุญส่ง ดีเลิศ (ซึ่งท่านได้เสียชีวิตลงในช่วงการจดัเวทีครัง้ท่ี 2) 
เรียกประชมุคณะกรรมหมู่บ้าน ในการหารือเพ่ือพฒันาแผนชมุชนเดิมให้ทนั
ตอ่สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 2. จดัเวทีชาวบ้าน เพ่ือใช้เป็นเวทีการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชมุชน ลกัษณะการจดักระบวนการเป็นไปในลกัษณะการตัง้ค าถามและ
ให้ผู้ เข้าร่วมแลกเปล่ียนความรู้เพ่ือใช้ประกอบการพฒันาแผนชมุชน โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งก าหนดความต้องการของ
ชุมชน โดยเน้นปัญหาเร่งด่วน และโครงการท่ีต้องด าเนินการ การจัดเวที
ชาวบ้านในครัง้นี ้จดัขึน้ 3 ครัง้ ดงันี ้
  1) ครัง้ท่ี 1 เพ่ือสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแผนชุมชน 
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน โดยการทบทวงแผนชมุชนเดิม วิเคราะห์
สถานการณ์ตามเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และสรุปข้อมูลท่ีได้จากการ
ประชมุ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการใน
ชมุชน คดิเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดในชมุชน 
  2) ครัง้ท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้จากการประชุมครัง้ท่ี 1 มาใช้ปรับ
แผนชมุชนให้มีความเหมาะสมและทนักบัสถานการณ์ปัจจบุนั จดัท าร่างแผน
ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (แผนพฒันา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 
2557– พ.ศ.2560) มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้จ านวนทัง้สิน้ 21 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 70 จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดในชมุชน 
  3) ครัง้ท่ี 3 น าร่างแผนชมุชนท่ีได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชมุชน มาทบทวนและพดูคยุเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์มากท่ีสดุ และสรุป
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ภาพที ่5 รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนแบบการชกัน า (Participation 
of induced) 

โดยเกิดจากความต้องการ

ของผู้น าชมุชน 

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT (SWOT Analysis)           

จดัท าร่างแผนชมุชนโดย 
กระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ชมุชน(แผนพฒันา 3 ปี 
ระหว่าง พ.ศ.2557- 2560 
โดยใช้ข้อมลูที่ได้จากการ
ประชมุครัง้ที่ 1 

แผนชมุชนที่เกิดจากกระบวนการ

มีสว่นร่วมของชมุชน 

สร้างความเข้าใจ  
การทบทวนแผนชมุชนเดิม 
วิเคราะห์สถานการณ์ 

น าร่างแผนชมุชนโดย 
กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชมุชนมาทบทวน 
และพดูคยุเพ่ือให้สมบรูณ์ 
มากที่สดุ และสรุปแผน
ชมุชนท่ีจะใช้จริงในปัจจบุนั 
 

แผนชมุชนท่ีจะใช้จริง มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นี ้จ านวนทัง้สิน้ 21 คน คดิเป็น
ร้อยละ 70 จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดในชมุชน 
 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นไปในลกัษณะการชกัน า Participation of induced 

 

                                           

                                                                                      

                                             

                                                       
                                        

                                                           

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประชมุชนชีแ้จงกิจกรรม 

วิเคราะห์ความต้องการ

และปัญหาของชมุชน 

อิทธิพลที่มีผลตอ่การมี

สว่นร่วมของชมุชน 

จดัเวทีชาวบ้าน จดัเวทีชาวบ้านครัง้ที่ 1 

จดัเวทีชาวบ้านครัง้ที่ 2 

จดัเวทีชาวบ้านครัง้ที่ 3 
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 อภปิรายผล 
 จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทุ่งแร่ เป็นไปใน
ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบการชักน า ( Induced Participation) (United 
Nations, 1981) ซึ่งเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการชกัน าของผู้น าชมุชน ท่ีมี
ความต้องการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ชมุชนพ้นจากปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใน
ชมุชนให้ได้มากท่ีสุด ดงันัน้ ผู้น าชมุชน น าโดยผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน
และคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงรวมตวักันเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชุมชน 
ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของจิรศกัดิ์ สีใจเจริญ (2543) ท่ีผู้น าชมุชนถือเป็น
บคุคลท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดการมีสว่นร่วม  

ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ท่ีมีบทบาทเป็นผู้น าชมุชนเปรียบเสมือนเป็นตวัแทน
ของชาวบ้านท่ีต้องพฒันาชมุชนในด้านตา่งๆ ดงันัน้ การมีสว่นร่วมในรูปแบบ
ท่ีมีผู้น าเป็นผู้ชกัน า ถือเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีเน้นการพฒันาพืน้ท่ี 
(ชุลีพร วิมุกตานนท์, 2522; กรรณิกา ชมดี, 2524) และเป็นลักษณะการมี
ส่วนร่วมท่ีสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศท่ีก าลังพัฒนา (Wen Jun Li. 
2006; Tosun, 2000; Zakus and Lysack, 1998) โดยเฉพาะประเทศไทยท่ี
พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการมีส่วนแบบชกัน า โดยมี
ผู้น าชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าไปมีบทบาท
ส าคญัในการมีส่วนร่วมและการพฒันาในด้านต่างๆ (นเรศ คงโต และคณะ, 
2557; ทวีศลิป์ กลุนภาดล, 2550; สมลกัษณา ไชยเสริฐ, 2549; Wen Jun Li. 
2006) ซึ่งการมีส่วนร่วมในลกัษณะนีมี้ความส าคญักบัประเทศท่ีก าลงัพฒันา
เป็นอย่างมาก และผู้น าชุมชนถือเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลผลต่อกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาแผนชมุชน ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้น าชมุชน หรือหน่วยงานรัฐ 
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ถือเป็นบคุคลหรือองค์การท่ีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้างกระบวนการ
มีสว่นร่วมในชมุชน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่และไว้วางใจของสมาชิกในชมุชน 
(สมลกัษณา ไชยเสริฐ, 2549) 
 นอกจากนี ้จากจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในทัง้ 3 ครัง้ พบว่า ในครัง้
แรก มีผู้ เข้าร่วมโครงการท่ีเป็นคณะกรรมในชุมชนทัง้ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดของชมุชน สว่นในครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3 
เหลือคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
คณะกรรมการทัง้หมดในชุมชน  ถึงแม้จะมีคณะกรรมบางส่วนหายไปจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม แต่ส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ นี เ้ น่ือ งจาก
คณะกรรมการบางท่านติดภารกิจจะต้องประชุมชนกับหน่วยงานองค์การ
บริหารสว่นต าบล จงึท าให้ไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ แตส่ว่นใหญ่ผู้ ท่ีไม่มี
ภารกิจในวนัและเวลาดงักลา่วก็เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในทุกครัง้ ซึ่งการมีผู้น าท่ีดี และมีความเสียสละ มีความ
ใส่ใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง สิ่งเหล่านีท้ าให้ลูกบ้าน หรือผู้ ท่ีอยู่
ภายใต้การปกครองเกิดความศรัทธา (ยุวดี พวงรอด, 2556; ประสิทธ์ิ สุขทวี
ทรัพย์, 2549) จึงส่งผลให้คณะกรรมการชุมชนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมใน
ครัง้นี ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการพฒันาพืน้ท่ี 
  1.1 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความส าคญักบัแผนชมุชนท่ี
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัท าโครงการตา่งๆ ให้มากกว่านี ้
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 เน่ืองจากแผนพฒันาชมุชนเป็นแผนท่ีชมุชนมีความต้องการในการพฒันาของ
ตนเอง และชมุชนเป็นผู้ ท่ีต้องได้รับประโยชน์จากแผนชมุชน 
  1.2 หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการสง่เสริมและพฒันาชมุชน
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง พร้อมกับให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้มากขึน้ ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดพลังแห่งความคิดและสร้าง
ความสามคัคีในชมุชน 
 2. ข้อเสนอแนะ 
  2.1 ควรศกึษาสภาพปัญหาตา่งๆ ในชมุชน โดยใช้กระบวนการ
มีสว่นร่วมของชมุชนเพ่ือพฒันาและแก้ปัญหาให้กบัชมุชนได้อยา่งแท้จริง 
  2.2 ควรมีการศกึษาในประเด็นเดียวกันในพืน้ท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้
เกิดการพฒันาในชมุชนอยา่งแท้จริง 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 งบประมาณสนบัสนุนการวิจยั ประจ าปี 2556 จากสถาบนัวิจยัและ
พฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ ผู้น าชมุชน คณะกรรมการชมุชน และชาวบ้าน 
บ้านทุง่แร่ ต าบลหมมูน่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี ท่ีให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ ขออุทิศแด่ คุณพ่อผู้ ใหญ่ 
บุญส่ง ดีเลิศ ท่ีได้อุทิศชีวิตในการท างานเพ่ือชุมชนจนถึงวาระสุดท้ายของ
ชีวิต เพ่ือให้ชมุชนอนัเป็นท่ีรักได้รับการพฒันาและประชาชนในชมุชนอยู่กัน
อยา่งมีความสขุ 
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