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แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
องคกร และหนวยงานตางๆ ในการพัฒนา
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1. ความหมายและความสําคัญของการมีสวนรวม
การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม เกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ หลายรูปแบบ หลายวิธีการแตกตางไปตามวัตถุประสงค ทําให
นิยามและความหมายของการมีสวนรวมตางกันไปบาง โดยมีผูใหความหมายที่หลากหลาย และมีความ
แตกตางกันไปตามความเขาใจและประสบการณของแตละบุคคล เชน (อางถึงในวรางคณา วัฒโย, 2540)
Erwin (1976) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนคือ กระบวนการใหประชาชนเขามามี
สว นเกี่ย วข อ งในการดํ า เนิน งานพั ฒ นา ร ว มคิด ร ว มตั ด สิ น ใจแก ปญ หาของตนเอง รว มใช ความคิ ด
สรางสรรค ความรูและความชํานาญรวมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
Shifting กลาววา โดยพื้นฐานแลวการมีสวนรวม หมายถึง การปลดปลอยประชาชนใหหลุดพน
จากการเปนเพียงผูรับผลจากการพัฒนา และใหกลายเปนผูกระทําในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและเขาสู
ภาวะทันสมัย
Frankly Lisk (1985) ใหความหมายการมีสวนรวมในมุมมองที่กวางวา เปนการเขารวมอยาง
แข็งขันของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและทุกรูปแบบของกิจกรรมตางๆ ทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผนที่มีการกําหนดรูปแบบ
แนวคิดการมีสวนรวมสัมพันธกับการเขารวมของมวลชนอยางกวางขวางในการเลือกการบริหาร และ
การประเมินผลของแผนงานและโครงการตางๆ ที่จะนํามาซึ่งการยกระดับความเปนอยูใหสูงขึ้น
กลุมผูเชี่ยวชาญองคการสหประชาชาติ (1981) กลาววา การนิยามความหมายการมีสวนรวม
ของประชาชน ควรจะมี ลัก ษณะจํ ากั ดเฉพาะในระบบเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมือ งหนึ่ ง ๆ เทา นั้ น
อยางไรก็ดี กลุมผูเชี่ยวชาญดังกลาวไดขยายความการมีสวนรวมของประชาชน ครอบคลุมประเด็นดังนี้
1) การมีสวนรวมของประชาชน ครอบคลุมการสรางโอกาสที่เอื้อใหสมาชิกทุกคนของ
ชุ ม ชนและสั ง คมได ร ว มกิ จ กรรม ซึ่ ง นํ า ไปสู แ ละมี อิ ท ธิ พ ลต อ กระบวนการพั ฒ นา และเอื้ อ ให ไ ด
รับประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน
2) การมีสวนรวมสะทอนการเขาเกี่ยวของโดยสมัครใจและเปนประชาธิปไตย ในกรณี
ตอไปนี้
- เอื้อใหเกิดความพยายามพัฒนา
- การแบงสรรผลประโยชนจากการพัฒนาโดยเทาเทียมกัน
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การตัดสินใจเพื่อกําหนดเปาหมาย กําหนดนโยบาย การวางแผน และการดําเนิน
โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
3) การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจ ไมวาระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ
จะชวยกอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชนที่ดิน
4) ลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชน อาจผิดแผกแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศ นโยบายและโครงสรางการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชากร การมี
ส ว นร ว มของประชาชนมิ ไ ด เ ป น เพี ย งเทคนิ ค วิ ธี ก าร แต เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการประกั น ให เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาที่มุงเอื้อประโยชนตอประชาชน
ในการประชุ ม เรื่ อ งการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการพั ฒ นา จั ด โดยศู น ย น โยบาย
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีขอสรุปเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริงวาหมายถึง
การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใชทรัพยากร
และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจําเปน
อยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม และไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา ซึ่งแสดงออกในรูปของ
การตัดสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองอยางเปนตัวของตัวเอง ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท ให
ความเห็น ว า กระบวนการมีส ว นร ว มของสาธารณชนคื อ กระบวนการที่ นํ า เอาความหว งกัง วลของ
สาธารณชน ความตองการและคานิยมผนวกเขาไปกับการดําเนินการตัดสินใจของรัฐ กระบวนการมี
สวนรวมของสาธารณชนจึงเปนสื่อกลางสองทางดวยมีจุดมุงหมายเพื่อนําไปสูการตัดสินใจของดีกวาที่
สาธารณชนโดยสวนราชการสนับสนุน
จากนิยามที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา การมีสวนรวมคือ กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล
และความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเปนที่
ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งถึงการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจและการรับรู-เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอทุกฝาย
อาจจะกลาวไดวาแนวคิดการมีสวนรวมเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการที่จะจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนดวยตัวของชุมชนเองได และในการอธิบายการมีสวนรวมนั้นจําเปนตองอธิบาย
ระดับของการมีสวนรวม เพื่อที่จะชี้ใหเห็นความสามารถของชาวบานในการเขาไปมีสวนรวมในระดับ
ใดบาง ทั้งนี้ โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977; อางถึงใน บัญชร แกวสอง, 45)

104

ภาคผนวก จ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยมีสวนรวมในการตัดสินใจในทุกขั้นตอนตั้งแต
เริ่มตน ชวงดําเนินการวางแผน และชวงการตัดสินใจตามแผน
ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยพิจารณาวาใครจะทําอะไรใหกับโครงการ
ไดบาง เชน การชวยเหลือดานทรัพยากรการบริหาร การประสานและการขอความชวยเหลือ เปนตน
ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ซึ่งตองคํานึงถึงผลประโยชนในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ รวมถึงการกระจายผลประโยชน ทั้งที่ผลทางบวกและทางลบ
ขั้นที่ 4 การมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ผลโดยสิ่ ง สํ า คั ญที่ จ ะต อ งสั ง เกต คื อ ความเห็ น
(views) ความชอบ (preferences) และความคาดหวัง (expectation) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได
บัญชร แกวสอง (2545) ไดเสนอวารูปแบบที่แทจริงหรือสมบูรณของการมีสวนรวมนั้นจะตอง
มีองคประกอบดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ
1) การวางแผน (Planning) ในสวนนี้ประชาชนมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาจัดลําดับ
ความสําคัญ ตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล และประการสําคัญ
คือการตัดสินใจ
2) การดําเนินกิจกรรม (Implementation) ในสวนนี้ประชาชนตองมีสวนรวมในการจัดการ
และบริหารใชทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมการเงิน และการบริหาร
3) การใชประโยชน (Utilization) เปนสวนที่ประชาชนจะตองมีความสามารถในการนําเอา
กิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชน เปนการเพิ่มระดับการพึ่งตนเอง และการควบคุมทางสังคม
4) การไดรับผลประโยชน (Obtaining benefits) เปนการแจกจายผลประโยชนอยางเทาเทียม
อาจเปนผลประโยชนสวนตัว สังคมหรือวัตถุ
5) การประเมิ น ผลการพั ฒ นา (Evaluating development) เป น การประเมิ น ผลเพื่ อ ทราบ
ปญหาและอุปสรรคตางๆ
การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่เสริมสรางและสงเสริมใหประชาชนไดเขามา
มีสวนรวมเต็มที่ในการพัฒนาชุมชนในทุกขั้นตอนคือ รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมแกไข
ปญหา รวมประเมินผล รวมรับผิดชอบ รวมรับผลของการพัฒนา ทั้งในรูปของบุคคล กลุมและองคการ
อยางแทจริงและดวยความสมัครใจ การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนหลักการพื้นฐานของการพัฒนา
ชุมชน เพราะเปนการสรางความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง มองเห็นและตระหนักถึงศักยภาพหรือพลังความรู
ความสามารถของตนเอง เกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชนและงานพัฒนาชุมชน (Sense of Belonging)
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สามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชนของตนไดสําเร็จ และนําไปสูการพัฒนาดานอื่นๆ ตอไปอยางไมหยุดยั้ง
(ปาริชาติ วลัยเสถียร 2532 : 75-76 และสนธยา พลศรี 2545 : 62-65)

2. หลักการการมีสวนรวม
1) บริ ก ารสวัส ดิ ก ารสั ง คมทุ ก ชนิด ต อ งจั ด ขึ้น ตามความต อ งการของประชาชน (Social
Welfare Program to meet community needs) หากกิจกรรมที่นําไปใหประชาชนเปนเรื่องใหมก็ตองใช
เวลานานในการกระตุนเรงเราความสนใจ ใหความรูความเขาใจจนประชาชนยอมรับความจําเปนและ
ประโยชน ใ นการจั ด กิ จ กรรมเหล า นั้ น อาจเริ่ ม ต น กิ จ กรรมโดยอาศั ย ผู นํ า ชุ ม ชน หมายถึ ง ผู นํ า ตาม
ธรรมชาติที่ชาวบานเคารพนับถือ ผูนําทางศาสนา ผูนําที่ไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งจากทางราชการ
เพื่อเปนผูบุกเบิกและชักนําชาวบานตอไป เนื่องจากผูนําชุมชนโดยทั่วไปจะสามารถปรับทัศนะและการ
ยอมรับสิ่งใหมไดเร็วกวาและเปนผูนําที่ชาวบานมีศรัทธาในตัวอยูแลว
2) ประชาชนผูไดรับประโยชนจากการบริการสวัสดิการสังคม จะตองมีสวนรวมในการ
จัดบริการและมีสวนรวมในการบริหารโครงการใหสําเร็จ (Participation in Social Welfare Programs)
โดยเขามามีสวนรวมตั้งแตตน
3) โครงการสวัสดิการสังคมใดๆ จะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนดวยความสมัครใจ
(Voluntary Cooperation) ตองคํานึงถึงขีดความสามารถของประชาชนที่รับดําเนินการตอไปได โดย
ไมตองพึ่งพาภายนอก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกตองไมทุมเทในลักษณะการใหเปลาโดยสิ้นเชิง
4) การใชทรัพยากร พยายามใชทรัพยากรในชุมชนใหมีประโยชนมากที่สุด (Utilization)
กิจกรรมที่นําเขาไปในชุมชนตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมความพรอมรับของชุมชนสอดคลองกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ตองทําใหประชาชนเกิดความสํานึกเปนเจาของ
กิจกรรมและสามารถทําตอไปไดเองเมื่อการชวยเหลือจากภายนอกสิ้นสุดลง การชวยตนเอง และการ
พึ่งตนเปนหลักสําคัญที่ตองเริ่มตั้งแตตน
5) กิจกรรมตองดําเนินการโดยลักษณะกลุมเพื่อสรางพลังกลุมในการรับผิดชอบรวมกัน
สรางความสัมพันธระหวางสมาชิกกลุมปลูกฝงทัศนคติและพฤติกรรมที่เห็นแกสวนรวม ทํางานเสียสละ
เพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว
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3. รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน (อิระวัชร จันทรประเสริฐ, 2540, น. 10)
อาจจําแนกออกได 3 ประการ ดังนี้
1) การที่ป ระชาชนมีส ว นร ว มโดยตรง (Direct participation) โดยผ า นองค กรจั ด ตั้ง ของ
ประชาชน (Inclusive organization)
2) การที่ ป ระชาชนมี ส ว นร ว มทางอ อ ม (Indirect participation) โดยผ า นองค ก รผู แ ทน
ประชาชน (Non-representative organization) เชน กรรมการของกลุม
3) การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยเปดโอกาสให (Open participation) โดยผานองคกรที่
ไมใชผูแทนของประชาชน (Non-representative) เชน สถาบันหรือหนวยงานที่เชิญ หรือเปดโอกาสให
ประชาชนเขามีสวนรวมเมื่อไรก็ไดทุกเวลา

4. ลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน
1) การมีสวนรวมในการคิด โดยใหโอกาสผูที่เกี่ยวของในทุกระดับเขามามีสวนรวมในการ
เสนอขอมูล สภาพปญหา คนควาปญหา คนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือองคการของ
ตนเอง ตลอดจนรวมถึงการศึกษาหาขอมูลและวิเคราะหปญหาเพื่อสนองความตองการของชุมชน สราง
รูปแบบวิธีการที่จะแกไขปญหาและลดปญหาของชุมชน หรือสรางสรรคสิ่งใหมที่จะเปนประโยชนที่
สนองความตองการของชุมชนหรือองคกร
2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการตามเปาหมายที่กําหนดไว การวางรูปแบบนโยบาย การวางแผนและ
การปฏิบัติ
3) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย การสนับสนุนดาน
ทรัพยากรการบริหารและการประสานความรวมมือ
4) การมี ส ว นร ว มในผลประโยชน (Benefits) ไม ว า จะเป น ผลประโยชน ท างด า นวั ต ถุ
ผลประโยชนทางสังคม หรือผลประโยชนสวนบุคคลในลักษณะยุติธรรม
5) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)
และจะตองพิจารณาวากระบวนการในการเขามามีสวนรวมนั้นเปนอยางไร โดยใหพิจารณาใน
ประเด็นตอไปนี้
1) การริเริ่มเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมนั้นเกิดจากขาราชการหรือชาวบาน
2) การชักนําเขามามีสวนรวมนั้น เปนความสมัครใจหรือบีบบังคับ
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3) ชองทางและโครงสรางของการมีสวนรวมเปนอยางไร
4) ระยะเวลาและขอบเขตของการมีสวนรวมเปนเชนไร (ครั้งเดียว, เปนครั้งคราว,
ตอเนื่อง)
5) ไดมีการพัฒนาศักยภาพชุมชนแคไหน (การมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการ
ตัด สิน ใจหรือ การดํา เนิน งานนํา ไปสูผ ลที่ว างไวอ ยา งมีประสิท ธิภ าพมากนอ ย
แคไหน)
ไดมีทานผูรูหลายทานไดกลาวถึงปจจัยตางๆ ที่ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม ดังตอไปนี้
วิลเลี่ยม รีดเดอร (Reeder) ไดสรุปปจจัยตางๆ ที่ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมของประชาชน
ไว 11 ประการ คือ
1) การปฏิบัติตนใหคลอยตามความเชื่อพื้นฐาน คือ บุคคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะ
เลือกแบบวิธีปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองและคลายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของตนเอง
2) มาตรฐานคุณคาบุคคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณคาของตนเอง
3) เปาหมาย บุคคล และกลุมบุคคล เหมือนจะสงเสริม ปองกันและรักษาเปาหมาย
ของตนเอง
4) ประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคล และกลุมบุคคล บางครั้งมี
รากฐานมาจากประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา
5) ความคาดหมายของบุคคลและกลุมบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายวา
ตองประพฤติในสถานการณเชนนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติตอผูอื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผูอื่นดวย
6) การมองแตตนเอง บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตางๆ ซึ่งคิดวาตนเองควรตอง
กระทําเชนนั้น
7) การบีบบังคับ บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตางๆ ดวยความรูสึกวาตนถูกบังคับ
ใหทํา
8) นิสัยและประเพณีบุคคลและกลุมบุคคลมักทําสิ่งตางๆ ซึ่งตนมีนิสัยชอบกระทํา
เมื่ออยูในสถานการณนั้นๆ
9) โอกาส บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการปฏิบัติงานของ
สังคม โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวของกับจํานวนและชนิดโอกาส ซึ่งโครงสรางของสังคม เอื้ออํานวยใหเขา
มามีสวนรวมในการกระทําเชนนั้นเทาที่พวกเขาไดรับรูมา
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10) ความสามารถ บุ ค คลและกลุ ม บุ ค คลมั ก จะเข า มามี ส ว นร ว มทํ า ในกิ จ กรรม
บางอยางที่ตนเองเห็นวาสามารถทําในสิ่งที่ตองการใหเขากระทําในสถานการณเชนนั้น
11) การสนับสนุน บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารูสึกวาเขาไดรับการ
สนับสนุนที่ดีพอใหกระทําเชนนั้น
ศศิพัฒน ยอดเพชร (2535, น. 4) กลาววา การที่ประชาชนจะมีสวนรวมโดยเปนผูกระทําการ
พัฒนาตนเองมิใชเปนเพียงผูรับการพัฒนานั้น ปจจัยสําคัญที่ทําใหการมีสวนรวมเกิดขึ้นไดอยางมั่นคง
ประกอบดวย
1) การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ เปนการเกี่ยวของทั้งตัว (Self) มิใชเฉพาะ
เพียงแตเกี่ยวของดานกําลังกายหรือทักษะกลาวคือ ผูมีสวนรวมจะมีสวนเกี่ยวของทางจิต (Ego-Involved)
ไมเพียงแตเฉพาะดานการงาน (Task-Involved)
2) การกระทํา การให เมื่อผูมีสวนรวมเกิดความเกี่ยวของดานจิตใจและอารมณแลวก็
เทากับเปดโอกาสใหเขาไดเสนอความคิดริเริ่มสรางสรรค และกระทําการเพื่อใหบรรจุวัตถุประสงค
ดังนั้น การมีสวนรวมจึงจําเปนมากกวาการยินยอมพรอมใจของบุคคล กลุม ชุมชนตอสถานการณนั้นๆ
3) การรวมรับผิดชอบ เมื่อเกิดการเกี่ยวของดานจิตใจ อารมณ และไดกระทําการให
สถานการณกลุมนั้นแลว ผูมีสวนรวมจะเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมนั้นดวยการมีสวนรวมเปน
กระบวนการทางสังคมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของกับกลุมและตองการเห็นผลสําเร็จของการทํางานนั้นดวย
จึงเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม
นิ รั น ดร จงวุ ฒิ เ วศย (2527, น. 182-187) กล า วว า การมี ส ว นร ว มของประชาชนอยู ภ ายใต
เงื่อนไข 3 ประการ คือ
1) ประชาชนตองมีอิสรภาพที่จะมีสวนรวม (Freedom to participate)
2) ประชาชนตองสามารถที่จะมีสวนรวม (Ability to participate)
3) ประชาชนตองเต็มใจที่จะมีสวนรวม (Willingness to participate)
โดยสรุ ป แล ว อาจกล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ได ว า การมี ส ว นร ว ม คื อ ความร ว มมื อ ร ว มใจ + การ
ประสานงาน + ความรับผิดชอบ

5. ความจําเปนของประชาชนที่ตองเขามามีสวนรวม
1) ขีดจํากัดของภาครัฐ ไดแก นโยบายของรัฐ ปญหาเรื่องงบประมาณ และบุคลากร รวมทั้ง
ความรุนแรงและซับซอนของปญหา
2) สภาพสถาบันครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป
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3) เหตุผลการมีสวนรวมของประชาชน
การที่ประชาชนดําเนินกิจกรรมพัฒนาดวนตนเอง ดวยจิตสํานึกรับผิดชอบตอชะตากรรมของ
ตนเอง และได ส ร า งกลไกภายใน (Inner Mechanism) อย า งใดอย า งหนึ่ ง ในรู ป แบบของขบวนการ
ประชาชน (People’s movement) นั่ น คื อ การมี จุ ด มุ ง หมายที่ จ ะรวบรวมประชาชนเพื่ อ สร า งอํ า นาจ
(Organize people for power) ดั ง นั้ น การมี ส ว นร ว มที่ แท จ ริ ง จะหมายถึ ง การมอบอํ า นาจอธิ ป ไตยขั้ น
พื้นฐานคืนแกประชาชน การพยายามจัดตั้งและพัฒนาองคกรประชาชนใหเขมแข็งบนพื้นฐานของการ
พึ่งตนเองเปนสําคัญ

6. ปจจัยที่มีผลตอการเขามามีสวนรวม
โคเฮน และอัฟฮอฟฟ 1 กลาววาการมีสวนรวมตองคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมไดแก
1) ปจจัยทางกายภาพและชีวภาพ
2) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
3) ปจจัยทางการเมือง
4) ปจจัยทางสังคม
5) ปจจัยทางดานวัฒนธรรม
6) ปจจัยทางดานประวัติศาสตร
นอกจากนี้ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ ยังไดกลาววามีบุคคล 4 ฝายที่มีสวนสําคัญในการมีสวนรวม
ซึ่งประกอบไปดวย ประชาชนในทองถิ่น ผูนําทองถิ่น เจาหนาที่รัฐ และบุคคลภายนอก สําหรับการมี
สวนรวมของประชาชนนั้นยังมีปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการมีสวนรวมอีก ไดแก
1) อายุและเพศ
2) สถานภาพในครอบครัว
3) ระดับการศึกษา
4) สถานภาพทางสังคม เชน ชั้นทางสังคม ศาสนา
5) อาชีพ
6) รายไดและทรัพยสิน
7) ระยะเวลาในทองถิ่น (ชวงเวลาที่พักอาศัยในทองถิ่น)
8) สถานภาพการทํางาน
1
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สรุปแลวปจจัยที่ทําใหคนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของการพัฒนานั้น คนจะเขามามี
สวนรวมมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยภายในชุมชน ภายนอกชุมชน ปจจัยเหลานี้จะ
สงผลตอชุมชนใหเขามามีสวนรวมมากหรือนอย ซึ่งก็ขึ้นอยูกับปจจัยเหลานี้

7. กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
กระบวนการการมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน ตั้งแตคนหาปญหาของตนเอง ชุมชน วางแผนในการแกไขปญหา ดําเนินการ ศึกษาผลงานโดย
การติดตามและประเมินผลทุกระยะ เพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ (วารสารสํานักพัฒนา
ชุมชน,ปที่ 6 ฉบับที่ 1,น. 10)
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเปาหมายโดยรวม
เพื่ อ ที่ จ ะให เ กิ ด การตั ด สิ น ใจที่ ดี ขึ้ น และได รั บ การสนั บ สนุ น จากสาธารณชน ซึ่ ง เป า หมายของ
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนก็คือ การใหขอมูลตอสาธารณชนและใหสาธารณชนแสดง
ความคิดเห็นตอโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีสวนรวมในการแกปญหาเพื่อหาทางออกที่ดี
ที่สุดสําหรับทุกๆคน (เจมส แอล เครตัน. คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน.
แปลโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท. กรุงเทพฯ: ศูนยสันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย, 2543.)
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2546,น.143) ไดกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมวา โดยทั่วไป
กระบวนการมีสวนรวมมีดังตอไปนี้
1) การมี สว นร ว มในการศึ ก ษาชุ มชน จะเป นการกระตุ นให ป ระชาชนได รว มกั น
เรียนรูสภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการ
ทํางาน และรวมกันคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
2) การมี ส ว นร ว มในการวางแผน โดยจะมี ก ารรวมกลุม อภิ ป รายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน และทรัพยากรที่จะตองใช
3) การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การพั ฒ นา โดยการสนั บ สนุ น ด า นวั ส ดุ อุ ป กรณ
แรงงาน เงินทุน หรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงานและดําเนินการขอความ
ชวยเหลือจากภายนอก
4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรมมาใช
ใหเกิดประโยชน ทั้งดานวัตถุ และจิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของบุคคลและสังคม
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5) การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา เพื่อที่จะแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทันที
จากความหมายขางตน กระบวนการการมีสวนรวมเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาเพื่อที่จะให
ประชาชน ไดเกิดความรวมมือรวมใจ รวมรับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการทํางานเปนทีม (Teamwork)
ทั้งนี้ในทางปฏิบัติประชาชนอาจไมไดเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน เพราะอาจมีขอจํากัดหลายประการ
ดังนั้นการตัดสินใจ (Decision making) ของประชาชนเปนสวนสําคัญที่นักพัฒนาจะตองเปดโอกาสให
ประชาชนไดกระทําการตัดสินใจ จึงจะถือวาเปนการมีสวนรวมอยางแทจริง
เมื่อดําเนินตามขั้นตอนของกระบวนการมีสวนรวมผลที่เกิดขึ้นคือ ประชาชนจะมีความรูสึกรัก
เกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน เนื่องจากไดลงมือลงแรงในการทํางาน
และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเกิดความรักใครสามัคคีในชุมชน จากครอบครัวที่เคยตางคนตางอยู ก็หันหนา
เขาหากัน รวมคิด รวมวางแผน รวมทํางาน ทําใหเกิดชุมชนที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ชุมชนนั้นจะเขมแข็ง
และพัฒนาไปสูความยั่งยืน อีกทั้งยังลดปญหาในสังคมได สงผลใหสังคมเกิดความรมเย็น ประเทศชาติ
ก็พัฒนาไปในทางที่ดี

8. กระบวนการแสวงหาความรวมมือจากภาคสวนตางๆ
V.Good (อางถึงใน พัทธยา เนตรธรานนท,2540,น.36) ใหนิยามความรวมมือวา เปนการแสดง
กริยาทาทางตางๆ ระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยมีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน ตองการผลลัพธใน
สิ่งที่มุงหมายอยางเดียวกัน และทุกคนก็ยอมรับจุดมุงหมายอยางเดียวกัน ตองการผลลัพธในสิ่งที่มุงหมาย
อยางเดียวกัน และทุกคนก็ยอมรับจุดมุงหมายนั้น
Lindgren (อางถึงใน พัทธยา เนตรธรานนท,2540,น.36) กลาววา ความรวมมือเปนเรื่องของ
การมีเปาหมาย พึ่งพาซึ่งกันและกัน ความรวมมือ หมายถึง การทํางานดวยกันเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่
ตางกัน การบรรลุจุดมุงหมายนั้นไมจําเปนวาจะตองเหมือนกัน แตการที่ตางคนตางดําเนินการไปสู
จุดหมาย จะมีผลใหทุกคนที่อยูในกระบวนการนั้นๆ ไดรับความพอใจ และสามารถบรรลุเปาหมายของ
แตละคนได
Deutsoh (อางถึงในธีรภัทร แกวจุนันท,2543,น.22) ใหความหมายของความรวมมือไวดังนี้วา
สภาพการณที่มีความสัมพันธในลักษณะของความรวมมือนั้น มีลักษณะดังนี้ คือ มีความพึงพอใจซึ่งกัน
และกันเปนที่ดึงดูดใจเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความพยายามที่จะชวยเหลือประสานงานกันทําใหเกิด
งานที่ดี มีความเปนระเบียบ มีการติดตอสื่อสารที่ดีตอกันและกัน
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พั ท ธยา เนตรธรานนท (2540, น.10) ความร ว มมื อ หมายถึ ง การกระทํ า กิ จ กรรมใดๆ ใน
ลักษณะของการมีสวนรวม ริเริ่ม ประสานงาน ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในกิจกรรมนั้นๆ
อานนท อาภาภิรม (อางถึงในพัทธยา เนตรธานนท,2540,น.37) พฤติกรรมความรวมมือในทาง
สังคม อาจเปนไปไดในหลายลักษณะ เชน การชวยเหลือบุคคลอื่น การวางแผนรวมกัน การเปนผูชวย
คนอื่นทํางาน ความรวมมือจึงเปนกระบวนการกลุมที่ตองอาศัยปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอยางใกลชิด
มี ก ารพึ่ ง พาอาศั ย กั น และกั น และเป น ความพยายามของกลุ ม บุ ค คลที่ จ ะติ ด ต อ กั น และกั น ดั ง นั้ น
ความรวมมือจึงจําเปนตองมีจุดหมายรวมกัน
นันทนา ธรรมบุศย (อางถึงใน ธีรภัทมร แกวจุนันท,2543,น.22) ความรวมมือ คือ การกระทําที่
มุงใหเกิดประโยชนทั้งสองฝาย ไมวาผลประโยชนนั้นจะสูงสุดหรือไมก็ตาม ทั้งนี้พฤติกรรมดานความ
รว มมื อ มี ความสั ม พั นธ โ ดยตรงกั บ ความต อ งการพื้น ฐานของบุ ค คล ไม ว า จะเปน ร า งกายหรื อ จิ ต ใจ
พฤติกรรมตองเกิดจากความตองการที่จะประสบความสําเร็จรวมกัน
ธีรภัทร แกวจุนันท (2543,น.23) ความรวมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป
โดยมีจุดมุงหมายอยางเดียวกันทั้งนี้พฤติกรรมดานความรวมมือมีความสัมพันธโดยตางกับความตองการ
พื้ น ฐานของบุ ค คล ไม ว า ร า งกายหรื อ จิ ต ใจ พฤติ ก รรมความร ว มมื อ เกิ ด จากความต อ งการประสบ
ความสําเร็จรวมกัน โดยทุกคนไมจําเปนตองดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายเหมือนกัน แตการที่ตางคน
ตางดําเนินไปสูจุดมุงหมายจะมีผลใหกระบวนการนั้น ไมมีผลงานที่นาพอใจ และสามารถบรรลุเปาหมาย
ของแตละคนไดอาจในรูปแบบพึ่งพาอาศัยกัน
ถึงแมคําวา “ความรวมมือ” จะมีผูใหความหมายไวแตกตางกัน แตคําจํากัดความหรือการ
กําหนดความหมายโดยรวมแลวหมายถึง การกระทํา พฤติกรรมตางๆ ที่มุงเนนที่การประสานงานของ
หนวยงานที่ตางกันแตมีจุดหมายเดียวกันใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวรวมกัน

9. กระบวนการที่จะรวมมือ
ภารดี เชื้อยืนยง (อางถึงในธีรภัทร แกวจุนันท,2543,น.23) วิธีการที่จะรวมมือกันจําเปนตอง
ดําเนินการเปนขั้นเปนตอนดังตอไปนี้
1) ขั้นการวางแผน นโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ขั้นตอนการทํางาน และ
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การ ผู รั บ ผิ ด ชอบ กํ า หนดเวลาและกิ จ กรรม หากกํ า หนดนโยบายและแผนงานดี
การดําเนินงานก็จะเปนไปโดยราบรื่น เกิดความสําเร็จขึ้น มีคนเห็นความสําคัญและยินดีปฏิบัติตาม
เพราะมีแนวทางในการประกอบพฤติกรรมอันจะนําไปสูวัตถุประสงค จุดมุงหมาย
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2) ขั้นดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
(1) จัดแบงหนาที่ตามความรับผิดชอบตามความสามารถ แสดงบทบาทตามหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
(2) จัดระบบติดตอสื่อความหมายอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา มีความเขาใจตรงกัน
ประสานงานใหบรรลุวัตถุประสงค
3) ขั้นสรุปติดตามผล มีการประเมินผลเปนระยะดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมและเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ ควรมีการสรุปผลโครงการเพื่อจะไดรับทราบขอปญหา และขอ
ควรแกไขตางๆ อันจะนํามาปรับปรุงโครงการใหไดผลดียิ่งขึ้น
โดยสรุปแลวความรวมมือคือ พฤติกรรมของบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป ที่แสดงออกถึง
การมีสวนรวมของแตละฝายในการประสานงานใหความชวยเหลือ รวมมือกันเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย
ที่ตั้งไวรวมกัน

10. การมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ ในบริบทของการกระจายอํานาจ
หั ว ใจสํ า คั ญต อ ความสํ า เร็ จ ในการกระจายอํ า นาจ คื อ การที่ ป ระชาชน ภาคประชาสั ง คม
องคกรอาสาสมัคร และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้งในรูปการสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การเสนอความเห็น
การตรวจสอบการทํ า งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดั ง นั้ น แผนการกระจายอํ า นาจฯ จึ ง ได
กําหนดใหกําหนดแนวทางการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในดาน
นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเขารับรู ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของ
ชุมชนทองถิ่นอีกดวย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองกําหนดแนวทางการทํางานที่เรงเราใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนในทุกๆ ดาน นับตั้งแต
- การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
- การสนับสนุนการทํางานของทองถิ่น
- ตลอดจนการตรวจสอบการทํางานของผูบริหารทองถิ่น
นอกจากนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองแสวงหาภาคีรวมงานในภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมใหมากขึ้น เพื่อที่จะกอใหเกิดพลังของการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
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แตจะสังเกตไดวาการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน
พบวายังมีนอยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ การสรางกลไกตางๆ ที่จะทําใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมมีนอย และสวนใหญเปนการปลอยใหเกิดตามการมีสวนรวมโดยธรรมชาติ (ปลอยให
เปนไปตามยถากรรม) อันหมายความวาหากผูใดสนใจ หรือคนใดสนใจก็สามารถเขามามีสวนรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวใจสําคัญคือ จะตองสรางกลไกใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดทุกเพศ
ทุกวัย ทุกกลุม ทุกสถานภาพ และสามารถเขามีสวนรวมไดอยางปลอดภัย (อางถึงในวุฒิสาร ตันไชย,
2547, น.47)
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