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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมตามแนว

พระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  ๒) เพื่อศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนในจังหวัดชลบุรี ๓) เพื่อน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนใน

การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๑ คน และการ

สนทนากลุ่ม จ านวน ๑๒ รูป/คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลัก SWOT Analysis และ เทคนิค 6’C Technique Analysis   

ผลการวิจัยพบว่า 

    ๑) สภาพปัจจุบันในการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาในการด าเนินงานของสภาชุมชน

จังหวัดชลบุรีด้านการตัดสินใจ เกิดจากพลังยึดเหนี่ยวจิตใจจากกระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว และแนวทางจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความศรัทธาในผู้น าและหลักศาสนา ด้านการ

ด าเนินงาน มีการรวมตัวจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน น าเสนอและขับเคล่ือนแผนพัฒนา มีการด าเนินงานเป็น

รูปธรรม วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขอย่างเป็นระบบ ด้านการรับผลประโยชน์ มีสังคมท่ีอบอุ่น มีสุขภาวะท่ี
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ดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม ด้านการ

ตรวจสอบ และประเมินผลของประชาชน มีการปรึกษาหารือเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแนวทางการ

พัฒนา การประเมินผลจากการจัดให้มีเวทีเพื่อแสดงความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น การเสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และ

คุณภาพชีวิตของประชาชน มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน การส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชน การ

จัดต้ังสภาองค์กรชุมชนใหม่ การเช่ือมโยงองค์กรชุมชน ท้องถิ่นและท้องท่ีในการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุม

ทุกระดับและชุมชน  

    ๒) แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของ

ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนของ Cohen, J.M. & Uphooff, N.T แบ่งเป็น ๔ ด้านได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

๒) การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๔) การมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและประเมินผล และหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ คือ ๑) การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) 

การพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ๓) การไม่บัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติตาม

อ าเภอใจ ๔) การเคารพเช่ือฟัง ผู้น าปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโส ๕) การให้เกียรติและเคารพสิทธิสตรี ๖) การ

รักษาวัฒนธรรมประเพณี ๗) การอารักขา คุ้มครองโดยชอบธรรมแก่ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

   ๓) รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม มี ๔ รูปแบบ ได้แก่ ๑) รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนด้านการตัดสินใจโดยประชาชนมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีสัจจะร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม ใช้

คุณธรรม จริยธรรมน าทาง ๒) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการด าเนินงานโดย สร้างธรรมนูญ

ชุมชน สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างค่านิยมร่วมของชุมชนเป็นสังคมแห่งคนดีมีคุณธรรม ๓) รูปแบบการมี

ส่วนร่วมของประชาชนด้านรับผลประโยชน์โดย น าสังคมไปสู่ธรรมาธิปไตย เกิดเอกลักษณ์ชุมชน เกิดอัต

ลักษณ์ชุมชน เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม เป็นการสร้างสรรค์สังคมแห่งความดี ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิต ๔) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านตรวจสอบ ประเมินผลโดยประชาชนร่วมกันประเมิน

สถานการณ์อยู่เสมอ หาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักสันติวิธี ผู้ มีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดธรรมทายาททาง

พระพุทธศาสนา มีความยั่งยืน เกิดองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม  
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ABSTRACT 

 Objectives of this research were to; 1. Study the present condition of People’s 

Buddhist Participation in the Performance of the Community Organization Council in 

Chonburi Province, 2. Study related Concept, theory and Dhamma to People’s Buddhist 

Participation in the Performance of the Community Organization Council in Chonburi 

Province and 3. Propose a model of People’s Buddhist Participation in the Performance 

of the Community Organization Council in Chonburi Province. 

 Methodology was the qualitative research method, collecting data from 21 key 

informants and 12 participants in focus group discussion and analyzing data by descriptive 

interpretation 

 Findings were as follows: 

  1. The present condition of people’s Buddhist participation in the performance of 

the community organization council in Chonburi province in decision making; arose from 

beholding to His Majesty the King’s speech and sufficiency economy philosophy, the faith 

in leaders and religious principle. Participation in operation; group organization to set up 

the community council, set up and drove development plan and problems analysis with 
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systematic problem solving. participation in benefit sharing; people had warm and 

harmonious community, good physical and mental health and economical, social, 

resource and environmental balance. Participation in evaluation; there were idea sharing 

and discussion forum to propose the community development plan to the council to 

improve the quality of environment and the people’s quality of life. There were survey 

and community data collecting and record keeping for new community council organizing 

and networking community councils to provide better welfares to all families at all levels. 

  2. Related concept, theory and Dhamma to people’s Buddhist participation in the 

performance of the community organization council in Chonburi province was related to 

the people’s participation theory of Cohen, J.M. and Uphoff, N.T. divided into 4 areas; 1) 

Participation in decision making, 2) Participation in operation, 3) Participation in benefit 

sharing and 4)Participation in checking and evaluation  and Apparihaniyadhamma 7; 1) 

Regular meeting, 2) Meeting in harmony, 3) Do not set up new rules as one wished, 4) wise 

person and elders respect, 5) woman right respect, 6) keep tradition and culture, 7) the 

righteous persons and persons of morality protection. 

  3. Models for people’s Buddhist participation in the performance of the 

community organization council in Chonburi province were of 4 models; 1) model for 

participation in decision making was that people sacrifice and honest determination to 

develop society with morality and ethics as the guideline, 2) model for participation in 

operation; community rules, local wisdom and community common value creation to 

create the community of the good and righteous people. 3) model for participation in 

benefit sharing; Dhamma righteous community building for community identity with good 

and righteous people. 4) model for participation in checking and evaluation; regularly 

evaluated by people, problem solving by peaceful means and Buddhism inheritor building 

for the community sustainable, moral and ethical community.  
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ปราณีต และดร.บุษกร วัฒนบุตร ท่ีให้ความอนุเคราะห์ ตรวจทาน แนะน า เพื่อแก้ไขให้แบบสอบถามมี

ความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 และการศึกษาในครั้งนี้ยังได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชนของจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีท่ีให้

ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ท าให้ได้

ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน ขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วย 

 สุดท้ายขอขอบคุณและเจริญพรพระอาจารย์ทุกรูปและอาจารย์ทุกคน ท่ีประสิทธ์ ประสาท

วิชาการ รวมไปถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกและ

เป็นก าลังใจมาโดยตลอด ความส าเร็จในครั้งนี้ขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครู 

อาจารย์ รวมไปถึงญาติธรรมทุกๆท่าน 
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สารบัญตาราง          (ญ) 

สารบัญแผนภาพ         (ฑ) 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ และค ายอ่        (ณ) 

 

บทที่ ๑ บทน า          ๑ 

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา     ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย       ๖ 

 ๑.๓ ปัญหาท่ีต้องการทราบ       ๖ 

 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย        ๖ 

 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย      ๘ 

 ๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย       ๙ 

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง       ๑๐ 

 ๒.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน    ๑๐  

 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชน      ๓๑ 

 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis     ๖๒ 

 ๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม   ๗๒ 

 ๒.๕ การบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักอปรินิหานิยธรรม  ๗๘ 

 ๒.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีในการวิจัย       ๙๕ 

  ๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง        ๑๐๐  



   (ซ) 
 

สารบัญ(ต่อ) 

เรื่อง           หน้า 
  ๒.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย                  ๑๑๘  

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย        ๑๑๙ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย        ๑๑๙ 

 ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ        ๑๑๙ 

 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย       ๑๒๓ 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล       ๑๒๓ 

 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล        ๑๒๔ 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย 

 ๔.๑ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน 

        ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี      ๑๒๙  

 ๔.๒ ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ 

        ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  ๑๕๘ 

 ๔.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน 

        ในจังหวัดชลบุรี        ๑๗๙ 

 ๔.๔ สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กร 

        ชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม     ๒๔๓ 

 ๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย       ๒๗๒ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ       

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย        ๒๗๐ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย        ๒๗๔ 

   

 



   (ฌ) 
 

 สารบัญ(ต่อ) 

เรื่อง           หน้า 
๕.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัย       ๒๘๙ 

  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย      ๒๘๙ 

  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ      ๒๘๙ 

   ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป    ๒๙๐  

บรรณานุกรม          ๒๙๑ 

ภาคผนวก          ๓๐๔ 

ประวัติผู้วิจัย          ๓๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (ญ) 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                 หน้า 

          ๒.๑  แสดงความหมายของการมีส่วนร่วม  ๑๒ 
          ๒.๒  แสดงกระบวนการหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วม  ๑๙ 
          ๒.๓  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒๕ 
          ๒.๔  แสดงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ๓๐ 
          ๒.๕  แสดงความเป็นมาและการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน ๓๘ 
          ๒.๖  แสดงการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามมาตรา ๒๑ ๔๓ 
          ๒.๗  แสดงรายช่ือสภาองค์กรชุมชนต าบลในจังหวัดชลบุรี ๔๙ 
          ๒.๘  แสดงการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี ๕๒ 

          ๒.๙  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis  ๗๑ 

          ๒.๑๐  แสดงหลักอปริหานิยธรรม ๗๖ 
          ๒.๑๑  แสดงการมีส่วนร่วมด้วยการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๘๐ 
          ๒.๑๒  แสดงการมีส่วนร่วมโดยการพร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม   ๘๓ 
          ๒.๑๓  แสดงการมีส่วนร่วมในการไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ ๘๔ 

          ๒.๑๔  แสดงการมีส่วนร่วมโดยการเช่ือฟังผู้น า นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโส ๘๖ 
          ๒.๑๕  แสดงการมีส่วนร่วมโดยให้เกียรติและเคารพสิทธิสตรี ๘๙ 
          ๒.๑๖  แสดงการมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ๙๒ 
          ๒.๑๗  แสดงการมีส่วนร่วมในการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล  
                   ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

 
๙๕ 

          ๒.๑๘  แสดงรายช่ือสภาองค์กรชุมชนต าบล ในจังหวัดชลบุรี ๙๘ 
          ๒.๑๙  แสดงงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน   ๑๐๕ 
          ๒.๒๐  แสดงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม ๑๑๐ 
          ๒.๒๑  แสดงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาองค์กรชุมชน ๑๑๗ 

 

 



   (ฎ) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี          หน้า 

๓.๑ แสดงรายช่ือให้ผู้สัมภาษณ์ ๑๒๐ 
๓.๒ 
๔.๑ 
 

แสดงรายช่ือผู้สนทนากลุ่มเฉพาะ 
แสดงความถี่ของผู้ตอบประเด็นจุดแข็งของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

๑๒๒ 
 
๑๓๕ 

๔.๒ แสดงความถี่ของผู้ตอบประเด็นจุดอ่อนของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 
๑๓๘ 

๔.๓ แสดงความถ่ีของผู้ตอบประเด็นโอกาสของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 
๑๔๐ 

๔.๔ แสดงความถี่ของผู้ตอบประเด็นอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 
๑๔๓ 

๔.๕ แสดงความถี่ของผู้ร่วมสนทนากลุ่มประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านการตัดสินใจตาม
หลักอปริหานิยธรรม 

 
 
๑๙๐ 

๔.๖ แสดงความถ่ีของผู้ร่วมสนทนากลุ่มประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี  ด้านการด าเนินงาน
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 
๒๐๓ 

๔.๗ แสดงความถี่ของผู้ร่วมสนทนากลุ่มประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี  ด้านการร่วมรับ
ผลประโยชน์ตามหลักอปริหานิยธรรม   

 
 
๒๑๔ 

๔.๘ แสดง ความถ่ีของผู้ร่วมสนทนากลุ่มประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชุมใน
การด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านการตรวจสอบและ
ประเมินผลตามหลักอปริหานิยธรรม 

 
 
๒๒๒ 

    

 

   



   (ฏ) 
 

สารบญัแผนภาพ 
แผนภาพท่ี          หน้า 
              ๒.๑ แสดงระดับการมีส่วนร่วม ๑๔ 
              ๒.๒ แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๕ 
              ๒.๓ แสดงบันไดของการมีส่วนร่วม ๘ ขั้น ของอาร์นสไตน์ ๑๗ 
              ๒.๔  แสดงขั้นตอน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ๑๙ 
              ๒.๕ โครงสร้างการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชน ๓๔ 
              ๒.๖ ความเช่ือมโยงระหว่างสภาองค์กรชุมชนต าบล ท่ีประชุมในระดับจังหวัดของ 
                    สภาองค์กรชุมชนต าบล และท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน  
                    ต าบล 

 
 ๓๕ 

              ๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๑๘ 

              ๓.๑ แสดงขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย ๑๒๖ 

                ๔.๑ แสดงสภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน       

                      ของสภาองค์การชุมชน          ๑๕๔   

                ๔.๒ แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

              ต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี     ๑๗๘ 

                ๔.๓ แสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน 

                      ของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม     ๒๓๙    

                ๔.๔ แสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชนต่อการด าเนินงาน 

                      ของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม     ๒๔๐    

                ๔.๕ แสดงรูปแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร 

                      ชุมชนจังหวัดชลบุรีด้านการร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักอปริหานิยธรรม    ๒๔๑    

                ๔.๖ แสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลของประชาชนต่อ  

                      การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม    ๒๔๓    

            

 



   (ฐ) 
 

สารบัญแผนภาพ(ต่อ) 

แผนภาพท่ี          หน้า 
 

               ๔.๗  แสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กร 

                      ชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม     ๒๔๔ 

               ๔.๘  แสดงองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

              ต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีในตามหลัก 

                      อปริหานิยธรรม”                                                                ๒๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (ฑ) 
 

ค าอธิบายสญัลักษณแ์ละค าย่อ 
 

๑. ค าย่อภาษาไทยค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก  
    งานวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๓๙”, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. ซึ่งมีจ านวน ๔๕ เล่ม ใน
การวิจัยได้ใช้ช่ือย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 ที.ม.  (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
 องฺ.สตฺตก. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต   (ภาษาไทย) 
 

อรรถกถาพระสุตันตปิฏก 
      ที.ม.อ.   (ไทย)     = ทีฆนิกาย  สุมังคลวิลาสินี  มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
     ในงานวิจัยเล่มนี้ ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙” 
เป็นหลักในการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจระบุ เล่ม ข้อ หน้า หลังค าย่อช่ือคัมภีร์ ดังตัวอย่างเช่น 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๘/๑๕๕. หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๐ ข้อท่ี ๒๐๘ หน้า 
๑๕๕ เป็นต้น 
 
 



บทที่ ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การปกครองของไทยในอดีตเป็นรูปแบบรวมอ านาจไว้ท่ีส่วนกลาง และผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่

มาจากการแต่งต้ังจึงท าให้ขาดอ านาจในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ ต่อมา

เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ แล้ว จึงมีการปรับปรุงรูปแบบโดย

เพิ่มหน้าท่ีและกระจายอ านาจด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บภาษีต่างๆมากขึ้น และ

เพิ่มมิติใหม่ในการควบคุมตัวผู้บริหารท้องถิ่นโดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอข้อบังคับท้องถิ่น 

และเข้าช่ือถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นได้ด้วย โดยส่วนกลางก็ยังมีกลไกในการก ากับดูแลการด าเนินการของ

ท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการระดับต่างๆในรูปแบบไตรภาคี ท าให้การใช้อ านาจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

และท้องถิ่น เกิดดุลยภาพท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ประกาศใช้โดยมีการออกพระราชบัญญัติ

สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๑ โดยมีเจตนารมณ์ส าคัญว่าด้วยชุมชนอันฐานรากของสังคมท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถี

ชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายตามภูมินิเวศ โดยเห็นว่าการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง ท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอ ประสบปัญหา

ความยากจน เกิดปัญหาสังคมมากขึ้น ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของชุมชนถูกท าลายจนเส่ือมโทรม 

เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองไดอย่างยั่งยืนรวมท้ังมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา

ประเทศ การสร้างระบอบประชาธิปไตยและระบบธรรมาภิบาลซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได

บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนและประชาชน ให้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของ

วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น จึงเห็นสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชน

ไดได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
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สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน๑ บทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของการเข้ามีมาส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้ก าหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็น

หน่วยงานในการก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี

หน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ัง และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชน การมีกฎหมาย

รองรับการเกิดเวทีปรึกษาหารือของชุมชนเพื่อให้มีสถานะท่ีชัดเจนเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย เป็นกฎหมาย

ท่ี “ส่งเสริมไม่บังคับชุมชน” สามารถด าเนินการเมื่อเกิดความพร้อมและเห็นพ้องต้องกัน รวมท้ังการคง

ความเป็นอิสระและความร่วมมือต่อกันของการท างานในท้องถิ่น  

   พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายท่ีรองรับบทบัญญัติ

มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งรับรองสิทธิ

ของบุคคลท่ีรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในอันท่ีจะอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ มีส่วนร่วมในการจัดการ  

การบ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมรวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้บัญญัติรับรู้และ

รับรองลักษณะของการท่ีบุคคลรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่น และสภาองค์กรชุมชนว่าผู้แทนชุมชนท้องถิ่น

หรือชุมชนท้องถิ่นดังเดิมในแต่ละหมู่บ้านซึ่งได้จดแจ้งการจัดต้ังไว้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชนอื่นใน

ต าบลซึ่งได้จดแจ้งการจัดต้ังไว้กับก านันหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ผู้อ านวยการในเขต

การปกครองพิเศษเช่น กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี อาจประชุมปรึกษากันจัดต้ังสภา

องค์กรชุมชนต าบลขึ้นในแต่ละพื้นท่ี๒  

   สภาองค์กรชุมชนจึงเป็นเวทีของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยคนในชุมชนท้องถิ่นและเพื่อคนในชุมชน

ท้องถิ่น เป็นตัวแทนของสถาบันในชุมชนท้องถิ่น เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เป็นต้น ตัวแทนของกลุ่ม

องค์กรชุมชนต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มโรงสีรวม กลุ่มอนุรักษ์ป่า และกลุ่มกิจกรรม

                                            
   ๑ ราชกิจจานุเบกษา, พระรำชบัญญัติองค์กรสภำชุมชนพ.ศ. ๒๕๕๑ ,เล่ม ๑๒๕ ตอนที่  ๓๑ ก, 

(กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, พ.ศ. ๒๕๕๑), หน้า ๓๘.  
 ๒ ประสาน บุญโสภาคย์, และคณะ, “รายงานการศึกษาพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑”, 

รำยงำนผลกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๒), หน้า ๑. 
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พัฒนาอื่นๆ ท่ีมีอยู่ในแต่ละชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ เช่น ผู้รู้ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน 

และผู้น าทางการได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนท้องถิ่น เข้ามาร่วมใช้เวทีพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน เป็นระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่มีมาต้ังแต่อดีตแล้ว๓ 

              แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างโอกาสให้สมาชิก
ทุกคนของชุมชนและสมาชิกในสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรม ในการพัฒนา รวมทั้งมีส่วนได้รับประโยชน์จากผลของการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน๔ แบ่ง
ออกเป็น ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ 
ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ  (๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบด้วยการ
สนับสนุนด้าน  ทรัพยากร การบริหาร และการประสานของความร่วมมือ  (๓) การมีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์ส่วน
บุคคล (๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล๕ การมีส่วนร่วมยังมีความส าคัญต่อการบริหารงานภาครัฐจะ
ช่วยให้ประชาชนยอมรับมากขึ้น ประชาชนจะมีความรู้สึกผูกพัน เป็นเจ้าของโครงการ ส่งผลให้การด าเนิน
โครงการจะราบรื่น และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้นโดยโครงการจะให้ประโยชน์แก่
ประชาชนมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการกระจายอ านาจ โดยประชาชนมีอิสระและสามารถก าหนด
ส่ิงท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ท่ีมิใช่เป็นการแบ่งส่วนอ านาจทางการเมืองเท่านั้น  มี
ความสามารถในการตัดสินใจ ประชาชนมีอ านาจท่ีจะก าหนดส่ิงท่ีตนต้องการได้  

    แนวทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมส าหรับการมีส่วนร่วมท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงแก่วัช

ชีท้ังหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เพื่อมิท าให้

องค์การเส่ือมสลาย คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ได้แก่ ๑.หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒.พร้อม

เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจท่ีพึงท า ๓.ไม่บัญญัติส่ิงท่ีมิได้บัญญัติไว้ 

                                            
 ๓ พรรทิพย์ เพชรมาก, สภำองค์กรชุมชน: รวมพลังสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน , (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน, ๒๕๕๐), หน้า ๘.  
 ๔ United Nation,  Department of International Economic and Social affair,  Popular 

Participation as Strategy for Program Community Level Action and Development. ( New York: United 
Nation, 1981), p. 5. 

   ๕ Cohen and Uphoff, “Participation Place in Rural Development: Seeking Clarity Through 
Specificity”, (World Development, 1980), p.8. 
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ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ ๔.เคารพนับถือผู้ใหญ่ ๕.ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี ๖.เคารพสักการบูชาเจดีย์ ๗.จัดให้

ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม ซึ่งสามารถการน าหลักอปริหานิยธรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ใน

ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานท่ีท าเกิดความเจริญรุ่งเรืองของรัฐ และไม่มีผู้ใดมาท าลายได้  

   อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาถึงการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนโดยรวมในช่วงท่ีผ่านมายัง

มีปัญหาในหลายๆด้าน เช่น ปัญหาระบบการท างาน การขับเคล่ือนงานของสภาองค์กรชุมชนยังขาดความ

ต่อเนื่อง บางแห่งขาดการบูรณาการการท างานกับท้องถิ่น/ท้องท่ี (ปัญหากลไกการท างานของสภาองค์กร

ชุมชนต าบลยังขาดความเป็นอิสระ ปัญหาการขาดความรู้ในการบริหารงานสภาองค์กรชุมชนต าบล ปัญหา

องค์กรชุมชนยังไม่เห็นความส าคัญของการพัฒนายกระดับศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ปัญหาการ

เลือกต้ังในระดับท้องถิ่นท าให้สมาชิกสภาองค์กรชุมชนลาออกเพื่อลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งผลต่อการ

เปล่ียนผู้แทนในหลายต าแหน่ง ปัญหาสมาชิกสภาองค์กรชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

หน้าท่ีของตนเอง ปัญหาสมาชิกขาดความมั่นใจในการท างาน ขาดทักษะในการบริหารจัดการและ

ด าเนินการสภาองค์กรชุมชนต าบล ปัญหาการสนับสนุนทางด้านงบประมาณขาดความต่อเนื่อง ค่อนข้างมี

ความล่าช้า โดยเฉพาะงบประมาณสนับสนุนการจัดประชุมสภาองค์กรชุมชน ปัญหาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ในพื้นท่ียังไม่ให้ความส าคัญในการประสานงาน และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบล 

ปัญหาการขาดระบบการประสานการท างานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนต าบลกับท่ีประชุมในระดับ

จังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบล รวมถึงสภาพัฒนาการเมือง และปัญหาการส่ือสารประชาสัมพันธ์เรื่อง

สภาองค์กรชุมชนไปยังหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องยังมีไม่มากพอ ส่งผลให้สภาองค์กรชุมชนยังไม่เป็นท่ีรู้จัก 

ฯลฯ เป็นต้น๖ อีกท้ังมีผลการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้น มักจะเน้นและเข้าใจกันเพียงแค่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญท่ีมักจะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วม

เหล่านั้นกลายเป็นการมีส่วนร่วมเฉพาะในเชิงรูปแบบเท่านั้น และประชาชนยังมองว่าเป็นกิจกรรมท่ีอยู่

                                            
  ๖ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน, คู่มือกำรจัดต้ัง และพัฒนำกิจกำรของสภำองค์กรชุมชน

ตำมพระรำชบัญญัติสภำองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑, พิมพ์คร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน), ๒๕๕๓), หน้า ก. 



๕ 
 

ไกลตัวอีกด้วย๗ ซึ่งปัญหาต่างๆจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญในการด าเนินงานของ

องค์การสภาชุมชนต่อการบรรลุเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีต้องการ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของสภาองค์กรชุมชนท่ียังมี

การศึกษาในปริมาณท่ีน้อยมากในประเทศไทย  

   จากการศึกษาสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการจัดต้ังสภาองค์กร

ชุมชนเพียง ๔๕ แห่งเท่านั้น ท้ังท่ีมีการปกครองท้องถิ่นท่ีหลากหลายรูปแบบ คือ มีท้ังเขตปกครองพิเศษ

เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล รวม

จ านวนท้ังส้ิน ๙๙ แห่ง เมื่อเทียบเป็นร้อยละไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใน

พื้นท่ี แสดงให้เห็นว่ายังไม่บรรลุถึงเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ี

ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สามารถจัดการตนเองได้ เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง ซึ่งเป็น

บทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศไดอย่างยั่งยืน  

   ดังนั้น เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและการพัฒนากิจการ

สภาองค์กรชุมชนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกท้ังยัง

เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามระบอบ

ประชาธิปไตย ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  โดยน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการกับหลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไปศึกษาและสร้างเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนในจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ีมีอรรถประโยชน์ เป็นรูปธรรมใน และประเทศชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

                                            
  ๗ ไททัศน์ มาลา, “บทบาทในการท างานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”,

วิทยำนิพนธ์รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศ่าสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕).  
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
   ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชน

ในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
   ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

   ๑.๒.๓ เพื่อน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  

๑.๓ ปัญหำท่ีต้องกำรทรำบ  
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัยผู้วิจัยได้ต้ังค าถามในการวิจัย ดังนี้ 

   ๑.๓.๑ สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างไร 

   ๑ .๓.๒ แนวคิด ทฤษฎี  และหลักธรรมท่ี เกี่ ยวข้องกับการมี ส่วนร่วม ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเป็นอย่างไร 

  ๑.๓.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของ

สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีควรเป็นอย่างไร  

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
   การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษา

สภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัด

ชลบุรี ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมี ส่วนร่วม ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี และเพื่อน าเสนอ

รูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนในจังวัดชลบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้  
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    ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการวิจัยเพื่อค้นหา

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยศึกษาถึง

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 

โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่  

   ๑. ศึกษาสภาพปจัจุบันของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนใน

การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  

    ๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรสภาองค์กรชุมชน 

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน ๒๕๕๑ ข้อมูลพื้นท่ีในการวิจัย และหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน   

  ๓. ศึกษาถึงรูปแบบการของประชาชนตามแนวทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินงาน

ของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยบูรณาการหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักอปริหานิย

ธรรมเข้าด้วยกันเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

     ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรเพื่อตอบค าถามการวิจัย คือ ตัวแปรเชิงคุณภาพ ซึ่งได้แก่    

  ตัวแปรเหตุ คือ แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม ๔ ประการ และหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ

ได้แก่ 

   ๑. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ด้านการคิดตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน 

ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล 

    ๒. หลักอปริหานิยธรรม ได้แก่ หมั่นประชุมกันเนือง ๆ พร้อมเพรียงกันประชุมหรือเลิก

ประชุม และท ากิจของส่วนรวม ไม่บัญญัติส่ิงท่ีมิได้บัญญัติ ไม่ถอนส่ิงท่ีได้บัญญัติไว้ เคารพ นับถือ เช่ือฟัง 

ผู้รู้ ผู้น า ปราชญ์ชาวบ้าน ไม่ลุแก่อ านาจของความอยาก ยินดีในความสงบ เพื่อนผู้มีศีลท้ังหลายมาสู่ ขอให้

อยู่เป็นสุข 

   ตัวแปรผล คือ การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  



๘ 
 

๑.๔.๓ ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลัก  

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการวิจัย โดยแบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  

        ๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดย

ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบเจาะจงจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานสภา

องค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี คือ เจ้าหน้าท่ีจากภาครัฐ สมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบล และตัวแทน

ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งส้ิน จ านวน ๒๑ รูป/คน 

       ๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussions) 

โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ พระสงฆ์ จ านวน ๒ รูป นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญด้านการด าเนินงานสภา

องค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี จ านวน ๓ คน ผู้บริหารสภาองค์กรชุมชน จ านวน ๓ คน สมาชิกสภาองค์กร

ชุมชน จ านวน ๔ คน รวมทั้งส้ินจ านวน ๑๒ รูป/คน 

   ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่  

   การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาสภาองค์กรชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 

ท่ีมีการจดแจ้งจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จ านวนท้ังส้ิน ๔๕ แห่ง 

   ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

    ระยะเวลาของการศึกษาวิจัย ต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙  

รวมระยะเวลา ๒๒ เดือน 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะท่ีใช้ในกำรวิจัย 
    กำรมีส่วนร่วมของประชำชน หมายถึง การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทน

ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีจ านวน ๒๑ คน และจากการ

สนทนากลุ่มจากผู้เช่ียวชาญ ๔ กลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนพระสงฆ์ ตัวแทนนักวิชาการ ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 

และตัวแทนสมาชิกสภาองค์กรชุมชน  

    กำรด ำเนินงำน หมายถึง การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนด้านการคิดตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการตรวจสอบ



๙ 
 

และประเมินผล น ามาบูรณาการกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาอันได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ 

คือ การหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติส่ิงท่ีมิได้บัญญัติไว้ เช่ือฟังผู้น า 

ผู้รู้ และปราชญ์ชาวบ้าน ไม่ลุแก่อ านาจของความอยาก ยินดีในความสงบ เพื่อนผู้มีศีลท้ังหลายมาสู่ ขอให้

อยู่เป็นสุข 

    ประชำชน หมายถึง ประชาชนท่ีมีการรวมตัวกันจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนของการปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

    สภำองค์กรชุมชน หมายถึง สภาองค์กรชุมชนท่ีมีการจัดต้ังและจดแจ้งโดยด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นท่ีในจังหวัดชลบุรีจ านวน ๔๕ องค์กร  

    หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีท่ีสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม อันเป็นหลักธรรมท่ีใช้เป็น

หลักในการอยู่ร่วมกันของหมู่คณะและช่วยไม่ให้หมู่คณะเกิดความเส่ือม น าพาหมู่คณะไปสู่ความ

เจริญรุ่งเรือง ๗ ประการอันได้แก่ การหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติ

ส่ิงท่ีมิได้บัญญัติไว้ เช่ือฟังผู้น า ผู้รู้ และปราชญ์ชาวบ้าน ไม่ลุแก่อ านาจของความอยาก ยินดีในความสงบ 

เพื่อนผู้มีศีลท้ังหลายมาสู่ ขอให้อยู่เป็นสุข 

๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย  
    ๑.๖.๑ ทราบและเข้าใจสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 
    ๑.๖.๒ ทราบถึง แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ

การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน 

    ๑.๖.๓ ทราบถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

ตามหลักพุทธธรรม 

    ๑.๖.๔ ผลการวิจัยท่ีได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางานของสภาองค์กรชุมชนให้

ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และสามารถจัดการตนเองได้ 

 

 



 ๑๐ 

 

 

บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน    
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชน    

 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 ๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 ๒.๕ การบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักอปริหานิยธรรม 

              ๒.๖ ข้อมูลพื้นท่ีในการวิจัย 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 ๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยได้แบ่งแนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม  

    แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วม  ไว้ดังนี้ 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง  การท่ีกลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวท่ีสามารถจะ
กระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากร และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีกระท าในกลุ่ม๑ เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์หลายแขนงท้ังทางด้านจิตวิทยาสังคมหมายถึงเรื่องท่ีเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคล
หนึ่งในสถานการณ์กลุ่มการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสังคม ทางด้านการเมืองให้ทัศนะว่า
การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่สมาชิกในสังคม สร้างความเท่าเทียมกัน
และเพิ่มพลังอ านาจให้แก่สมาชิกทุกคนทาง ด้านการพัฒนาหมายถึง กระบวนการท่ีผู้มีส่วนได้เสียใน
การพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาด้วยตัวเอง  พร้อมท้ังมีส่วน

                                                                   

               ๑ วีระกิตต์ิ หาญปริพรรณ์ และคณะ, การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานยุติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๘.   



 ๑๑ 

 

 

รับผลประโยชน์และผลเสียท่ีเกี่ยวข้องจากการพัฒนา๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  การให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ท้ังในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม๓ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองทุกขั้นตอนในการด าเนินงานเรียกได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมาย (Meaningful Participation) เป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มี
โอกาสแสดงทัศนะ และเปล่ียนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ 
เกี่ยวกับโครงการท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกัน๔ การท่ีให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
ตัดสินใจของรัฐ เกี่ยวกับโครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นการให้อ านาจแก่ประชาชนในการ
ตัดสินใจ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน๕ ในด้านจิตใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างสรรค์ท่ีจะกระท าในส่ิงท่ีบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม และแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มท าให้เกิดการมีส่วนร่วม๖โดยการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค๗ 

                                                                   

   ๒ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, “การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร”, ประมวลสาระชุดวิชาการ

วิจัยเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรหน่วยที่ ๙, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔),  

หน้า ๑๕๐.                                                                          

   ๓ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”, รายงาน

การศึกษา, (นนทบุรี: มูลนิธิเอเชีย สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘ 

               ๔ นันทิยา หุตาวัตร และณรงค์ หุตาวัตร, การพัฒนาองค์กรชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. ๒๕๔๖), 
หน้า ๖๔. 
               ๕ พัชรี สิโรรส , การมีส่วนร่วมของประชาชน , (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๑-๕. 
               ๖ Newstrom, J.W. and Davis, K, Human Behavior at Work: Organizational Behavior, 7 
th. ed. (New York: McGraw – Hill Book Company, 1993), p. 8. 
               ๗ United Nation, Department of Internation Economic and Social Affair. Popular 
Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action and Nation Development. 
Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert. (New York :United Nation , 1981), p. 5. 
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   การมีส่วนร่วมหมายถึง การน าคนในท้องถิ่นท่ีรู้จักสังคมและส่ิงแวดล้อมทางกายภาพอย่าง
แท้จริงมาร่วมกันท างานท้ังในรูป ความคิด การตัดสินใจ และการกระท าโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน๘  
มีลักษณะท่ีเป็นกระบวนการพัฒนาท่ีต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน และ
ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การเปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการ
พัฒนาท่ีประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วน
ภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอ านาจทางการเมือง การบริหารมีอ านาจต่อรองใน
การจัดการทรัพยากรโดยอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
เป็นการคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง๙ 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย มีการ
ร่วมมือ มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนช่วย เข้าไปมีอิทธิพลและบทบาท ไม่ว่าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
หรือในทุกขั้นตอนของกิจกรรมในการด าเนินการ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน องค์การ หรือ
สังคมนั้น ๆ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังในด้าน
ต่าง ๆ คือการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ ท้ังในขั้นตอน
การริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการปฏิบัติตามโครงการ การติดตามและ
ประเมินผลตามนโยบายแผนงาน กล่าวได้ว่าเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วน ทุกขั้นตอนต้ังแต่ในระดับเบ้ืองต้น ระดับกลาง และระดับสูง 
เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อ
กระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาความร่วมมือ ร่วมใจ การประสานงาน ความรับผิดชอบ
ความร่วมมือร่วมใจ รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 

            ตารางที่ ๒.๑  แสดงความหมายของการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
วีระกิตต์ิ  หาญปริพรรณ์  และ
คณะ (๒๕๕๑,  หน้า  ๘)   

การมีส่วนร่วมว่า หมายถึง   
๑) การท่ีประชาชนการรวมตัวกันตัดสินใจใช้ทรัพยากร  
๒) มีความรับผิดชอบในกิจกรรมท่ีกระท าในกลุ่ม 

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๕๐) 

การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ 
๑) จิตใจและอารมณ์ของบุคคล 

                                                                   

             ๘Philip, H, Development Dilemmas in Rural Thailand. (Oxford: Oxford University Press, 
1990), pp. 185-186. 

๙ ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ, “รายงานการวิจัยกระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา”, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๘-๑๓๙. 



 ๑๓ 

 

 

         ตารางที่ ๒.๑  (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจยั แนวคิดหลัก 
 ๒) เป็นการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้กับสมาชิก 
อรทัย ก๊ กผล และฉัตรระวี 
ปริสุทธิญาณ,  
(๒๕๕๓, หน้า ๙) 

การมีส่วนร่วม หมายถึง 
๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอน 
๒) เป็นกระบวนการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดง
ทัศนคติและแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็น 
๓) เป็นการแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆของโครงการท่ี
เหมาะสม และเป็นท่ียอมรับ 
๔) เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันท่ีเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย 

พัชรี สิโรรส  
(๒๕๔๖,  หน้า  ๑-๕) 

๑) ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ รับทราบ ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับโครงการท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน     
๒) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อมูล  
๓) การร่วมปรึกษาหารือ  
๔) การให้อ านาจแก่ประชาชนในการตัดสินใจเป็นการมีส่วนร่วม 

Newstrom, J.W. and  
Davis, K.  
(1993, p. 8) 

๑) เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับอารมณ์ และความรู้สึกของบุคคลใน
สถานการณ์กลุ่ม 
๒) เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ท่ีจะกระท าในส่ิงท่ีบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม  
๓) แบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

United Nation  
(1981, p. 5) 

๑) การสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนเข้ามาช่วยเหลือ 
๒) สมาชิกมีอิทธิพลท่ีมีต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
๓) สมาชิกร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเสมอภาค 

Philip. H,  
(1990,  pp.  185-186) 

๑.การน าคนในท้องถิ่นที่รู้จักสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริง 
๒.การร่วมกันท างาน และการกระท าโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ , 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๓๘-๑๓๙) 

การมีส่วนร่วม 
๑.มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
๒.เปล่ียนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐเป็นประชาชนมีบทบาทหลัก 

   



 ๑๔ 

 

 

                ๒.๑.๒ กระบวนการหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 
 การศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการหรือ
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมว่ามีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง ซึ่งนักวิชาการได้แสดงความ
คิดเห็นท่ีหลากหลายแนวทางโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้น คือ การท่ีประชาชนเข้าใจไปมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร ค้ น ห าปั ญ ห าแ ล ะ ส า เห ตุ ข อ งปั ญ ห าก าร ว า ง แ ผน ด า เนิ น กิ จ ก ร ร ม  
การปฏิบัติงาน และการติดตามและประเมินผล๑๐ต้องยึดหลักความต้องการและปัญหาของประชาชน
เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม หากกิจกรรมท่ีจะน าไปให้ประชาชนยอมรับเป็นเรื่องใหม่ก็ต้องใช้เวลาใน
การกระตุ้นเร่งเร้าความสนใจให้ความรู้ความเข้าใจจนประชาชนยอมรับในความจ าเป็น และประโยชน์
จากการท ากิจกรรมเหล่านั้น๑๑ การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละระดับจะเป็น
ปฏิภาคกับระดับการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนท่ีเข้ามามีส่วน
ร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชากรท่ีเข้ามามีส่วนร่วมจะลดลง
ตามล าดับ๑๒ ดังแผนภาพท่ี ๒.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงระดับการมีส่วนร่วม 
ที่มา: ถวิลวดี บุรีกุล, ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, ๒๕๕๐, หน้า ๒ 

                                                                   

   ๑๐ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารและการจัดการทางทรัพยากรธรรมชาติ: บทบาทขององค์กรใน

ท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๖๑-๖๓.  

               ๑๑ สมนึก ปัญญาสิงห์, การท างานแบบมีส่วนร่วม, (ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหามหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๒), หน้า ๒๗๕-๒๗๖.   

               ๑๒ ถวิลวดี บุรีกุล, ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี , (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๕๐), หน้า ๒. 

การควบคุมโดยประชาชน 

 

การรับข้อมูล 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 

การปรึกษาหารือ 

การวางแผน/การตดัสินใจร่วมกัน 

การร่วมปฏิบัติ 

ร่วมติดตาม 

ต ่า 

ระดบัการมีสว่นร่วม 

จ านวนประชากรที่เข้าร่วม 

สงู 



 ๑๕ 

 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งออกเป็นระดับ (Degree) ของการมีส่วนร่วมท่ีจัดแบ่ง
จากระดับน้อยไปหามาก ดังนี้ 
 ๑. ระดับท่ี ๑ ถูกบังคับให้ร่วม 
 ๒. ระดับท่ี ๒ ถูกหลอกให้ร่วม 
 ๓. ระดับท่ี ๓ ถูกชักชวนให้เข้าร่วม 
 ๔. ระดับท่ี ๔ สัมภาษณ์แล้ววางแผนให้  
 ๕.  ระดับท่ี ๕ มีโอกาสเสนอความคิดเห็น 
 ๖. ระดับท่ี ๖ โอกาสเสนอ 
 ๗. ระดับท่ี ๗ มีโอกาสในการตัดสินใจ๑๓ ดังแผนภาพท่ี ๒.๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท่ีมา: โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน, ๒๕๕๓, หน้า ๒๐๒. 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งขัน้ตอนได้เป็น ๔ ขัน้ตอน คือ 
   ๑. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
   ๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
   ๓. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ 
   ๔. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน๑๔ 

                                                                   
๑๓ ปรีดี โชติช่วงและคณะ, การพัฒนาชุมชนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: บพิธ

การพิมพ์, ๒๕๓๖), หน้า๑๑๐-๑๑๒, อ้างใน โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน , 

(กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๐๑-๒๐๒. 

 

 

มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง 

มีโอกาสเสนอโครงการ 

มีโอกาสเสนอความคิดเห็น 

ถูกสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

ถูกชักชวน 

ถูกหลอก 

ถูกบังคับ 

มีสว่นร่วมสงูสดุ 

มีสว่นร่วมสงู 

มีสว่นร่วมปานกลาง 

มีสว่นร่วมน้อย 

ไม่มีสว่นร่วมเลย 



 ๑๖ 

 

 

 และมีผู้ได้กล่าวขยายข้ันตอนการมีส่วนร่วมท้ัง ๔ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision- Making) ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ 
ริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ  
 ๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุน
ด้าน ทรัพยากร การบริหาร และการประสานของความร่วมมือ  
 ๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit) ไมว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ 
ผลประโยชน์ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล  
 ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)๑๕ 
  การแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมสามารถแยกได้ตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้มีความแปรเปล่ียนเฉพาะชนิด (Kinds) และปริมาณของกิจกรรมท่ีกระท า
เท่านั้น แต่ยังมีความแปรเปล่ียนในระดับความเข้ม (Degree) ในการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ริเริ่มและวางแผนกิจกรรม ดังนั้น พิสัยของการมีส่วนร่วม อาจจะมีต้ังแต่ระดับการยอมรับบริการท่ีจัด
ไว้ให้แล้วไปจนถึงการรวมกลุ่มเพื่อตัดสินใจและริเริ่มโครงการพัฒนาเอง ซึ่งระดับความเข้มของการมี
ส่วนร่วม หรือระดับการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของสมาคมสาธารณสุขของอเมริกานั้น อาจจ าแนกได้ 
๓ ระดับ คือ  

    (๑) ระดับการตัดสินใจ (Decision Making) ในระดับนี้ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผน และจัดการกับกิจกรรมการพัฒนาด้วยตัวของเขาเอง (Level of Responsibility by 
Themselves)  
                  (๒) ระดับการร่วมมือ (Cooperation) ในระดับนี้ประชาชนจะให้ความร่วมมือต่อ
แผนงานท่ีริเริ่ม โดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจต้องการความเสียสละจากประชาชน ในด้านเวลา 
ทรัพย์สิน และแรงงาน เพื่อช่วยให้โครงการประสบผลส าเร็จ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ถือว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมในระดับท่ียอมรับได้ (Acceptable Level of Participation)  
                  (๓) ระดับการใช้ประโยชน์ (Utilization) ในระดับนี้ประชาชนจะยอมรับและใช้
ประโยชน์จากบริการท่ีได้วางโครงการไว้ให้เป็นการมีส่วนร่วมในระดับการยอมรับบริการเท่านั้น๑๖ 

                                                                                                                                                                                              
๑๔ เจิมศัก ด์ิ  ปิ่นทอง, การระดมประชาชนเพื่ อการพัฒนาในการบริหารงานพัฒนาชนบท , 

(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๗๒-๒๗๓.  
๑๕ Cohen and Uphoff, “Participation Place in Rural Development: Seeking Clarity 

Through Specificity”, (World Development, 1980), p.8. 



 ๑๗ 

 

 

  ส่วนความคิดเห็นว่าการมี ส่วนร่วมมี ลักษณะเป็นรูปของบันไดการมี ส่วนร่วม 
(Participation Ladder) ๘ ขั้น ดังแผนภาพท่ี ๒.๓  

 

 
แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงบันไดของการมีส่วนร่วม ๘ ขั้น ของอาร์นสไตน์ อ้างอิงใน ธีระพงษ์ แก้วหา
วงษ์, ๒๕๔๓, หน้า ๑๕๔) 
 องค์กรการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมแห่งเอเชีย (Participatory Research in Asia หรือ 
PRIA) เป็นผู้ริเริ่มการท างานแบบมีส่วนร่วมได้น าเสนอรูปแบบการจัดระดับการมีส่วนร่วมของสหกรณ์
หมู่บ้านในอเมริกากลางและใต้ (ละตินอเมริกา) ในการประชุมเรื่องการจัดหมู่บ้านสหกรณ์ในละติน
อเมริกาได้เสนอระดับ รูปแบบ และประเภทการฝึกอบรม เป้าหมายการมีส่วนร่วม๑๗  

 นอกจากนี้นักวิชาการยังได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น ๗ ระดับ คือ  

                                                                                                                                                                                              

     ๑๖ ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์, กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาคม ประชาสังคม, (ขอนแก่น: 

โครงการจัดต้ังมูลนิธิเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๔๓), หน้า 

๑๕๔.  

   ๑๗ องค์การวิจัยแห่งเอเชีย (UNICEF), “Glossary: Communication Participation: What does it 

mean? Adult Education and Development, (Paris/Verhagen: Koen road, 1985), pp. 55 – 70. 



 ๑๘ 

 

 

 ระดับท่ี ๑ ไม่มีส่วนร่วมเลยเป็นลักษณะท่ีหน่วยงานของรัฐเข้าไปด าเนินงานให้
ประชาชนท้ังหมด หรือบางครั้งบังคับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่มีทางหลีกเล่ียงได้ 
 ระดับท่ี ๒ การมีส่วนร่วมน้อยมาก ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะมีส่ิงล่อใจหรือ
ผลประโยชน์ บางประการท่ีได้รับ  
 ระดับท่ี ๓ การมีส่วนร่วมน้อย ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะถูกจูงใจ โดยโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆท่ีมุ่งเน้นเห็นถึงผลดี และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับซึ่งไม่ค านึงถึงความ
ต้องการของประชาชนท้องถิ่น  
 ระดับท่ี ๔ มีส่วนร่วมปานกลางทางราชการจะมีการสอบถามประชาชนถึงความต้องการ
ของท้องถิ่นและสภาพข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู่ แล้วทางราชการจะน าข้อมูลเหล่านี้ไปท าการก าหนด
แผนงานเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม 
 ระดับท่ี ๕ มีส่วนร่วมค่อนข้างสูง เนื่องจากทางราชการยอมรับให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมค่อนข้างสูง โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา ความประสงค์
ของประชาชน 
 ระดับท่ี ๖ มีส่วนร่วมสูง ทางราชการจะเปิดโอกาสอย่างมากให้ประชาชนแสดง
ข้อคิดเห็นข้อแนะน าเกี่ยวกับกิจกรรมทีมีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างใกล้ชิด การด าเนินการขึ้นอยู่กับ 
ทางราชการ 
 ระดับท่ี ๗ มีส่วนร่วมในอุดมคติ ประชาชนในท้องถิ่นจะร่วมมือด าเนินการด้วยตนเอง 
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนเองว่าจะแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างไร  
 ระดับการมีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้น จนส้ินสุดการด าเนินงาน เป็นการอาศัยพื้นฐานความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเอง จึงได้รับการร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ทางราชการอาจจะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนส่ิงท่ีเกินความสามารถของประชาชนเท่านั้น ๑๘

ดังแผนภาพท่ี ๒.๔ 
 
 
 
 

                                                                   

  ๑๘ ดุสิต เวชกิจ, ๒๕๓๕, หน้า ๒๑๓ – ๒๑๔, อ้างอิงใน, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, ประมวลสาระชุดวิชา

องค์ กรพั ฒ นาเพื่ อการส่ งเส ริมการเกษตรมหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิราช , (นนทบุ รี : โรงพิม พ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หน้า ๓๐๒ – ๓๐๕. 



 ๑๙ 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๔  แสดงขั้นตอน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       ท่ีมา: เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, ๒๕๔๔, อ้างอิงใน, ดุสิต เวชกิจ, ๒๕๓๕, หน้า ๒๑๓ – ๒๑๔ 

  จากกระบวนการหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่ต้นจนเสร็จส้ินโครงการหรือ
กิจกรรม โดยร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมในการด าเนินการ 
ร่วมในผลประโยชน์และร่วมในการติดตามประเมินผล ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษาในระยะยาว และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละระดับ จะเป็นปฏิภาคกับระดับการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในระดับ
น้อยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด คือ การถูกบังคับ ถูกหลอก ถูกชักชวน ถูกสัมภาษณ์ความคิดเห็น มีโอกาสเสนอ
ความคิดเห็น มีโอกาสเสนอโครงการ และมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองเรียงตามล าดับ  

         ตารางที่ ๒.๒ แสดงกระบวนการหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , (๒๕๕๑, 
หน้า ๖๑-๖๓) 

การท่ีประชาชนเข้าใจไปมีส่วนร่วมในการ 
๑. ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
๒. การวางแผนด าเนินกิจกรรม  

 ๓. การปฏิบัติงาน  
๔. การติดตามและประเมินผล 

ถวิลวดี บุรีกุล(๒๕๕๐, หน้า 
๒) 

๑. ระดับการมีส่วนร่วมเป็นปฏิภาคกับระดับการมีส่วนร่วม  
๒. ระดับการมีส่วนร่วมต่ าจ านวนประชาชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมจะมาก  
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนจากต่ าสุดไปสูงสุด ได้แก่ ระดับการ
ให้ข้อมูล ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน ระดับการ 
 

ตดัสนิใจด้วยตนเอง 

เสนอความคิดเหน็ 

 

เสนอโครงการ 

ถูกสมัภาษณ์ 

ถูกชกัชวน 

สิง่ลอ่ใจ 

ถูกบงัคบั 

๑.มีสว่นร่วมในอุดม

คต ิ

๒.มีสว่นร่วมในระดบัสงู 

๓.มีสว่นร่วมระดบัค่อนข้างสงู 

๔.มีสว่นร่วมระดบัปานกลาง 

๕.มีสว่นร่วมระดบัน้อย 

๖.มีสว่นร่วมระดบัน้อยมาก 

๗.ไม่มีสว่นร่วมเลย 



 ๒๐ 

 

 

         ตารางที่ ๒.๒ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
 ปรึกษาหารือ ระดับการวางแผนจนถึงระดับการตัดสินใจร่วมกัน 

ระดับการร่วมปฏิบัติ ระดับการติดตามตรวจสอบ ระดับควบคุมโดย
ประชาชน 

เจิมศักด์ิ ปิ่นทอง, (๒๕๔๘, 
หน้า ๒๗๒-๒๗๓) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งขัน้ตอนได้เป็น ๔ ขั้นตอน คือ 
๑. การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
๒. การวางแผนด าเนินกิจกรรม 
๓. การลงทุนและปฏิบัติ 
๔. การติดตามและประเมินผลงาน 

Cohen and Uphoff 
(1980, p.8) 

การมีส่วนร่วมที่แบ่งขั้นตอนออกเป็น ๔ ชนิด คือ  
๑. การตัดสินใจประกอบด้วย การริเริ่มตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ 
และตัดสินใจปฏิบัติการ  
๒. การปฏิบัติการประกอบด้วยการสนับสนุนด้าน ทรัพยากร การ
บริหาร และการประสานของความร่วมมือ๓. ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
ทางด้านวัตถุ ทางด้านสังคม ส่วนบุคคล  
๔. มีการประเมินผล  

   
 ๒.๑.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดหลักของการวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดจากนักวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศโดยมีเนื้อหา สาระส าคัญ ดังนี้ 

      แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งเป็น ๓ แนวคิดหลัก คือ ด้านประชาชน ด้าน
การมีส่วนร่วม และด้านภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนท่ีเป็นบุคคล
หรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุนท า
ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ และประชาชนต้องเข้าใจว่าตนและผู้อื่น ต่างก็มีสิทธิหน้าท่ีและส่วนร่วมเสมอ
กันตามหลักการเท่าเทียมกัน ๑๙ การมีส่วนร่วมเป็นพลังอ านาจในการตัดสินใจจะเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ คือ การมีส่วนร่วมในอ านาจอย่างกว้างขวางและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง โดยมี

                                                                   

               ๑๙ สมลักษณา ไชยเสริฐ, การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานต ารวจสถานีต ารวจนครบาล, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 
๒๕๔๙), หน้า ๑๔๒-๑๔๙.   



 ๒๑ 

 

 

การปรึกษาหารือกับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ซึ่งกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง๒๐ การท่ีประชาชนพัฒนาขีด
ความสามารถของตนในการจัดการควบคุม การใช้และการกระจายทรัพยากรตลอดจนปัจจัยการผลิต
ท่ีมีอยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นส่วนร่วมของประชาชน
ตามแนวทางการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนพัฒนาระดับความรู้ 
สติปัญญาและความสามารถในการตัดสินใจ ก าหนดชีวิตด้วยตนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจึงเป็นท้ังวิธีการ (Mean) และเป้าหมาย (Ends) ในเวลาเดียวกัน๒๑ การมีส่วนร่วมในชุมชน
เป็นการให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาเป็นผู้น าทุกอย่าง โดยแบ่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ออกเป็น การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดแนวทางแก้ไข การตัดสินใจเลือกแนวทางและ
วางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน การประเมินผลงาน
กิจกรรมพัฒนา๒๒  ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไม่สามารถกระท าได้ในทุก ๆ 
ประเด็น ประเด็นส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ ๑. การตัดสินใจและ
ผลกระทบท่ีส าคัญ ๒. การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอื่น ๓. การตัดสินใจจะมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มบางคนท่ีมีอยู่เดิม ๔. การตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
มีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้วและ ๕. ความจ าเป็นเพื่อต้องการให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ๒๓

เป็นท้ังวิธีการและเป้าหมายในเวลาเดียวกัน การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ 
และความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนท่ีมีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม หรือเป็นแรงกระตุ้นท่ีช่วย
ท าให้มีความส าเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการเข้า
ไปเกี่ยวข้อง (Involvement) ช่วยเหลือ (Contribution) และร่วมรับผิดชอบ (Responsibility)”๒๔   
การมีส่วนร่วมจึงเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการตัดสินใจของกลุ่มจะเกิดจากการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซึ่งปัจจัยส าคัญของการมีส่วนร่วมมี ๔ ประการ คือ การพยายามท่ี
                                                                   

  ๒๐ Rogers, E. M. & Shoemaker, F. F., Communication of Innovations: A Cross Culture 

Approach, (New York: The Free Press, 1975), p. 34. 

   ๒๑ ปาริชาติ วลัยเสถียร , กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา , พิมพ์คร้ังที่  ๔ , 

(กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙๕. 

    ๒๒ อคิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย,
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗), หน้า ๔๙. 
     ๒๓ วันชัย วัฒนศัพท์, อ้างอิงใน สถาบันพระปกเกล้า, แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐: ปัญหา อุปสรรค และทางออก, (นนทบุรี: บริษัท
ธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓-๑๔. 

   ๒๔ Davis Keith & John Newstrom W., Human Behavior, 8th ed., (New York: Mc Graw-Hill,  
1989), p. 232. 



 ๒๒ 

 

 

เกี่ยวข้องกันทางด้านจิตใจและความรู้สึก เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ  เป็นการให้บุคลากร
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาการมีส่วนรวม ซึ่งค านึงถึงความสมดุลระหว่างการมีส่วน
ร่วมอย่างไม่แท้จริงกับการมีส่วนร่วมมากเกินไป”๒๕  

การมีส่วนร่วมเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งท่ีผู้บริหารต้องการให้ได้รับการสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง 
อันมีผลมาจากการวิจัยและทฤษฏีด้านการสร้างแรงจูงใจ ท่ีตระหนักถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วม
และการสร้างการยอมรับนับถือ๒๖ กระบวนการในการด าเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การด าเนินการพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน
ของประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความช านาญของประชาชนแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้
วิทยาการ๒๗ การท่ีผู้ได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการพัฒนาได้ใช้ความพยายามร่วมกันใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนา ด้วยความรู้สึกผูกพันในความเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน เพื่อท า
ให้งานหรือโครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน๒๘  
     การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการแบ่งอ านาจในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจในการ
ก าหนดหรือจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะไม่สามารถท าได้โดยขาดความเข้าใจร่วมกัน ภายใต้จิตส านึกและ
การประสานงานกัน โดยการร่วมมือกันของบุคคลส่วนใหญ่ท่ีแสดงออกโดยผ่านกลุ่มตัวแทนในการ
ก าหนด และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถตัดสินใจในส่ิงท่ีกระทบต่อชีวิตเขา 
โดยเฉพาะผลประโยชน์ท่ีเขาควรได้รับจากบริการต่าง ๆ๒๙เป็นแนวคิดท่ีมุ่งไปสู่ความใส่ใจต่อประเด็น
ปัญหาและการพัฒนาชุมชนร่วมกันของการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีพลังทางความคิดเห็นมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่ทุกด้านของชีวิตของประชาชนและชุมชน 
(Inclusiveness) มีความเท่าเทียมกัน (Equity) ของปัจเจกชนและกลุ่มคนในการมีส่วนให้  (Give) 
และมีส่วนได้รับประโยชน์ (Take) จากการกระจายทรัพยากรสาธารณะ เกิดความเป็นธรรม (Justice) 
แก่ปัจเจกชนและกลุ่มคนท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของการแบ่งปัน 

                                                                   

   ๒๕ Putti Joseph M, Management: A Functional, (Singapore: Mc Graw-Hill, 1987), p. 305. 
   ๒๖ Koontz & others,  Essential of management, (New York: Mc Graw-Hill, 1986), p. 385. 

    ๒๗Erwin Williams, Participation Management: Concept, Theory and Implementation, 
(Atlanta, Ga: Georgia State University Press, 1976), p. 138. 
    ๒๘ White, Alastair T, The community A Discussion of the Agreement Community 
Participation, Current issue and Lesson Learned, ( USA.: The United Nations Children’s Fund, 
1982), p. 18. 
    ๒๙ Delen, Corazan  Alma G, People Participation, (Philippine Encyclopedia of Social 
Works, 1977), pp. 230-236. 



 ๒๓ 

 

 

เกื้อกูลกัน อุ้มชูกันและเรียนรู้ร่วมกัน๓๐ในขั้นพื้นฐานประชาชนสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/
ครอบครัว/ชุมชนของตน และเป็นผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยเช่นกัน การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Co-
decision) โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการท่ีตนจะมีส่วนได้เสียด้วย โดยแบ่งเป็น ๓ กรณีแล้วแต่กิจกรรม
นั้นอยู่ในขั้นตอนใด๓๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสและได้ใช้โอกาสท่ีได้รับแสดงออกซึ่ง
ความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งส่ิงท่ีเขามี แสดงออกซึ่งส่ิงท่ีเขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาท่ีก าลัง
เผชิญ และแสดงซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยการช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อย
ท่ีสุด โดยรัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้ังรูปของ
บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ๓๒การมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ เป็นการมองเห็น
ศักยภาพของประชาชนในการร่วมมือกันจัดการกับส่ิงท่ีไม่ตอบสนองต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์
ท้ังหมดวิธีการจ าแนกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาออกเป็น ๑๐ แนวทาง 
ได้แก่ 
 ๑. การจ าแนกตามข้ันตอนของการมีส่วนร่วม ๕ ขั้นตอน คือ ๑) การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่ม
โครงการ ๒) การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนโครงการ ๓) การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินการ ๔) การมีส่วน
ร่วมในขั้นรับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการ ๕) การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการ 
 ๒. การจ าแนกตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมมี ๓ ระดับ คือ การมีส่วนร่วมเทียม 
การมีส่วนร่วมบางส่วน และการมีส่วนร่วมแท้จริง 

๓. การจ าแนกตามประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม ซึ่งประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมนั้น
พิจารณาจากความพยายามท่ีบุคคลทุ่มเทให้แก่การท างานในโครงการจนโครงการนั้นประสบผลส าเร็จ 
โดยวัดจากการรับรู้ของสังคมอื่น ๆ ในลักษณะของสังคมมิติ ว่าการด าเนินโครงการในแต่ละขั้นตอน มี
บุคคลใดบ้างท่ีทุ่มเทความพยายาม จนการด าเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนประสบผลส าเร็จ 

 ๔. การจ าแนกตามระดับความถ่ีของการมีส่วนร่วม ความถ่ีของการมีส่วนร่วมมี ๒ ระดับ 
คือ ระดับบุคคล พิจารณาจากจ านวนครั้งท่ีบุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และระดับชุมชนพิจารณา
จากจ านวนของผู้ท่ีเข้าไปมีส่วนร่วม 

 ๕. การจ าแนกตามพิสัยของกิจกรรมท่ีเข้าไปมีส่วนร่วม กล่าวคือ พิจารณาว่าการมีส่วน
ร่วมในการกระท ากิจกรรมมีตลอดช่วงระยะเวลาท่ีกิจกรรมด าเนินอยู่หรือไม่ ท้ังนี้เพื่อให้ภาพของการ

                                                                   

    ๓๐ ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การมีส่วนร่วมกับพัฒนาชุมชนท้องถ่ินที่สมดุล, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
ธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๕๙. 
    ๓๑ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง , (เชียงใหม่:       
สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗-๑๘. 
     ๓๒ ทนงศักด์ิ คุ้มไข่น้ า, หลักการพัฒนาชุมชน, (ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐), หน้า ๙๓. 



 ๒๔ 

 

 

มีส่วนร่วมในการกระท ากิจกรรมชัดเจน มากกว่าการพิจารณาเฉพาะความถี่ของการมีส่วนร่วมแต่
เพียงอย่างเดียว 

 ๖. การจ าแนกตามระดับความสมัครใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม  มี ๓ ระดับ คือ การมี
ส่วนร่วมโดยสมัครใจ การมีส่วนร่วมโดยการชักน า และการมีส่วนร่วมโดยการบังคับ 

  ๗. การจ าแนกตามระดับขององค์การท่ีเข้าไปมีส่วนร่วม มี ๓ ระดับ คือ การมีส่วนร่วม
ในระดับล่างขององค์การ การมีส่วนร่วมในระดับกลางขององค์การ และการมีส่วนร่วมในระดับสูงของ
องค์การ 
   ๘. การจ าแนกตามประเภทของผู้เข้าไปมีส่วนร่วม พิจารณาจากคุณลักษณะของผู้เข้าไป
มีส่วนร่วม เช่น เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา ชนช้ันทางสังคม ระดับรายได้ ระยะเวลาอยู่
อาศัย ฯลฯ 
    ๙. การจ าแนกตามรูปแบบของการวางแผน มี ๒ ลักษณะ คือ การวางแผนแบบบนลง
ล่าง (Top-Down Planning) การมีส่วนร่วมจะน้อยเพราะอ านาจตัดสินใจจะอยู่ท่ีชนช้ันน าระดับสูง 
และ การวางแผนแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up Planning) การมีส่วนร่วมจะมาก เพราะอ านาจใน
การตัดสินใจจะอยู่ในระดับล่าง 
    ๑๐. การจ าแนกตามรูปแบบของการมีส่วนร่วม มี ๒ รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมโดย
ทางตรง และการมีส่วนร่วมโดยทางอ้อม๓๓  
 การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยจะต้องมี
พฤติกรรมท่ีความสนใจความเข้าใจถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมนั้นๆตลอดจนมีทัศนคติความรู้สึกนึก
คิดมีคุณสมบัติของพลเมืองท่ีดีของสังคมประชาธิปไตยในระดับท่ีดีพอควร โดยแบ่งออกเป็น ๓ 
ประเภท ได้แก่ ๑) ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ให้ประชาชนส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นก่อน
การออกกฎ ค าส่ังหรือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ๒) การสอบถามสาธารณะ (Public Inquiry) เป็น
มาตรการทางปกครองท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบหรือความเสียหายในเรื่องนั้นๆ ได้ ๓) การ
ออกเสียงประชามติ (Referendum) เป็นกระบวนการของการจัดท ากฎหมายท่ีขอให้ประชาชนออก
เสียงลงคะแนนเพื่อลงมติวินิจฉัยช้ีขาดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือร่างกฎหมายท่ีส าคัญ 
๔) การลงช่ือ (Public Registries) หรือ ลงทะเบียน ท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวน การประเมินผลต่างๆ เช่น การร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม เป็นต้น๓๔ 

                                                                   

    ๓๓ สุวรรณ  พิณตานนท์ , ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล ,                 
(กรุงเทพมหานคร: อาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖ – ๔๗.  
     ๓๔ ประณต  นันทิยะกุล, การปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการการเลือกต้ัง, ๒๕๔๐), 
หน้า ๑๑๕-๑๑๖. 



 ๒๕ 

 

 

  จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนสรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งเป็น 
๓ ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และกระบวนการมีส่วนร่วมจะท่ีน าไปสู่สังคม
แห่งความพร้อมเพรียง ความร่วมมือ ความเข้าใจ การตัดสินใจในความเป็นเจ้าของท้องถิ่นนั้นโดยมี
วิธีการ ลักษณะ ขั้นตอนต่าง ๆ มากมายรวมท้ังพฤติกรรมของประชาชนท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง
ถูกต้องกับระบอบประชาธิปไตยของคนในชาติ ในการร่วมการวางแผนหรือร่วมกันตัดสินใจ การ
ร่วมกันปฏิบัติตามส่ิงท่ีตนเองให้ความเห็นหรือเป็นข้อตกลงร่วมกัน ร่วมกันรับประโยชน์ท่ีเกิดจากการ
ตัดสินใจในการกระท าของชุมชน ร่วมกันตรวจสอบประเมินผลภายหลังจากการกระท า และร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ท่ีมีอุดมการณ์
ทางประชาธิปไตยจะต้องมีพฤติกรรมท่ีความสนใจความเข้าใจถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมนั้นๆ
ตลอดจนมีทัศนคติความรู้สึกนึกคิดมีคุณสมบัติของพลเมืองท่ีดีของสังคมประชาธิปไตยในระดับท่ีดี  

         ตารางที่ ๒.๓  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
สมลักษณา  ไชยเสริฐ, (๒๕๔๙,  
หน้า ๑๔๒-๑๔๙) 

๑. การรับรู้ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
๒. มีผลต่อการตัดสินใจเปล่ียนแปลง 
๓. การตัดสินใจท่ียอมรับหรือปฏิเสธ 
๔. การส่ือสารในการตัดสินใจ 
๕. การกระท าตามการตัดสินใจ 

ปาริชาติ วลัยเสถียร , (๒๕๕๒ , 
หน้า ๑๙๕) 

แนวคิดการมีส่วนร่วม คือ  
๑.การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 
๒. เป็นแนวทางการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
๓.เปิดโอกาสให้ประชาชนพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง  
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นท้ังวิธีการ และเป้าหมาย 

อคิน  รพีพัฒน์,  
(๒๕๔๗, หน้า ๔๙) 

การให้ประชาชนเป็นผู้ด าเนินการ 
๑. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา  
๒. หาแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา  
๓. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน  
๔.การประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา 
 



 ๒๖ 

 

 

         ตารางที่ ๒.๓  (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
Davis Keith & John  
Newstrom W. (1989, p. 232) 

๑. การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ 
๒. ความรู้สึกท่ีมีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม 

Putti Joseph M. 
(1987, p. 305) 

๑. กระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม 
๒. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

Koontz & others. 
(1986, p. 385) 

๑. เทคนิคของผู้บริหาร 
๒. การสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง 

Erwin, Williams, (1976, p. 
138) 

กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการ
พัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง 

Delen, Corazan Alma G. 
(1977, pp. 230-236) 

๑. การแบ่งอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
๒. การตัดสินใจในการก าหนดหรือจัดสรรทรัพยากร 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่  
(๒๕๔๕, หน้า ๕๙) 

การปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของการแบ่งปัน เกื้อกูลกัน  อุ้มชูกัน
และเรียนรู้ร่วมกัน 

ทนงศักด์ิ คุ้มไข่น้ า, (๒๕๔๐, หน้า 

๙๓) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา  
๒ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาตนเอง  
๓. ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์  
๔. ติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  

ประณต นันทิยะกุล  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๑๕-๑๑๖) 

๑. ประชาพิจารณ์  
๒. การสอบถามสาธารณะ  
๓. การออกเสียงประชามติ   
๔. การลงช่ือ  

  
  ๒.๑.๔ ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 
 เนื่องจากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมีฐานความคิดมาจากหลักประชาธิปไตย
เรื่องการกระจายอ านาจให้ประชาชน อีกท้ังการบริหารงานภาครัฐท่ีมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมไปถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเป็นไปด้วย
ความเต็มใจ และจิตส านึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางดังกล่าว ดังต่อไปนี้  



 ๒๗ 

 

 

 ๑. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย 
 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆได้ 
ดังนี้ 
    ๑) ทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative) ทฤษฎีนี้เน้นการเป็นผู้แทนและ
ผู้น า ถือว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง/ถอดถอนผู้น าเป็นเครื่องหมายจะท าให้หลักประกันการ
บริหารงานท่ีดี การมีส่วนร่วมตามทฤษฎีนี้มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ขององค์กรอย่างแท้จริง ผู้ท่ีมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการตัดสินใจ ได้แก่ บรรดาผู้น าต่างๆท่ีเสนอตัว
เข้ารับการเลือกตั้ง ส่วนผู้ตามนั้นเป็นแค่ไม้ประดับเท่านั้น๓๕ 
         ๒) ทฤษฎีประชาธิปไตยต้องการให้ประชาชนทุกคนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาง
การเมืองท่ีมีผลต่อพวกเขา ความเช่ือเบื้องต้นของทฤษฎีนี้ ก็คือประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
ท้ังในด้านการแสดงออก ความคิดเห็นในเรื่องของรัฐ และการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นในท่ีสุด 
ประชาชนทุกคนควรท่ีจะมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจในเรื่องสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน และควรท่ีจะมี
การใช้อิทธิพลต่อการตัดสินใจนั้นอย่างเท่าเทียมกันในระบบการเมืองการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีจะ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนั้นประชาชนแต่ละคนจะต้องได้รับโอกาสท่ีจะได้รับ
ข้อมูล และความสามารถท่ีจ าเป็นท่ีจะแสดงบทบาทของประชาชน ถ้าปราศจากโอกาสอันนี้แล้ว 
ประชาชนก็จะเพิกเฉยในเรื่องงบของรัฐและระบบทางการเมือง ซึ่งท าให้พวกเขาไม่สนใจในเรื่องของ
รัฐ และไม่สามารถท่ีจะมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทางการเมือง๓๖ 
 ๒. ทฤษฎีตามล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs)  
  Maslow กล่าวว่าความต้องการของมนุษย์จะมีล าดับข้ันอยู่ ๕ ประการ ดังนี้ คือ 
    ๑. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ เช่น ความต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค เป็นต้น 
    ๒. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย หรือความมั่นคง (Security and Safety 
Needs)เช่น ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การประกอบอาชีพ 

                                                                   

     ๓๕ ติน  ป รัชญ พฤท ธ์ิ , การบริหารการพัฒ นา: ความหมายเน้ือหาแนวทางและปัญ หา , 

(กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๖๒๔. 

   ๓๖ Olsen, Designing a Citizen Involvement Program, (1982, p.5) อ้างใน, ประไพ พรหมเจริญ. 

ประไพ พรหมเจริญ, “การมีส่วนร่วมของครูในการป้องกันการแพร่ระบาดยาบ้าในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา 

จังหวัดชลบุ รี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ๒๕๔๓), หน้า ๑๖.  



 ๒๘ 

 

 

    ๓. ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) เป็นความ
ต้องการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มหรือสังคม สมาชิกขององค์กร ความรักจากเพื่อนร่วมงาน 
    ๔. ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs)  
    ๕. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization) คือ อยากบรรลุถึงส่ิงท่ี
ตนสามารถจะเป็น เช่น ความต้องการท่ีเกิดจากความตระหนักในตนเอง๓๗ 
 ๓. ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกรอบพื้นฐานของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 
  ๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต้ังแต่
ระยะเริ่มต้น 
  ๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เป็นการเข้าร่วมโดยการสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ 
  ๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ โดยอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ ทาง
สังคม หรือโดยส่วนตัว 
  ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรม รวมทั้งเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป๓๘ 
      ๔. ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างาน
ด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยภาวะผู้น า แรงจูงใจ การ
ติดต่อส่ือสาร การปฎิสัมพันธ์และการใช้อิทธิพล การตัดสินใจ การต้ังเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพ
และสมรรถนะของเป้าหมาย ท้ังนี้  ผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการรวมกลุ่มคน มีการจูงใจไปยัง
เป้าประสงค์ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – Democratic) มีความไว้วางใจ และเช่ือถือ
กัน ยอมรับความคิดเห็นกันและกันเสมอ มีการให้รางวัลตอบแทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่
กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ต้ัง จุดประสงค์ร่วมกัน มีการประเมินความก้าวหน้า มีการ
ติดต่อส่ือสารแบบ ๒ ทางท้ังจากระดับบนและระดับล่าง ในระดับเดียวกันหรือในกลุ่มผู้ร่วมงาน
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารได้ท้ังในกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ร่วมงาน  จะท าให้ผู้น าประสบ

                                                                   

   ๓๗ Maslow, Abraham, Motivation and Personality, (New York: Harper and Row 

Publishers, 1970), อ้างใน, สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูน

พับลิซซิ่ง จ ากัด, ๒๕๔๘), ๑๗๐-๑๗๓.  

  ๓๘ Cohen, J.M. & Uphooff, N.T, Rural Development Participation : Concept and 

Measures for Project Design Implementation and Evolution Rural Development Committee 

Center for International Studies, (New York: Longman, 1977), pp. 7-26. 



 ๒๙ 

 

 

ผลส าเร็จและเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ และยังพบว่าผลผลิตสูงขึ้นด้วย ซึ่งความส าเร็จขึ้นกับการมี
ส่วนร่วมมากน้อยของผู้ตาม๓๙ 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นทฤษฎีกล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย ได้แก่ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแทน ท่ีเน้นท่ีตัวแทนหรือผู้น าในการ
บริหารงาน ทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยความเช่ือเบื้องต้นของทฤษฎีนี้ ก็คือประชาชนทุกคนมีความ
เท่าเทียมกันท้ังในด้านการแสดงออก ความคิดเห็นในเรื่องของรัฐท่ีประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออก ทฤษฎีตามล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ๕ 
ประการท่ีภาครัฐจะต้องค านึงถึงเป็นเบ้ืองต้นในความต้องการของประชาชน ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม การมีส่วน
ร่วมในการรับผลปะโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการ
ด าเนินกิจกรรม รวมท้ังเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไปและทฤษฎีการสร้างผู้น า 
กล่าวถึง การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยภาวะผู้น า แรงจูงใจ การติดต่อส่ือสาร การปฏิสัมพันธ์และการใช้
อิทธิพล การตัดสินใจ การตั้งเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเป้าหมายการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง ต้องมีความไว้วางใจ และเช่ือถือกัน ยอมรับความคิดเห็นกันและกันเสมอ มีการให้รางวัล
ตอบแทนเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่กลุ่ม มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ต้ังจุดประสงค์ร่วมกัน มี
การประเมินความก้าวหน้า มีการติดต่อส่ือสารแบบ ๒ ทางสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารได้ท้ัง
ในกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ร่วมงาน จะท าให้ผู้น าประสบผลส าเร็จและเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ยังพบว่าผลผลิตสูงขึ้นด้วย ซึ่งความส าเร็จขึ้นกับการมีส่วนร่วมมากน้อยของผู้ตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

   ๓๙  Rensis Likert, The Human Organization, (New York: McGraw- Hill Company,1967), 

p.273. 
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         ตารางที่ ๒.๔ แสดงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ติน ปรัชญพฤทธิ์, (๒๕๔๒, 

หน้า ๖๒๔) 

 

ทฤษฎีความเป็นผู้แทน  
๑.เน้นการเป็นผู้แทนและผู้น า  
๒.การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง/ถอดถอนผู้น า เพื่อประกันการ
บริหารงานท่ีดี 
๓.มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ตามมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

Olsen, ประไพ พรหมเจริญ , 

(๒๕๔๓, หน้า ๑๖)  

ทฤษฎีประชาธิปไตย 
๑. ต้องการให้ประชาชนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมืองท่ี 
๒. เช่ือว่าประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 
๓. ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจในเรื่องสาธารณะเท่า
เทียมกัน  

Maslow, Abraham, (1970)  ทฤษฎีตามล าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ มี ๕ ขั้น 
๑.ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs)    
๒. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย หรือความมั่นคง (Security 
and Safety Needs) 
๓ .ค วาม ต้อ งก ารท าง ด้ าน สั งคม  (Social or Belongingness 
Needs)  
๔. ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs)  
๕. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization)  

Cohen, J.M. & Uphooff, 
N.T, (1977, pp. 7-26) 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนิน  
๓. การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ 
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

Rensis Likert,(1967, p.273) ทฤษฎีการสร้างผู้น า  
๑.การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจ 
๒. ความไว้วางใจเช่ือถือ ยอมรับความคิดเห็นกนัและกันเสมอ 
๓.มี จุดประสงค์ร่วมกัน  มีการประเมินความก้ าวหน้า มีการ
ติดต่อส่ือสารแบบ ๒ ทาง 



 ๓๑ 

 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชน  

 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความเป็นมา สถานะ บทบาทภารกิจ และเป้าหมาย 
ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอถึง ความหมาย แนวคิดท่ีน าไปสู่การเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชน ความเป็นมา 
และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งอาจพิจารณาได้ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ ความเป็นมาของสภาองค์กรชุมชนและการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน 
 สภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรชุมชนท่ีประชาชนร่วมกันจัดต้ังขึน้ มาภายใต้การรับรองของ
กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกฎหมายฉบับนี้ถือได้ว่าเป็น
กฎหมายท่ีรองรับสิทธิของชุมชนตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลท่ีรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น
และชุมชนท้องถิ่น ด่ังเดิม  ในอัน ท่ีจะอนุรักษ์  หรือฟื้ นฟู จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยคน
ในชุมชนท้องถิ่น ตัวแทนของสถาบันในชุมชนท้องถิ่น เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เป็นต้น ตัวแทน
ของกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์ป่า และกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาอื่นๆ ท่ีมีอยู่ในแต่ละชุมชน โดยมีผู้น าชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ เช่น ผู้รู้ภูมิปัญญา ปราชญ์
ชาวบ้านและผู้น าทางการ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนท้องถิ่น เข้ามาร่วมใช้เวทีพูดคุยเพื่อแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน๔๐ เป็นเครื่องมือขององค์กรชุมชน ใช้ในการขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาต่างๆของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกๆฝ่าย ท้ังจาก
ประชาชนในชุมชน ผู้น า ชุมชนท่ีไม่เป็นทางการ เช่น ผู้รู้ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน และผู้น าทางการ
ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าท่ีรัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ผลักดันเจตนารมณ์ร่วมสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายสาธารณะในทุก
ระดับถือเป็นเครื่องมือท่ีเช่ือมต่อฐานของความดี  ความจริงไปสู่นโยบายทุกระดับ  ไม่มีพระเจดีย์องค์
ใดท่ีจะสร้างจากยอดได้ส าเร็จ การสร้างพระเจดีย์ต้องสร้างจากฐานก่อน  ฐานในท่ีนี้คือชุมชน เกิดการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้ังอุ่น เกิดผู้น าตามธรรมชาติ ท่ีไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง  เป็นสภาท่ีไม่ไป
แสวงหาอ านาจ ไม่ขัดแย้งกับใคร เป็นประชาธิปไตยต้ังแต่เริ่มต้น๔๑อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือของชุมชน

                                                                   

    ๔๐ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑), หน้า ๑๑. 

  ๔๑ ประเวศ วะสี, ชุมชนเข้มแข็ง ทุนทางสังคมของไทย, พิมพ์คร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
กองทุนเพ่ือสังคมและธนาคารออมสิน, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒. 



 ๓๒ 

 

 

ฐานรากในการสร้างการเมืองใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสังคม ชุมชน และชีวิต
ผสม ผส าน กั น ไป  ใน ก าร จั ด ก าร ระ ดั บ ท้ อ งถิ่ น พื้ น ท่ี  ชุ ม ชน  สั งคม  ท่ี ร วม เอ า ทุ ก มิ ติ 
ท้ังเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย การศึกษา และส่ิงแวดล้อม มีแผนในระดับท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดผลสุดท้าย คือ ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมดีขึ้น๔๒ เป็น
พื้นท่ีของกลุ่มองค์กรชุมชนในการขับเคล่ือนเจตจ านงร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท่ีจะ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ในชุมชนโดยการวางแผนของการพัฒนาชุมชนร่วมกันและสร้างประเด็น
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่การผลักดันเจตจ านงร่วมกันเข้าสู่แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระบวนการจัดท านโยบายสาธารณะ 
 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑๔๓ “เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อรับรู้และรับรอง
สถานภาพและบทบาทขององค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชน รองรับและคุ้มครองสิทธิชุมชนตามท่ี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ 
เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและระบบธรรมาภิบาลในระดับฐานราก  โดยเปิดช่องทางให้
ประชาชนได้เรียนรู้ประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติจริงในกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
พื้นท่ีทางสังคมแก่ชาวบ้านในหมู่บ้านและต าบลต่างๆในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนของตนเองและประเทศชาติ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน๔๔ 
   หลักการส าคัญของสภาองค์กรชุมชน มีจุดมุ่งหมายสภาองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
องค์กรชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งเป็นไปตามความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นตามธรรมชาติสอดคล้องกับ
วิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน และความเห็นพ้องต้องกันของผู้ทีเกี่ยวข้อง เน้นการด าเนินงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีท่ีชุมชนสามารถด าเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญ และ ไม่มีอ านาจทางกฎหมายเน้นการมี
ส่วนร่วมความร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชน กับสถาบันต่างๆ ในท้องถิน่เช่น 
บ้าน วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ส่วนราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญ
กับสภาองค์กรชุมชนต าบล ส่งเสริมการเช่ือมโยงสภาองค์กรชุมชนต าบล ในระดับจังหวัดและ

                                                                   

  ๔๒ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ๒๕๕๒ก, ขวบปีที่ผ่านกับการสานสร้างสภาองค์กร

ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). ๒๕๕๒), หน้า ๑๖.  

    ๔๓ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑, ฉบับกฤษฎีกา ๑๒๕, ๓๑ ก, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖-๒๘. 

     ๔๔ ประสาน บุญโสภาคย์และคณะ, การศึกษาพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑, รายงาน

การวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๒), หน้า ๑๓๕.  



 ๓๓ 

 

 

ระดับชาติ๔๕การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนมี ๒ ลักษณะ คือ เกิดขึ้นจากการท่ีประชาชนอยู่ร่วมกันใน
พื้นท่ีหมู่บ้าน หรือต าบลซึ่งมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียกว่า 
“ชุมชนท้องถิ่น” หรือ“ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม” แล้วแต่กรณี และเกิดขึ้นจากการท่ีประชาชนรวมตัวกัน
เป็นกลุ่ม โดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ หรือสนับสนุนซึ่งกันและกันท า
กิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรม โดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางราชการ และไม่ต้องจดแจ้ง
ต่อทางราชการแต่อย่างใด สามารถด าเนินการเป็นกลุ่มหรือองค์กรของตนเองขึ้นมาเพื่อท าการพัฒนา
นั้นเรียกว่า องค์กรเพื่อช่วยเหลือตนเองของชาวบ้าน (Self Help Management)  เป็นองค์กรท่ีอยู่ใน
ฐานะเป็นสถาบัน มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประชาชนท่ี
เสียเปรียบในสังคม๔๖กลุ่มคนดังกล่าวเกิดจากคนต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
เป็นหมู่คณะเพื่อท ากิจการบางอย่างท่ีคล้ายคลึง เมื่อมารวมกันเป็นกลุ่มจึงได้มีการก าหนดเป้าหมาย
และการด าเนินการบางอย่างร่วมกัน ซึ่งการรวมตัวกันนั้นท าให้เกิดพลังในการผลักดันหรือต่อรองเพื่อ
แก้ไขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยู่ให้หมดส้ินไป๔๗ 
 การท่ีประชาชนรวมตัวกันจัดต้ัง สภาองค์กรชุมชนมีความประสงค์จะให้กฎหมายรับรู้ 
และรับรองสถานภาพ และบทบาทของ “สภาองค์กรชุมชน” ของตน ต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ.สภา
องค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้งการจัดต้ังชุมชนและการ
จดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนในพื้นท่ีเทศบาลนคร เทศบาล
เมือง และ เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และเขตการ
ปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร และพัทยาประชาชนในแต่ละเขตย่อยซึ่ง เรียกว่า ต าบล แขวง หรือ
เรียกช่ืออย่างอื่น มีสิทธิยื่นช่ือขอจดแจ้งการจัดต้ัง สภาองค์กรชุมชนได้ต าบลหรือแขวงละ ๑ สภา 
ดังนั้น ในพื้นท่ีเทศบาล แต่ละแห่งและในพื้นท่ีเขต แต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร ประชาชนมีสิทธิขอ
จดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนได้มากกว่า ๑ สภานั่นเอง ซึ่งวิธีการจดแจ้งเพื่อจัดต้ังเป็นสภา
องค์กรชุมชนตามกฎหมายนั้นสามารถอธิบายได้ดังแผนภาพท่ี ๒.๕ 
 

                                                                   

    ๔๕ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน),  สภาองค์กรชุมชน: รวมพลังสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๑๘. 

  ๔๖กาญจนา แก้วเทพ, การพึ่งพาตนเองศักยภาพในการพัฒนาชนบท, อ้างอิงใน, โกวิทย์ พวงงาม, การ

จัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙๗. 

  ๔๗สนธยา พลศรี, การพึ่งตนเองศักยภาพในการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๐), หน้า ๘๙. 



 ๓๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

แผนภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชน 
แหล่งที่มา: ปรับปรุงมาจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน), ๒๕๕๓ ก, หน้า ๗. 

 
  ๒.๒.๒ สมาชิกของสภาองค์กรชุมชน 
        มาตรา ๖ ของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้สภาองค์กร
ชุมชนประกอบด้วยสมาชิก ๒ ประเภท คือ  
           ๑) สมาชิกซึ่งเป็นผู้แทนของชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น ด้ังเดิมในแต่ละ
หมู่บ้านและผู้แทนชุมชนอื่นในต าบล ซึ่งก าหนดจ านวน และคัดเลือก โดยท่ีประชุมจัดต้ังสภาองค์กร
ชุมชน 

 
หมู่บ้านที่ ๒ ชุมชนอ่ืน 

กลุ่มองค์กร

ชุมชน 

หมู่บ้านที่ ๑ 

กลุ่มองค์กร

ชุมชน 

 

กลุ่มองค์กร

ชุมชน 

 

กลุ่มองค์กร

ชุมชน 

 

กลุ่มองค์กร

ชุมชน 

 

กลุ่มองค์กร

ชุมชน 

 จดแจ้งท่ีผู้ใหญ่บ้าน จดแจ้งท่ีผู้ใหญ่บ้าน 

 

จดแจ้งท่ีผู้ใหญ่บ้าน 

 

ประชุมจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน 

ประชุมผู้แทนท้องถิ่น/ผู้แทนชุมชนท้องถิ่นดัง้เดิมไม่

น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ ของผู้แทนชุมชนท่ีจดแจ้งแล้ว 

ร้อยละ ๖๐ ของผู้แทนชุมชนที่จดแจ้งแล้วมีมติ

เห็นชอบให้จัดตั้ง 

 
ก าหนด จ านวน ท่ีมา และคดัเลือกสมาชิก 

ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวฒุิ 

ปรึกษาหารือได้ผู้แทน

หมู่บ้านละ ๔ คน 

ปรึกษาหารือได้ผู้แทน

หมู่บ้านละ ๔ คน 

 

ปรึกษาหารือได้

ผู้แทนหมู่บ้านละ ๔ 

คน 

 

สภาองค์กรชุมชน 

แจ้งจดกับก านัน 



 ๓๕ 

 

 

           ๒) สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวนไม่เกินหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกตามข้อ ๑ 
จัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบล ให้ก าหนดจ านวนและคัดเลือกโดยท่ีประชุมจัดต้ัง สภาองค์กรชุมชน
ต าบล  
  โครงสร้าง และบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนท่ีเช่ือมโยงและเกื้อกูลกัน ๓ ระดับ 
คือ ระดับต าบล ระดับจังหวัด และระดับชาติ โดยมีสภาองค์กรชุมชนต าบลเป็นเวทีร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจทุกเรื่องราวของชุมชนในระดับต าบลมีท่ีประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบล
เป็นเวทีเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดและสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างสภาองค์กรชุมชนต าบลและมีท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลเป็นเวที
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ั งและการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนต าบล๔๘  
ดังแผนภาพท่ี ๒.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๖ ความเช่ือมโยงระหว่างสภาองค์กรชุมชนต าบล ท่ีประชุมในระดับจังหวัดของสภา
องค์กรชุมชนต าบล และท่ีประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล 

                                                                   
 

    ๔๘ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)๒๕๕๓ก, คู่มือการจัดต้ังและพัฒนากิจการของสภา

องค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑, พิมพ์คร้ังที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๓), หน้า ๑๙.  

องค์ประกอบ 

-  ผู้แทนชุมชนในหมู่บ้านชุมชนอ่ืนจ านวนตามท่ี

ปรึกษาหารือตามมาตร ๕ 

-  สมาชิกผู้ทรงคุณวฒุิจ านวนไม่เกินหนึง่ในห้าของ

สมาชิกท่ีมาจากผู้แทนชุมชน 

องค์ประกอบ 

-  ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนต าบลละ ๒ คน 

- ผู้ แทนคุณวุฒิ ในจังหวัดไม่ เกินหนึ่งใน ห้าของ

ผู้แทนท่ีมาจากสภาองค์กรชุมชนต าบล 

องค์ประกอบ 

-  องค์ประกอบผู้ แทนซึ่งท่ีประชุมในระดับจังหวัด 

เสนอจงัหวดัสะ ๒ คน  

- ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินหนึ่งในห้าของผู้แทนท่ีมาจาก

การเสนอของท่ีประชุมในระดบัจงัหวดั 

ภารกิจตาม

มาตรา ๒๑ 

ภารกิจตาม 

มาตรา ๒๗ 

 

ภารกิจตาม 

มาตรา ๓๒ 

สภาองค์กรชุมชน

ต าบล 

ที่ประชุมในระดับ

จังหวัดสภาองค์กร

ชุมชนต าบล 

ที่ประชุมในระดับชาติ

สภาองค์กรชุมชนต าบล 



 ๓๖ 

 

 

แหล่งท่ีมา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๓ ก: ๑๐ 
  สภาองค์กรชุมชนต าบล มบีทบาทภารกิจ ๑๒ ข้อ ได้แก่ 
           ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 
     ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
            ๓) เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชนรวมตลอดท้ังการ
ร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
      ๔) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๕) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนอัน
เกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๖) จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ด าเนินการหรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนด าเนินการต้องน า
ความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย 
     ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข้มแข็งและสมาชิก
องค์กรชุมชนรวมตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปในต าบลสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
      ๘) ประสานและร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนต าบลอื่น 
      ๙) รายงานปัญหาและผลทีเกิดขึ้น ในต าบลอันเนื่องจากการด าเนินงานใด ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ โดยรายงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานของรัฐท่ีเกีย่วข้อง 
       ๑๐) วางกติกาในการด าเนินกิจการของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
       ๑๑) จัดท ารายงานประจ าปีของสภาองค์กรชุมชนต าบล รวมถึงสถานการณ์ด้าน
ต่าง ๆทีเกิดขึน้ในต าบล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
       ๑๒) เสนอรายช่ือผู้แทนสภาองค์กรชุมชนต าบลเพื่อไปร่วมประชุมในระดับจังหวัด
ของสภาองค์กรชุมชนต าบล จ านวนสองคน   



 ๓๗ 

 

 

  การประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลมีบทบาทภารกิจ ในการก าหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ัง และการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนในระดับต าบลให้เกิดความ
เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ มีการแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย รวมท้ังการจัดท าบริการ
สาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลต่อพื้นท่ีมากกว่าหนึ่งจังหวัดท้ัง 
ด้านเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดล้อม สรุปปัญหาท่ีประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบ 
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการโดยการด าเนินบทบาท
ภารกิจของสภาองค์กรชุมชนระดับต่างๆ ในข้างต้นจะมีความเช่ือมโยงกัน ดังแผนภาพท่ี ๒.๖ ท่ีได้
น าเสนอไปแล้ว 
  การส่งเสริมกิจการของสภาองค์กรชุมชนต าบลพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้หน่วยงานต่างๆมีบทบาทในการส่งเสริมกิจการของสภาองค์กรชุมชน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐทีเกี่ยวข้องมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน ให้ความร่วมมือและช้ีแจง
ท าความเข้าใจแก่สภาองค์กรชุมชนและชุมชนทุกประเภท เมื่อสภาองค์กรชุมชนหรือชุมชนนั้นๆร้อง
ขอ ให้การอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของสภาองค์กรชุมชนต าบล เป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป ตาม
หลักเกณฑ์ ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และ
กรุงเทพมหานคร อาจให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุมในระดับจังหวัดของสภา
องค์กรชุมชนต าบลเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป๔๙   
 ส รุป  แนวคิด เกี่ ย วกับสภาองค์กรชุมชน  มี ความ เป็ นมาจากประวั ติศ าสตร์ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีผลักดันแนวคิด
ของการมีสภาองค์กรชุมชน ก าหนดพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนขึ้นมา เพ ื่อสร้างการยอมรับการ
ท างานร่วมกันแบบสภาองค์กรชุมชน เพื่อท าให้กรณีตัวอย่างดีๆ ท่ีท ามาแล้วขยายออกไปพื้นท่ีอื่น 
พื้นท่ีท่ีสนใจ และพร้อมจะร่วมกันสร้างสภาองค์กรชุมชน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับฐานราก สาระส าคัญของพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วย
สิทธิชุมชนและประชาชนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยมีภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ก าหนด กระบวนการจัดต้ัง 
คุณลักษณะของสมาชิก และโครงสร้างในการบริหารงาน  

                                                                   

     ๔๙ ประสาน บุญโสภาคย์, และคณะ, การศึกษาพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑, หน้า 

๑๑๖. 



 ๓๘ 

 

 

         ตารางที ่๒.๕  แสดงแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสภาชุมชน 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(๒๕๕๑,  หน้า ๑๑) 
 

สภาองค์กรชุมชน  คือ   
๑.เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้            
๒.แนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้องถิ่น   

ประเวศ  วะสี  
(๒๕๕๑,  หน้า  ๑๒) 
 

สภาองค์กรชุมชน   
๑.เครื่องมือท่ีเช่ือมต่อฐานของความดี ความจริงไปสู่นโยบาย 
๒. เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
๓. เกิดผู้น าตามธรรมชาติ   
๔. เป็นสภาท่ีไม่ไปแสวงหาอ านาจ และเป็นประชาธิปไตย 

สถาบั นพั ฒ น าอ ง ค์ก รชุมชน 

(องค์การมหาชน ). (ออนไลน์

,๒๕๕๘). 

๑. สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี 
ผลักดันให้เกิดสภาองค์กรชุมชน 
๒. การกระจายอ านาจให้ชุท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการตนเอง  
๓. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพน าไปสู่การพึ่งตนเอง 

กาญจนา แก้วเทพ , อ้างอิงใน , 
โกวิทย์ พวงงาม , (๒๕๕๓ , หน้า 
๒๙๗) 

การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน 
๑.การจัดต้ังสามารถด าเนินการเป็นกลุ่มหรือองค์กรของตนเอง 
๒.เป็นองค์กรเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
๓.องค์กรท่ีอยู่ในฐานะเป็นสถาบัน  
๓.มีเป้าหมายสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประชาชนท่ี
เสียเปรียบในสังคม 

สนทยา พลศรี,(๒๕๕๐,หน้า ๘๙) ๑.กลุ่มคนต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
๒.ท ากิจการบางอย่างท่ีคล้ายคลึง  
๓.การก าหนดเป้าหมายและการด าเนินการบางอย่างร่วมกัน  
๔.เกิดพลังในการผลักดันหรือต่อรองเพื่อแก้ไขปัญหา 

สถาบั นพั ฒ น าอ ง ค์ก รชุมชน 
(องค์ก ารมห าชน ) ๒ ๕ ๕ ๓ ก , 
(๒๕๕๓, หน้า ๑๙) 

การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน  
๑. ประชาชนอยู่ ในพื้ น ท่ี รวม ตัวกัน  มีผลประ โยชน์ และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 
๒. มีความประสงค์จะให้กฎหมายรับรู้ และรับรองสถานภาพ  
และบทบาทของ “สภาองค์กรชุมชน” ของตน  
๔.ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 



 ๓๙ 

 

 

     ๒.๒.๓ การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน  

     การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีหลักการกระจายอ านาจท่ีต้องการให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่ออนาคตของตนเองและประเทศชาติ เกิดเป็นประชาธิปไตยทางตรง ท่ี

เรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หลังจากการเมืองท่ีเป็น” ประชาธิปไตยแบบตัวแทน” เกิดปม

ปัญหาท าให้ประชาชนกลุ่มต่างๆออกมาเคล่ือนไหวน าเสนอรูปแบบประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกับสังคม 

ท่ีเรียกกันว่า “ประชาธิปไตยชุมชน”ซึ่งมีนัยของประชาธิปไตยบนพื้นฐานวัฒนธรรมความเป็นชุมชน 

ท่ีสอดคล้องกับ “การเมืองสมานฉันท์” ซึ่งเป็นรูปแบบของการเมืองใหม่ท่ีถูกเสนอขึ้นเพื่อเป็น

ทางเลือกส าหรับสังคมการเมือง๕๐ จากเหตุผลท่ีว่า “การเมืองสมานฉันท์เป็นประชาธิปไตยมากกว่า

การเมืองเลือกต้ัง และการเมืองสมานฉันท์คือประชาธิปไตยของชุมชน เมื่อชุมชนเข้มแข็งเป็น

ประชาธิปไตยจะช่วยต้านทานทุกส่ิงทุกอย่าง จะช่วยแก้ปัญหาทุกชนิด เพราะฉะนั้นเราต้องมีชุมชน

เข้มแข็งเต็มพื้นท่ี ก็จะช่วยสร้างประชาธิปไตยหรือการเมืองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น”๕๑ขณะเดียวกันภาค

ชุมชนท้องถิ่นจ านวนมากได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการตนเองในรูปแบบของกลุ่มองค์กร

ชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เกิดเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง ในการจัดการตนเองของชุมชน

และท้องถิ่น เป็นกระบวนการท่ีน ามาพิจารณาว่าชุมชนและท้องถิ่นได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา

ศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นของตนเองอย่างไรบ้าง ท้ังในแง่ความสามารถและการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการกลุ่ม การส่ังสมประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  จึงเป็น ท่ีมาของ  

“สภาองค์กรชุมชน”๕๒ การเกิดขึ้นของสภาองค์กรชุมชนจึงถือเป็นการสร้างรากฐานให้กับการเมือง

ใหม่ท่ีจะท าให้ประชาชนมีจิตส านึกในส่วนรวมมากขึ้นโดยสภาองค์กรชุมชนเป็นท่ีรวมตัวของบรรดา

ผู้น าชุมชน เป็นสภาท่ีไม่ไปแสวงหาอ านาจไม่ขัดแย้งกับใคร และเป็นประชาธิปไตยต้ังแต่เริ่มต้น

จริงๆ๕๓สภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรชุมชนท่ีประชาชนร่วมกันจัดต้ังขึ้นมาภายใต้การรับรองของ
                                                                   

      ๕๐ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, “การเมืองสมานฉันท์: หนทางสู่การแก้ไขความขัดแย้งในสังคมสองขั้ว” 

ต้นทางชุมชน ชุมชนประชาธิปไตย , พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, ๒๕๔๙), 

หน้า ๔๔.  

   ๕๑ ประเวศ วะสี, “การเมืองสมานฉันท์ สร้างสรรค์ความเข้มแข็งท้องถ่ิน” ใน ต้นทางชุมชน ชุมชน

ประชาธิปไตย, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, ๒๕๔๙), หน้า ๖.  

   ๕๒ โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน , (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์ , 

๒๕๕๓), หน้า ๒๙๓.  

     ๕๓ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). ๒๕๕๒ ก, ขวบปีที่ผ่านกับการสานสร้างสภาองค์กร

ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๒), หน้า ๑๒ – ๑๕.  



 ๔๐ 

 

 

กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกฎหมายฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็น

กฎหมายท่ีรองรับสิทธิของชุมชนตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งรับรองสิทธิของบุคคลท่ีรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น

และชุมชนท้องถิ่น ดังเดิม  ในอัน ท่ีจะอนุรักษ์  หรือฟื้ นฟู จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษาและใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และ

ยั่งยืน หน่วยงานพัฒนาท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน ได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทาง

ท่ีเหมาะสมในการจัดต้ังองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐาน

ส าคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ๕๔การด าเนินการประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ 

องค์กรชุมชนเมืองและชนบท องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึง ๘ เวที มีหน่วยงานร่วมระดม

ความคิดเห็นถึง ๑๐๑ องค์กร จนได้ข้อสรุปให้มีการจัดต้ังองค์กรเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและ

สนับสนุนการเงินให้แก่องค์กรชุมชนในรูปแบบองค์การมหาชน โดยใช้ช่ือ "สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(พอช.)" ดังท่ีกล่าวมาเบื้องต้น 

   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นหน่วยงานหลักท่ีก่อต้ังขึ้นมาเพื่อส่งเสริม และ

สนับสนุนการการขับเคล่ือนองค์กรชุมชนท่ัวประเทศ มีการสัมมนาร่วม “การมีส่วนร่วมขององค์กร

ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” เป้าหมายและวิธีการของชาวบ้านท่ี

จะไปสู่การเป็นองค์กรชุมชนเข้มแข็ง การบริหารงานของ พอช.เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยในคณะกรรมการสถาบัน (บอร์ด พอช.) ซึ่งมี

จ านวน ๑๑ คน มีกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนอยู่จ านวน ๓ คน ซึ่งสรรหามาจากองค์กรชุมชนท่ัว

ประเทศ นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานงานการพัฒนาองค์กรชุมชน 

ประกอบด้วย ตัวแทนจากองค์กรชุมชนทุกภาคเพื่อเป็นให้ค าปรึกษา เช่ือมประสานนโยบายและแนว

ทางการแก้ไขปัญหากับชุมชนหลักการท างานของ พอช. เน้นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน๕๕ 

การเมืองในระดับท้องถิ่นแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ก านันและผู้ใหญ่บ้าน, องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น, สภาองค์กรชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นองค์กรกึ่งราชการกึ่งการเลือกต้ัง ในขณะท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรจากการเลือกตั้ง และสภาองค์กรชุมชนเป็นองค์กรกึ่งเลือกต้ัง

                                                                   
๕๔ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ประวัติพอช, [ออนไลน์], แหล่งที่มา, http://www.codi.or.th/ index. 

php/2015-07-21-04-08-51/history, [วันที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

  ๕๕ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), โครงสร้าง - แผนผังองค์กร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www.oic.go.th/ginfo/moreinfo. [๒๔ มกราคม ๒๕๕๙].  

http://www.codi.or.th/index.php/2015-07-21-04-08-51/history,%20วันที่
http://www.codi.or.th/index.php/2015-07-21-04-08-51/history,%20วันที่
http://www.oic.go.th/ginfo/moreinfo


 ๔๑ 

 

 

กึ่งแต่งต้ัง๕๖ สภาองค์กรชุมชนมี  ๒ ลักษณะ คือ การท่ีประชาชนอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีหมู่บ้าน หรือ

ต าบลซึ่งมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียกว่า “ชุมชนท้องถิ่น” หรือ

“ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม” แล้วแต่กรณี และการท่ีประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยมีผลประโยชน์และ

วัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมาย 

และศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการด าเนินการอยู่

ต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการ และมีการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้๕๗ ชุมชนแต่ละลักษณะเกิดขึ้นได้ใน

ตัวเอง โดยไม่ต้องยื่นค าขอต่อทางราชการขอจัดต้ังเป็นชุมชน และไม่ต้องจดแจ้งการเกิดมีขึ้นของ

ชุมชนแต่อย่างใด และในกรณีท่ีประชาชนในชุมชนรวมตัวกันท ากิจกรรมท่ีชอบด้วยกฎหมาย และ

ศีลธรรมอันดี เช่น รวมตัวกันจัดต้ัง สภาองค์กรชุมชน ย่อมสามารถท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก

ทางราชการ และไม่ต้องขออนุญาตจากทางราชการ และไม่ต้องจดแจ้งต่อทางราชการแต่อย่างใด  แต่

ถ้าประชาชนซึ่งรวมตัวกันจัดต้ัง สภาองค์กรชุมชน มีความประสงค์จะให้กฎหมายรับรู้ และรับรอง

สถานภาพ และบทบาทของ “สภาองค์กรชุมชน” ของตน ก็ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติสภา

องค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ และประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้งการจัดต้ังชุมชนและการจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน 

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ส่วนในพื้นท่ี เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ เขตในกรุงเทพมหานครประชาชนในแต่ละเขตย่อยซึ่ง

เรียกว่า ต าบล แขวง หรือเรียกช่ืออย่างอื่น มีสิทธิยืนช่ือขอจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนได้ 

ต าบล หรือแขวงละ ๑ สภา ดังนั้น ในพื้น ท่ี เทศบาล แต่ละแห่งและในพื้นท่ี เขต แต่ละเขตใน

กรุงเทพมหานคร ประชาชนมีสิทธิขอจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนได้มากกว่า ๑ สภานั้นเอง ซึ่ง

วิธีการจดแจ้งเพื่อจัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชนตามกฎหมาย 

     การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ได้บัญญัติให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีหน้าท่ีในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดต้ัง และพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชน ในช่วงท่ีผ่านมา สถาบันฯ ได้ก าหนดแนวทางส าคัญใน

การขับเคล่ือนงานโดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับต่างๆมีบทบาทส าคัญ โดยเฉพาะการ
                                                                   

๕๖ ยุกติ มุกดาวิจิตร, “ชนช้ันใหม่ ชนบทใหม่ และท้องถ่ินใหม่ บททบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการเมืองไทย

ทศวรรษ ๒๕๓๐-๒๕๕๐”, ฟ้าเดียวกัน, ปีที ่๒ ฉบับที่ ๘ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓): ๙๗. 

  ๕๗ ประสาน บุญโสภาคย์ , ศรีราชา เจริญพานิช และพวงผกา บุญโสภาคย์, รายงานการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 

๒๕๕๒), หน้า ๑๓๕. 



 ๔๒ 

 

 

ส่งเสริมการจดแจ้งจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีกลางในการเช่ือมโยง

งานพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชนท้ังในระดับต าบลและจังหวัด การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง การขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พัฒนาพื้นท่ีเรียนรู้รวมท้ั งสนับสนุนให้เกิด

กระบวนการในการทบทวนผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา   

     ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 

๒๕๕๑ ในภาพรวมท้ังประเทศ นับต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้    

     การส่งเสริมการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบล นับต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน (๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘)  มีการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบลรวมท้ังส้ิน ๔,๖๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

๕๙.๐๕ของจ านวนต าบล/เทศบาล/เขตท่ัวประเทศ  โดยในปี ๒๕๕๑ การส่งเสริมจัดต้ังสภาองค์กร

ชุมชนต าบล มีจ านวนมากท่ีสุด เนื่องจากเครือข่ายองค์กรชุมชนได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการ

ส่งเสริมจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบลให้มีปริมาณเพียงพอและครอบคลุมในทุกพื้นท่ี  เพื่อเป็นตัวอย่าง

ส าหรับการขยายผล  โดยสถาบันพัฒนาสภาองค์กรชุมชนให้การสนับสนุนองค์กรชุมชนและเครือข่าย

องค์กรชุมชนท่ีมีการเช่ือมโยงขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนตามฐานประเด็นงานพัฒนาท่ีหลากหลาย  

ได้ร่วมกันจัดกระบวนการในการรับรองกลุ่ม/องค์กรชุมชน  และจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบล  

ในขณะท่ีการส่งเสริมจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบลในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘ จะมีจ านวนลดลง  

เนื่องจากต้องด าเนินการส่งเสริมจัดต้ัง  ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสภาองค์กรชุมชนต าบลท่ีจัดต้ัง

แล้ว๕๘  

  ด้านสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบลจากจ านวนสภาองค์กรชุมชนต าบลท้ังหมด ๔,๖๒๑ แห่ง 

มีจ านวนสมาชิกรวมทั้งส้ิน ๑๕๖,๙๗๖ คน หรือจ านวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต าบลโดยเฉล่ียแห่ง

ละประมาณ ๓๔ คน  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  มีสมาชิก จ านวน ๑๓,๗๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ 

๘.๗๕ ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดรายละเอียด   

     การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบล 

    สภาองค์กรชุมชนมีการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี้ จากการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ มีสภาองค์กรชุมชนต าบลท่ีจัดต้ังขึ้น

                                                                   
๕๘สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), รายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมจัดต้ังและพัฒนา

กิจการของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๘), หน้า ๓๗. 



 ๔๓ 

 

 

ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ จ านวน ๔,๖๒๑ แห่ง จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 
๑,๙๒๒ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๙ ของจ านวนสภาองค์กรชุมชนต าบลท่ีจัดต้ังท้ังหมด  ซึ่งจาก
การรายงานพบว่าสภาองค์กรชุมชนต าบลส่วนใหญ่สามารถจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละส่ีครั้ง
ตามท่ีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ได้บัญญัติไว้   
    ในส่วนของการด าเนินการตามบทบาทภารกิจมาตรา ๒๑ ซึ่ง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้สภาองค์กรชุมชนต าบลด าเนินการจ านวน ๑๒ ด้าน จากการรายงานปรากฏ
ว่า  สภาองค์กรชุมชนต าบลสามารถเสนอช่ือผู้แทนสภาองค์กรชุมชนต าบลเพื่อไปร่วมประชุมในระดับ
จังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบลจ านวนสองคนมากท่ีสุด  จ านวน ๑,๓๐๑ แห่ง  ซึ่งไม่แตกต่างจาก
ทุกปีท่ีผ่านมา อาจเนื่องมาจากเป็นภารกิจหลักท่ีสภาองค์กรชุมชนต าบลต้องด าเนินการ เพื่อให้เกิด
การเช่ือมโยงการท างานกับท่ีประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนต าบล  ในส่วนของบทบาท
ภารกิจอื่นท่ีเหลืออีก ๑๑ ข้อ  พบว่ามีสภาองค์กรชุมชนต าบลจ านวนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาองค์กร
ชุมชนต าบลท่ีได้จัดส่งรายงาน และมีการด าเนินการตามบทบาทภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด๕๙ 

 

         ตารางที่ ๒.๖ การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามมาตรา ๒๑ 

บทบาทภารกิจตามมาตรา ๒๑ 
จ านวน 
(แห่ง) 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 

๑,๒๘๓ 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.หน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

๑,๑๗๕ 
 

 

๓. เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจรวมตลอดท้ังการร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๑,๑๐๗ 

๔. เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
น าไปประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑,๐๙๖ 

๕.เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขหรือความต้องการของประชาชนอันเกี่ยวกับการ ๙๘๒ 

                                                                   

  ๕๙ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ผลการด าเนินงานส่งเสริมการจัดต้ังและพัฒนาสภาองค์กรชุมชน 

ประจ าปี ๒๕๕๘, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.codi.or.th/index.php/2015-08-04-11-00-16/14142-

2558 , [๒๒ มกราคม ๒๕๕๙].  

http://www.codi.or.th/index.php/2015-08-04-11-00-16/14142-2558
http://www.codi.or.th/index.php/2015-08-04-11-00-16/14142-2558


 ๔๔ 

 

 

บทบาทภารกิจตามมาตรา ๒๑ 
จ านวน 
(แห่ง) 

จัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖. จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานรัฐหรือเอกชนท่ีมีผลหรืออาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

๙๔๕ 
 

 

๗.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข้มแข็งและสมาชิกองค์กร
ชุมชนรวมตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปในต าบลสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑,๐๗๗ 

๘. ประสานและร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนต าบลอื่น ๑,๐๙๔ 

๙. รายงานปัญหาและผลท่ีเกิดขึ้นในต าบลอันเนื่องจากการด าเนินงานใดๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ โดยรายงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๙๑๓ 

๑๐. วางกติกาในการด าเนินกิจการของสภาองค์กรชุมชนต าบล ๑,๒๘๔ 

๑๑. จัดท ารายงานประจ าปีของสภาองค์กรชุมชนต าบลรวมถึงสถานการณ์ด้านต่างๆ ท่ี
เกิดในต าบล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 

๑,๒๗๐ 

๑๒. เสนอช่ือผู้แทนสภาองค์กรชุมชนต าบลเพื่อไปร่วมประชุมในระดับจังหวัดของสภา
องค์กรชุมชนต าบลจ านวนสองคน 

๑,๓๐๑ 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที่มา: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ๒๕๕๘        

  ๒.๒.๔ การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคตะวันออก  
   สภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคตะวันออก เกิดขึ้นจากการเช่ือมโยงแนวคิดการจัดต้ังสภา
องค์กรชุมชมในระดับชาติ โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการ
จัดต้ังสภาองค์กรให้เกิดเครือข่ายครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศโดยแบ่งออกเป็น ๑๑ ภาคส่วน มีการ
รวมตัวกันของสภาองค์กรชุมชนในระดับจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีท้ังหมด ๘ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความอุดสมบูรณ์ทางธรรมชาติ 
ตอนบนของภาคปกคลุมพื้นท่ีป่ามรดกโลกท่ีเป็นแหล่งอาหารและยาพื้นบ้าน อีกท้ังพืชและสัตว์ผืน
สุดท้ายของประเทศ จนถึงพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลอันอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีพ านักของสัตว์น้ า ท้ังหมดนี้ท าให้
ภาคตะวันออกเป็นพื้นท่ีผลิตอาหารท่ีส าคัญของโลกสังคมและวัฒนธรรมของพื้นท่ีภาคตะวันออกเดิม
เป็นพื้นท่ีทรงคุณค่าก่อนท่ีการพัฒนาแบบตะวันตกจะแผ่ขยายเข้ามา การมีวัฒนธรรมด้านการด าเนิน



 ๔๕ 

 

 

ชีวิตท่ีมีกิน มีใช้ มีหลักประกันชีวิตท่ีมีความสมดุล เพียงพอตลอดชีวิตส่งต่อช่ัวลูกช่ัวหลาน เช่น 
วัฒนธรรมข้าว วัฒนธรรมน้ า เป็นต้น 
    แต่ในช่วงระยะเวลา ๓๐ ปีท่ีผ่านมาภาคพื้นตะวันออกต้องเผชิญกับแผนพัฒนาพื้นท่ี
ช าย ฝ่ั งท ะ เลภ าคตะวั น อ อก  (Eastern Seaboard Development Plan) ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด ก าร
เปล่ียนแปลงในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก มีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมาย เช่น ถนน ท่าเรือน้ าลึก 
สนามบิน โรงไฟฟ้า อ่างเก็บน้ า อุตสาหกรรมหนัก นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบอุตสาหกรรม เขต
พาณิชยกรรม และอื่นๆอีกมากมาย๖๐ ผลกระทบจากแผนพัฒนาดังกล่าว คือ ความเหล่ือมล้ าทาง
เศรษฐกิจ การแย่งชิงทรัพยากรอย่างรุนแรง เป็นผลให้ เกิดความขัดแย้งรุกรามไปสู่ปัญหา
ระดับประเทศ การเปล่ียนมือการถือครองท่ีดินจ านวนมาก น าไปสู่การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมขนาดใหญ่ พื้นท่ีผลิตอาหารลดลง กระทบต่อความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นของ
สังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจนถึงระดับโลก ความเส่ือมโทรมทางทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีถูกท้ิงไว้ให้คนภาคตะวันออกเป็นผู้แบกรับชะตากรรม มลพิษท่ีตกค้างในระบบนิเวศน์ 
ท้ังดิน น้ า อากาศ ผลผลิตอาหาร และสุขภาพของชุมชนจากการศึกษายังพบว่าจังหวัดท่ีปลูกข้าวไม่
เพียงพอต่อความต้องการภายในจังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาครอยู่ในอันดับสูงสุด ๔๖.๗๙ %  
รองลงมา คือ จังหวัดตราด สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ซึ่งแสดงเห็นได้ว่า
เป็นพื้นท่ีภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ และเป็นพื้นท่ีพัฒนาทางอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งถูกช้ีน าให้เช่ือว่า
เมื่อพัฒนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งแท้จริงแล้ว กลับท าให้เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากร
ทางธรรมชาติ สังคมเกิดความอ่อนแอ และประชาชนพึ่งตนเองไม่ได้ 
 สภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคตะวันออก เกิดจากความตระหนักรู้ เห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ีของประชาชน จึงรวมตัวกันจัดต้ัง จดแจ้งสภาองค์กรภาคพื้นตะวันออกใน ๘ จังหวัดดังกล่าว  
๖๑ สภาองค์กรชุมชน ได้ร่วมมือกันประกาศถึง “วาระเปล่ียนตะวันออก” ด้วยการหยุดภัยคุกคาม
เพื่อปกป้องพื้นท่ีผลิตอาหารและร่วมกันก าหนดอนาคตท่ียั่งยืนของคนภาคตะวันออก  
 สภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคตะวันออกได้ด าเนินงานขับเคล่ือนเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ี ได้ร่วมมือกันก าหนดวิสัยทัศน์ ได้แก่  “เมื่อการพัฒนาท่ีผ่านมาไม่ยั่งยืน ก็ถึงเวลาต้องเปล่ียน 
๒๕๕๕ – ๒๕๗๕” มีเป้าหมายเพื่อเปล่ียนทิศทางการพัฒนา จากการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนและไม่เป็น
ธรรมสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและเป็นธรรมเปล่ียนผู้ก าหนดการพัฒนา จากคนนอกเป็นหลักสู่ การมีคนใน
เป็นหลักเปล่ียนตัวชี้วัดการพัฒนา จากการช้ีวัดด้วยผลิตภัณฑ์สู่การช้ีวัดด้วยความสุขและความยั่งยืน 
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 และได้ก าหนดเป็น แผนการด าเนินงานใน ๖ ด้าน ได้แก่ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้  การ
ปกป้องพื้นท่ีผลิตอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร การรณรงค์และส่ือสารสาธารณะ เฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์ แผนและนโยบาย การขับเคล่ือนพลังเยาวชนเปล่ียนแปลงตะวันออก และเปล่ียน
จาก ME สู่ WE (เปล่ียนด้วยเรา)๖๑ 
   การด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคตะวันออก ด้วยการปรับเปล่ียนวิธีการด้วย
การสร้างความร่วมมือของ ๖๐ องค์กร และ ๒ หน่วยงาน หยุดภัยคุกคาม เพื่อปกป้องพื้นท่ีผลิต
อาหาร “ภาคตะวันออกคือแหล่งอาหารส าคัญของโลกท่ีต้องร่วมกันรักษา รวมไปถึงการรณรงค์และ
ส่ือสารในการปกป้องพื้นท่ีอาหารอย่างเป็นระบบ แสดงถึงล าดับการเปล่ียนแปลง บริบท สถานการณ์ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนาภาคพื้นตะวันออก (Road Map 2575) 
ช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มสถานการณ์การพัฒนาในระดับโลก ระดับประเทศ ประเด็นท้าทายการพัฒนา 
เป้าหมายในอนาคต ทิศทางและกรอบในการพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อผลักดันเป็นนโยบายในระดับประเทศ 
โดยด าเนินการไปตามแผนท่ีวางไว้ คือ การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ โดยการจัดทีมภาคีร่วมมือ
กันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อศึกษาข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับแผนท่ีแหล่งผลิต
อาหาร และทรัพยากรในพื้นท่ีโดยจัดท าเป็นผังชุมชน จัดท าบัญชีฐานทุนของการพัฒนา การ
ประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีในอนาคต และการประเมินผลกระทบจากโครงการและ
นโยบาย หาแนวทางแก้ไขโดยทางเลือกท่ีเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยการค้นหาความจริงผ่านการวิจัย) 
จัดเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างภาพในอนาคตของคนชาวภาคตะวันออกร่วมกัน เพื่อการ
พัฒนาท่ียั้งยืน โดยความร่วมมือระหว่างผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไปจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน  
การปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารและความม่ันคงด้านอาหาร การสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
และภาคประชาชน สร้างเครือข่ายเป็นทีมภาคี ระหว่าง ทีมเกษตรทางเลือก กสิกรรมธรรมชาติ 
ประมงชายฝ่ัง เพาะเล้ียงสัตว์น้ า หมอดิน เพื่อนภาคใต้ ฯลฯ และ ภาคีด้านเกษตร เอชไอเอ สช. 
สมัชชาสุชภาพ และผังเมืองเพื่อสังคม  ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องพื้นท่ีอาหาร ด้วยการ
ผนึกก าลังสร้างแนวร่วมกับทุกภาคส่วน สร้างมาตรการ/ กฎหมายเพื่อปกป้องพื้นท่ีอาหาร มีการ
รณรงค์และของภาคพื้นท่ีผลิตอาหาร ประกาศภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีส าคัญของโลก 
โดยท าแผนท่ีทรัพยากรและจัดงานประกาศปกป้องพื้นท่ีผลิตอาหาร สร้างพื้นท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน
อย่างเป็นรูปธรรม ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีภาคเกษตร โดยปรับเปล่ียนแนวคิด และขยายผลให้มองวงจร
อาหารท้ังระบบ จากปัจจัยการผลิต (ดิน น้ า ลม ไฟ คน) สู่ระบบการผลิต และระบบการค้า 
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การรณรงค์และสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของการรณรงค์ (Identity) เช่น ตราสัญลักษณ์ 
ค าขวัญ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อเปิดตัวให้สังคมท่ัวไปรับรู้ โดยจัดท าเป็นเอกสารแนะน า เกิด
ความเข้มแข้งทางความคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒนาในภาคตะวันออกให้กับคนในพื้นท่ี 
เพื่อกระตุ้นเตือนทางความคิด และเกิดการเคล่ือนไหวอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต การเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์ แผนและนโยบาย การสร้างภาคีร่วมเพื่อการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ แผนและ
นโยบาย โดยการจัดทีมงานท าหน้าท่ีเฝ้าระวังและติดตาม ๑ ต าบล ๑ สายสืบ  เพื่อประมวล
สังเคราะห์และบันทึกเรื่องราวไว้เป็นระบบ การขับเคลื่อนพลังเยาวชนเปลี่ยนแปลงตะวันออก สร้าง
ภาคีร่วมโดยการขับเคล่ือนทีมเยาวชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม สร้างแกนน า
เด็กและเยาวชนในการปลูกจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม การรวบรวมปัญหาเด็กและเยาวชน ร่วมในการ
ประเมินสถานการณ์ภาคตะวันออก มีการส่งเสริมแนวทางการศึกษาบนฐานชุมชน โดยจัดโครงการ
สร้างส่ือทางเลือกของเด็กและเยาวชน ส่ือศิลป์ดิน น้ า ป่า (รักษ์โลกก่อนท่ีโลกจะหมดรักเรา) มีการจัด
กิจกรรมจัดสร้างเวทีสร้างส านึกพลเมืองร่วมกับองค์กรส่ือสาร เพื่อเกิดทางเลือกงานท่ีดี งานท่ีมี
ความหมาย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณค่าชองชีวิต การเปลี่ยนจาก ME สู่ WE (เปลี่ยนด้วยเรา) 
การมีส่วนร่วมโดยการจัดท าพิมพ์เขียวเพื่อการเปล่ียนแปลง (Blue Print for Change)  จัดเวที
ปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วม มีเวทีสัญจร เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อเกิดการเรียนรู้ และ
ทราบถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ น าไปจัดประชุมทีมแผนงาน จัดทีมงานกระบวนการ มีวิธีการท างานท่ี
สร้างสรรค์ จนเกิดเป็นพลังเปิดพื้นท่ีทางสังคมให้กว้างมากขึ้นโดยเพิ่มช่องทางการส่อสารทาง
เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต จัดท าเวปไซด์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ข้อมูลความเคล่ือนไหวทราบถึง
ความเป็นมา ความส าคัญ การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน สามารถแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม แสดงถึงการเกิดความร่วมมือทางสังคมในทุกภาคส่วนอย่างเท่าทียม เสมอภาค
กัน เปล่ียนจากค าว่า “ฉัน” เป็น “เรา” ซึ่งหมายถึงการเกิดความร่วมมือกันอย่างแท้จริง๖๒ 

  สรุปการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคตะวันออก โดยรวม 
  จากการเช่ือมโยงการขับเคล่ือนสภาองค์กรชุมชนให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยสภาองค์กร

ชุมชนเครือข่ายภาคตะวันออกเป็น ๑ ใน ๑๑ ภาคท่ีเกิดจากการสนับสนุนส่งเสริมโดยสถาบันองค์กร
ชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้สภาองค์กรชุมชนสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นด้วย
ตนเองได้  พื้นท่ีภาคตะวันออกมีด้วยกัน ๘ จังหวัดเกิดปัญหาของการพัฒนาทางอุตสาหกรรมท่ีผ่าน
มา กล่าวคือ ประชาชนไม่มีสิทธิในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของตนเอง ภาครัฐและภาคเอกชน
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รวมไปถึงนักวิชาการร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเอื้อต่อระบบทุนนิยม การพัฒนาท่ีไม่
ปกป้องคุ้มครองวิถีเกษตรกรรม เกิดความไม่เทาเทียมกันของสิทธิของเกษตรกรกับสิทธิของ
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม รัฐ ไม่ส่งเสริมเกษตรกรอย่างจริงจัง ภาคการเกษตรมีความอ่อนแอและ
ยอมรับในชะตากรรม ส่งผลให้เกิดความยากจนอย่างรุนแรง ความเหล่ือมล้ าทางสังคมมีเพิ่มมากขึ้น 
ส่ิงแวดล้อมก าลังเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว  แม้ทุกฝ่ายพยายามจะแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น การรวมกลุ่มของ
ประชาชนท่ีตระหนักรู้ถึงปัญหาดังกล่าว จัดต้ังสภาองค์กรชุมชนในภาคพื้นภาคตะวันออก ๘ จังหวัด 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม คือ “เมื่อการพัฒนาท่ีผ่านมาไม่ยั่งยืน ก็ถึงเวลาต้องเปล่ียน ๒๕๕๕ – 
๒๕๗๕” ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคตะวันออก ได้แก่ ด้านการจัดการ
ข้อมูลและองค์ความรู้ การปกป้องพื้นท่ีผลิตอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร การรณรงค์และส่ือสาร
สาธารณะ การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ การขับเคล่ือนพลังเยาวชนเปล่ียนแปลงตะวันออก การ
เปล่ียนด้วย “เรา”การมีส่วนร่วมในทุกภาค 
     ๒.๒.๕ การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
    การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน
จังหวัดชลบุรี เช่ือมโยงข้อมูลมาจากการศึกษาถึงสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคตะวันออก เนื่องจาก
จังหวัดชลบุรีเป็น  ๑ ใน ๘ จังหวัดของเครือข่ายภาคตะวันออก และเป็นวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑ ของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ การศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อออกเป็นประวัติความเป็นมา การด าเนินการ
จัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบล วัตถุประสงค์ การวางแผน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน  โดยมี
รายละเอียด และขั้นตอนในการด าเนินการกล่าว ได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการทราบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

    ๑) ประวัติความเป็นมาของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 
    สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีการจดแจ้ง จัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชนในระดับต าบล โดยให้องค์กร
ชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนได้น าเสนอข้อมูลของกลุ่มองค์กรท่ีมีการจดแจ้ง จัดต้ัง ถ้าเป็นองค์กรใน
ระดับหมู่บ้านจะได้รับจดแจ้งโดยผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนจะได้รับการจดแจ้งจัดต้ัง
โดยก านัน หรือนายกเทศมนตรีของแต่ละต าบล และเมื่อมีการจดแจ้งจัดต้ังในระดับหมู่บ้านแล้ว จะมี
การคัดเลือกคณะกรรมการของสภาองค์กรงชุมชนในระดับต าบล โดยแต่ละหมู่บ้านจะส่งผู้แทนของ
กลุ่มองค์กรจ านวน ๔ กลุ่ม (๔ คน) เพื่อท่ีจะคัดเลือกเป็นคณะกรรมการของสภาองค์กรชุมชนแต่ละ
ต าบล พร้อมท้ังคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และท่ีปรึกษาสภาองค์กรชุมชน  



 ๔๙ 

 

 

    การก่อตัวของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีอ าเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะนั้นยังเป็นกิ่งอ าเภอเกาะจันทร์อยู่ เกิดจากการรวมตัวของประชาชนโดยมีเจ้า
อธิการพิชิตศักด์ิ สุภาจาโร (ผู้วิจัย) เจ้าคณะต าบล (ต าแหน่งในขณะนั้น) และเจ้าอาวาสวัดปรกฟ้า 
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นแกนน าในการจัดต้ังกลุ่มวิทยุชุมชน โดยอาศัยมาตรา ๔๐ เปิด
โอกาสให้มีวิทยุชุมชน เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ประกอบ
กับ สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นสถาบันหลักในการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนท่ัว
ประเทศได้ขยายเข้ามาในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี  ซึ่งขณะนั้นเข้ามาในนามองค์กรพัฒนาชุมชนเมือง 
(พชม.) เข้ามาจัดต้ังกลุ่มปัญญาพัฒนาเกาะจันทร์ในหมู่ท่ี ๓  และสถาบันส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้
เข้ามาพัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริม โครงการชุมชนเป็นสุข ด้วยการ ลด ละ เลิกอบายมุขในพื้นท่ี
อ าเภอเกาะจันทร์ แต่เนื่องจากในพื้นท่ีไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอบายมุขเท่าใดนัก แต่ด้วยบริบทในพื้นท่ี
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงหันมามุ่งเน้นไปในการลด ละ เลิกสารเคมีเป็ นหลัก โดย
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีตัวแทนชาวบ้านในพื้นท่ีจาก หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ หมู่ ๗ 
และหมู่ ๑๐ รวมทั้งส้ินประมาณ ๕๐ คน  
    ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ มีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนเกิดขึ้น พื้นท่ีจังหวัดชลบุรีจึงได้
มีการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนในเบ้ืองต้นจ านวน ๑๐ สภาองค์กรชุมชน โดยมีสภาองค์กรชุมชนต าบล
เกาะจันทร์เป็นสภาองค์กรชุมชนแห่งแรกท่ีมีการจดแจ้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการจดแจ้งขยาย
เพิ่มขึ้นอีก ๒ สภาองค์กรชุมชน จึงรวมเป็น ๑๒ สภาองค์กรชุมชน๖๓  

  ๒) การด าเนินการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
  ปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๙ มีสภาองค์กรชุมชนต าบล พื้นท่ีจังหวัดชลบุรีรวมทั้งส้ินจ านวน ๔๕ แห่ง  

ตารางที่ ๒.๗ แสดงรายช่ือสภาองค์กรชุมชนต าบลในจังหวัดชลบุรี 

เขตพื้นที ่ สภาองค์กรชุมชน 
๑. สภาองค์กรชุมชนต าบลอ าเภอพนัสนิคม ๑. สภาองค์กรชุมชนต าบลไร่หลักทอง 

๒. สภาองค์กรชุมชนต าบลโคกเพราะ 
๓. สภาองค์กรชุมชนต าบลวัดหลวง 
๔. สภาองค์กรชุมชนต าบลสระส่ีเหล่ียม 
๕. สภาองค์กรชุมชนต าบลหัวถนน 

                                                                   

   ๖๓ สัมภาษณ์นางสาวธีร์ลาธกรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลเกาะจันทร์, จังหวัดชลบุรี

, วันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘.  



 ๕๐ 

 

 

         ตารางที่ ๒.๗ (ต่อ) 

เขตพื้นที ่ สภาองค์กรชุมชน 
 ๖.  สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองเหียง 

๗. สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองปรือ 
๘. สภาองค์กรชุมชนต าบลทุ่งขวาง 
๙. สภาองค์กรชุมชนต าบลนามะตูม 
๑๐. สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองขยาด 
๑๑. สภาองค์กรชุมชนต าบลนาเริก 
๑๒. สภาองค์กรชุมชนหน้าพระธาตุ 
๑๓. สภาองค์กรชุมชนไร่หลักทอง 
๑๔. สภาองค์กรชุมชนบ้านเซิด 

     ๑๕. สภาองค์กรชุมชนหมอนกลาง 
     ๑๖. สภาองค์กรชุมชนต าบลท่าข้าม 

๒. สภาองค์กรชุมชนต าบลอ าเภอเมือง ๑. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
๒. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลแสนสุข 
๓. สภาองค์กรชุมชนต าบลเหมือง 
๔. สภาองค์กรชุมชนต าบลคลองต าหรุ 
๕. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลคลองต าหรุ 

๓. สภาองค์กรชุมชนต าบล อ าเภอศรีราชา ๑. สภาองค์กรชุมชนต าบลบางพระ 
๔. สภาองค์กรชุมชนต าบลอ าเภอบางละมุง ๑. สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองปลาไหล 

๒. สภาองค์กรชุมชนต าบลเขาไม้แก้ว 
๓. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลหนองปรือ 

๖. สภาองค์กรชุมชนต าบล อ าเภอหนอง
ใหญ่  

๑. สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองใหญ่ 
๒. สภาองค์กรชุมชนต าบลคลองพูล 
๓. สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองเสือช้าง 

๗. สภาองค์กรชุมชนต าบลบ่อทอง ๑. สภาองค์กรชุมชนต าบลพลวงทอง 
๒. สภาองค์กรชุมชนต าบลบ่อกวางทอง 
๓. สภาองค์กรชุมชนต าบลธาตุทอง 
๔. สภาองค์กรชุมชนต าบลบ่อทอง 
๕. สภาองค์กรชุมชนต าบลเกษตรสุวรรณ 



 ๕๑ 

 

 

         ตารางที่ ๒.๗ (ต่อ) 

เขตพื้นที ่ สภาองค์กรชุมชน 
 ๖. สภาองค์กรชุมชนต าบลวัดสุวรรณ 

๙. สภาองค์กรชุมชนต าบล เกาะจันทร์ ๑. สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
๒. สภาองค์กรชุมชนต าบลท่าบุญมี 
๓. สภาองค์กรชุมชนต าบลเกาะจันทร์ 

๑๑ สภาองค์กรชุมชนต าบลอ าเภอเกาะสีชัง ๑.สภาองค์กรชุมชนต าบลเกาะสีชัง 

ที่มา: รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการประสานเครือข่ายสร้างสุขภาพเพื่ออาหารปลอดภัยของ
คนชลบุรี (เอกสารอัดส าเนา) 

๓) วัตถุประสงค์การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
 สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนซึ่ง
เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ด าเนินการ
ในการคุ้มครอง บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ร่วมในทรัพยากรทางธรรมชาติของท้องถิ่น โดยจัดให้
มีจัดให้มีเวทีการศึกษาหารือกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ีมีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหา 
แนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน าไปประกอบการพิจารณา
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีแสดงถึงองค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน๖๔ 
    ๔) การวางแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีได้มีการวาง

แผนการขับเคล่ือนสภาองค์กรชุมชน โดยการขยายพื้นท่ีสภาองค์กรชุมชนต าบลใหม่ใน ๘ พื้นท่ีของ

จังหวัดชลบุรี เพื่อด าเนินการให้ครอบคลุมท่ัวทั้งพื้นท่ี เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน การส ารวจ

กลุ่มองค์กรชุมชน และการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนใหม่ 

  ๕) การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีเป็น ๑ ใน ๘ จังหวัดของสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาค

ตะวันออก การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนข้อมูล และการเรียนรู้ท่ีส าคัญรวมไปถึง

การรับทราบปัญหาของชุมชนในระดับหมู่บ้าน และน าเสนอสู่สภาองค์กรชุมชนในระดับต าบลเพื่อ
                                                                   

๖๔ ธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพรและคณะ, รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประสานเครือข่ายอาหาร

ปลอดภัยของคนชลบุรี, (๒๕๕๘), ส าเนาเอกสาร,  



 ๕๒ 

 

 

เสนอต่อท้องท่ี ท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด และในระดับชาติ เป็นปัญหาท่ีชุมชนต้องการแก้ไข และ

นอกเหนือจากความสามารถของท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด เพื่อน าเสนอในระดับนโยบาย นอกเหนือจาก

นั้นยังเป็นการน าเสนอแผนการพัฒนาในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดการจัดท าแผนพัฒนา โดยเกิดการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรชุมชนท้องท่ี ท้องถิ่น การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีได้มี

การจดแจ้ง จัดต้ังสภาองค์กรชุมชนต าบลท้ัง ๔๕ องค์กรดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ยังมีกลุ่มเครือข่าย

องค์กรชุมชนท่ีสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ  โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

         ตารางที่ ๒.๘ การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 

งานพัฒนา ผลการด าเนินงาน พื้นที่รูปธรรม 
สวัสดิการชุมชนต าบล ๖๓  กองทุน ต าบลหนองขยาด, 

เทศบาลต าบลหมอนนาง 
เทศบาลเมือง ปรกฟ้า 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

สภาองค์กรชุมชนต าบล ๔๕ ต าบล เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
เทศบาลเมืองหมอนนาง 
เทศบาลเมืองพลูตาหลวง 

ท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยชนบท ๒ ต าบล ต าบลพลวงทอง 
ต าบลคลองกิ่ว 
ต าบลธาตุทอง 
ต าบลหนองปรือ 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ 

ศูนย์เรียนรู้สวัสดิการ ๒ ต าบล ต าบลหนองขยาด 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

บ้านมั่นคงขบวนเมือง ๔ ต าบล ต าบลบางพระ 
ต าบลแสนสุข พัทยา 
ต าบลพลูตาหลวง 

งานพัฒนาคนกลไกเป็นการ
พัฒนาศักยภาพแกนน าพืน้ 

 
๔ ต าบล 

ต าบลหนองเหียง 
ต าบลเกาะจันทร์ 
ต าบลหนองปลาไหล 
ต าบลสระส่ีเหล่ียม 



 ๕๓ 

 

 

๑) การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านสวัสดิการชุมชน  

  สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีได้ด าเนินการขับเคล่ือนสวัสดิการชุมชน โดยขยายพื้นท่ี

เพิ่มขึ้นอีก ๑๕ พื้นท่ี โดยมีสมาชิกเพิ่ม ๒,๐๐๐ คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณ

กองทุน ๓๕ พื้นท่ีโดยก าหนดเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นท่ี ได้รับสวัสดิการชุมชน โดยการเช่ือมโยง

องค์กรชุมชน - ท้องถิ่นและท้องท่ีในการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกหมู่บ้าน และทุก

ชุมชน ในการขยายสมาชิกให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกด้าน พัฒนา

เช่ือมโยงกับงานด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มสวัสดิการให้

เก่คนชรา การเพิ่มสวัสดิการให้แก่คนพิการ และสวัสดิการให้แก่เด็ก 

     ๒) การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านเกษตรอินทรีย์  มีเป้าหมายในการ

พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรในพื้นท่ีและเยาวชนในสถานศึกษา ด้วยการก าหนด

ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้เรื่องแนวทางเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ให้ครบวงจรส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อน ามาเป็นอาหารและยารักษาโรค  โดยมีแนวทางในการ

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ในการท าการเกษตร  มีการรวบรวม

สมาชิกผู้ท าเกษตรอินทรีย์จัดท าแผนพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมพัฒนาด้านการแปรรูป 

ผลผลิตทางการเกษตร พืชผักผลไม้สมุนไพร มีการรวบรวมสมาชิกท่ีท าเกษตรอินทรีย์ด าเนินการ

จัดการเพื่อการพัฒนา และเช่ือมโยงกับขบวนการด าเนินการในระดับจังหวัด 

     ๓)  การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านกลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ก าหนดเป้าหมาย คือ การบริหารจัดการน้ า ในการขยายพื้นท่ีปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้

ให้คนในชุมชนหันมามองเห็นคุณประโยชน์ของป่า และให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล

รักษาป่ามากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเรื่องการสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนหันมามองเห็น

คุณประโยชน์ของป่า และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่ามากขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนเข้าร่วมการปลูกป่า ดูแล อนุรักษ์ป่าชุมชนให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้เรื่องป่า 

     ๔) การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านแผนการพัฒนาชุมชน ก าหนด

เป้าหมายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานจัดท าแผนของชุมชนในระดับ

หมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน  โดยการสร้างความเข้าใจในเรื่องการท าแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านทก

หมู่บ้าน น าเสนอแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านในแต่ละต าบลเข้าสู่สภาองค์กรชุมชนเขื่อมโยงการท างาน

ของท้องถิ่น และท้องท่ี ส่งผลต่อการขับเคล่ือนงานจากในแต่ละพื้นท่ีหมู่บ้านจากแผนท่ีวางไว้ 



 ๕๔ 

 

 

     ๕) การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชน มีเป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแต่ละชุมชน เพื่อช่วยให้คนในชุมชนมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เพื่อมาใช้จ่าย

ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยผลักดันเช่ือมโยงกับเกษตรอินทรีย์ 

     ๖) การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  โดย

ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวในชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องส่ิงแวดล้อมเพื่อ

การท่องเท่ียว โดยเน้นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะก าหนดให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ได้ 

     ๗) การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านสุขภาพและสุขภาวะ  ก าหนด

เป้าหมายประชาชนในพื้นท่ี  โดยเช่ือมโยงการท างานร่วมกับเกษตรอินทรีย์หรือส่ิงแวดล้อม ในการ

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของชุมชนด้วยการพึ่งตนเอง  ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยและ

โภชนาการท่ีดี มีการป้องกันโรคภัย และมีสุขภาพท่ีแข้งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยจัดกิจกรรม

ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ แก่เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน 

     ๘) การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านวัฒนธรรมชุมชน กลุ่มและองค์กร 

และเครือข่ายท่ีเป็นวัฒนธรรมของชุมชน มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ด้วยการ

ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถด ารงอยู่ และสืบทอด

ประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป  เช่น การส่งเสริมให้กลุ่มกลองยาวของชุมชน มีความเข้มแข้ง 

เพื่อเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนมากขึ้น 

   ๒.๒.๕ ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี  

    สภาองค์กรชุมชนต าบลได้รับรองสถานภาพองค์กรชุมชน และสภาองค์กรชุมชน  ในปีแรก

มีกลุ่มเข้าร่วมรับรองสภาตามข้อเสนอของท้องท่ี ท้องถิ่น จ านวน ๔๑ และขยายเพิ่มข้ึนเป็น ๗๙ กลุ่ม 

โดยชาวบ้านสามารถขับเคล่ือนแผนพัฒนาได้บ้างเป็นบางด้านเท่านั้น มีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน

โดยสภาองค์กรในจังหวัดชลบุรีได้ส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้จัดท าแผนชุมชน โดยสภาองค์กรชุมชน

ต าบลร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นได้มีการน าเสนอแผนการพัฒนาต าบล ต่อระดับนโยบายท้องถิ่น/

จังหวัด/ หน่วยงานผู้รับผิดชอบท่ีดิน ต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยมีข้อมูลปัญหาท่ีดินท ากินและท่ี

อยู่อาศัย โดยผู้เดือดร้อนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของตนเองในรูปคณะท างานแก้ไขปัญหาท่ีดินท า

กินและท่ีอยู่อาศัยชนบท ผังต าบล แผนท่ีท ามือ/ GPS/GIS ซึ่งมีระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ในต าบล 

โดยผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

 



 ๕๕ 

 

 

๑)  ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านเกษตรอินทรีย์   

    การฟื้นฟูพื้นท่ีในชุมชนให้มีการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยหันมาใช้เกษตรอินทรีย์

มากขึ้น มีการจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน ดังกรณีต่อไปนี้ 

    ในต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันพื้นท่ีสภาองค์กรต าบลเกาะจันทร์ ชาวบ้านได้ร่วมมือ

กันท าปุ๋ยหมักแล้วน ามาใช้กันเองได้ เมื่อจัด ต้ังกลุ่มจะมีการสนับสนุนการท าปุ๋ยน้ าและปุ๋ยหมัก 

หลังจากการรวมกลุ่มเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น และได้รับการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆ  ซึ่งมีกลุ่มเกษตร

อินทรีย์ในพื้นท่ีถึง ๑๗ กลุ่ม มีสมาชิกเกษตรอินทรีย์ ๒๑๐ คน การรวมตัวกันดังกล่าวท าให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนเครื่องมือในการท าปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ า   

    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาองค์กรชุมชนหนองปลาไหล จัดโครงการ “อนุรักษ์ นาท้องถิ่น 

ปลูกข้าวไว้กินเอง พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ”  โดยสภาองค์กรชุมชนได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการท านา

ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกับประชาชนโดยท่ัวไป ได้ศึกษาการท านา ในพื้นท่ีจ านวน 

๒๔๐ ไร่ มีการด าเนินงานโดยการจัดเวทีในการประชุม ๒ ครั้ง ครั้งแรกเป็นการประชุมเพื่อจัดต้ัง

คณะกรรมการและแนวทางการท างาน โดยการเสนอช่ือตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน เข้าเป็น

คณะกรรมการในการท างาน (ปราชญ์ชาวบ้าน)  ครั้งท่ีต่อมาเป็นการจัดท าโครงการและแสดงความ

คิดเห็นของคณะกรรมการและปราชญ์ชาวบ้าน จัดเตรียมพื้นท่ีในการจัดกิจกรรมโครงการ เครื่องมือ

สร้างการมีส่วนร่วม การประเมินโครงการ โดยใช้แบบประเมินความพอใจ มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 

๒๐๐ คน 

    ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาองค์กรชุมชนไร่หลักทอง เป็นอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีได้จัดท าโครงการ

แปลงนาสาธิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยสภาองค์กรชุมชนต าบลไร่หลักทอง ได้จัดเวทีให้ประชาชนเข้า

ร่วมรับรู้ และช้ีแจงเรื่องการท านาแบบเกษตรอินทรีย์ วิเคราะห์ปัญหาจากการท างานแบบเกษตร

อินทรีย์รวมไปถึงวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

   ผลการด าเนินงานได้ปัญญาท าให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ในการท านาแบบเกษตรอินทรีย์ของ

ต าบลไร่หลักทอง พร้อมท้ังสามารถน าปัญหามาวิเคราะห์แบบองค์รวม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน เช่นการท าสารก าจัดแมลงและก าจัดวัชพืชขึ้นมาใช้ทนสารเคมี การใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ ย

อินทรีย์มาใช้ในไร่นาของชาวบ้าน๖๕ 

                                                                   

  ๖๕ ถนอมศักด์ิ ผาติเสนะ ประธานสภาชุมชนต าบลหนองปลาไหล, รายงานการประชุม ผลการด าเนินงาน

สภาชุมชนต าบลหนองปลาไหล, เอกสารอัดส าเนา, วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘. 



 ๕๖ 

 

 

    ๒. ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม  

     ประชาชนในพื้นท่ีรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  

     ในพื้นท่ีอ าเภอเกาะจันทร์มีการปรับพื้นท่ีในการปลูกพืชทางเลือกใหม่ คือ ไผ่ตงไต้หวัน 

และไผ่หวาน  โดยการขยายพันธ์ และคืนพันธ์ให้กับเครือข่าย เพื่อน าไปขยายพันธ์ต่อ  และจัดท าแผน

ขององค์กรชุมชนเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการท าฝาย บ่อบาดาล เพื่อการบริโภคและการ

เพาะปลูก ซึ่งชาวบ้านสามารถขยายพันธุ์ไม่เองเพื่อปลูกในป่าชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผล

การด าเนินงานท าให้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๓๐ ราย  ในจ านวน ๒๐ ครัวเรือน  และยังมีโครงการ

บริหารจัดการน้ าอย่างมีคุณภาพ ท่ีมีสมาชิกจากในแต่ละหมู่บ้านของต าบลเกาะจันทร์เข้าร่วมในการ

ด าเนินการจ านวนท้ังส้ิน ๗๐ คน  โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ลงส ารวจพื้นท่ีท่ีเกิด

ปัญหา น าปัญหาท่ีพบมาวิเคราะห์และวางแผนแก้ไข น าข้อมูลท่ีได้ไปเขียนเป็นแผนงาน โครงการเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีการติดตามผลการด าเนินงาน และพัฒนาจนครบทุกหมู่บ้านใน

ต าบลเกาะจันทร์  โดยด าเนินงาน ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน 

     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้

ริเริ่มจัดท าโครงการอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตร ด้วยสาเหตุจามการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่าง

แพร่หลายจนท าให้ดินเกิดการเส่ือมโทรม มีมลภาวะจากสารปนเป้ือนลงในดิน ท าให้พืชไม่เจริญเติบโต

อีกท้ังประชาชนหันไปท างานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้แรงงานเกษตรกรรมขาดแคลน 

พืชผลทางการเกษตรก็ไม่คงท่ี มีราคาตกต่ า  ชาวบ้านจึงรวมตัวกันแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจัดเวที

น าเสนอให้ชาวบ้านในต าบลหนองเหียงหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงดิน จัดกิจกรรมส่งเสริมใ ห้

ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เองและลดต้นทุนทางการเกษตร และลดการใช้

สารเคมี และประชาชนไม่ขายท่ีดินท ากินให้กับนายทุนเพื่อน าไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และยัง

สนับสนุนให้ประชาชนปลูกพืชผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว เป็นการป้องกันปัญหาราคาพืชผล

ท่ีล้นตลาด ในการด าเนินการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุม ๒ ครั้ง ครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 

๖๐ คน ประกอบด้วยผู้น าชุมชนและประชาชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในการประชุมครั้งต่อมา มี

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒๐ คน ผลการด าเนินงาน คือ ประชาชนเข้าร่วมอนุรักษ์ดินโดยการลดการใช้

ปุ๋ยเคมี และหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน ชาวบ้านเกิดความรักและหวงแหนท่ีดินท ากิน และมีการปลูกพืช

ผสมผสานเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด 

 



 ๕๗ 

 

 

   ๓) ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านวัฒนธรรมชุมชน 

    พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาองค์กรชุมชนต าบลห้วยกะปิโดยประชาชนในพื้นท่ีของภูมิปัญญาและ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยหันกลับมาทบทวนใหม่เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ท้ังภูมิปัญญาและ

ทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นท่ี เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลาน โดยจัดเวทีเสวนา มีการเชิญปราชญ์ และ

คนในพื้นท่ีเดิมท่ีเคยได้รู้เห็นเรื่องราวในอดีตมาเล่าเรื่องของชุมชนในอดีตให้กลุ่มเยาวชนกับคนหนุ่ม

สาวฟังและจดเป็นบันทึกของชุมชนเหตุการณ์ต่างในอดีต ซึ่งเกิดการเปรียบเทียบภาพเหตุการณ์ใน

ปัจจุบัน และเกิดการคาดการณ์ถึงภาพเหตุการณ์ในอนาคต โดยมีผู้ร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน  ผล

การด าเนินงานจะท าเกิดการเรียนรู้ของเยาวชนจนเป็นจิตส านึกรักบ้านเกิด เกิดการค้นพบข้อมูล

ต้นทุนชุมชน เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหลายวัย และเกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองเสือช้าง ในอดีตพื้นท่ีต าบลหนองเสือช้าง

ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับธรรมชาติของผืนป่าท่ีมีคุณค่าต่อสุขภาวะแต่ปัจจุบันวิถีชีวิตท่ีมี

ความสุขดังก่อนเปล่ียนแปลงไป ทรัพยากรทางธรรมชาติถูกท าลายแทบหมดส้ิน รวมไปถึงแหล่ง

อาหารก าลังจะหมดส้ินไป หากไมช่วยกันบ ารุงรักษาและปกป้องไว้เป็นมรดกแก่เยาวชนรุ่นหลัง 

   ประชาชนในต าบลหนองเสือช้างจึงได้ร่วมมือกันรักษาส่ิงแวดล้อมและปกป้องแหล่งอาหาร

ทางธรรมชาติไว้ โดยด าเนินการร่วมกันเขียนโครงการของบประมาณกองทุนสมัชชาสุขภาพจังหวัด

ชลบุรี ออกหนังสือเชิญชวนสมาชิกร่วมโครงการเปิดเวที ค้นหาองค์ความรู้ สร้างขบวนการเรียนรู้

ร่วมกัน โดยคัดเลือกแกนน าหมู่บ้านละ ๕ คน เป็นตัวขับเคล่ือนโครงการ และประเมินผลโครงการโดย

คณะท างานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผลท่ีได้รับ ท าให้ประชาชนเข้าใจเรื่องกการ

รักษาส่ิงแวดล้อเพื่อสุขภาพมากขึ้น อีกท้ังเป็นผู้สอดส่องดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ให้ถูกท าลาย

ร่วมกับ เป็นการปกป้องท่ีดินท ากิน และแหล่งอาหารทางธรรมชาติของพื้นท่ีต าบลหนองเสือช้าง อัน

แสดงถึงการเกิดความร่วมมือของประชาชนในชุมชนหนองเสือช้าง 

   องค์กรสภาชุมชนต าบลพลูตาหลวง ได้ร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์น้ าสายพันธ์ปลากัดพื้นบ้าน 

เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในพื้นท่ีมองเห็นคุณประโยชน์และคุณค่าของปลากัดพื้นบ้านน้อยลง โดย

ผู้น าชุมชน ได้เห็นความส าคัญว่าปลากัดพื้นบ้านมีความแข็งแรง อดทนต่อสภาพน้ าและอากาศ มีสีสัน

สวยงาม เป็นปลาท่ีติดตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศสามารถจ าหน่ายได้ตลอดปี สร้างเป็น

อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง อีกท้ังน่าจะมีประโยชน์ด้านการเล้ียงไว้ดูเล่นเพื่อความบันเทิงใจ และ

สามารถก าจัดลุกน้ ายุงลาย และยังเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา

เสพติด โดยมีผู้ร่วมโครงการ ๘ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐๐ ครัวเรือน รวมท้ังหมด ๘๐๐ ครัวเรือน ผล



 ๕๘ 

 

 

การด าเนินงานท าให้ ประชาชนสนใจในการอนุรักษ์ปลาสายพันธุ์พื้นบ้าน เยาวชนในชุมชนมีกิจกรรม

ท าในยามว่าง สามารถลดปริมาณยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก และท่ีส าคัญ คือสามารถน ามา

สร้างเป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

       ๔)  ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านสุขภาพและสุขภาวะ 

     สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีได้มีการประสานเครือข่ายสร้างสุขภาพเพื่ ออาหาร

ปลอดภัยของคนชลบุรี โดยตระหนักถึงความส าคัญอันหลากหลายทางชีวภาพท่ีทรงคุณค่าและความ

อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะข้าวพันธ์หอมมะลิท่ีโด่งดังไปท่ัวและขยายพันธ์ไปท่ีภาคอีสาน 

ในอดีตจังหวัดชลบุรีมีวิถี ชีวิตอยู่บน “วัฒนธรรมข้าว” และ “วัฒนธรรมน้ า” เป็นหลักใน

ชีวิตประจ าวัน และเป็นหลักประกันในการ”มีกิน มีใช้” และความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม โดยมิได้อิงอยู่กับความร่ ารวย แต่ในระยะเวลา ๓๐ ปีท่ีผ่านมาแผนการ

พัฒนาชายฝ่ังทะเลตะวันออก ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี จากการผูกขาดด้วย

อ านาจของภาครัฐ พลังอ านาจของกลุ่มนายทุนข้ามชาติ การจัดท าผังประเทศไทย ๒๖๐๐ และภาครัฐ

ยังได้ก าหนดเขตพื้นท่ีของภาคตะวันออกในกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราให้เป็นพื้นท่ีกลุ่ม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหล็ก พลังงานกลุ่มอุตสาหกรรม พลังการพัฒนาเหล่านั้นน ามาซึ่งปัญหาต่างๆ

มากมายเช่น ความเหล่ือมล้ าทางสังคม การกระจายรายได้ท่ีไม่เท่าเทียม รวมไปถึงการแย่งชิง

ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างรุนแรง  น าไปสู่ความขัดแย้ง และรุกรามไปสู่ปัญหาระดับประเทศ ความ

รุนแรงและรวดเร็วของพลังทุนข้ามชาติ ประชาชนในพื้นท่ีจึงไม่อยู่นิ่งเฉย ได้รวมตัวกัน เช่ือมโยงท้ัง

องค์ความรู้ และพลังในการปกป้องพื้นท่ีด ารงไว้ซึ่งนิเวศน์วัฒนธรรมอันดีงาม ละร่วมกันก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาท่ียั่งยืนด้วยคนชลบุรีเอง ท้ังนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง  

   ขั้นตอนการด าเนินงานด้วยการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และเกิดการมีส่วน

ร่วมในทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคมท้องถิ่น  และประชาชนในการขับเคล่ือนแก้ปัญหาสุข

ภาวะ ในมิติต่างๆของจังหวัดชลบุรีร่วมกัน มีการหนุนเสริมพื้นท่ีน าร่องในการขับเคล่ือนสร้างสุขภาวะ

เพื่อให้เกิดรูปธรรมท่ีชัดเจน ไม่น้อยกว่าอ าเภอละ ๑ ต าบล โดยพิจารณาจากพื้นท่ีท่ีมีการใช้เครื่องมือ 

“ธรรมนูญสุขภาพ” ผังต าบล กองทุนประกันสุขภาพ แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ สภาองค์กรชุมชน 

เป็นต้น เพื่อให้ก่อเกิดสัญญาประชาคมสุขภาพ หรือมาตรการทางสังคม  พัฒนาให้เป็นนโยบาย

สาธารณะ  การแก้ไขปัญหา พัฒนาสุขภาพ เพื่อน าไปสู่สุขภาพ สุขภาวะของประชาชนในจังหวัด

ชลบุรี มีการเช่ือมโยงประเด็นในทุกมิติ เพื่อขับเคล่ือนงานสร้างสุขภาวะท่ีส าคัญของจังหวัดชลบุรี 
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   ผลการด าเนินงานท าให้เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปสถานการณ์ท่ีส าคัญ หรือภัย

คุกคามของจังหวัดในมิติต่างๆ เช่น ด้านสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ โดยมีการอ้างอิงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ อีกท้ังมีการจัดกลุ่ม องค์กร 

เครือข่ายท้ังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสังคม วิชาการ องค์กรเอกชนจังหวัดชลบุรี มี

ข้อตกลงร่วมกันโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพ ผังต าบล สภาองค์กรชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ต าบลสุขภาวะ  และอื่นๆท่ีมีการขับเคล่ือนอยู่ในระดับต าบลน าร่องเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทาง

สังคมจนพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด 

  สรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี  

   สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 

๒๕๕๑ ท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้มีการจดแจ้ง จัดต้ังเป็น

สภาองค์กรชุมชนในระดับต าบลได้โดยให้องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนได้น าเสนอข้อมูลของ

กลุ่มองค์กรท่ีมีการจดแจ้ง จัดต้ังในระดับหมู่บ้านจะได้รับจดแจ้งโดยผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายองค์กร

ชุมชนจดแจ้งจัดต้ังโดยก านัน หรือนายกเทศมนตรีของแต่ละต าบล และเมื่อมีการจดแจ้งจัดต้ังใน

ระดับหมู่บ้านแล้ว จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการของสภาองค์กรงชุมชนในระดับต าบล โดยแต่ละ

หมู่บ้านจะส่งผู้แทนของกลุ่มองค์กรจ านวน ๔ กลุ่ม เพื่อท่ีจะคัดเลือกเป็นคณะกรรมการของสภา

องค์กรชุมชนแต่ละต าบล พร้อมท้ังคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และท่ีปรึกษาสภาองค์กรชุมชน  

     การก่อตัวของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีอ าเภอเกาะจันทร์ 

จังหวัดชลบุรี เกิดจากการรวมตัวของประชาชนโดยมีเจ้าอธิการพิชิตศักด์ิ สุภาจาโร(ผู้วิจัย) ผู้น า

สถาบันทางศาสนาเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชนด้านการส่ือสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ต่อมา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจัดต้ังกลุ่มปัญญาพัฒนาเกาะจันทร์ในหมู่ท่ี ๓  และสถาบันส่งเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ได้เข้ามาพัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริม โครงการชุมชนเป็นสุข มีชาวบ้าน ร่วมในโครงการรวม

ท้ังส้ินประมาณ ๕๐ คน ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ มีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนจึงได้มีการจดแจ้ง

สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีจ านวน ๑๐ สภาองค์กรชุมชน โดยมีสภาองค์กรชุมชนต าบลเกาะ

จันทร์เป็นสภาองค์กรชุมชนแห่งแรกท่ีมีการจดแจ้ง จนกระท่ังปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสภาองค์กร

ชุมชนรวมทั้งส้ินจ านวน ๔๕ องค์กร กระจายท่ัวทั้งจังหวัดชลบุรี 

    วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ด าเนินการในการคุ้มครอง บ ารุงรักษา

และการใช้ประโยชน์ร่วมในทรัพยากรทางธรรมชาติของท้องถิ่น โดยจัดให้มีจัดให้มีเวทีการศึกษาหารือ
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กันเพื่อแสดงความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีผลหรืออาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไขและแนว

ทางการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีแสดงถึงองค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 การวางแผนขยายพื้นท่ีสภาองค์กรชุมชนต าบลใหม่ใน ๘ พื้นท่ีเพื่อครอบคลุมพื้นท่ีของ

จังหวัดชลบุรี การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน การส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชน การจัดต้ังสภา

องค์กรชุมชนใหม่ 

การด าเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน โดยการเช่ือมโยงองค์กรชุมชน - ท้องถิ่นและท้องท่ีใน

การจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกหมู่บ้าน และทุกชุมชน โดยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับ

เกษตรกรและเยาวชนในสถานศึกษา บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงให้ครบวงจรส่งเสริมการปลูกพืช

สมุนไพรเพื่อน ามาเป็นอาหารและยารักษาโรค สร้างจิตส านึกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จัดท าแผนการพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเกิดการเข่ือมโยง

การท างานของท้องถิ่น และท้องท่ี มีการพัฒนาอาชีพในแต่ละชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และด ารงชีวิต

อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว 

เช่ือมโยงเกษตรอินทรีย์หรือส่ิงแวดล้อมในการดูแลสุขภาพของชุมชนให้คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัย

และโภชนาการท่ีดี มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างเครือข่ายท่ีเป็นวัฒนธรรมของชุมชน มี

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถด ารงอยู่ และสืบ

ทอดต่อไปอย่างยั่งยืน  

ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี จากปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ได้รับรอง

สถานภาพองค์กรชุมชนถึง ๗๙ กลุ่ม และจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน ๔๕ องค์กร โดยชาวบ้านสามารถ

ขับเคล่ือนแผนพัฒนาได้บ้างเป็นบางด้านเท่านั้น มีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและน าเสนอแผนการ

พัฒนาต าบล ต่อระดับนโยบายท้องถิ่น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม  

 ด้านเกษตรอินทรีย์ การจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน ฟื้นฟูพื้นท่ีในชุมชนให้มีการลด 

ละ เลิก การใช้สารเคมี ดังกรณีพื้นท่ีสภาองค์กรต าบลเกาะจันทร์ชาวบ้านได้ร่วมมือกันท าปุ๋ยหมักแล้ว

น ามาใช้กันเองได้ สภาองค์กรชุมชนหนองปลาไหล อนุรักษ์ นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กินเอง พื้นแผ่นดิน

บรรพบุรุษ”  โดยได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการท านาให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกับประชาชน

โดยท่ัวไป ได้ศึกษาการท านา องค์กรชุมชนไร่หลักทอง ได้จัดท าโครงการแปลงนาสาธิตแบบเกษตร
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อินทรีย์ จัดเวทีให้ประชาชนเข้าร่วมรับรู้ และช้ีแจงเรื่องการท านาแบบเกษตรอินทรีย์ วิเคราะห์ปัญหา 

ข้อดี ข้อเสีย พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ  สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลเกาะ

จันทร์มีการปรับพื้นท่ีในการปลูกพืชทางเลือกใหม่ และจัดท าแผนขององค์กรชุมชน การท าฝาย บ่อ

บาดาล เพื่อการบริโภคและการเพาะปลูก การบริหารจัดการน้ าอย่างมีคุณภาพ มีการจัดประชุม

ประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ลงส ารวจพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหา น าปัญหาท่ีพบมาวิเคราะห์และวางแผนแก้ไข 

น าข้อมูลท่ีได้ไปเขียนเป็นแผนงาน โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีการติดตามผลการ

ด าเนินงาน และพัฒนาจนครบทุกหมู่บ้าน 

สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ริเริ่มจัดท าโครงการ

อนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตร ปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ดินปนเป้ือนสารเคมี  ชาวบ้านจึง

รวมตัวกันแก้ปัญหาโดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงดิน การรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เอง

และลดต้นทุนทางการเกษตร และลดการใช้สารเคมี การด าเนินการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุม ๒ 

ครั้ง ผลการด าเนินงาน คือ ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชาวบ้านเกิดความรักและหวงแหนท่ีดินท ากิน 

และมีการปลูกพืชผสมผสานเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด 

   ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านวัฒนธรรมชุมชน สภาองค์กรชุมชนต าบลห้วย

กะปิประชาชนในพื้นท่ีเชิญปราชญ์ และคนในพื้นท่ีเดิมท่ีเคยได้รู้เห็นเรื่องราวในอดีตมาเล่าเรื่องของ

ชุมชนในอดีตให้กลุ่มเยาวชนฟังและจดเป็นบันทึกของชุมชนเหตุการณ์ต่างในอดีต ท าเกิดการเรียนรู้

ของเยาวชนปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิด เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหลายวัย และเกิดการสืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองเสือช้าง ประชาชนร่วมมือกัน ค้นหาองค์ความรู้ สร้าง

ขบวนการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจเรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพและสอดส่องดูแลทรัพยากร

ทางธรรมชาติไม่ให้ถูกท าลาย องค์กรสภาชุมชนต าบลพลูตาหลวงร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์น้ าสายพันธ์

ปลากัดพื้นบ้าน เพื่อสร้างเป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และสามารถก าจัดลูกน้ ายุงลาย  

   ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านสุขภาพและสุขภาวะ  สภาองค์กรชุมชน

เครือข่ายจังหวัดชลบุรี สร้างสุขภาพเพื่ออาหารปลอดภัย โดยตระหนักถึงความส าคัญอันหลากหลาย

ทางชีวภาพท่ีทรงคุณค่าและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีวิถีชีวิตอยู่บน “วัฒนธรรมข้าว” และ 

“วัฒนธรรมน้ า” เป็นหลักในชีวิตประจ าวัน และเป็นหลักประกันในการ”มีกิน มีใช้” และความสมดุล

ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม โดยมิได้อิงอยู่กับความร่ ารวย ประชาชนในพื้นท่ี

รวมตัวกัน เช่ือมโยงท้ังองค์ความรู้ และพลังในการปกป้องพื้นท่ีด ารงไว้ซึ่งนิเวศน์วัฒนธรรมอันดีงาม 

ก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และเกิดการมีส่วน

ร่วมในทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคมท้องถิ่น  มีการใช้เครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ” อัน
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ก่อให้เกิดสัญญาประชาคมสุขภาพ พัฒนาให้เป็นนโยบายสาธารณะ  การแก้ไขปัญหา พัฒนาสุขภาพ 

เพื่อน าไปสู่สุขภาพ สุขภาวะของประชาชนในจังหวัดชลบุรี มีการเช่ือมโยงประเด็นในทุกมิติ มีการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปสถานการณ์ท่ีส าคัญโดยมีการอ้างอิงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ การ

ขับเคล่ือนอยู่ในระดับต าบลน าร่องเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมจนพัฒนาเป็นนโยบาย

สาธารณะระดับจังหวัด 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
 การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์  SWOT Analysis ในครั้งนี้ท่ีผู้วิจัยน าไปใช้เป็นแนวทางใน

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑ ของการวิจัย โดยนักวิชาการได้ให้แนวคิดเกี่ยวการวิเคราะห์ 

SWOT Analysis ดังต่อไปนี้ 

    ๑) การวิเคราะห์ SWOT  

   นักวิชาการในสังกัด Harvard Business School ได้ก าหนดตัวแบบท่ีเรียกว่า “ Core 

Design School” Model of Strategy Formation SWOT หรือ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือใน

การประเมินสถานการณ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม

ภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปัจจัย

เหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า SWOT Analysis หมายถึงการวิเคราะห์

และประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ

อุปสรรค (Threats) เป็นตัวแบบท่ีเป็น ท่ีรู้ จักโดยท่ัวไปว่า SWOT Model (for strengths and 

weaknesses, opportunity and threats) ซึ่งหัวใจส าคัญ คือ การพิจารณา โอกาส  และข้อจ ากัด

ของสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีน่าจะมีผลต่อองค์กร โดยถือเป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Key 

Success Factors = KSF) การประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อนภายใน เพื่อกล่ันกรองสมรรถนะท่ีโดดเด่น

ขององค์กร (Distinctive Competences)  โอกาสภายนอกจะเก็บมาเป็นความได้เปรียบ โดยอาศัย

จุดแข็งภายใน และข้อจ ากัดท่ีถือเป็นภาวะคุกคาม โดยจะถือเป็นส่ิงท่ีต้องหลบหลีกเล่ียง ขณะเดียวกัน

จุดอ่อนต่างๆ ก็จะต้องปิดหรือแก้ไขให้ได้ ๖๖  

                                                                   

     ๖๖ Minzberg, 1994,  อ้างอิงใน, ปกรณ์ ปรียากร, การวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดและแนวทางเชิง

ประยุกต์, พิมพ์คร้ังที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๘๓. 
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     การวิ เคราะห์  SWOT หรือ SWOT Analysis ซึ่ ง เป็นวิธีการท่ี รู้ จักและใช้กันอย่าง

แพร่หลายในฐานะเครื่องมือในการประเมินหรือวิเคราะห์องค์กรเพื่อการวางแผนและการก าหนดกล

ยุทธ์องค์กร 

 SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ ๔ ตัว คือ Strengths Weaknesses Opportunities 

และ Threats มีรายละเอียดอักษรย่อดังนี้ 

     Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก

ซึ่งองค์กรสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงการ

ด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ดี 

     Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีองค์กรเป็นลบและ

ความสามารถซึ่งองค์กร ไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือ

หมายถึงการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีท าได้ไม่ดี 

     Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอื้ออ านวยให้การ

ท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ท างานขององค์กร 

     Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีขัดขวางการท างานของ

องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองค์กร๖๗   

      โดยเฉพาะการก าหนดประเด็นหลัก (Key Area) ได้ถูกต้องจะท าให้การวิเคราะห์ถูกต้อง

ยิ่งขึ้นส าหรับเงื่อนไขและข้อจ ากัดของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis มี ๖ ประการคือ  

   ๑) การตระหนักถึงความต้องการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของผู้น า การ

ตระหนักถึงความต้องการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของผู้น า เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นส าหรับ

กระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะเป็นไปได้ยากและจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด 

   ๒) ความสามารถในการมองการณ์ไกลของผู้น าและการเสริมข้อมูลจากวิทยากร

ภายนอกความสามารถมองการณ์ไกลเป็นท้ังเงื่อนไขและขีดจ ากัดของผู้เข้าร่วม จากการวิจัยพบว่า

ผู้เข้าร่วมมีความต่ืนตัวต่อการรับข้อมูลและการเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบกับชาวบ้านท่ัวๆไป เขาได้ไป

ศึกษาดูงานในท่ีต่างๆ และเข้าร่วมการอบรมโดยการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอกท าให้ผู้เข้าร่วมมี

                                                                   

     ๖๗อาทิตย์ วงษ์สง่า, “เอกสารประกอบการสัมนาบุคลากรกองแผนงาน”, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล:  

www.http://th.wilipedia.org/wiki/swot_Analysis, [๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗]. 

http://th.wilipedia.org/wiki/swot_Analysis
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การพัฒนาขีดความสามารถในการคิดอย่างจริงจัง และยอมรับการเปล่ียนแปลงความคิดเป็นอันมาก

ความสามารถเหล่านี้เป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญท่ีท าให้การใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis มี

ประสิทธิภาพ 

   ๓) ความสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมชนบทในด้านภาษา ช่วงเวลา สถานท่ี

สถานภาพหญิงชาย ความคุ้นเคย และความเป็นอาชีพเกษตรกร ซึ่งบริบทเหล่านี้อาจกลายเป็น

ข้อจ ากัดของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ 

   ๔) ผู้เข้าร่วมและจ านวนเพื่อให้กลยุทธ์ท่ีได้มีผลในการปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมควรเป็นผู้น า

หลัก กรรมการบริหาร และผู้ปฏิบัติหลัก ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นตัวจักรส าคัญในการท างานให้กับกลุ่ม

เงื่อนไขการเลือกบุคคลท่ีจะเป็นผู้เข้าร่วมจึงต้องอิงอยู่ในหลักการ “คนท าคือคนก าหนดและคน

ก าหนดคือคนท า” ส่วนค านวณผู้เข้าร่วมท่ีมีความเหมาะสมกับกระบวนการ SWOT Analysis 

งานวิจัยพบว่า จ านวน ๑๐ – ๑๕ คน เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมเพราะกระบวนการ SWOT Analysis 

ต้องอภิปรายและการใช้ความคิด 

   ๕) การป้องกันตนเอง ข้อจ ากัดประการหนึ่งของกระบวนการ SWOT Analysis คือ 

ผู้เข้าร่วมจะมีการป้องกันตนเอง ลักษณะการป้องกันตนเองจะเป็นเงื่อนไขของกระบวนการ SWOT 

Analysis ท่ีผู้เข้าร่วมต้องลดกลไกการป้องกันตนเองให้น้อยท่ีสุด วิธีหนึ่งอาจลดการป้องกันตนเองคือ 

คนในกลุ่มหรือองค์กรเป็นผู้กระท ากระบวนการ SWOT Analysis เองซึ่งอาจท าให้กระบวนการ 

SWOT Analysis มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   ๖) ความยากซึ่งเกิดจากตัวกระบวนการของ SWOT Analysis มีความยากในตัวเอง

ของกระบวนการเอง ความยากนี้เป็นข้อจ ากัดหนึ่งซึ่งผู้ด าเนินการต้องมีเทคนิคช่วยลดความยุ่งยาก

ความยากของกระบวนการ SWOT ท่ีส าคัญ คือ การค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งท่ีเป็นจริงและถูกต้อง 

เป็นความยากประการแรก การคาดการณ์โอกาสและอุปสรรคให้ได้ใกล้เคียงเป็นส่ิงท่ียากเช่นกัน๖๘ 

 

 

                                                                   

     ๖๘ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด, (ม.ป.ป. : ๑-๓), อ้างใน อัญชลี โสมดี, “การ

ประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขากระดาษของจังหวัด

เชียงใหม่”, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 

๒๕๕๔), หน้า ๑๔ – ๑๖. 
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     ๒) ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

     วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆท้ังภายนอกและภายใน

องค์กรซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร

อย่างไรจุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายใน

ขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงานโอกาสทาง

สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรนางกลับกันอุปสรรคทาง

สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กรผลจากการวิเคราะห์ 

SWOT Analysis นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์การก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิด

การพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 

 หลักการส าคัญของ SWOT Analysis ก็คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ ๒ 

ด้าน คือ ภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT Analysis จึงเรียก

ได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนเพื่อให้

รู้ตนเอง(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม(รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัย

ต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กรซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นภายในองค์กรท้ังส่ิงท่ีได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตรวมท้ังผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงเหล่านี้มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อนและความสามารถด้านต่างๆ ท่ี

องค์กรมีอยู่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์การก าหนดกลยุทธ์และ

การด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรท่ีเหมาะสมต่อไป  

    SWOT Analysis๖๙ คือปัจจัย ๔ ประการ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพภายในของกิจการ 

ประกอบด้วย Strength Weakness Opportunities และ Threat 

 Strength และ Opportunities คือ ปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ส่วน Weakness 

และ Threat คือ ปัจจัยบั่นทอนศักยภาพขององค์กร 

 จึงเป็นเหมือนขั้วบวก และ ขั้วลบ ท่ีปะปนเคล้ากันซึ่งถ้าเราเพิ่มปัจจัยบวกและลดปัจจัยลบ

ให้ได้มากท่ีสุด ศักยภาพของธุรกิจก็จะมีความเข้มแข็งโดยปริยาย 

                                                                   

     ๖๙ วัฒนา อนันตภัณฑ์นันท์, จากหนังสือบรรษัทปริทรรศน์, SWOT Analysis, [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล 

www: http://drcprintery.com/article_8.html, [๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 
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 Strength คือจุดแข็ง จุดท่ีได้เปรียบหรือจุดท่ีสามารถแข่งขันได้ Strength ของบริษัทอยู่ท่ี

การเงิน ความเป็นผู้น าทางการตลาด ภาพพจน์ท่ีมีมานาน ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าและซัพพลาย

เออร์ คุณภาพของวัตถุดิบ ทักษะของคนงาน ฯลฯ 

 Opportunities คือ โอกาสหรือช่องทางท่ีสามารถจะน ามาใช้เพื่อให้เป็นประโชน์กับธุรกิจ

ของเราได้ เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ียังพอมีท่ีว่างให้เราแทรกเข้าไป การเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมา

กระทบจนคาดว่าว่าคู่แข่งต้องปรับตัว การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะพลิก

สถานการณ์ทางการคลาดให้กับสินค้าของเราได้ 

 Threat คือส่ิงท่ีธุรกิจอยากหลีกเล่ียงและไม่ต้องการพบ เพราะหมายถึงผลกระทบทางลบท่ี

จะมี ต่อการประกอบธุรกิจ เช่นภาวะถดถอยทางธุรกิ จ การเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งรายใหม่ๆ 

ซัพพลายเออร์หรือคู่ค้ามีอ านาจต่อรองมากขึ้น รวมถึงการออกกฎหมาย ข้อระเบียบใหม่ๆของทางการ 

ซึ่งอาจสร้างกรอบ หรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจให้เกิดข้ึนได้ 

 Weakness หมายถึง จุดอ่อนหรือจุดเสียเปรียบอันจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เช่น

เงินทุน ความสามรถในการจัดการ หรือทักษะทางการตลาด หรือภาพพจน์ของสินค้าเอง 

 การน า SWOT มาใช้วิเคราะห์ศักยภาพและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การท า SWOT 

Analysis ผู้ด าเนินการสามารถท าขึ้นเองหรือจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อป้องกันการล าเอียงเข้าข้าง

ตัวเองก็ได้ 

 ภายหลังการท า SWOT Analysis ผู้ประกอบการจะเห็นจุดดี จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส 

ได้อย่างชัดเจน โดยหลักการแล้วส่ิงท่ีควรท าต่อไปก็คือ ขจัดจุดอ่อน หาทางป้องกันอุปสรรคไว้

ล่วงหน้ารวมทั้งเสริมจุดี หรือพยายามช่วงชิงสร้างโอกาสท่ีเห็นให้เป็นความจริงในทางปฏิบัติโดยเร็ว 

 SWOT Analysis๗๐ เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การหรือหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อค้นหา จุด

แข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการ ในอนาคต 

SWOT เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้ 

 S : Strengths  - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

 W: Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

 O : Opportunities - โอกาสท่ีจะด าเนินการได้ 

                                                                   

     ๗๐ เมธาวิท ย์ ไชยะจิตกรก าธร, SWOT Analysis, [ออนไลน์ ]. แหล่งที่ ม า : http://methawit 

.blogspot.com/2012/04/blog-post.html, [๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

http://methawit.blogspot.com/2012/04/blog-post.html
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T : Threats    - อุปสรรค ข้อจ ากัด ท่ีคุกคามการด าเนินงานขององค์การ 

       หลักการส าคัญของ SWOT Analysis ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 

๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT Analysis จึง

เรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน

เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม(รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค การ

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร ท้ังส่ิงท่ีได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุอ่อน และ

ความสามารถด้านต่างๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนด

วิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรท่ีเหมาะสมต่อไป 

       วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ท้ังภายนอกและ

ภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของ

องค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุ

เป้าหมายในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ท่ีอาจจะท าลายผลการด าเนินงาน 

โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกัน

อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการ

วิเคราะห์ SWOT Analysis นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้

องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 

    ๔) ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการท า SWOT Analysis 

    การวิเคราะห์ SWOT Analysis จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยท่ีกว้างด้วยการระบุจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะ

ถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และ

สามารถก าหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อย

ท่ีสุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT Analysis นั้นจะต้องวิเคราะห์ท้ังสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกองค์กร โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

        (๑) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร

และความสามรถภายในองค์กร ทุกๆด้าน เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งท่ีมา
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เบ้ืองต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อ การบริหารท่ีครอบคลุม

ทุกด้าน ท้ังในด้านโครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรใน

การบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาขององค์กร

เพื่อท่ีจะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย การหาจุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) 

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ท่ีอยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรท่ี

เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรท่ีองค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้

เพื่อการ เสริสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจาก

มุมมองของผู้ท่ีอยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ท่ีอยู่ภายในองค์กรนั้นๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรท่ีเป็น

จุดด้อยข้อเสียเปรียบขององค์กรท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร 

          (๒) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

 ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค

ทางการด าเนินงานขององค์กรท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท้ังในและระหว่าง

ประเทศท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 

การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชนการ

ต้ังถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ

และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 

และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ี

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 

   (๑) โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย

ภายนอกองค์กร ปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการ

ขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงาน

เข้มแข็งขึ้นได้ 

   (๒) อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก

องค์กรปัจจัยใดท่ีสามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายท้ังทางตรง

และทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเล่ียง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะเผชิญ

แรงกระทบดังกล่าวได้ 
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       (๓) ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 

    เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง – จุดอ่อน โอกาส – อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุด

แข็ง – จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส – อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญ

สถานการณ์เช่นใด และภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยท่ัวไปในการ

วิเคราะห์ SWOT Analysis ดังกล่าวนี้ องค์กร จะอยู่ในสถานการณ์ ๔ รูปแบบดังนี้ 

  (๑) สถานการณ์ ท่ี ๑ (จุดแข็ง – โอกาส) สถานการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ ท่ีพึง

ปรารถนาท่ีสุดเนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์

ในเชิงรุก (Aggressive – Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวย

โอกาสต่างๆท่ีเปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

  (๒) สถานการณ์ท่ี ๒ (จุดอ่อน – ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ท่ี

เลวร้ายท่ีสุดเนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย

ประการดังนั้น ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์ การต้ังรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อ

พยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้

องค์กรเกิดความสูญเสียท่ีน้อยท่ีสุด 

  (๓) สถานการณ์ท่ี ๓ (จุดอ่อน – โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อ

ได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่ หลาย

อย่าง เช่นกัน ดังนั้น ทางออกคือ กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อจด

หรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ท่ีเปิดให ้

  (๔) สถานการณ์ ท่ี  ๔ (จุดแข็ง – อุปสรรค) สถานการณ์นี้ เกิดขึ้นจากการท่ี

สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบท่ีเป็นจุดแข็งหลายประการ 

ดังนั้น แทนท่ีจะรอจนกระท่ังสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว

หรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีโอกาสในระยะ

ยาวด้านอื่นๆ แทน 

      ๕) ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT Analysis มีดังนี ้

  (๑) ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ปัจจัยท่ีมีความส าคัญจริงๆ 

เป็นสาเหตุหลักๆ ของปัญหาท่ีแท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยท่ีมีประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็น
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นโยบายตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ท่ีจะท าให้องค์การ/ชุมชนบรรลุเป้าหมายท่ีเป็นผลลัพธ์

ขั้นสุดท้าย (Result) ได้จริง 

  (๒) การก าหนดปัจจัยต่างๆ ไม่ควรก าหนดขอบเขตของความหมายของปัจจัยต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อน (W) หรือจุดแข็ง (S) หรือโอกาส(O) หรืออุปสรรค(T) ให้มีความหมายคาบเกี่ยว

กัน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องตัดสินใจและช้ีชัดว่าปัจจัยท่ีก าหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยกลุ่มใด ท้ังนี้เพราะ

ปัจจัยท่ีอยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรท่ีจะน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป๗๑ 

 สรุป การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง 

(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) หัวใจส าคัญ 

คือ การพิจารณา โอกาส  และข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีน่าจะมีผลต่อองค์กร โดยถือ

เป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors = KSF) และการกล่ันกรองสมรรถนะท่ีโดด

เด่นขององค์กร (Distinctive Competences)  โอกาสภายนอกจะเก็บมาเป็นความได้เปรียบ โดย

อาศัยจุดแข็งภายใน และข้อจ ากัดท่ีถือเป็นภาวะคุกคาม โดยจะถือเป็นส่ิงท่ีต้องหลบหลีกเล่ียง 

ขณะเดียวกันจุดอ่อนต่างๆ ก็จะต้องปิดหรือแก้ไขให้ได้   ส าหรับเงื่อนไขและข้อจ ากัดของกระบวนการ

วิเคราะห์ SWOT Analysis คือ การตระหนักถึงความต้องการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของผู้น า 

ความสามารถในการมองการณ์ไกลของผู้น า ความสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมชนบท 

ผู้เข้าร่วมด าเนินการและจ านวนท่ีได้มีผลในการปฏิบัติ การป้องกันตนเอง ความยากซึ่งเกิดจากตัว

กระบวนการของ SWOT Analysis มีความยากในตัวเองของกระบวนการเอง คือ การค้นหาจุดอ่อน

และจุดแข็งท่ีเป็นจริงและถูกต้อง ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะช่วยให้เข้าใจถึง

อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์การก าหนดกล

ยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม หลักการส าคัญของ SWOT Analysis ก็คือ

การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์

ภายนอก จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุด

แข็ง จุดอ่อนเพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม(รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค 

การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร ท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี

                                                                   

   ๗๑ ชูเพ็ญ วิบูลสันติ, การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จุดด้อยโอกาส และอุปสรรค(ความเสี่ยง)  ของ

องค์กร (SWOT Analysis), [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.pharmacy.cmu.ac.th/pharmcare/pharad/ 

swot982.htm, [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘].  

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/pharmcare/pharad/swot982.htm
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เกิดขึ้นภายในองค์กร ท้ังส่ิงท่ีได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบ

ของการเปล่ียนแปลงเหล่านี้  

        ตารางที่ ๒.๙ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 

ปกรณ์ ปรียากร, (๒๕๕๒, หน้า๘๓) SWOT Analysis  

๑.เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ขององค์กร  

๒. ประเมินผลกระทบท่ีต่อการท างานขององค์กร 

๓. เป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ  

๕. การประเมินเพื่อกล่ันกรองสมรรถนะท่ีโดดเด่นขององค์กร  

๖. ใช้เป็นความได้เปรียบโดยอาศัยจุดแข็งภายใน  

๗.ข้อจ ากัดท่ีถือเป็นภาวะคุกคาม โดยจะถือเป็นส่ิงท่ีต้องหลบ

หลีกเล่ียง และจุดอ่อนต่างๆ ก็จะต้องปิดหรือแก้ไขให้ได้ 

อาทิตย์ วงษ์สง่า, (๒๕๕๕, หน้า ๑ 

– ๒) 

SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ ๔ ตัว 

๑ . Strengths คือ  จุดแข็ งหมายถึ งความสามารถและ

สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก 

๒. Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายใน

องค์กรท่ีองค์กรเป็นลบ 

๓ . Opportunities คื อ  โอ ก าส  ห ม าย ถึ ง  ปั จ จั ย แ ล ะ

สถานการณ์ภายนอกท่ีเอื้ออ านวยให้การท างานขององค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ 

๔. Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์

ภายนอก ท่ีขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ ให้บรร ลุ

วัตถุประสงค์ 

วัฒนา อนันตภัณฑ์นนัท์, (ออนไลน์, 

๒๕๕๘)  

SWOT Analysis คือปัจจัย ๔ ประการ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ศักยภาพภายในของกิจการ Strength และ Opportunities 

คือ ปัจจัยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรส่วน Weakness และ 

Threat คือปัจจัยบั่นทอนศักยภาพขององค์กรจึงเป็นเหมือน

ขั้วบวกและขั้วลบ ท่ีปะปนคละเคล้ากัน  
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        ตารางที่ ๒.๙ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 

ชูเพ็ญ วิบูลสันติ, (ออนไลน์, 

๒๕๕๘) 

ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT Analysis มีดังนี้ 

(๑) ควรวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซึ้ง 

(๒) การก าหนดปัจจัยต่างๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องตัดสินใจ

และช้ีชัดว่าปัจจัยท่ีก าหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยกลุ่มใด ท้ังนี้

เพราะปัจจัยท่ีอยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรท่ีจะน าไปก าหนด

กลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป 

 

๒.๔ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม  
    การศึกษาวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร
ชุมชนในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้น าหลักอปริหานิยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 หลักอปริหานิยธรรม  
 หลักธรรมอปริหานิยธรรม หมวด ๓. มหาปรินิพพานสูตร ว่าด้วยมหาปรินิพพานข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ท่ีภูเขาคิชฌกูฎ เขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้น
พระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร มีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชี 
รับส่ังว่า“เราจะโค่นล้มพวกวัชชีผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ให้พินาศย่อยยับ”พระราชา
แห่งแคว้นมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร รับส่ังเรียกวัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์แคว้นมคธ
มาตรัสว่า “มาเถิด พราหมณ์ ท่านจงไปเผาพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ กราบพระยุคลบาทด้วยเศียร
เกล้า แล้วทูลถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์
อยู่ส าราญตามค าของเราว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอชาตศัตรู  
เวเทหิบุตร มีพระประสงค์จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชีมีรับส่ังอย่างนี้ว่า “เราจะโค่นล้มพวกวัชชีผู้มีฤทธิ์
มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ให้พินาศย่อยยับ” พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างไร 
ท่านพึงจ าค าพยากรณ์นั้นให้ดีแล้วมาบอกเรา เพราะว่าพระคถาคตท้ังหลายย่อมไม่ตรัสค าเท็จ๗๒ 
 วัสสการพราหมณ์มหาอ ามาตย์แคว้นมคธ ทูลรับสนองพระด ารัสแล้วเทียมยานพาหนะคัน
งามๆ ขึ้นยานพาหนะคันงามๆ ออกจากกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆ ติดตามอีกหลาย
คันไปยังภูเขาคิชฌกูฎ จนสุดทางท่ียานพาหนะจะเข้าไปได้ ลงจากยานพาหนะเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
                                                                   

       ๗๒ อฺง สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๒/๓๒-๓๖. 



 ๗๓ 

 

 

พระภาคถึงท่ีประทับ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นท่ีบันเทิงใจ พอเป็นท่ีระลึกถึงกัน จึงนั่ง ณ ท่ีสมควรได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่ท่านพระโคดม พระราชาแห่งแคว้นมคธพระนามว่าอชาต
ศัตรูเวเทหิบุตร ขอกราบพระยุคลบาทของพระโคดมด้วยพระเศียร ทูลถามถึงพระสุขภาพ ความมีพระ
โรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่ส าราญ พระราชาแห่งแคว้นมคธพระนาม
ว่าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร มีพระประสงค์จะเด็จไปปราบแคว้นวัชชี มีรับส่ังอย่างนี้ว่า “เราจะโค่นล้ม
พวกวัชชีผู้มีฤทธิ์มากนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ ให้พินาศย่อยยับ” 
  อปริหานิยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มีความเส่ือม
มี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรมและภิกขุอปริหานิยธรรม๗๓  
  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสะท้อนให้ เห็นในเรื่องความสามัคคีไดดีท่ีสุด คือ  
หลักอปริหานิยธรรม  ธรรมอันไมเปนท่ีต้ังแหงความเส่ือม  เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียวส าหรับหมู
ชนหรือผูบริหารบานเมืองมี  ๗ ประการ  คือ 
  (๑)  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ประชุมกันมากครั้ง 
  (๒)  พรอมเพรียงกันประชุม  พรอมเพรียงกันเลิกประชุม  พรอมเพรียงกันท ากิจท่ี       
จะพึงท า 
  (๓)  ไมบัญญัติส่ิงท่ีมิไดบัญญัติไว้ (อันขัดตอหลักการเดิม)  ไมลมลางส่ิงบัญญัติ ไวถือ
ปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรมท่ีวางไวเดิม๗๔ 
   (๔)  สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาเจาวัชชี ผูมีพระชนมายุมากของชาววัชชี  และ
ส าคัญถอยค าของทานเหลานั้ นวาเปนส่ิ งอันควรรับฟง 
  (๕)  ไมฉุดคราขืนใจกุลสตรีหรือกุมารี  ใหอยรูวมดวย 
  (๖)  สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาเจดียในแควนวัชชีของชาววัชชี ท้ังในเมืองและนอก
เมืองและไมละเลยการบูชาอันชอบธรรมท่ี เคยใหเคยกระท าตอเจดียเหลานั้นใหเส่ือมสูญไป 
  (๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ท้ังหลาย 
  อปริหานิยธรรมของกษัตริย์วัชชีหรือวัชชี (ธรรมอันไม่เป็นท่ีต้ังแห่งความเส่ือม เป็นไป
เพื่อความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง อันได้แก่  
      ๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
         ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจท่ีพึงท าข้อ
นี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า: พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันท ากิจท้ังหลาย 

                                                                   

       ๗๓  ที.ม.อ. ๒/๑๓๔-๑๓๖/๑๑๖-๑๒๘. 

   ๗๔  ที. ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๙. 



 ๗๔ 

 

 

         ๓. ไม่บัญญัติส่ิงท่ีมิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ (ตาม
หลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม  
     ๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่าน
ว่าเป็นส่ิงอันควรรับฟัง        
  ๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ  
  ๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ) ของ
วัชชี (ประจ าชาติ) ท้ังหลาย ท้ังภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีท่ีเคยให้เคยท าแก่เจดีย์
เหล่านั้นเส่ือมทรามไป        
  ๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ท้ังหลาย (ในท่ีนี้
กินความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนท่ัวไป) ต้ังใจว่า ขอพระอรหันต์
ท้ังหลายท่ียังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ท่ีมาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก ๗๕   
         หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแกเจาวัชชี ท้ังหลายผู้ปกครอง
รัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม  ซึ่งรัฐคูอริยอมรับว่าเมื่อชาววัชชี ยังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเอาชนะด้วย
การรบไมได นอกจากจะใช้การเกล้ียกลอมหรือยุแยกใหแตกสามัคคีกัน เมื่อน าหลักการท้ัง ๗ ประการ
มาใช้ในการปกครองบ้านเมืองแลว ส่ิงท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงหลักการท่ีพระพุทธเจา ตรัสไวอยาง
ชัดเจนก็คือ ความเป็นปึกแผ่นในการท างาน ความสมานสามัคคีในหนวยงานของแตละสถานท่ีไดอย่าง
ไมตองสงสัย ดังนั้น หลักอปริหานิยธรรมจึงช่ือว่าเป็นหลักธรรมเพื่อสร้างให้เกิดความสามัคคีอย่าง
แท้จริง 
 หลักอปริหานิยธรรม ว่าเป็นหลักธรรมกับความส าเร็จและความมั่นคงขององค์กร โดยพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบส่ิงท่ีเป็นต้นเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน ต้นเหตุแห่งความกระทบกระท่ังกัน 
จนก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกัน แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการพูดจา การส่ือสาร 
การประสานงานท่ีไม่เหมาะสม ความไม่เข้าใจความต้องการพื้นฐานนั้ นไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผล    
ซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นบานปลายรุนแรงองค์กรท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างานได้
นั้น ส่ิงส าคัญประการหนึ่งคือสมาชิกในองค์กรต้องท างานร่วมกันอย่างมีความสุข หรือครอบครัวจะอยู่
กันอย่างมีความสุขได้ สมาชิกในครอบครัวต้องให้ความส าคัญกัน ดังนั้นจึงต้องหมั่นมีการพูดคุย 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ท้ังภายในครอบครัวและภายในองค์กร พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงให้หลักในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถท างานเป็นทีมได้ด้วยหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

                                                                   
๗๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์คร้ังที่ ๑๒,

(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๖. 



 ๗๕ 

 

 

ประการนี้ ซึ่งเป็นธรรมะอันเป็นท่ีต้ังแห่งความไม่รู้จักเส่ือม เป็นเหตุท่ีต้ังแห่งความสามัคคี ความเป็น
ปึกแผ่นแห่งครัวเรือน หมู่คณะ และประเทศชาติ๗๖ 
  หากจะวิเคราะห์ “อปริหานิยธรรม ๗” ซึ่งกษัตริย์แห่งแคว้นวัชชีซึ่งรวมกันเรียกว่ากษัตริย์ 
ลิจฉวีใช้เป็น “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารองค์กรแล้วพบว่าธรรมะท้ัง ๗ ขั้นนั้นเป็นข้อปฏิบัติซึ่งจะ
สร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างมั่นคงในองค์กรใดๆ ก็ตามท่ีประพฤติได้อย่างสม่ า เสมอและ
มั่นคง๗๗อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับการมีส่วนในการปกครอง ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งใน
สังคมปัจจุบัน ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมคุณธรรมส าหรับสมาชิกของชุมชน คือ มีส่วนในการ
ปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบท่ีจะช่วยปอ้งกันความเส่ือมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
โดยส่วนเดียวท่ีเรียกว่า อปริหานิยธรรม ๗ ประการ ๗๘การประยุกต์อปริหานิยธรรมในองค์กรทาง
บ้านเมืองเพื่อสันติภาพสู่สังคมไทยคือหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพื่อหาแนวทางแก้ไข, ท้ังสองฝ่าย
พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุม, ไม่บัญญัติส่ิงท่ียังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มส่ิงท่ีบัญญัติไว้แล้ว ไม่
ยกเลิกกระบวนการ หรือกฎเกณฑ์เพื่อตนเอง เคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังค าส่ังสอนของ
ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี คือ การเคารพในกติกาสังคม ไม่ข่มเหงล่วงเกิน และปกป้องไม่ให้ใครละเมิด
สิทธิหรือข่มเหงรังแกสักการะเคารพเจดีย์ หมายถึง  การให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนีย
สถานท่ีส าคัญในศาสนา เพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะท่ีอยู่ร่วมกัน ,ให้การ
อารักขา คุ้มครองอันชอบธรรมแก่ผู้ครองธรรม ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปคือ
การเสียสละรู้จักการให้ หากผู้ปกครองผู้บริหาร หรือผู้น าองค์กร น าหลักธรรมดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้
โดยบูรณาการเข้ากับการบริหารบ้านเมือง ย่อมเป็นการน ามาซึ่ง 
สันติภาพในสังคมโดยแท้ การประยุกต์อปริหานิยธรรม ในองค์กรทางบ้านเมืองเพื่อสันติภาพสู่
สังคมไทย๗๙ 

                                                                   

     ๗๖ ชญานิศ เขียวสด , อปริหานิยธรรม: หลักธรรมกับความส าเร็จและความมั่นคงขององค์กร , 
[ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.file:///C:/Users/user/Downloads, [๒๕ ธ.ค.๕๗]. 
     ๗๗ วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาการพิมพ์, 

๒๕๔๘), หน้า ๓๒ – ๓๕. 

     ๗๘ อภิชาติ  ด า ดี ,ดร., กระบวนทั ศ น์ ใหม่ ในการพัฒ นาท้ องถ่ิน , [ออนไลน์ ], แหล่ งข้อมู ล : 

http//www.tlg .rmutt.ac.th/wp-content/, [๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

   ๗๙ พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ), “อปริหานิยธรรม ๗: สันติภาพสู่สังคมไทย”, บทความ

วิชาการ, Vol.8 No.2, Nakornratchasima: Nakornratchasima College, (July – December 2014), p. 77. 

../../../AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/user/Downloads
http://www.tlg.rmutt.ac.th/wp-content/


 ๗๖ 

 

 

 กล่าวได้ว่า หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมท่ีน ามาสู่ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรือง
ของหน่วยงานองค์กรท่ีได้ประพฤติปฏิบัติตาม คือ การหมั่นประชุมกันเป็นประจ า บ่อยๆ เป็นการ
ระดมมันสมอง รวมความสามารถท่ีทุกคนมี น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะ
ให้มีความเจริญในด้านต่างๆ ความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อม
เพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่คณะ รับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อถึงตอน
ท างานก็ต้องท างานของส่วนรวมให้ดี การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยทุกคนท่ีเป็นสมาชิกของสังคม
จะต้องถือระเบียบข้อบังคับเพื่อปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการ
บริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ การให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ เช่ือฟังค าสอนของท่าน ความเป็น
ผู้ใหญ่กับความเป็นผู้น้อยเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะการปกครองการบริหาร
จ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม หน้าท่ีปกครอง หน้าท่ีส่ังการ เป็นต้น เป็นเรื่องท่ีผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้อง
ปฏิบัติ โดยไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคมมีระเบียบ
วินัยดีขึ้น สามารถท่ีจะด ารงรักษาส่ิงท่ีมีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้าน
เศรษฐกิจ การปกครอง รักสันติภาพขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ตลอดจนการดูแลอารักขาพระภิกษุสงฆ์
หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีล ผู้
ทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้
ท่านอยู่โดยผาสุกตลอดไป 

         ตารางที่  ๒.๑๐  แสดงหลักอปริหานิยธรรม   

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
อฺง สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๒/๓๒ -

๓๖. 

หลักธรรมอปริหานิยธรรมอยู่ในหมวด ๓. มหาปรินิพพาน
สูตร ว่าด้วยมหาปรินิพพาน 

ที.ม.อ. ๒/๑๓๔-๑๓๖/๑๑๖-๑๒๘. อปริหานิยธรรม หมายถึง  
๑.ธรรมท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเจริญโดยส่วนเดียว ไม่มี
ความเส่ือม 
๒. มี ๒ ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรมและภิกขุอปริ
หานิยธรรม 

ที. ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๙. 
 

(๑)  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย  
(๒)  พรอมเพรียงกันประชุม   
(๓)  ไมบัญญัติส่ิงท่ีมิไดบัญญัติไว้  
(๔)  สักการะ  เคารพ  นับถือ    



 ๗๗ 

 

 

         ตารางที่  ๒.๑๐ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 

 (๕)  ไมฉุดครา ขืนใจกุลสตรีหรือกุมารี   
(๖)  สักการะ เคารพ นับถือ     
(๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม
แก่พระอรหันต์ท้ังหลาย 

ชญานิศ เขียวสด 
[ออนไลน]์ 

๑. ธรรมะอันเป็นท่ีต้ังแห่งความไม่รู้จักเส่ือม     
๒. เป็นเหตุท่ีต้ังแห่งความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นแห่ง
ครัวเรือน หมู่คณะ และประเทศชาติ 

วศิน อินทสระ, (๒๕๔๘, หน้า ๓๒ 

– ๓๕) 

 “อปริหานิยธรรม”  
๑. ใช้เป็น “ธรรมาภิบาล” ในการบริหารองค์กร 
๒. เป็นข้อปฏิบัติซึ่งจะสร้างความสามัคคีอย่างมั่นคง 

อภิ ชาต  ด า ดี ,ด ร ., (ออน ไลน์ , 

๒๕๕๘)  

อปริหานิยธรรม 
๑.เป็นหลักธรรมส าหรับการมีส่วนในการปกครอง  
๒.เหมาะสมอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน  
๓.เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
๔.เป็นคุณธรรมส าหรับสมาชิกของชุมชน  
๕.ปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบท่ี 
๖.ช่วยป้องกันความเส่ือมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหา
บุญ), (2014, p. 77) 

๑,การประยุกต์อปริหานิยธรรมเพื่อสันติภาพ 
๒. หมัน่ประชุมกันเนืองนิตย์ เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
๓. สองฝ่ายพร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุม 
๔. ไม่ยกเลิกกระบวนการ หรือกฎเกณฑ์เพื่อตนเอง  
๕ เคารพนับถือผู้ใหญ่ คือ การเคารพในกติกาสังคม  
๖. การให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานท่ี 
เพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคน 
๗ การอารักขาคุ้มครองบรรพชิต ซึ่งเป็นผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 

  
 



 ๗๘ 

 

 

๒.๕ แนวคิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักอปรินิหานิยธรรม  
     หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมท่ีมีคุณค่าและประโยชน์มากมาย ซึ่งมีท้ัง
หลักธรรมท่ีใช้ส าหรับปัจเจกบุคคล และหลักธรรมท่ีใช้ส าหรับการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นหมู่คณะให้
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นธรรมส าหรับการปกครองท่ี
จะช่วยป้องกันความเส่ือม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของหมู่ คณะ องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึง
การปกครองระดับประเทศ  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดการมีส่วนร่วมโดยจ าแนกตาม
หลักอปริหานิธรรม ๗ ประการเพื่อสร้างความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
   ๒.๕.๑ การมีส่วนร่วมด้วยการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์  
      การมี ส่วนร่วมด้วยการหมั่นประชุมกัน เนืองนิตย์  หมายถึง ธรรมข้อแรกในหลัก  
“อปริหานิยธรรม ๗” ท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้หากน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ การประชุมของคนท่ีอยู่เป็นหมวดหมู่กัน จ าเป็นจะต้องมีการประชุมปรึกษาในกิจการงานและ
กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามหน้าท่ี การประชุมจึงต้องมีบ่อยๆ เพื่อให้สามารถติดตามศึกษา และแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ทันท่วงที๘๐ การท างานในยุคปัจจุบันนิยมการประชุมกันเป็นนิตย์ เพราะจะได้มีการ
พูดคุยกันบ่อย ๆ งานก็น่าจะก้าวหน้าไปด้วยดี นอกจากนี้ การประชุมกันเนืองนิตย์ยังเป็นการสร้าง
บรรยากาศของการแลกเปล่ียนความรู้ระดมสติปัญญาในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่หรือเพื่อหาทางแก้ไข
ปัญหา๘๑ จะน าไปสู่ความเจริญ ดังเช่น ในหัวข้อเรื่องการประชุมในหนังสือการคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนาซึ่งได้ยกมาเป็นความรู้และเพื่อให้เป็นข้อสนับสนุนอปริหานิยธรรม ๗ ประการใน ข้อท่ี ๑ ใน
เรื่องการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์นั้นแม้จะมีมากก็ตามแต่พอสรุปโดยลักษณะเป็น ๖ ข้อ ดังนี้ 
    ๑) การประชุมปรึกษาหารือหรือพิจารณาหรือเพื่อรับทราบ  
    ๒) ประชุมช้ีแจงส่ังการมอบงานหรือนโยบาย หมายถึง การประชุมท่ีจัดขึ้นเพื่อน า
ช้ีแจงเรื่องท่ีควรแนะน าช้ีแจง เพื่อส่ังการในเรื่องท่ีควรส่ังการ เพื่อมอบงานใดๆ ให้รับไปปฏิบัติเพื่อให้
รับทราบนโยบาย 
    ๓) ประชุมอบรมหรือประชุมเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง การประชุม
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มชนอื่น เพื่อให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการเกิดทักษะในการปฏิบัติการ 

                                                                   

      ๘๐ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปริทรรศน์, พิมพ์คร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐๖. 

     ๘๑ ชั ย วัฒ น์  ถิระ พั น ธ์ุ  และปาริชาต สถาปิ ตา นนท์ , ดร ., การป ระชุ มอย่ า งสร้ า งสรรค์ , 

(กรุงเทพมหานคร:  สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, ๒๕๔๗), หน้า ๔. 



 ๗๙ 

 

 

    ๔) ประชุมสัมมนา เป็นการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ท้ังท่ีอยู่ในวงงานรับผิดชอบหรือเรื่องโดยท่ัวไป เพื่อหาข้อสรุปแต่ผลของการประชุมเป็นเพียง
ข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้เพื่อให้รับทราบนโยบาย 
    ๕) ประชุมปฏิบัติภารกิจ การประชุมท่ีร่วมกันกระท ากรณียกิจท้ังท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบและในกรณียกิจท่ัวไป 
    ๖) ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี หมายถึง การประชุมพบปะสังสรรค์ 
เพื่อให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์ท่ี
ส าคัญ คือ การยุติหรือช้ีขาดปัญหาต่างๆ การรับทราบนโยบายค าช้ีแจงค าส่ังหรือแนวการปฏิบัติ ใน
การพัฒนาทางวิชาการและการปฏิบัติ ทราบถึงข้อมูลและหาข้อสรุป และเพื่อด าเนินภารกิจในความ
รับผิดชอบ และสร้างสรรค์ความสามัคคี๘๒ 
  อย่างไรก็ตาม การประชุมรวมหมู่คณะเป็นเนืองนิตย์ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการด ารง
รักษาองค์กรให้มีอุดมการณ์ร่วมกันในระยะยาว ท้ังนี้เพราะการรวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาจะท า
ให้สมาชิกขององค์กรเกิดความรู้สึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกันอย่างน้อย ๓ ประการ คือ  
     ๑. รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าขององค์กร  
    ๒. รู้สึกว่าตนมีโอกาสในการสร้างสรรค์องค์กร  
    ๓. รู้สึกว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบองค์กร 
     องค์กรใดท่ีสมาชิกมีความรู้สึกท่ีดีท้ัง ๓ ประการนี้ย่อมจะน าไปสู่ความมีอุดมการณ์เป็นหนึ่ง
เดียวกันและพร้อมท่ีจะพิทักษ์ปกป้องรักษาองค์กรอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถแม้แต่ชีวิตก็
อุทิศให้กับองค์กรได้นี้คืออานุภาพของการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอของหมู่สงฆ์ ซึ่งท าให้
พระพุทธศาสนามีความมั่นคงอยู่ในโลกนี้ยาวนานกว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว๘๓ 
    การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ท าให้เกิดประโยชน์ในการได้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงการพิจารณาในเรื่องต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และโดยเฉพาะการประชุมนั้นจะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ไม่น ามาซึ่งมาซึ่งความเบื่อหน่ายหรือร้าว

                                                                   

      ๘๒ พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาเถรสมาคม, ๒๕๔๘), หน้า ๒๓. 

     ๘๓ พระภาวนาวิริยคุณ  (เผ ด็จ ทตฺตชีโว) , ความรู้ประมาณฐานรากของพระพุทธศาสนา , 

(กรุงเทพมหานคร: พี พี พร้ินต้ิง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙. 



 ๘๐ 

 

 

ฉาน๘๔ การหมั่นประชุมกันเป็นประจ า เป็นการระดมสมอง รวมความสามารถท่ีทุกคนมีมาแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญในด้านต่างๆได้ดี๘๕     
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมด้วยการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ในสังคมท่ีคนอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา การร่วมกันปรึกษาหารือบ่อยๆจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้งานก้าวหน้าไปด้วยดี  

         ตารางที ่๒.๑๑  แสดงการมีส่วนร่วมด้วยการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), 
, (๒๕๔๔, หน้า ๑๐๖) 

๑.การอยู่กันเป็นหมู่ คณะต้องมีการประชุมปรึกษาในกิจกรรม
ตามหน้าท่ี  
๒.การร่วมกันติดตามศึกษา และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และปาริชาต 
สถาปิตานนท์, ดร., (๒๕๔๗, หน้า 
๔) 

การท างานท่ีมีการประชุมกันเป็นนิตย์  
๑.มีการสนทนากันบ่อย ๆ  
๒.งานจะก้าวหน้าไปด้วยดี  
๓.เป็นการการแลกเปล่ียนความรู้ 
๔ ระดมสติปัญญาในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ในการแก้ไขปัญหา 

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ 
คงฺคปญฺโญ), (๒๕๔๘, หน้า ๒๓) 

๑) การประชุมปรึกษาหารือ  
๒) ประชุมช้ีแจงส่ังการมอบงานหรือนโยบาย    
๓) ประชุมอบรม เพื่อให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการเกิดทักษะใน
การปฏิบัติการ 
๔) ประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็น   
๕) ประชุมปฏิบัติภารกิจ เพื่อร่วมกันกระท ากรณียกิจท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบและในกรณียกิจท่ัวไป 
 ๖) ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี  

                                                                   

   ๘๔ เสนอ อัศวมันตา, “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุ รี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

     ๘๕ พระครูปลัดไพฑูรณ์ เมธิโก (มหาบุญ), อปริหานิยธรรม: สันติภาพสู่สังคมไทย , [ออนไลน์], 

แ ห ล่ งที่ ม า : http://www.culturalapproach.siam.edu/images/magazine/w1 6 ch2 9 /7 3 -8 2 .pdf, [๒ ๓ 

มกราคม ๒๕๕๙]. หน้า ๗๖.  

http://www.culturalapproach.siam.edu/images/magazine/w16ch29/73-82.pdf


 ๘๑ 

 

 

        ตารางที ่๒.๑๑ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชี
โว), (๒๕๔๘, หน้า ๑๙) 

๑.การประชุมถือเป็นหัวใจส าคัญของการด ารงรักษา 
๒.ท าให้องค์กรอุดมการณ์ร่วมกันในระยะยาว  
๓.ท าให้สมาชิกขององค์กรเกิดความรู้สึกร่วมกัน ๓ ประการ คือ  
  ๑) รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าขององค์กร  
 ๒) รู้สึกว่าตนมีโอกาสในการสร้างสรรค์องค์กร  
 ๓) รู้สึกว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบองค์กร 

เสนอ อัศวมันตา, (๒๕๕๗, หน้า 
๗๕) 

๑.การได้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
๒.เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
๓.เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
๔.เกิดความรัก สามัคคี 

พระครูปลัดไพฑูรณ์ เมธิโก (มหา
บุญ), [ออนไลน์ , ๒๕๕๙. หน้า 
๗๖] 

๑.เป็นการระดมสมอง  
๒.รวมความสามารถของทุกคนมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง  
๓.ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญ 

 
    ๒.๕.๒ การมีส่วนร่วมโดยการพร้อมเพียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม         
         การมีส่วนร่วมโดยการพร้อมเพียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม หมายถึง การ
ประชุม และเลิกประชุม หรือกระท ากิจท่ีควรท าโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนท่ีอยู่รวมกัน ไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะท างานอะไรก็ส าเร็จได้ เช่นใน
ครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต้องอยู่พร้อม ๆ กัน เพื่อทุกคนจะได้ยอมรับในส่ิงท่ีจะท าลงไปด้วย
ความเต็มใจ ซึ่งการพร้อมเพียงกันประชุม เลิกประชุมโดยพร้อมเพียงกันซึ่งเป็น ๑ ในหลักของการ
ประชุมท่ีดี๘๖ ในการเข้าร่วมประชุมนั้น ต้องพร้อมเพรียงกันประชุม เพราะกรรมในพระพุทธศาสนาท่ี
ถือว่าถูกต้อง จะต้องพร้อมเพรียงกันกระท า ไม่ใช่ต่างคนต่างท าหรือว่าคนหนึ่งท า คนหนึ่งไม่เห็นด้วย 
และเมื่อประชุมไปแล้วก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัย ต้องประชุมกันจนตลอดไป นอกจากเกิดเหตุสุดวิสัย
ขึ้นมาจริงๆ กิจการอันใดท่ีเป็นภาระของหมู่คณะ ไม่ว่าภายในบ้านหรือว่าภายในวัด หรือว่าภายใน

                                                                   

    ๘๖ ป รม ะ  ส ตะ เวทิ น , ห ลั กแ ล ะท ฤษ ฎี ก ารสื่ อ ส า ร , (นนท บุ รี : ส าขา วิชา นิ เท ศ ศ าส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐-๑๑. 



 ๘๒ 

 

 

สังคม ตลอดถึงประเทศชาติก็ตาม จะต้องพร้อมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีและพร้อมเพรียงกันท างานอันเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหมู่ของคณะนั้นๆ ไม่ให้มีความ
บกพร่อง๘๗นอกจากนี้การพร้อมกันประชุมและ พร้อมกันเลิกประชุมก็ควรร่วมกันประชุมพร้อมกันเลิก
ประชุมก็เลิกพร้อมกันไม่หนีประชุม รับเบี้ยประชุมก็อยู่จนเลิกไม่ใช่รับเบี้ยประชุมเสร็จก็หายไปจะได้รู้
ว่าเขาประชุมกันเรื่องอะไร มอบหมาย ภารกิจอะไรให้ใครบ้างจะได้ติดตามงานกันได้ถูกต้องข้อนี้ท าได้ 
(แต่ยาก) องค์กรไหนๆ ก็เข้มแข็ง อย่างไรก็ตามการประชุมพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุมและพร้อมเพรียงกันปฏิบัติ ของหมู่คณะมีความรับผิดชอบร่วมกันด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง
และเมื่อถึงตอนท างานก็ต้องท างานของส่วนรวมให้ดี๘๘ เป็นการแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่คณะหรือ
ความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกท้ังหมู่คณะ ยินดีเต็มใจท่ีจะร่วมเป็นร่วมตายกันท้ังในยาม
ทุกข์และในยามสุขเพื่อแบกรับภารกิจของหมู่คณะให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายและก าหนดเวลา 
ขณะเดียวกันหากยามใดท่ีมีภัยอันตรายมากล้ ากรายสมาชิกท้ังหมดต่างก็พร้อมใจกันพิทักษ์รักษา
องค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤติอันตรายไปได้อย่างปลอดภัยและสง่างามโดยไม่เห็นแก่ความ
เหนื่อยยากล าบากใดๆ ท้ังส้ินนี้คือ อานุภาพแห่งความเป็นเอกภาพของหมู่คณะซึ่งท าให้องค์กรมีความ
มั่นคงเป็นปึกแผ่นยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน๘๙  
  สรุป การมีส่วนร่วมโดยการพร้อมเพียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  เป็น
หลักการของการประชุมท่ีดี แสดงถึงการอยู่ในระเบียบวินัย เป็นความรับผิดชอบของหมู่ของคณะ
ไม่ให้มีความบกพร่อง สามารถท างานของส่วนรวมให้ดีและติดตามงานได้ถูกต้องแสดงถึงความพร้อม
ใจเป็นหนึ่งเดียวกันการร่วมทุกข์ สุขกันเพื่อปฏิบัติภารกิจของหมู่คณะให้ลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายและ
ก าหนดเวลา การพร้อมใจกันพิทักษ์รักษาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤติอันตรายแสดงถึงความ
พร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นพลังในการแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่คณะ 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

    ๘๗ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), ธรรมปรทิัศน์, หน้า ๑๐๖. 

    ๘๘ พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต), อปริหานิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: หจก. ดวงกมล ปร้ินต้ิง

, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐. 

   ๘๙ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว), ความรู้ประมาณฐานรากของพระพุทธศาสนา, หน้า ๒๐. 



 ๘๓ 

 

 

         ตารางที่ ๒.๑๒ แสดงการมีส่วนร่วมโดยการพร้อมเพียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม   

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ปรมะ สตะเวทิน , (๒๕๔๖, หน้า 
๑๐-๑๑) 

๑. เกิดความยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
๒. ไม่กินแหนงแคลงใจกัน  
๓. ร่วมกันท างานได้ส าเร็จ 
๔. เป็นหลักของการประชุมท่ีดี 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๐๖) 

๑. ในพระพุทธศาสนาถือว่าถูกต้อง ต้องพร้อมเพรียงกันกระท า  
๒. ต้องอยู่ในระเบียบวินัย  
๓.เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของหมู่ของคณะไม่ให้มีความ
บกพร่อง 

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณ

จิตฺโต), (๒๕๕๐, หน้า ๑๐) 

๑.การพร้อมเพรียงกันประชุมสามารถติดตามงานได้ถูกต้อง 
๒.มีความรับผิดชอบร่วมกัน 
๓.สามารถท างานของส่วนรวมให้ดี 

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชี
โว), (๒๕๔๘, หน้า ๒๐) 

๑.เป็นการแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่คณะ 
๒.แสดงถึงความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 
๓.การร่วมทุกข์ สุขกันเพื่อปฏิบัติภารกิจของหมู่คณะให้ลุล่วงไป
ได้ตามเป้าหมายและก าหนดเวลา  
๔.การพร้อมใจกันพิทักษ์รักษาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและ
วิกฤติอันตราย 

 
    ๒.๕.๓ การมีส่วนร่วมในการไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ 
   การไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ขององค์กร หรือกฎระเบียบ ข้อบังคับ
อื่นๆ ตามความต้องการของบุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือตามความต้องการของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง หรือ
ตามอิทธิพลใดอิทธิพลหนึ่ง โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง และชอบธรรม 
  ในทางพระพุทธศาสนาสิกขาบททุกข้อท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วใครๆ ไม่พึงถอน 
คือ ไม่ตัดออกไม่ยกเลิกแม้บางข้ออาจไม่เหมาะแก่กาลสถานท่ี ก็มีพระพุทธานุญาตพิเศษไว้แล้วจึงไม่
จ าเป็นต้องถอนสิกขาบทใดๆท้ังส้ินเหมือนกฎหมายทางพระราชอาณาจักร ใครๆ ไม่พึงถอนเพราะถ้า
ต่างคนต่างเลิกถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว้ตามความต้องการของตน ผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเป็น
หลักไว้ควบคุมหมู่คณะ พระศาสนาก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ เหมือนกฎหมายถ้าต่างคนต่างถอนทีละมาตราไม่



 ๘๔ 

 

 

ช้าก็หมด ประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีกฎหมายก็เหมือนบ้านเรือนไม่มีขื่อไม่มีแปก็มีแต่พินาศ๙๐ ในทาง
บ้านเมืองการไม่บัญญัติส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และไม่เลิกล้มกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือส่ิงท่ี
บัญญัติไว้แล้ว เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญ นั้นเป็นกฎหมายแม่บทของการปกครองและบริหาร
ประเทศ บ้านเมืองจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้องไม่บัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
องค์กร หรือกฎระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ตามความพอใจของตนหรือของกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความ
ถูกต้อง การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทุกคนท่ีเป็นสมาชิกของสังคมจะต้องถือระเบียบข้อบังคับ เพื่อ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครอง การบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ๙๑ 
บ้านเมืองจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้องบัญญัติและไม่ล้มเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะและสังคม 
ตามความพอใจของตนหรือของกลุ่ม โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง๙๒ 
 สรุปได้ว่า บทบัญญัติท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วใครๆ ไม่พึงเปรียบเทียบในทางบ้านเมือง
การไม่บัญญัติส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และไม่เลิกล้มกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะเป็นกฎหมาย
แม่บทของการปกครองเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข อีกท้ังไม่บัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ ขององค์กรตามความพอใจของตนหรือของกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง การปฏิบัติอย่างเสมอ
ภาคกันส่งผลใหก้ารบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ   

         ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการมีส่วนร่วมในการไม่บัญญัติ หรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺท
โก), (๒๕๕๒, หน้า ๑๘๔-๑๘๕) 

๑.สิกขาบททุกข้อท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ไม่พึงถอน  
๒.แม้บางข้ออาจไม่เหมาะแก่กาลสถานท่ีก็มีพระพุทธานุญาต
พิเศษไว้แล้ว 
๓. ประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีกฎหมายมีแต่พินาศ 

พระครูปลัดไพฑูรณ์ เมธิโก (มหา
บุญ), [ออนไลน์ , ๒๕๕๙. หน้า 
๗๖] 

๑.การไม่บัญญัติส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
๒.ไม่เลิกล้มกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือส่ิงท่ีบัญญัติไว้แล้ว  
๓.บ้านเมืองจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้องไม่บัญญัติและไม่ล้มเลิก  
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กร 

                                                                   

     ๙๐ พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค, พิมพ์คร้ังที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: โรง 

พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘๔-๑๘๕. 

    ๙๑ พระครูปลัดไพฑูรณ์ เมธิโก (มหาบุญ), อปริหานิยธรรม: สันติภาพสู่สังคมไทย, หน้า ๗๖.  

     ๙๒ ชญานิศ เขียวสด, อปริหานิยธรรม: หลักธรรมกับความส าเร็จและความมั่นคงขององค์กร , 

ออนไลน์. 



 ๘๕ 

 

 

         ตารางท่ี ๒.๑๓ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
 ๔. ไม่ยกเลิกกฎระเบียบข้อบังคับตามความพอใจของตนหรือของ

กลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง 
๕. การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเสมอภาคกัน  
๖. ส่งเสริมให้การปกครอง การบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ 

ชญานิศ เขียวสด, (ออนไลน์) ๑.กฎหมายรัฐธรรมนูญ นั้นเป็นกฎหมายแม่บทของการปกครอง
และบริหารประเทศ  
๒. บ้านเมืองจะสงบสุขได้ ทุกคนจะต้องไม่บัญญัติตามกฎหมาย
และค านึงถึงความถูกต้อง  
๓. สมาชิกของสังคมจะต้องถือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติอย่าง
เสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครอง การบริหาร
เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ 

 
   ๒.๕.๔ การมีส่วนร่วมโดยการเชื่อฟังผู้น า นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโส 
  การมีส่วนร่วมโดยการเช่ือฟังนักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโสหมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนและ
ปฏิบัติตามผู้น า นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโส ให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร ท่านใด
เป็นผู้ใหญ่ในชุมชนนั้น เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นส่ิงอันควรรับฟัง เพราะ
การบริหารระบบราชการ หรือผู้น าชุมชนต่าง ๆ ฝ่ายผู้ปกครองจะต้องท าตนเองให้ฝ่ายผู้ถูกปกครอง
เกิดความเคารพศรัทธา เล่ือมใส และไว้วางใจในการใช้อ านาจอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการเป็นผู้น า
ชุมชน การเป็นข้าราชการย่อมถูกคาดหวังจากประชาชนเป็นอย่างมากว่าจะสามารถช่วยเหลือให้
ประชาชนเกิดความสุขใจ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก็เพราะข้าราชการได้ท าหน้าท่ีของ
ตนอย่างดี ซึ่งเมื่อมีกิจกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างฝ่ายประชาชนก็จะมีความเคารพย าเกรงเพราะ
ข้าราชการได้ปฏิบัติตนเองเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง๙๓ปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจท่ี
ก าหนดร่วมกันมอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร ให้ความเคารพ เช่ือฟัง ให้เกียรติ และ
ปฏิบัติตามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าท่ี พึงปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผลตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

                                                                   

     ๙๓ ฐากูร จิตตานุรักษ์, การใช้ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารงานราชการเชิงพุทธ, รายงานการวิจัย, ( 

พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๐. 



 ๘๖ 

 

 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานการเคารพนับถือผู้ใหญ่ เช่ือฟังค าสอนของท่านความเป็นผู้ใหญ่ กับ
ความเป็นผู้น้อยเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะการปกครอง การ
บริหารจ าเป็นต้องมีผู้น ามีหน้าท่ีปกครอง มีหน้าท่ีส่ังการ เป็นต้น เป็นเรื่องท่ีผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้อง
ปฏิบัติ๙๔  ในทางตรงกันข้าม การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพโดยอาจส่งไป
อบรมสัมมนาค้นคว้าวิจัย สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ท างานท่ีเหมาะสมแก่ตนท้ังด้าน
ความสามารถและบุคลิกภาพเพื่อให้ท างานได้ด้วยดีและมีความสุขในงาน ส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างชัดเจนเมื่อต้องการให้ท างานใดหรือปฏิบัติอย่างไรหลีกเล่ียงการส่ือสารทางเดียวให้มากท่ีสุด 
รักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ทุกคนอยู่ได้อย่างไม่ล าบากและเป็นสุขซึ่งจะเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละและท าประโยชน์ให้หน่วยงานเพิ่มข้ึน ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปรากฏแก่ผู้อื่นเมื่อเขาท าดีแต่เมื่อมีส่ิงผิดพลาดเกิดขึ้นควรเชิญเข้าพบพูดคุยเป็นการส่วนตัวใน
บรรยากาศของความจริงใจ๙๕ การมี ผู้น าและผู้ตามนับเป็นปัจจัยพื้นฐานในการท างานร่วมกัน 
ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามคือ จะต้องพึ่งพาอาศัยกัน และแลกเปล่ียนซึ่งกัน
และกัน และความปรารถนาของผู้น าคือ ประสิทธิภาพในการท างานของผู้ตามท่ีสามารถสร้างผลงานท่ี
นับเป็นส่ิงท่ีผู้น าปรารถนาท่ีจะได้จากผู้ตาม๙๖ 
  สรุป การมีส่วนร่วมโดยการเช่ือฟังผู้น า นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโสเป็นการสร้างความร่วมมือ
กันในการท างาน พึ่งพาอาศัยกัน และแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันบรรลุไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
ขององค์กรด้วยความซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร โดยผู้น า นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโสต้องเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีน่าเช่ือถือศรัทธา จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ตามเสียสละและท าประโยชน์ให้ชุมชน 
พื้นท่ี เพิ่มขึ้น 

         ตารางที ่๒.๑๔  แสดงการมีส่วนร่วมโดยการเช่ือฟังผู้น า นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโส 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 

ฐากูร จิตตานุรักษ์, (๒๕๕๙,หน้า
๑๐) 

๑. การให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ในชุมชน 
๒. ผู้ปกครองจะต้องท าตนเองใหเ้กิดความเคารพศรัทธา เล่ือมใส 
และไว้วางใจในการใช้อ านาจอย่างเป็นรูปธรรม 
 

                                                                   

     ๙๔ พระครูปลัดไพฑูรณ์ เมธิโก (มหาบุญ), อปริหานิยธรรม: สันติภาพสู่สังคมไทย , หน้า ๗๖. 

    ๙๕ นันทรัตน์ จ าปาแดง, การเป็นลูกน้องที่ดี, (กรุงเทพมหานคร: วังอักษร, ๒๕๔๘), หน้า ๒๗. 

  ๙๖ เนตร์พัณณา ยาวิราช, ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์ , พิมพ์คร้ังที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ทริปเปิ้ลกรุ๊บ จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๔๙ 



 ๘๗ 

 

 

          ตารางที่ ๒.๑๔  (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระครูปลัดไพฑูรณ์ เมธิโก (มหา
บุญ), (๒๕๔๙, หน้า ๗๖) 

๑.การปกครอง การบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น า 
๒.มีหน้าท่ีปกครอง มีหน้าท่ีส่ังการ  

นันทรัตน์  จ าปาแดง , (๒๕๔๘ , 
หน้า ๒๗) 

การต้องการให้ผู้ร่วมงานเคารพ เช่ือฟัง โดย 
๑. การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพ  
๒. สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท างานท่ีเหมาะสมแก่ตน 
๓ ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้ด้วยดีและมีความสุขในงาน 
๔.ส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน 

        ๒.๕.๕ การมีส่วนร่วมโดยให้เกียรติและเคารพสิทธิสตรี 
      การมีส่วนร่วมโดยเคารพสิทธิสตรี หมายถึง การเปิดโอกาสให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง 
หรือการเข้าไปมีบทบาทในต าแหน่งส าคัญของภาคราชการและเอกชน ผู้หญิงควรได้ต าแหน่งโดยมี
สัดส่วนท่ีเทียบกับผู้ชาย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๓ บุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิ เท่า
เทียมกัน ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ๙๗ สิทธิสตรี ในระดับสากล 
มีการออกอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. ๑๙๗๙ (พ.ศ.๒๕๒๒) 
ซึ่งประเทศไทยได้รับรองอนุสัญญาฯ ดังกล่าวไว้ สิทธิสตรีได้รับการคุ้มครองอย่างน้อยก็ไม่ให้ถูกเลือก
ปฏิบัติ และเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านการท างาน ค่าจ้าง การประกันสังคม การตัดสินใจมีบุตร 
สิทธิในการพัฒนา ท้ังการศึกษาและสันทนาการ การมีส่วนร่วมท้ังการเลือกตั้ง การรับต าแหน่ง การ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในทุกๆ ระดับ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีมาตรการพิเศษท่ีเอื้อให้คุ้มครองสิทธิสตรี เช่น 
การให้บริการส าหรับสตรีท่ีมีครรภ์๙๘ การไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรีซึ่งถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศท่ีอ่อนแอ 
บุรุษควรให้เกียรติให้การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแก ถ้าสังคมใดๆผู้หญิงถูก
ฉุดคร่าข่มขืนมากๆ ความเส่ือมจะเกิดกับสังคมนั้น อีกท้ังยังหมายถึงการไม่ลุแก่อ านาจความอยาก 
ความเห็นแก่ตัว ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคมมีระเบียบวินัยดีขึ้น สามารถด ารงรักษาส่ิงท่ีมี

                                                                   

    ๙๗ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

www.pda.or.th, [๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘]. 

    ๙๘ จรัล ดิษฐาอภิชัย, ผศ., เรื่องสิทธิมนุษยชน: การละเมิดสิทธิสตรี, สถาบันนโยบายศึกษา, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1137953826.news, [๒๓, มกราคม ๒๕๕๙].  

http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1137953826.news


 ๘๘ 

 

 

คุณค่าของสังคมไว้ได้อย่างยั่งยืนไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและการปกครอง ๙๙ การให้
ความเคารพต่อเพศสตรีข้อนี้ส าคัญมิใช่น้อยเพราะเตือนเพราะห้ามมิให้ล่วงเกินบุตรภริยาของใครเรื่อง
บุตรภริยาของผู้ร่วมงานของคนอื่น ควรให้เกียรติกันไม่นินทาว่าร้ายหรือพูดถึงกันในทางไม่ดีเรื่องนี้
เป็นเรื่องส าคัญในองค์กรใดๆ ก็ตามหากเว้นหากละไม่ปฏิบัติเช่นนี้เสียได้ย่อมมีแต่ความสงบย่อมมีแต่
ความสามัคคี อย่าลืมว่าลูกเมียมีอิทธิพลต่อจิตใจของทุกคน การให้ร้ายการนินทาว่ากล่าวมีผลกระทบ
ต่อผู้น าและบุคลากรในองค์กร องค์กรใดมีเรื่องเช่นนี้มากๆ ย่อมขาดความมั่นคงอย่างไรก็ตามการให้
ความเคารพต่อเพศสตรีไม่ท าไม่พูดไม่คิดอะไรตามอ านาจของความอยากอันธรรมดาปุถุชนทุกคนยังมี
ตัณหาคือความอยากจึงจ าเป็นต้องระวังตนคอยข่มจิตตนอดทนต่อความอยากไม่ปล่อยให้จิตตกอยู่
ภายใต้อ านาจความอยากนั้นเมื่อควบคุมจิตได้ก็ไม่ท าไม่พูดไม่คิดด้วยอ านาจความอยากก็ช่ือว่าไม่ลุ
อ านาจแก่ความอยากก็มีแต่ความเจริญ ๑๐๐  
   มาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายมีการก าหนดไว้ ๔ มาตรฐาน อันได้แก่ 
   ๑. ความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งได้แก่ การสามารถมีชีวิตอยู่โดย
ปราศจากความกลัวในความรุนแรงทางเพศ การปรับเปล่ียนเจตคติด้ังเดิมของคนในสังคมต่อเรื่อง
ความเสมอภาคทางเพศ การได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย  
   ๒. ความเสมอภาคทางสังคม อันได้แก่ ความสามารถในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการบริหารการปกครอง ตลอดจนการได้รับแต่งต้ังในคณะกรรมการระดับชาติและท้องถิ่น 
    ๓. ความเสมอภาคในครอบครัว ซึ่งได้แก่ความเสมอภาคต่อความรับผิดชอบต่อชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว ความเสมอภาคในการปรับเปล่ียนบทบาทระหว่างหญิงชายต่อ
หน้าท่ีความรับผิดชอบในครอบครัว ความเสมอภาคต่อการตัดสินใจในครอบครัว 
    ๔. ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ ความเสมอภาคใน
ค่าตอบแทนและความเสมอภาคในอายุการจ้างงาน๑๐๑ 
       ถ้าต้องการให้สังคมไทยในอนาคตเป็นสังคมท่ีปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่เอาเปรียบ มี
เสรีภาพ และเสมอภาคในสิทธิและศักด์ิศรี ไม่ละเมิดสิทธิกันและกันควรต้องมี การส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนให้แพร่หลายอย่างกว้างขวางในสังคมไทย โดยการหล่อหลอมทัศนคติ ก่อให้เกิดจิตส านึกต่อ
ศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนกระท่ังเกิดเป็นวิถีชีวิต อันจะน าไปสู่วัฒนธรรมแห่งสิทธิมนุษยชนในประเทศ
                                                                   

    ๙๙ พระครูปลัดไพฑูรณ์ เมธิโก (มหาบุญ), อปริหานิยธรรม: สันติภาพสู่สังคมไทย, หน้า ๗๙. 

    ๑๐๐ พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก), อธิบายธรรมวิภาค, หน้า ๑๘๖. 

   ๑๐๑ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชาย, (กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๒), หน้า ๔๖. 



 ๘๙ 

 

 

ไทย ปลูกฝังค่านิยมท่ีส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นค่านิยมด้ังเดิมท่ีส่ังสมกันมาในสังคมไทยท่ีมี
พื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร การแบ่งปัน การเคารพใน
ชีวิต ความมีน้ าใจ เป็นต้น ปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนในสังคมไทยโดยเริ่มจากครอบครัวไทย 
โรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกระดับ และสถาบันอื่นๆ ในสังคม๑๐๒ 
     สรุป การมีส่วนร่วมโดยให้เกียรติและเคารพสิทธิสตรี เป็นการเปิดโอกาสให้สตรี มีสิทธิ มี
บทบาทในสังคมเท่าเทียมผู้ชาย โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านการ
ท างาน ค่าจ้าง การประกันสังคม การตัดสินใจ และสตรีมีสิทธิในการพัฒนา ท้ังการศึกษา สันทนาการ 
การมีส่วนร่วมท้ังการเลือกต้ัง การรับต าแหน่ง การปฏิบัติหน้าท่ีราชการในทุกๆระดับ มีการคุ้มครอง
สิทธิสตรี ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี ควรให้เกียรติ และยกย่อง โดยมีมาตรฐานความเสมอภาคระหว่าง
หญิงและชาย คือ ความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคทางสังคม ความเสมอ
ภาคในครอบครัว  ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างค่านิยมท่ีส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนอาจจะเป็นค่านิยมด้ังเดิมท่ีส่ังสมกันมาในสังคมไทยท่ีมีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา คือ
ความเมตตาต่อกัน การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกัน การแบ่งปันกัน จะน าไปสู่สังคมท่ีสงบสุขในท่ีสุด 

         ตารางที ่๒.๑๕ แสดงการมีส่วนร่วมโดยให้เกียรติและเคารพสิทธิสตรี 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
สมาคมพัฒ นาประชากรและ
ชุมชน, (ออนไลน์, ๒๕๕๘). 

๑.การเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทส าคัญทางสังคม   
๒.ผู้หญิงมีโอกาสได้รับต าแหน่งโดยมีสัดส่วนท่ีเทียบเท่าผู้ชาย  
๓.การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกับชาย 

จรัล ดิษฐาอภิชัย, ผศ.,(ออนไลน์, 

๒๕๕๙)  

 

๑.สิทธิสตรีได้รับการคุ้มครองอย่างน้อยก็ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ  
๒.เสมอภาคเท่าเทียมกัน ใน ด้านการท างาน  ค่าจ้าง การ
ประกันสังคม  
๓.สิทธิในการพัฒนา ด้านการศึกษา สันทนาการ  
๔.การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง การรับต าแหน่ง การปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการในทุกๆ ระดับ  

พระครูปลัดไพฑูรณ์ เมธิโก (มหา
บุญ), (๒๕๕๒, หน้า ๗๙) 

๑.การไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรีเนื่องจากเป็นเพศท่ีอ่อนแอ  
๒.บุรุษควรให้เกียรติให้การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิ
หรือข่มเหงรังแก  

                                                                   

  ๑๐๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๖), หน้า ๗-๘. 



 ๙๐ 

 

 

        ตารางที่ ๒.๑๕ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
 ๓. การคุ้มครองสตรีท าให้ สังคมมีระเบียบวินัยดี ด ารง รักษา

คุณค่าของสังคมได้อย่างยั่งยืน 
พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺท
โก), (๒๕๕๕, หน้า ๑๘๖) 

๑.การให้ความเคารพต่อเพศสตรีเป็นข้อเตือนมิให้ล่วงเกินบุตร
ภริยาผู้อื่น 
๒.การให้ความเคารพต่อเพศสตรี  ไม่ท าไม่พูดไม่คิดอะไรตาม
อ านาจของตัณหา 
๓. เป็นการควบคุมจิตได้ส่งผลให้มแีต่ความเจริญ 

โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ าส ต ร์
(๒๕๕๒, หน้า ๔๖) 

มาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย ได้แก่ 
๑. ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์    
๒. ความเสมอภาคทางสังคม     
๓. ความเสมอภาคในครอบครัว    
๔. ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ, (๒๕๔๖, หน้า ๗-๘) 

๑.การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนท าให้สังคมไทยในอนาคตเป็นสังคม
ท่ีปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
๒.วัฒนธรรมแห่งสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วยการปลูกฝัง
ค่านิยม 
๓.วัฒนธรรมของสังคมไทยท่ีมีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา  

 
   ๒.๕.๖ การมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  
    การมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม หมายถึง
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต มาช่วย
ปลูกฝังจิตส านึกให้คนรักท้องถิ่นรักแผ่นดินของตนเองการคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา 
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป การเคารพสักการบูชาเจดีย์ ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึง
อนุสาวรีย์ต่าง ๆ ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีท่ีเคยให้เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้นเส่ือมทรามไป จะเห็นได้ว่า การ
สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตของหน่วยงานราชการ
จะช่วยในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมท้ังการสามารถจะส่งเสริม
ธุรกิจของชุมชนให้สามารถมีรายได้เชิงการท่องเท่ียว อีกท้ังการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องดึง
เครือข่ายต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นเยาวชน เป็นผู้น าชุมชน เป็นสตรี เป็นบรรพชิต เป็นต้น ให้เข้ามามีส่วนร่วม



 ๙๑ 

 

 

ในการสืบทอดกิจกรรมประเพณีท่ีคนรุ่นก่อนได้พยายามรักษา และปฏิบัติสืบกันมาอย่างยาวนานให้คง
สืบต่อไป๑๐๓ อีกท้ังวัฒนธรรมของคนไทยท่ีรักสันติภาพ ช่วยขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ แสดงถึงความเป็น
ผู้มีนิสัยดี พร้อมท่ีจะปฏิบัติตีโดยไม่ประมาท การท่ีสมาชิกของสังคมเป็นคนดีย่อมเป็นเกียรติเป็น
ศักด์ิศรีเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจได้ดี๑๐๔ การแสดงถึงการให้ความเคารพ
ต่อสถานท่ีส าคัญของหน่วยงาน คนไทยส่วนมากนับถือถึงความส าคัญของสถานท่ีท่ีอยู่ไม่ว่าจะเป็น
บ้านหรือท่ีท างานหากใครไม่เช่ือถือ ใครดูถูกของท่ีคนอื่นในองค์กรเขาเช่ือถือหรือเซ่นไหว้บูชา กราบ
ไหว้อยู่ก็ต้องเกิดอาการขัดใจกันองค์กรก็อยู่ไม่ได้ข้อนี้หมายรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศาสนาซึ่งคนในองค์กรจักต้องให้เกียรติกันไม่ลบหลู่ของของใครถือเป็นธรรมาภิบาลท่ีต้องใช้จิตวิทยา
เข้ามาช่วยเป็นอย่างยิ่ง๑๐๕ มนุษย์สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์แห่งการด ารงชีวิตและการ สืบ
ทอดเผ่าพันธุ์ ในการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นเรื่องท่ีกว้างใหญ่และมีแง่มุมต่างๆ ให้พิจารณาอย่าง
ซับซ้อน เรื่องของวัฒนธรรมจึงมองได้หลายแง่มุมไปด้วย วัฒนธรรมเป็นผลรวมของทุกส่ิงซึ่งเป็นความ
เจริญงอกงามท่ีสังคมนั้น ๆ ได้ท าไว้หรือได้ส่ังสมมาจนถึงบัดนี้  เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและ
พุทธิปัญญาทุกแขนง ส่ิงท่ีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีตกทอดมาจากบรรพบุรุษวัฒนธรรมเป็น ส่ิงท่ีดี
มีค่าแสดงรสนิยมของผู้ดีหรือชนช้ันสูงท่ีมีการศึกษาและฐานะดี๑๐๖ วัฒนธรรมส่ิงท่ีท าให้เจริญงอกงาม
แก่หมู่คณะ เป็นวิถีชีวิตของหมู่คณะลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชนพฤติกรรมและส่ิงท่ีคนใน
หมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน๑๐๗ วัฒนธรรมเป็น
ผลรวมของการส่ังสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรม ภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้นๆเป็น
การส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาท้ังหมดท่ีได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคม
นั้นๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อมาได้ และเป็นอยู่อย่างท่ีเป็นในบัดนี้ วัฒนธรรมเป็นผลรวมของทุกส่ิงซึ่ง

                                                                   

     ๑๐๓ ฐากูร จิตตานุรักษ์, การใช้ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารงานราชการเชิงพุทธ, รายงานการวิจัย, หน้า

๑๐. 

     ๑๐๔ พระครูปลัดไพฑูรณ์ เมธิโก (มหาบุญ), อปริหานิยธรรม: สันติภาพสู่สังคมไทย, หน้า ๗๖. 

     ๑๐๕ เสนอ อัศวมันตา, “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วน

จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 

   ๑๐๖ ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, คู่มือศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา, พิมพ์คร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๒), หน้า๑๑. 

     ๑๐๗ ส า นั ก ง า น ร า ช บั ณ ฑิ ต ย ส ภ า ,  วั ฒ น ธ ร ร ม ,  [อ อ น ไ ล น์ ] , แ ห ล่ ง ที่ ม า : 

http://www.royin.go.th/?knowledges, [๒๓, มกราคม ๒๕๕๙]. 



 ๙๒ 

 

 

ความเจริญงอกงามท่ีสังคมนั้นๆ ได้ท าไว้หรือได้ส่ังสมมาจนถึงบัดนี้ วัฒนธรรม เป็นท้ังส่ิงท่ีท าให้เจริญ
งอกงามสืบมา และเป็นเนื้อตัวของความเจริญงอกงามท่ีมีอยู่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของความเจริญงอกงาม
ต่อไป ตลอดจนเป็นเครื่องวัดระดับความเจริญงอกงามของสังคมนั้นๆ๑๐๘ 
   สรุปว่า การมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามวัฒนธรรมของ
คนไทยท่ีแสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี รักสันติภาพ ช่วยขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต มาช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้คนรักท้องถิ่นรักแผ่นดินของตนเองการคุ้มครอง การปกป้อง และ
การด ารงรักษา พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป โดยส่ังสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรม ภูมิปัญญาท่ี
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้นๆเป็นการส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถภูมิธรรมภูมิ
ปัญญาท้ังหมดท่ีได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อมา เป็นผลรวมของทุกส่ิงซึ่ง
ความเจริญงอกงามท่ีสังคมนั้นๆ ได้ท าไว้หรือได้ส่ังสมมาจนถึงบัดนี้ และเป็นพื้นฐานของความเจริญ
งอกงามต่อไป 

         ตารางที ่๒.๑๖ แสดงการมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ฐากูร จิตตานุรักษ์, (๒๕๕๙, หน้า
๑๐)  

๑. การสืบทอดเจตนารมณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องด้วยวัฒนธรรม ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม จารีตของหน่วยงานราชการจะช่วยในการ
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่าง 
๒.การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๓ .ก ารป ลูก ฝั ง จิตส านึ ก ก ารมี ส่ วน ร่ วมกิ จก รรม ใน ท าง
พระพุทธศาสนา  
๔.การน าหลักธรรมของศาสนามาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 

  พระครูป ลัดไพฑู รณ์  เมธิ โก 
(มหาบุญ), (๒๕๕๙, หน้า ๗๖) 

๑.วัฒนธรรมของคนไทยคือรักสันติภาพ  
๒.ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ แสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี  
๓.การท่ีสมาชิกเป็นคนดีเป็นเครื่องยืนยันการปฏิบัติภารกิจได้ดี 

เสนอ อัศวมันตา, (๒๕๕๗, หน้า 

๗๙) 

๑.การแสดงถึงการให้ความเคารพต่อสถานท่ีส าคัญของหน่วยงาน 
คนเป็นการให้เกียรติกัน 
๒.เป็นการใช้จิตวิทยาในการปกครองท่ีดี 
 

                                                                   

      ๑๐๘ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), “วัฒนธรรมกับการพัฒนา”, ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยา

อนุมานราชธน, เอกสารอัดส าเนา. 



 ๙๓ 

 

 

         ตารางที่ ๒.๑๖ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, (๒๕๕๒ , 

หน้า๑๑) 

๑.มนุษย์สร้างวัฒนธรรมมาเพื่อประโยชน์แห่งการด ารงชีวิตและ
การสืบทอดเผ่าพันธุ์  
๒.วัฒนธรรมเป็นผลรวมของทุกส่ิงซึ่งเป็นความเจริญงอกงาม 
๓. การส่ังสมของสังคมในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  
๔.เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและพุทธิปัญญาทุกแขนง  
๕.เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
๖.เป็นส่ิงท่ีดีแสดงรสนิยมของผู้ดีหรือผู้ท่ีมีการศึกษาและฐานะดี 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),  
(เอกสารอัดส าเนา) 

๑.วัฒนธรรมเป็นผลรวมของการส่ังสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรม 
๒.เป็นภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้นๆ 
๓.เป็นการส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
๔.ภูมิธรรมภูมิปัญญาท้ังหมดท่ีได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่
รอดและเจริญ 
๕.เป็นเครื่องวัดระดับความเจริญงอกงามของสังคมนั้นๆ 

  
  ๒.๕.๗ การมีส่วนร่วมในการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรง
ธรรมบริสุทธิ์  
        การมีส่วนร่วมในการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 
เป็นการคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปโดยการสร้างแรง
จูงให้คนดีเข้ามาอยู่ในชุมชนท่ีเป็นการดึงดูดคนดี ดึงดูดความดีเข้ามาสู่ชุมชนให้มากท่ีสุดท่ีจะกระท า
ได้เพราะคนดีอยู่ท่ีไหนย่อมสร้างความเจริญให้กับสังคมนั้นๆ ตลอดไป๑๐๙ ส าหรับพระภิกษุสามเณร
ทุกรูปท่ีบวชมาถูกต้องตามพระธรรมวินัย มีศีล มีความคิดเห็นตรงต่อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
จึงมีสิทธิท่ีจะเข้าอยู่ในอารามนั้นในวัดนั้น ดังนั้น ใครจะอยู่ในวัดใดก็ตามก็ต้องสร้างความรู้สึกพร้อมท่ี
จะพบเห็นเพื่อนภิกษุสามเณร ท่ียังไม่ได้อยู่ในวัดของเรา ก็ขอให้มา ท่ีมาแล้ว ก็ขอให้อยู่เป็นสุขซึ่ง
ท้ังหมดนี้เป็นเรื่องของการสร้างความรู้สึกท้ังนั้น แม้จะไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติ คือ ไม่ลงมือช่วยเหลือ
เกื้อกูลอะไรก็ตาม แต่เป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่หวงท่ีอยู่ ความไม่อิจฉาริษยา

                                                                   

     ๑๐๙ ฐากูร จิตตานุรักษ์, การใช้ธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารงานราชการเชิงพุทธ, รายงานการวิจัย, หน้า

๑๐. 



 ๙๔ 

 

 

คนอื่น ซึ่งแต่ละอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีท าได้ง่ายนัก๑๑๐ ส าหรับสังคมท่ัวไปในการต้ังใจสนับสนุนคนดี 
ปกป้องคนดี ส่งเสริมคนดี เลือกคนดีมีความสามารถเขามา เป็นก าลังพัฒนาหมู่คณะของตน อีกท้ัง
การการอารักขาคุ้มครองอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ คือการคุ้มครองบรรพชิตผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป คือ การเสียสละ รู้จักการให้ หากผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือผู้น า
องค์กร น าหลักธรรมนี้มาประยุกต์ใช้บูรณาการเข้ากับการบริหารบ้านเมืองย่อมเป็นการน ามาซึ่ง
สันติภาพในสังคมโดยแท้๑๑๑ การบ ารุงรักษาผู้มีธรรมท้ังหลายท่ีเป็นท่ีพึ่งของประชาชน นักปกครอง 
ควรให้การสนับสนุนผู้ท่ีมีคุณธรรมท้ังหลาย ให้ได้รับโอกาสท่ีจะใช้ความสามารถในการได้รับการศึกษา 
โอกาสท่ีจะแสวงหาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการด ารงชีพหรือการเล่ือนฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม กล่าวคือ รัฐจะต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจ อันดีและ
ความสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชน รวมท้ังสนับสนุนการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต๑๑๒ 
      สรุป การมีส่วนร่วมในการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรม
บริสุทธิ์ เป็นการคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ด้วยการ
ถวายปัจจัยส่ี การปลูกฝังจิตส านึกการมีส่วนร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา การสนับสนุนการน า
หลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส าหรับวัดเป็น
การสร้างความรู้สึกพร้อมท่ีจะพบเห็นเพื่อนภิกษุสามเณร ท่ีแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่
หวงท่ีอยู่ ความไม่อิจฉาริษยาคนอื่น ส าหรับสังคมท่ัวไปในการต้ังใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดี 
ส่งเสริมคนดี เลือกคนดีมีความสามารถเขามา เป็นก าลังพัฒนาหมู่คณะของตน มีความเสียสละ รู้จัก
การให้  เป็นการน ามาซึ่ ง สัน ติภาพใน สังคม และรัฐจะต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจ อันดีและความสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชน รวมท้ัง
สนับสนุนการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

                                                                   

     ๑๑๐ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโณ), ธรรมปริทรรศน์, พิมพ์คร้ังที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาม

กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐ - ๑๑. 

     ๑๑๑ พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ), อปริหานิยธรรม: สันติภาพสู่สังคมไทย , [ออนไลน์], 

แห ล่ งที่ ม า , http://www.culturalapproach.siam.edu/images/magazine/w1 6 ch29 /7 3 -8 2 .pdf, [๒ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๘].  

     ๑๑๒ กันต์ สาระทิศ, พุทธสันติวิธีเพื่อสร้างความปรองดอง, บทความวิชาการ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา, 

http://kantacandidate.blogspot.com/2012/04/blog-post.html, [๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

http://www.culturalapproach.siam.edu/images/magazine/w16ch29/73-82.pdf,%20%5b๒๕
http://kantacandidate.blogspot.com/2012/04/blog-post.html,%20%5b๒๗


 ๙๕ 

 

 

        ตารางที่ ๒.๑๗ แสดงการมีส่วนร่วมในการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล 
ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

นักวิชาการ/นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ฐากูร จิตตานุรักษ์, (๒๕๕๙,หน้า
๑๐) 

๑. การคุ้มครองผู้ทรงศีล ทรงธรรม 
๒. การด ารงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 
๓ .ก ารป ลูก ฝั ง จิตส านึ ก ก ารมี ส่ วน ร่ วมกิ จก รรม ใน ท าง
พระพุทธศาสนา   
๔.การสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโณ), 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๐ – ๑๑) 

๑.พระภิกษุสามเณรปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมมีสิทธิเข้าอยู่ใน
อารามนั้นในวัด ท่ีส าหรับผู้มาเยือนก็อยู่เป็นสุข 
๒. การแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว  
๓. ความไม่หวงท่ีอยู่  
๔. ความไม่อิจฉาริษยาคนอื่น  

กั น ต์  ส า ร ะ ทิ ศ , (อ อ น ไลน์ , 
๒๕๕๘)  

๑.การบ ารุงรักษาผู้มีธรรมท้ังหลายท่ีเป็นท่ีพึ่งของประชาชน  
๒.ให้โอกาสทางการศึกษา การด ารงชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม  
๓.รัฐจะต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
๔. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างพุทธศาสนิกชน  
๔.สนับสนุนการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
๒.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนท่ีในการวิจัย 
       สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี๑๑๓ 
   การจัดต้ังสภาองค์กรชลบุรี สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ท่ีมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เป็นเครื่องมือของประชาชนในการแก้ไข
                                                                   

     ๑๑๓ ส านักงานจังหวัดชลบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร พฤษภาคม ๒๕๕๕, ข้อมูลทั่วไป

ของจังหวัดชลบุรี, ออนไลน์, แหล่งที่มา: http://www.chonburi.chonburi.go.th/Portals/0/1.1 , [๒๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗].  



 ๙๖ 

 

 

ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน าไปสู่เป้าหมายร่วม คือ “ท้องถิ่นสามารถจัดการตนเอง”อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นการกระจายอ านาจตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ี
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๑) เจตนารมณ์ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
        ๑. มุ่งให้เป็นไปตาม “กฎหมายส่งเสริม” การท างานระหว่างภาครัฐ และภาค
ประชาชน 
         ๒. เพื่อให้องค์การชุมชนด าเนินกิจการด้วยความเป็นอิสระ ในการด าเนินงาน 
        ๓. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
และ “อยู่เย็น เป็นสุข” 
       ๔. เพื่อให้เป็นกลไก และมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้วยความสมัครใจ 
       ๕. เพื่อให้เป็นกลไกขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยท่ีส าคัญ ได้แก่ การ
ประกาศระเบียบวาระแห่งชุมชน การบูรณาการแผนชุมชน การด าเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นต้น 
      ๒) สาระส าคัญของการจัดต้ังสภาองค์กรจังหวัดชลบุรี 
         ๑. การก าหนดค านิยามขององค์การชุมชน หมายถึง องค์กรเครือข่ายภาค
ประชาชนท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อรวมพลังระหว่าง ผู้น า และกลุ่มหรือองค์กรท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน ต าบล ในการทา
งานร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อปท. รวมท้ัง ประสานการมีส่วนร่วม กับ
ภาครัฐและภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการสังคม การพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น        
      ๒. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการกลาง ศอช. และก าหนด
ท่ีมาอ านาจ หน้าท่ี ของคณะกรรมการดังกล่าว (ร่าง ฯ ข้อ ๗ และ๘) โดยให้กรมการพัฒนาชุมชน 
จัดต้ังส านักงานอ านวยการคณะกรรมการกลางเป็นหน่วยงานภายใน มีหน้าท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการงานธุรการ และอุดหนุนงบประมาณในการจัดประชุมคณะกรรมการกลาง       
      ๓. ให้มีคณะกรรมการส่งเสริม ศอช. ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และก าหนดท่ีมา 
อ านาจหน้าท่ี ของคณะท างานคณะนี้ โดยจ าลองรูปแบบจากคณะท างานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
พัฒนาชนบท 
         ๔. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การให้ความสนับสนุนของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 



 ๙๗ 

 

 

              ๓) โครงสร้างสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 
    สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี มีการรวบรวมองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ผู้น า กลุ่ม 
ประชาชน จัดต้ังเป็นศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ท าหน้าท่ีประสานงาน และท างานร่วมกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรภาคประชาชนท่ีจัดต้ังขึ้นโดยความ
ร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและกรมการพัฒนาชุมชน และองค์กรประชาชนอื่น ๆ ท่ีสมัครใจเข้า
ร่วมในการด าเนินกิจการของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ในแต่ละระดับ มีคณะกรรมการบริหาร 
ไม่น้อยกว่า เก้าคน และไม่เกิน ยี่สิบห้าคน ท าหน้าท่ีบริหารการด าเนินกิจการท้ังภายในและภายนอก 
ศอช. ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การ ผู้น า และประชาชนท่ัวไป ตามมติของเวทีประชาคม ผู้แทนของ 
ศอช.อ.ทุกแห่งๆละหนึ่งคน ซึ่งมีจ านวนมากกว่าสิบแปดคน และเมื่อรวมกับผู้แทนองค์กรชุมชนอื่น ๆ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจะท าให้มีองค์ประกอบเกินกว่ายี่สิบห้าคน อ านาจหน้าท่ี สนับสนุนและ
ประสานการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน โดยมีสถานะท้ังเป็นตัวแทนขององค์การภาคประชาชน เป็น
ผู้สนับสนุนการด าเนินกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในฐานะ
การเป็นตัวการหรือผู้ด าเนินกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และก าหนดทิศทางในการให้ความสนับสนุนแก่  ศอช. ท่ีมาของ
คณะกรรมการดังกล่าว มาจากภาคราชการ (โดยต าแหน่ง) สิบสองต าแหน่ง และภาคประชาชน (โดย
การ สรรหา) สิบห้าต าแหน่ง รวมทั้งส้ิน ยี่สิบเจ็ดต าแหน่ง ท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการ
ของคณะกรรมการ ในด้านธุรการ และการประชุม การเปล่ียนแปลง กฎ ระเบียบท่ีใช้ในการสนับสนุน
การด าเนินกิจการ ศอช. ของส่วนราชการ จากเดิมเป็นเพียงระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ฯ ท่ีอาจมี
ข้อจ ากัดท่ีถือว่า กิจการ ศอช. เป็นเพียงกิจการภายในของกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อเปล่ียนแปลงเป็น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สามารถสนับสนุน ศอช. ได้ ท้ังในทางตรง และทางอ้อม 
          ๔) การบริหารจัดการสภาองค์กรชุมชน 
   คณะท างานส่งเสริม ศอช. ในทุกระดับท าหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ประสานการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการของ ศอช. 
ภายใต้การ ควบคุม ก ากับ ของคณะกรรมการกลาง ศอช. จึงเปรียบเสมือนทีมปฏิบัติการในพื้นท่ีของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงมหาดไทย ในการบูรณาการแผนงาน ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน 
โดยเฉพาะทีมปฏิบัติการในระดับต าบล (ศอช. ระดับต าบล) ซึ่งจะท าให้บทบาทของเจ้าหน้าท่ีพัฒนา
ชุมชนมีความโดดเด่นขึ้น การเข้าสู่ต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร ศอช. ในทุกระดับ จะมาจากมติ
ของเวทีประชาคม นายอ าเภอ หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามประกาศรับรองผล



 ๙๘ 

 

 

ตามมติของเวทีประชาคม ศอช. ทุกระดับสามารถใช้ดุลพินิจในการบริหารจัดการตนเองได้ โดยการให้ 
ศอช. มีอ านาจในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอื่นใด เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติหรือเพื่อก าหนด
คุณสมบัติการเข้าสู่ต าแหน่ง การรับสมาชิก การบริหารงบประมาณ ท้ังนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้ หรือ
ขัดต่อศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือของท้องถิ่น ท่ีวิญญูชนพึงปฏิบัติ ระบบการ
รายงาน การประเมินผลความก้าวหน้า การประชาสัมพันธ์ โดยให้ถือเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีพัฒนา
ชุมชน ท้ังในระดับ อ าเภอ จังหวัด และ ศพช. เขต รายงานผลความก้าวหน้า ต่อกรมการพัฒนาชุมชน 
และคณะกรรมการกลาง ศอช. เพื่อจัดท ารายงานประจ าปี เสนอกระทรวงมหาดไทย การสนับสนุน
การด าเนินงานและงบประมาณ ด้วยประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 
กระทรวง ทบวง กรม ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    ๕) การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี   
    สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  มีการจดแจ้ง และจัดต้ังจ านวนท้ังส้ิน  ๔๕  แห่ง  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี๑้๑๔ 
         ตารางที ่๒.๑๘   แสดงรายช่ือสภาองค์กรชุมชนต าบล ในจังหวัดชลบุรี 

ล าดับที่ รหัสสภาองค์กรชุมชน รายชื่อสภาองค์กรชุมชน 
๑. ๒๐๐๐๑ ต าบลวัดหลวง 
๒. ๒๐๐๐๒ ต าบลนาเริก 
๓. ๒๐๐๐๓ ต าบลเกาะจันทร์ 
๔. ๒๐๐๐๔ ต าบลท่าบุญมี 
๕. ๒๐๐๐๕ ต าบลเกษตรสุวรรณ 
๖. ๒๐๐๐๖ ต าบลเหมือง 
๗. ๒๐๐๐๗ ต าบลพลวงทอง 
๘. ๒๐๐๐๘ ต าบลบ้านบึง 
๙. ๒๐๐๐๙ ต าบลมาบไผ่ 

๑๐. ๒๐๐๑๐ ต าบลไร่หลักทอง 
๑๑. ๒๐๐๑๑ ต าบลบางพระ 
๑๒. ๒๐๐๑๒ ต าบลโคกเพลาะ 

                                                                   
๑๑๔สภาพัฒนาองค์กรชมชน (องค์กรมหาชน),  รายงานผลการด าเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชนประจ าปี  ๒๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ๒๕๕๖), หนา ๒๕- ๒๖. 
 



 ๙๙ 

 

 

           ตารางที ่๒.๑๘  (ต่อ) 
ล าดับที่ รหัสสภาองค์กรชุมชน รายชื่อสภาองค์กรชุมชน 

๑๓. ๒๐๐๑๓ เทศบาลต าบลแสนสุข 
๑๔. ๒๐๐๑๔ ต าบลหนองซ้ าซาก 
๑๕. ๒๐๐๑๕ ต าบลคลองต าหรุ 
๑๖. ๒๐๐๑๖ ต าบลบ่อกวางทอง 
๑๗. ๒๐๐๑๗ ต าบลหนองขยาด 
๑๘. ๒๐๐๑๘ ต าบลนามะตูม 
๑๙. ๒๐๐๑๙ ต าบลบ้านเซิด 
๒๐. ๒๐๐๒๐ ต าบลธาตุทอง 
๒๑. ๒๐๐๒๑ ต าบลทุ่งขวาง 
๒๒. ๒๐๐๒๒                ต าบลห้วยกะป ิ
๒๓. ๒๐๐๒๓ ต าบลหนองปรือ 
๒๔. ๒๐๐๒๔ ต าบลหนองเสือช้าง 
๒๕. ๒๐๐๒๕ ต าบลหนองใหญ่ 
๒๖. ๒๐๐๒๖ ต าบลท่าข้าม 
๒๗. ๒๐๐๒๗ ต าบลหมอนนาง 
๒๘. ๒๐๐๒๘                ต าบลวัดโบสถ ์
๒๙. ๒๐๐๒๙                เทศบาลต าบลเขตอุดมศักดิ ์
๓๐. ๒๐๐๓๐                ต าบลคลองกิ่ว 
๓๑. ๒๐๐๓๑                ต าบลสระส่ีเหล่ียม 
๓๒. ๒๐๐๓๒                เทศบาลเมืองหนองปรือ 
๓๓. ๒๐๐๓๓                ต าบลบ่อทอง 
๓๔. ๒๐๐๓๔                ต าบลวัดสุวรรณ 
๓๖. ๒๐๐๓๖                ต าบลคลองพูล 
๓๗. ๒๐๐๓๗                ต าบลหนองเหียง 
๓๘. ๒๐๐๓๘                ต าบลหนองปลาไหล 
๓๙. ๒๐๐๓๙                เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ 
๔๐. ๒๐๐๔๐                ต าบลพูลตาหลวง 



 ๑๐๐ 

 

 

           ตารางที ่๒.๑๘  (ต่อ) 
ล าดับที่ รหัสสภาองค์กรชุมชน รายชื่อสภาองค์กรชุมชน 

๔๒. ๒๐๐๔๒             เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
๔๓. ๒๐๐๔๓             เทศบาลต าบลคลองต าหรุ 
๔๕. ๒๐๐๔๕             ต าบลหน้าพระธาตุ 

 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน
จังหวัดชลบุรี ได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
และอธิบายข้อมูล  ดังนี้ 
  ๒.๗.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน
ในจังหวัดชลบุรีนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ดังนี้  
 เลอภพ โสรัตน์ ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทส่ือมวลชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมช่วงแรกท่ีศึกษาระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๓๕ นั้นกระแสการเมือง
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนทางการเมืองมากขึ้น ส่ือมวลชนก็มีเสรีภาพมากพอสมควรในการ
ท าหน้าท่ี ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง นับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๒ 
เป็นยุคท่ีเสรีภาพเปิดกว้าง เนื่องจากมีรัฐบาลท่ีมาจากกระบวนการเลือกต้ัง และมีรัฐธรรมนูญท่ีให้
เสรีภาพในการแสดงออก ท้ังของส่ือมวลชน และเสรีภาพของประชาชน และบางครั้งส่ือมวลชนและ
ประชาชนใช้เสรีภาพท่ีได้มา เกินขอบเขตจนกลายเป็นการละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นนอกจากนี้
ผลการวิจัยยังพบว่า การท่ีจะให้ส่ือมวลชนท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนอย่างสมบูรณ์นั้น ส่ือมวลชนเองยังต้องพัฒนาตนเองท้ังในด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ด้านการ
เสนอเนื้อหาข่าวสาร ตลอดจนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้คู่ขนานกับเสรีภาพท่ีได้รับ๑๑๕ 
  ศิิริชัย เพชรรักษ์  ศึกษาวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีการเปิดรับ
ข่าวสาร การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับน้อย ขาดการรับรู้ในสิทธิหน้าท่ีของ

                                                                   

  
๑๑๕ เลอภพ โสรัตน์, “บทบาทสื่อมวลชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย”, วิทยานิพนธ์รัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔).  



 ๑๐๑ 

 

 

ตนเอง ความหวาดกลัวอิทธิพลของนักการเมืองท้องถิ่น เบื่อหน่ายต่อระบบอุปถัมภ์ และการขาด
แรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับน้อย การจะพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน NGO ส่ือมวลชน และภาคประชาชนในการสร้าง
เครือข่าย ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล๑๑๖ 
 ณัฏฐพงษ์  สุวรรณพาณิชย์  ได้วิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน : 
ศึกษากรณีส านักงานอัยการสูงสุด   มีความเป็นไปได้สูงในการน ายุติธรรมชุมชนมาใช้ปรับเสริมกั บ
ภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด  เพราะยุติธรรมชุมชนมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการยุติธรรมและต่อส านักงานอัยการสูงสุด  รูปแบบท่ีเหมาะสมของการน ายุติธรรมชุมชนเข้า
มาปรับเสริมกับภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุดมีอยู่  ๓  รูปแบบ  ได้แก่    รูปแบบคณะกรรมการ  
รูปแบบการประสานงาน และรูปแบบเป็นท่ีปรึกษา  แนวทางเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริการ
จัดการภารกิจหลักของส านักงานอัยการสูงสุด  รูปแบบใหม่  ท่ีให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม๑๑๗    
 วิวัฒน์ หามนตรี ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกาจัดท าแผนพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า การท าแผนตามกระบวนการและ
ปฏิบัติการจัดท าแผนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย แต่ขาดการด าเนินการเชิงคุณภาพ ขาด
ความรู้และขาดข้อมูลเชิงลึกในการจัดท าแผน ขาดวิสัยทัศน์การท าแผนยุทธ์ศาสตร์ของชุมชน และ
ขาดการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ชุมชนเข้ากับกระบวนการท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปัจจัยสนับสนุนการท าแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมได้แก่  การเรียนรู้การท างานร่วมกัน การส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ คุณภาพของผู้น าชุมชน การมีเครือข่ายบุคคล และเครือข่ายองค์กร การพัฒนารูปแบบ
การจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม ใช้วิธีการ ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑) ขั้นเตรียมการ ๒) ขั้นการเรียนรู้
ร่วมกัน ๓) ขั้นส ารวจและการเก็บข้อมูล ๔) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล๕) ขั้นยกร่างแผน ๖) ขั้นประชา

                                                                   

  ๑๑๖ ศิิริชัย เพชรรักษ์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ๒๕๕๓). 
๑๑๗ ณัฏฐพงษ์  สุวรรณพาณิชย์,  “การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน: ศึกษากรณีส านักงาน

อัยการสูงสุด”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐).    



 ๑๐๒ 

 

 

พิจารณ์ ๗) ขั้นติดตามและประเมินผล ท้ังนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้ัง ๗ มาจากปัญหาท่ีแท้จริงตาม
บริบทของชุมชน ๑๑๘ 
 ธงชัย ปัญญรัตน์  ได้วิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของผู้น าองค์กรชุมชนในการท าแผนพัฒนา
สุขภาพระดับต าบล ในเขตอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการวิจัยพบว่าผู้น าองค์กรชุมชนมี
ส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับต าบล โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ ในระดับมากในด้านการด าเนินการพัฒนา ส่วนอีกส่ีด้านเหลืออยู่ ในระดับปานกลาง 
ล าดับตามค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต่ า  คือ  ด้านการวางแผนการพัฒนา ด้านการริเริ่มการพัฒนา ด้านรับ
ผลประโยชน์  ในการพัฒนา และด้านการประเมินผลการพัฒนา ผู้น าองค์กรชุมชนท่ีมีต า  แหน่ง
ต่างกันมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับต าบล  โดยรวมและรายด้านท้ังห้าด้านแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .๐๕  โดยอาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมสูงกว่าก า  นัน
ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ส่ีด้านคือด้านการริเริ่มการพัฒนา ด้านการวาง
แผนการพัฒนา  ด้านการด าเนินการพัฒนาและด้านการรับผลประโยชน์ ในการพัฒนา ส่วนด้านการ
ประเมินผลการพัฒนากลับพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมสูงกว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล แต่ไม่แตกต่างกับก านันผู้ใหญ่บ้าน และด้านการรับผลประโยชน์ในการพัฒนาก านันผู้ ใหญ่ 
บ้านมีส่วนร่วมแต่ไม่แตกต่างกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าองค์กรชุมชนส่วนใหญ่
เสนอแนะให้ คณะท างานท่ีได้รับการแต่งต้ังรับผิดชอบและปฏิบัติตามค าส่ัง รองลงมาคือควรจัด
งบประมาณสนับสนุนคณะท างานเพิ่มขึ้น และควรเตรียมข้อมูลประกอบการท าแผนให้สมบูรณ์และ
ถูกต้อง๑๑๙  
 รัฐ กันภัย ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการ
ท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ๑. การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอ า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ๒. ปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน
การท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอ า ระดับสูงมาก (r=0.928) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ และ ปัจจัยภายนอก มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน

                                                                   

  ๑๑๘ วิวัฒน์ หามนตรี, “การพัฒนารูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาการมีส่วนร่วมขององ๕การบริหารส่วน

ต าบลในจังหวัดอ่างทอง”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน, (บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, ๒๕๕๔).  

  ๑๑๙ ธงชัย ปัญญรัตน์, “การมีส่วนร่วมของผู้น าองค์กรชุมชนในการท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับต าบล ใน
เขตอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ”, รายงานวิจัย, (แผนพัฒนาระบบสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๑),
หน้า ๓๗.  



 ๑๐๓ 

 

 

การท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอ า ระดับสูงมาก (r=๐.๙๓๑) ๓. กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาท่ีอาศัยในพื้นท่ีต่างกัน มีส่วนร่วมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน และพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยในการเข้าไปมีส่วน 
ร่วมในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอ า ๑๒๐  
  กฤษฎากรณ์  ยูงทอง ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : กรณีศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว” พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลนางัวอยู่ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ       
เมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมมาท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการและด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล ดังนี้ พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนที
เข้าร่วมประชุมทีเกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาลต าบลนางัว โดยทีประชาชนได้
เสนอความ ต้องการของชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรืกิจกรรมของเทศบาลต าบลนางั่วเพื่อ
น ามา เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาในปีถัดไป ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า 
ประชาชนได้ผลจากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลนางั่ว ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
พบว่า การด าเนินการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะคิด
ว่าจะท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
พบว่า เทศบางต าบลนางั่วได้เปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยได้มีการแต่งต้องประชาชนเข้าเป็นกรรมการประเมินผลแผนงานหรือโครงการ๑๒๑  
  ภูสิทธ์ ขันติกุลได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียง ๒ ระดับเท่านั้นได้แก่ ระดับปาน

                                                                   

   ๑๒๐รัฐ กันภัย, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถ่ินด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง

ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๗), 

หน้า ๓๑. 

   ๑๒๑ กฤษฎากรณ์  ยูงทอง, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาง่ัว 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลนาง่ัว”, รายงานการวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , 
๒๕๕๕). หน้า ๕๖.  



 ๑๐๔ 

 

 

กลาง และต่ า ซึ่งรายด้านท่ีอยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้านการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง และด้านการสนทนาเรื่องการเมือง ส่วนรายด้านท่ีอยู่ระดับต่ า ได้แก่ ด้านการชุมนุมทาง
การเมือง ด้านการติดต่อกับนักการเมือง และด้านการเข้าร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองกับพรรค
การเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ ปัจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม บทบาทหน้าท่ีในครอบครัว และ
บทบาทหน้าท่ีในชุมชน ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และ
การพัฒนาทางการเมือง ปัจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง ได้แก่ ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรม
ทางการเมือง และการกล่อมเกลาทางการเมือง ๑๒๒  
 สรุปว่า การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม พบว่า ปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนทางการเมืองมากขึ้น ส่ือมวลชนก็มีหน้าท่ี ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมือง และพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยู่ในระดับน้อย ขาดการรับรู้ในสิทธิหน้าท่ีของตนเอง ความหวาดกลัวอิทธิพลของ
นักการเมืองท้องถิ่น เบื่อหน่ายต่อระบบอุปถัมภ์ และการขาดแรงจูงใจในการเข้าไปมี ส่วนร่วม จาก
ข้อมูลผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน มีความเป็นไปได้สูงในการน ายุติธรรม
ชุมชนมาใช้ปรับเสริมกับภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด  เพราะยุติธรรมชุมชนมีความส าคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมและต่อส านักงานอัยการสูงสุด  และยังมีการศึกษาถึงการมีส่วน
ร่วมในจัดท าแผนตามกระบวนการและปฏิบัติการจัดท าแผนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
พบว่ายังขาดการด าเนินการเชิงคุณภาพ ขาดความรู้และขาดข้อมูลเชิงลึกในการจัดท าแผน ขาด
วิสัยทัศน์การท าแผนยุทธ์ศาสตร์ของชุมชน และขาดการบูรณาการ การมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนได้รับ
อิทธิพลโดยตรงมากท่ีสุดจากทัศนคติท่ีมีต่อกิจกรรมชุมชน ผู้น าองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการท า
แผนพัฒนาสุขภาพระดับต าบล และผลการวิจัยยังพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียง ๒ 
ระดับเท่านั้นได้แก่ ระดับปานกลาง และต่ า  

 

 

 

 
                                                                   

  ๑๒๒ ภูสิทธ์ ขันติกุล,“รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร”, 

รายงานวิจัย, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๔), หน้า ๒๐๐.  



 ๑๐๕ 

 

 

           ตารางที่ ๒.๑๙ งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน   

นักวิชาการ/นักวิจัย ข้อค้นพบ 
เลอภพ โสรัตน์ล, (๒๕๕๔) ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทส่ือมวลชนกับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองไทย” พบว่า  
๑.ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๓๕ การเมืองเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 ๒.ส่ือมวลชนก็มีเสรีภาพในการท าหน้าท่ี ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  
๓.การท่ีจะให้ส่ือมวลชนท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนต้องพัฒนาตนเองท้ังในด้านเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย ด้านการเสนอเนื้อหาข่าวสาร ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้คู่ขนานกับเสรีภาพท่ีได้รับ 

ศิริชัย เพชรรักษ์, (๒๕๕๓)  วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า  
๑. การเปิดรับข่าวสาร ของประชาชนในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับน้อย  
๒. ประชาชนขาดการรับรู้ในสิทธิหน้าท่ีของตนเอง  
๓. ความหวาดกลัวอิทธิพลของนักการเมืองท้องถิ่น 
๔. เบ่ือหน่ายต่อระบบอุปถัมภ์ และการขาดแรงจูงใจในการเข้าไป
มีส่วนร่วม  

ณัฏฐพงษ์  สุวรรณพาณิชย์, 
(๒๕๕๐)   

วิจัยเรื่อง  “การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน : ศึกษา
กรณีส านักงานอัยการสูงสุด” พบว่าความเป็นไปได้สูงในการน า
ยุติธรรมชุมชนมาใช้ปรับเสริมกับภารกิจของส านักงานอัยการ
สูงสุด  เพราะยุติธรรมชุมชนมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการยุติธรรมและต่อส านักงานอัยการสูงสุด     

รัฐ กันภัย, (๒๕๕๔, หน้า 
๓๑) 

ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า  
๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการ 



 ๑๐๖ 

 

 

        ตารางที่ ๒.๑๙ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย ข้อค้นพบ 
 ท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอ า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยภายในมีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ระดับสูงมาก 
๒. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเท่ียวของเทศบาลเมือง
ชะอ า 

วิวัฒน์ หามนตรี, (๒๕๕๔) วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาการมีส่วนร่วม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอ่างทอง” พบว่า  
จัดท าแผนตามกระบวนการและปฏิบั ติการจัดท าแผนตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ขาดการด าเนินการเชิงคุณภาพ 
ขาดความรู้และขาดข้อมูลเชิงลึกในการจัดท าแผน 

 
  ๒.๗.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน
ในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรมซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของสภาองค์กรชุมชน โดยได้ข้อมูลท่ีศึกษา ดังนี้ 
 ภาส ภาสสัทธา ศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้าน
ความโปร่งใสขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ 
กับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานร่วมกับหลัก
ธรรมาภิบาลท าให้ได้รูปแบบในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ รูปแบบหลัก 
ประกอบด้วย รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใส ในงานบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ในด้านความรับผิดชอบ รูปแบบการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในงานบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรม ในด้านการมี
ส่วนร่วม  ในด้านความรับผิดชอบ และรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในงาน
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรมในด้านการมีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบ 
โดยน ารูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมและหลักธรรมาภิบาลในงานบริหาร บริการ และงาน
สนับสนุนเพื่อความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบูรณาการครบถ้วน และมี



 ๑๐๗ 

 

 

ความเหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืนต่อไป ๑๒๓ 
 เสนอ อัศวมันตา ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมของ
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้องค์กรเป็นระบบระเบียบท่ีชัดเจน เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติในอนาคต  (๒) การ
ประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สามารถ
น าหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร เพื่อพัฒนาการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสามัคคีเป็นทีม 
(Teamwork) และสามารถน ามาบูรณาการเข้ากับบริหารงานท้ังในด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
(Staffing) การประสานงาน (Coordinating) และการจัดองค์กร (Organizing) โดยการร่วมแรงร่วมใจ
เป็นคณะแต่ละฝ่าย เป็นการผนึกกาลัง (Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่า อปริหานิย
ธรรม ๗ เป็นหลักป้องกันความเส่ือม เป็นไปเพื่อความเจริญขององค์การฝ่ายเดียว องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี๑๒๔ 
 สุทธญาณ์ โอบอ้อม ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ๑) ด้านการฝึกอบรม จัดโครงการ
ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล การ
ฝึกอบรมขั้นศีล คือ ปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มี
สภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือช้ีแนะให้เห็นพฤติกรรมท่ีควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ๒) ด้านการศึกษา 
ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ขั้นศีล คือ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้นปัญญา 
คือ ให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ๓) ด้านการพัฒนา ขั้นศีล คือ ให้การบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยท่ีดีงาม ขั้น
สมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางท่ีควร ขั้นปัญญา คือ ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพิ่มเติม ส่วน

                                                                   

     ๑๒๓ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประสาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).  

     ๑๒๔ เสนอ อัศวมันตา, “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วน

จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประสาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๑๐๘ 

 

 

การพัฒนาศักยภาพ คือกลุ่มของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) 
ท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของต าแหน่งงานหนึ่งๆ โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะดังกล่าวสัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่งงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ี
เป็นท่ียอมรับ และเป็นส่ิงท่ีสามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา ๓.แนวทาง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
องค์ประกอบ คือ จะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน ๓ ด้าน คือ T 
(Training) การฝึกอบรม, E (Education) การศึกษา และ D (Development)การพัฒนาน ามาบูรณา
การกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญาจะก่อให้เกิดศักยภาพของ
บุคลากร ใน ๓ ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านพฤตินิสัยท่ีพึงประสงค์ ดังนั้น แนวทางการ
พัฒนานี้สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จะได้แนวทางจากการสังเคราะห์ (Synthesis Model) คือ TED + SSP = 
KSA๑๒๕ 
 วีระศักด์ิ เครือเทพ  ได้วิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของเทศบาล 
ผลการวิจัยพบว่า  เทศบาลนครขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และรวมถึงเทศบาล
เมืองท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีกึ่งเมืองกึ่งชนบท มักประสบปัญหาความอ่อนแอทางการคลังมากกว่าเทศบาล
นครหรือเทศบาลเมืองท่ีต้ังอยู่ใน/ติดกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหรือพื้นท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผลการ
วิเคราะห์ช้ีให้เห็นว่าความพยายามในการจัดเก็บภาษีโดยเฉล่ียของเทศบาลท่ีศึกษาไมสูงนัก และ 
เป็นระดับความพยายามในการจัดเก็บภาษี ท่ีค่อนข้างคงท่ีตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษาวิจัย 
เทศบาลท่ีไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนในสัดสวนท่ีสูง (ท้ังเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนแบบ
ก าหนดวัตถุประสงค มักจะใชความพยายามในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่ไมสูงนัก นอกจากนี้ ยังพบวา
การใชนโยบายประชานิยมทางการคลัง (fiscal populism) และการขาดประสิทธิภาพทางการบริหาร
จัดการตางสงผลใหสุขภาพทางการคลังขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นเกิดความออนแอได้ 
เชนกัน๑๒๖ 
 สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ  ได้วิจัยเรื่อง  การน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: วิเคราะห์กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  

                                                                   

     ๑๒๕ สุทธญาณ์ โอบอ้อม, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนว

พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทา

ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

 ๑๒๖ วีระศักด์ิ เครือเทพ ,  “การวิเคราะหความเขมแข็งทางการคลังของเทศบาล”,  รายงานวิจัย ,  
(คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  ๒๕๕๑), หน้า ๑.  



 ๑๐๙ 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีมีการด าเนินการตาม
ปัจจัยในการบริหารงานท่ีก าหนดทุกด้าน  ซึ่งได้แก่  การใช้หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การ
มีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
นโยบาย ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ปัจจัยด้านผู้บริหารและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคล ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ รวมท้ังปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยเมื่อมีการวิเคราะห์มูลโดยวิธีการแบบถดถอยพหุคูณเพื่อท านายความ
เป็นไปได้ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติท้ัง ๖  ด้าน พบว่า มีเพียง  ๒  ปัจจัยเท่านั้นคือ 
ปัจจัยด้านผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านการบริหารงานบุคคล  ท่ีสามารถท านาย
ความเป็นไปได้  (อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติ ) ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกด้านผลการศึกษาโดยวิธีการเชิงคุณภาพ พบว่าปัญหาและอุปสรรค
ในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากร ระบบ
อุปถัมภ์ งบประมาณ กฎระเบียบ การประเมินผลงาน วัสดุอุปกรณ์ ความเข้าใจจากประชาชน 
เทคโนโลยี ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงเรื่องสถานท่ีการปฏิบัติงานและโครงสร้างองค์กร
อย่างไรก็ตาม  แม้ว่า ท้ังผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ 
จะทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีขัดขวางการด าเนินงานภายในองค์กรของตน แต่มีทัศนคติท่ีดีโดย
เห็นว่า  ได้เกิดแนวทางท่ีดีท่ีจะสามารถจะประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต๑๒๗ 
 สิริพงษ์  ปานจันทร์  ได้วิจัยเรื่อง  ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยพบว่า   ท้ังประชาชนและพนักงานของเทศบาลต าบลมีความเห็นตรงกัน
ว่า  การบริหารงานของเทศบาลต าบล ในการให้บริการสาธารณะด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตมี
ประสิทธิผลมากท่ีสุด และด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประสิทธิผล
น้อยท่ีสุดส่วนตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงานท่ีได้ค่าเฉล่ียสูงสุดของภารกิจแต่ละด้านจะมีความ
แตกต่างกันไปตามภารกิจ แต่เกือบทุกภารกิจท้ังประชาชนและพนักงานของเทศบาลต าบลมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ตัวช้ีวัดประสิทธิผลในการบริหารงานด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด และปัจจัย
แวดล้อมทางการบริหารจัดการภายในองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานมากท่ีสุดคือ 
ภาวะผู้น า (เผด็จการแบบมีศิลป์) รองลงมา คือ ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ (งบประมาณ) , 
นโยบายขององค์การ (ข้ันการออกแบบแผนงาน), วัฒนธรรมองค์การ (การท างานเป็นทีมและการ

                                                                   

              ๑๒๗ สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ, “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”,  
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 



 ๑๑๐ 

 

 

ปรึกษาหารือ), สมรรถนะ/ความสามารถขององค์การ  (การตอบสนองความต้องการของประชาชน) , 
เทคโนโลยีขององค์การ (แบบร่วมกันท างาน) และโครงสร้างองค์การ (แบบโครงการ) ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานน้อยท่ีสุดส่วนปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการภายนอก องค์การ
พบว่า สภาพแวดล้อมท่ัวไปด้านการเมืองและสภาพแวดล้อมเฉพาะด้านผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งมอบ
ปัจจัยการผลิตแก่องค์การ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานมากท่ีสุด ส าหรับการวิเคราะห์ แบบ
ถดถอยพหุคูณพบว่า มีปัจจัยเพียง ๔ ปัจจัยเท่านันท่ีสามารถท านายความเป็นไปได้ท่ีมีผลต่อประสิทธิ  
ผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐมได้มากท่ีสุดซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า , 
ด้านทรัพยากรทางการบริหารจัดการ, ด้านการเมือง และด้านผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต
แก่องค์การ๑๒๘ 
 สรุป จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม พบว่ามีการหลักพุทธธรรมมาใช้
ในการปฏิบั ติหน้ าท่ีของ ผู้บริหาร ได้แก่หลักหิ ริ โอตตัปปะ หลักอปริหานิยธรรม กับหลัก 
ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน การบริการและงาน
สนับสนุนเพื่อความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาถึงการน าหลักอปริหานิยธรรม
มาประยุกต์ใช้การบริหารงานตามหน้าท่ีการบริหาร เพื่อจัดองค์กรให้เป็นระบบระเบียบท่ีชัดเจน ใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร เกิดการมีส่วนร่วม ความสามัคคีเป็นทีม (Teamwork) หลักสัปปุ
ริสธรรม มาใช้ในผู้น าของชุมชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ รู้จัก
เลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน มีความรักในชุมชนท่ีอาศัย หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฝึกอบรม ช่วยปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรม
กาย วาจา พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะ ช้ีแนะให้เห็นพฤติกรรมท่ีควรกระท าหรือไม่ควรกระท า  และ
ผลการวิจัยยังพบวาการใชนโยบายประชานิยมทางการคลัง (fiscal populism) และการขาด
ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการตางสงผลใหสุขภาพทางการคลังขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น
เกิดความออนแอไดเชนกัน  

             ตารางที่ ๒.๒๐ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 

นักวิจัย/นักวิชาการ ข้อค้นพบ/ผลการวิจัย 
ภาส ภาสสัทธา, (๒๕๕๘)  “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้าน

ความโปร่ ง ใสขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่ น ” 
ผลการวิจัยพบว่า   หลักอปริหานิยธรรมกับหลัก 

                                                                   

                 ๑๒๘ สิริพงษ์ ปานจันทร์,  “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”,  
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม,  ๒๕๕๔). 



 ๑๑๑ 

 

 

          ตารางที่ ๒.๒๐ (ต่อ)  

นักวิจัย/นักวิชาการ ข้อค้นพบ/ผลการวิจัย 
 ธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง

ความโปร่งใสในการบริหารงานร่วมกับหลักธรรมาภิบาล
ท าให้ได้รูปแบบในการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๓ รูปแบบหลัก ประกอบด้วย รูปแบบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใส ในงาน
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิติธรรม ด้าน
การมีส่วนร่วม ในด้านความรับผิดชอบ 

สุทธญาณ์ โอบอ้อม, (๒๕๕๘) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นตามแนวพระพุ ทธศาสนา” 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
๑)การฝึกอบรมขั้นศีล คือ ปรับแก้การแสดงออกของ
พฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มี
สภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือช้ีแนะให้เห็นพฤติกรรมท่ี
ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า  
๒) ด้านการศึกษา ขั้นศีล คือ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วย
ระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้
มี EQ ขั้นปัญญา คือ ให้มีการศึกษาเพิ่มเติม  
๓) ด้านการพัฒนา ขั้นศีล คือ ให้การบ่มเพาะพฤติกรรม
นิสัยท่ีดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางท่ี
ควร ขั้นปัญญาคือ ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพิ่มเติม  

วีระศักดิ์ เครือเทพ,(๒๕๕๑, หน้า ๑)  วิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางการคลังของ
เทศบาล ผลการวิจัยพบว่า   
๑.เทศบาลนครขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น และรวมถึงเทศบาลเมืองท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีกึ่ง
เมืองกึ่งชนบท มักประสบปัญหาความอ่อนแอทางการ
คลังมากกว่าเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองท่ีต้ังอยู่ใน/
ติดกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหรือพื้นท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  



 ๑๑๒ 

 

 

          ตารางที่ ๒.๒๐ (ต่อ)  

นักวิจัย/นักวิชาการ ข้อค้นพบ/ผลการวิจัย 
 ๒. เทศบาลท่ีไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนในสัดสวนท่ีสูง 

(ท้ังเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนแบบก าหนดวัตถุ
ประสงค มักจะใชความพยายามในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นที่ไมสูงนัก  
๓.การใชนโยบายประชานิยมทางการคลัง สงผลให้
สุขภาพทางการคลังขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นเกิด
ความออนแอได้ 

สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ, (๒๕๕๔)   ได้วิจัยเรื่อง  การน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วิเคราะห์กรณี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
ผลการวิจัยพบว่า   
๑. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ปัจจัย
ด้านผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้าน
การบริหารงานบุคคล   
๒. ปัญหาและอุปสรรคในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาด้าน
บุคลากร ระบบอุปถัมภ์ งบประมาณ กฎระเบียบ การ
ประเมินผลงาน วัสดุอุปกรณ์ ความเข้าใจจากประชาชน 
เทคโนโลยี ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  

สิริพงษ์ ปานจันทร์, (๒๕๕๔) 
 

ประชาชนและพนักงานของเทศบาลต าบลมีความเห็น
ตรงกันว่า   
 ๑. การบริหารงานของเทศบาลต าบล ในการให้บริการ
สาธารณะด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีประสิทธิผล
มากท่ีสุด ส่วนด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประสิทธิผลน้อยท่ีสุด  
๒. สมรรถนะ/ความสามารถขององค์การ, เทคโนโลยี
ขอ งอ ง ค์ก าร  และ โครงสร้ า งอ ง ค์กา ร ส่ งผล ต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานน้อยท่ีสุด 



 ๑๑๓ 

 

 

          ตารางที่ ๒.๒๐ (ต่อ)  

นักวิจัย/นักวิชาการ ข้อค้นพบ/ผลการวิจัย 
 ๓ . ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ท่ั ว ไป ด้ า น ก า ร เมื อ ง แ ล ะ

สภาพแวดล้อมเฉพาะด้านผู้ สนับสนุนหรือผู้ส่งมอบ
ปัจจัยการผลิตแก่องค์การ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานมากท่ีสุด 

    
  ๒.๗.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสภาองค์กรชุมชน 
 การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน
จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาองค์กรชุมชน เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในการ
วิจัยในครั้งนี้ เพื่อทราบถึงการวิจัยท่ีผ่านมาว่ามีผู้ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนอย่างไรบ้าง 
ท้ังด้านการจัดต้ังการด าเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล
ต่อไป จากการศึกษาค้นคว้าได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 วิทยา จันทร์แดง  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
นโยบายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้าน
การเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของ
คนในชุมชน ๒) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การ
ประกอบอาชีพการจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน ๓) รูปแบบใหม่ท่ีค้นพบ 
คือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัย
ในครั้งนี้น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ ๑) การมีส่วนร่วมท่ีสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ 
องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน ๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบ
ความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทาง ในการนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟื้นฟูชุมชน แนวทางด้านการ
ปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของชุมชน๑๒๙ 

                                                                   

  ๑๒๙ วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (วิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕). 



 ๑๑๔ 

 

 

 ประพันธ์ นึกกระโทก ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชน
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพทุนทาง
สังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้านความไว้วางใจเป็นการขอ
ค าปรึกษาจากสมาชิกภายในชุมชน การขอค าปรึกษาจากพระสงฆ์  ด้านการเงินโดยอาศัยความ
ร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนน าเอาความเช่ียวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ด้านธรรมชาติมีการน าป่าไม้
ในชุมชนมีแหล่งอาหารให้ชาวบ้านด ารงชีวิต มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติท่ีใช้พอเพียงส าหรับใช้ท า
การเกษตร ด้านบุคคลเป็นการน าองค์ความรู้ของบุคคลท่ีได้จากการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพการประกอบสัมมาอาชีพหาเล้ียงตนเองและครอบครัวคนในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพด้าน
ร่างกายและจิตใจอย่างท่ัวถึงด้านการให้ความรู้มีการพัฒนาการเรียนรู้ครั้งในระบบนอกระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างความสมดุลและความพอดีในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๒. ศึกษากระบวนการจัดการความรู้ของชุมชนพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน และความรู้ของชุมชนท่ีเกิดขึ้นหลังจากมีการจัดการความรู้สู่ชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
พบว่าการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน  ๑๓๐ 
 โชติ ถาวร ศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลน อ่าวป่าคลอก จังหวัด
ภูเก็ต” ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการขององค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลน ชุมชนบ้านป่าคลอก
เกิดจากประชาชนท่ีร่วมกันจับกุมนายทุนบุกรุกป่าชายเลน แล้วพัฒนามาเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน
และทรัพยากรชายฝ่ังและสร้างกลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงให้กับสมาชิกในระยะต่อมา โดยมีองค์กร
พัฒนาเอกชนให้การสนับสนุน ส่วนองค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลน ชุมชนบ้านบางโรงเกิดขึ้น
จากการพบปะพูดคุยกันประจ า ท่ีมัสยิด ร้านน้ าชาในชุมชน  แล้วจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และ
สวัสดิการให้กับสมาชิก ส าหรับบทบาทขององค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลนท้ังสองชุมชน 
จ าแนกออกเป็น ๒ บทบาท คือบทบาทโดยตรงในการก าหนดกติกาในการรักษาป่าชายเลน จัดท าส่ือ
เผยแพร่ และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของป่าชายเลน และบทบาทโดยอ้อม โดยการสร้าง
ความมั่นคงให้กับสมาชิกของชุมชน เพื่อให้มีอาชีพ รายได้ สวัสดิการ และสร้างประโยชน์สาธารณะ
ให้กับชุมชน๑๓๑ 

                                                                   

  ๑๓๐ ประพันธ์ นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

  ๑๓๑ โชติ ถาวร, “องค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลน อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต”, วิทยานิพนธ์สังคม

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔). 



 ๑๑๕ 

 

 

 สุพัฒน์ ไพใหล ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศน์พัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่าย
อินแปง ในจังหวัดสกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร” ผลการวิจัยพบว่า ๑.) รูปแบบ วิธีการ 
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนากระบวนทัศน์ของกลุ่มเครือข่ายอินแปงมีรูปแบบเป็นแบบบอกเล่า 
แบบกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติ การเลียนแบบธรรมชาติ บุคคล ชุมชน และจากวิถีชีวิต โดยใช้วิธีการเฉพาะ
ของตนเองคือ ประชาวิจัย และพัฒนา การจัดการตนเอง และเครือข่ายทางสังคม การพัฒนากระบวน
ทัศน์ของอินแปงแบ่งได้เป็น ๓ ยุค ๒. )โครงสร้างและระบบ เศรษฐกิจ สังคมแบบอินแปง มีท้ังในแนว
ลึกและแนวกว้างท่ีน า ไปสู่การพึ่งตนเอง ในแนวลึก ประกอบด้วยเศรษฐกิจครัวเรือนหรือแบบ
พอเพียงและเศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี ใน
แนวกว้างประกอบด้วยเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ส่วนระบบสังคมในแนวลึกมีวัฒนธรรม
ชุมชนเป็นหลักโดยเฉพาะ ฮีตสิบสอง และแนวกว้างได้แก่ทุนทางสังคมและเครือข่ายทางสังคมท่ีน า 
ไปสู่การพึ่งตนเองได้และ ๓.) ปัจจัยเงื่อนไขของระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบอินแปงท่ีพึ่งตนเองและ
แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก ส่วนแนวทางการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของอินแปง มีดังนี้ ยกป่าภูพานมาไว้ส่วนส่งเสริมการท าวิสาหกิจชุมชน สร้างสถาบันการเงิน
และสวัสดิการชุมชน สร้างตลาดสัมพันธ์ (ภายในเครือข่าย) และสร้างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(มหาวิทยาลัยชีวิต) โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จการพึ่งตนเองและการพัฒนาท่ียั่งยืน ๓ ประการ คือ รอด 
(Survival) พอเพียง (Sufficiency) และยั่งยืน (Sustainability)๑๓๒ 
 ปรียา โสภณา ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
ชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเรียงตามล าดับของ
ความส าคัญ คือ ๑) บุคคล ๒) ครัวเรือน ๓) กองทุนชุมชน ๔) กลุ่มองค์กรชุมชน ๕) เครือข่ายองค์กร
ชุมชนโดยมีความสัมพันธ์ทางโครงสร้าง ดังนี้ ๑. บุคคลท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อกองทุนชุมชน เครือข่าย
องค์กรชุมชน ๒. ครัวเรือนมีอิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ๓. กลุ่มองค์กร
ชุมชนมีอิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน ๔. บุคคล ครัวเรือน และกลุ่มองค์กร

                                                                   

  ๑๓๒ สุพัฒน์ ไพใหล, “กระบวนทัศน์พัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเองของกลุ่มเครือข่ายอินแปง ในจังหวัดสกลนคร 

อุดรธานี กาฬสินธ์ุ และมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 



 ๑๑๖ 

 

 

ชุมชน ต่างมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนโดยมีอิทธิพลทางตรง
มากกว่าทางอ้อมท้ัง ๓ ปัจจัย๑๓๓ 
 สรุป การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาองค์กรชุมชน พบว่า การบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน  การประกอบอาชีพการจัดการทรัพยากรในชุมชน 
และการพัฒนาองค์กรในชุมชน รูปแบบใหม่ท่ีค้นพบ คือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณา
การตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีส่วนร่วมท่ีสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี 
ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบ
ความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทาง ในการนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชน
เข้มแข็ง แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟื้นฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัว
ของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของชุมชน การศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคมกับการจัดการ
ความรู้สู่องค์กรชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน น าความไว้วางใจเป็นการขอค าปรึกษาจากสมาชิก
ภายในชุมชน การขอค าปรึกษาจากพระสงฆ์  ด้านการเงินโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและ
เอกชนน าเอาความเช่ียวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ด้านธรรมชาติมีการน าป่าไม้ในชุมชนมี แหล่ง
อาหารให้ชาวบ้านด ารงชีวิต  องค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลน พบว่า เกิดจากประชาชนท่ี
ร่วมกันจับกุมนายทุนบุกรุกป่าชายเลน แล้วพัฒนามาเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝ่ัง
และสร้างกลุ่มสวัสดิการเพื่อความมั่นคงให้กับสมาชิกในระยะต่อมา โดยมีการพบปะพูดคุยกันประจ า 
แล้วจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และสวัสดิการให้กับสมาชิก การศึกษากระบวนทัศน์พัฒนาเพื่อการ
พึ่งตนเองพบว่า รูปแบบ วิธีการ กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนากระบวนทัศน์เป็นแบบบอกเล่า 
แบบกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติ การเลียนแบบธรรมชาติ บุคคล ชุมชน และจากวิถีชีวิต โดยใช้วิธีการเฉพาะ
ของตนเองคือ ประชาวิจัย และพัฒนา การจัดการตนเอง และเครือข่ายทางสังคม การศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตุท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบท พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญ คือ บุคคล ครัวเรือน  
กองทุนชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน โดยมีความสัมพันธ์ทางโครงสร้าง  

 

                                                                   

  ๑๓๓ ปรียา โสภณ า, “ปัจจั ยเชิงสาเห ตุที่ มี ผล ต่อค วามเข้มแข็งของหมู่ บ้ าน ชุมชนชนบทภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และพัฒนา

ภูมิภาค, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓). 



 ๑๑๗ 

 

 

       ตารางที่ ๒.๒๑ แสดงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาองค์กรชุมชน 

นักวิชาการ/นักวิจัย ข้อค้นพบ 
วิทยา จันทร์แดง, (๒๕๕๕)  ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน” พบว่า 
การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ  
๑) การมีส่วนร่วมท่ีสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ 
องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน 
๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล 
ระบบความสัมพันธ์ สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง   
๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟื้นฟู
ชุมชน การปรับตัวของชุมชน และ 
การด ารงอยู่ของชุมชน 

ประพันธ์ นกึกระโทก, (๒๕๕๘) ศึกษาเรื่อง “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชน
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” 
พบว่า สภาพทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชน
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการขอค าปรึกษาจากสมาชิกภายใน
ชุมชน  พระสงฆ์  ภาครัฐและเอกชน การน าองค์ความรู้จาก
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพมาประกอบสัมมาอาชีพหาเล้ียง
ตนเองและครอบครัวคน  

สุพัฒน์ ไพใหล, (๒๕๕๖) ศึกษาเรื่อง “กระบวนทัศน์พัฒนาเพื่อการพึ่ งตนเองของกลุ่ม
เครือข่ายอินแปง ในจังหวัดสกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ และ
มุกดาหาร” พบว่า  
๑) รูปแบบ วิธีการ กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนากระบวน
ทัศน์ของกลุ่มเครือข่ายมีรูปแบบเป็นแบบบอกเล่า แบบกลุ่ม ด้วย 
การปฏิบัติ การเลียนแบบธรรมชาติ บุคคล ชุมชน และจากวิถีชีวิต 
โดยใช้วิธีการเฉพาะของตนเองคือ ประชาวิจัย และพัฒนา การ
จัดการตนเอง และเครือข่ายทางสังคม  
๒)โครงสร้างและระบบ เศรษฐกิจ สังคมแบบอินแปง มีท้ังในแนว 



 ๑๑๘ 

 

 

       ตารางที่ ๒.๒๑ (ต่อ) 

นักวิชาการ/นักวิจัย ข้อค้นพบ 
 ลึกและแนวกว้างท่ีน า ไปสู่การพึ่งตนเองประกอบด้วยเศรษฐกิจ

ครัวเรือนหรือแบบพอเพียงและเศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยสัมพันธ์กับ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี  
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จการพึ่งตนเองและการพัฒนาท่ียั่งยืน ๓ 
ประการ คือ รอด พอเพียง และยั่งยืน 

 
๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย  
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน       
ต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาสังเคราะห์  เพื่อก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
แผนภาพที่ ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

๑. ด้านการตัดสินใจ 

๒. ด้านการด าเนินงาน 

๓. ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 

๔. ด้านการตรวจสอบ และประเมินผล 

 

หลักอปริหานิยธรรม 

- หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 

- พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 

- การไม่บัญญัติหรือล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจ 

- เคารพเช่ือฟังผู้น า ปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโส 

- ให้เกียรติ และเคารพสิทธิสตรี 

- การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 

- การอารักขา บ ารุง คุ้มครองอันชอบธรรมแก่ผู้ทรง

ศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 



 
 

บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

     การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัด

ชลบุรี ในการวิจัยครั้งนี้ มีการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัย คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และน า

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพไปวิเคราะห์ เพื่อสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยผู้วิจัยไดด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน

ต่อไปนี้ 

   ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย  

     การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ 

       ๑) การเชิงสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ  

       ๒) การสนทนากลุ่ม เฉพาะผู้เช่ียวชาญพิเศษ (Focus Group Discussion)  

 ๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  

   การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเรื่อง“การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี”ได้แก่  

 ๑) ผู้ให้ข้อมูลหลักด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัย ได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง โดยมี

จ านวนรวมทั้งส้ิน  ๒๑ คน ได้แก ่

 

 



๑๒๐ 

         ตำรำงที่ ๓.๑ แสดงรายช่ือผู้สัมภาษณ์ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นางสุวรรณา สุชาติ สมาชิกสภาชุมชนทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรี 
๒ นายนิพนธ์ นวลนาธา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
๓ นางวรัมภร นาควันดี สมาชิกสภาชุมชนหมอนนาง จังหวัดชลบุรี 
๔ นางสฤษฎ์ จันทร์ทอง ประธานสภาชุมชนเทศบาลชุมชนเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
๕ นางถนอม ไชยวรรณ์ ประธานกองทุนท่ีดินท ากินชุมชนเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
๖ นายวิไล ปรีเปรม สมาชิกสภาชุมชนเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
๗ นายสุรพล เถลิงพงษ์ สมาชิกสภาชุมชนทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรี 
๘ นายสุชาติ แสงทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพาะ จังหวัดชลบุรี 
๙ นายบุญเลิศ จันทร์ทอง รองประธานกองทุนท่ีดินท ากินชุมชนเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 
๑๐ นางสุดา ก่อกิจ สมาชิกสภาชุมชนบ่อทองขวาง จังหวัดชลบุรี 
๑๑ นายเจริญ พันพรม สมาชิกสภาชุมชนทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรี 
๑๒ นายฟรังโก้ ไมอ๊อกซี สมาชิกสภาชุมชนท่าบุญมี จังหวัดชลบุรี 
๑๓ นายฤทธิ ธาราดล สมาชิกชุมชนไร่หลักทอง จังหวัดชลบุรี 
๑๔ นางพิกุล เข็มนาค สมาชิกชุมชนบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
๑๕ นางวัลยา แดงพยนต์ สมาชิกชุมชนบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 
๑๖ นางหทัยรัตน์ ปั้นดี สมาชิกสภาชุมชนเกษตรสุวรรณ จังหวัดชลบุรี 
๑๗ นายวิเชียร เหรียญทอง สมาชิกสภาชุมชนหนองปรือ จังหวัดชลบุรี 
๑๘ นายเฉียบ เหรียญทอง สมาชิกสภาชุมชนหนองปรือ จังหวัดชลบุรี 
๑๙ นายขจร ขงมีสุข สมาชิกสภาชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดชลบุรี 
๒๐ นางสุดา ประกอบกิจ สมาชิกสภาชุมชนบ่อกวางทอง จังหวัดชลบุรี 
๒๑ นางสาวจุฬารัตน์ ก่อแก้ว เจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 



๑๒๑ 

โดยผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ีไมมีโครงสร้าง ดังนี้ 

    (๑) ก าหนดแนวค าถามการวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการและกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อให้เห็นประเด็นค าถามในการวิจัย   

  (๒) การก าหนดแหลงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจากพื้นท่ีการวิจัยในสอดคลองกับวัตถุประสงค์ 

    (๓) การก าหนดรูปแบบของโครงสร้างแนวค าถามการวิจัยโดยการน าไปปรึกษากับ

อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อความชัดเจนต่อแนวค าถามให้เหมาะสมกับผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ

สภาองค์กรชุมชนเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

    (๔) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

และผู้วิจัยจะต้ังค าถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยในเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีเกี่ยวกับประเด็นประเด็นค าถามการ

วิจัย เพื่อให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน การเข้าถึงข้อมูล และการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ การเก็บ

รวบรมข้อมูลด้วยเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้การสัมภาษณ์แบบถึงตัว เป็นการคุยแบบไม่เป็น

ทางการก่อนถึงแนวความคิด 

     (๕) การตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกว่ามีความเพียงพอในการตรวจสอบ

ข้อมูล เพื่อน ามาเป็นแนวค าถามการวิจัยส าหรับการสนทนากลุ่มต่อไป  

 ๒) ผู้ให้ข้อมูลหลักด้ำนกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัย ได้ก าหนด

ไว้ ๔ กลุ่ม ได้แก่ รวมท้ังส้ินจ านวน ๑๒ รูป/คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ พระสงฆ์จ านวน ๒ รูป 

นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๓ คน ประธานสภาองค์กรชุมชน จ านวน ๑ คน รองประธานสภาองค์กร

ชุมชนจ านวน ๒ คน สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จ านวน ๔ คน ได้แก่ 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

ตำรำงที่ ๓.๒ แสดงรายช่ือผู้สนทนากลุ่มเฉพาะ 

ล ำดับท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ 
๒ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ 
๓      ว่าท่ี ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์ 
๔ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
๕ นายวิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ 
๖ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน 
๗ นายโสภณ ขูดแก้ว รองประธานสภาองค์กรชุมชน 
๘ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน 
๙ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน 

๑๐ นายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน 
๑๑ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
๑๒ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ท่ีปรึกษาสภาองค์กรชุมชน 

 

      การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยก าหนดรูปแบบการสนทนา

กลุ่มให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

    ๑) การก าหนดรูปแบบค าถามการวิจัยจากข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อน ามาเป็น

ข้อมูลเบ้ืองต้นแก่การจัดสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

  ๒) การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดยใช้รูปแบบของตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆจ านวน 

๑๒ รูป/คน เพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายในประเด็นต่างๆท่ีเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

  ๓) การก าหนดรูปแบบในการสนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ังหมด ๑๒ รูป/คน โดยผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีสิทธิจะต้ังกระทู้ต่อประเด็น

ค าถามเพิ่มเติม ซึ่งหากผู้วิจัยมีค าถามสงสัย หรือไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็จะสามารถสอบถามผู้เข้าร่วม

สนทนากลุ่มเฉพาะเพื่อความชัดเจนต่อไป 



๑๒๓ 

     ๔) การตรวจสอบข้อมูลจากการสนทนากลุ่มว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการน าไป

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ใช้เทคนิค 6’C ได้แก่ 

Concept (มโนทัศน์) Content (สาระส าคัญ) Classify(จ าแนกประเด็นของข้อมูลท่ีส าคัญ) Category 

(การจัดหมวดหมู่) Conceptualize (การจัดกรอบความคิด) Communication (การตีความหรือแปล

ความ)๑ ในความส าคัญของรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนในจังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย  
     การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแต่ละขั้นตอน รวมทั้งหมด ๒ ประเภท ได้แก่  

       ๑. แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๒๑ รูป

หรือคน  

    ๒. แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ท่ีมีโครงสร้างจากผู้เช่ียวชาญ

พิเศษ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน โดยวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะได้ก าหนดจากแนวคิด ทฤษฎี

และ หลักพุทธธรรมซึ่งได้นิยามศัพท์ไว้แล้ว และน ากรอบประเด็น ท่ีต้องการส าหรับการศึกษาวิจัยพร้อม 

ท้ังขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์) เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อไปสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เช่ียวชาญ และ  ขอหนังสือขอเก็บ

ข้อมูลการวิจัยต่อไป  

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจัยในครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ 

“การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี” ซึ่งผู้วิจัย ได้ก าหนด

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ๖ ขั้นตอน ดังนี้  

   ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธธรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ได้แก่ สภาพท่ัวไปการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ประวัติความเป็นมาสภาองค์กรชุมชน  
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดการด าเนินงาน แนวคิด

                                                             

     ๑ นภัทร์ แก้วนาค, นอ.ดร., หลักกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 6’ C. Technic Analysis, เอกสาร
ประกอบการสอนการวิจัยเชิงคุณภาพ, วิทยาลัยการทัพอากาศ, ๒๕๕๕.  



๑๒๔ 

เกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักอปริหานิยธรรม พื้นท่ีใน
การวิจัย  
  ขั้นตอนท่ี ๒ บูรณาการหลักอปริหานิยธรรมธรรมกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัด
ชลบุรี 
         ขั้นตอนท่ี ๓ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงไว้ รวมทั้งส้ิน

จ านวน ๒๑ คน  

          ขั้นตอนท่ี ๔ การสนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงไว้ ๔ กลุ่ม ได้แก่ พระสงฆ์

จ านวน ๒ รูป นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๓ คน ประธานสภาองค์กรชุมชน จ านวน ๑ คน รอง

ประธานสภาองค์กรชุมชนจ านวน ๒ คน สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จ านวน ๔ คน รวมท้ังส้ินจ านวน ๑๒ 

รูป/คน    

           ขั้นตอนท่ี ๕ วิเคราะห์และสังเคราะห์ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

           ขั้นตอนท่ี ๖ น าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนชลบุรี  

 ๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

    ๑. ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

โดยน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาความ (Descriptive Interpretation) 

    ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ท้ังหมด โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลัก SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบัน

ได้แก่ 

    S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง 

    W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน 

    O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส 

    T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค 



๑๒๕ 

จะกระท าไปพร้อมๆกันตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินการวิจัย และหลังจากเสร็จส้ินการเก็บข้อมูลท้ังท่ีได้จาก

การบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวมไปถึงการถ่ายภาพในแต่ละครั้งมาจัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัว

แปร ใหค้รบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์สรุปผล 

  ๓.  การวิเคราะห์ข้อมูลสนทนากลุ่ม เป็นการน าข้อมูลจกการสนทนากลุ่มเฉพาะของ

ผู้เช่ียวชาญจ านวน ๒๑ รูป/คน โดยผู้วิจัยได้ตีความหมายและแปลความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา ใช้เทคนิค 6’C ได้แก่ Concept (มโนทัศน์) Content (สาระส าคัญ) Classify(จ าแนกประเด็นของ

ข้อมูลท่ีส าคัญ) Category (การจัดหมวดหมู่) Conceptualize (การจัดกรอบความคิด) Communication 

(การตีความหรือแปลความ) โดยผู้วิจัยน าข้อมูลท้ังท่ีได้จากการบันทึกข้อมูลมาถอดเทปสัมภาษณ์ จัด

หมวดหมู่ ตามแต่ละตัวแปรให้ครบถ้วนเพียงพอ เหมาะสม แก่การน าไปวิเคราะห์ สรุป อภิปรายผลต่อไป  

    การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา ผู้วิจัยมีล าดับข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

     ๑) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ โดยน าบันทึกจากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบระหว่าง

บุคคลแต่ละบุคคล โดยจัดล าดับความส าคัญ และคุณลักษณะของข้อมูล 

     ๒) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาจัดล าดับความส าคัญ แล้วเปรียบเทียบข้อมูลเอกสาร

ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทราบลักษณะท่ีมีความคล้ายคลึง 

และความแตกต่างของข้อมูล 

    ๓) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆมาท าการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ

น าไปสู่การเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงความส าคัญของข้อมูลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริง ท้ังในเชิงเหตุผล เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ และการเขียนรายงานสรุป 

ตีความตามหลักวิชาการ เขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนา เพื่อช้ีให้เห็นถึง

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

สรุปขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ ๓.๑ แสดงขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย 

 

สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินงานของ

สภาองค์กรชุมชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หลักอปริหานิยธรรม 

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน ๒๑ รูป/คน 

สนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน ๑๒ รูป/คน 

รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนของสภำองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 



บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 

        การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

    (๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชน

ในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี    

   (๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี    

   (๓) น าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี      

    การด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ต าราทางวิชาการและ

วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงได้สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ในการ

ด าเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนในด้านต่างๆ และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๑ รูป/คน 

(Key Informants) ตามลักษณะการเป็นตัวแทนกลุ่มท่ีเหมาะสม การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจ านวน ๑๒ รูป/คนโดยผู้วิจัยได้

ก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์ท่ีไมมีโครงสร้าง ดังนี้ 

    (๑) ก าหนดแนวค าถามการวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการและกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อให้เห็นประเด็นค าถามในการวิจัย   

  (๒) การก าหนดแหลงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจากพื้นท่ีการวิจัยในสอดคลองกับวัตถุประสงค์ 

    (๓) การก าหนดรูปแบบของโครงสร้างแนวค าถามการวิจัยโดยการน าไปปรึกษากับ

อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อความชัดเจนต่อแนวค าถามให้เหมาะสมกับผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ

สภาองค์กรชุมชนเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

    (๔) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

และผู้วิจัยจะต้ังค าถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยในเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีเกี่ยวกับประเด็นประเด็นค าถามการ

วิจัย เพื่อให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน การเข้าถึงข้อมูล และการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ การเก็บ 



๑๒๘ 
 

รวบรวมข้อมูลด้วยเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้การสัมภาษณ์แบบถึงตัว เป็นการคุยแบบไม่

เป็นทางการก่อนถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

     (๕) การตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกว่ามีความเพียงพอในการตรวจสอบ

ข้อมูล เพื่อน ามาเป็นแนวค าถามการวิจัยส าหรับการสนทนากลุ่มต่อไป  

      การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

    ๑) การก าหนดรูปแบบค าถามการวิจัยจากข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อน ามาเป็น

ข้อมูลเบ้ืองต้นแก่การจัดสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

  ๒) การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดยใช้รูปแบบของตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆจ านวน 

๑๒ รูป/คน เพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายในประเด็นต่างๆท่ีเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

  ๓) การก าหนดรูปแบบในการสนทนากลุ่มโดยผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท้ังหมด ๑๒ รูป/คน โดยผู้เช่ียวชาญท้ังหมดมีสิทธิจะต้ังกระทู้ต่อประเด็น

ค าถามเพิ่มเติม ซึ่งหากผู้วิจัยมีค าถามสงสัย หรือไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่องใด ก็จะสามารถสอบถามผู้เข้าร่วม

สนทนากลุ่มเฉพาะเพื่อความชัดเจนต่อไป 

     ๔) การตรวจสอบข้อมูลจากการสนทนากลุ่มว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการน าไป

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ใช้เทคนิค  6’C ได้แก่ 

Concept (มโนทัศน์) Content (สาระส าคัญ) Classify (จ าแนกประเด็นของข้อมูลท่ีส าคัญ) Category 

(การจัดหมวดหมู่) Conceptualize (การจัดกรอบความคิด) Communication (การตีความหรือแปล

ความ)  ในความส าคัญของรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนในจังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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๔.๑ สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในการด าเนินงาน
ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
 ๔.๑.๑ การวิเคราะหส์ภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของประชาชน
ในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี จากการวิเคราะห์เชิงเอกสาร มีดังนี้ 

    สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ี

ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้มีการจดแจ้ง จัดต้ังเป็นสภาองค์กร

ชุมชนในระดับต าบลได้โดยให้องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนได้น าเสนอข้อมูลของกลุ่มองค์กรท่ีมี

การจดแจ้ง จัดต้ังในระดับหมู่บ้านจะได้รับจดแจ้งโดยผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายองค์กรชุมชนจดแจ้งจัดต้ังโดย

ก านัน หรือนายกเทศมนตรีของแต่ละต าบล และเมื่อมีการจดแจ้งจัดต้ังในระดับหมู่บ้านแล้ว จะมีการ

คัดเลือกคณะกรรมการของสภาองค์กรชุมชนในระดับต าบล โดยแต่ละหมู่บ้านจะส่งผู้แทนของกลุ่มองค์กร

จ านวน ๔ กลุ่ม เพื่อท่ีจะคัดเลือกเป็นคณะกรรมการของสภาองค์กรชุมชนแต่ละต าบล พร้อมท้ังคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และท่ีปรึกษาสภาองค์กรชุมชน  

       การก่อตัวของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีอ าเภอเกาะจันทร์ 

จังหวัดชลบุรี เกิดจากการรวมตัวของประชาชนโดยมีเจ้าอธิการพิชิตศักด์ิ สุภาจาโร(ผู้วิจัย) ผู้น าสถาบัน

ทางศาสนาเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชนด้านการส่ือสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อมาสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชนจัดต้ังกลุ่มปัญญาพัฒนาเกาะจันทร์ในหมู่ท่ี ๓ และสถาบันส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้ามา

พัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริม โครงการชุมชนเป็นสุข มีชาวบ้าน ร่วมในโครงการรวมท้ังส้ินประมาณ ๕๐ 

คน ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ มีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนจึงได้มีการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีจ านวน ๑๐ สภาองค์กรชุมชน โดยมีสภาองค์กรชุมชนต าบลเกาะจันทร์เป็นสภาองค์กรชุมชน

แห่งแรกที่มีการจดแจ้ง จนกระท่ังปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสภาองค์กรชุมชนรวมท้ังส้ินจ านวน ๔๕ องค์กร 

กระจายท่ัวทั้งจังหวัดชลบุรี 

    วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ด าเนินการในการคุ้มครอง บ ารุงรักษาและการใช้

ประโยชน์ร่วมในทรัพยากรทางธรรมชาติของท้องถิ่น โดยจัดให้มีเวทีการศึกษาหารือกันเพื่อแสดงความ

คิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
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โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีแสดง

ถึงองค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

   การวางแผนขยายพื้นท่ีสภาองค์กรชุมชนต าบลใหม่ใน ๘ พื้นท่ีเพื่อครอบคลุมพื้นท่ีของจังหวัด

ชลบุรี การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน การส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชน การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน

ใหม่ 

  การด าเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน โดยการเช่ือมโยงองค์กรชุมชน - ท้องถิ่นและท้องท่ีในการ

จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกหมู่บ้าน และทุกชุมชน โดยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับ

เกษตรกรและเยาวชนในสถานศึกษา บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงให้ครบวงจรส่งเสริมการปลูกพืช

สมุนไพรเพื่อน ามาเป็นอาหารและยารักษาโรค สร้างจิตส านึกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จัดท าแผนการพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเกิดการเข่ือมโยงการ

ท างานของท้องถิ่น และท้องท่ี มีการพัฒนาอาชีพในแต่ละชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และด ารงชีวิตอย่างมี

คุณภาพ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว เช่ือมโยงเกษตร

อินทรีย์หรือส่ิงแวดล้อมในการดูแลสุขภาพของชุมชนให้คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดี มี

สุขภาพท่ีแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างเครือข่ายท่ีเป็นวัฒนธรรมของชุมชน มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถด ารงอยู่ และสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน  

    ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี จากปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ได้รับรอง

สถานภาพองค์กรชุมชนถึง ๗๙ กลุ่ม และจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน ๔๕ องค์กร โดยชาวบ้านสามารถ

ขับเคล่ือนแผนพัฒนาได้บ้างเป็นบางด้านเท่านั้น มีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและน าเสนอแผนการพัฒนา

ต าบล ต่อระดับนโยบายท้องถิ่น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม  

   ด้านเกษตรอินทรีย์ การจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน ฟื้นฟูพื้นท่ีในชุมชนให้มีการลด ละ 

เลิก การใช้สารเคมี ดังกรณีพื้นท่ีสภาองค์กรต าบลเกาะจันทร์ชาวบ้านได้ร่วมมือกันท าปุ๋ยหมักแล้วน ามาใช้

กันเองได้ สภาองค์กรชุมชนหนองปลาไหล อนุรักษ์ นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กินเอง พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ”  

โดยได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการท านาให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกับประชาชนโดยท่ัวไป ได้ศึกษา

การท านา องค์กรชุมชนไร่หลักทอง ได้จัดท าโครงการแปลงนาสาธิตแบบเกษตรอินทรีย์ จัดเวทีให้

ประชาชนเข้าร่วมรับรู้ และช้ีแจงเรื่องการท านาแบบเกษตรอินทรีย์ วิเคราะห์ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย พร้อม

หาแนวทางในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลเกาะจันทร์มีการปรับพื้นท่ีในการ
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ปลูกพืชทางเลือกใหม่ และจัดท าแผนขององค์กรชุมชน การท าฝาย บ่อบาดาล เพื่อการบริโภคและการ

เพาะปลูก การบริหารจัดการน้ าอย่างมีคุณภาพ มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ลงส ารวจพื้นท่ี

ท่ีเกิดปัญหา น าปัญหาท่ีพบมาวิเคราะห์และวางแผนแก้ไข น าข้อมูลท่ีได้ไปเขียนเป็นแผนงาน โครงการ

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีการติดตามผลการด าเนินงาน และพัฒนาจนครบทุกหมู่บ้าน  สภา

องค์กรชุมชนต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ริเริ่มจัดท าโครงการอนุรักษ์ดินเพื่อ

การเกษตร ปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ดินปนเป้ือนสารเคมี ชาวบ้านจึงรวมตัวกันแก้ปัญหา

โดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงดิน การรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เองและลดต้น ทุนทาง

การเกษตร และลดการใช้สารเคมี การด าเนินการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุม ๒ ครั้ง ผลการด าเนินงาน 

คือ ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชาวบ้านเกิดความรักและหวงแหนท่ีดินท ากิน และมีการปลูกพืชผสมผสาน

เพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด 

   ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านวัฒนธรรมชุมชน สภาองค์กรชุมชนต าบลห้วย

กะปปิระชาชนในพื้นท่ีเชิญปราชญ์ และคนในพื้นท่ีเดิมท่ีเคยได้รู้เห็นเรื่องราวในอดีตมาเล่าเรื่องของชุมชน

ในอดีตให้กลุ่มเยาวชนฟังและจดเป็นบันทึกของชุมชนเหตุการณ์ต่างในอดีต ท าเกิดการเรียนรู้ของเยาวชน

ปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิด เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหลายวัย และเกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองเสือช้าง ประชาชนร่วมมือกัน ค้นหาองค์ความรู้ สร้างขบวนการเรียนรู้ เกิด

ความเข้าใจเรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพและสอดส่องดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ให้ถูก

ท าลาย องค์กรสภาชุมชนต าบลพลูตาหลวงร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์น้ าสายพันธ์ปลากัดพื้นบ้าน เพื่อสร้าง

เป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และสามารถก าจัดลูกน้ ายุงลาย  

   ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านสุขภาพและสุขภาวะ สภาองค์กรชุมชนเครือข่าย

จังหวัดชลบุรี สร้างสุขภาพเพื่ออาหารปลอดภัย โดยตระหนักถึงความส าคัญอันหลากหลายทางชีวภาพท่ี

ทรงคุณค่าและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีวิถีชีวิตอยู่บน “วัฒนธรรมข้าว” และ “วัฒนธรรมน้ า” 

เป็นหลักในชีวิตประจ าวัน และเป็นหลักประกันในการ”มีกิน มีใช้” และความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม โดยมิได้อิงอยู่กับความร่ ารวย ประชาชนในพื้นท่ีรวมตัวกัน เช่ือมโยงท้ังองค์

ความรู้ และพลังในการปกป้องพื้นท่ีด ารงไว้ซึ่งนิเวศน์วัฒนธรรมอันดีงาม ก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ด้วยการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และเกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาค

ประชาสังคมท้องถิ่น  มีการใช้เครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ” อันก่อให้เกิดสัญญาประชาคมสุขภาพ พัฒนา

ให้เป็นนโยบายสาธารณะ การแก้ไขปัญหา พัฒนาสุขภาพ เพื่อน าไปสู่สุขภาพ สุขภาวะของประชาชนใน



๑๓๒ 
 

จังหวัดชลบุรี มีการเช่ือมโยงประเด็นในทุกมิติ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปสถานการณ์ท่ีส าคัญโดยมี

การอ้างอิงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ การขับเคล่ือนอยู่ในระดับต าบลน าร่องเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการ

ทางสังคมจนพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด 

   ๔.๑.๒ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ
ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

     การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ 

โดยแบ่งเป็น ๔ ประเด็นหลัก คือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของสภาพการณ์ปัจจุบัน

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 

     (๑) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

   สภาองค์กรชุมชนมีปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็ง คือ สภาองค์กรชุมชนเป็นองค์กรภาคประชาชน

ท่ีเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยในการจัดการตนเอง มีความโดดเด่นอยู่ท่ีการรวมตัวของประชาชนท่ีมี

ความคิด มีอุดมการณ์เหมือนกันเพื่อบริหารจัดการตนเอง และการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นของ

ตนเอง๑ การอยู่ในชุมชนเดียวกัน บริบทสภาพแวดล้อมท่ีเหมือนกัน การมีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

เดียวกันท าให้เผชิญปัญหาท่ีไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก จึงมีความเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างแท้จริง๒ การมี

กฎหมายรองรับการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนนับว่าเป็นส่ิงท่ีสร้างเสริมความเช่ือมั่น ความมั่นใจของ

ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชม๓ และสถาบันพัฒนาสภาองค์กร

ชุมชน (พอช.) เป็นหน่วยงานหลักท่ีคอยสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือการจัดต้ังสภาองค์กร

                                                             

      ๑ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ นวลนาธา, สมาชิกเทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, ๗ 
มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๒ สัมภาษณ์ นายฟรังโก ไมอ็อกซี, สมาชิกสภาชุมชนท่าบุญมี เทศบาลต าบลท่าบุญมี จังหวัดชลบุรี, ๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๓ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ จันทร์ทอง, รองประธานกองทุนที่ดินท ากิน เทศบาลชุมชนเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะ
จันทร์ จังหวัดชลบุรี, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘. 



๑๓๓ 
 

ชุมชน๔ การใช้พื้นท่ีชุมชนเป็นตัวต้ังในการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนท าให้การสร้างความเข้าใจใน

กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปได้ง่ายขึ้นและการด าเนินงานท่ีมีการประสานงานกัน

อย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้การแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน๕ 

การด าเนินงานท าได้โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชนจากผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นท่ี

เคารพ ศรัทธาจากประชาชนในพื้นท่ีอยู่แล้ว โดยวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีประชาชนด าเนินชีวิตอยู่กันอย่าง

วัฒนธรรมเครือญาติจึงสามารถสร้างความร่วมมือได้เป็นอย่างดีในชุมชน๖ การด าเนินการเช่ือมโยงกับ

องค์กรชุมชนอื่นๆ การวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์และความ

ต้องการอย่างแท้จริงเป็นส่วนท่ีผลักดันให้เกิดการมีสมาชิกสภาองค์กรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง๗ เป็นองค์กร

ภาคประชาชนท่ีมีความส าคัญในการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของสังคมในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากตาม

แนวทางประชารัฐ การมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนในลักษณะภาคีเครือข่ายท าให้เกิดความเข้มแข้ง

ของการเมืองภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น๘ เมื่อเกิดปัญหาในชุมชน ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทร่วมพูดคุย 

แสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และด้วยพื้นฐานของวัฒนธรรมของคนในพื้นท่ี

ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชนท่ีอยู่กันอย่างญาติพี่น้องมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน จึงมีความ

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน เต็มใจให้ความช่วยเหลือ และมีจิตผูกพันในผืนแผ่นดินท่ีตนเองอยู่อาศัย จึงมี

ความเสียสละเพื่อส่วนรวมสูง๙ วัด เป็นแหล่งในการรวมตัวกันของคนในชุมชน เป็นสถาบันทางประพุทธ

ศาสนามีส่วนช่วยในการรวมกลุ่มของสภาองค์กรชุมชนได้เป็นอย่างดี นับเป็นการมีส่วนร่วมท่ีเป็นไปตาม

                                                             

     ๔ สัมภาษณ์ นายฤทธิ ธาราดล, สมาชิกสภาชุมชนไร่หลักทอง องค์การบริหารส่วนต าบลไร่หลักทอง จังหวัด
ชลบุรี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๕ สัมภาษณ์นางสุดา ประกอบกิจ, สมาชิกสภาชุมชนบ่อกวางทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกวางทอง 
จังหวัดชลบุรี, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๖ สัมภาษณ์ นางสาวจุฬารัตน์ ก่อแก้ว, เจ้าหน้าที่สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 
จังหวัดชลบุรี, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๗ สัมภาษณ์ นายฟรังโก ไมอ็อกซี, สมาชิกสภาองค์กรชุชม ท่าบุญมี เทศบาลต าบลท่าบุญมี จังหวัดชลบุรี, 
๑๑มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๘ สัมภาษณ์ นางพิกุล เข็มนาค, สมาชิกองค์กรชุมชนวัดบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๙ สัมภาษณ์ นายขจร ชงมีสุข, สมาชิกชุมชนวัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จังหวัดชลบุรี, ๑๒ 
มีนาคม ๒๕๕๘. 



๑๓๔ 
 

ธรรมชาติ ตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นไปตามหลักธรรมค าสอนเกี่ยวกับความรัก ความเมตตา 

ความสามัคคีของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน๑๐ พระสังฆาธิการในพื้นท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธาของ

ประชาชนเป็นอย่างมาก และเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานสภาองค์กรชุมชน และมีส่วนในการผลักดันให้การมีส่วนร่วมของการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนเป็นไปด้วยดี ยกตัวอย่างเช่น เจ้าอธิการพิชิตศักดิ์ สุภาจาโร ผู้ริเริ่มในการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนวัด

ปรกฟ้า และยังเป็นผู้ท่ีเอื้ออ านวยสถานท่ีในการรวมตัวกันของประชาชนในการประชุมปรึกษาหารือ

ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี๑๑ ความมีอิสระในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนนับว่าเป็นจุดแข็งของ

สภาองค์กรชุมชนท่ีจะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีมากขึ้น การปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกของ

ปัญหาร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความคิดใหม่ท่ีสร้างสรรค์ชุมชน เกิดเป็นการเมืองภาคประชาชนท่ีมีความ

สมานฉันท์ มีการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชน๑๒ การให้ความส าคัญต่อการปรึกษาหารือร่วมกัน

ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งชองชุมชน เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็น

การส่งเสริมการเคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วย๑๓ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการของประชาชนเป็นรูปแบบ

การพัฒนาท่ียึดเอาชุมชนเป็นแกนหลักส าคัญ โดยประชาชนในพื้นท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนการ

พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขอประชาชนในพื้นท่ีอย่างตรงประเด็น อย่างไรก็ตามแม้ชุมชนจะมี

บทบาทส าคัญในการจัดการตนเองแต่ก็ยังคงมีความร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างเสริมความ

เข้มแข็งของชุมชนมากยิ่งขึ้น๑๔ สภาองค์กรชุมชนนับเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 

                                                             

     ๑๐ สัมภาษณ์ นางวัลยา แดงพยนต์ สมาชิกสภาชุมชนวัดบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๑๑ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ จันทร์ทอง, รองประธานกองทุนที่ดินท ากิน เทศบาลชุมชนเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะ
จันทร์ จังหวัดชลบุรี, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๑๒ สัมภาษณ์ นายสุชาติ แสงทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพราะ, องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เพราะ จังหวัดชลบุรี, ๔ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๑๓ สัมภาษณ์ นายสฤษฏ์ จันทร์ทอง, ประธานสภาชุมชนเทศบาลชุมชนเกาะจันทร์ เทศบาลชุมชนเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๑๔ สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ จันทร์ทอง, รองประธานกองทุนที่ดินท ากิน เทศบาลชุมชนเกาะจันทร์จังหวัด
ชลบุรี, วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘.  



๑๓๕ 
 

ท าให้คน กลุ่มคน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยผ่านตัวแทนท่ีน้อยท่ีสุด๑๕ การด าเนินการสภา

องค์กรชุมชนเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่นมีจิตอาสา มีความสมัครใจในการพัฒนาพื้นท่ี

ท่ีตนอยู่อาศัย ผนวกกับความรักความผูกพันกับผืนแผ่นดินท่ีตนอยู่อาศัย ท าให้เกิดพลังอันแข็งแกร่งในการ

ปกป้อง พิทักษ์รักษาชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี๑๖ การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนมิได้เป็นหน่วยงานทาง

ราชการ เพราะกฎหมายมิได้มีการบังคับว่าทุกชุมชนจะต้องมีสภาองค์กรชุมชน อีกท้ังมิได้ก าหนดใน

รายละเอียดว่าสภาองค์กรชุมชนจะต้องด าเนินการไปในทิศทางอย่างไร เพียงแต่ทางภาครัฐได้สนับสนุน

ส่งเสริมการมีและการให้สถานภาพกับองค์กรชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตัวกันด้วยจิตอาสา ด้วยการเคารพ

สิทธิซึ่งกันและกัน และความศรัทธาในหลักประชาธิปไตย ดังนั้น จึงมีความยืดหยุ่นสูง สามารถด าเนินการ

โดยปรับให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเป็นจริงได้เป็นอย่างดี๑๗ สภาองค์กรชุมชนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมิได้แยกส่วนกันท างาน มีกลไกการท างานโดยใช้ปัญญา 

มิได้ใช้อ านาจและผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องน าทางในการด าเนินงาน แต่ใช้ประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ท่ีต้ัง จึงไม่เกิดการแก่งแย่ง แย่งชิงบทบาทกัน มีแต่ความร่วมมือกัน มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเห็นอกเห็น

ใจกัน๑๘ 

จากการสัมภาษณ์ข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นจุดแข็งของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

 

 

                                                             

     ๑๕ สัมภาษณ์ นางหทัยรัตน์ ปั้นดี, สมาชิกสภาชุมชนเกษตรสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรสุวรรณ 
จังหวัดชลบุรี, ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๑๖ สัมภาษณ์ นายวรัมภร นาควันดี, สมาชิกสภาชุมชนหมอนนาง เทศบาลต าบลหมอนนาง จังหวัดชลบุรี, 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๑๗ สัมภาษณ์ นายสฤษฏ์ จันทร์ทอง, ประธานสภาชุมชนเทศบาลชุมชนเกาะจันทร์ เทศบาลชุมชนเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘. 
      ๑๘ สัมภาษณ์ นางสุดา ประกอบกิจ, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนบ่อกวางทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
กวางทอง จังหวัดชลบุรี, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘.  



๑๓๖ 
 

         ตารางที่ ๔.๑ แสดง ความถี่ของผู้ตอบประเด็นจุดแข็งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

สภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วน ร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์การ
ชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 
ความถ่ี 

 
คนที่ 

ประเด็นจุดแข็ง ๖ ๒, ๑๗, ๑๙, ๒๗, ๒, ๑๙ 

     (๒) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนในการด าเนินงานของสภาองค์การ

ชุมชนจังหวัดชลบุรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

    การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรีมีจุดอ่อนอยู่

ท่ีกลุ่มผู้น ามีอายุเฉล่ียท่ีสูงขึ้น การสร้างทายาทสืบทอดเจตนารมณ์ยังมีไม่มากเท่าท่ีควร อีกท้ังผู้น าบางคน

ยังมีลักษณะผู้น าเด่ียวท่ีขาดวิสัยทัศน์การท างานเป็นทีมส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องทางความคิดท่ี

สร้างสรรค์จากสมาชิกสภาองค์กรชุมชน๑๙ การมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนแม้จะมีการประสานงาน

อย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็ยังขาดกระบวนการในการตัดสินใจร่วมท่ีต้องใช้ทุกภาค

ส่วนเข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสินใจ การท างานท่ีบางครั้งขาดการวางแผนท่ีดีส่งผลต่อการขับเคล่ือนสภา

องค์กรชุมชนท่ีไม่ต่อเนื่อง๒๐ เนื่องจากเป็นองค์กรท่ีว่าด้วยการเสียสละท้ังเวลาและก าลังแรงกาย แต่ด้วย

ภารกิจและอาชีพส่วนตัว ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง๒๑ กลุ่มองค์กรชุมชนยังขาดเรื่องงบประมาณในการ

สนับสนุนรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆอีกด้วย๒๒ ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการ

ด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนอย่างแท้จริง จึงยังไม่ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน อีกท้ังยัง

มีมุมมองว่าสภาองค์กรชุมชนเป็นการหาเสียงทางการเมืองเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงบทบาท

                                                             

      ๑๙ สัมภาษณ์ นางสุวรรณา สุชาติ, สมาชิกสภาชุมชนทุ่งขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง จังหวัด
ชลบุรี, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘.  
      ๒๐ สัมภาษณ์ นางสุจุฬารัตน์ ก่อแก้ว, เจ้าหน้าที่สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน 
จังหวัดชลบุรี, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘.  

    ๒๑ สัมภาษณ์ นายวิเชียร เหรียญทอง, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนหนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปรือ จังหวัดชลบุรี, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘. 
      ๒๒ สัมภาษณ์ นางวรัมภร นาควันดี สมาชิกสภาองค์กรชุมชนหมอนนาง เทศบาลต าบลหมอนนาง จังหวัด
ชลบุรี, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘.  



๑๓๗ 
 

ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนยังมีไม่ท่ัวถึงจึงเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ี

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ปัญหาให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง อีกท้ังประชาชนในบางพื้นท่ียังขาดการ

ตระหนักถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าถึงการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนของระบบทุนนิยม๒๓ เนื่องจากพื้นท่ี

ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีทางการเกษตร ประชาชนจึงมีอาชีพเกษตรกรแม้จะน าแนวคิดเกษตรอินทรีย์มาใช้เพื่อ

ปกป้องรักษาทรัพยากรทางดิน และส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่ขาดความรู้ในด้านการจัดการผลผลิตเชิง

ธุรกิจและการตลาด ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรท าให้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องรายได้

ทางเกษตรได้อย่างแท้จริง และฐานะของประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็นผู้มีรายได้น้อย๒๔ ประชาชนบางชุมชน

ยังไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจในการประกอบอาชีพส่วนตัว บางพื้นท่ียังมีการแบ่งพรรคแบ่ง

พวกขาดความสามัคคี ประชาชนยังเคยชินกับการถูกส่ังการจากภาครัฐ และด้วยความท่ีไม่เข้าใจเกี่ยวกับ

สภาองค์กรชุมชนอย่างแท้จริงจึงมีความเกรงกลัวว่าจะเป็นเรื่องกระท าการท่ีผิดกฎหมายความมั่นคงหาก

เข้าร่วมการประชุม ประกอบกับปัจจุบันมีปัญหาการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีมีการเข้มงวดกวดขัน

เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมของประชาชนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนด้วย๒๕ การขาดสภาพคล่องทางงบประมาณเป็นปัจจัยหนึ่งในการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนเนื่องจากการด าเนินงานต้องพึ่งงบประมาณจากภาครัฐ

เป็นส่วนใหญ่ การได้รับงบประมาณสนับสนุนตามหลักการผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จึงท าให้

สภาองค์กรชุมชนไม่มีงบประมาณเป็นของตนเองโดยตรง อีกท้ังมีความเป็นทางการสูงการด าเนินงานใน

การเบิกจ่ายท่ีรัดกุมและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ๒๖  การขาดความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจระหว่าง

กันของสภาองค์กรชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบาทและภารกิจของตนท่ีถูกมองว่ามี

ความทับซ้อนกัน และสภาองค์กรชุมชนถูกมองว่าเป็นองค์กรท่ีจะมาตรวจสอบการท างานขององค์กร

                                                             

      ๒๓ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ นวลนาธา, สมาชิกเทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, 
๗ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๒๔ สัมภาษณ์ นายเฉียบ เหรียญทอง, สมาชิกสภาชุมชนหนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๒๕ สัมภาษณ์ นางสาวจุฬารัตน์ ก่อแก้ว, เจ้าหน้าที่สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
จังหวัดชลบุรี, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๒๖ สัมภาษณ์ นางสุวรรณา สุชาติ, สมาชิกสภาชุมชนทุ่งขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง จังหวัด
ชลบุรี, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘.  



๑๓๘ 
 

ปกครองส่วนท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนแบ่งในการจัดสรรงบประมาณและเกรงว่าจะมีอ านาจหน้าท่ีท่ีซ้ าซ้อน

กัน๒๗ อีกท้ังบรรยากาศทางการเมืองท้ังนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติพยายามเข้ามามี

ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนเพื่อรักษาฐานเสียงของตน๒๘ ประชาชนยังสับสนใน

บทบาทหน้าท่ีและภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาองค์กรชุมชนว่ามีวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายท่ีแท้จริงอย่างไร จึงท าให้ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเท่าท่ีควร๒๙ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่กล้าท่ีจะท่ีจะตัดสินใจในการจัดงบประมาณสนับสนุนให้แก่สภาองค์กรชุมชน ด้วยข้อจ ากัดใน

กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบทางการคลังของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลจึงไม่ผ่านการพิจารณากิจกรรม โครงการ

ของสภาองค์กรชุมชนท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน๓๐  

จากการสัมภาษณ์ข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นจุดอ่อนของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

         ตารางที่ ๔.๒ แสดง ความถี่ของผู้ตอบประเด็นจุดอ่อนในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชน

จังหวัดชลบุรี 

สภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัด
ชลบุรี 

 
ความถ่ี 

 
คนที่ 

ประเด็นจุดอ่อน ๖ ๑, ๒๐, ๑๗, ๓, ๒, ๑๘ 

 

 

                                                             

     ๒๗ สัมภาษณ์ นายวิเชียร เหรียญทอง, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนหนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปรือ จังหวัดชลบุรี, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๒๘ สัมภาษณ์ นางสุดา ประกอบกิจ, สมาชิกสภาองค์กรชุมชมชนวัดบ่อกวางทอง  องค์การบริหารส่วนต าบล
วัดบ่อกวางทอง จังหวัดชลบุรี, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๒๙ สัมภาษณ์ นายขจร ชงมีสุข, สมาชิกสภาชุมชนวัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จังหวัดชลบุรี, 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๓๐ สัมภาษณ์ นายเฉียบ เหรียญทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพลาะ, องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเพลาะ จังหวัดชลบุรี, ๔ มีนาคม ๒๕๕๘.  



๑๓๙ 
 

    (๓) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการมีด าเนินงานของสภาองค์การ

ชุมชนจังหวัดชลบุรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

   ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์การ

ชุมชนจังหวัดชลบุรี เกิดจากกระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง การพึ่งตนเอง

และการพอเพียงเป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ในการยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทุกระดับให้ด าเนินตามแนว

พระราชด าริ๓๑ กระแสสังคมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความต่ืนตัวในการปฏิรูประบบสังคม

ของเมืองไทย รัฐบาลเห็นความส าคัญต่อสังคมฐานราก เศรษฐกิจฐานราก๓๒ กฎหมายรองรับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น๓๓ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มสังคมฐานรากของ

สังคม และเพิ่มศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน๓๔ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎ 

ระเบียบท่ีก าหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ เป็นต้น๓๕ อีกท้ังสถานการณ์ ASEAN 

ท่ีมีมุมมองว่าประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรทางอาหารของโลก จึงเป็นโอกาสส าคัญท่ีองค์กรสภาชุมชน

ท่ีจะก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของตนเองเพื่อต้ังรับความเปล่ียนแปลงให้ชุมชนสามารถพัฒนาให้

                                                             

  ๓๑ สัมภาษณ์ นายนิพนธ์ นวลนาธา, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, 
๗ มีนาคม ๒๕๕๗. 
  ๓๒ สัมภาษณ์ นายสุชาติ แสงทอง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพลาะ องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เพลาะ จังหวัดชลบุรี, ๔ มีนาคม ๒๕๕๘.  
  ๓๓ สัมภาษณ์ นายสฤษณ์ จันทร์ทอง, ประธานสภาชุมชนเทศบาลต าบลเกาะจันทร์ เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี, ๔ มีนาคม ๒๕๕๘.  
  ๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวจุฬารัตน์ ก่อแก้ว, เจ้าหน้าที่สถาบันองค์การพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
จังหวัดชลบุรี, ๒ มีนาคม ๒๕๕๘.  
  ๓๕ สัมภาษณ์ นางพิกุล เข็มนาค, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนวัดบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง จังหวัด
ชลบุรี, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘.  



๑๔๐ 
 

ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน๓๖ พื้นท่ีจังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรทางอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีต้องปกป้องรักษาไว้

ให้กับคนรุ่นหลัง ๓๗ 

 จากการสัมภาษณ์ข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นจุดโอกาสของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

        ตารางที่ ๔.๓ แสดง ความถี่ของผู้ตอบประเด็นโอกาสของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

สภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วน ร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์การ
ชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 
ความถ่ี 

 
คนที่ 

ประเด็นโอกาส ๗ ๒, ๒๑, ๘, ๔, ๑๔, ๑๓, ๑๑ 

 

    (๔) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชน

จังหวัดชลบุรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

    ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี คือ ศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนต่างๆท่ีจะเข้าถึงแหล่งงบประมาณยังมี

น้อยมาก๓๘ วงจรทางการเมืองเป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนินการของสภาองค์กรชุมชน การใช้สภา

องค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือในการหาคะแนนเสียงเพื่อเข้าไปมีบทบาททางการเมือง๓๙ การใช้อ านาจโดยมิ

ชอบทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน การสร้างระบบอุปถัมภ์ในพื้นท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวก

                                                             

     ๓๖ สัมภาษณ์ นายฤทธ์ิ ธาราดล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนไร่หลักทอง องค์การบริหารส่วนต าบลไร่หลักทอง 
จังหวัดชลบุรี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๓๗ สัมภาษณ์ นายเจริญ พันพรม, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนทุ่งขวาง, องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
จังหวัดชลบุรี, ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๓๘ สัมภาษณ์ นางหทัยรัตน์ ปั้นดี, สมาชิกสภาชุมชนเกษตรสุวรรณ จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบล
เกษตรสุวรรณ, จังหวัดชลบุรี, ๑๗ มีนาคม ๑๕๕๘.  
     ๓๙ สัมภาษณ์ นายวิเชียร เหรียญทอง, สมาชิกสภาชุมชนหนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘. 



๑๔๑ 
 

พ้องของตน๔๐ มีกลุ่มคนท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากการจดแจ้ง จัดต้ังสภาองค์กรชุมชน๔๑ และยังมีการ

แบ่งพรรค แบ่งพวกทางการเมืองโดยไม่เกิดความร่วมมือระหว่างกัน๔๒ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดินท ากิน

เป็นของตนเอง หรือต้องสูญเสียท่ีดินท ากินให้กับนายทุนท าให้เกิดความท้อถอยท่ีจะท าการเกษตรต่อไป๔๓ 

การเกิดภัยพิบัติ แหล่งน้ าในการพัฒนาการเกษตร ระบบเศรษฐกิจท่ีตกต่ าอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดหนี้สิน

อย่างรุนแรงจนยากท่ีจะแก้ปัญหาด้วยการบริหารจัดการในระดับชุมชน๔๔ การบริหารงานแบบแยกส่วน

ระหว่างองค์กรภาครัฐและสภาองค์กรชุมชนจึงยากท่ีจะสร้ างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่องได้ อีกท้ังการให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นลดน้อยลงจน

บางครั้งมีการสูญหายไปแล้วก็มี๔๕ การเข้ามาของนายทุนข้ามชาติ การส่งเสริมการขยายตัวในการลงทุน

ทางอุตสาหกรรมท าให้ประชาชนละท้ิงถิ่นฐานบ้านเกิดหันไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมมาก

ขึ้น๔๖ การถอดบทเรียนการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนยังมีน้อยมาก ท าให้การค้นหาความรู้ใหม่ๆ 

หรือการเกิดนวัตกรรมจึงเป็นไปได้ยาก๔๗ ในชุมชนไม่มีการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างกว้างขวาง

จึงยังไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวทันสถานการณ์ภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูล

ยังด าเนินการอย่างไม่ค่อยเป็นระบบ และการให้ความร่วมมือของประชาชนบางชุมชนในด้านการให้ข้อมูล

                                                             

     ๔๐ สัมภาษณ์ นายฤทธิ ธาราดล, สมาชิกชุมชนไร่หลักทอง องค์การบริหารส่วนต าบลไร่หลักทอง จังหวัด
ชลบุรี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๔๑ สัมภาษณ์ นายขจร ชงมีสุข, สมาชิกสภาชุมชนวัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จังหวัดชลบุรี, 
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
    ๔๒ สัมภาษณ์ นางวิไล ปรีเปรม, สมาชิกสภาชุมชนเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๔๓ สัมภาษณ์ นายวิเชียร เหรียญทอง, สมาชิกสภาชุมชนหนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
จังหวัดชลบุรี, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๔๔ สัมภาษณ์ นางวัลยา แดงพยนต์, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง, 
จังหวัดชลบุรี, ๑๒ มีนาคม ๒๒๕๘.  
     ๔๕ สัมภาษณ์ นายสุชาติ แสงทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพลาะ องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เพลาะ จังหวัดชลบุรี, ๔ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๔๖ สัมภาษณ์ นางสุวรรณา สุชาติ สมาชิกสภาองค์กรชุมชนทุ่งขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง จัง
หวดชลบุรี, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๔๗ สัมภาษณ์ นายขจร ขงมีสุข, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนวัดโบสถ์ องค์การบิหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ จังหวัด
ชลบุรี, ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘.  



๑๔๒ 
 

ยังไม่เพียงพอ๔๘ แกนน าชุมชนท่ีเข้าร่วมด าเนินงานจะเป็นแกนน าท่ีถูกจัดต้ังมาโดยองค์กรอื่นมาก่อน 

แนวคิดและการสร้างสรรค์งานพัฒนาเชิงการเปล่ียนแปลงยังต้องได้รับการพัฒนาตลอดจนยกระดับความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ๔๙  การให้แกนน าสามารถขับเคล่ือนงานสู่เป้าหมายของชุมชนได้จึง

มีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาชาวบ้านท่ียังไม่เข้าใจไม่รู้บทบาท ภารกิจของสภาในการ

แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองของชาวบ้าน ๕๐ การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นทางการสูง และต้อง

ยึดติดกับกฎ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน และมีหน้าท่ีก ากับดูแลในหลายภาคส่วนจึงไม่สามารถ

เข้าถึงปัญหาของชาวบ้าน และชุมชนอย่างแท้จริงได้ส่งผลให้การแก้ปัญหาต่างของสภาองค์กรชุมชน

เป็นไปไดอย่างช้าๆ และมีความยืดเย้ือเรื้อรังมาโดยตลอด๕๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

เพียงการด าเนินการตามรูปแบบเท่านั้น ไม่ได้เข้าถึงปัญหา และการตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของ

ประชาชนในชุมชน๕๒ วิกฤติทางการเมืองส่งผลให้เกิดการแบ่งฝ่ายและเกิดความขัดแย้งในสังคมโดยใช้

ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง และสถานการณ์ทางการเมืองมีความผันผวน ไม่แน่นอน

ตลอดเวลา๕๓ การเปล่ียนแปลงผู้น าทางการเมืองส่งผลต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเป็นอย่าง

มาก  ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง ๕๔ช่องทางการส่ือสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการ

                                                             

     ๔๘ สัมภาษณ์ นายเฉียบ เหรียญทอง, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนหนองปรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปรือ จังหวัดชลบุรี, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๔๙ สัมภาษณ์ นางสาวจุฬารัตน์ ก่อแก้ว สมาชิกสภาองค์กรชุมชนทุ่งขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
จังหวัดชลบุรี, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๕๐ สัมภาษณ์ นางสุดา ก่อกิจ สมาชิกสภาองค์กรชุมชนวัดบ่อกวางทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดบ่อ
กวางทอง จังหวัดชลบุรี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘. 
     ๕๑ สัมภาษณ์ นายสฤษณ์ จันทร์ทอง, ประธานสภาองค์กรชุมชนวัดเกาะจันทร์ เทศบาลต าบลเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี, ๕ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๕๒ สัมภาษณ์ นายฟรังโก ไมอ๊อกซี, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนท่าบุญมี เทศบาลต าบลท่าบุญมี จังหวัดชลบุรี, 
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๕๓ สัมภาษณ์ นายฤทธิ ธาราดล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนไร่หลักทอง องค์การบริหารส่วนต าบลไร่หลักทอง 
จังหวัดชลบุรี, ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๕๔ สัมภาษณ์ นางวัลยา แดงพยนต์, สมาชิกสภาองค์กรชุมชนวัดบ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวัดบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี, ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘.  



๑๔๓ 
 

ขับเคล่ือนงานเป็นไปโดยจ ากัดและควบคุมก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด๕๕ การเอื้อประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจ

มากกว่าภาคประชาสังคมท าให้การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนไม่เกิดความเข้มแข็งตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้องการ๕๖ 

 ตารางที่ ๔.๔ แสดง ความถี่ของผู้ตอบประเด็นอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

สภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วน ร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์การ
ชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 
ความถ่ี 

 
คนที่ 

อุปสรรค ๑๖ ๑๖, ๑๗, ๑๓, ๑๙, ๓, ๑๕, ๘, ๑, 
๑๘, ๒๑, ๒๐, ๔, ๑๒, ๑๓, ๗, ๕ 

       

  ๔.๑.๓ สาระส าคัญของสภาพการณ์ปัจจุบันในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัด

ชลบุรี 

    จากข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรีผู้วิจัยจ าแนกสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

   ๑. จุดแข็งในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

         ๑) สภาองค์กรชุมชนเป็นการเมืองภาคประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตยการ

รวมตัวของประชาชนท่ีมีความคิด มีอุดมการณ์เหมือนกัน 

       ๒) มีการจัดการตนเอง 

       ๓) การอยู่ในบริบทสภาพแวดล้อมท่ีเหมือนกันมีวัฒนธรรมท้องถิ่นเดียวกัน จึงเข้าใจ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  

   ๔) การมีกฎหมายรองรับการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน 

                                                             

     ๕๕ สัมภาษณ์ นายสุรพล เถลิงพงษ์, สมาชิกสภาชุมชนทุ่งขวาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง จังหวัด
ชลบุรี, ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘.  
     ๕๖ สัมภาษณ์ นางถนอม ไชยวรรณ์, ประธานกองทุนที่ดินท ากิน สภาองค์กรชุมชนเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, 
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘.  



๑๔๔ 
 

   ๕) มีหน่วยงานหลักท่ีส่งเสริม ช่วยเหลือการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน   

       ๖) การด าเนินงานท่ีมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       ๗) การด าเนินงานท าได้โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชุมชนจากผู้น าชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน 

     ๘) การด าเนินการเช่ือมโยงกับองค์กรชุมชนอื่นๆ  

       ๙) การวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

      ๑๐) การมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนในลักษณะภาคีเครือข่าย 

       ๑๑) ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการ

แก้ปัญหา 

      ๑๒) การปลูกฝังวัฒนธรรมความถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน จึงมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกัน

และกัน 

        ๑๓) มีจิตผูกพันในผืนแผ่นดินท่ีตนเองอยู่อาศัย จึงมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมสูง 

        ๑๔) สถาบันทางพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในการรวมกลุ่มของสภาองค์กรชุมชนได้

เป็นอย่างดี 

        ๑๕) การมีส่วนร่วมที่เป็นไปตามธรรมชาติ ตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

        ๑๖) การมีส่วนร่วมเป็นไปตามหลักธรรมค าสอนเกี่ยวกับความรัก ความเมตตา ความ

สามัคคีของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน 

        ๑๗) พระสังฆาธิการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การด าเนินงานสภาองค์กรชุมชน 

      ๑๘) วัดเป็นสถานท่ีในการรวมตัวกันของประชาชนในการประชุม 

      ๑๙) ความมีอิสระในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน 

    ๒๐) มีการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชน 

        ๒๑) การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นการส่งเสริมการเคารพในสิทธิของผู้อื่น

ด้วย 

        ๒๒) การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นการส่งเสริมการเคารพในสิทธิของผู้อื่น  

        ๒๓) ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตอาสา มีความสมัครใจในการพัฒนาพื้นท่ีท่ีตนอยู่อาศัย 



๑๔๕ 
 

        ๒๔) มีกลไกการท างานโดยใช้ปัญญมิได้ใช้อ านาจและผลประโยชน์ส่วนตนและพวก  

              ๒๕) ใช้ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 

  ๒. จุดอ่อนในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

       ๑) กลุ่มผู้น ามีอายุเฉล่ียท่ีสูงขึ้น การสร้างทายาทสืบทอดเจตนารมณ์ยังมีไม่มาก

เท่าท่ีควร 

       ๒) ผู้น าบางคนยังมีลักษณะผู้น าเด่ียวท่ีขาดวิสัยทัศน์การท างานเป็นทีมขาดความ

ต่อเนื่องทางความคิดท่ีสร้างสรรค์จากสมาชิกสภาองค์กรชุมชน   

      ๓) ขาดกระบวนการในการตัดสินใจร่วมของทุกภาคส่วน 

      ๔) ขาดการวางแผนท่ีดีส่งผลต่อการขับเคล่ือนสภาองค์กรชุมชนท่ีไม่ต่อเนื่อง   

      ๕) ประชาชนติดภารกิจในอาชีพส่วนตัว ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง   

      ๖) กลุ่มองค์กรชุมชนยังขาดเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนรวมไปถึงเทคโนโลยี  

       ๗) ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการด าเนินงานสภาองค์กร

ชุมชนอย่างแท้จริง  

       ๘) ประชาชนยังไม่ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชน  

       ๙) มุมมองว่าสภาองค์กรชุมชนเป็นการหาเสียงทางการเมือง 

     ๑๐) การประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่ วมในการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนยังมีไม่ท่ัวถึง 

       ๑๑) ประชาชนในบางพื้นท่ียังขาดการตระหนักถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตถึงการ

พัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนของระบบทุนนิยม   

       ๑๒) ประชาชนขาดความรู้ในด้านการจัดการผลผลิตเชิงธุรกิจและการตลาด  

       ๑๓) การแก้ปัญหาเรื่องรายได้ทางเกษตรไม่ได้  

      ๑๔) ฐานะของประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็นผู้มีรายได้น้อย   

       ๑๕) ประชาชนบางชุมชนไม่ค่อยเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจการประกอบอาชีพ 

       ๑๖) การแบ่งพรรคแบ่งพวกขาดความสามัคคี  

       ๑๗) ประชาชนยังเคยชินกับการถูกส่ังการจากภาครัฐ  



๑๔๖ 
 

        ๑๘) ความเกรงกลัวว่าจะเป็นเรื่องกระท าการท่ีผิดกฎหมายความมั่นคงหากเข้าร่วม

การประชุม  

        ๑๙) การเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีมีการเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุม

ของประชาชนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมของประชาชน 

         ๒๐) การขาดสภาพคล่องทางงบประมาณเป็นปัจจัยหนึ่งในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

        ๒๑) การได้รับงบประมาณสนับสนุนตามหลักการผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน  

        ๒๒) สภาองค์กรชุมชนไม่มีงบประมาณเป็นของตนเองโดยตรง  

        ๒๓) ความเป็นทางการสูงการด าเนินงานในการเบิกจ่ายท่ีรัดกุมและอยู่ภายใต้

กฎระเบียบ       

       ๒๔) การขาดความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจระหว่างกันของสภาองค์กรชุมชน

และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

        ๒๕) สภาองค์กรชุมชนถูกมองว่าเป็นองค์กรท่ีจะมาตรวจสอบการท างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

         ๒๖) นักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนเพื่อรักษาฐานเสียงของตน   

        ๒๗) ประชาชนยังสับสนในบทบาทหน้าท่ีและภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสภาองค์กรชุมชนว่ามีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีแท้จริงอย่างไร  

         ๒๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กล้าท่ีจะท่ีจะตัดสินใจในการจัดงบประมาณ

สนับสนุนให้แก่สภาองค์กรชุมชน ด้วยข้อจ ากัดในกฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบทางการคลังของหน่วยงาน  

  ๓. โอกาสในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

      ๑) กระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง การพึ่งตนเองและ

การพอเพียงเป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ในการยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทุกระดับ 

      ๒) กระแสสังคมเกี่ยวกับความต่ืนตัวในการปฏิรูประบบสังคมของเมืองไทย  

     ๓) รัฐบาลเห็นความส าคัญต่อสังคมฐานราก เศรษฐกิจฐานราก  



๑๔๗ 
 

     ๔)  กฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น   

     ๕) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มสังคมฐานรากของสังคม 

และเพิ่มศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   

     ๖) กฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎ ระเบียบท่ีก าหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

         ๗) สถานการณ์ ASEAN ท่ีมีมุมมองว่าประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรทางอาหารโลก  

      ๘) พื้นท่ีจังหวัดชลบุรีมีทรัพยากรทางอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ 

  ๔. อุปสรรคในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

     ๑) ศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนท่ีจะเข้าถึงแหล่งงบประมาณยังมีน้อยมาก   

     ๒) วงจรทางการเมืองเป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนินการของสภาองค์กรชุมชน  

     ๓) การใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือในการหาคะแนนเสียง 

     ๔) การใช้อ านาจโดยมิชอบทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน  

     ๕) การสร้างระบบอุปถัมภ์ในพื้นท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตน   

     ๖) การแบ่งพรรค แบ่งพวกทางการเมืองโดยไม่เกิดความร่วมมือระหว่างกัน   

     ๗) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง  

     ๘) การเกิดภัยพิบัติ  

     ๙) ปัญหาแหล่งน้ าในการพัฒนาการเกษตร  

     ๑๐) ระบบเศรษฐกิจท่ีตกต่ าอย่างต่อเนื่อง 

     ๑๑) การบริหารงานแบบแยกส่วนระหว่างองค์กรภาครัฐและสภาองค์กรชุมชน 

     ๑๒) การให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นลด 

     ๑๓) การเข้ามาของนายทุนข้ามชาติ  

     ๑๔) การส่งเสริมการขยายตัวในการลงทุนทางอุตสาหกรรมท า 

     ๑๕)  การถอดบทเรียนการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนยังมีน้อยมาก  

     ๑๖) ชุมชนไม่มีการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจึงไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวทัน

สถานการณ์ภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  

     ๑๗) การจัดเก็บข้อมูลยังด าเนินการอย่างไม่ค่อยเป็นระบบ  



๑๔๘ 
 

     ๑๘) การให้ความร่วมมือของประชาชนบางชุมชนในด้านการให้ข้อมูลยังไม่เพียงพอ  

       ๑๙) แกนน าชุมชนท่ีเข้าร่วมด าเนินงานจะเป็นแกนน าท่ีถูกจัดต้ังมาโดยองค์กรอื่นมา

ก่อน 

       ๒๐) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นทางการสูง และต้องยึดติดกับกฎ ระเบียบ

และข้อบังคับของหน่วยงาน  

       ๒๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีก ากับดูแลในหลายภาคส่วนจึงไม่สามารถ

เข้าถึงปัญหาของชาวบ้าน และชุมชนอย่างแท้จริงได้ 

       ๒๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเพียงการด าเนินการตามรูปแบบไม่

สามารถตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในชุมชน   

       ๒๓) วิกฤติทางการเมืองส่งผลให้เกิดการแบ่งฝ่ายและเกิดความขัดแย้งในสังคมโดยใช้

ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง  

       ๒๔) สถานการณ์ทางการเมืองมีความผันผวน ไม่แน่นอนตลอดเวลา   

       ๒๕) การเปล่ียนแปลงผู้น าทางการเมืองส่งผลต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน 

       ๒๖) ช่องทางการส่ือสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการขับเคล่ือนงานเป็นไปโดย

จ ากัดและควบคุมก ากับดูแลอย่างเข้มงวด  

       ๒๗) การเอื้อประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจมากกว่าภาคประชาสังคมท าให้การด าเนินงาน

ของสภาองค์กรชุมชนไม่เกิดความเข้มแข็งตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

    ๔.๑.๔ การตีความหมายของปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 ปัจจัยภายในของสภาองค์การชุมชนที่เป็นจุดแข็งในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชน

จังหวัดชลบุรี 

     สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีเป็นการเมืองภาคประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย เกิด

จากการรวมตัวของประชาชนท่ีมีความคิดท่ีมีอุดมการณ์เดียวกัน  มีการจดแจ้ง และจัดต้ังโดยเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีก าหนดไว้ โดยหน่วยงานหลักจากส่วนกลาง คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนท าหน้าท่ีส่งเสริม 

ช่วยเหลือการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน ด าเนินงานโดยการจัดการตนเองเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น 

เนื่องจากการท่ีประชาชนในพื้นท่ีอยู่ในบริบทสภาพแวดล้อมเดียวกันจึงมีความเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น



๑๔๙ 
 

อย่างแท้จริง ในการด าเนินงานมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชน การสร้างความร่วมมือโดยอาศัยวัฒนธรรมเครือญาติและความ

ศรัทธาเช่ือถือในตัวผู้น า ปราชญ์ชาวบ้าน มาสร้างองค์ความรู้ของชุมชน โดยมีการวางแผนการด าเนินงาน

อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทร่วมแสดงความ

คิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ตามวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่นท่ีปลูกฝังวัฒนธรรมให้เอื้ออาทร ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ผนวกกับความรักความผูกพันต่อ

ผืนแผนดินแม่ท่ีตนเองอาศัยอยู่ส่งผลให้เกิดความเสียสละต่อส่วนรวม อีกท้ังสถาบันทางพระพุทธศาสนามี

ส่วนช่วยในการรวมกลุ่มของสภาองค์กรชุมชนได้เป็นอย่างดี มีพระสังฆาธิการเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใหเ้ป็นไปตาม

หลักธรรมค าสอนเกี่ยวกับความรัก ความเมตตา ความสามัคคีของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน วัดเป็น

สถานท่ีหนึ่งท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการรวมตัวกันเพื่อประชุมปรึกษาหารือ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของ

สมาชิกขององค์กรชุมชน ในท่ีประชุมสมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับฟังความความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งแสดงถึง

การเคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วย การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนมีความเป็นอิสระในการบริหาร

จัดการตนเองของชุมชน โดยประชาชนในท้องถิ่นมีจิตอาสา มีความสมัครใจในการพัฒนาพื้นท่ีท่ีตนอยู่

อาศัย กลไกการท างานโดยใช้ปัญญา มิได้ใช้อ านาจและผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดยค านึงถึง

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 

    ปัจจัยภายในของสภาองค์การชุมชนที่เป็นจุดอ่อนในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชน

จังหวัดชลบุรี 

    สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีมีจุดด้อยท่ีควรด าเนินการแก้ไขโดยกลุ่มผู้น ามีอายุเฉล่ียท่ีสูงขึ้น 

การสร้างทายาทสืบทอดเจตนารมณ์ยังมีไม่มากเท่าท่ีควร ผู้น าบางคนยังมีลักษณะผู้น าเด่ียวท่ีขาด

วิสัยทัศน์การท างานเป็นทีมขาดความต่อเนื่องทางความคิดท่ีสร้างสรรค์จากสมาชิกสภาองค์กรชุมชน  ขาด

กระบวนการในการตัดสินใจร่วมของทุกภาคส่วน แม้จะมีการวางแผนท่ีดีและเป็นระบบ แต่การด าเนินงาน

ขาดความต่อเนื่อง ปัจจัยท่ีเกิดจากประชาชนติดภารกิจในอาชีพส่วนตัว ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง  กลุ่ม

องค์กรชุมชนยังขาดเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วน

ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนอย่างแท้จริง และจากมุมมองท่ีว่าสภาองค์กร

ชุมชนเป็นการหาเสียงทางการเมือง เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหป้ระชาชนยังไม่ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภา



๑๕๐ 
 

องค์กรชุมชน อีกท้ังการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนยังมีไม่ท่ัวถึง ประชาชนในบางพื้นท่ียังขาดการตระหนักถึงปัญหาท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคตถึงการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนของระบบทุนนิยม ประชาชนขาดความรู้ในด้านการจัดการ

ผลผลิตเชิงธุรกิจและการตลาด ปัญหาเรื่องรายได้ทางการเกษตร และฐานะของประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็น

ผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการแบ่งพรรคแบ่งพวกท าให้เกิดการขาดความสามัคคี ประชาชนยังเคยชินกับ

การถูกส่ังการจากภาครัฐ มีความเกรงกลัวว่าจะเป็นเรื่องกระท าการท่ีผิดกฎหมายความมั่นคงหากเข้าร่วม

การประชุม การเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีมีการเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมของประชาชนส่ง

ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมของประชาชน สภาองค์กรชุมชนไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง

โดยตรง บางครั้งการขาดสภาพคล่องทางงบประมาณเป็นปัจจัยหนึ่งในการมีส่วนร่วมของประชาชน และ

การได้รับงบประมาณสนับสนุนตามหลักการผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งมีความเป็นทางการสูง

การด าเนินงานในการเบิกจ่ายท่ีรัดกุมและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และการขาดความร่วมมือและการสร้าง

ความเข้าใจระหว่างกันของสภาองค์กรชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชนถูกมอง

ว่าเป็นองค์กรท่ีจะมาตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังมีปัจจัยจากนักการเมือง

ท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชน

เพื่อรักษาฐานเสียงของตน  ประชาชนยังสับสนในบทบาทหน้าท่ีและภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสภาองค์กรชุมชนว่ามีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีแท้จริงอย่างไร รวมไปถึงองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไม่กล้าท่ีจะท่ีจะตัดสินใจในการจัดงบประมาณสนับสนุนให้แก่สภาองค์กรชุมชน ด้วยข้อจ ากัด

ในกฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบทางการคลังของหน่วยงาน 

     ปัจจัยของสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสของสภาองค์การชุมชนในการด าเนินงาน

ของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

      สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีมีโอกาสจากปัจจัยภายนอกในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การด าเนินงาน คือ การท่ีประชาชนทุกระดับยึดกระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน

เรื่อง การพึ่งตนเองและการพอเพียงมาเป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ในการยึดเหนี่ยวจิตใจ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ของเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มสังคมฐานรากของสังคม และเพิ่มศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน และกระแสสังคมเกี่ยวกับความต่ืนตัวในการปฏิรูประบบสังคมของเมืองไทย โดยรัฐบาลเล็งเห็น

ความส าคัญต่อสังคมฐานราก กระตุ้นให้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การมีกฎหมายรองรับการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสถานการณ์ ASEAN ท่ีมีมุมมองว่าประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรทาง

อาหารของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นท่ีภาคตะวันออกของประเทศไทยท่ีมี

ทรัพยากรทางอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ และประกาศเป็น”แหล่งอาหารของโลก”  

    ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคของสภาองค์การชุมชนในการด าเนินงานของ

สภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

    สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีมีอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานจาก

วงจรทางการเมืองเป็นอุปสรรคส าคัญในการด าเนินการของสภาองค์กรชุมชนท่ีการใช้สภาองค์กรชุมชน

เป็นเครื่องมือในการหาคะแนนเสียง มีการใช้อ านาจโดยมิชอบทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน การ

สร้างระบบอุปถัมภ์ในพื้นท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตน โดยแกนน าชุมชนท่ีเข้าร่วมด าเนินงาน

จะเป็นแกนน าท่ีถูกจัดต้ังมาโดยองค์กรอื่นมาก่อน จึงมีการแบ่งพรรค แบ่งพวกทางการเมือง โดยไม่เกิด

ความร่วมมือระหว่างกัน ศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนท่ีจะเข้าถึงแหล่งงบประมาณยังมีน้อยมาก ระบบ

เศรษฐกิจท่ีตกต่ าอย่างต่อเนื่อง การเข้ามาของนายทุนข้ามชาติท่ีเกิดจากการส่งเสริมการขยายตัวในการ

ลงทุนทางอุตสาหกรรม ประกอบประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง และการเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ประชาชนจึงท้ิงถิ่นฐานไปรับจ้างท างานในโรงงานอุตสาหกรรม การให้ความส าคัญต่อภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นลดลง การถอดบทเรียนการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนยังมีน้อยมาก เนื่องจากการให้

ความร่วมมือของประชาชนบางชุมชนในด้านการให้ข้อมูลยังไม่เพียงพอ การจัดเก็บข้อมูลยังด าเนินการ

อย่างไม่ค่อยเป็นระบบ รวมไปถึงชุมชนไม่มีการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจึงไม่สามารถพัฒนาให้ก้าว

ทันสถานการณ์ภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความ

ใกล้ชิดกับสภาองค์กรชุมชนก็ตาม แต่การบริหารงานยังเป็นแบบแยกส่วนระหว่างองค์กรภาครัฐและสภา

องค์กรชุมชน ด้วยความท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นทางการสูง และต้องยึดติดกับกฎ 

ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงาน ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีก ากับดูแลในหลาย

ภาคส่วนจึงไม่สามารถเข้าถึงปัญหาของชาวบ้าน และชุมชนอย่างแท้จริงได้ จึงท าให้การส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนเป็นเพียงการด าเนินการตามรูปแบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

ในชุมชนได้  และปัจจัยจากวิกฤติทางการเมืองส่งผลให้เกิดการแบ่งฝ่ายและเกิดความขัดแย้งในสังคมโดย

ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง  รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองมีความผันผวน ไม่แน่นอน
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ตลอดเวลา  การเปล่ียนแปลงผู้น าทางการเมืองส่งผลต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ช่องทางการ

ส่ือสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนในการขับเคล่ือนงานเป็นไปโดยจ ากัดและควบคุมก ากับดูแลอย่าง

เข้มงวด การเอื้อประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจมากกว่าภาคประชาสังคมท าให้การด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนไม่เกิดความเข้มแข็งตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  

  ๔.๑.๕ การสรุปวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัด

ชลบุรี 

  โดยสรุปจากการศึกษาสภาพปัจจุบันในความเป็นจริงในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชน

จังหวัดชลบุรีน าไปสู่การวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง 

(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม 

(Threat) สรุปได้ว่า 

    ๑) สภาพปัจจุบันที่ เป็นจุดแข็ง (Strength) ในการด าเนินงานของสภาองค์การ

ชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้แก่ 

      ๑. องค์กรสภาองค์กรชุมชนมีการด าเนินการโดยการมีอุดมการณ์ร่วมกันตาม

แนวทางประชาธิปไตย 

     ๒. สภาองค์กรชุมชนด าเนินการจัดต้ังโดยมีกฏหมายรองรับ 

     ๓. สภาองค์การชุมชนมีบริบทสภาพแวดล้อมท่ีมีวัฒนธรรมเดียวกัน 

    ๔. สภาองค์การชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน   ผู้น าชุมชน ท่ีได้รับการเคารพศรัทธา 

     ๔. สภาองค์กรชุมชนเกิดจากการเข้าใจปัญหาและเข้าถึงข้อมูลปัญหาของชุมชน

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

   ๕. สภาองค์กรชุมชนมีการใช้ปัญญาแก้ปัญหามากกว่าการใช้อ านาจ 

    ๒) สภาพปัจจุบันที่เป็นจุดอ่อน (Weakness) ในการด าเนินงานของสภาองค์การ

ชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้แก่ 

๑. ผู้สืบเจตนารมณ์ยังมีน้อยในการด าเนินการงานของสภาองค์การชุมชน 

๒. ผู้น าไม่มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  

๓. ขาดทักษะการท างานเป็นทีม  

๔. ในการด าเนินการงานของสภาองค์การชุมชนท่ีขาดความต่อเนื่อง 
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     ๕. การด าเนินการของสภาองค์การชุมชนขาดความเสียสละต่อส่วนรวม 

     ๖. การขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดี ท าให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นไม่เข้าใจ

บทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในสภาองค์กรชุมชน 

     ๗. การขาดความคล่องตัวในการด าเนินงานเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการ

บริหารงานเป็นขององค์กร ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ๓) สภาพปัจจุบันท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) ในการด าเนินงานของสภาองค์การ

ชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้แก่ 

    ๑. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานท่ีเกิดจากแรงจูงใจจากกระแสพระราชด ารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง การพึ่งตนเองและการพอเพียงมาเป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ในการยึด

เหนี่ยวจิตใจ 

     ๒. รัฐบาลให้ความส าคัญกับสังคมฐานรากโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

     ๓. กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานในทุกภาคส่วน 

     ๔. พื้นท่ีของจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เอื้ออ านวยต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการสภาองค์กรชุมชน 

    ๔) สภาพปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัด

ชลบุรี ได้แก่ 

๑. ปัญหาจากวงจรทางการเมือง  

๒. แกนน าถูกจัดต้ังจากองค์กรอื่น  

๓. ระบบอุปถัมภ์  

๔. ระบบเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่อง  

๕. นายทุนข้ามชาติ  

๖. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

๗. ระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ  

๘. การบริหารงานแบบแยกส่วน  



๑๕๔ 
 

๙. การเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจมากกว่าภาคประชาสังคม 

  จากข้อมูลท่ีสรุปมาข้างต้น สามารถแสดงได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๑ 

 

จุดแข็ง (ปัจจัยภายในองค์กร) จุดอ่อน (ปัจจัยภายนอกองค์กร) 
๑. การมีอุดมการณ์ร่วมกัน 
๒. การมีกฎหมายรองรับ 
๓. การมีวัฒนธรรมเดียวกัน 
๔. การเคารพศรัทธาผู้น า 
๕. การเคารพในสิทธิผู้อื่น  
๖. การใช้ปัญญาแก้ปัญหามากกว่าการ

ใช้อ านาจ 

๑. สืบเจตนารมณ์ยังมีน้อย  
๒. ผู้น าไม่มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  
๓. ขาดทักษะการท างานเป็นทีม  
๔. ขาดความต่อเนื่อง  
๕. ขาดความเสียสละเพื่อส่วนรวม  
๖. ขาดการประชาสัมพันธ์ และ 
๗. งบประมาณไม่เพียงพอ 

โอกาส (ปัจจัยภายนอกองค์กร) อุปสรรค(ปัจจัยภายนอกองค์กร) 
๑. การยึดเหนี่ยวจิตใจโดยรวมของ

ประชาชนทุกระดับจากกระแส
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  

๒. ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐกิ จพ อ เ พี ย ง  เ ป็ น
แนวทาง 

๓. การปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก  
๔. มีกฎหมายคุ้มครองการมีส่วนร่วม 
๕.  สถานการณ์ ASEAN  
๖. พื้นท่ีมีแหล่งทรัพยากรทางอาหาร

ของโลก 

     ๑. ปัญหาจากวงจรทางการเมือง  
๒. แกนน าถูกจัดต้ังจากองค์กรอื่น  

     ๓.  ระบบอุปถัมภ์  
     ๔.  ระบบเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่อง  
     ๕.  นายทุนข้ามชาติ  
     ๖.  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
     ๗.  ระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ ท้องถิ่นไม่มี
ประสิทธิภาพ  
      ๘. การบริหารงานแบบแยกส่วน  
      ๙. การเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจมากกว่าภาค
ประชาสังคม 

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัด

ชลบุรี 

 



๑๕๕ 
 

   ๔.๑.๖ การสังเคราะห์สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน

ของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 ผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ SWOT Analysis ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์

ข้อมูลโดยน าแนวคิดการมีส่วนร่วม ๔ ประการ คือ ๑) การมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ ๒) การมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงาน (ปฏิบัติงาน) ๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๔) การมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบ และประเมินผล มาเป็นแนวทางในการสังเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ๑. การมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจของประชาชน 

     การมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจของประชาชนเกิดแรงจูงใจจากกระแสพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง การพึ่งตนเองและการพอเพียงมาเป็นพลังท่ียิ่งใหญ่ในการยึดเหนี่ยว

จิตใจ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มให้ตนเองและครอบครัวรวมไปถึงสังคม 

ความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด การมีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อีกท้ังความศรัทธา เช่ือถือใน

ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ท าให้เกิดการรวมตัวกันเข้ามาด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในชุมชน  

     ๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชน 

     การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชน โดยการรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนด าเนินการ

มีการจดแจ้ง จัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชนในระดับต าบล มีการคัดเลือกคณะกรรมการของสภาองค์กร 

พร้อมท้ังคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และท่ีปรึกษาสภาองค์กรชุมชน การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

จังหวัดชลบุรี จากปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ได้รับรองสถานภาพองค์กรชุมชนถึง ๗๙ กลุ่ม และจัดต้ังสภา

องค์กรชุมชน ๔๕ องค์กร โดยชาวบ้านสามารถขับเคล่ือนแผนพัฒนาได้บ้างเป็นบางด้านเท่านั้น มีการ

จัดท าแผนพัฒนาชุมชนและน าเสนอแผนการพัฒนาต าบล ต่อระดับนโยบายท้องถิ่น หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ โดยผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม ด้านเกษตรอินทรีย์ มีการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี การ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาการท านาให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกับประชาชนโดยท่ัวไป จัดเวทีให้

ประชาชนเข้าร่วมรับรู้ และช้ีแจงเรื่องการท านาแบบเกษตรอินทรีย์ วิเคราะห์ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย พร้อม

หาแนวทางในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ด้านวัฒนธรรมชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีเชิญปราชญ์ และคนใน

พื้นท่ีเดิมท่ีเคยได้รู้เห็นเรื่องราวในอดีตมาเล่าเรื่องของชุมชนในอดีตให้กลุ่มเยาวชนฟังและจดเป็นบันทึก



๑๕๖ 
 

ของชุมชนเหตุการณ์ต่างๆ ด้านสุขภาพและสุขภาวะ สร้างสุขภาพเพื่ออาหารปลอดภัย โดยตระหนักถึง

ความส าคัญอันหลากหลายทางชีวภาพท่ีทรงคุณค่าและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ  

  ๓. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน 

   ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม ผลประโยชน์ท่ี

กล่าวถึง เป็นผลประโยชน์ท้ังทางส่วนรวม และผลประโยชน์ส่วนตัว และวัดได้ท้ังทางด้านวัตถุ ด้าน

ร่างกาย และด้านจิตใจ กล่าวคือผลประโยชน์จากการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นองค์กรชุมชนช่วยในการ

แก้ปัญหาสังคม เกิดความเข้มแข็งของชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมแบบเครือญาติท่ีสร้างความอบอุ่น และการ

ช่วยเหลือเกื้อกูล การเข้าใจซึ่งกันและกัน การสร้างธรรมนูญสุขภาพชุมชน เพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี จากการ

รับประทานอาหารท่ีปลอดสารพิษ การรับรู้เรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นท าให้เกิดการเรียนรู้

ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ของเยาวชนปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิด เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหลายวัย และ

เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพในแต่ละชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และด ารงชีวิตอย่างมี

คุณภาพ มีวิถีชีวิตอยู่บน “วัฒนธรรมข้าว” และ “วัฒนธรรมน้ า” เป็นหลักในชีวิตประจ าวัน และเป็น

หลักประกันในการ “มีกิน มีใช้” และความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 

    ๔. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตรวจสอบ และประเมินผลของประชาชน    

   ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการตรวจสอบ และประเมินผล จากการจัดให้มีเวที

การศึกษาหารือกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมี

ผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ สุขภาพอนามัย 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไขและ

แนวทางการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีแสดงถึงองค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างยั่งยืน อีกท้ังการวางแผนขยายพื้นท่ีสภาองค์กรชุมชนต าบลใหม่ใน ๘ พื้นท่ีเพื่อครอบคลุมพื้นท่ีของ

จังหวัดชลบุรี การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน การส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชน การจัดต้ังสภาองค์กร

ชุมชนใหม่ การเช่ือมโยงองค์กรชุมชน - ท้องถิ่นและท้องท่ีในการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุก

หมู่บ้าน และทุกชุมชน โดยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรและเยาวชนในสถานศึกษา บนพื้น

ฐานเศรษฐกิจพอเพียงให้ครบวงจร  



๑๕๗ 
 

    สรุป สภาพปัจจุบันในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี  พบว่า ในการ

ด าเนินงานของสภาชุมชนมีจุดแข็งท่ีการมีอุดมการณ์ร่วมกัน การมีกฎหมายรองรับ มีวัฒนธรรมเดียวกัน 

การเคารพศรัทธาผู้น า การเคารพในสิทธิผู้อื่น และการใช้ปัญญาแก้ปัญหามากกว่าการใช้อ านาจ ส่วน

จุดอ่อนอยู่ท่ีผู้สืบเจตนารมณ์ยังมีน้อย ผู้น าไม่มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ขาดทักษะการท างานเป็นทีม ขาด

ความต่อเนื่อง ขาดความเสียสละเพื่อส่วนรวม ขาดการประชาสัมพันธ์ และงบประมาณไม่เพียงพอ โอกาส

จากการยึดเหนี่ยวจิตใจโดยรวมของประชาชนทุกระดับจากกระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว หลักเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก กฎหมายคุ้มครองการมีส่วนร่วม 

สถานการณ์ ASEAN พื้นท่ีมีแหล่งทรัพยากรทางอาหารของโลก มีอุปสรรคท่ีเกิดจากวงจรทางการเมือง 

แกนน าถูกจัดต้ังจากองค์กรอื่น ระบบอุปถัมภ์ ระบบเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่อง นายทุนข้ามชาติ ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานแบบแยกส่วน การเอื้อต่อ

ภาคธุรกิจมากกว่าภาคประชาสังคม 

    การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ในด้านการตัดสินใจ เกิดจากพลังยึด

เหนี่ยวจิตใจจากกระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวทางจากหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง วัฒนธรรมท้องถิ่น ความศรัทธาในผู้น า และหลักศาสนา ด้านการด าเนินงาน(การปฏิบัติ) มีการ

รวมตัวจัดต้ัง จดแจ้งองค์กรสภาชุมชน น าเสนอแผนพัฒนา และขับเคล่ือนแผนพัฒนา มีผลการด าเนินงาน

เป็นรูปธรรม วิเคราะห์ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ด้านการรับ

ผลประโยชน์ ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมร่วมกัน มีสังคมท่ีอบอุ่น มีสุขภาวะท่ีดีท้ังทางร่างกายและ

จิตใจ มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม การตรวจสอบ และประเมินผลของ

ประชาชน มีการปรึกษาหารือ  แสดงความคิดเห็น ในโครงการและกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ เสนอแนะ

แนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนา การประเมินผลจากการจัดให้มีเวทีการศึกษาหารือกันเพื่อแสดง

ความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น การเสนอแนะปัญหา แนว

ทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ สุขภาพอนามัย 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน การส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชน การจัดต้ังสภาองค์กร

ชุมชนใหม่ การเช่ือมโยงองค์กรชุมชน - ท้องถิ่นและท้องท่ีในการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุก

หมู่บ้าน และทุกชุมชน โดยสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๒ 



๑๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

๔.๒ ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่มีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยการวิจัยเชิงเอกสาร 

    ๔.๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีที่และหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ

การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

     จากการศึกษาวิเคราะห์เชิงเอกสารจากแนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธธรรม และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องในบทท่ี ๒ ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  ดังต่อไปนี้ 

         ๑) แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี 

      การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี หมายถึง 

ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย มีการร่วมมือ มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนช่วย เข้าไปมีอิทธิพลและบทบาท ไม่ว่า

ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือในทุกขั้นตอนของกิจกรรมในการด าเนินการ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ

ชุมชน องค์การ หรือสังคมนั้น ๆ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะท้ังในด้านต่าง ๆ คือการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร่วม

สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการด าเนินงานของ

สภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี 

ด้านการตัดสินใจ 

- มีศูนย์รวมจิตใจ 

- มคีวามรักถิ่นฐาน 

- มวีัฒนธรรมเก้ือกูลกัน 

- มีความเช่ือมั่นผู้น า 

   

 

 

 

 

ด้านการด าเนินงาน 

- การรวมตัวจัดต้ัง จดแจ้ง

สภาองค์กรชุมชน 

- น าเสนอแผนพัฒนา 

- วิเคราะห์สถานการณ์ 

- แก้ไขปัญหาและพัฒนา

อย่างเป็นระบบ 

ด้านการรับผลประโยชน์ 

- ชุมชนเข้มแข้ง 

- มีวัฒนธรรมร่วม 

- สุขภาวะที่ดี 

- เกิดความสมดุลทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการตรวจสอบและประเมินผล 

- การแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรม

และโครงการของภาครัฐ 

- ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและ

พัฒนา 

- การเก็บข้อมูลชุมชน/องค์กรชุมชน 

- การเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน 

แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงสภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี  
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ตัดสินใจ ท้ังในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการปฏิบัติตามโครงการ 

การติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงาน กล่าวได้ว่าเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วน ทุกขั้นตอนต้ังแต่ในระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และ

ระดับสูง เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อ

กระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาความร่วมมือ ร่วมใจ การประสานงาน ความรับผิดชอบความ

ร่วมมือร่วมใจ รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 

    การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญต่อการท างานเป็นทีม มีผลต่อจิตใจท าให้เขารู้สึกว่า

เขาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา การแก้ไขปัญหา จน

สามารถหาทางออกท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ลดค่าใช้จ่ายและเวลา เป็นฉันทามติท่ีได้รับการยอมรับ 

และมีความเช่ือมั่นว่ามีความเป็นธรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา 

และสร้างความเจริญให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านของตนผ่านกิจกรรมตามโครงการต่างๆ และถือเป็นวิธีการท่ี

มีความส าคัญท่ีสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐยอมรับฟัง

ปัญหาตามความต้องการและข้อเสนอของประชาชน 

    ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่ต้น

จนเสร็จส้ินโครงการหรือกิจกรรม โดยร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมในการตัดสินใจ 

ร่วมในการด าเนินการ ร่วมในผลประโยชน์และร่วมในการติดตามประเมินผล ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษาใน

ระยะยาว และการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละระดับ จะเป็นปฏิภาคกับระดับการมีส่วนร่วม การมี

ส่วนร่วมในระดับน้อยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด คือ การถูกบังคับ ถูกหลอก ถูกชักชวน ถูกสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

มีโอกาสเสนอความคิดเห็น มีโอกาสเสนอโครงการ และมีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเองเรียงตามล าดับ 

    ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนคือปัจจัยด้านกลไกภาครัฐท่ีต้องท าความเข้า

ใจความแตกต่างของวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น และประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจ

ในตนเอง และความช่ือความศรัทธาต่อการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐ โดยอาจจะใช้ตัวแทน

หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง โดยมีนักพัฒนาซึ่งต้องเป็นท่ียอมรับในความรู้ความสามารถเป็นผู้ส่งเสริม

และร่วมกับประชาชนในการแก้ไขปัญหา โดยจูงใจด้วยการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท่ีได้รับ การได้รับการ

ตอบตนองตามท่ีต้องการ 



๑๖๐ 
 

    การมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งเป็น ๓ ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ 

และกระบวนการมีส่วนร่วมจะท่ีน าไปสู่สังคมแห่งความพร้อมเพรียง ความร่วมมือ ความเข้าใจ การ

ตัดสินใจในความเป็นเจ้าของท้องถิ่นนั้นโดยมีวิธีการ ลักษณะ ขั้นตอนต่าง ๆ มากมายรวมท้ังพฤติกรรม

ของประชาชนท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับระบอบประชาธิปไตยของคนในชาติท้ังการร่วมการ

วางแผนหรือร่วมกันตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  การร่วมกันปฏิบัติตามส่ิงท่ีตนเองให้ความเห็นหรือเป็น

ข้อตกลงร่วมกัน ร่วมกันรับประโยชน์ท่ีเกิดจากการตัดสินใจในการกระท าของชุมชน ร่วมกันตรวจสอบ

ประเมินผลภายหลังจากการกระท า และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นอย่างชัดเจน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ท่ีมีอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยจะต้องมีพฤติกรรมท่ีความสนใจความเข้าใจ

ถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมนั้นๆตลอดจนมีทัศนคติความรู้สึกนึกคิดมีคุณสมบัติของพลเมืองท่ีดีของสังคม

ประชาธิปไตยในระดับท่ีดี 

    ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นทฤษฎีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมตาม

แนวทางประชาธิปไตย ได้แก่ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแทน ท่ีเน้นท่ีตัวแทนหรือผู้น าในการบริหารงาน ทฤษฎี

เกี่ยวกับประชาธิปไตยความเช่ือเบื้องต้นของทฤษฎีนี้ ก็คือประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันท้ังในด้าน

การแสดงออก ความคิดเห็นในเรื่องของรัฐท่ีประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออก ทฤษฎีตามล าดับ

ขั้นความต้องการของมนุษย์ กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ๕ ประการท่ีภาครัฐจะต้องค านึงถึง

เป็นเบื้องต้นในความต้องการของประชาชน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ี

กล่าวถึงการคิดตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การร่วมรับผลประโยชน์ และการตรวจสอบประเมิแนผล 

ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ กล่าวถึงความต้องการทางกายและใจ ถ้าคนมีขวัญก าลังใจดีพอ

ผลของการท างานจะสูงตามไปด้วย ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยมการสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดข้ึน 

เกิดค่านิยมรักชาติ เพื่อท่ีจะอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ และทฤษฎีการสร้างผู้น า กล่าวถึง 

การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์

ร่วมกัน 

       ๒) แนวคิดเก่ียวกับสภาองค์กรชุมชน  

        ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีรวมตัวกันในลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ โดยมิได้

จ ากัดอยู่กับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันตามบรรทัดฐานทางสังคม ส่ิงส าคัญอยู่ ท่ี

สมาชิกของชุมชนมีการติดต่อส่ือสารกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกัน มี
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วัตถุประสงค์ท่ีแน่ชัด และรวมตัวกันในระยะเวลาท่ีนานพอสมควร จนเกิดระบบความสัมพันธ์ และความ

ผูกพันเกิดขึ้น 

       แนวคิดชุมชนตามแนวคิดทางสังคมวิทยามองชุมชนว่าเป็นหน่วยทางสังคมและทางกายภาพ 

โดยมีลักษณะร่วมประกอบด้วย อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีความผูกพัน ชุมชน

ตามแนวคิดทางมานุษยวิทยา เป็นแนวคิดของกลุ่มโลกสังคมในอุดมคติ สืบเนื่องมาจากข้อจ ากัดทางสังคม

ท่ีไม่สามารถตออบสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลได้ โดยมุ่งเน้นความเป็นชุมชนท่ีก่อให้เกิด

มิตรภาพ ความเอื้ออาทร ความมั่นคง และความผูกพัน ชุมชนในมิติประชาสังคมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ การ

ท่ีผู้คนในสังคมเห็นสภาพปัญหาในสังคมท่ีสลับซับซ้อนยากแก่การแก้ไข เกิดจิตส านึกร่วมกันรวมตัวกัน

เป็นกลุ่มหรือองค์กร มีลักษณะเป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้วยความรักสมัครสมาน ความเอื้อ

อาทรกัน ชุมชนในมิติชุมชนเสมือนจริง เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นชุมชนทีไม่จ าเป็นต้องมีพื้นท่ี

ทางกายภาพ ไม่จ าเป็นว่าสมาชิกต้องพบปะหน้าตากันโดยตรง แต่เป็นชุมชนท่ีอาศัยเทคโนโลยีการส่ือสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องสานความสัมพันธ์ และจิตส านึกร่วมของสมาชิก 

       สภาองค์กรชุมชน เป็นองค์กรชุมชนท่ีประชาชนร่วมกันจัดต้ังขึ้น มาภายใต้การรับรองของ

กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และก าหนดแนว

ทางการพัฒนาขุมชนในท้องถิ่น  ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มหรืองค์กรต่าง ๆ เกิดการมีส่วนร่วมของคนใน

ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้เวทีพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน ถือเป็นเครื่องมือท่ี

เช่ือมต่อฐานของความดี  ความจริงไปสู่นโยบายทุกระดับและยังเป็นเป็นเครื่องมือของชุมชนฐานรากใน

การสร้างการเมืองใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการสังคม ชุมชน และการด าเนินชีวิตผสมผสาน

กันไป 

       สภาองค์กรชุมชน มีความเป็นมาจากประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีผลักดันแนวคิดของการมีสภาองค์กรชุมชน ก าหนด

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนขึ้นมา เพื่อสร้างการยอมรับการท างานร่วมกันแบบสภาองค์กรชุมชน 

เพื่อท าให้กรณีตัวอย่างดีๆ ท่ีท ามาแล้วขยายออกไปพื้นท่ีอื่น พื้นท่ีท่ีสนใจ และพร้อมจะร่วมกันสร้างสภา

องค์กรชุมชน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการสร้างระบอบประชาธิปไตยในระดับฐานราก สาระส าคัญของ

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ว่าด้วยสิทธิชุมชนและประชาชนมีบทบาทส าคัญในการ

พัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยมีภาครัฐส่งเสริม
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และสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ได้ก าหนด กระบวนการจัดต้ัง คุณลักษณะของสมาชิก และโครงสร้างในการบริหารงาน 

    ๓) แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน  

                  การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การกระจายอ านาจของส่วนกลางไปให้หน่วยการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบท้ังหมดหรือบางส่วน โดยประชาชนคิด 

ตัดสินใจและด าเนินการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่  และบริการสาธารณะท่ี

จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยภายในเขตท้องถิ่นของตนเอง การบริหาร

การเงินและการคลังและก าหนดนโยบายของตนเองรวมท้ังหน้าท่ีด าเนินกิจกรรมภายในกรอบท่ีกฎหมาย

บัญญัติไว้ มีความเป็นอิสระตามสมควร ราชการส่วนกลางเป็นเพียงหน่วยคอยก ากับดูแลเท่านั้น 

       ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในบางส่วนท่ีรัฐมอบหมายให้ เสามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน สามารถพัฒนา แก้ไขปัญหา สาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานให้กับ

ประชาชนเป็นฐานรากการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจ

ระบบและกลไกของประชาธิปไตย ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น และการ

พัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศและเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลอีกด้วย 

      การปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็น ๒ รูปแบบ คือรูปแบบปกติท่ัวไปได้แก่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และรูปแบบพิเศษ ได้แก่กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และ

เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐส่วนกลาง ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณ อีกท้ังเป็นแหล่งการเรียนรู้

ระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน โดยมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นนิติบุคคล มีอ านาจเฉพาะ ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการปกครองโดยการเลือกต้ังผู้บริหาร มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน มีอ านาจในการ

จัดหารายได้และใช้จ่ายรายได้ โดยการก ากับดูแลจากรัฐ 

       ๕) การมีสวนร่วมของประชาชนในการด าเนินการสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 

        สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้มีการจดแจ้ง จัดต้ังเป็นสภาองค์กร

ชุมชนในระดับต าบลได้โดยให้องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนได้น าเสนอข้อมูลของกลุ่มองค์กรท่ีมี

การจดแจ้ง จัดต้ังในระดับหมู่บ้านจะได้รับจดแจ้งโดยผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายองค์กรชุมชนจดแจ้งจัดต้ังโดย
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ก านัน หรือนายกเทศมนตรีของแต่ละต าบล และเมื่อมีการจดแจ้งจัดต้ังในระดับหมู่บ้านแล้ว จะมีการ

คัดเลือกคณะกรรมการของสภาองค์กรงชุมชนในระดับต าบล โดยแต่ละหมู่บ้านจะส่งผู้แทนของกลุ่ม

องค์กรจ านวน ๔ กลุ่ม เพื่อท่ีจะคัดเลือกเป็นคณะกรรมการของสภาองค์กรชุมชนแต่ละต าบล พร้อมท้ัง

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และท่ีปรึกษาสภาองค์กรชุมชน  

        การก่อตัวของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีอ าเภอเกาะจันทร์ 

จังหวัดชลบุรี เกิดจากการรวมตัวของประชาชนโดยมีเจ้าอธิการพิชิตศักด์ิ สุภาจาโร(ผู้วิจัย) ผู้น าสถาบัน

ทางศาสนาเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชนด้านการส่ือสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต่อมาสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชนจัดต้ังกลุ่มปัญญาพัฒนาเกาะจันทร์ในหมู่ท่ี ๓  และสถาบันส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้ามา

พัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริม โครงการชุมชนเป็นสุข มีชาวบ้าน ร่วมในโครงการรวมท้ังส้ินประมาณ ๕๐ 

คน ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๑ มีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนจึงได้มีการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีจ านวน ๑๐ สภาองค์กรชุมชน โดยมีสภาองค์กรชุมชนต าบลเกาะจันทร์เป็นสภาองค์กรชุมชน

แห่งแรกที่มีการจดแจ้ง จนกระท่ังปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีสภาองค์กรชุมชนรวมท้ังส้ินจ านวน ๔๕ องค์กร 

กระจายท่ัวทั้งจังหวัดชลบุรี 

    วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ด าเนินการในการคุ้มครอง บ ารุงรักษาและการใช้

ประโยชน์ร่วมในทรัพยากรทางธรรมชาติของท้องถิ่น โดยจัดให้มีเวทีการศึกษาหารือกันเพื่อแสดงความ

คิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีแสดง

ถึงองค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

     การวางแผนขยายพื้นท่ีสภาองค์กรชุมชนต าบลใหม่ใน ๘ พื้นท่ีเพื่อครอบคลุมพื้นท่ีของจังหวัด

ชลบุรี การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน การส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชน การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน

ใหม่ 

   การด าเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน โดยการเช่ือมโยงองค์กรชุมชน - ท้องถิ่นและท้องท่ีในการ

จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกหมู่บ้าน และทุกชุมชน โดยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับ



๑๖๔ 
 

เกษตรกรและเยาวชนในสถานศึกษา บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครบวงจรส่งเสริมการปลูกพืช

สมุนไพรเพื่อน ามาเป็นอาหารและยารักษาโรค สร้างจิตส านึกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม จัดท าแผนการพัฒนาชุมชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเกิดการเข่ือมโยงการ

ท างานของท้องถิ่น และท้องท่ี มีการพัฒนาอาชีพในแต่ละชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และด ารงชีวิตอย่างมี

คุณภาพ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว เช่ือมโยงเกษตร

อินทรีย์หรือส่ิงแวดล้อมในการดูแลสุขภาพของชุมชนให้คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดี มี

สุขภาพท่ีแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างเครือข่ายท่ีเป็นวัฒนธรรมของชุมชน มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถด ารงอยู่ และสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน  

   ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี จากปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๘ ได้รับรอง

สถานภาพองค์กรชุมชนถึง ๗๙ กลุ่ม และจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน ๔๕ องค์กร โดยชาวบ้านสามารถ

ขับเคล่ือนแผนพัฒนาได้บ้างเป็นบางด้านเท่านั้น มีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนและน าเสนอแผนการพัฒนา

ต าบล ต่อระดับนโยบายท้องถิ่น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โดยผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม  

    ด้านเกษตรอินทรีย์ การจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน ฟื้นฟูพื้นท่ีในชุมชนให้มีการลด 

ละ เลิก การใช้สารเคมี ดังกรณีพื้นท่ีสภาองค์กรต าบลเกาะจันทร์ชาวบ้านได้ร่วมมือกันท าปุ๋ยหมักแล้ว

น ามาใช้กันเองได้ สภาองค์กรชุมชนหนองปลาไหล อนุรักษ์ นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กินเอง พื้นแผ่นดิน

บรรพบุรุษ”  โดยได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการท านาให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกับประชาชน

โดยท่ัวไป ได้ศึกษาการท านา องค์กรชุมชนไร่หลักทอง ได้จัดท าโครงการแปลงนาสาธิตแบบเกษตรอินทรีย์ 

จัดเวทีให้ประชาชนเข้าร่วมรับรู้ และช้ีแจงเรื่องการท านาแบบเกษตรอินทรีย์ วิเคราะห์ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย 

พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลต าบลเกาะจันทร์มีการปรับพื้นท่ี

ในการปลูกพืชทางเลือกใหม่ และจัดท าแผนขององค์กรชุมชน การท าฝาย บ่อบาดาล เพื่อการบริโภคและ

การเพาะปลูก การบริหารจัดการน้ าอย่างมีคุณภาพ มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ลงส ารวจ

พื้นท่ีท่ีเกิดปัญหา น าปัญหาท่ีพบมาวิเคราะห์และวางแผนแก้ไข น าข้อมูลท่ีได้ไปเขียนเป็นแผนงาน 

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีการติดตามผลการด าเนินงาน และพัฒนาจนครบทุก

หมู่บ้าน 

   สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้ริเริ่มจัดท าโครงการ

อนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตร ปัญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า ดินปนเปื้อนสารเคมี  ชาวบ้านจึง

รวมตัวกันแก้ปัญหาโดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับปรุงดิน การรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้เอง
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และลดต้นทุนทางการเกษตร และลดการใช้สารเคมี การด าเนินการมีส่วนร่วมโดยการจัดประชุม ๒ ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน คือ ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชาวบ้านเกิดความรักและหวงแหนท่ีดินท ากิน และมีการ

ปลูกพืชผสมผสานเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด 

   ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านวัฒนธรรมชุมชน สภาองค์กรชุมชนต าบลห้วย

กะปปิระชาชนในพื้นท่ีเชิญปราชญ์ และคนในพื้นท่ีเดิมท่ีเคยได้รู้เห็นเรื่องราวในอดีตมาเล่าเรื่องของชุมชน

ในอดีตให้กลุ่มเยาวชนฟังและจดเป็นบันทึกของชุมชนเหตุการณ์ต่างในอดีต ท าเกิดการเรียนรู้ของเยาวชน

ปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิด เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหลายวัย และเกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สภาองค์กรชุมชนต าบลหนองเสือช้าง ประชาชนร่วมมือกัน ค้นหาองค์ความรู้ สร้างขบวนการเรียนรู้ เกิด

ความเข้าใจเรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพและสอดส่องดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ให้ถูก

ท าลาย องค์กรสภาชุมชนต าบลพลูตาหลวงร่วมมือกันอนุรักษ์สัตว์น้ าสายพันธ์ปลากัดพื้นบ้าน เพื่อสร้าง

เป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และสามารถก าจัดลูกน้ ายุงลาย  

   ผลการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ด้านสุขภาพและสุขภาวะ สภาองค์กรชุมชนเครือข่าย

จังหวัดชลบุรี สร้างสุขภาพเพื่ออาหารปลอดภัย โดยตระหนักถึงความส าคัญอันหลากหลายทางชีวภาพท่ี

ทรงคุณค่าและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีวิถีชีวิตอยู่บน “วัฒนธรรมข้าว” และ “วัฒนธรรมน้ า” 

เป็นหลักในชีวิตประจ าวัน และเป็นหลักประกันในการ”มีกิน มีใช้” และความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม โดยมิได้อิงอยู่กับความร่ ารวย ประชาชนในพื้นท่ีรวมตัวกัน เช่ือมโยงท้ังองค์

ความรู้ และพลังในการปกป้องพื้นท่ีด ารงไว้ซึ่งนิเวศน์วัฒนธรรมอันดีงาม ก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ด้วยการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และเกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาค

ประชาสังคมท้องถิ่น  มีการใช้เครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ” อันก่อให้เกิดสัญญาประชาคมสุขภาพ พัฒนา

ให้เป็นนโยบายสาธารณะ  การแก้ไขปัญหา พัฒนาสุขภาพ เพื่อน าไปสู่สุขภาพ สุขภาวะของประชาชนใน

จังหวัดชลบุรี มีการเช่ือมโยงประเด็นในทุกมิติ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปสถานการณ์ท่ีส าคัญโดยมี

การอ้างอิงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ การขับเคล่ือนอยู่ในระดับต าบลน าร่องเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการ

ทางสังคมจนพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด 

       ๖) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

        หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมท่ีน ามาสู่ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงาน

องค์กรท่ีได้ประพฤติปฏิบัติตาม คือ การหมั่นประชุมกันเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ เป็นการระดมมันสมอง 

รวมความสามารถท่ีทุกคนมี น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญใน
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ด้านต่างๆ ความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่

คณะ รับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อถึงตอนท างานก็ต้องท างานของส่วนรวมให้ดี 

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยทุกคนท่ีเป็นสมาชิกของสังคมจะต้องถือระเบียบข้อบังคับเพื่อปฏิบัติอย่าง

เสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ การให้ความเคารพ

นับถือผู้ใหญ่ เช่ือฟังค าสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นผู้น้อยเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

อย่างแยกไม่ออกเพราะการปกครองการบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม หน้าท่ีปกครอง หน้าท่ีส่ังการ 

เป็นต้น เป็นเรื่องท่ีผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้องปฏิบัติ โดยไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว ถ้าใคร

ปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคมมีระเบียบวินัยดีขึ้น สามารถท่ีจะด ารงรักษาส่ิงท่ีมีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน 

ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ การปกครอง รักสันติภาพขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ตลอดจนการดูแล

อารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่

บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจ

ต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุกตลอดไป 

       ๗) การบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักอปรินิหานิยธรรม 

       การมีส่วนร่วมด้วยการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ในสังคมท่ีคนอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ และ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา การร่วมกันปรึกษาหารือบ่อยๆจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้งานก้าวหน้าไปด้วยดี 

      การมีส่วนร่วมโดยการพร้อมเพียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  เป็นหลักการ

ของการประชุมท่ีดี แสดงถึงการอยู่ในระเบียบวินัย เป็นความรับผิดชอบของหมู่ของคณะไม่ให้มีความ

บกพร่อง สามารถท างานของส่วนรวมให้ดีและติดตามงานได้ถูกต้องแสดงถึ งความพร้อมใจเป็นหนึ่ง

เดียวกันการร่วมทุกข์ สุขกันเพื่อปฏิบัติภารกิจของหมู่คณะให้ลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายและก าหนดเวลา 

การพร้อมใจกันพิทักษ์รักษาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤติอันตรายแสดงถึงความพร้อมใจเป็นหนึ่ง

เดียวกัน เป็นพลังในการแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่คณะ 

       บทบัญญัติท่ีพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วใครๆ ไม่พึงเปรียบเทียบในทางบ้านเมืองการไม่

บัญญัติส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และไม่เลิกล้มกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะเป็นกฎหมายแม่บทของ

การปกครองเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข อีกท้ังไม่บัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กร
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ตามความพอใจของตนหรือของกลุ่มโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง การปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันส่งผลให้การ

บริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ   

       การมีส่วนร่วมโดยการเช่ือฟังผู้น า นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโสเป็นการสร้างความร่วมมือกันใน

การท างาน พึ่งพาอาศัยกัน และแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันบรรลุไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ

องค์กรด้วยความซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียร โดยผู้น า นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโสต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรมท่ีน่าเช่ือถือศรัทธา จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ตามเสียสละและท าประโยชน์ให้ชุมชน พื้นท่ี เพิ่มขึ้น 

       การมีส่วนร่วมโดยไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ในด้านการท างาน ค่าจ้าง การประกันสังคม การตัดสินใจ และทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีสิทธิในการพัฒนา 

ท้ังการศึกษา สันทนาการ การมีส่วนร่วมทั้งการเลือกต้ัง การรับต าแหน่ง การปฏิบัติหน้าท่ีราชการในทุกๆ

ระดับ มีการคุ้มครองสิทธิสตรี ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี ควรให้เกียรติ และยกย่อง โดยมีมาตรฐานความเสมอ

ภาคระหว่างหญิงและชาย คือ ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคทางสังคม ความ

เสมอภาคในครอบครัว ความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ โดยการสร้างค่านิยมท่ีส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนอาจจะเป็นค่านิยมด้ังเดิมท่ีส่ังสมกันมาในสังคมไทยท่ีมีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนา คือความ

เมตตาต่อกัน การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกัน การแบ่งปันกัน จะน าไปสู่สังคมท่ีสงบสุขในท่ีสุด 

      การมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามวัฒนธรรมของคนไทยท่ี

แสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี รักสันติภาพ ช่วยขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต มา

ช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้คนรักท้องถิ่นรักแผ่นดินของตนเองการคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา 

พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป โดยส่ังสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรม ภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมา

ของสังคมนั้นๆเป็นการส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาท้ังหมดท่ีได้ช่วยให้

มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อมา เป็นผลรวมของทุกส่ิงซึ่งความเจริญงอกงามท่ีสังคมนั้นๆ 

ได้ท าไว้หรือได้ส่ังสมมาจนถึงบัดนี้ และเป็นพื้นฐานของความเจริญงอกงามต่อไป 

      การมีส่วนร่วมในการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

เป็นการคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป ด้วยการถวายปัจจัยส่ี 

การปลูกฝังจิตส านึกการมีส่วนร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา การสนับสนุนการน าหลักธรรมของ

ศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส าหรับวัดเป็นการสร้างความรู้สึก

พร้อมท่ีจะพบเห็นเพื่อนภิกษุสามเณร ท่ีแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่หวงท่ีอยู่ ความไม่อิจฉา
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ริษยาคนอื่น ส าหรับสังคมท่ัวไปในการต้ังใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดี ส่งเสริมคนดี เลือกคนดีมี

ความสามารถเขามา เป็นก าลังพัฒนาหมู่คณะของตน มีความเสียสละ รู้จักการให้ เป็นการน ามาซึ่ง

สันติภาพในสังคม และรัฐจะต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจ อันดี

และความสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชน รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๔.๒.๒ สาระส าคัญของแนวคิด ทฤษฎีที่และหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

    ๑) สาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

     ๑. การมีส่วนร่วมเป็นการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

๒. การร่วมมือกันเข้าไปมีอิทธิพลและมีบทบาทในการด าเนินการอันจะก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ต่อชุมชน  

๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

๔. การให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ การ

ปฏิบัติตามโครงการ การติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงาน  

๕. มีส่วนร่วมในทุกระดับ คือ ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับสูง  

๖. การร่วมมือ ร่วมใจ การประสานงาน ความรับผิดชอบและรับผลประโยชน์จากการ

พัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 

   ๗. มีลักษณะการท างานเป็นทีมในการพัฒนา การแก้ไขปัญหา  

                     ๘. การท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

             ๙. เป็นฉันทามติท่ีได้รับการยอมรับ และมีความเช่ือมั่นว่ามีความเป็นธรรม  

             ๑๐ เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  

         ๑๑. เป็นวิธีการท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

    ๑๒. ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนเสร็จส้ินโครงการหรือกิจกรรม  

     ๑๓. การร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมในการ

ด าเนินการ ร่วมในผลประโยชน์และร่วมในการติดตามประเมินผล และบ ารุงรักษาในระยะยาว  
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     ๑๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละระดับ จะเป็นปฏิภาคกับระดับการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุดถึงมากท่ีสุด  

     ๑๕. กลไกภาครัฐท่ีต้อง ส่งเสริมและร่วมกับประชาชนในการแก้ไขปัญหา โดยจูงใจด้วย

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท่ีได้รับ การได้รับการตอบสนองตามท่ีต้องการ 

    ๑๖. การมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตย คือประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

ท้ังในด้านการแสดงออก ความคิดเห็นในเรื่องของรัฐท่ีประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออก  

     ๑๗. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ๕ ประการท่ีภาครัฐจะต้องค านึงถึงความต้องการ

ของประชาชนในเบ้ืองต้น  

     ๑๘. การใช้ค าพูดหรือการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิดความเช่ือถือและการกระท า ซึ่งการ  

เกล้ียกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน  

 ๑๙. การระดมสร้างขวัญของคนในชาติ กล่าวถึงความต้องการทางกายและใจ  

 ๒๐. การสร้างความรู้สึกชาตินิยมการสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดข้ึน  

     ๒๑. การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

    ๒) สาระส าคัญของแนวคิดเก่ียวกับสภาองค์กรชุมชน  

      ๑. กลุ่มคนท่ีรวมตัวกันในลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้  

   ๒. สมาชิกของชุมชนมีการติดต่อส่ือสาร มีกิจกรรมร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกัน มี

วัตถุประสงค์ท่ีแน่ชัด มีความสัมพันธ์และความผูกพันเกิดขึ้น 

      ๓. การเกิดจิตส านึกร่วมกันรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร มีลักษณะเป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อ

ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยความรักสมัครสมาน ความเอื้ออาทรกัน  

    ๔. องค์กรชุมชนท่ีประชาชนร่วมกันจัดต้ังขึ้น มาภายใต้การรับรองของกฎหมาย  

    ๕. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และก าหนดแนวทางการพัฒนาขุมชนในท้องถิ่น   

    ๖. เป็นเครื่องมือท่ีเช่ือมต่อฐานของความดี  ความจริงไปสู่นโยบายทุกระดับ 

      ๗. สร้างการยอมรับการท างานร่วมกันแบบสภาองค์กรชุมชน เพื่อท าให้กรณีตัวอย่างดีๆ 

ท่ีท ามาแล้วขยายออกไปพื้นท่ีอื่น  

    ๘. เป็นเครื่องมือในการสร้างระบอบประชาธิปไตยในระดับฐานราก  
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    ๙. กฎหมายว่าด้วยสิทธิชุมชนและประชาชนมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตาม

ความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

     ๑๐. มีภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    ๓) สาระส าคัญของแนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ิน  

                ๑. การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจ 

      ๒. ประชาชนคิด ตัดสินใจและด าเนินการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง  

   ๓. ด าเนินการตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความจ าเป็นในเขตท้องถิ่นของตนเอง  

    ๔. การบริหารการเงินและการคลังและก าหนดนโยบายของตนเองภายในกรอบท่ี

กฎหมายบัญญัติไว้  

   ๕. มีความเป็นอิสระตามสมควร ราชการส่วนกลางเป็นเพียงหน่วยคอยก ากับดูแลเท่านั้น 

   ๖. สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  

    ๗. พัฒนา แก้ไขปัญหา สาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานให้กับประชาชน 

    ๘. เป็นฐานรากการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ 

   ๙. เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 

      ๑๐. มีลักษณะเป็นรูปแบบปกติท่ัวไป และรูปแบบพิเศษ  

  ๑๑. มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนของประชาชนในท้องถิ่น 

  ๑๒. เป็นแหล่งการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน  

  ๑๓. มีลักษณะ เป็นนิติบุคคล มีอ านาจเฉพาะ  

  ๑๔.ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยการเลือกตั้งผู้บริหาร  

  ๑๕. มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน  

  ๑๖. มีอ านาจในการจัดหารายได้และใช้จ่ายรายได้ โดยการก ากับดูแลจากรัฐ  

    ๔) สาระส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี 

  ๑. สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย 

   ๒. ด าเนินการจัดต้ังในชุมชน และสร้างเครือข่ายในระดับต าบล 

    ๓. มีคณะกรรมการของสภาองค์กรชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ัง 
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  ๔. การก่อต้ังริเริ่มจากผู้น าสถาบันทางศาสนาเป็นแกนน า 

  ๕.ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคประชาสังคม 

  ๖. มีการพัฒนาชุมชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ๗. วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ 

   ๘. ด าเนินการในการคุ้มครอง บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ร่วมในทรัพยากรทาง

ธรรมชาติของท้องถิ่น  

    ๙. จัดให้มีเวทีการศึกษาหารือกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

   ๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหา แนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนา 

   ๑๑. องค์กรชุมชนในต าบลเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

       ๑๒.มีการวางแผนขยายพื้นท่ีสภาองค์กรชุมชนต าบลให้ครอบคลุมพื้นท่ีของจังหวัดชลบุรี  

   ๑๓. การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน  

       ๑๔. การด าเนินงานด้านสวัสดิการทุกระดับ ทุกหมู่บ้าน และทุกชุมชน  

    ๑๕. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรและเยาวชนในสถานศึกษา  

   ๑๖. พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

    ๑๗. สร้างจิตส านึกของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   ๑๘. การพัฒนาอาชีพในแต่ละชุมชนเพื่อสร้างรายได้และด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

   ๑๙. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียว  

   ๒๐. เช่ือมโยงเกษตรอินทรีย์หรือส่ิงแวดล้อมในการดูแลสุขภาพของชุมชน 

    ๒๑. สร้างเครือข่ายท่ีเป็นวัฒนธรรมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน  

    ๒๒. สถานภาพองค์กรชุมชนได้รับการรองรับถึง ๗๙ กลุ่ม  

   ๒๓. ผลการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม มีการจัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน  

  ๒๔. โครงการอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตร 

      ๒๕. ประชาชนในพื้นท่ีเชิญปราชญ์ให้ความรู้เหตุการณ์ต่างในอดีต 

   ๒๖. สร้างการเรียนรู้ของเยาวชนปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิด 
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   ๒๖. ประชาชนร่วมมือกันค้นหาองค์ความรู้ สร้างขบวนการเรียนรู้การรักษาส่ิงแวดล้อม

เพื่อสุขภาพ 

   ๒๗. เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

       ๒๘ เรียนรู้ วิถี ชีวิตอยู่บน “วัฒนธรรมข้าว” และ “วัฒนธรรมน้ า” เป็นหลักใน

ชีวิตประจ าวัน  

    ๒๙.เรียนรู้หลักประกันในการ”มีกิน มีใช้” และความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม  

    ๓๐. ประชาชนในพื้นท่ีรวมตัวกันเช่ือมโยงท้ังองค์ความรู้ และพลังในการปกป้องพื้นท่ี

ด ารงไว้ซึ่งนิเวศน์วัฒนธรรมอันดีงาม  

    ๓๑. การสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก และเกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ท้ัง

ภาครัฐ ภาคประชาสังคมท้องถิ่น   

    ๓๒. การใช้เครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ” อันก่อให้เกิดสัญญาประชาคมสุขภาพ  

   ๓๓. พัฒนาให้เป็นนโยบายสาธารณะ  การแก้ไขปัญหาพัฒนาสุขภาพ  

     ๓๔. การเช่ือมโยงประเด็นในทุกมิติ  

   ๓๕. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปสถานการณ์ท่ีส าคัญโดยมีการอ้างอิงฐานข้อมูลอย่าง

เป็นระบบ  

   ๓๖. แนวคิดการขับเคล่ือนอยู่ในระดับต าบลน าร่องเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทาง

สังคมจนพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด 

   ๕) สาระส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

       ๑.หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมท่ีน ามาสู่ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรืองของ

หน่วยงาน 

       ๒. การหมั่นประชุมกันเป็นประจ า บ่อยๆ เป็นการระดมมันสมอง รวมความสามารถ

น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง  

       ๓. การพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่คณะมีรับผิดชอบร่วมกันท างานของส่วนรวม

ให้ดี  
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       ๔.  การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ท่ีสมาชิกของสังคมจะต้องถือระเบียบข้อบังคับเพื่อ

ปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน  

       ๕. การให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ เช่ือฟังค าสอนของผู้น า เพราะการปกครองการ

บริหารจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม  

       ๖. ไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว รักสันติภาพขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ  

       ๗. การดูแลอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง 

คุ้มครอง อันชอบธรรม แกผู้่ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์  

     ๖) สาระส าคัญของการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหลักอปรินิหานิยธรรม 

       ๑. การมีส่วนร่วมด้วยการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์เป็นการร่วมกันการแก้ไขปัญหา 

เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้งานก้าวหน้าไปด้วยดี 

       ๒. การมีส่วนร่วมในการพร้อมเพียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม แสดง

ถึงการอยู่ในระเบียบวินัย เป็นความรับผิดชอบของหมู่ของคณะการท างานเป็นทีม 

       ๓. การร่วมกันปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมและกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความ

สันติบ้านเมืองสงบสุข ค านึงถึงความถูกต้อง การปฏิบัติท่ีเสมอภาคกัน     

      ๔. การมีส่วนร่วมโดยการเช่ือฟังผู้น า นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโสเป็นการร่วมกันน า 

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาเดิมในสังคมท่ีอยู่รอดและเจริญสืบต่อมา น าใช้ให้

เกิดประโยชน์สอดคล้องกับบริบท  

      ๕. การมีส่วนร่วมโดยให้เกียรติและเคารพสิทธิสตรี เป็นการเปิดโอกาสให้สตรี มีสิทธิ มี

บทบาทในสังคมเท่าเทียมผู้ชาย โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์  

      ๖. การมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามวัฒนธรรมของ

คนไทยท่ีแสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี รักสันติภาพ ช่วยขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ปลูกฝังจิตส านึกให้คนรัก

ท้องถิ่นรักแผ่นดินของตนเอง และร่วมกันด ารงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป    

      ๗.  การมีส่วนร่วมในการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรง

ธรรมบริสุทธิ์ เป็นการคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา พระพุทธศาสนาด้วยการน าหลักธรรมของ

ศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต การตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคน
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ดี ส่งเสริมคนดี เลือกคนดีมีความสามารถเขามา เป็นก าลังพัฒนาหมู่คณะของตน มีความเสียสละ รู้จักการ

ให้ เป็นการน ามาซึ่งสันติภาพในสังคม  

     ๔.๒.๓ การตีความหมายของ แนวคิด ทฤษฎีที่และหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

    ๑) แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี  

      การท่ีประชาชนในชุมชนแต่ละชุมชนของจังหวัดชลบุรี มีการร่วมมือกันเข้าไปมีอิทธิพลและมี

บทบาทในการด าเนินการอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน มีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

โดยมีกฎหมายรองรับการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชน สมาชิกของชุมชนมีการติดต่อส่ือสาร มี

กิจกรรมร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ท่ีแน่ชัด มีความสัมพันธ์และความผูกพันเกิดขึ้นในการ

ให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และก าหนดแนวทางการพัฒนาขุมชนในท้องถิ่นในการ

ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ ในการปฏิบัติตามโครงการ การติดตามและประเมินผล

ตามนโยบายแผนงาน สภาองค์กรชุมชนยังเป็นเครื่องมือท่ีเช่ือมต่อฐานความคิดของความดีและน าความ

จริงไปสู่การก าหนดนโยบายในทุกระดับ คือ ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับสูง ด้วยการร่วมมือ ร่วม

ใจ การประสานงาน ความรับผิดชอบและรับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาคมีลักษณะการ

ท างานเป็นทีมในการพัฒนา การแก้ไขปัญหา เพื่อให้การท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการลงฉันทา

มติท่ีได้รับการยอมรับ และมีความเช่ือมั่นว่ามีความเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เกิดการ

เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชน

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนเสร็จส้ินโครงการหรือกิจกรรม ในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมในการด าเนินการ ร่วมในผลประโยชน์และร่วมในการติดตามประเมินผล และ

บ ารุงรักษาในระยะยาว การมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละระดับ จะเป็นปฏิภาคกับระดับการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในระดับน้อยท่ีสุดถึงมากท่ีสุด อีกท้ังกลไกภาครัฐท่ีต้อง ส่งเสริมและร่วมกับประชาชนใน

การแก้ไขปัญหา โดยจูงใจด้วยการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท่ีได้รับ การได้รับการตอบตนองตามท่ี

ต้องการ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ๕ ประการท่ีภาครัฐจะต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชน

ในเบื้องต้น โดยใช้การระดมสร้างขวัญของคนในชาติ กล่าวถึงความต้องการทางกายและใจ การสร้าง

ความรู้สึกชาตินิยมการสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้นการสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างาน

ด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
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    ๒) แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนกับองค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีให้หลักการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชน การ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจและด าเนินการบริหารจัดการท้องถิ่น ตามวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ และความจ าเป็นในเขตท้องถิ่นของตนเอง มีการบริหารการเงินและการคลังและก าหนด

นโยบายของตนเองภายในกรอบท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ มีความเป็นอิสระตามสมควร ราชการส่วนกลางเป็น

เพียงหน่วยคอยก ากับดูแลเท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของ

ประชาชน และการพัฒนา แก้ไขปัญหา สาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานให้กับประชาชนอีกท้ังยังเป็น

ฐานรากการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติและเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล โดย

มีลักษณะเป็นรูปแบบปกติท่ัวไป และรูปแบบพิเศษ เป็นแหล่งการเรียนรู้ ระบอบประชาธิปไตยให้กับ

ประชาชน เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยการเลือกตั้งผู้บริหาร โดยการก ากับดูแลจาก

รัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสภาองค์กรชุมชน ด้วยการมีหน้าท่ีดูแล

ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนต่างๆในพื้นท่ีท้องถิ่นของตนเอง อีกท้ังกฎหมายได้ก าหนดให้องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน ในการรวมตัวกันจัดต้ัง 

จดแจ้งสภาองค์กรชุมชน รวมไปถึงการประสานงานกับสภาองค์กรชุมชนในพื้นท่ีเพื่อทราบถึงข้อมูลความ

ต้องการ ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อร่วมกันหาแนวในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น อีกท้ังยังพิจารณา

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆของสภาองค์กรชุมชนท่ีพิจารณาว่า

เห็นสมควร และเหมาะสมในการด าเนินงานอีกด้วย การเช่ือมโยงแผนพัฒนาของสภาองค์กรชุมชนไปสู่

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหนทางหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไป

ก าหนดนโยบายและแผนเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการชองประชาชน จะเห็นได้ว่า การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับสภาองค์กรชุมชนชนเป็นอย่างมาก และเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชน 

    ๓) การบูรณาการหลักอปรินิหานิยธรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงาน

สภาองค์กรชุมชน 

     การศึกษาหลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมท่ีน ามาสู่ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรืองของ

องค์กรต่างๆ ประกอบด้วย การหมั่นประชุมกันเป็นประจ าเป็นการระดมความคิด ระดมสมอง รวม
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ความสามารถน ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง การพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่คณะมีรับผิดชอบ

ร่วมกันท างานของส่วนรวมให้ดี การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ท่ีสมาชิกของสังคมจะต้องถือระเบียบ

ข้อบังคับเพื่อปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน การให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ เช่ือฟังค าสอนของเพราะการ

ปกครองการบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม หน้าท่ีปกครอง หน้าท่ีส่ังการ การให้เกียรติและยกย่อง

สตรีเป็นการแสดงถึงการไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว รักสันติภาพ และมีการขัดเกลาจิตใจ

อยู่เสมอ การดูแลอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อัน

ชอบธรรม แก่ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ การน าหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชน ท าให้ประชาชนเกิดความตระหนักรับผิดชอบในหน้าท่ี

พลเมืองท่ีดีด้วยการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์เป็นการร่วมกันการแก้ไขปัญหา เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้งานก้าวหน้าไปด้วยดี การมีส่วนร่วมในการพร้อมเพียงกัน

ประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม แสดงถึงการอยู่ในระเบียบวินัย เป็นความรับผิดชอบของประชาชน

ในชุมชน และแสดงถึงความสามารถในการท างานเป็นทีม การท่ีประชาชนร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติตาม

หลักพุทธธรรมและกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความสันติบ้านเมืองสงบสุข ค านึงถึงความถูกต้อง การ

ปฏิบัติท่ีเสมอภาคกัน การมีส่วนร่วมโดยการเช่ือฟังผู้น า นักปราชญ์ ผู้รู้ ผู้อาวุโสเป็นการร่ วมกันน า 

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาเดิมในสังคมท่ีอยู่รอดและเจริญสืบต่อมามาใช้ให้

เกิดประโยชน์สอดคล้องกับบริบท การมีส่วนร่วมโดยให้เกียรติและเคารพสิทธิสตรี เป็นการเปิดโอกาสให้

สตรี มีสิทธิ มีบทบาทในสังคมเท่าเทียมผู้ชาย โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันใน

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และแสดงถึงการไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว รักสันติภาพ และมี

การขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ การมีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามวัฒนธรรม

ของคนไทยท่ีแสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี รักสันติภาพ ช่วยขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ปลูกฝังจิตส านึกให้คนรัก

ท้องถิ่นรักแผ่นดินของตนเอง และร่วมกันด ารงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป  การมีส่วนร่วมใน

การอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ เป็นการคุ้มครอง การปกป้อง 

และการด ารงรักษา พระพุทธศาสนาด้วยการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต การต้ังใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดี ส่งเสริมคนดี เลือกคนดีมี

ความสามารถเขามา เป็นก าลังพัฒนาหมู่คณะของตน มีความเสียสละ รู้จักการให้ เป็นการน ามาซึ่ง

สันติภาพในสังคม  
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     ๔.๒.๔ การสรุปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

     ผลจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีท่ีและหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์ข้อมูล

โดย การบูรณาการหลักอปรินิหานิยธรรมเข้ากับการมีส่วนร่วมของประชาชน น าแนวทางดังกล่าวไป

เช่ือมโยงการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

       ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัด

ชลบุรีด้านการคิดตัดสินใจตามหลักอปริหานิยธรรม  

         - สภาองค์กรชุมชนมีการประชุมกันเสมอๆเพื่อระดมความคิดเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

        - สภาองค์กรชุมชนมีการพร้อมเพรียงกันเข้าประชุมเพื่อรบัฟังแนวความคิดต่างๆ และลงมติ

ท่ีเป็นเอกฉันท์ของชุมชน 

        - สภาองค์กรชุมชนมีการแสดงความคิด เพื่อร่วมกันตัดสินใจก าหนดกฎระเบียบในการใช้

เพื่อปฏิบัติร่วมกัน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมายบ้านเมือง 

       - สภาองค์กรชุมชนมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้น า ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์เพื่อประกอบการ

คิดตัดสินใจท่ีดีและรอบคอบ 

      -  สภาองค์กรชุมชนต้องเปิดใจกว้างในการให้สตรีมีบทบาทมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น แสดงถึงความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

      -  สภาองค์กรชุมชนมีการตัดสินใจท่ีต้ังมั่นอยู่บนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

เป็นการสืบทอดอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน 

     -  สภาองค์กรชุมชนมีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ด ารงรักษาคนดีของสังคม 

  ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัด

ชลบุรี ด้านการด าเนินงานตามหลักอปริหานิยธรรม 

       - สภาองค์กรชุมชนมีการรวมตัวกัน ปรึกษาหารือ เพื่อด าเนินการจัดต้ัง จดแจ้ง สภาองค์กร

ชุมชน 
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       - สภาองค์กรชุมชนมีความพร้อมเพรียงกันปฏิบัติตนโดยมีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ี

ร่วมกันก าหนด 

       - สภาองค์กรชุมชนมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของชุมชน 

และสังคม 

       - สภาองค์กรชุมชนให้การเคารพเช่ือผู้น า ผู้รู้ ผู้อาวุโส โดยน าแนวคิด ข้อเสนอแนะมาปฏิบัติ

ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมของชุมชน 

       - สภาองค์กรชุมชนยกย่องและให้เกียรติ สตรีในการแสดงความสามารถในการบริหารงาน

ต่างๆ 

       - สภาองค์กรชุมชนแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนโดยสืบสาน และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่นเพื่อรวมพลังให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

       - สภาองค์กรชุมชนได้ส่งเสริม สนับสนุนบุคคลผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เป็นตัวอย่างท่ีดีของ

สังคมเพื่อสร้างความสงบสุข สันติในสังคม 

      ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัด

ชลบุรี ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักอปริหานิยธรรม 

       -  สภาองค์กรชุมชนมีอุดมการณ์ร่วมที่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักการส าคัญ 

       -  สภาองค์กรชุมชนมีความพร้อมเพรียง ท่ีแสดงถึงความสมัครสมาน สามัคคี ในการสร้าง

พลังเข้มแข็งของชุมชน 

       -  สภาองค์กรชุมชนยึดถือความดี ความถูกต้องเป็นสัจจะร่วมกันในการปฏิบัติ เพื่อสังคมท่ีมี

ความเจริญรุ่งเรือง 

       -  สภาองค์กรชุมชน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

       -  สภาองค์กรชุมชน มีสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

       -  สภาองค์กรชุมชน มีบุคคลท่ีมีศีล มีธรรมเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม เพื่อความสงบและสันติ

สุข 
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    ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัด

ชลบุรี ด้านตรวจสอบ และประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม 

       -  สภาองค์กรชุมชนจัดเวทีเพื่อปรึกษาหารือการด าเนินโครงการ กิจกรรมของภาครัฐท่ีมี

ผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชน 

       -  สภาองค์กรชุมชนมีความพร้อมในการร่วมกับภาครัฐในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 

       -  สภาองค์กรชุมชนร่วมกันตรวจสอบการใช้อ านาจท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการท างานของภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

       -  สภาองค์กรชุมชนร่วมกันค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อน ามาจัดท า

องค์ความรู้ของท้องถิ่น 

       -  สภาองค์กรชุมชนร่วมกันตรวจตราการกระท าท่ีละเมิดหรือก่อให้เกิดการท าลาย

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสังคมไทย 

       -   สภาองค์กรชุมชนร่วมกันสอดส่อง ดูแลมิให้มีผู้ใดมาก้าวล่วงต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นท่ี

เคารพบูชาของชุมชน 

     สรุป การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีและหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมี

ต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี เป็นการเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม

ของประชาชน แนวคิดสภาองค์กรชุมชน แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักอปริหานิยธรรม 

สังเคราะห์ออกมาเป็นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตาม

หลักอปริหานิยธรรม ๔ ด้าน กล่าวคือ ด้านการคิดตัดสินใจตามหลักอปริหานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนมี

การประชุมกันเสมอๆโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อระดมความคิดเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ชุมชนรวมไปถึงการตัดสินใจก าหนดกฎระเบียบในการใช้เพื่อปฏิบัติร่วมกัน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 

และกฎหมายบ้านเมือง  ได้รับการปรึกษา และข้อแนะน าจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์เพื่อประกอบการคิด

ตัดสินใจท่ีดีและรอบคอบ และมีการลงมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย ด้านการ

ด าเนินงานตามหลักอปริหานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนมีการรวมตัวกันจัดต้ัง จดแจ้ง สภาองค์กรชุมชน 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของชุมชน และสังคม ด าเนินการตามเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ท่ีร่วมกันก าหนด โดยเคารพ เช่ือฟังผู้รู้ ผู้น า หรือนักปราชญ์ของชุมชนเพื่อประโยชน์ของ
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ส่วนรวม ให้เกียรติสตรีในการแสดงความสามารถบริหารงานต่างๆ ร่วมกันแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนโดย

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบเป็นบุคคลตัวอย่างควรปฏิบัติตาม 

ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักอปริหานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนมีอุดมการณ์ร่วมท่ีค านึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักการส าคัญมีความพร้อมเพรียง ท่ีแสดงถึงความสมัครสมาน สามัคคี ในการ

สร้างพลังเข้มแข็งของชุมชน ยึดถือความดี ความถูกต้องเป็นสัจจะร่วมกันในการปฏิบัติ เพื่อสังคมท่ีมีความ

เจริญรุ่งเรือง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีบุคคลท่ีมีศีล มี

ธรรมเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม เพื่อความสงบและสันติสุข ด้านการตรวจสอบและประเมินผลตามหลักอปริ

หานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนจัดเวทีเพื่อปรึกษาหารือการด าเนินโครงการ กิจกรรมของภาครัฐท่ีมี

ผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชน มีความพร้อมในการร่วมกับภาครัฐในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงร่วมกันตรวจสอบการใช้อ านาจท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการท างานของภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้ ปราชญ์

ชาวบ้าน เพื่อน ามาจัดท าองค์ความรู้ของท้องถิ่น ตรวจตราการกระท าท่ีละเมิดหรือก่อให้เกิดการท าลาย

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสังคมไทย และสอดส่อง ดูแลมิให้มีผู้ใดมาก้าวล่วงต่อ

พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นท่ีเคารพบูชาของชุมชน  ข้อมูลโดยสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๒ 
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แนวคิด ทฤษฎีที่และหลักธรรมทีเ่ก่ียวข้องกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงาน

ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

แนวคิดการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน 

- ด้านการคิด ตัดสินใจ 

- ด้านการด าเนินงาน 

- ด้านการรับผลประโยชน์ 

- ด้านการตรวจสอบ 

ประเมินผล 

แนวคิดสภาองค์กร

ชุมชน 

- ประชาชนร่วมจัดต้ัง

สภาองค์กรชุมชน 

- การจัดการตนเอง 

- ชุมชนเข้มแข็ง 

- การมีสุขภาวะที่ดีทั้ง

กาย ใจ และ

สิ่งแวดล้อม 

แนวคิดการปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

- การกระจายอ านาจ 

- การจัดการตนเอง 

- สนองตอบความ

ต้องการของประชาชน 

- การพัฒนาที่ย่ังยืน 

หลักอปริหานิยธรรม 

- ประชุมกันเนืองนิตย์ 

- พร้อมเพรียงกันประชุม 

- ไม่ละเมิดกฎ ระเบียบที่วางไว้ 

- เคารพ เช่ือฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ 

- ให้เกียรติ ยกย่องสตรี 

- รักษาวัฒนธรรมประเพณี 

- คุ้มครอง ยกย่อง ผู้ครองศีล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนตาม 

หลักอปริหานิยธรรม 

- ประชาชนในชุมชนร่วมกันคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหาและวางกฎระเบียบโดย

ไม่ขัต่อศีลธรรมและกฎหมาย โดยมีปราชญ์ ผู้รู้ให้ข้อแนะน าอย่างรอบคอบ การ

สร้างความเท่าเทียมในสังคม  และลงมติตามแนวทางประชาธิปไตย 

- ประชาชนในชุมชนร่วมกันจัดต้ังองค์กรชุมชน ก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ เคารพเช่ือฟังผู้ ใหญ่ ไม่ลุแก่อ านาจ รักษ า

วัฒนธรรมประเพณีเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และส่งเสริม ยกย่องคนดี 

- ประชาชนในชุมชนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 

มีความดีเป็นสัจจะร่วมกัน มีความสามัคคี มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มี

สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ดีงาม มีบุคคลที่มีศีลธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่

สังคม มีสุขภาวะที่ดี เกิดความสงบและสันติสุข 

- ประชาชนในชุมชนร่วมกันตรวจสอบ ประเมินผลของการกระท าที่ส่งผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 

 

สภาองค์กรชุมชน

จังหวัดชลบุรี 

- จัดต้ังโดยประชาชน 

- พัฒนาท้องถิ่น 

- รักษาสิ่งแวดล้อม 

- มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- อนุรักษ์วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนภาพที่ ๔.๒ แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
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๔.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี 
     จากผลการวิจัยจากหัวข้อท่ี ๔.๑ เกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  และผลการวิจัยในหัวข้อท่ี ๔.๒ 

เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยระดมความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญใน

การสนทนากลุ่มเฉพาะท่ีผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน ๑๒ รูป/คนเกี่ยวกับการสร้าง

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริ

หานิยธรรม มีสาระส าคัญท่ีผู้วิจัยได้แยกประเด็นออกเป็น ๔ ประเด็น ดังมีข้อมูลส าคัญต่อไปนี้ 

       ๔.๓.๑ การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบการมีส่วนร่วม

ของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม  

    ๑) ด้านการคิดตัดสินใจของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิย

ธรรม   

            ๑.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีด้านการตัดสินใจด้วยการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 

    สภาองค์กรชุมชนเกิดจากแนวคิดการกระจายอ านาจ การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในพื้นท่ีเพื่อ

ความเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตยว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตนเองให้

เกิดความสมดุลระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อมจนเกิด “องค์กรเข้มแข็ง” การเข้าร่วมประชุมต้องเป็นไปด้วย

ความสมัครใจ๕๗ การประชุมกันเสมอๆเป็นช่องทางในการส่ือสารเพื่อการร่วมกันปรึกษาหารือ แสดงความ

คิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยทุกคนท่ีเข้าร่วมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดง

ความคิดเห็น และการตัดสินใจ๕๘ จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาการจัดเวทีในการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่

                                                             

  ๕๗ สนทนากลุ่มเฉพาะนางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

๕๘ สนทนากลุ่มเฉพาะนายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘.
  



๑๘๓ 
 

ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในทุกสถานการณ์เท่าใดนัก เนื่องจากการจัดเวที

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นบางครั้งจัดเพียงครั้งเดียวแล้วลงประชามติเลยท าให้ขาด

กระบวนการท่ีมีคุณภาพ เพราะข้อมูลท่ีได้รับเพื่อน ามาพิจารณาท้ังสองฝ่ายต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ 

ดังนั้น การประชุมอย่างสม่ าเสมอจะท าให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานท่ีได้ข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการ

น าไปตักสินใจในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน๕๙ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงาน

ของสภาองค์กรชุมชนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทาง

การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดท าบริการสาธารณะ๖๐ เพื่อการ

ด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข น าไปสู่แนวความคิดของสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกในการเปล่ียน

ด้วย “เรา” ในการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เป็นจุดเริ่มต้นของการคิด ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี๖๑ เกิดจากอุดมการณ์ร่วมกันในการคิด

ท่ีจะแก้ไขปัญหาของชุมชน และเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน และยังมี

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ รองรับการประชุมของประชาชนนับว่าเป็นการเปิดโอกาส

และให้ความมั่นใจแก่ประชาชนในการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมมากขึ้น๖๒ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการหมั่นประชุมกันเสมอๆ เป็นแนวคิดของผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ ท่ียอมเสียสละเวลาส่วนตน

เพื่อท างานให้กับส่วนรวม เป็นผู้ท่ีกล้าเผชิญความจริง น าข้อมูลท่ีเป็นสถานการณ์จริงเข้าช้ีแจงในท่ีประชุม 

กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในท่ีประชุม๖๓ เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อจะหาทางออกของ

ปัญหาท่ีมีอยู่ในชุมชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจกัน สามารถท างานเป็นทีมได้๖๔ และเป็นผู้ท่ีมี

ความมุ่งมั่นไปสู่ความส าเร็จ ในการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการ

                                                             

  ๕๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที ่๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๖๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
     ๖๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าท่ี ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ 

๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

     ๖๒  สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุ รี ,  

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

    ๖๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๖๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๘๔ 
 

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน๖๕ การหมั่นประชุมกันอย่างสม่ าเสมอเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

สิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะต่างๆในพื้นท่ี ท้ังในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความ

คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และการร่วมตัดสินใจ๖๖ การมีส่วนร่วมในการประชุมยังเป็นการริเริ่มนโยบาย 

การจัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชน๖๗ 

รวมไปถึ ง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม ของ ชุมชน การ จัดการ ส่ิ งแวด ล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี และการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการ

หรือกิจกรรมนั้น๖๘ 

             ๑.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีด้านการตัดสินใจด้วยพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 

   การท่ีประชาชนในชุมชนร่วมกันวางแผนการประชุม มีการก าหนดวาระการประชุม และ

ก าหนดเวลาประชุมท่ีชัดเจนเป็นการแสดงถึงการมีระเบียบ วินัยท่ีดี๖๙ เป็นวิธีการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

และของชุมชนในฐานะสมาชิกหรือผู้น าโดยพร้อมเพรียงกันประชุมเป็นการแสดงพลังอันเข้มแข็งชองชุมชน

ท่ีแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่อปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน๗๐ เป็นการ

ด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้ร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา 

และการพัฒนาท้องถิ่นท่ีถูกต้อง และเหมาะสม เพราะคนในท้องถิ่นจะทราบถึงข้อมูลและสถานการณ์

ต่างๆได้ดีกว่าคนอื่น๗๑ ดังนั้น ในการลงมติในท่ีประชุมจึงสามารถด าเนินการได้โดยเอกฉันท์ตามหลัก

                                                             
๖๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๖๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
  ๖๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘.  
  ๖๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนา, เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๖๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 

  ๗๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๗๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม, นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๘๕ 
 

ประชาธิปไตย๗๒ เนื่องจากเป็นมติของท่ีประชุมโดยความพร้อมเพรียงกัน และความพร้อมเพรียงกันเข้า

ประชุมสามารถช้ีแจงข้อสงสัย สร้างความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี๗๓ การตัดสินใจด้วยการพร้อมเพรียงกัน

จึงเป็นการสร้างความยุติธรรม โปร่งใสในชุมชนอีกด้วย๗๔ความพร้อมเพรียงกันประชุมเป็นการมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณชนและชุมชน เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อสร้าง

ความยุติธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม๗๕ ยังแสดงถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้ง

โดยสันติวิธี๗๖และการมีส่วนร่วมโดยประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งท่ีมีอยู่

ท้ังหมด๗๗ ความพร้อมเพรียงกันยังแสดงถึงความมีจิตส านึกในตนเองและการถือเป็นภาระหน้าท่ีแห่งความ

เป็นพลเมืองดีตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนท่ีตนเองอยู่๗๘ 

        ๑.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการตัดสินใจด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบที่วางไว้ 

    การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ด้านการ

ตัดสินใจด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบท่ีวางไว้ เป็นการแสดงความเคารพซึ่งกฎหมายบ้านเมือง

จะน ามาซึ่งความสันติสุข และยุติธรรมของสังคม๗๙การมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของบุคคล ซึ่ง

                                                             

  ๗๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 

  ๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ, พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 

  ๗๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 

    ๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
  ๗๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๗๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
  ๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๘๖ 
 

ประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลักษณะของการเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์๘๐

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆด้วยเคารพในกฎ ระเบียบของสังคม แสดงถึงการมีเสรีภาพและใช้

เสรีภาพในขอบเขตของกฎหมาย๘๑อีกท้ังกฎระเบียบท่ีร่วมกันก าหนดขึ้นมาเป็น “ธรรมนูญชุมชน” โดยไม่

ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมือง และประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของชุมชน แสดงถึงความเจริญของสังคม๘๒ 

การสร้างธรรมนูญชุมชนเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้๘๓ ท้ังนี้ การตัดสินใจก าหนดกฎ ระเบียบใดๆก็ตามต้องไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

และไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีของศาสนา๘๔ และต้องไม่ขัดกับจารีตประเพณี ไม่น ามาซึ่งความทุกข์

ยากล าบากใจของผู้ปฏิบัติ๘๕ อีกท้ังยังเป็นการรักษาสัจจะท่ีมีไว้ต่อกัน๘๖ ซึ่งหากปฏิบัติตามแล้วต้องน ามา

ซึ่งความยุติธรรม ความสงบสุขของสังคมโดยรวม๘๗ ในการตัดสินใจในการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนต้องมีฐานข้อมูลรองรับ มีการประเมินทางเลือกต่างๆด้วยกฎเกณฑ์ท่ีมีมาตรฐานมีความรัดกุมด้วย๘๘

การมีกฎหมายรองรับจะท าให้การคิดตัดสินใจมีประสิทธิผลท่ีดีมีความยุติธรรมต่อส่วนรวม๘๙สามารถน าไป

                                                             

  ๘๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๘๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๘๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘.  
  ๘๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี ,  

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๘๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘.  

  ๘๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๘๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ, พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
  ๘๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๘๘ สนทนากลุ่มนายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๘๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๑๘๗ 
 

ปฏิบัติด้วยความ “ชอบธรรม”โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ซึ่งถือ

ว่าเป็นหลักการส าคัญของการบริหารงานภาครัฐในสังคมประชาธิปไตย๙๐ 

          ๑.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการตัดสินใจด้วยการเคารพ เชื่อฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน  

    การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ด้านการ

ตัดสินใจด้วยการเคารพ เช่ือฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนท่ีเป็นผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 

อย่างเป็นรูปธรรมและก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ๙๑โดยข้อมูลท่ีได้รับจะน าไปสู่การตัดสินใจใน

ทางเลือกต่างๆท่ีต้องใช้คณะกรรมการร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน และคณะท่ีปรึกษาฝ่ายประชาชน 

เพราะประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีไม่ใช่เพียงให้ความคิดเห็น

ต่อองค์กรเท่านั้น แต่เป็นการแสดงความความคิดเห็นต่างๆจากผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีจะช่วยให้ได้

ข้อมูลประกอบการต้ดสินใจท่ีครบถ้วนรอบคอบมากขึ้น๙๒ และยังช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่ท่ีได้รับการ

ยอมรับโดยเฉพาะการตัดสินใจท่ีกระทบกับประชาชนโดยตรง เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมแห่ง

พระพุทธศาสนา อีกท้ังจารีตประเพณีก็ให้ความเคารพ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสอยู่แล้ว๙๓ ผู้ได้รับการ

ยอมรับจากประชาชนในชุมชน ถือได้ว่าเป็นผู้น าทางธรรมชาติท่ีได้รับการยอมรับศรัทธาจากชาวบ้านตาม

จารีต ประเพณี๙๔  อีกท้ังสังคมไทยจะยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถโดยถือว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาเป็นเจ้า

คนนายคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการท้ังในท้องท่ี ท้องถิ่น และในส่วนกลาง๙๕ ส่วนปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้

                                                             

  ๙๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๙๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ, พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
  ๙๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ, ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

๙๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๙๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๙๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘.  



๑๘๘ 
 

มีความเช่ียวชาญเกี่ยวภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี๙๖ ปัจจุบันในทุกพื้นท่ีพยายามจะค้นหาผู้รู้ ผู้มี

ประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ของท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้เกิดการเรียนรู้จากการส่ังสมประสบการณ์ชีวิตใน

การแก้ปัญหาในท้องถิ่น ท้ังด้านสุขภาพ ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านสภาพแวดล้อม และวิถีการด าเนิน

ชีวิต ส่ิงเหล่านี้เป็นคุณประโยชน์มหาศาลของชุมชน๙๗ ดังนั้น ต้องร่วมกันค้นหาและเคารพ ยกย่อง ผู้น า 

ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อมาสร้างภูมิปัญญา ภูมิความรู้ให้กับท้องถิ่นของตนเอง๙๘ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิด

การยอมรับและแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและวิถีของชุมชน๙๙ 

          ๑.๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการตัดสินใจด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี 

   การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ด้านการ

ตัดสินใจด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี ในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ว่า

ด้วยความเสมอภาค โดยมีความเช่ือว่าไม่ควรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุผลของความแตกต่างใน

เรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ หรือเพศ เป็นการยอมรับความความแตกต่างของคนในสังคม เปิดใจกว้าง และ 

ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลาย๑๐๐ สภาองค์กรชุมชนเป็นองค์กรท่ีเกิดจากฐานความคิด

ของความดีเช่ือมต่อไปสู่การก าหนดแผนและนโยบาย ไม่ได้ใช้อ านาจในการส่ังการเพื่อแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน๑๐๑ สภาองค์กรชุมชนไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง เป็นสภาองค์กรชุมชนท่ีมิได้แสวงหาอ านาจ การ

                                                             

  ๙๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 

  ๙๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๙๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๙๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๐๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๑๐๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๘๙ 
 

ตัดสินใจต่างๆจึงอยู่บนพื้นฐานความคิดแห่ง “ความดีและความเท่าเทียมกัน”๑๐๒  ในการให้เกียรติ และ

ยกย่องสตรีเข้ามามีบทบาทร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมตัดสินในในการแก้ปัญหาต่างๆของ

สภาองค์กรชุมชน เป็นการค านึงถึงความเท่าเทียมในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ท่ีไม่มีการแบ่งแยกช้ัน 

วรรณะของประชาชนในสังคม ไม่มองว่าผู้อื่นด้อยกว่าตน มีการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกัน๑๐๓ สตรีใน

สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีมีบทบาทในการด าเนินงานของสภาองค์กรเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสตรีเป็น

ผู้ท่ีมีบทบาทอย่างใกล้ชิตในการด าเนินชีวิตของสมาชิกในสถาบันครอบครัว ท าหน้าท่ีมารดาท่ีให้ความรัก 

ความอบอุ่นแก่บุตรหลาน การดูแลอาหารการกินท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ การให้สตรีเพศเข้ามามี

บทบาทในการคิดตัดสินใจในปัญหาต่างๆนั้น เนื่องจากสตรีเป็นเพศท่ีมีความคิดท่ีความละเอียดอ่อนและ

รอบคอบในการแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี๑๐๔ การแสดงความคิดเห็นของสตรียังเป็นการให้ข้อมูล

เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการของสตรีในชุมชน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนงาน 

โครงการ หรือกิจกรรมในการส่งเสริมบทบาทสตรี๑๐๕ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 

พัฒนาครอบครัว พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมให้สตรีอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแกนน า

ในการคิด ตัดสินใจ วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาสตรี รวมไปถึงปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นการส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างและพัฒนาผู้น าสตรีรุ่น ใหม่อันเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนา

บทบาทสตรีในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป๑๐๖ 

 

                                                             

  ๑๐๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 

  ๑๐๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘.  

  ๑๐๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๑๐๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๐๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าท่ี ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ, พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๑๙๐ 
 

         ๑.๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการตัดสินใจด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

    การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ด้านการ

ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีความเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ในตัวเอง โดยการน าหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆของชุมชนเป็นแนวทางท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาจน

กลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของสังคม ชุมชน๑๐๗ เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 

ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจจากวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นท่ีให้

ข้อเท็จจริงท่ีครอบคลุม เพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ๑๐๘ การสร้างการมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี สามารถลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความชอบธรรม

ในการตัดสินใจของรัฐ๑๐๙ อีกท้ังเป็นการสร้างการยอมรับโดยการคิด ตัดสินใจด้วยการค านึงถึงวัฒนธรรม

ประเพณีของท้องถิ่นเป็นส าคัญ เนื่องจากประเพณีท้องถิ่นเป็นรากเหง้าของการด าเนินชีวิตของประชาชน

ในพื้นท่ี เป็นการส่ังสมภูมิปัญญาอันล้ าค่าให้กับลูกหลานได้ประพฤติ ปฏิบัติสืบต่อกันมา๑๑๐ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนท่ีมีคุณภาพในทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตัดสินใจต้องค านึงถึงบริบท

ของสังคม และชุมชนด้วย การเช่ือมโยงแนวความคิดของสภาองค์กรภาคตะวันออกท่ีประกาศให้ภาค

ตะวันออกเป็นพื้นท่ีแหล่งอาหารโลก จังหวัดชลบุรีมี “วัฒนธรรมข้าว”และ “วัฒนธรรมน้ า” ท่ีควรรักษา

ไว้ สามารถน ามาสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันได้๑๑๑ การใช้พื้นท่ีเกษตรกรรมอย่างรู้คุณค่าและศักด์ิศรีของ

เกษตรกร ปรับเปล่ียนแนวคิด และขยายผลวงจรอาหารท้ังระบบ จากปัจจัยการผลิต สู่ระบบการผลิต 

                                                             

   ๑๐๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 

     ๑๐๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๐๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘.  
       ๑๑๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘.  

     ๑๑๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๑๙๑ 
 

และระบบการค้า เพื่อเปิดตัวให้สังคมท่ัวไปรับรู้ถึงวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีควรรักษาไว้คู่สังคมชาวชลบุรี และ

เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และเพื่อความยั่งยืนสืบต่อไป๑๑๒ 

        ๑.๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการตัดสินใจด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรม

บริสุทธิ์ 

    การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ด้านการ

ตัดสินใจด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ เป็นการคุ้มครอง 

การปกป้อง และการด ารงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป๑๑๓การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรง

ศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์

ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่๑๑๔ การ

สนับสนุนผู้มีศีลธรรม หรือมีมนุษยธรรม ท่ีเรียกได้ว่าเป็นอารยชน มีธรรม คือ คุณสมบัติของผู้มีความ

ประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกต้องตามทางแห่งกุศลกรรม เป็นคนมีคุณ

แก่ส่วนรวม เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม๑๑๕ ผู้ท่ีมศีีลจะเป็นผู้ท่ีมึความประพฤติดี มีวินัย ด าเนินชีวิตโดยสุจริต 

ท้ังทางกาย ทางวาจา มีวินัย และการประกอบการสัมมาชีพ รู้จักเลือกเสวนาเข้าหาท่ีปรึกษาหรือผู้แนะน า

ส่ังสอนท่ีดี เลือกสัมพันธ์เกี่ยวข้องและถือเยี่ยงอย่างส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีดี ซึ่งจะท าให้ชีวิตเจริญงอก

งาม๑๑๖ สมาชิกท่ีดีจะช่วยสร้างสรรค์สังคมเป็นผู้มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ เมื่อคิด ตัดสินใจส่ิงใดจะ

เป็นไปด้วยเมตตามีความรัก ความปรารถนาดีมี ไมตรี ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น ให้ท าทุกคนประสบ

ประโยชน์และมีความสุขมีความกรุณาอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ มีใจท่ีจะปลดเปล้ืองบ าบัด

                                                             

     ๑๑๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 

     ๑๑๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 

     ๑๑๔ สนทนากลุ่มนางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๑๕ สนทนากลุ่มนางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๑๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ, ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๑๙๒ 
 

ความทุกข์ยาก เดือดร้อนของผู้อื่น๑๑๗ คนมีศีลธรรมจะเป็นผู้สันโดษรู้พอดี คือ ยินดี พึงพอใจแต่ในลาภผล 

ผลงานและผลส าเร็จต่าง ๆ ท่ีตนสร้างหรือแสวงหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามขอางตนเองโดย

ทางชอบธรรม และไม่มัวเมาเห็นแก่ความสุขทางวัตถุ๑๑๘ คนมีศีลธรรมจะมีปัญญาเหนืออารมณ์ในการคิด

ตัดสินใจ มีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้ดี รู้ช่ัว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ มองส่ิงท่ังหลายตามความเป็น

จริงรู้จักพิจารณาวินิจฉัยด้วยใจเป็นอิสระ ท าการต่าง ๆ ด้วยความคิดและมีวิจารณญาณ๑๑๙คนดีมีศีลธรรม

จะมีใจเป็นกลาง คือ มองตามเป็นจริง โดยวางจิตเรียบสม่ าเสมอ มั่นคง เท่ียวตรงดุจตาช่ัง มองเห็นการท่ี

บุคคลจะได้รับผลดี หรือช่ัวสมควรแก่เหตุท่ีตนประกอบ พร้อมท่ีจะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตาม

หลักการเหตุผล และความเท่ียงธรรม บุคคลดังท่ีกล่าวมานั้นจะเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น าท่ีสร้างสรรค์สังคมท่ีดี 

น ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง๑๒๐ ดังนั้น ต้องสนับสนุนคนดีมามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจในการ

ของสภาองค์กรชุมชน  และยังเป็นการส่งเสริมการประพฤติดี ปฏิบัติชอบในสังคม เกิดเป็นสังคมแห่งความ

ดี สังคมคนดี มีการสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต๑๒๑ ส าหรับสังคมท่ัวไปในการตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดี ส่งเสริมคนดี เลือกคนดี

มีความสามารถเขามา เป็นก าลังพัฒนาหมู่คณะของตนมีความเสียสละ รู้จักการให้เป็นการน ามาซึ่ง

สันติภาพในสังคม ๑๒๒ และรัฐจะต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจ 

                                                             

     ๑๑๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๑๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ. นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย, ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๑๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร, สมาชิกองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๒๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ , พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๒๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘.  

     ๑๒๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 



๑๙๓ 
 

อันดีและความสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชน ๑๒๓ รวมท้ังสนับสนุนการน าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต๑๒๔ 

 

ตารางที่ ๔.๕ แสดง ความถี่ของผู้ร่วมสนทนากลุ่มประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านการตัดสินใจ     

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้วย

การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, 

๑๑, ๑๒ 
๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้วย

การพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 
๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, 

๑๑, ๑๒ 
๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้วย

การไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบท่ีวางไว้ 
๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, 

๑๑, ๑๒ 
๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้วย

การเคารพ เช่ือฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 
๙ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ 

๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้วย
การไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี 

๗ ๑, ๓, ๕, ๖, ๙, ๑๐, ๑๒ 

๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้วย
การรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

๖ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๑๐ 

๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจด้วย
การอารักขา บ ารุง คุ้มครองอันชอบธรรมแก่ ผู้
ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

 
๑๑ 

๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๘ , ๙ , ๑๐ , 
๑๑, ๑๒ 

 

                                                             

     ๑๒๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุ รี,  

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

       ๑๒๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 
 



๑๙๔ 
 

   ๒) ด้านการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิย

ธรรม  

        ๒.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีด้านการด าเนินงานด้วยการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 

    จากพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ท่ีก าหนดให้สภาองค์กรชุมชน

ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของภารกิจของสภา

องค์กรชุมชนนั้น ถือว่าน้อยมากส าหรับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี เพราะการ

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ัวไปมีความรวดเร็วและรุนแรงเป็นอย่างมาก จากแผนพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ัง

ตะวันออก หรือเป็นท่ีรู้จักในช่ือ Eastern Seaboard Development Plan ท่ีมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้น

มากมายท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน และทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การเกิดขยะ

ล้นเมือง การปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น าบางปะกงส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์และระบบ

นิเวศน์อันเปาะบางของปากแม่น้ าบางปะกง การขยายตัวของพื้นท่ีอุตสาหกรรมทับพื้นท่ีการเกษตร การ

ปกป้องพื้นท่ีลุ่มต่ าผืนสุดท้ายจากการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมปัญหาเหล่านี้เป็น

ปัญหาส าคัญท่ีทุกฝ่ายต้องตระหนักและร่วมมือกันอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา๑๒๕  จังหวัดชลบุรีเป็น

จังหวัดหนึ่งท่ีปลูกข้าวแล้วไม่พอกิน จากสถิติสามารถปลูกข้าวได้เพียง ๑๘.๙๘ % ของความต้องการใน

จังหวัด ท้ังท่ีเป็นจังหวัดท่ีเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพ๑๒๖ ดังนั้น ประชาชนต้องตระหนักและ

เข้ามามีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีด้วยการหมั่นประชุมกัน เพื่อ

ปรึกษาหารือในปัญหาท่ีเกิดขึ้นและหาแนวทางป้องกัน แก้ไขอยู่เสมอๆ เพื่อมิให้สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้น

สายเกินกว่าจะแก้ไข ๑๒๗การประชุมปีละ ๔ ครั้งนับว่าน้อยเกินไปท่ีจะสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้

อย่างทันท่วงที จึงควรปรับเปล่ียนวาระการประชุมให้มีการอยู่เสมอๆซึ่งสอดคล้องกับหลักอปริหานิยธรรม

ในข้อแรกเพื่อมิให้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นท่ีท่ีเส่ือมสลายท้ังด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ
                                                             

     ๑๒๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี,วันที่ วันที่ 
๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
        ๑๒๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 

     ๑๒๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๑๙๕ 
 

ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ในการเป็นแหล่งผลิตอาหารโลก ยังคงอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมข้าว และ

น้ า ให้คงยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน๑๒๘ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในการ

รับมือกับสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ปัญหา

ได้อย่างฉับไว๑๒๙ การเอาใจใส่ช่วยเหลือธุระและกิจการของชนร่วมหมู่คณะ ญาติ เพื่อนพ้อง และของ

ชุมชน อยู่เสมอรู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรองหาวิธีด าเนินการท่ีเหมาะท าได้ จัดได้ ให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี๑๓๐ 

การจัดการประชุมของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี  สืบเนื่องมาจากแนวคิดร่วมในการเข้ามาช่วย

แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นของชุมชน การจัดการตนเองเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถปกป้องวิถีเกษตร การ

ร่วมกันประชุมเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการกระจายรายได้เพื่อการอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้า

ของประชาชนในพื้นท่ี ๑๓๑ 

         ๒.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีด้านการด าเนินงานด้วยพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 

    การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจะต้องอาศัยความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือหรืออุปกรณ์การส่ือสารต่างๆ๑๓๒  ความพร้อมเพรียงในการด าเนินงานมิใช่

แค่พร้อมเพียงกันประชุมเท่านั้น แต่เป็นความพร้อมในทุกๆด้านในการบริหารจัดการ๑๓๓ การร่วมมือกัน

อย่างพร้อมเพรียงในการจัดท าแผนพัฒนา การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติโดยการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

                                                             

     ๑๒๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๒๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 

     ๑๓๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๓๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 

      ๑๓๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , 
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๓๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๑๙๖ 
 

แผนการพัฒนาท่ีวางไว้๑๓๔ มีการก าหนดแผนการประชุม วาระการประชุม รวมไปถึงการได้ข้อสรุปด้วย

ความพึงพอใจของทุกฝ่าย๑๓๕ การพบปะปรึกษาหารือกิจการงาน ท่ีพึงรับผิดชอบตามระดับของตน โดย

สม่ าเสมอนับว่าเป็นการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ไม่ส้ินเปลืองงบประมาณ๑๓๖ และใช้เวลาท่ี

เหมาะสม แสดงถึงการท างานเป็นทีม อีกท้ังการยกระดับองค์กรชุมชนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ๑๓๗จาก

การพร้อมเพรียงการประชุมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม และสมาชิกระหว่าง

กลุ่มควรจะมีการขยายเครือข่ายให้กว้างออกไป เพื่อเสริมเพิ่มพลังท่ีแข็งแกร่งมากขึ้น๑๓๘ การจัดอบรม

สัมมนา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน ข้อมูล ข่าวสาร การเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม รวมท้ังทาง

เทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นแนวทางหนึ่งของกิจกรรมท่ีให้ความรู้  

สร้างทัศนคติด้านบวกในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในหมู่คณะ เกิดความ

สามัคคีสามารถเช่ือมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน๑๓๙ 

        ๒.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการด าเนินงานด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบที่วางไว้ 

     การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ด้านการ

ด าเนินงานด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบท่ีวางไว้ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราข ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัว

                                                             

   ๑๓๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ, ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๑๓๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
     ๑๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๑๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๑๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๑๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๙๗ 
 

หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้อื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธีมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ

ป้องกันและระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน”๑๔๐ และรัฐธรรมนูญยังได้ก าหนด

ถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและชุมชน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม การตัดสินใจทางการเมือง การจัดท าบริการสาธารณะ การด าเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน การ

รวมกลุ่มของประชาชนในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความ

ต้องการของชุมชนในพื้นท่ี ๑๔๑ ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยการขอรับข้อมูล ค าช้ีแจงและเหตุผลการด าเนินโครงการท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมาย หรือใช้อ านาจในการ

ตรวจสอบฝ่ายบริหารเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยท่ีประชาชนใช้อ านาจโดยตรงไม่ต้องผ่านผู้แทน๑๔๒ 

ประชาชนมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ๑๔๓ สิทธิตามกฎหมายในการรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของ

ผู้บริโภค๑๔๔ สิทธิบุคคลในการต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท าใดๆ ท่ีเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ๑๔๕ จากนโยบายการ

ปกป้องพื้นท่ีผลิตอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร ของสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออก เป็นแนวทางท่ี

ทุกฝ่ายต้องร่วมกันปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม แม้จะมีกฎหมายบังคับใช้ และมีบทลงโทษต่อผู้กระท าผิด 

แต่ก็ยังมีผู้ท่ีมีความเห็นแก่ตัวกระท าความผิดอยู่เสมอๆจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นถูก

ท าลายลงอย่างท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบัน๑๔๖ การก าหนด “ธรรมนูญชุมชน”  เป็นแนวทางหนึ่งท่ีเป็นข้อตกลง

                                                             

    ๑๔๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ. นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย, ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๑๔๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม, นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

     ๑๔๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๔๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๑๔๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ , พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๔๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร, สมาชิกองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๔๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๙๘ 
 

ร่วมกันของประชาชนในชุมชนท่ีจะร่วมกันปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีชุมชนต้องการ อาจจะ

เรียกได้ว่าเป็นการให้ “สัจจะ”ร่วมกัน๑๔๗ โดยมีข้อตกลงในการน าหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด เพราะหลักพุทธธรรมสามารถน าไปใช้แยกแยะ “ผิด ชอบ ช่ัว ดี” ใหก้ับผู้ปฏิบัติตาม

ได้เป็นอย่างดี เป็นการปลูกจิตส านึกรับผิดชอบในตนเองมากกว่าการจะถูกบังคับใช้ด้วยกฎหมาย ๑๔๘ 

ดังนั้น การไม่ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีงามเป็นแนวทางท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด๑๔๙อย่างไรก็ตามประชาชนก็ต้องมีการเรียนรู้ท่ีจะใช้การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยสันติวิธีใน

การเข้าช่ือกันเสนอกฎหมายในการได้รับการคุ้มครอง และมีอ านาจตามสิทธิประโยชน์โดยชอบธรรมใน

การด ารงชีวิตการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีในชุมชน การจัดการทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีของ

ตน๑๕๐ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนท่ีอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ

กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพท้ังส่วนตน ครอบครัว ชุมชนและสังคม แต่ท้ังนี้ต้องไม่กระทบเสรีภาพใน

การบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดบริการสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองประโยชน์

ส่วนรวมของประชาชนหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน๑๕๑ อีกท้ังการรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 

หรือชุมชนด้ังเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน๑๕๒ 

 

 

                                                             

   ๑๔๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
    ๑๔๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
    ๑๔๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
      ๑๕๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ. นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย, ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

  ๑๕๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๑๕๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๑๙๙ 
 

     ๒.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัด

ชลบุรี ด้านการด าเนินงานด้วยการเคารพ เชื่อฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 

      การรวมตัวของประชาชนของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีมีจุดเริ่มต้นจากโดยมีเจ้า

อธิการพิชิตศักดิ์ สุภาจาโร ผู้น าสถาบันทางศาสนาเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชนด้านการส่ือสารเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น ต่อมามีการขยายตัวขององค์กรชุมชนเนื่องจากหน่วยงานทางภาครัฐสนับสนุนการจัดต้ัง

สภาองค์กรชุมชนในพื้นท่ี จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจ า เป็นต้องมีผู้น า หรือท่ี

เรียกว่าแกนน าชุมชนเพื่อช้ีน า จูงใจชาวบ้านให้มีการรวมตัวด าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ๑๕๓ 

ผู้น าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการช้ีน าหรือเสริมแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตาม ดังนั้น ผู้น าท่ีดีต้องเป็นผู้ท่ี

มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาของผู้ตามได้ ผู้น าท่ีต้องไม่ใช้อ านาจในการบังคับขู่เข็ญ

ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม๑๕๔ การถ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์ด้ังเดิมต่อกันมาจากบรรพบุรุษ หรือการ

ได้รับความรู้มาจากสถาบันต่างๆในชุมชน เช่น ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน จากสถาบันการศึกษา 

สถาบันทางศาสนาถึงความเป็นมาของความรู้ ฐานความคิด ความเช่ือ ความศรัทธา การประยุกต์ใช้ให้

สอดคล้องกับการด ารงชีวิตของคนในชุมชน มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพ

ทางสังคมและวัฒนธรรม๑๕๕ ผู้สูงอายุท่ีมีประสบการณ์ยาวนาน ควรให้ความส าคัญ ยกย่องและให้เกียรติ

เคารพนับถือท่านเหล่านั้น มองเห็นความส าคัญต่อการแนะน าของท่านว่าเป็นส่ิงอันพึงรับฟังและน าไปเป็น

แนวทางในการปฏิบัติ๑๕๖ ผู้น าทางศาสนาเป็นบุคคลผู้ซึ่งท่ีได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชาวบ้านโดย

ธรรมชาติ เพราะเป็นผู้ครองธรรม ส่วนผู้รู้ คือ ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในเรื่องต่างๆท่ีสามารถแก้ปัญหา

ให้กับชุมชนได้๑๕๗ ส าหรับปราชญ์ชาวบ้านนั้นมีความส าคัญต่อชุมชนเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ ท่ีมี

ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีบรรพบุรุษได้ส่ังสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งความรู้เหล่านี้

                                                             

   ๑๕๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุ รี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๑๕๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๕๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๑๕๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๑๕๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๐๐ 
 

มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตชาวบ้าน และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี หากไม่มีการน ามา

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชนรุ่นหลังนับวันท่ีจะสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย๑๕๘ ดังนั้น ประชาชนในพื้นท่ี

ต้องเห็นความส าคัญและเคารพยกย่องต่อผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน โดยการสืบทอดแนวความคิด องค์

ความรู้ต่างๆของชุมชนอย่างเป็นระบบ มีบริหารจัดการองค์ความรู้ของท้องถิ่นต่างๆ ให้มีการสืบทอดแก่

เยาวชนคนรุ่นหลัง เพื่อให้องค์ความรู้ของท้องถิ่นน ามาสร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้อย่าง

ยั่งยืนต่อไป๑๕๙ การรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆของชุมชน ต้องมีการน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มี

การศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนาท่ีสมดุลของพหุสังคมอย่างยั่งยืน

ต่อไป๑๖๐ 

                 ๒.๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการด าเนินงานด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี 

    การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ด้านการ

ด าเนินงานด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี  ในช่วงแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมไทย 

ฉบับท่ี ๑๐ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างเสริม ปรับเปล่ียนเจตนคติในสังคมไทยเรื่องการเพิ่มโอกาสการ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง และการบริหารในการพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทย  โดยการ

ส่งเสริมความเสมอภาคหญิง ชาย โดยเฉพาะบทบาทของผู้หญิงในการบริหาร การปกครองทุกระดับ๑๖๑ 

การส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการด าเนินการของสภาองค์กรชุมชน สร้างความเป็นธรรมระหว่างหญิง/

ชายด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมเห็นความส าคัญของผู้หญิง 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรสภาชุมชน และเครือข่ายทางสังคม๑๖๒  สร้างให้เกิดความเป็น

ธรรมตามหลักการเป็นผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

                                                             

       ๑๕๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

     ๑๕๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

    ๑๖๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ. นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย, ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
    ๑๖๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม, นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
    ๑๖๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๐๑ 
 

ตัดสินใจในเรื่องสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ต้องให้ความส าคัญกับการให้

ความรู้ความเข้าใจ และการให้การพัฒนาเครือข่ายเหล่านี้ด้วย๑๖๓ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่าย

ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา หรือ ร่วมแลกเปล่ียนกับเครือข่ายอื่นองค์กรอื่นเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และเพื่อการพัฒนา๑๖๔ กระบวนการท่ีจะชักจูงให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนมากขึ้นนั้นก่อน

อื่นสตรีเองต้องมีความมั่นใจในตัวเอง “มีความเช่ือมั่น และมีความมั่นใจ” ว่าสตรีมีความสามารถท าได้ 

ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ มีความสามารถในการก าหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกับปัญหา 

และความต้องการของชุมชน๑๖๕ พระพุทธศาสนากล่าวถึงความเท่าเทียมในสังคมของศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ ความเท่าเทียมนี้มิได้แบ่งแยกช้ัน วรรณะในสังคม  ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการมี

ส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี จึงควรสร้างความเท่าเทียมโดยการเปิด

โอกาสให้สตรีเข้ามาบทบาทต่างๆในการด าเนินงาน๑๖๖ โดยให้สตรีเข้ามามีอ านาจในการต่อรองในส่ิงท่ี

ต้องการ และส่ิงท่ีสตรีไม่ต้องการด้วย เช่น การส่งเสริมการรวมกลุ่มในการสร้างงานสร้างอาชีพของสตรีใน

ชุมชน ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของสตรี ท่ีนับว่าเป็นการใช้ระบบคุณธรรมท่ีวัดด้วยความรู้  

ความสามารถของบุคคลเป็นหลัก๑๖๗ โดยธรรมชาติแล้วสตรีมีความละเอียดอ่อน มีความคิดท่ีแยบยลใน

การแก้ปัญหา เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการหล่อหลอมทางสังคม เนื่องจากการท าบทบาทมารดาท่ีดูแล

ใกล้ชิดบุตรหลานและการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัวมากกว่าบุรุษ๑๖๘ วัฒนธรรมด้านอาหารสตรีก็มี

บทบาทส าคัญ เนื่องจากส่วนใหญ่มีหน้าท่ีท าอาหารให้กับคนในครอบครัว อีกท้ังวัฒนธรรมประเพณีทาง

ศาสนา สตรีเป็นผู้มีศิลปะในการประดิดประดอยส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆในงานประเพณีท้องถิ่น เช่น การท า

                                                             

    ๑๖๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนา, เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๖๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
     ๑๖๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๖๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 

      ๑๖๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

    ๑๖๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๐๒ 
 

บายศรี การแกะสลักผัก ผลไม้ในงานบุญต่างๆ๑๖๙ ดังนั้น สตรีเป็นผู้มีบทบาทส าคัญของชุมชนท้ังด้านการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการเงินของครอบครัว จึงนับว่าสตรีเป็น

ผู้มีบทบาทส าคัญท่ีควรให้การยกย่องและส่งเสริมให้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชน

เป็นอย่างยิ่ง๑๗๐การก าหนดบทบาทการด าเนินงานของสตรีจึงตองค านึงถึงพื้นฐานของลักษณะพื้นท่ีและ

วัฒนธรรมรวมไปถึงนวัตกรรมในพื้นท่ีแตกตางกันไป๑๗๑ การค านึงถึงการด าเนินชีวิตในแตละชวงอายุของ

สตรีท้ังนี้เพื่อใหการด าเนินงานสงเสริมและพัฒนาสตรีนั้นครอบคลุมในทุกกลุมอายุและสอดคลองตาม

ความต้องการและความจ าเปนของแตละกลุมท่ีมีความแตกตางกัน การด าเนินงานท่ีครอบคลุมในดาน 

ตางๆ เพื่อใหสตรีทุกกลุมอายุไดรับการพัฒนา๑๗๒ ในการบริหารจัดการต้องศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหา

และความตองการของสตรี บริบทการพัฒนาสตรีในปจจุบัน แนวคิดการพัฒนาสตรีตามกรอบแผนพัฒนา

สตรีของชาติและมาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี๑๗๓ การรับฟงความคิดเห็นของผูแทนจากฝายตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของท้ังภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของภาครัฐและเอกชนโดยการจัด

เวทีแลกเปล่ียน การพูดคุยปรึกษา ช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดท าแผนหาจุดรวมความเต็มใจและต้ังใจ 

และแสวงหาความรวมมือกับสภาองคกรชุมชนตางๆ๑๗๔ มีกระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการ

วางแผนพัฒนาสตรีจ าเปนตองใหชุมชนมีสวนรวมรับรูและใหขอมูลเพื่อใหเกิดการรับรูซึ่งจะน าไปสูการ

ยอมรับและการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้๑๗๕ วางกรอบในการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

ซึ่งเมื่อไดด าเนินการวิเคราะหขอมูลแลว น าข้อมูลท่ีไดมาพัฒนาสูโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนา ๓ ป

                                                             

       ๑๖๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๑๗๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๗๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร, สมาชิกองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๑๗๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ. นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย, ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๑๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๑๗๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๑๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว,นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 



๒๐๓ 
 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาตามความส าคัญของปญหาความเรงดวนของงบประมาณ

และการด าเนินการ๑๗๖ 

         ๒.๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการด าเนินงานด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

    การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรม 

ประเพณีไทยยึดติดกับหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา จะเห็นได้จากประเพณีต่างๆท่ีแสดงถึงการมี

ส่วนร่วม ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา การท าบุญ

กลางบ้าน๑๗๗ แสดงถึงการความเป็นผู้มีนิสัยดี รักสันติภาพ ช่วยขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ เป็นประโยชน์ต่อ

การด ารงชีวิต ช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้คนรักท้องถิ่น รักแผ่นดินของตนเอง๑๗๘ การเสริมสร้างกระบวนการ

ท างานในระดับท้องถิ่นโดยเน้นชุมชนซึ่งเป็นชุมชนฐานรากท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในแต่ละ

ท้องถิ่น ท่ีมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมแบบเครือญาติ๑๗๙ และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านท่ีหลากหลายตาม

ภูมินิเวศน์ ประชาชนในพื้นท่ีเท่านั้น ท่ีจะเข้าใจวัฒนธรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น การรักษา

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจ าเป็นต้องให้ประชาชนในพื้นท่ีเป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพื่อการ

คุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป๑๘๐ โดยส่ังสมส่ิงสร้างสรรค์

และภูมิธรรม ภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้นๆเป็นการส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาท้ังหมดท่ีได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อมา 

วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นผลรวมของทุกส่ิงซึ่งความเจริญงอกงามท่ีสังคมนั้นๆ ได้ท าไว้หรือได้ส่ังสมมาจนถึง

                                                             

   ๑๗๖ สนทนากลุ่มฉาะ, พระมหานลวัชร์ ธมมจารี, เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
        ๑๗๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๑๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๑๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๑๘๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๒๐๔ 
 

บัดนี้ และเป็นพื้นฐานของความเจริญงอกงามต่อไป๑๘๑ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นท่ีเกื้อประโยชน์ท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม คนส่วนใหญ่ของชุมชนสามารถรับภูมิปัญญา

เหล่านั้นเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตได้อย่างเป็นระบบและมีพลัง กลายเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นในการขับเคล่ือน

ชุมชนอย่างสร้างสรรค์และเป็นวิธีการตอบสนองปัญหาของชุมชนอย่างเหมาะสม๑๘๒ คุณค่าแห่งความรู้

และภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งได้สืบทอดและพัฒนาซึ่งความรู้

ความสามารถ ท่ีผ่านการส่ังสมมาอย่างหลากหลาย สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตและมีศิลปะท่ีสวยงาม

แห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษน ามาใช้พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยบนพื้นฐานคุณค่าเดิมท่ีเน้นความเรียบง่าย 

การพึ่งพาตนเองตามความพอมี พอกิน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การกลมกลืนและสอดคล้องกับธรรมชาติ 

อีกท้ังยังยึดถือความดีงาม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีทุกฝ่ายต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษา

สมบัติทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คู่กับสังคมสืบไป๑๘๓ 

        ๒.๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการด าเนินงานด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรง

ธรรมบริสุทธิ์ 

 ประชาชนในชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้

ทรงธรรมบริสุทธิ์ เป็นการด าเนินการเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาด ารงอยู่ตลอดไป สามารถกระท าได้

ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกการมีส่วนร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา๑๘๔ การสนับสนุนการน าหลักธรรม

ของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต แสดงออกถึงความไม่เห็นแก่

ตัว มีความเมตตาต่อกัน การช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยกว่าตน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ผู้อื่นจนเป็นนิสัย เป็นค่านิยมร่วม

                                                             

   ๑๘๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
     ๑๘๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๘๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ , พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๘๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๒๐๕ 
 

ของสังคม๑๘๕ อีกท้ังการเคารพบูชาพระรัตนตรัยเป็นส่ิงท่ีจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าไปอย่าง

ดียิ่ง สังคมก็จะมีแต่คนประพฤติ ปฏิบัติดี เป็นสังคมแห่งคนดี เป็นผู้มีความฉลาดทางปัญญา สามารถ

แก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยการมีสติ ปัญญาท่ีดี เป็นผู้ท่ีมีอารมณ์มั่นคง และควบคุมสติได้ดี และรัฐสนับสนุน

ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสังคมท่ีมีความรัก ความเข้าใจอันดีและ

ความสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชน ๑๘๖รวมท้ังสนับสนุนการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้

เพื่อเสริมสร้างค่านิยมร่วมของสังคมให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้เจริญแล้ว

ตามพระธรรมค าสอนแห่งพระพุทธศาสนา๑๘๗การส่งเสริมให้สมาชิกในสภาองค์กรชุมชนมีความประพฤติ 

การกระท าและความคิดท่ีถูกต้องเหมาะสมการท าหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นส่ิงควรเว้น ท าส่ิง

ควรท า ด้วยความฉลาดรอบคอบ รู้เหตุรู้ผลถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล๑๘๘ การคุ้มครองคนดีทุกคนใน

ทุกวิชาชีพทุกชุมชน ส่งผลใหสั้งคมอยู่รอดด้วยจริยธรรม๑๘๙ สภาองค์กรชุมชนจึงควรมีการด าเนินงานด้วย

การพัฒนาวิธีปลูกฝัง อบรม ส่ังสอนศีลธรรม จริยธรรม ตามความเหมาะสมแก่สมาชิกสภาองค์กรชุมชน มี

การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมของสังคมอันได้แก่ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้องดีงามตาม

หลักศีลธรรมและจริยธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจโดยการด าเนินการพัฒนาต่อเนื่องเป็นการอารักขา 

บ ารุง คุ้มครองคนดีในสังคมโดยชอบธรรม๑๙๐ 

 

 

                                                             

   ๑๘๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
     ๑๘๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๘๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๑๘๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร, สมาชิกองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๑๘๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ, ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า , วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 
   ๑๙๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ , พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๐๖ 
 

         ตารางที่ ๔.๖ แสดง ความถ่ีของผู้ร่วมสนทนากลุ่มประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านการด าเนินงาน 

      

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน

ด้วยการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๗ ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้วยการพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 

๘ ๑, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ 

๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบท่ีวางไว้ 

 ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ , ๖ , ๘ , ๙ , ๑๐ , 
๑๑, ๑๒ 

๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้วยการเคารพ เช่ือฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 

๙ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ 

๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี 

๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒ 

๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

๘ ๑, ๒,๓. ๔, ๕, ๖, ๑๑, ๑๒ 

๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน
ด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครองอันชอบธรรมแก่ 
ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

 
๗ 

๑, ๓, ๕, ๖, ๘, ๙,  ๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 
 

    ๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี

ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 

        ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีด้านการร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 

       การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อร่วมรับผลประโยชน์ของสภาองค์กรชุมชนในการหมั่น

ประชุมกันเนืองนิตย์เกิดมาจากแนวคิดการรับผิดชอบสาธารณะ เป็นแนวทางหนึ่งท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการ

มีส่วนร่วมของประชาชนท่ีระดมความคิดท่ีจะร่วมกันรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวม๑๙๑ การรู้จักคุ้มครอง

สิทธิของตนเอง โดยไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือต้องทนอยู่ในภาวะจ ายอม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์

ร่วมกันทุกฝ่ายในชุมชน๑๙๒ มีการประชุมเพื่อหาแนวทาง วิธีการอย่างไรท่ีจะรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ

ในพื้นท่ีท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์โดยรวมและด ารงอยู่อย่างยั่งยืน๑๙๓ การหมั่นติดตามความก้าวหน้าของ

สถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองโดยการรวมตัวกันประชุมปรึกษาหารืออยู่เสมอๆ การมี

เจตนารมณ์เดียวกันจึงรวมพลังร่วมกันจดแจ้ง จัดต้ังสภาองค์กรชุมชน แสดงถึงการได้รับการรับรอง

สถานภาพองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชนเพื่อสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการของ

ประชาชน๑๙๔ จากแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลท่ีภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนได้ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมท างาน ร่วมรับผลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม๑๙๕ จนกระท่ังถึง

การร่วมตรวจสอบเพื่อโปร่งใส เพื่อเพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเกิดการยอมรับ

ด้วยกันทุกฝ่าย๑๙๖เกิดการเรียนรู้แนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน๑๙๗ การแสดงความพร้อมของชุมชน เมื่อมีความพร้อมก็สามารถเลือกผู้แทนของหมู่บ้าน

                                                             

     ๑๙๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๑๙๒ สนทนากลุ่มฉาะ, พระมหานลวัชร์ ธมมจารี, เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
    ๑๙๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๑๙๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว,นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 
     ๑๙๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๙๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๑๙๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ, ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟา้, วนัที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๐๘ 
 

หรือชุมชนในฐานะสมาชิกของสภาองค์กรชุมชน เป็นการกระจายอ านาจ การกระจายรายได้ รวมไปถึง

เพื่อการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน๑๙๘ 

            ๓.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีด้านการร่วมรับผลประโยชน์ด้วยพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 

    การมีส่วนร่วมในการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อการได้มาซึ่งผู้แทนชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน 

อีกท้ังยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีได้บัญญัติไว้ในการประชุมในระดับ

ต าบลในการประชุมปรึกษาหารือกัน ท่ีต้องมีผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรือผู้แทนชุมชนท้องถิ่นเดิมในแต่ละ

หมู่บ้าน และผู้แทนชุมชนอื่นในต าบลมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของผู้แทนชุมชนทุกประเภท 

เป็นการแสดงให้เห็นว่าหากไม่มีความร่วมมือกันในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันก็ไม่สามารถหา

ตัวแทนของชุมชนได้ และในการประชุมสภาองค์กรชุมชนต าบลแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมดยื่นหนังสือ หากไม่มีความพร้อมเพรียงกันเข้าร่วมประชุม ก็ไม่สามารถ

เปิดการประชุมได้ ไม่เกิดการวางแผนร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ร่วมของชุมชนได้๑๙๙ ความพร้อม

เพรียงในการประชุมแสดงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของประชาชน การพร้อมเพรียงกันแก้ปัญหาโดย

น าเสนอแนวคิดต่างๆก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความช านาญในการแก้ปัญหาร่วมกัน๒๐๐ และยัง

แสดงถึงความกระตือรือร้นของประชาชนอย่างมีพลังในกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมายของ

ชุมชนและการจัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย๒๐๑ การมีส่วนร่วมโดยพร้อมเพรียงกันจะเกี่ยวข้อง

ทางด้านจิตใจและอารมณ์ของสมาชิกในกลุ่ม ทุกคนต่างย่อมปรารถนาท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ได้รับการยอมรับ และปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ๒๐๒ ความพร้อมเพรียงกันจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา จัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา การก าหนดเป้าหมาย และการ

จัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท่ีตรงความต้องการของประชาชนโดยรวม ดังนั้น หากต้องการให้เกิดผล

                                                             

   ๑๙๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ท่ีปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๑๙๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
     ๒๐๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนา, เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๐๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๐๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร, สมาชิกองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๐๙ 
 

ประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชนในท้องถิ่นต้องร่วมมือ ร่วมใจกันให้เกิดความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วม

ประชุม เกิดการยอมรับช่ืนชมความคิดเห็น ความรู้ สึกของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  ความเข้าใจใน

ประสบการณ์สภาพ และขีดจ ากัดของสมาชิกด้วยกันเอง๒๐๓ ความพร้อมเพรียงกัน เป็นกลไกในการ

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงในชุมชนท้ังข้อเท็จจริง ความคิด ความรู้สึก ความคาดหวังท่ีแสดง

ออกมาให้ท่ีประชุมได้รับข้อมูลอย่างสมบูรณ์๒๐๔  ความพร้อมเพรียงกันยังเป็นการสร้างฉันทามติจากการท่ี

ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อนของชุมชนร่วมกัน เป็นวิธีการท่ี

สันติ ไม่รู้สึกต่อต้านหรือวิจารณ์เชิงลบในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก ทุกคนในกลุ่มมีโอกาสท่ีจะให้

ข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผล ความรู้สึก และการแสดงออกท่ีเป็นจริงเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน๒๐๕ เกิด

ข้อตกลงท่ีเป็นฉันทามติของสังคม เกิดการยอมรับระหว่างกลุ่ม สามารถลดความขัดแย้ง๒๐๖ มีความรู้สึกท่ี

ดีมีเมตตาต่อกันเกิดพลังร่วมกันและ ความรู้สึกเป็นเครือข่าย เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการ

แสดงความคิดเห็นอันก่อให้เกิดมติท่ีเป็นเอกฉันท์ ร่วมวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีส่งผลดี

ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เป็นการแสดงถึง “พลังชุมชน” ท่ีจะผลักดันให้เกิดขบวนการด าเนินงานต่างๆ

ซึ่งน าไปสู่ความ “อยู่ดีมีสุข”ของประชาชน๒๐๗ 

           ๓.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบที่วางไว้ 

     การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการไม่

ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบท่ีวางไว้ การร่วมรับผลประโยชน์ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ด้วย

การไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบท่ีวางไว้ เป็นการแสดงถึงความมีระเบียบวินัยของชุมชน ท่ีทุกคน 

                                                             

   ๒๐๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๐๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๐๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , 
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๐๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ. นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย, ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๐๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๒๑๐ 
 

“พร้อมใจ” กันปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ท่ีก าหนดไว้๒๐๘ จากพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 

๒๕๕๑ ได้ให้ความหมาย “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกัน โดยมีผลประโยชน์และ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยแหลือและสนับสนุนกัน หรือกระท าอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม

ร่วมกัน หรือการด าเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก๒๐๙ แสดงให้เห็นว่าการก าหนดด้วย

อาณาเขตของชุมชน ไม่ส าคัญเท่าการรวมกลุ่มของคนท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์เป็นปกติอย่างต่อเนื่องเพราะมี

ความสนใจ มีอาชีพ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน๒๑๐ ดังนั้น สมาชิกสภาองค์กรชุมชนจึงเป็นการรวมตัวกัน

ของคนท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์เป็นปกติอย่างต่อเนื่องเพราะมีความสนใจ มีอาชีพ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ท่ีต้ังกฎ กติการ่วมกันว่าจะไม่ใช้สารเคมีท่ีท าลายสภาพแวดล้อมและสุขภาพของ

ผู้บริโภค รวมทั้งชุมชนท่ีเกิดขึ้นในเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ท่ีมีการก าหนดกฎระเบียบต่างๆเพื่อปฏิบัติ

ร่วมกันโดยไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดี๒๑๑ โดยร่วมมือกันปฏิบัติตามเป็นการ “เคารพ กฎ กติกา” ท่ี

วางไว้ เป็นการสร้างความ “ยุติธรรม”และความ “เสมอภาคในสังคม”  เช่น การสร้างธรรมนูญชุมชน ถือ

เป็นการวางกฎ ระเบียบในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ท่ีมีต่อชุมชน คือ เกิดเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

สร้างความสงบและสันติสุขต่อชุมชน๒๑๒ 

        ๓.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการเคารพ เชื่อฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 

    การให้ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชนรวมตัวกันดูแลช่วยเหลือสมาชิกชุมชนกันเอง มีการฟื้นฟู

ระบบคุณค่าในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันท่ีเป็นทุนเดิมของสังคมไทย ซึ่งถือเป็นระบบโครงข่ายการคุ้มครอง

สังคมท่ีส าคัญ เพื่อจัดระบบสวัสดิการให้คนในชุมชน สามารถร่วมกันสร้างระบบหลักประกันความมั่นคง

                                                             

   ๒๐๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๐๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๒๑๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 
   ๒๑๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 
   ๒๑๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 



๒๑๑ 
 

ในชีวิต๒๑๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการท่ีต้องการให้มีประชาชนเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง 

การด าเนินการมีส่วนร่วมต้องมั่นใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนด้ีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม โดยแต่ละ

ชุมชนอาจมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป เพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางเท่าเทียมในการร่วมรับ

ผลประโยชน์ด้วยการรับค าแนะน าข้อมูลจากผู้รู้ ผู้น า หรือปราชญ์ของท้องถิ่นน ามาประกอบการตัดสินใจ

ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการด าเนินงานเป็นไปอย่างรอบรู้ รอบคอบและรอบด้านยิ่งขึ้น๒๑๔ 

การเริ่มต้นจากครอบครัว ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และให้รัฐร่วมสนับสนุนในบางส่วน โดยเป้าหมายท่ี

ส าคัญคือ ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตท่ีมั่นคง พอเพียง๒๑๕ และด าเนินงานตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี มี

คุณธรรม เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน๒๑๖  และอยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มีการคุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติ และบริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อม (ดิน น้ า ป่า) เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาคีพัฒนาในท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด ๒๑๗ 

                  ๓.๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัด

ชลบุรี ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมรับ

ผลประโยชน์ด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี จากมุมมองตามแนวคิดเรื่องการเคารพ

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคระหว่างหญิงชายแนวคิดเกี่ยวกับความเท่า

เทียมในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นแนวคิดให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นของสตรีซึ่งเป็นการให้เกียรติ

ซึ่งกันและกันในสังคม และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนได้เป็นอย่างดี ในอดีตสังคมไทยก าหนดให้สตรีคือผู้

อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนคอยอบรม เล้ียงดูบุตรหลานและบุรุษเป็นหัวหน้าครอบครัว มีอ านาจส่ังการต่างๆท่ี

                                                             

   ๒๑๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๑๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๑๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๑๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๑๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๑๒ 
 

สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องเคารพเช่ือฟัง ปัจจุบันสถานการณ์แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป สตรีต้อง

ท างานคู่กับบุรุษเพื่อช่วยการหาเงินมาเล้ียงดูครอบครัวอีกทางหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าสตรีเพศมีความรู้

ความสามารถในการท างานไม่ต่างจากบุรุษ๒๑๘ สังคมปัจจุบันจึงให้ความส าคัญต่อสตรีมากขึ้น และจาก

สภาพชุมชนในบางต าบลท่ีมีคนว่างงานอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ สภา

องค์กรชุมชนจึงมีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสวัสดิการชุมชนแก่ชาวบ้านในต าบล๒๑๙ สภาองค์กร

ชุมชนต้องส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน

ครอบครัวและชุมชน โดยจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสตรีท่ีมีความเหมาะสมในการสรรหาให้

ค านึงถึงองค์ประกอบจากบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน โอกาสและความเท่า

เทียมกันทางเพศ๒๒๐ และมีความเสมอภาค ในท่ีนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ความเสมอภาคทางกฎหมาย การขจัด

การเลือกการปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังหมายความถึงความเสมอภาคทางสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ

โอกาสส าหรับสตรีในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้ังในฐานะผู้ได้รับประโยชน์และผู้ก่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างจริงจังด้วย๒๒๑ส่งเสริมให้มีนโยบายท่ีจริงจังและชัดเจน ในการท่ีจะผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวน

การก าหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ก่อนท่ีจะมีการตัดสินใจใดๆ ได้มีการวิเคราะห์

ผลต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นต่อผู้หญิงและผู้ชาย๒๒๒สตรีมีความสามารถในการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนจากการ

รวมกลุ่มพัฒนางานและอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ อีกท้ังการท่ีสตรีเป็นผู้มีบทบาทใกล้ชิดในการเล้ียงดู

บุตรธิดาให้เป็นคนดีของสังคม เป็นผู้ท่ีสร้างวัฒนธรรมการกินในครอบครัวรวมไปถึงการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของครอบครัว๒๒๓ ส่งเสริมการรวมกลุ่มจากสมาชิกสตรีหลายคนหรือหลายครัวเรือนและมี

                                                             

  ๒๑๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

  ๒๑๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

  ๒๒๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร, สมาชิกองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๒๒๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๒๒๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๒๒๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๑๓ 
 

การต้ังคณะกรรมการเข้ามารับผิดชอบด าเนินการแทนสมาชิกท้ังหมด๒๒๔ มีการส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจโดยการน าศักยภาพของสตรีมาเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมการ

พัฒนาตนเองให้มารเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อีกท้ังการการก้าวทันเทคโนโลยีท่ีน ามาเป็นประโยชน์ในการ

ติดต่อส่ือสารเพื่อเสริมสร้างพลังและเครือข่าย๒๒๕ การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ท่ีเพียงพอเพื่อ

ช่วยเหลือครอบครัวเป็นการมีรายได้ท่ีแน่นอน เกิดการอยู่ดี กินดี และมีครอบครัวท่ีมีความสุขเป็นการ

เสริมแรงจูงใจให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในสภาองค์กรชุมชนมากขึ้น๒๒๖ สตรีมีบทบาทใน

การสภาองค์กรชุมชนเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของสตรีในการวางแผน การก าหนดนโยบาย การจัดสรร

ทรัพยากรโดยความเสมอภาคให้สตรีมีรายได้ มีการศึกษา สุขภาพท่ีดี รวมไปถึงการมีโอกาสในการจ้าง

งาน๒๒๗ดังนั้น จึงไม่ควรกีดกันความสามารถของสตรีโดยมองเพียงแค่เป็นเพศท่ีอ่อนแอ หรือการเป็นช้าง

เท้าหลัง เพราะความเท่าเทียมในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ีท าให้สตรีมี

บทบาทในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดี๒๒๘ ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการส่งเสริม

ศักยภาพของสตรีได้แก่ ความมีเสรีภาพ ความเสมอภาคท่ีต้ังอยู่บนฐานความยุติธรรม ๒๒๙ 

 

 

 

                                                             

  ๒๒๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๒๒๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ , พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 
  ๒๒๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 
  ๒๒๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ, ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า , วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 
    ๒๒๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
    ๒๒๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ. นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย, ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๑๔ 
 

            ๓.๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

 การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ในการร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการรักษา

วัฒนธรรมประเพณี การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนด้วยการสร้างค่านิยมร่วมให้คนในสังคม

ยอมรับว่ามีคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม ๒๓๐ มีการปลูกฝังค่านิยมในสังคมไทยจากวัฒนธรรมซึ่งเป็น

ตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในการด าเนินชีวิตระหว่างสมาชิกในสังคมให้สอดคล้องสัมพันธ์กันช่วย

เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคมได้๒๓๑ เมื่อมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาท าให้มีผลกระทบต่อ 

การด าเนินชีวิต จึงจ าเป็นท่ีจะต้องปลูกฝังค่านิยมไทย ให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้และสืบทอดอย่างยั่งยืน 

แนวความคิด ความเช่ือ เป็นอุดมการณ์ เป็นความต้องการของกลุ่มคนในสังคมซึ่งยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีดีมี

คุณค่าควรแก่การน าไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เป็นกรอบของการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของ

ตนเองและส่วนรวม ท้ังนี้ การเสริมสร้างค่านิยมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ควบคู่กับไปในแต่ละสังคม 

ให้เป็นมรดกทางความคิดของคนไทยและเป็นพื้นฐานของการเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

อีกด้วย๒๓๒ การสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี โดยน า

หลักธรรมทางศาสนามาปลูกจิตส านึกร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม๒๓๓ การน าวัฒนธรรมการ

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันมาเป็นจุดเด่น ในการส่งเสริมเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมใน

พื้นท่ี๒๓๔ และเกิดการเปล่ียนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สามารถสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

และมีระเบียบวินัยของสังคม ๒๓๕ การส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเกิดความเกรงกลัวและละอายต่อการท า

                                                             

     ๒๓๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว, นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
          ๒๓๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
    ๒๓๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนา, เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
    ๒๓๓  สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
     ๒๓๔  สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
    ๒๓๕  สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ , พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๑๕ 
 

บาป การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล การประกอบอาชีพท่ีอาศัยแม่น้ า ล าคลอง หรือจากน้ าฝน๒๓๖ 

การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเดิมท่ีมีความเข้าใจไว้วางใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่การท างานท่ี

ต้องใช้เวลาจ ากัด เช่น การท านา ท าไร่ หรือจัดงานบุญที่บ้านหรือท่ีวัด ก็นิยมช่วยเหลือกันเรียกประเพณี

นิยมนี้ว่า“การลงแขก” และส่งเสริมให้มีการใช้ชีวิตแบบสันโดษท่ีสอดคล้องกับหลักธรรม เป็นกลุ่มอนุรักษ์

นิยมมากกว่าการแสวงหาความก้าวหน้าโดยสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น๒๓๗ ส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ในการมี

ส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากการสืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีไทย การมีสังคมท่ีสงบสุขจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การสร้างค่านิยมร่วมก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการมีระเบียบวินัยในสังคม เกิดพลังท่ีมั่นคงของความรัก ความสามัคคี๒๓๘ 

           ๓.๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล 

ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

   การด าเนินงานด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์  

โดยการส่งเสริมคนดี และคนเก่งในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา สามารถน าไป

ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเองและสามารถประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความสุข๒๓๙ ทุกคนควร

มีศีลธรรมไว้เป็นหลักในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสม๒๔๐มีจิตส านึกพร้อมท่ี

จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม๒๔๑ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และความสงบ

                                                             

     ๒๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม, นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๒๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

     ๒๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร, สมาชิกองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๒๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๔๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๔๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๒๑๖ 
 

เรียบร้อยของสังคม๒๔๒และแก้ไข ส่งเสริมระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน ๒๔๓เพื่อผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตยองค์กรสภาชุมชนต้องมีสมาชิกท่ีเป็น ผู้ท่ีมีความเป็น

ประชาธิปไตยมีความเสียสละ จะส่งผลต่อความมั่นคง และความก้าวหน้าของสภาองค์กรชุมชนและ ชุมชน 
๒๔๔ผู้ท่ีมีศีล มีธรรมจะเป็นผู้ท่ีรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ มีการท างานเป็นหมู่คณะได้  ๒๔๕ การ

ส่งเสริมการท าความดีท่ีส่งผลให้เกิดความสุขและความเจริญของสังคม โดยการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน

มีระเบียบวินัย คือ การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของของสังคมและชุมชนท่ีก าหนดไว้๒๔๖ 

มีความรับผิดชอบ คือ การท าส่ิงต่างๆ ตามหน้าท่ีของตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 

คือ การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความต้ังใจจริง โดยไม่มุ่งหวังส่ิงตอบแทน แบ่งปันส่ิงต่างๆให้แก่ผู้อื่น มีความ

กตัญญูกตเวที มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความ

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี๒๔๗ 

 

 

 

 

                                                             

   ๒๔๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๔๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร สมาชิกองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๒๔๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ. นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย, ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๒๔๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนา, เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

     ๒๔๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ , พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๔๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม, นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๑๗ 
 

 ตารางที่ ๔.๗ แสดง ความถี่ของผู้ร่วมสนทนากลุ่มประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักอปริหานิยธรรม 

               

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการการร่วมรับ

ผลประโยชน์ด้วยการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๘ ๒, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, 

๑๒ 
๒ การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับ

ผลประโยชน์ด้วยการพร้อมเพรียงกันประชุมและ
เลิกประชุม 

๑๐ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒ 

๓ การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับ
ผลประโยชน์ ด้วยการไม่ละ เมิ ด กฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีวางไว้ 

๕ ๒, ๔, ๕, ๘, ๙ 

๔ การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับ
ผลประโยชน์ ด้วยการเคารพ เช่ือฟัง ผู้น า ผู้รู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

๙ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๒ 

๕ การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับ
ผลประโยชน์ด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ 
และยกย่องสตรี 

๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒ 

๖ การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับ
ผลประโยชน์ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

๙ ๑, ๒,๓. ๔, ๕, ๖, ๘,  ๙, 
๑๐ 

๗ การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับ
ผลประโยชน์ด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครองอัน
ชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

 
๙ 

๑, ๓, ๕, ๖, ๘, ๙,  ๑๑, ๑๒ 

 

 

 

 



๒๑๘ 
 

  ๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี

ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล 

     ๔.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีด้านการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 

 การจัดการประชุมของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการด าเนินงานตามขั้นตอนของสภาองค์กรชุมชน สืบเนื่องมาจากแนวคิดร่วมในการเข้ามา

ช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นของชุมชน การจัดการตนเองเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดต้ัง จดแจ้งสภาองค์กร

ชุมชน ๒๔๘การก าหนดวัตถุประสงค์ของสภาองค์กรชุมชน การก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน การศึกษา

ถึงข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรในพื้นท่ี น ามาจัดท าเป็นผังชุมชน จัดท าบัญชีฐานทุนของการ

พัฒนา๒๔๙ อีกท้ังประเมินผลกระทบจากโครงการและนโยบายและเหตุการณ์ในอนาคต หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการศึกษาการวิจัย จัดเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ๒๕๐ และด าเนินการ

ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายจังหวัดชลบุรี เครือข่ายภาคตะวันออก และเครือข่ายท่ัวประเทศ ซึ่งการ

ร่วมประชุมกันอยู่เสมอๆนับว่ามีความส าคัญมากท่ีสุด ในการตรวจสอบข้อมูล การประเมินผลสถานการณ์

ต่างๆ ท้ังในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม

โดยท่ัวไป๒๕๑ ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี เวทีประชุม

ประจ าเดือน ท่ีองค์กรชุมชนทุกกลุ่มจะเข้ามารายงานสถานการณ์ความคืบหน้าว่ามีการด าเนินงานท่ีผ่าน

มา ท ากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปถึงไหน อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการติดตามหนุนเสริมกัน๒๕๒ นอกจากนี้

ในแต่ละครั้งจะหยิบยกน าประเด็นปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ พร้อมหาทางแก้ไขร่วมกัน ชาวบ้านทุกคน

                                                             

     ๒๔๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๔๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๕๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ, ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๕๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๕๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , 
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๑๙ 
 

จะรับทราบข่าวสารการประชุม๒๕๓ หากในวันประชุมมีเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเขาก็จะมาเข้าร่วมประชุม หากมี

กรณีพิพาทขัดแย้งกันในชุมชน สภาก็จะเชิญท้ังทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมาเจรจาตกลงร่วมกันในเวทีกลางนี้ โดย

เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้น าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของตนเอง ท่ีผ่านมาก็มีการขัดแย้งกันทางความคิด

เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ท าให้ชุมชนเกิดความแตกแยก ทุกคนจะยอมรับข้อตกลงร่วมกัน เนื่องจากรากฐาน

ความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นเครือญาติ เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กัน๒๕๔ 

         ๔.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรีด้านการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 

   การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีด้านการตรวจสอบ ประเมินผลด้วย

พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม๒๕๕ในส่วนท่ีเกี่ยวกับนโยบายส าคัญ หรือการออกกฎหมายท่ีมี

ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก เช่น การขึ้นภาษี การสร้าง

เขื่อนหรือโรงไฟฟ้า ฯลฯ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน และเพื่อให้เกิดการ

ด าเนินงานท่ีถูกต้องโดยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการจัดให้มีเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน ความพร้อมเพรียงกันของประชาชนจึงมีความส าคัญในการตรวจสอบในฐานะเจ้าของ

อ านาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องให้รัฐรับฟังมติของประชาชนเสียก่อนท่ีจะตรากฎหมาย หรือด าเนินการ

ส าคัญๆ๒๕๖ โดยการจัดให้มีการลงประชามติเพื่อถามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่อันเป็นการ

ตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อการรับทราบข้อมูลความต้องการ 

และปัญหาของชุมชน และร่วมกันหาข้อสรุปผลข้อมูลความต้องการของชุมชน ความพร้อมเพรียงกัน

ประชุมจะท าให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงข้อมูลต่างๆตรงกัน๒๕๗ สามารถวางแผนร่วมกันในการขับเคล่ือน

                                                             

   ๒๕๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๕๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
     ๒๕๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๕๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม, นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๕๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๒๐ 
 

โครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบข้อมูลต่างๆไปพร้อมๆกัน ๒๕๘ และสามารถ

ประเมินผลโครงการต่างๆท่ีท าไปแล้ว๒๕๙ และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันด้วย 

รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการลงมติของท่ีพระชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยข้อยุติท่ีเป็น”เอกฉันท์” อีก

ด้วย๒๖๐เพื่อหลักการท่ีถูกต้อง หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริง๒๖๑ 

         ๔.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบที่วางไว้ 

  การแสดงออกของประชาชนในการเฝ้าดูตรวจสอบและควบคุมการท างานของตัวแทนของ

ประชาชน ในกรณีท่ีฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเตรียมออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบายหรือมาตรการ

ใดๆ ก็ตามอันมีผลกระทบต่อต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะ

เจ้าของอ านาจอธิปไตยสามารถท่ีจะเรียกร้องให้มีการช้ีแจงข้อเท็จจริงและผลดีผลเสีย ก่อนการออกหรือ

บังคับใช้กฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการนั้นๆได้๒๖๒  การมีหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติเพื่อยึดถือเป็นหลัก

ท่ีเน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะและการเคารพนับถือซึ่งกันและ

กัน๒๖๓ การสอดส่องดูแลมิให้มีผู้กระท าผิดกฏระเบียบท่ีวางไว้ เป็นการรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีของหมู่

คณะ และป้องกันมิให้เกิดการแตกแยกในชุมชนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต้องกระท ากิจกรรมใดๆในส่ิงท่ี

ถูกต้อง โดยมีจิตส านึกสาธารณะ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักการ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสันติวิธี มีความชอบ

ธรรม ปราศจากอคติและการถูกครอบง าจากอิทธิพลใดๆ ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได๒๖๔ 

ในขณะเดียวกันต้องไมเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมไปถึง

                                                             

     ๒๕๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร, ประธานสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๒๕๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๒๖๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๒๖๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ. นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย, ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๒๖๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

     ๒๖๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๖๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๒๑ 
 

ครอบครัว และญาติมิตรต้องไม่กระท าการใดๆในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และญาติพี่น้องโดยผิดกฎ 

ระเบียบและศีลธรรมอันดีอีกด้วย๒๖๕ 

      ๔.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการเคารพ เชื่อฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 

     สภาองค์กรชุมชนเป็นฐานรากท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง 

โดยแกนน าสภาองค์กรชุมชนจะใช้ประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ในการท างานมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงของสังคมในปัจจุบัน๒๖๖ 

แกนน าหรือผู้น าจ าเป็นจะต้องมีความเข้มแข็งทางความคิด เป็นผู้ท่ีมีเหตุมีผล มีคุณธรรมในจิตใจ มีจิตใจ

มุ่งมั่นคิดท าเพื่อส่วนร่วม เสียสละประโยชน์ส่วนตน๒๖๗ เป็นพวกกล้าคิด กล้าท า เริ่มจากความถนัด ความ

สนใจท าเรื่องใกล้ตัว แล้วก็จะเกิดการขยายกลุ่มใหญ่ขึ้นมาเอง มีคนมาร่วมท าเพิ่มขึ้น แบบนี้เรียกผู้น าโดย

ธรรมชาติ๒๖๘ แกนน าจ าเป็นจะต้องมีเป็นคนท่ีส่ือสารดี ประสานส่งต่อข้อความข่าวสารถึงกันได้ตลอดเวลา

เป็นการตรวจสอบประเมินผลการท างานประการหนึ่งท่ีเกิดการส่ือสารเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา๒๖๙ หาก

เห็นส่ิงใดผิดปกติสามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที๒๗๐ และยังช่วยในการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอีก

ด้วย๒๗๑ ดังนั้น สภาองค์กรชุมชนจึงควรเชิญ ผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นท่ีปรึกษา เพื่อช้ีแนะแนว

                                                             

    ๒๖๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๖๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๖๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๖๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๖๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร, สมาชิกองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
   ๒๗๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 

๒๕๕๘. 
   ๒๗๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 

เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๒๒ 
 

ทางการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที๒๗๒เพื่อให้เกิดประสิมธิภาพโดยการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังโดยการตรวจสอบกันเอง และการตรวจสอบรัฐ๒๗๓ 

                 ๔.๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี 

   การตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรีในการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนก็ยังปรากฏอย่างต่อเนื่อง๒๗๔มีการต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสตรี ๒๗๕การตรวจสอบ

การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในครองครัว ความรุนแรงทางเพศในท่ีสาธารณะ๒๗๖การพัฒนาและขยาย

ศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมท่ีเข้มแข็ง สามารถช่วยน าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความ

เสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และมีสันติสุขอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย๒๗๗ส าหรับการด าเนินงานสภา

องค์กรชุมชน การเปิดโอกาสให้โอกาสสตรีในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมใน การร่วมคิด ร่วมท า ร่วม

พัฒนาในการขับเคล่ือนสภาองค์กรชุมชน๒๗๘ ให้สตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชน เป็นการแสดงถึงความเท่าเทียมในสังคม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่าย

สตรีด้วยการเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรีตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีท่ีประสบปัญหาในทุก

รูปแบบ๒๗๙ มีการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี๒๘๐ 

                                                             

   ๒๗๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
      ๒๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ , พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๗๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิสิทธ์ิ ย้ิมแย้ม, นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล, สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๗๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวาสนา ศรีสมุทร, สมาชิกองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๗๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี , 
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ, ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๘๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ. นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย, ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๒๓ 
 

        ๔.๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

    สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีสนับสนุนการส ารวจและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเพณี 

วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการส ารวจแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน เพื่อเป็น

แหล่งเผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู๒๘๑หลักการตรวจสอบข้อมูลโดยการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของ

ข้อมูล ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบคุณภาพและข้อเท็จจริงของข้อมูล โดยการ

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายแหล่งมีวิจารณญาณในการรับข้อมูล และแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงของ

ข้อมูล๒๘๒ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา และควรร่วมมือกับสถานศึกษาจัด

การศึกษาชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒๘๓ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการ

รักษาวัฒนธรรมประเพณีอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท วิถี

ชีวิต ฐานเศรษฐกิจชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมของพื้นท่ี๒๘๔ รวมท้ังสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนด 

ออกแบบ หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกวัฒนธรรมพื้นบ้านในสถานศึกษาของพื้นท่ีอีกด้วย๒๘๕   

     ๔.๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ด้านการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรง

ศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรง

ธรรมบริสุทธิ์ ผู้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้า ธรรมทายาทของพระพุทธศาสนา การชักน าเหล่าพุทธบริษัท

                                                             

   ๒๘๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 
     ๒๘๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ , พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๘๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย ที่ปรึกษาสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๘๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 

   ๒๘๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพร ประธานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 



๒๒๔ 
 

เข้ามาสู่พระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมของผู้เมตตา ผู้ทรงศีลธรรม๒๘๖ เป็นกิจกรรมท่ีประเสริฐ ล้ าเลิศ ทุก

ประการ น ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตาม และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคลากรยุคใหม่

สามารถน าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม สามารถบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบการ

บริหารสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี๒๘๗ด้วยความยินดีให้มีความสุข องค์กรสภาชุมชนต้องมีการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ร่วมกันคิด ร่วมกันท าและร่วมกันรับผิดชอบ สังคมใดก็ตามหากมีสมาชิกท่ีเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

สังคมนั้นจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ๒๘๘หากมีการจัดการให้ความอารักขา บ ารุงคุ้มครองอันชอบธรรม

แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีล ทรงธรรม บริสุทธิ์ น ามาเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชนเต็ม

ใจ ต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุกความต้ังใจท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และปรารถนาดีต่อมนุษยชาติ 

และต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดีมีสุข สังคมนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเต็มใจ ต้อนรับและหวังให้ท่าน

อยู่โดยผาสุกความต้ังใจท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และปรารถนาดีต่อมนุษยชาติ และต้อนรับผู้มาเยือนด้วย

ความยินดีมีสุข สังคมนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง๒๘๙รวมไปถึงการเสริมสร้างเครือข่ายจริยธรรม โดยการ

ประสานงาน และร่วมด าเนินการกับเครือข่ายต่างๆในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

หน่วยงานอิสระ เพื่อเป็นการผนึกก าลังจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง จริยธรรม และป้องกันทุจริตใน

ระบบราชการ๒๙๐ 

 

                                                             

   ๒๘๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี , วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๘๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหานลวัชร์ ธมมจารี เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 
     ๒๘๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ว่าที่ ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, 
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๘๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๘. 

   ๒๙๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสิทธิชัย สมานมิตร สมาชิกสภาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๕๘. 



๒๒๕ 
 

         ตารางที่ ๔.๘ แสดง ความถ่ีของผู้ร่วมสนทนากลุ่มประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ด้านการตรวจสอบและประเมินผลตามหลักอปริหานิย

ธรรม 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนที่ 
๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ

และประ เมิ นผล ด้ วยการหมั่ นประ ชุมกัน
เนืองนิตย์ 

๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖,  ๑๐ 

๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
และประเมินผลด้วยการพร้อมเพรียงกันประชุม
และเลิกประชุม 

๗ ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒ 

๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
และประเมินผลด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีวางไว้ 

๔ ๑๐, ๒, ๔, ๘,  

๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
และประเมินผลด้วยการเคารพ เช่ือฟังผู้น า ผู้รู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

๗ ๑, ๓, ๖, ๙, ๑๐, ๑๑,  ๑๒ 

๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
และประเมินผลด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ 
และยกย่องสตรี 

๗  ๒, ๓,  ๕,  ๘, ๙, ๑๑, ๑๒ 

๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
และประ เมินผล ด้วยการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณี 

๕ ๒, ๓. ๔, ๑๐, ๑๑ 

๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
และประเมินผลด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง
อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ 

 
๙ 

๑, ๓, ๕, ๖, ๘, ๙,  ๑๑, ๑๒ 

 

 

 



๒๒๖ 
 

   ๔.๓.๒ สาระส าคัญของรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม  

    ด้านการคิดตัดสินใจของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม   

      ๑. แนวคิดการกระจายอ านาจตามหลักประชาธิปไตย 

๒. แนวคิดการบริหารจัดการตนเองให้เกิดความสมดุลระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อม 

๓. แนวคิดองค์กรเข้มแข็ง 

๔. การร่วมกันปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นด้วย 

“เรา” 

๕. เกิดจากอุดมการณ์ร่วมกันในการคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาของชุมชน  

๖.การเปิดโอกาสและให้ความมั่นใจแก่ประชาชนในการตัดสินใจ  

๗. กล้าเผชิญความจริง กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็น  

๘. เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

๙. เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจกัน สามารถท างานเป็นทีมได้   

๑๐. เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นไปสู่ความส าเร็จ  

๑๑. การท่ีประชาชนร่วมกันวางแผนการประชุม  

๑๒. การแสดงถึงการมีระเบียบ วินัยท่ีดี   

๑๓. การด าเนินงานท่ีมีเป้าหมาย การพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง และเหมาะสม  

๑๔. สร้างความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี   

๑๕. การสร้างความยุติธรรม สันติสุขในชุมชน 

๑๖. การร่วมกันก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” โดยไม่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมือง และ

ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของชุมชน 

๑๗. แสดงถึงความเจริญของสังคม  

๑๘. การรักษาสัจจะท่ีมีไว้ต่อกัน          

๑๙. ความเคารพ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส 

๒๐. ผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถ ได้รับการยอมรับศรัทธาจากชาวบ้าน 

๒๑. การค้นหาผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ของท้องถิ่นที ่



๒๒๗ 
 

๒๒. การสร้างภูมิปัญญา ภูมิความรู้ให้กับท้องถิ่นของตนเอง  

๒๓. ฐานความคิดของความดีเช่ือมต่อไปสู่การก าหนดแผนและนโยบาย 

๒๔. การตัดสินใจต่างๆจึงอยู่บนพื้นฐานความคิดแห่ง “ความดีและความเท่าเทียมกัน” 

๒๕. การเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกัน   

๒๖. ประเพณีท้องถิ่นเป็นรากเหง้าของการด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี   

๒๗. คุณค่าและศักด์ิศรีของเกษตรกรด้วย“วัฒนธรรมข้าว”และ “วัฒนธรรมน้ า” ท่ีควร

รักษาไว้  

๒๘. การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันได้   

๒๙. การเปิดตัวให้สังคมท่ัวไปรับรู้ถึงวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีควรรักษาไว้คู่สังคมชาวชลบุรี  

๓๐. การคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ 

๓๑. การส่งเสริมการประพฤติดีปฏิบัติชอบในสังคมเกิดเป็นสังคมแห่งความดี สังคมคนดี 

๓๒. พัฒนาหมู่ตนให้มีความเสียสละรู้จักการให้  

๓๓. รัฐจะต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา  

๓๔. การสร้างความสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชน   

๓๕. การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

     ด้านการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม       

         ๑. การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี  

       ๒. โครงการต่างๆผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน และทรัพยากรทางธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  

                ๓. การขยายตัวของพื้นท่ีอุตสาหกรรมทับพื้นท่ีการเกษตร การปกป้องพื้นท่ีลุ่มต่ าผืน

สุดท้าย 

       ๔. ปัญหาส าคัญท่ีทุกฝ่ายต้องตระหนักและร่วมมือกันอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

       ๕. ประชาชนต้องตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชน 



๒๒๘ 
 

               ๖. การหมั่นประชุมกันเพื่อปรึกษาหารือในปัญหาท่ีเกิดขึ้นและหาแนวทางป้องกัน 

แก้ไข 

       ๗. ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  

               ๘. การเตรียมความพร้อมของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 

               ๙. การร่วมกันประชุมเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน  

        ๑๐. การกระจายรายได้เพื่อการอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้าของประชาชนในพื้นท่ี   

        ๑๑. การเตรียมความพร้อมในทุกด้าน  

      ๑๒. การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาท่ีวางไว้  

               ๑๓. การก าหนดแผนการประชุม วาระการประชุม ข้อสรุปด้วยความพึงพอใจของทุก

ฝ่าย   

       ๑๔. การด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  

        ๑๕. การท างานเป็นทีม มีศักยภาพ 

       ๑๖. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม  

       ๑๗.การขยายเครือข่าย 

     ๑๘. การเสริมเพิ่มพลังท่ีแข็งแกร่ง 

     ๑๙. การจัดอบรมสัมมนา  

      ๒๐, การส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน ข้อมูล ข่าวสาร  

     ๒๑. กิจกรรมท่ีให้ความรู้   

     ๒๒. การสร้างทัศนคติด้านบวกในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน   

     ๒๓. ความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ  

     ๒๔. ความสามัคคีสามารถเช่ือมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน   

          ๒๕. การปกป้องพื้นท่ีผลิตอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร  

       ๒๖. การร่วมกันปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม  

       ๒๗. การก าหนด “ธรรมนูญชุมชน”   

       ๒๘. การก าหนดข้อตกลงร่วมกันของประชาชนในชุมชนท่ีจะร่วมกันปฏิบัติตาม 

       ๒๙. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีชุมชนต้องการ  



๒๒๙ 
 

     ๓๐. เป็น “สัจจะ”ร่วมกัน   

     ๓๑. การน าหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด  

     ๓๒. หลักพุทธธรรมสามารถน าไปใช้แยกแยะ “ผิด ชอบ ช่ัว ดี”  

     ๓๓. การปลูกจิตส านึกรับผิดชอบในตนเองมากกว่าการจะถูกบังคับใช้ด้วยกฎหมาย   

     ๓๔. การไม่ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีงามเป็นแนวทางท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

      ๓๕. ผู้น าสถาบันทางศาสนาเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน 

     ๓๖. แกนน าชุมชนเพื่อช้ีน า จูงใจชาวบ้านให้มีการรวมตัวด าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ี

ต้องการ   

     ๓๗. ผู้น าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการช้ีน าหรือเสริมแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตาม  

     ๓๘. ผู้น าท่ีดีต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาของผู้ตามได้  

     ๓๙. ผู้น าท่ีดีต้องไม่ใช้อ านาจในการบังคับขู่เข็ญให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม   

     ๔๐. ผู้น าทางศาสนาเป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชาวบ้านโดยธรรมชาติ 

เพราะเป็นผู้ครองธรรม  

     ๔๑. ผู้รู้ คือ ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในเรื่องต่างๆท่ีสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้   

     ๔๒. ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     ๔๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตชาวบ้าน และสภาพแวดล้อมของ

ท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

               ๔๔. สตรีเข้ามามีอ านาจในการต่อรองในส่ิงท่ีสตรีต้องการ และส่ิงท่ีสตรีไม่ต้องการด้วย  

     ๔๕. การใช้ระบบคุณธรรมท่ีวัดด้วยความรู้ ความสามารถของบุคคล 

     ๔๖.สตรีก็มีบทบาทส าคัญด้านวัฒนธรรมด้านอาหารสตรี และวัฒนธรรมประเพณีทาง

ศาสนา    

             ๔๗. วัฒนธรรม ประเพณีไทยยึดติดกับหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  

     ๔๘. ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน   

     ๔๙. แสดงถึงการความเป็นผู้มีนิสัยดี รักสันติภาพ  

     ๕๐. การปลูกฝังจิตส านึกให้คนรักท้องถิ่น รักแผ่นดินของตนเอง   



๒๓๐ 
 

     ๕๑. การเสริมสร้างกระบวนการท างานในระดับท้องถิ่น 

     ๕๒. ชุมชนฐานรากความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่น  

     ๕๓. วิถชีีวิต และวัฒนธรรมแบบเครือญาติ   

     ๕๔. วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านท่ีหลากหลายตามภูมินิเวศน์  

     ๕๕. ประชาชนในพื้นท่ีเท่านั้นท่ีจะเข้าใจวัฒนธรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง  

     ๕๖. ประชาชนในพื้นท่ีเป็นผู้มีส่วนร่วมในการคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา 

พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป   

     ๕๗. การส่ังสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรม ภูมิปัญญา 

     ๕๘. การส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาช่วยให้มนุษย์ใน

สังคมนั้นๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อมา  

      ๕๙. การปลูกฝังจิตส านึกการมีส่วนร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา   

             ๖๐. การสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต  

     ๖๑. การเคารพบูชาพระรัตนตรัย 

     ๖๒. แสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว มีความเมตตาต่อกัน  

     ๖๓. การช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยกว่าตน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ผู้อื่นจนเป็นนิสัย  

     ๖๔. เป็นค่านิยมร่วมของสังคม เป็นสังคมแห่งคนดี 

   ๖๕. เป็นผู้มีความฉลาดทางปัญญา 

   ๖๖. ผู้มีสติปัญญาดี 

   ๖๗. ผู้มีอารมณ์มั่นคง และควบคุมสติได้ดี 

   ๖๘. สังคมสมานฉันท์ 

     ๖๙. สังคมแห่งคุณธรรม 

 

 

 



๒๓๑ 
 

     การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีด้านการ

ร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักอปริหานิยธรรม 

       ๑. แนวคิดการรับผิดชอบสาธารณะ  

     ๒. ระดมความคิดท่ีจะร่วมกันรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวม   

     ๓. เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายในชุมชน  

     ๔. มีเจตนารมณ์ร่วมกันจนสามารถจดแจ้ง จัดต้ังสภาองค์กรชุมชน  

     ๕. การได้รับการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชน 

    ๖. เกิดการเรียนรู้แนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  

     ๗. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

             ๘. การแสดงความพร้อมของชุมชน  

        ๙. การกระจายอ านาจ การกระจายรายได้  

     ๑๐. การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน  

       ๑๑. การได้มาซึ่งผู้แทนชุมชน 

             ๑๒. ความร่วมมือกันในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันสามารถหาตัวแทนของ

ชุมชนได้  

    ๑๓. ความพร้อมเพรียงกันเข้าร่วมประชุม สามารถเปิดการประชุมได้  

       ๑๔. เกิดการวางแผนร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ร่วมของชุมชน 

     ๑๕. การร่วมมือ ร่วมใจกันให้เกิดความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมประชุม  

             ๑๖. การยอมรับช่ืนชมความคิดเห็น ความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  

     ๑๗. ความเข้าใจในประสบการณ์สภาพ และขีดจ ากัดของสมาชิกด้วยกันเอง   

     ๑๘. การมีโอกาสท่ีจะให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผล ความรู้สึก และการแสดงออก 

     ๑๙. เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกท่ีดีมีเมตตาต่อกัน   

     ๒๐. เกิดพลังร่วมกันและ ความรู้สึกเป็นเครือข่าย  

             ๒๑. เกิดมติท่ีเป็นเอกฉันท์  

             ๒๒. เกิด“พลังชุมชน” ท่ีจะผลักดันน าไปสู่ความ “อยู่ดีมีสุข”ของประชาชน  

      ๒๓. การแสดงถงึความมีระเบียบวินัยของชุมชน  



๒๓๒ 
 

          ๒๔.  “พร้อมใจ” กันปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ท่ีก าหนดไว้   

        ๒๕. เกิดความสนใจ มีอาชีพ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน   

     ๒๖. เกิดความ “ยุติธรรม”และความ “เสมอภาคในสังคม”   

     ๒๗. เกิดเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน สร้างความสงบและสันติสุขต่อชุมชน  

   ๒๘. การฟื้นฟูระบบคุณค่าในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

       ๒๙. ระบบโครงข่ายการคุ้มครองสังคมท่ีส าคัญ  

     ๓๐. ร่วมกันสร้างระบบหลักประกันความมั่นคงในชีวิต   

     ๓๑. ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตท่ีมั่นคง พอเพียง   

     ๓๒. หลักการบริหารจัดการท่ีดี มีคุณธรรม  

     ๓๓. เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน    

     ๓๔. การอยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัฒนธรรมภูมิปัญญา

พื้นบ้าน  

      ๓๕. การคุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติ  

    ๓๖. การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมโดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานภาคี          

     ๓๗. เกิดการยอมรบัฟังความคิดเห็นของสตรี 

     ๓๘. การให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคม  

     ๓๙. สตรีเพศมีความรู้ความสามารถในการท างานไม่ต่างจากบุรุษ   

     ๔๐. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสวัสดิการชุมชน 

     ๔๑. ผู้ท่ีสร้างวัฒนธรรมการกิน การด าเนินชีวิตประจ าวันของครอบครัว               

     ๔๒. การสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี  

     ๔๓. น าหลักธรรมทางศาสนามาปลูกจิตส านึกร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม  

     ๔๔. วัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันมาเป็นจุดเด่น  

     ๔๕. การเปล่ียนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดีในสังคมไทย 

     ๔๖. การสร้างคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยของ

สังคม  

      ๔๗. การอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์  



๒๓๓ 
 

     ๔๘. การส่งเสริมคนดี และคนเก่งในชุมชน  

     ๔๙. ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา  

     ๕๐. การท างานอย่างมีความสุข   

    การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีด้านการ

ตรวจสอบ ประเมินผลตามหลักอปริหานิยธรรม 

๑. การก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน  

๒. การศึกษาถึงข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรในพื้นท่ี  

๓. การจัดท าผังชุมชน จัดท าบัญชีฐานทุนของการพัฒนา   

๔. ประเมินผลกระทบจากโครงการและนโยบายและเหตุการณ์ในอนาคต  

๕. การศึกษาการวิจัย จัดเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ   

๖. การตรวจสอบข้อมูล การประเมินผลสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในระดับภูมิภาค และ

ระดับประเทศ  

๗. การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป   

๘. วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 

๙. การรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าว่ามีการด าเนินงานท่ีผ่านมา  

๑๐. การน าประเด็นปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ พร้อมหาทางแก้ไขร่วมกัน  

๑๑.  การเจรจาตกลงร่วมกันในกรณีพิพาทขัดแย้งกันในชุมชน  

๑๒. การเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้น าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของตนเอง  

๑๓.  การขัดแย้งกันทางความคิดแต่ไม่ความแตกแยก  

๑๔. ความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นเครือญาติ เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กัน  

๑๕. ร่วมกันหาข้อสรุปผลข้อมูลความต้องการของชุมชน  

๑๖. ทุกฝ่ายรับทราบถึงข้อมูลต่างๆตรงกัน   

๑๗.  การตรวจสอบข้อมูลต่างๆไปพร้อมๆกัน  

๑๘. การประเมินผลโครงการต่างๆท่ีท าไปแล้ว  

๑๙. การสร้างความสามัคคีของหมู่คณะและการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน   

๒๐. การสอดส่องดูแลมิให้มีผู้กระท าผิดกฏระเบียบท่ีวางไว้  
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๒๑. การรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีของหมู่คณะ และป้องกัน 

๒๒. มีจิตส านึกสาธารณะ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักการ  

๒๓. ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสันติวิธี มีความชอบธรรม ปราศจากอคติ 

๒๔. ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได      

๒๕.  ผู้น าจ าเป็นจะต้องมีความเข้มแข็งทางความคิด  

๒๖.  ผู้ท่ีมีเหตุมีผล มีคุณธรรมในจิตใจ มีจิตใจมุ่งมั่นคิดท าเพื่อส่วนร่วม  

๒๗.  เสียสละประโยชน์ส่วนตน  เป็นพวกกล้าคิด กล้าท า  

๒๘. จากความถนัด ความสนใจท าเรื่องใกล้ตัว เกิดการขยายกลุ่มใหญ่ 

๒๙. ผู้น าโดยธรรมชาติ   

๓๐. เป็นคนท่ีส่ือสารดี เกิดการรู้ร่วมกันตลอดเวลา  

๓๑. การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓๒. เป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอีก 

๓๓.  แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที  

                 ๓๔.การพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมท่ีเข้มแข็ง  

      ๓๕. น าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และมีสันติสุข 

       ๓๖. ส่วนร่วมใน การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาในการขับเคล่ือนสภาองค์กรชุมชน   

       ๓๗. สตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  

        ๓๘. ความเท่าเทียมในสังคม  

       ๓๙. สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี  

         ๔๐. การส ารวจแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน  

       ๔๑. การเผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา   

       ๔๒. การศึกษาชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

       ๔๓. การศึกษาด้วยตนเองท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท วิถีชีวิต ฐานเศรษฐกิจชุมชน 

ศิลปะ วัฒนธรรมของพื้นท่ี   

       ๔๔. การก าหนด ออกแบบ หลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาของในพื้นท่ีอีก

ด้วย  
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     ๔๕.ธรรมทายาทของพระพุทธศาสนา  

           ๔๖. การชักน าเหล่าพุทธบริษัทเข้ามาสู่พระพุทธศาสนา  

       ๔๗. แบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตาม  

       ๔๘. บุคลากรยุคใหม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม  

       ๔๙. มีการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้   

       ๕๐. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันท าและร่วมกัน

รับผิดชอบ  

       ๕๑. มีสมาชิกท่ีเป่ียมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม  

       ๕๒. หลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน 

       ๕๓ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และปรารถนาดีต่อมนุษยชาติ  

       ๕๔. การเสริมสร้างเครือข่ายจริยธรรม  

       ๕๕. การประสานงาน และร่วมด าเนินการกับเครือข่ายต่างๆในภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอิสระ  

       ๕๖. การผนึกก าลังจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง จริยธรรม และป้องกันทุจริตใน

ระบบราชการ  

   ๔.๓.๓ สรุปแนวความคิดจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ของ

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลัก 

อปริหานิยธรรม 

        ๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี

ด้านการคิดตัดสินใจของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม   

      การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี เกิด

จากแนวคิดการกระจายอ านาจตามหลักประชาธิปไตย น ามาเป็นแนวทางการบริหารจัดการตนเองให้เกิด

ความสมดุลระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเข้มแข็ง โดยการร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ แสดง

ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น จากการเปล่ียนด้วย “เรา” ในการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มี

อุดมการณ์ร่วมกันในการคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาของชุมชน จากการเปิดโอกาสและความมั่นใจของประชาชน 

ท่ีเป็นผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ ยอมเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อท างานให้กับส่วนรวม มีความกล้าเผชิญความจริง 
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กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในท่ีประชุม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อจะหาทางออกของปัญหาท่ีมีอยู่ใน

ชุมชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจกัน สามารถท างานเป็นทีม มีความมุ่งมั่นไปสู่ความส าเร็จ โดย

ร่วมกันวางแผนการประชุม สร้างการมีระเบียบ วินัยท่ีดี  เพื่อความพร้อมเพรียงกันประชุมเป็นการแสดง

พลังอันเข้มแข็งชองชุมชน มีการด าเนินงานท่ีมีเป้าหมาย การพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกต้อง และเหมาะสม มีการ

ลงมติในท่ีประชุมจึงสามารถด าเนินการได้โดยเอกฉันท์ตามหลักประชาธิปไตย  เป็นแนวทางท่ีน าไปสู่

ความเข้าใจกันเป็นอย่างดี ความยุติธรรม โปร่งใสในชุมชน น ามาซึ่งความสันติสุข และยุติธรรมของสังคม  

มีการร่วมกันก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” โดยไม่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมือง และประเพณี ศีลธรรมอันดี

งามของชุมชน แสดงถึงความเจริญของสังคม เป็นการรักษาสัจจะท่ีมีไว้ต่อกัน น าไปปฏิบัติตามน ามาซึ่ง

ความยุติธรรม ความสงบสุขของสังคมโดยรวม อีกท้ังความเคารพ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส เกิดผู้น า

ทางธรรมชาติท่ีได้รับการยอมรับศรัทธาจากชาวบ้าน และสังคมไทยจะยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถให้

เป็นปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้มีความเช่ียวชาญเกี่ยวภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยประชาชนร่วมกัน

การค้นหาผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ของท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้จากการส่ังสมประสบการณ์ชีวิต

ในการแก้ปัญหาในท้องถิ่น และการสร้างภูมิปัญญา ภูมิความรู้ให้กับท้องถิ่นของตนเอง มีฐานความคิดของ

ความดีเช่ือมต่อไปสู่การก าหนดแผนและนโยบาย ไม่ได้ใช้อ านาจในการส่ังการเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน 

การตัดสินใจต่างๆจึงอยู่บนพื้นฐานความคิดแห่ง “ความดีและความเท่าเทียมกัน” เป็นการค านึงถึงความ

เท่าเทียมในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เกิดการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกัน การค านึงถึงประเพณีท้องถิ่น

เป็นรากเหง้าของการด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  มี“วัฒนธรรมข้าว”และ “วัฒนธรรมน้ า” ท่ีควร

รักษาไว้ ในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันได้ รู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของเกษตรกร การเปิดตัวให้สังคมท่ัวไปรับรู้

ถึงวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีควรรักษาไว้คู่สังคมชาวชลบุรี การคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา

พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ การส่งเสริมการประพฤติดี ปฏิบัติชอบในสังคม เกิดเป็นสังคมแห่งความดี สังคม

คนดี มีการสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนา

คุณภาพชีวิต พัฒนาหมู่คณะของตนให้มีความเสียสละ รู้จักการให้ การน ามาซึ่งสันติภาพในสังคม  การ

สร้างความสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชน   
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    ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี

ด้านการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม       

     การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีด้านการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี มี

การศึกษาถึงโครงการต่างๆผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน และทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องตระหนักและร่วมมือกันอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา การหมั่น

ประชุมกันเพื่อปรึกษาหารือในปัญหาท่ีเกิดขึ้น การเตรียมความพร้อมของชุมชนหาแนวทางป้องกัน และ

แก้ไขได้อย่างทันท่วงที ก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการกระจายรายได้เพื่อการอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วน

หน้าของประชาชนในพื้นท่ี การก าหนดแผนการประชุม วาระการประชุม ข้อสรุปด้วยความพึงพอใจของ

ทุกฝ่ายน าไปด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาท่ีวางไว้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ 

เกิดการท างานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม และการขยายเครือข่ายเพื่อ

เสริมเพิ่มพลังท่ีแข็งแกร่ง มีการจัดอบรมสัมมนา เพื่อเกิดการแลกเปล่ียน ข้อมูล ข่าวสาร มีกิจกรรมท่ีให้

ความรู้  เกิดการสร้างทัศนคติด้านบวกในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ 

ความสามัคคี การร่วมกันปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม การปกป้องพื้นท่ีผลิตอาหารและความมั่นคงด้าน

อาหาร การก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” เป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนในชุมชนท่ีจะร่วมกันปฏิบัติตาม

เป็น “สัจจะ”ร่วมกัน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีชุมชนต้องการ การน าหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด เพราะหลักพุทธธรรมสามารถน าไปใช้แยกแยะ “ผิด ชอบ ช่ัว ดี” การปลูก

จิตส านึกรับผิดชอบในตนเองมากกว่าการจะถูกบังคับใช้ด้วยกฎหมาย  การไม่ละเมิดต่อศีลธรรมอันดีงาม

เป็นแนวทางท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผู้น าทางศาสนาเป็นผู้ท่ีได้รับ

การยอมรับและศรัทธาจากชาวบ้านโดยธรรมชาติ เพราะเป็นผู้ครองธรรม เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการ

ช้ีน าหรือเสริมแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามในการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เพื่อเป็นผู้

ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาของผู้ตามได้ ไม่ใช้อ านาจในการบังคับขู่เข็ญให้ผู้อื่น

ปฏิบัติตาม ส่วนผู้รู้ คือ ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในเรื่องต่างๆท่ีสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้  ส าหรับ

ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมีความเหมาะสมกับวิถี

ชีวิตชาวบ้าน และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี และการให้เกียรติสตรีเข้ามามีอ านาจในการ

ต่อรองในส่ิงท่ีสตรีต้องการ และส่ิงท่ีสตรีไม่ต้องการด้วย เป็นการใช้ระบบคุณธรรมท่ีวัดด้วยความรู้ 
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ความสามารถ เนื่องจากสตรีก็มีบทบาทส าคัญด้านวัฒนธรรมด้านอาหารสตรี และวัฒนธรรมประเพณีทาง

ศาสนา และควรการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทยเนื่องจากเช่ือมโยงจากหลักธรรมค าสอนทาง

พระพุทธศาสนา เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน แสดงถึงการความเป็นผู้มีนิสัยดี รักสันติภาพ 

มีการปลูกฝังจิตส านึกให้คนรักท้องถิ่น รักแผ่นดินของตนเอง  การเสริมสร้างกระบวนการท างานในระดับ

ท้องถิ่น มีฐานรากความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมแบบเครือญาติ  

วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านท่ีหลากหลายตามภูมินิเวศน์ ประชาชนในพื้นท่ีเท่านั้นท่ีจะเข้าใจวัฒนธรรม

ของตนเองอย่างลึกซึ้ง จึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา พระพุทธศาสนา

ให้คงอยู่ตลอดไป  การส่ังสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรม ภูมิปัญญาการส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถภูมิธรรมภูมิปัญญาช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้นๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อมา โยการปลูกฝัง

จิตส านึกการมีส่วนร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา  การน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต การเคารพบูชาพระรัตนตรัยเป็นท่ีต้ัง มีความเมตตาต่อกัน  

การช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยกว่าตน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ผู้อื่นจนเป็นนิสัย เพื่อเกิดเป็นค่านิยมร่วมของสังคม เป็นสังคม

แห่งคนดี เป็นผู้มีความฉลาดทางปัญญา มีสติปัญญาดี เป็นผู้มีอารมณ์มั่นคง และควบคุมสติได้ดี เกิดสังคม

สมานฉันท์ และสังคมแห่งคุณธรรม 

        ๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีด้าน

การร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักอปริหานิยธรรม 

    การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี เกิดจาก

แนวคิดการรับผิดชอบสาธารณะ จึงระดมความคิดเพื่อร่วมกันรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกิด

ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายในชุมชน จากเจตนารมณ์เดียวกัน รวมตัวกันจนสามารถจดแจ้ง จัดต้ังสภา

องค์กรชุมชน ซึ่งได้รับการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชน เกิดการเรียนรู้แนวทาง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แสดงถึงความพร้อมของ

ชุมชน ในการกระจายอ านาจ การกระจายรายได้ และการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์

กับทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ความพร้อมเพรียงกันเปิดการประชุม คัดเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนชุมชน มีการ

วางแผนร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ร่วมของชุมชน มีการร่วมมือ ร่วมใจ และการยอมรับช่ืนชมความ

คิดเห็น ความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เกิดความเข้าใจในประสบการณ์สภาพ และขีดจ ากัดของ

สมาชิกด้วยกันเอง  อีกท้ังยังเป็นการเปิดโอกาสท่ีจะให้และรับข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผล ความรู้สึก เกิด
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การยอมรับซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกท่ีดีมีเมตตาต่อกัน เกิดพลังร่วมกันและ ความรู้สึกเป็นเครือข่าย เกิด

มติท่ีเป็นเอกฉันท์ เกิด“พลังชุมชน” ท่ีจะผลักดันน าไปสู่ความ “อยู่ดีมีสุข”ของประชาชน เป็นการแสดงถึง

ความมีระเบียบวินัยของชุมชน ท่ี “พร้อมใจ” กันปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ท่ีก าหนดไว้ เกิดความสนใจ มี

อาชีพ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน  เกิดความ “ยุติธรรม”และความ “เสมอภาคในสังคม” เกิดเป็นน้ าหนึ่ง

ใจเดียวกัน ท าให้เกิดความสงบและสันติสุขต่อชุมชน เป็นการฟื้นฟูระบบคุณค่าในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ท่ีสามารถเสริมหนุนระบบโครงข่ายการคุ้มครองสังคมท่ีส าคัญ ร่วมกันสร้างระบบหลักประกันความมั่นคง

ในชีวิต ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตท่ีมั่นคง ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามหลักการ

บริหารจัดการท่ีดี มีคุณธรรม เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน การน าวัฒนธรรมภูมิปัญญา

พื้นบ้าน มาเป็นแนวทางในการคุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติ การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมโดย

เช่ือมโยงกับหน่วยงานภาคี รวมไปถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นของสตรี เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ในสังคม และยอมรับในความรู้ความสามารถในการท างานของสตรี ผู้ท่ีสร้างวัฒนธรรมการกิน การด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของครอบครัว และการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม

ประเพณี โดยน าหลักธรรมทางศาสนามาปลูกจิตส านึกร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดวัฒนธรรมการ

เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันมาเป็นจุดเด่น น าไปเปล่ียนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดีในสังคมไทย การสร้างคนดี คนเก่ง 

ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยของสังคม มีการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบ

ธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรมบริสุทธิ์ เป็นการส่งเสริมคนดี และคนเก่งในชุมชน และเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา ให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข   

       ๔) การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี

ด้านการตรวจสอบ ประเมินผลตามหลักอปริหานิยธรรม 

        มีส่วนร่วมของประชาชนต่อด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี มีการก าหนด

ทิศทางในการด าเนินงาน การศึกษาถึงข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรในพื้นท่ี เพื่อน ามาจัดท าผัง

ชุมชน จัดท าบัญชีฐานทุนของการพัฒนา  และประเมินผลกระทบจากโครงการและนโยบายและเหตุการณ์

ในอนาคต น าไปการศึกษาการวิจัย จัดเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบข้อมูล การประเมินผล

สถานการณ์ต่างๆ ท้ังในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อทราบถึงการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป   น าไปวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และรายงานผลถึงสถานการณ์ความคืบหน้า

ในการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการน าประเด็นปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ พร้อมหาทางแก้ไขร่วมกัน 
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หากเกิดปัญหาจะมีการเจรจาตกลงร่วมกันในกรณีพิพาทขัดแย้งกันในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่าย

ได้น าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของตนเอง เป็นการขัดแย้งกันทางความคิดแต่ไม่ความแตกแยก เกิด

ความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นเครือญาติ เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กัน ร่วมกันหาข้อสรุปผลข้อมูลความต้องการ

ของชุมชน โดยให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงข้อมูลต่างๆตรงกัน  มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆไปพร้อมๆกัน และมี

การประเมินผลโครงการต่างๆท่ีท าไปแล้ว เพื่อการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะและการเคารพนับถือซึ่ง

กันและกัน  และการสอดส่องดูแลมิให้มีผู้กระท าผิดกฏระเบียบท่ีวางไว้ เพื่อให้เกิดการรักษาไว้ซึ่งความ

สามัคคีของหมู่คณะ มีจิตส านึกสาธารณะ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักการ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสันติวิธี มี

ความชอบธรรม ปราศจากอคติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได โดยท่ีผู้น าจ าเป็นจะต้องมีความ

เข้มแข็งทางความคิด เป็นผู้ผู้ท่ีมีเหตุมีผล มีคุณธรรมในจิตใจ มีจิตใจมุ่งมั่นคิดท าเพื่อส่วนร่วม  เสียสละ

ประโยชน์ส่วนตน  เป็นพวกกล้าคิด กล้าท า ใช้ความถนัด ความสนใจท าเรื่องใกล้ตัว เกิดการขยายกลุ่ม

ใหญ่ ผู้น าโดยธรรมชาติจะเป็นคนท่ีส่ือสารดี เกิดการรู้ร่วมกันตลอดเวลา  เป็นการเสริมสร้างภูมิปัญญา

ท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

อีกท้ังยังเป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที การพัฒนาและขยาย

ศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมท่ีเข้มแข็ง สามารถน าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอ

ภาค อย่างสร้างสรรค์และมีสันติสุข เกิดการมีส่วนร่วมใน การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาในการขับเคล่ือน

สภาองค์กรชุมชน ให้สตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีความเท่า

เทียมในสังคม สังคมเกิดเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี และการอนุรักษ์

ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีโดยการส ารวจแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา  การศึกษาชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นการศึกษาด้วยตนเองท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท วิถีชีวิต ฐานเศรษฐกิจชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมของ

พื้นท่ี เพื่อร่วมกันในการก าหนด ออกแบบ หลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาของในพื้นท่ี และการ

ส่งเสริมธรรมทายาทของพระพุทธศาสนา โดยการชักน าเหล่าพุทธบริษัทเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็น

แบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตาม ส่งผลให้มีบุคลากรยุคใหม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรม 

จริยธรรม มีการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันท าและร่วมกันรับผิดชอบ สังคม ชุมชนมีสมาชิกท่ีเปี่ยมไป

ด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของ



๒๔๑ 
 

ประชาชน เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และปรารถนาดีต่อมนุษยชาติ เป็นการเสริมสร้างเครือข่าย

จริยธรรม มีการประสานงาน และร่วมด าเนินการกับเครือข่ายต่างๆในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และหน่วยงานอิสระ เป็นการผนึกก าลังจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง จริยธรรม และป้องกัน

ทุจริตในระบบราชการ 

 ๔.๓.๔ การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน

ของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม 

     ๑) รูปแบบการมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม  

      การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการเริ่มจากตนเองต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความคิด

เสียสละเพื่อส่วนรวม น าไปสู่การมีอุดมการณ์ร่วมกันโดยใช้ความเป็น “เรา” มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี

ความกล้าแสดงออก ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจกัน จนสามารถร่วมกันท างานเป็นทีม มีระเบียบ 

วินัยท่ีดี โดยร่วมกันก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” มีสัจจะต่อกัน ด้วยความยุติธรรม และความสงบสุขของ

สังคมโดยรวม มีความศรัทธาผู้มีความรู้ ความสามารถมาสร้างภูมิปัญญา ภูมิความรู้ให้กับท้องถิ่นของ

ตนเอง ใช้ฐานความคิดของความดีเช่ือมต่อไปสู่การก าหนดแผนและนโยบาย บนพื้นฐานความคิดแห่ง 

“ความดีและความเท่าเทียมกัน” เกิดการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันได้ รู้ถึง

วัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีควรส่งเสริมการประพฤติดี ปฏิบัติชอบในสังคม เกิดเป็นสังคมแห่งความดี สังคมคนดี 

โดยน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาหมู่

คณะของตนให้มีความเสียสละ รู้จักการให้ การน ามาซึ่งสันติภาพในสังคม  การสร้างความสมานฉันท์

ระหว่างพุทธศาสนิกชน ศรัทธาความดี มีสัจจะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยินดีต่อ

ความสงบสุข สังคมสมานฉันท์สรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๓  

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 
 

 

 

     

 

 

 

  

  

 

 

  

   

 

แผนภาพที่ ๔.๓  แสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม 

 

     ๒) รูปแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม  

    การศึกษาถึงผลกระทบของโครงการต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน ทรัพยากรทางธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา โดยประชุมอย่างสม่ าเสมอ มีการวางแผนการพัฒนา ด้วยมติท่ีเป็น

เอกฉันท์ ปฏิบัติตามแผนอย่างประสิทธิภาพ มีศักยภาพ รวมพลังกันท างานเป็นทีม ด้วยความสัมพันธ์ท่ีดี

ภายในกลุ่ม และขยายเครือข่ายเพื่อเสริมเพิ่มพลังท่ีแข็งแกร่ง มีการแลกเปล่ียน ข้อมูล ข่าวสาร มีกิจกรรม

ท่ีให้ความรู้  มีความสามัคคี ด าเนินการโดยยึดมั่นใน“ธรรมนูญชุมชน” เป็น“สัจจะ”ร่วมกัน น าหลักพุทธ

ธรรมมาปลูกจิตส านึกรับผิดชอบในตนเอง ส่งเสริมผู้น าท่ีมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่ือมโยงจากหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เกิดความรัก 

ความสามัคคีของคนในชุมชนจิตส านึกให้คนรักท้องถิ่น รักแผ่นดินของตนเอง  ใช้วัฒนธรรมแบบเครือญาติ  

รณรงค์ให้เกิดความคิดในการเสียสละเพื่อส่วนร่วม 
 

สื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความเต็มใจใน

การมีส่วนร่วมท างาน 
 

การร่วมกันคิดสร้างสรรค์สังคม 

การให้สัจจะร่วมกันระหว่างสมาชิก 
 

การให้ความยุติธรรมและเสมอภาค 

การเสริมสร้างการศรัทธาในความดี 

ส่งเสริมการด าเนินชีวิตด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม 

พุทธอุดมการณ์ร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการ

ตัดสินใจของสภา

องค์กรชุมชน 
 



๒๔๓ 
 

วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดเป็นค่านิยมร่วมของ

สังคม เป็นสังคมแห่งคนดี มีสมานฉันท์ และเกิดเป็นสังคมแห่งคุณธรรมสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๔ 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๔  แสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม 

 

     ๓) รูปแบบการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชนต่อด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม 

    จากแนวคิดการรับผิดชอบสาธารณะจากเจตนารมณ์เดียวกัน จึงร่วมกันรักษาผลประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม และเกิดผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายในชุมชน รวมตัวกันจนสามารถจดแจ้ง จัดต้ังสภาองค์กร

ชุมชน ซึ่งได้รับการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชน เกิดการเรียนรู้แนวทาง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีความ

พร้อมในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เกิดความเข้าใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดชุมชนแห่ง

สันติภาพ มีความรู้สึกท่ีดีมีเมตตาต่อกัน เกิดพลังร่วมกัน เกิดมติท่ีเป็นเอกฉันท์ เกิด“พลังชุมชน” ท่ีจะ

จัดการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา 

มีความพร้อมเพรียงกันลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการวางแผนพัฒนา

ชุมชน 
ก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” เป็น“สัจจะ”ที่ให้ไว้ร่วมกันในการปฏิบัติตาม 

ส่งเสริมผู้น าท่ีมี ความรู้ ความสามารถ เพ่ือสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม 

สร้างสรรค์สังคมโดยวัฒนธรรมแห่งความดี มีวิถีชีวิตแบบเครือญาติ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกา ร

ด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชน 
 

สร้างค่านิยมร่วมของสังคม เป็นสังคมแห่งคนดีมีคุณธรรม มีความสงบสุข  

สมัครสมาน สามัคคี มีการท างานเป็นทีม 



๒๔๔ 
 

ผลักดันน าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อความ “อยู่ดีมีสุข” ของประชาชน เกิดความมีระเบียบวินัย

ของชุมชน ท่ี “พร้อมใจ” กันปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ท่ีก าหนดไว้ เกิดความสนใจ มีอาชีพ หรือมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน  เกิดความ “ยุติธรรม”และความ “เสมอภาคในสังคม” เกิดเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

ท าให้เกิดความสงบและสันติสุขต่อชุมชน เป็นการฟื้นฟูระบบคุณค่าในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประชาชน

ในพื้นท่ีมีชีวิตท่ีมั่นคง มีการบริหารจัดการท่ีดี มีคุณธรรม เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เกิด

วัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันมาเป็นจุดเด่น น าไปเปล่ียนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดีในสังคมไทย การ

สร้างคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยของสังคม สรุปได้ดังแผนภาพท่ี 

๔.๕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๕  แสดงรูปแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

จังหวัดชลบุรีด้านการร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักอปริหานิยธรรม 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการร่วมรับผลประโยชน์

ของสภาองค์กรชุมชน 

 ก าหนดวิสัยทัศน์กว้างไกล เพ่ือน าสังคมไปสู่ธรรมาธิปไตย  

สร้างความพร้อมในการจัดการตนเอง เกิดชุมชนเข้มแข็ง 

ก าหนดระเบียบ มีวินัย มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสันติภาพ 

มีการเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักตนเอง เกิดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

มีความเสมอภาคในอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ 

มคีวามรักสามัคคี เป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน เกิดเอกลักษณ์ชุมชน 

มสีังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม มีความสงบสุข เกิดอัตลักษณ์ชุมชน 

สังคมแห่งความดี 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 



๒๔๕ 
 

       ๔) รูปแบบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลของประชาชนต่อการด าเนินงาน

ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม 

         การศึกษาถึงข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรในพื้นท่ี จัดท าผังชุมชน จัดท าบัญชีฐานทุน

ของการพัฒนา  และประเมินผลกระทบจากโครงการและนโยบายและเหตุการณ์ในอนาคต มีการศึกษา

การวิจัย จัดเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบข้อมูล การประเมินผลสถานการณ์ต่างๆ ท้ังใน

ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และรายงานผลถึงสถานการณ์ความคืบหน้า

ในการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการน าประเด็นปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ พร้อมหาทางแก้ไขร่วมกัน 

การน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงแม้ขัดแย้งกันทางความคิดแต่ไม่ความแตกแยก เกิดความสัมพันธ์ของชุมชน

เป็นเครือญาติ เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กัน ร่วมกันหาข้อสรุปผลข้อมูลความต้องการของชุมชน โดยให้ทุกฝ่าย

รับทราบถึงข้อมูลต่างๆตรงกัน  มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆไปพร้อมๆกัน มีจิตส านึกสาธารณะ ซื่อสัตย์ 

สุจริต ยึดมั่นในหลักการ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสันติวิธี มีความชอบธรรม ปราศจากอคติ มีความโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได โดยท่ีผู้น ามีความเข้มแข็งทางความคิด เป็นผู้ท่ีมีเหตุมีผล มีคุณธรรมในจิตใจ มี

จิตใจมุ่งมั่นคิดท าเพื่อส่วนร่วม  เสียสละประโยชน์ส่วนตน เป็นพวกกล้าคิด กล้าท า มีการส่ือสารท่ีดี เกิด

การเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา เกิดเป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอีกท้ังยังเป็น

แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที สร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่าง

สร้างสรรค์และมีสันติสุข สอดคล้องกับสภาพบริบท วิถีชีวิต ฐานเศรษฐกิจชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมของ

พื้นท่ี ในการส่งเสริมธรรมทายาทของพระพุทธศาสนา สามารถน าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรม 

จริยธรรม มีการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ มีหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ

ปรารถนาดีต่อมนุษยชาติ สรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๖ 

 

 

 

 

 

 



๒๔๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๖  แสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม 

๔.๔ สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

จังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของ

สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักพุทธ

ธรรมท่ีสอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพบว่าหลักอปริหานิยธรรมท่ีมีความสอดคล้อง และ

เหมาะสมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี เพราะว่า

เป็นหลักธรรมท่ีน ามาสู่ความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร ตลอดจนการค้นหา รูปแบบการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรมพบว่า มี 

๔ รูปแบบ คือ 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการ

ตรวจสอบ ประเมินผล

ของสภาองค์กรชุมชน 

 

ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรในท้องถ่ิน ประเมิน

สถานการณ์อยู่เสมอ ทันการเปลี่ยนแปลง 

ร่วมกนัวิเคราะห์ ประเมินผล หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

ในการตรวจสอบใช้หลักยุติธรรม สันติวิธี มีสันติภาพ 

ส่งเสริมผู้น ามีจิตใจที่เข้มแข็ง  มีเหตุผล มีคุณธรรม 

มีการสื่อสารที่ดีอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ 

สอดคล้องกับบริบทชุมชน มีความเข้าใจตรงกัน 

น าวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดธรรมทายาททาง

พระพุทธศาสนา มีความย่ังยืน 

ส่งเสริมคนดีในการบริหารด้วยระบบคุณธรรม มี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

องค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม 



๒๔๗ 
 

    ๑. รูปแบบมีส่วนร่วมในการการคิด ตัดสินใจ  

   ๒. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

   ๓. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์  

    ๔. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผล   

  ซึ่งผู้วิจัยได้น ารูปแบบดังกล่าวมาสร้างเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน

ของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม โดยสรุปดังแผนภาพท่ี ๔.๗ 

  

  

  

     

        

 

     

                                                    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๗ แสดงรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัด

ชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม 

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

เรา 

- รณรงค์ให้เกิดความคิด

ในการเสียสละเพื่อส่วน

ร่วม 

- สื่อสารเพื่อสร้าง

แรงจูงใจเพื่อให้เกิดความ

เต็มใจท างาน 

- การสร้างสัจจะร่วมกัน 

- ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม 

- รักความยุติธรรม 

- ส่งเสริมการศรัทธาใน

ความดี 

- ส่งเสริมการด าเนินชีวิต

ด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

- ประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือร่วมแรงร่วม

ใจแก้ไขปัญหา 

- พร้อมเพรียงกันลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์

ในการวางแผนพัฒนาชุมชน 

- ก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” เป็น

“สัจจะ”ที่ให้ไว้ร่วมกันในการปฏิบัติ 

- ส่งเสริมผู้น าที่มี ความรู้ ความสามารถ 

เพ่ือสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนอย่างเท่า

เทียม และยตุิธรรม 

- สร้างสรรค์สังคมด้วยวัฒนธรรมแห่ง

ความดี มวีิถีชีวติแบบเครือญาติ 

- สร้างค่านยิมร่วมของชุมชน เป็นสังคม

แห่งคนดีมีคุณธรรม มคีวามสงบสุข 

 

 

- มีวิสัยทศัน์กว้างไกล น าสังคมไปสู่

ธรรมาธิปไตย 

- มีความพร้อมในการจัดการตนเอง 

เกิดชุมชนเข้มแข็ง 

- มีระเบียบ มีวินัย มีการยอมรับซ่ึง

กันและกัน เกิดสันติภาพ 

- มีการเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักตนเอง เกิด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- มีความเสมอภาคในอาชีพ เกิดการ

กระจายรายได้ 

- มีความรักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจ

เดียวกัน เกิดเอกลักษณ์ชุมชน 

- มีสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม  

มีความสงบสุข เกิดอัตลักษณ์ชุมชน 

- ร่วมตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรใน

ท้องถิ่น ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอให้

ทันการเปลี่ยนแปลง 

- ร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินผล หา

แนวทางแก้ไข 

- ตรวจสอบโดยใช้หลักยุติธรรม สันตวิิธี 

มีสันติภาพ 

- ผู้น ามีจิตใจที่เข้มแข็ง  มีเหตุผล มี

คุณธรรม 

- การส่ือสารที่ดีอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ 

สอดคล้องกับบริบทชุมชน มีความเข้าใจ

ตรงกัน 

- น าวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดธรรม

ทายาททางพระพุทธศาสนา มีความยั่งยืน 

- มีการบริหารด้วยระบบคุณธรรม มี

ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

การสร้างเสริมแนวติดการ

มีพุทธอุดมการณ์ร่วมกัน 

การส่งเสริมสมัครสมาน 

สามัคคี มีการท างานเป็นทีม 

การสร้างสรรค์สังคมแห่งความดี 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

การเกิดองค์กรแห่ง

คุณธรรม จริยธรรม 



๒๔๘ 
 

  จากแผนภาพท่ี ๔.๗ พบว่าการมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม ประชาชนมีอุดมการณ์ร่วมกัน โดยมีความคิดท่ีจะ

เสียสละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม มีความพร้อมท่ีจะศึกษา

ข้อมูล สร้างความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยคิดหาแนวทางในการ

ปฏิบัติร่วมกันด้วยการก าหนดเป็น “ธรรมนูญชุมชน”แสดงถึงการมีสัจจะท่ีให้ไว้ต่อกัน มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น า ผู้รู้ในท้องถิ่น รักความยุติธรรมโดยการใช้ปัญญา

แก้ปัญหามากกว่าการใช้อ านาจ ยึดมั่นในความดี ศรัทธาในความดีเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น ยก

ย่องคนดีมีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร ชุมชนจังหวัด

ชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม ประชาชนร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ ในการแก้ไขปัญหา เพื่อการวางแผน

พัฒนาชุมชน ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเป็น “ธรรมนูญชุมชน” เป็น“สัจจะ”ท่ีให้ไว้ร่วมกันในการ

ปฏิบัติตาม โดยการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน 

ผู้รู้ ผู้อาวุโสและผู้น า เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างเสมอภาพ

เท่าเทียมกัน โดยน าวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบเครือญาติของสังคมไทยท่ีทุกคนเปรียบเสมือญาติพี่น้องท่ีต้อง

ใจใส่เกื้อกูลกัน การสร้างเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสงบสุขและ

ยั่งยืนตามแนวทางพุทธธรรม 

      การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม การร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม แสดงถึงการมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล น าสังคมไปสู่ธรรมาธิปไตย มีความพร้อมในการจัดการตนเอง เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีระเบียบ มี

วินัย มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสันติภาพในสังคม การเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักตนเอง เกิดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น น ามาส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยความเสมอภาค เป็นการกระจายรายได้ในชุมชน มี

วัฒนธรรมไทยท่ีสร้างความรักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เกิดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีค่านิยมของ

ชุมชนในการยกย่องคนดีเพื่อเป็นศรีแก่สังคม เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม มีความสงบสุข เกิดเป็น 

อัตลักษณ์ชุมชน เป็นสังคมแห่งความดีมีความสุขสงบ แสดงถึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

    การมีส่วนร่วมในตรวจสอบ และประเมินผลของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม มีการตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่น และประเมิน



๒๔๙ 
 

สถานการณ์โดยรวมอยู่เสมอ เพื่อทันเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ร่วมมือกัน

วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับไว โดยใช้หลักยุติธรรม สันติวิธี ลด

ความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคม ผู้น าต้องมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง มีเหตุผล มีคุณธรรมน าทางในการ

แก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน มีการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความเสมอภาพ เท่าเทียมกัน

ในสังคมด้วยการส่ือสารท่ีดีอย่างท่ัวถึง ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับบริบทชุมชน เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

น าวัฒนธรรมประเพณีไทยท่ีสืบเนื่องจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสืบทอดธรรมทายาทให้เกิด

ความยั่งยืน และน าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีการบริหารด้วยระบบคุณธรรม มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
    จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม” ผู้วิจัยค้นพบองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการได้วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีดังแสดงในแผนภาพ ต่อไปนี้ 

 

  

  

     

        

 

     

                                                    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

แผนภาพที่ ๔.๘ แสดงองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีในตามหลักอปริหานิยธรรม”  

มีพุทธอุดมการณ์ร่วมกัน 

รูปแบบการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการ

ตัดสินใจของสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดชลบุรี 

 

สมัครสมาน สามัคคี มีการท างานเป็นทีม 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร

ด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดชลบุรี 
 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการร่วมรับ

ผลประโยชน์ของสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดชลบุรี 

สังคมแห่งความดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการตรวจสอบ ประเมินผล

ของสภาองค์กรชุมชนจังหวัด

ชลบุร ี

 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีในตามหลักอปริหานิยธรรม 

- รณรงค์ให้เกิดความคิดใน

การเสียสละเพื่อส่วนร่วม 

- สื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ

เพื่อให้เกิดความเต็มใจ

ท างาน 

- การสร้างสัจจะร่วมกัน

ระหว่างสมาชิก 

- การร่วมกันสร้างสรรค์

สังคม 

- การให้ความยุติธรรมและ

ความเสมอภาค 

- การส่งเสริมการศรัทธา

ความดี 

- การส่งเสริมการด าเนิน

ชีวิตด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

- ประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อร่วมแรง

ร่วมใจแก้ไขปัญหา 

- พร้อมเพรียงกันลงมติอย่างเป็นเอก

ฉันท์ในการวางแผนพัฒนาชุมชน 

- ก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” เป็น

“สัจจะ”ที่ให้ไว้ร่วมกันในการปฏิบัติ 

- ส่งเสริมผู้น าที่มี ความรู้ 

ความสามารถ เพื่อสร้างภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

- เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนอย่าง

เท่าเทียม และยุติธรรม 

- สร้างสรรค์สังคมโดยวัฒนธรรมแห่ง

ความดี มีวิถีชีวิตแบบเครือญาติ 

- สร้างค่านิยมร่วมของชุมชน เป็น

สังคมแห่งคนดีมีคุณธรรม มีความ

สงบสุข 

 

 

- ก าหนดวิสัยทัศน์กว้างไกล น า

สังคมไปสู่ธรรมาธิปไตย 

- มีความพร้อมในการจัดการ

ตนเอง เกิดชุมชนเข้มแข็ง 

- ก าหนดกฎระเบียบ เพื่อสร้าง

วินัย มีการยอมรับซึ่งกันและกัน 

เกิดสันติภาพ 

- มีการเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักตนเอง 

เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- สร้างความเสมอภาคในอาชีพ 

เกิดการกระจายรายได้ 

- สร้างเสริมความรักสามัคคี เป็น

น้ าหน่ึงใจเดียวกัน เกิดเอกลักษณ์

ชุมชน 

- มีสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม  

มีความสงบสุข เกิดอัตลักษณ์

ชุมชน 

- ตรวจสอบข้อมูลทรพัยากรในท้องถิ่น 

ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ ทันการ

เปลี่ยนแปลง 

- ร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินผล หา

แนวทางแก้ไข 

- ตรวจสอบโดยใช้หลักยุติธรรม สันติ

วิธี มีสันติภาพ 

- ผู้น ามีจิตใจที่เข้มแข็ง  มีเหตุผล มี

คุณธรรม 

- การสื่อสารที่ดีอย่างทั่วถึง ทัน

เหตุการณ์ สอดคล้องกับบริบท

ชุมชน มีความเข้าใจตรงกัน 

- น าวฒันธรรมประเพณีสืบทอด

ธรรมทายาททางพระพุทธศาสนา

ให้มีความย่ังยืน 

- มีการบริหารด้วยระบบคุณธรรม 

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
องค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม 



๒๕๑ 
 

     จากแผนภาพท่ี ๔.๘ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม จากการน าแนวคิด ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อมูลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี และหลักอปริหานิยธรรมเพื่อค้นหา รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรมพบว่า มี ๔ รูปแบบ คือ 

   ๑. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจของประชาชน ในการด าเนินงานของ

สภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม  

   สภาองค์กรชุมชนเกิดจากแนวคิดการกระจายอ านาจ การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนใน

พื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตยว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ตนเองให้เกิดความสมดุลระหว่างคนกับส่ิงแวดล้อมจนเกิด “องค์กรเข้มแข็ง” การจัดการประชุมอย่าง

สม่ าเสมอ เป็นช่องทางในการส่ือสารเพื่อการร่วมกันปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา

ต่างๆท่ีเกิดขึ้น โดยทุกคนท่ีเข้าร่วมต้องเป็นไปความสมัครใจมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

และการตัดสินใจ การจัดเวทีในการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเกิดประสิทธิผลในการแก้ปัญหาและการ

ตัดสินใจในทุกสถานการณ์ต้องมีกระบวนการท่ีมีคุณภาพ การประชุมกันบ่อยครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ 

เพราะข้อมูลท่ีได้รับจะน ามาพิจารณาเพียงพอต่อการตัดสินใจ ท้ังในทางด้านทางการเมือง การวาง

แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ  และการด าเนินชีวิตร่วมกันอย่าง

สันติสุข น าไปสู่แนวความคิดของสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกในการเปล่ียนด้วย “เรา” ในการมีส่วน

ร่วมทุกภาคส่วน เป็นจุดเริ่มต้นของการคิด ตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของ

สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกันในการคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาของชุมชน และเป็น

จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน และยังมีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ รองรับการประชุมของประชาชนนับว่าเป็นการเปิดโอกาสและให้ความมั่นใจแก่ประชาชนใน

การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมมากขึ้น เป็นแนวคิดของผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ ท่ียอมเสียสละเวลา

ส่วนตนเพื่อท างานให้กับส่วนรวม เป็นผู้ท่ีกล้าเผชิญความจริง น าข้อมูลท่ีเป็นสถานการณ์จริงเข้าช้ีแจงในท่ี

ประชุม กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในท่ีประชุม เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อจะหาทางออก

ของปัญหาท่ีมีอยู่ในชุมชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจกัน สามารถท างานเป็นทีมได้  และเป็นผู้ท่ี

มีความมุ่งมั่นไปสู่ความส าเร็จ ในการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการ



๒๕๒ 
 

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน  และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะต่างๆในพื้นท่ี ท้ังในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

และการร่วมตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการประชุมยังเป็นการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการ

หรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  รวมไปถึงการวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี และการปฏิบัติ 

การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น  

         การตัดสินใจด้วยพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุมของประชาชนในชุมชนท่ีร่วมกัน

วางแผนการประชุม มีการก าหนดวาระการประชุม และก าหนดเวลาประชุมท่ีชัดเจนเป็นการแสดงถึงการ

มีระเบียบ วินัยท่ีดี  เป็นวิธีการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม และของชุมชนในฐานะสมาชิกหรือผู้น าโดยพร้อม

เพรียงกันประชุมเป็นการแสดงพลังอันเข้มแข็งชองชุมชนท่ีแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่อปัญหา และ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เป็นการด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ท่ีเป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน ได้ร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา และการพัฒนาท้องถิ่นท่ีถูกต้อง และเหมาะสม 

เพราะคนในท้องถิ่นจะทราบถึงข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าคนอื่น  ดังนั้น ในการลงมติในท่ีประชุม

จึงสามารถด าเนินการได้โดยเอกฉันท์ตามหลักประชาธิปไตย  เนื่องจากเป็นมติของท่ีประชุมโดยความ

พร้อมเพรียงกัน สามารถช้ีแจงข้อสงสัย สร้างความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดี  การตัดสินใจด้วยการพร้อม

เพรียงกันจึงเป็นการสร้างความยุติธรรม โปร่งใสในชุมชนอีกด้วย ความพร้อมเพรียงกันประชุมเป็นการมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในเรื่องเกี่ยวกับสาธารณชนและชุมชน เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  ยังแสดงถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหรือ

ความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการมีส่วนร่วมโดยประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งท่ี

มีอยู่ท้ังหมด  ความพร้อมเพรียงกันยังแสดงถึงความมีจิตส านึกในตนเองและการถือเป็นภาระหน้าท่ีแห่ง

ความเป็นพลเมืองดีตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนท่ีตนเองอยู่  

     การตัดสินใจด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบท่ีวางไว้เป็นการแสดงความเคารพ

ซึ่งกฎหมายบ้านเมืองจะน ามาซึ่งความสันติสุข และยุติธรรมของสังคม การมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

ของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีแสดงออกในลักษณะของการเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการเคารพในกฎ ระเบียบของสังคม แสดงถึงการมีเสรีภาพและใช้เสรีภาพใน

ขอบเขตของกฎหมาย อีกท้ังกฎระเบียบท่ีร่วมกันก าหนดขึ้นมาเป็น “ธรรมนูญชุมชน” โดยไม่ขัดต่อ
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กฎหมายของบ้านเมือง และประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของชุมชน แสดงถึงความเจริญของสังคม  การ

สร้างธรรมนูญชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

วางไว้  ท้ังนี้ การตัดสินใจก าหนดกฎ ระเบียบใดๆก็ตามต้องไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และไม่ขัดต่อ

หลักศีลธรรมอันดีของศาสนา  และต้องไม่ขัดกับจารีตประเพณี ไม่น ามาซึ่งความทุกข์ยากล าบากใจของผู้

ปฏิบัติ  อีกท้ังยังเป็นการรักษาสัจจะท่ีมีไว้ต่อกัน  ซึ่งหากปฏิบัติตามแล้วต้องน ามาซึ่งความยุติธรรม ความ

สงบสุขของสังคมโดยรวม  ในการตัดสินใจในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนต้องมีฐานข้อมูลรองรับ 

มีการประเมินทางเลือกต่างๆด้วยกฎเกณฑ์ท่ีมีมาตรฐานมีความรัดกุมด้วย การมีกฎหมายรองรับจะท าให้

การคิดตัดสินใจมีประสิทธิผลท่ีดีมีความยุติธรรมต่อส่วนรวม สามารถน าไปปฏิบัติด้วยความ “ชอบธรรม”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ซึ่งถือว่าเป็นหลักการส าคัญของการ

บริหารงานภาครัฐในสังคมประชาธิปไตย  

     การตัดสินใจด้วยการเคารพ เช่ือฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นการมีส่วนร่วมโดยการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนท่ีเป็นผู้น า ผู้รู้ 

ปราชญ์ชาวบ้าน อย่างเป็นรูปธรรมและก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน  โดยข้อมูลท่ีได้รับจะน าไปสู่การ

ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆท่ีต้องใช้คณะกรรมการร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน และคณะท่ีปรึกษาฝ่าย

ประชาชน เพราะประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีไม่ใช่เพียงให้

ความคิดเห็นต่อองค์กรเท่านั้น แต่เป็นการแสดงความความคิดเห็นต่างๆจากผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ท่ี

จะช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการต้ดสินใจท่ีครบถ้วนรอบคอบมากขึ้น  และยังช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่ท่ี

ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะการตัดสินใจท่ีกระทบกับประชาชนโดยตรง เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมแห่ง

พระพุทธศาสนา อีกท้ังจารีตประเพณีก็ให้ความเคารพ นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสอยู่แล้ว ผู้ได้รับการ

ยอมรับจากประชาชนในชุมชน ถือได้ว่าเป็นผู้น าทางธรรมชาติท่ีได้รับการยอมรับศรัทธาจากชาวบ้านตาม

จารีต ประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้มีความเช่ียวชาญเกี่ยวภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี  ปัจจุบันใน

ทุกพื้นท่ีพยายามจะค้นหาผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ของท้องถิ่นท่ีบรรพบุรุษได้เกิดการเรียนรู้

จากการส่ังสมประสบการณ์ชีวิตในการแก้ปัญหาในท้องถิ่น ท้ังด้านสุขภาพ ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้าน

สภาพแวดล้อม และวิถีการด าเนินชีวิต ส่ิงเหล่านี้เป็นคุณประโยชน์มหาศาลของชุมชน ดังนั้น ต้องร่วมกัน

ค้นหาและเคารพ ยกย่อง ผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อมาสร้างภูมิปัญญา ภูมิความรู้ให้กับท้องถิ่นของ

ตนเอง  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจในการด าเนินงานของสภาองค์กร
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ชุมชนในจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดการยอมรับและแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

และวิถีของชุมชน  

    การตัดสินใจด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี  จากแนวทางการ

ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยว่าด้วยความเสมอภาค โดยมีความเช่ือว่าไม่ควรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรม ด้วยเหตุผลของความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ หรือเพศ เป็นการยอมรับความความ

แตกต่างของคนในสังคม เปิดใจกว้าง และ ยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลาย  สภาองค์กร

ชุมชนเป็นองค์กรท่ีเกิดจากฐานความคิดของความดีเช่ือมต่อไปสู่การก าหนดแผนและนโยบาย ไม่ได้ใช้

อ านาจในการส่ังการเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน  สภาองค์กรชุมชนไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง เป็นสภา

องค์กรชุมชนท่ีมิได้แสวงหาอ านาจ การตัดสินใจต่างๆจึงอยู่บนพื้นฐานความคิดแห่ง “ความดีและความ

เท่าเทียมกัน”การให้เกียรติ และยกย่องสตรีเข้ามามีบทบาทร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วม

ตัดสินในในการแก้ปัญหาต่างๆของสภาองค์กรชุมชน เป็นการค านึงถึงความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ท่ีไม่มีการแบ่งแยกช้ัน วรรณะของประชาชนในสังคม ไม่มองว่าผู้อื่นด้อยกว่าตน มีการ เอื้อ

ประโยชน์ให้ซึ่งกันและกัน  สตรีในสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีมีบทบาทในการด าเนินงานของสภา

องค์กรเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสตรีเป็นผู้ท่ีมีบทบาทอย่างใกล้ชิตในการด าเนินชีวิตของสมาชิกในสถาบัน

ครอบครัว ท าหน้าท่ีมารดาท่ีให้ความรัก ความอบอุ่นแก่บุตรหลาน การดูแลอาหารการกินท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสุขภาพ การมีบทบาทในการคิดตัดสินใจในปัญหาต่างๆนั้น เนื่องจากสตรีเป็นเพศท่ีมีความคิดท่ีความ

ละเอียดอ่อนและรอบคอบในการแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี  การแสดงความคิดเห็นของสตรียังเป็นการ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการของสตรีในชุมชน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดท าแผนงาน 

โครงการ หรือกิจกรรมในการส่งเสริมบทบาทสตรี  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี พัฒนา

ครอบครัว พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมให้สตรีอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแกนน าในการ

คิด ตัดสินใจ วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาสตรี รวมไปถึงปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นการส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาตนเองเพื่อสร้างและพัฒนาผู้น าสตรีรุ่นใหม่อันเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการพัฒนาบทบาท

สตรีในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

      การตัดสินใจด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีความ

เป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ในตัวเอง โดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหาต่างๆของชุมชนเป็นแนวทางท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของสังคม 
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ชุมชน  เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็น

ประกอบการตัดสินใจจากวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นท่ีให้ข้อเท็จจริงท่ีครอบคลุม เพียงพอ

ประกอบการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ  การสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยการรักษาวัฒนธรรม

ประเพณี สามารถลดความขัดแย้งทางการเมืองและเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ  อีกท้ังเป็น

การสร้างการยอมรับโดยการคิด ตัดสินใจด้วยการค านึงถึงวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

เนื่องจากประเพณีท้องถิ่นเป็นรากเหง้าของการด าเนินชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี เป็นการส่ังสมภูมิปัญญา

อันล้ าค่าให้กับลูกหลานได้ประพฤติ ปฏิบัติสืบต่อกันมา การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีคุณภาพในทาง

ปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตัดสินใจต้องค านึงถึงบริบทของสังคม และชุมชนด้วย การ

เช่ือมโยงแนวความคิดของสภาองค์กรภาคตะวันออกท่ีประกาศให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นท่ีแหล่งอาหาร

โลก จังหวัดชลบุรีมี “วัฒนธรรมข้าว”และ “วัฒนธรรมน้ า” ท่ีควรรักษาไว้ สามารถน ามาสร้างอัตลักษณ์

ร่วมกันได้  การใช้พื้นท่ีเกษตรกรรมอย่างรู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของเกษตรกร ปรับเปล่ียนแนวคิด และขยาย

ผลวงจรอาหารท้ังระบบ จากปัจจัยการผลิต สู่ระบบการผลิต และระบบการค้า เพื่อเปิดตัวให้สังคมท่ัวไป

รับรู้ถึงวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีควรรักษาไว้คู่สังคมชาวชลบุรี และเกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และเพื่อความ

ยั่งยืนสืบต่อไป  

   การตัดสินใจด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรม

บริสุทธิ์ เป็นการคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป การอารักขา

พระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้

ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวัง

ให้ท่านอยู่  การสนับสนุนผู้มีศีลธรรม หรือมีมนุษยธรรม ท่ีเรียกได้ว่าเป็นอารยชน มีธรรม คือ คุณสมบัติ

ของผู้มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ ประพฤติตามอารยธรรม โดยปฏิบัติถูกต้องตามทางแห่งกุศลกรรม 

เป็นคนมีคุณแก่ส่วนรวม เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ผู้ท่ีมีศีลจะเป็นผู้ท่ีมึความประพฤติดี มีวินัย ด าเนินชีวิต

โดยสุจริต ท้ังทางกาย ทางวาจา มีวินัย และการประกอบการสัมมาชีพ รู้จักเลือกเสวนาเข้าหาท่ีปรึกษา

หรือผู้แนะน าส่ังสอนท่ีดี เลือกสัมพันธ์เกี่ยวข้องและถือเยี่ยงอย่างส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีดี ซึ่งจะท าให้ชีวิต

เจริญงอกงาม  สมาชิกท่ีดีจะช่วยสร้างสรรค์สังคมเป็นผู้มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ เมื่อคิด ตัดสินใจส่ิงใด

จะเป็นไปด้วยเมตตามีความรัก ความปรารถนาดีมี ไมตรี ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น ให้ท าทุกคนประสบ

ประโยชน์และมีความสุขมีความกรุณาอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ มีใจท่ีจะปลดเปล้ืองบ าบัด



๒๕๖ 
 

ความทุกข์ยาก เดือดร้อนของผู้อื่น  คนมีศีลธรรมจะเป็นผู้สันโดษรู้พอดี คือ ยินดี พึงพอใจแต่ในลาภผล 

ผลงานและผลส าเร็จต่าง ๆ ท่ีตนสร้างหรือแสวงหามาได้ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรพยายามขอางตนเองโดย

ทางชอบธรรม และไม่มัวเมาเห็นแก่ความสุขทางวัตถุ  คนมีศีลธรรมจะมีปัญญาเหนืออารมณ์ในการคิด

ตัดสินใจ มีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้ดี รู้ช่ัว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ มองส่ิงท้ังหลายตามความเป็น

จริงรู้จักพิจารณาวินิจฉัยด้วยใจเป็นอิสระ ท าการต่าง ๆ ด้วยความคิดและมีวิจารณญาณ คนดีมีศีลธรรม

จะมีใจเป็นกลาง คือ มองตามเป็นจริง โดยวางจิตเรียบสม่ าเสมอ มั่นคง เท่ียวตรงดุจตาช่ัง มองเห็นการท่ี

บุคคลจะได้รับผลดี หรือช่ัวสมควรแก่เหตุท่ีตนประกอบ พร้อมท่ีจะวินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตาม

หลักการเหตุผล และความเท่ียงธรรม บุคคลดังท่ีกล่าวมานั้นจะเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น าท่ีสร้างสรรค์สังคมท่ีดี 

น ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง  ดังนั้น ต้องสนับสนุนคนดีมามีส่วร่วมในการคิด ตัดสินใจในการด าเนินงานของ

สภาองค์กรชุมชน  และยังเป็นการส่งเสริมการประพฤติดี ปฏิบัติชอบในสังคม เกิดเป็นสังคมแห่งความดี 

สังคมคนดี มีการสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนา

คุณภาพชีวิต  ส าหรับสังคมท่ัวไปในการต้ังใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดี ส่งเสริมคนดี เลือกคนดีมี

ความสามารถเข้ามา เป็นก าลังพัฒนาหมู่คณะของตนมีความเสียสละ รู้จักการให้เป็นการน ามาซึ่งสันติภาพ

ในสังคม และรัฐจะต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจ อันดีและความ

สมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชน รวมท้ังสนับสนุนการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อ

เสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจของประชาชน การมี

อุดมการณ์ร่วมกัน มีความคิดท่ีจะเสียสละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอเพื่อระดมสมองแก้ไข

ปัญหาของส่วนรวม มีความพร้อมท่ีจะศึกษาข้อมูล สร้างความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นเพื่อหา

แนวทางในการแก้ปัญหา โดยคิดหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันด้วยการก าหนดเป็น “ธรรมนูญชุมชน”

แสดงถึงการท่ีประชาชนมีสัจจะท่ีให้ไว้ต่อกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ 

จากการรวบรวมของปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น า ผู้รู้ในท้องถิ่น อีกท้ังประชาชนต้องรักความยุติธรรม พิจารณา

ตัดสินเรื่องต่างๆอย่างถี่ถ้วนโดยการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหามากกว่าการใช้อ านาจ มึความยึดมั่นในความดี 

ศรัทธาในความดีเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น ยกย่องคนดีมีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม  
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   ๒. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชน ในการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม  

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานด้วยการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การ

ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีท่ีจากการขยายตัวของพื้นท่ีอุตสาหกรรมทับพื้นท่ีการเกษตร 

การปกป้องพื้นท่ีลุ่มต่ าผืนสุดท้ายจากการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมปัญหาเหล่านี้เป็น

ปัญหาส าคัญท่ีทุกฝ่ายต้องตระหนักและร่วมมือกันอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ด้วยการหมั่นประชุม

กันเพื่อปรึกษาหารือในปัญหาท่ีเกิดขึ้นและหาแนวทางป้องกัน แก้ไขอยู่เสมอๆ เพื่อมิให้สถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้นนั้นสายเกินกว่าจะแก้ไข เพื่อให้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นท่ีท่ีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติดิน ป่าไม้ แหล่งน้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ในการเป็นแหล่งผลิตอาหารโลก ยังคงอนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรม

ข้าว และน้ า ให้คงยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน  การประชุมกันเสมอๆเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนให้เกิดความ

เข้มแข็งในการรับมือกับสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และ

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างฉับไว การใช้ปัญญาไตร่ตรองหาวิธีด าเนินการท่ีเหมาะท าได้ จัดได้ ให้ส าเร็จ

เรียบร้อยด้วยดี เป็นการจัดการตนเองเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถก าหนดวิถีเกษตร ก าหนดทิศทางการ

พัฒนาท่ียั่งยืน มีการกระจายรายได้เพื่อการอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้าของประชาชนในพื้นท่ี   

      การด าเนินงานด้วยพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุมของสภาองค์กรชุมชนจะต้อง

อาศัยความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือหรืออุปกรณ์การ ส่ือสาร

ต่างๆ ความพร้อมเพรียงในการด าเนินงานมิใช่แค่พร้อมเพียงกันประชุมเท่านั้น แต่เป็นความพร้อมในทุกๆ

ด้านในการบริหารจัดการ  การจัดท าแผนพัฒนา การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติโดยการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามแผนการพัฒนาท่ีวางไว้  มีการก าหนดแผนการประชุม วาระการประชุม รวมไปถึงการได้ข้อสรุปด้วย

ความพึงพอใจของทุกฝ่าย การพบปะปรึกษาหารือกิจการงาน ท่ีพึงรับผิดชอบตามระดับของตน โดย

สม่ าเสมอนับว่าเป็นการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ไม่ส้ินเปลืองงบประมาณ  และใช้เวลาท่ี

เหมาะสม แสดงถึงการท างานเป็นทีม อีกท้ังการยกระดับองค์กรชุมชนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  จากการ

พร้อมเพรียงการประชุมสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม และสมาชิกระหว่าง

กลุ่มควรจะมีการขยายเครือข่ายให้กว้างออกไป เพื่อเสริมเพิ่มพลังท่ีแข็ งแกร่งมากขึ้น  การจัดอบรม

สัมมนา เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียน ข้อมูล ข่าวสาร การเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม รวมท้ังทาง

เทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นท่ีเป็นแนวทางหนึ่งของกิจกรรมท่ีให้ความรู้  
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สร้างทัศนคติด้านบวกในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในหมู่คณะ เกิดความ

สามัคคีสามารถเช่ือมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  

     การด าเนินงานด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบท่ีวางไว้ เป็นไปตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราข ๒๕๕๐ ท่ีก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับ

การปกครองส่วนท้องถิ่น “ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้

โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ 

เกียรติ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้อื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันและระงับความเส่ือมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ

ประชาชน” การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม การตัดสินใจทางการเมือง การจัดท าบริการสาธารณะ การด าเนินกิจกรรมสาธารณะ

ของชุมชน การรวมกลุ่มของประชาชนในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นและ

เสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี  ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยการขอรับข้อมูล ค าช้ีแจงและเหตุผลการด าเนินโครงการท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมาย หรือใช้อ านาจในการ

ตรวจสอบฝ่ายบริหารเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยท่ีประชาชนใช้อ านาจโดยตรงไม่ต้องผ่านผู้แทน  

ประชาชนมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  สิทธิตามกฎหมายในการรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค  

สิทธิบุคคลในการต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระท าใดๆ ท่ีเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครอง

ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  จากนโยบายการปกป้องพื้นท่ีผลิต

อาหารและความมั่นคงด้านอาหาร ของสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันออก เป็นแนวทางท่ีทุกฝ่ายต้องร่วมกัน

ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม แม้จะมีกฎหมายบังคับใช้ และมีบทลงโทษต่อผู้กระท าผิด แต่ก็ยังมีผู้ท่ีมี

ความเห็นแก่ตัวกระท าความผิดอยู่เสมอๆจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในท้องถิ่นถูกท าลายลงอย่างท่ี

เห็นอยู่ในปัจจุบัน การก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” เป็นแนวทางหนึ่งท่ีเป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาชนใน

ชุมชนท่ีจะร่วมกันปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีชุมชนต้องการ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการให้ 

“สัจจะ”ร่วมกัน  โดยมีข้อตกลงในการน าหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

เพราะหลักพุทธธรรมสามารถน าไปใช้แยกแยะ “ผิด ชอบ ช่ัว ดี” ให้กับผู้ปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี เป็น
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การปลูกจิตส านึกรับผิดชอบในตนเองมากกว่าการจะถูกบังคับใช้ด้วยกฎหมาย  ดังนั้น การไม่ละเมิดต่อ

ศีลธรรมอันดีงามเป็นแนวทางท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม

ประชาชนก็ต้องมีการเรียนรู้ท่ีจะใช้การมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยสันติวิธีในการเข้าช่ือกันเสนอ

กฎหมายในการได้รับการคุ้มครอง และมีอ านาจตามสิทธิประโยชน์โดยชอบธรรมในการด ารงชีวิตการ

รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีในชุมชน การจัดการทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีของตน  การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนท่ีอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ 

เสรีภาพท้ังส่วนตน ครอบครัว ชุมชนและสังคม แต่ท้ังนี้ต้องไม่กระทบเสรีภาพในการบริหารราชการ

แผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดบริการสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  อีกท้ังการรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนด้ังเดิม ย่อมมี

สิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมี

ส่วนร่วมในการจัดการบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน  

   การด าเนินงานด้วยการเคารพ เช่ือฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน  การรวมตัวของ

ประชาชนของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้น าหรือท่ีเรียกว่าแกนน าชุมชนเพื่อช้ีน า จูงใจชาวบ้าน

ให้มีการรวมตัวด าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  ผู้น าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการช้ีน าหรือเสริม

แรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตาม ผู้น าท่ีดีต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสร้างความเช่ือมั่น ศรัทธาของผู้

ตามได้ ผู้น าท่ีต้องไม่ใช้อ านาจในการบังคับขู่ เข็ญให้ ผู้อื่นปฏิบั ติตาม การถ่ายทอดความรู้  หรือ

ประสบการณ์ด้ังเดิมต่อกันมาจากบรรพบุรุษ หรือการได้รับความรู้มาจากสถาบันต่างๆในชุมชน เช่น 

ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้น าชุมชน จากสถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาถึงความเป็นมาของความรู้ ฐาน

ความคิด ความเช่ือ ความศรัทธา การประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิตของคนในชุมชน มีความ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  ผู้สูงอายุท่ีมีประสบการณ์

ยาวนาน ชุมชนควรให้ความส าคัญ ยกย่องและให้เกียรติเคารพนับถือท่านเหล่านั้น มองเห็นความส าคัญ

ต่อการแนะน าของท่านว่าเป็นส่ิงอันพึงรับฟังและน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ผู้น าทางศาสนาเป็น

บุคคลผู้ซึ่งท่ีได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชาวบ้านโดยธรรมชาติ เพราะเป็นผู้ครองธรรม ส่วนผู้รู้ คือ ผู้

ท่ีมีความรู้ ความสามารถในเรื่องต่างๆท่ีสามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้  ส าหรับปราชญ์ชาวบ้านนั้นมี

ความส าคัญต่อชุมชนเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ี
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บรรพบุรุษได้ส่ังสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งความรู้ เหล่านี้มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตชาวบ้ าน และ

สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นอย่างดี หากไม่มีการน ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชนรุ่นหลังนับวันท่ีจะ

สูญหายไปอย่างน่าเสียดาย  ดังนั้น ประชาชนในพื้นท่ีต้องเห็นความส าคัญและเคารพยกย่องต่อผู้น า ผู้รู้ 

ปราชญ์ชาวบ้าน โดยการสืบทอดแนวความคิด องค์ความรู้ต่างๆของชุมชนอย่างเป็นระบบ มีบริหาร

จัดการองค์ความรู้ของท้องถิ่นต่างๆ ให้มีการสืบทอดแก่เยาวชนคนรุ่นหลัง เพื่อให้องค์ความรู้ของท้องถิ่น

น ามาสร้างคุณประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป  การรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆของชุมชน 

ต้องมีการน ามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเกิดการ

พัฒนาท่ีสมดุลของพหุสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป  

              การด าเนินงานด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี  โดยการสร้างเสริม 

ปรับเปล่ียนเจตนคติในสังคมไทยเรื่องสิทธิสตรี การเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง 

การส่งเสริมความเสมอภาคหญิง ชาย ในการบริหาร การปกครองทุกระดับ การสร้างความเป็นธรรม

ระหว่างหญิง/ชายด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมเห็นความส าคัญ

ของผู้หญิง ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรสภาชุมชน และเครือข่ายทางสังคม เกิดความเป็น

ธรรมตามหลักการเป็นผู้แทนในระบอบประชาธิปไตย มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ตัดสินใจในเรื่องสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การให้ความรู้ความเข้าใจ 

และการพัฒนาเครือข่ายสตรี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา หรือ 

ร่วมแลกเปล่ียนกับเครือข่ายอื่นองค์กรอื่นเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเพื่อการพัฒนา  กระบวนการท่ี

จะชักจูงให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนมากขึ้นนั้นก่อนอื่นสตรีเองต้องมีความมั่นใจในตัวเอง 

“มีความเช่ือมั่น และมีความมั่นใจ” ว่าสตรีมีความสามารถท าได้ ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ 

มีความสามารถในการก าหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกับปัญหา ด้วยความเท่าเทียมในสังคมของศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความเท่าเทียมนี้มิได้แบ่งแยกช้ัน วรรณะในสังคม การให้

สตรีเข้ามามีอ านาจในการต่อรองในส่ิงท่ีสตรีต้องการ และส่ิงท่ีสตรีไม่ต้องการด้วย และน าศักยภาพตาม

ธรรมชาตของสตรีท่ีมีความละเอียดอ่อน มีความคิดท่ีแยบยลในการแก้ปัญหา มาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญ

ในการหล่อหลอมทางสังคม เนื่องจากการท าบทบาทมารดาท่ีดูแลใกล้ชิดบุตรหลานและการด าเนินชีวิต

ของคนในครอบครัวมากกว่าบุรุษ  วัฒนธรรมด้านอาหารสตรีก็มีบทบาทส าคัญ เนื่องจากส่วนใหญ่มีหน้าท่ี

ท าอาหารให้กับคนในครอบครัว อีกท้ังวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา สตรีเป็นผู้มีศิลปะในการ
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ประดิดประดอยส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆในงานประเพณีท้องถิ่น เช่น การท าบายศรี การแกะสลักผัก ผลไม้ใน

งานบุญต่างๆ  ดังนั้น สตรีเป็นผู้มีบทบาทส าคัญของชุมชนท้ังด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 

รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการเงินของครอบครัว จึงนับว่าสตรีเป็นผู้มีบทบาทส าคัญท่ีควรให้การยก

ย่องและส่งเสริมให้เข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานสภาองค์กรชุมชนเป็นอย่างยิ่ง การก าหนดบทบาท

การด าเนินงานของสตรีจึงตองค านึงถึงพื้นฐานของลักษณะพื้นท่ีและวัฒนธรรมรวมไปถึงนวัตกรรมในพื้นท่ี

แตกตางกันไป  การค านึงถึงการด าเนินชีวิตในแตละชวงอายุของสตรีท้ังนี้เพื่อใหการด าเนินงานสงเสริม

และพัฒนาสตรีนั้นครอบคลุมในทุกกลุมอายุและสอดคลองตามความต้องการและความจ าเปนของแต

ละกลุมท่ีมีความแตกตางกัน ในการบริหารจัดการต้องศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของ

สตรี บริบทการพัฒนาสตรีในปจจุบัน แนวคิดการพัฒนาสตรีตามกรอบแผนพัฒนาสตรีของชาติและ

มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี  การรับฟงความคิดเห็นของผูแทนจากฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภาค

ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของภาครัฐและเอกชนโดยการจัดเวทีแลกเปล่ียน 

การพูดคุยปรึกษา ช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดท าแผนหาจุดรวมความเต็มใจและต้ังใจ และแสวงหา

ความรวมมือกับสภาองคกรชุมชนตางๆ  มีกระบวนการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวางแผนพัฒนาสตรีจ า

เปนตองใหชุมชนมีสวนรวมรับรูและใหขอมูลเพื่อใหเกิดการรับรูซึ่งจะน าไปสูการยอมรับและการสนับสนุน

การด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้  วางกรอบในการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเมื่อไดด าเนินการวิเคราะห

ขอมูลแลว น าข้อมูลท่ีไดมาพัฒนาสูโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนา ๓ ปขององคกรปกครองสวนทอง

ถิ่น โดยพิจารณาตามความส าคัญของปญหาความเรงดวนของงบประมาณและการด าเนินการ  

   การด าเนินงานด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยท่ียึดติดกับหลักธรรม

ค าสอนทางพระพุทธศาสนา จะเห็นได้จากประเพณีต่างๆท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วม ความรัก ความสามัคคี

ของคนในชุมชน เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา การท าบุญกลางบ้าน  แสดงถึงการความเป็นผู้มีนิสัยดี 

รักสันติภาพ ช่วยขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้คนรัก

ท้องถิ่น รักแผ่นดินของตนเอง  การเสริมสร้างกระบวนการท างานในระดับท้องถิ่นโดยเน้นชุมชนซึ่งเป็น

ชุมชนฐานรากท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่น ท่ีมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมแบบเครือญาติ  

และวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านท่ีหลากหลายตามภูมินิเวศน์ ประชาชนในพื้นท่ีเท่านั้นท่ีจะเข้าใจ

วัฒนธรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น การรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจ าเป็นต้องให้ประชาชนใน

พื้นท่ีเป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพื่อการคุ้มครอง การปกป้อง และการด ารงรักษา พระพุทธศาสนา
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ให้คงอยู่ตลอดไป  โดยส่ังสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรม ภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนั้นๆ

เป็นการส่ังสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาท้ังหมดท่ีได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคม

นั้นๆ อยู่รอดและเจริญสืบต่อมา วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นผลรวมของทุกส่ิงซึ่งความเจริญงอกงามท่ีสังคม

นั้นๆ ได้ท าไว้หรือได้ส่ังสมมาจนถึงบัดนี้ และเป็นพื้นฐานของความเจริญงอกงามต่อไป ภูมิปัญญาชาวบ้าน

เป็นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีเกื้อประโยชน์ท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม คนส่วนใหญ่ของ

ชุมชนสามารถรับภูมิปัญญาเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตได้อย่างเป็นระบบและมีพลัง กลายเป็นวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นในการขับเคล่ือนชุมชนอย่างสร้างสรรค์และเป็นวิธีการตอบสนองปัญหาของชุมชนอย่าง

เหมาะสม  คุณค่าแห่งความรู้และภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งได้สืบ

ทอดและพัฒนาซึ่งความรู้ความสามารถ ท่ีผ่านการส่ังสมมาอย่างหลากหลาย สอดคล้องเหมาะสมกับวิถี

ชีวิตและมีศิลปะท่ีสวยงามแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษน ามาใช้พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยบนพื้นฐาน

คุณค่าเดิมท่ีเน้นความเรียบง่าย การพึ่งพาตนเองตามความพอมี พอกิน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การ

กลมกลืนและสอดคล้องกับธรรมชาติ อีกท้ังยังยึดถือความดีงาม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีทุก

ฝ่ายต้องช่วยกันอนุรักษ์และรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คู่กับสังคมสืบไป  

    การด าเนินงานด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้ทรงธรรม

บริสุทธิ์เป็นการด าเนินการเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาด ารงอยู่ตลอดไป ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกการ

มีส่วนร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา  การสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต แสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว มีความเมตตาต่อกัน การ

ช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยกว่าตน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ผู้อื่นจนเป็นนิสัย เป็นค่านิยมร่วมของสังคม  อีกท้ังการเคารพบูชา

พระรัตนตรัยเป็นส่ิงท่ีจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างดียิ่ง สังคมก็จะมีแต่คนประพฤติ 

ปฏิบัติดี เป็นสังคมแห่งคนดี เป็นผู้มีความฉลาดทางปัญญา สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยการมีสติ ปัญญา

ท่ีดี เป็นผู้ท่ีมีอารมณ์มั่นคง และควบคุมสติได้ดี และรัฐสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีทาง

พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสังคมท่ีมีความรัก ความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชน  

รวมท้ังสนับสนุนการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมร่วมของสังคมให้เป็น

สังคมแห่งคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้เจริญแล้วตามพระธรรมค าสอนแห่งพระพุทธศาสนา 

การส่งเสริมให้สมาชิกในสภาองค์กรชุมชนมีความประพฤติ การกระท าและความคิดท่ีถูกต้องเหมาะสม

การท าหน้าท่ีของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นส่ิงควรเว้น ท าส่ิงควรท า ด้วยความฉลาดรอบคอบ รู้เหตุ รู้
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ผล ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล การคุ้มครองคนดีทุกคนในทุกวิชาชีพทุกชุมชน ส่งผลให้สังคมอยู่รอด

ด้วยจริยธรรม  สภาองค์กรชุมชนจึงควรมีการด าเนินงานด้วยการพัฒนาวิธีปลูกฝัง อบรม ส่ังสอนศีลธรรม 

จริยธรรม ตามความเหมาะสมแก่สมาชิกสภาองค์กรชุมชน มีการสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมของสังคมอันได้แก่

ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีถูกต้องดีงามตามหลักศีลธรรมและจริยธรรม จัดกิจกรรมพัฒนา

จิตใจโดยการด าเนินการพัฒนาต่อเนื่องเป็นการอารักขา บ ารุง คุ้มครองคนดีในสังคมโดยชอบธรรม 

   การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชน โดยการประชาชนได้เข้าร่วมประชุมอย่าง

สม่ าเสมอในการแก้ไขปัญหา มีการวางแผนพัฒนาชุมชน ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเป็น “ธรรมนูญ

ชุมชน” เป็น“สัจจะ”ท่ีให้ไว้ร่วมกันในการปฏิบัติตาม โดยการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการรวบรวม

ความรู้และประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ผู้อาวุโสและผู้น า เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างเสมอภาพเท่าเทียมกัน โดยน าวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธ

ศาสนา และความเป็นอยู่แบบเครือญาติของสังคมไทยท่ีทุกคนเปรียบเสมือนญาติพี่น้องกันท่ีต้องใจใส่

เกื้อกูลกัน การสร้างเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสงบสุขและยั่งยืน

ตามแนวทางพุทธธรรม  

   ๓. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชน ในการด าเนินงาน

ของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม  

  การร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชนจากการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์เกิดมาจาก

แนวคิดการรับผิดชอบสาธารณะ เป็นแนวทางหนึ่งท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี

ระดมความคิดท่ีจะร่วมกันรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวม การรู้จักคุ้มครองสิทธิของตนเอง โดยไม่ตกเป็น

ฝ่ายเสียเปรียบหรือต้องทนอยู่ในภาวะจ ายอม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายในชุมชน มีการ

ประชุมเพื่อหาแนวทางวิธีการอย่างไรท่ีจะรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นท่ีท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์

โดยรวมและด ารงอยู่อย่างยั่งยืน การหมั่นติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองโดยการรวมตัวกันประชุมปรึกษาหารืออยู่เสมอๆ เพื่อสร้างสรรค์การมีเจตนารมณ์เดียวกัน รวม

พลังร่วมกันจดแจ้ง จัดต้ังสภาองค์กรชุมชน แสดงถึงการได้รับการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและสภา

องค์กรชุมชนเพื่อสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการของประชาชน  จากแนวคิดตามหลัก

ธรรมาภิบาลท่ีภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วม

ตัดสินใจร่วมท างาน ร่วมรับผลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม  จนกระท่ังถึงการร่วมตรวจสอบเพื่อโปร่งใส เพื่อ
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เพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเกิดการยอมรับด้วยกันทุกฝ่าย เกิดการเรียนรู้แนวทาง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การแสดงความพร้อมของ

ชุมชน เมื่อมีความพร้อมก็สามารถเลือกผู้แทนของหมู่บ้านหรือชุมชนในฐานะสมาชิกของสภาองค์กรชุมชน 

เป็นการกระจายอ านาจ การกระจายรายได้ รวมไปถึงเพื่อการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิด

ประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน  

   การร่วมรับผลประโยชน์ด้วยพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม ในการประชุม

ปรึกษาหารือกัน ท่ีต้องมีผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรือผู้แทนชุมชนท้องถิ่นเดิมในแต่ละหมู่บ้าน และผู้แทน

ชุมชนอื่นในต าบลมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของผู้แทนชุมชนทุกประเภท เป็นการแสดงให้

เห็นว่าหากไม่มีความร่วมมือกันในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันก็ไม่สามารถหาตัวแทนของชุมชน

ได้ และในการประชุมสภาองค์กรชุมชนต าบลแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

สมาชิกท้ังหมดยื่นหนังสือ หากไม่มีความพร้อมเพรียงกันเข้าร่วมประชุม ก็ไม่สามารถเปิดการประชุมได้ ไม่

เกิดการวางแผนร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ร่วมของชุมชนได้  ความพร้อมเพรียงในการประชุมแสดง

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของประชาชน การพร้อมเพรียงกันแก้ปัญหาโดยน าเสนอแนวคิดต่างๆ

ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความช านาญในการแก้ปัญหาร่วมกัน  และยังแสดงถึงความกระตือรือร้น

ของประชาชนอย่างมีพลังในกระบวนการตัดสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมายของชุมชนและการจัดสรรทรัพยา

กรให้บรรลุเป้าหมาย  การมีส่วนร่วมโดยพร้อมเพรียงกนจะเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของสมาชิก

ในกลุ่ม ทุกคนต่างย่อมปรารถนาท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้รับการยอมรับ และปฏิบัติอย่าง

เป็นธรรม ความพร้อมเพรียงกันจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา จัด

เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา การก าหนดเป้าหมาย และการจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท่ีตรง

ความต้องการของประชาชนโดยรวม ดังนั้น หากต้องการให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ประชาชนใน

ท้องถิ่นต้องร่วมมือ ร่วมใจกันให้เกิดความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมประชุม เกิดการยอมรับช่ืนชมความ

คิดเห็น ความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ความเข้าใจในประสบการณ์สภาพ และขีดจ ากัดของสมาชิก

ด้วยกันเอง  ความพร้อมเพรียงกัน เป็นกลไกในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึงในชุมชนท้ัง

ข้อเท็จจริง ความคิด ความรู้สึก ความคาดหวังท่ีแสดงออกมาให้ท่ีประชุมได้รับข้อมูลอย่างสมบูรณ์   ความ

พร้อมเพรียงกันยังเป็นการสร้างฉันทามติจากการท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อนของชุมชนร่วมกัน เป็นวิธีการท่ีสันติ ไม่รู้สึกต่อต้านหรือวิจารณ์เชิงลบในความคิด
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เห็นของเพื่อนสมาชิก ทุกคนในกลุ่มมีโอกาสท่ีจะให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เหตุผล ความรู้สึก และการ

แสดงออกท่ีเป็นจริงเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  เกิดข้อตกลงท่ีเป็นฉันทามติของสังคม เกิดการยอมรับ

ระหว่างกลุ่ม สามารถลดความขัดแย้ง  มีความรู้สึกท่ีดีมีเมตตาต่อกันเกิดพลังร่วมกันและ ความรู้สึกเป็น

เครือข่าย เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็นอันก่อให้เกิดมติท่ีเป็นเอกฉันท์ 

ร่วมวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เป็นการแสดงถึง “พลัง

ชุมชน” ท่ีจะผลักดันให้เกิดขบวนการด าเนินงานต่างๆซึ่งน าไปสู่ความ “อยู่ดีมีสุข”ของประชาชน  

   การร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบท่ีวางไว้ เป็นการแสดง

ถึงความมีระเบียบวินัยของชุมชน ท่ีทุกคน “พร้อมใจ” กันปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ท่ีก าหนดไว้ การรวม

ของกลุ่มประชาชนในการช่วยแหลือและสนับสนุนกัน หรือกระท าอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม

ร่วมกัน หรือการด าเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก แสดงให้เห็นว่าการก าหนดด้วยอาณา

เขตของชุมชน ไม่ส าคัญเท่าการรวมกลุ่มของคนท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์เป็นปกติอย่างต่อเนื่องเพราะมีความ

สนใจ มีอาชีพ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน  สามารถต้ังกฎ กติการ่วมกันว่าจะกระท า หรือไม่กระท าท่ี

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นอันเป็นไปตามแนวทางของกฎหมายและศีลธรรมอันดี และ

ร่วมมือกันปฏิบัติตามเป็นการ “เคารพ กฎ กติกา” ท่ีวางไว้ เป็นการสร้างความ “ยุติธรรม”และความ 

“เสมอภาคในสังคม”  เช่น การสร้างธรรมนูญชุมชน ถือเป็นการวางกฎ ระเบียบในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อ

ผลประโยชน์ท่ีมีต่อชุมชน คือ เกิดเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน สร้างความสงบและสันติสุขต่อชุมชน  

  การร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการเคารพ เช่ือฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน การท่ีประชาชน

ของชุมชนรวมตัวกันดูแลช่วยเหลือสมาชิกชุมชนกันเอง มีการฟื้นฟูระบบคุณค่าในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ท่ีเป็นทุนเดิมของสังคมไทย ซึ่งถือเป็นระบบโครงข่ายการคุ้มครองสังคมท่ีส าคัญ เพื่อจัดระบบสวัสดิการให้

คนในชุมชน สามารถร่วมกันสร้างระบบหลักประกันความมั่นคงในชีวิต  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

กระบวนการท่ีต้องการให้มีประชาชนเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง การด าเนินการมีส่วนร่วมต้องมั่นใจว่ากลุ่มผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนด้ีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม โดยแต่ละชุมชนอาจมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป 

เพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางเท่าเทียมในการร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการรับค าแนะน าข้อมูล

จากผู้รู้ ผู้น า หรือปราชญ์ของท้องถิ่นน ามาประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายและการวาง

แผนการด าเนินงานเป็นไปอย่างรอบรู้ รอบคอบและรอบด้านยิ่งขึ้น  การเริ่มต้นจากครอบครัว ชุมชน

ท้องถิ่นของตนเอง และให้รัฐร่วมสนับสนุนในบางส่วน โดยเป้าหมายท่ีส าคัญคือ ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตท่ี
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มั่นคง พอเพียง  และด าเนินงานตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี มีคุณธรรม เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่งตนเอง

ได้อย่างยั่งยืน   และอยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มี

การคุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติ และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (ดิน น้ า ป่า) เช่ือมโยงกับหน่วยงาน

ภาคีพัฒนาในท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด   

     การร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี จากมุมมอง

ตามแนวคิดเรื่องการเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

แนวคิดเกี่ยวกับความเท่าเทียมในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นแนวคิดให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็น

ของสตรีซึ่งเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคม การใหค้วามส าคัญต่อสตรีมากขึ้น สภาองค์กรชุมชนจึง

มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและสวัสดิการชุมชนแก่ชาวบ้านในต าบล  ส่งเสริมความเสมอภาคของ

หญิงชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน โดยจัดต้ัง

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสตรีท่ีมีความเหมาะสมในการสรรหาให้ค านึงถึงองค์ประกอบจากบุคคลท่ีมี

ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ท่ีแตกต่างกัน โอกาสและความเท่าเทียมกันทางเพศ  และมีความเสมอ

ภาค ทางสิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และโอกาสส าหรับสตรีในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้ังในฐานะผู้

ได้รับประโยชน์และผู้ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจังด้วย ส่งเสริมให้มีนโยบายท่ีจริงจังและชัดเจน ในการ

ท่ีจะผสมผสานมิติหญิงชายในกระบวนการก าหนดนโยบายและแผนงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ก่อนท่ีจะมี

การตัดสินใจใดๆ ได้มีการวิเคราะห์ผลต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นต่อผู้หญิงและผู้ชาย สตรีมีความสามารถในการ

จัดต้ังสภาองค์กรชุมชนจากการรวมกลุ่มพัฒนางานและอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ อีกท้ังการท่ีสตรีเป็น

ผู้มีบทบาทใกล้ชิดในการเล้ียงดูบุตรธิดาให้เป็นคนดีของสังคม เป็นผู้ท่ีสร้างวัฒนธรรมการกินในครอบครัว

รวมไปถึงการด าเนินชีวิตประจ าวันของครอบครัว  ส่งเสริมการรวมกลุ่มจากสมาชิกสตรีหลายคนหรือ

หลายครัวเรือนและมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามารับผิดชอบด าเนินการแทนสมาชิกท้ังหมด  มีการส่งเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการน าศักยภาพของสตรีมาเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์การพัฒนาชุมชน การ

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มารเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อีกท้ังการก้าวทันเทคโนโลยีท่ีน ามาเป็นประโยชน์ใน

การติดต่อส่ือสารเพื่อเสริมสร้างพลังและเครือข่าย  การส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้ท่ีเพียงพอ

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเป็นการมีรายได้ท่ีแน่นอน เกิดการอยู่ดี กินดี และมีครอบครัวที่มีความสุขเป็นการ

เสริมแรงจูงใจให้สตรีเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในสภาองค์กรชุมชนมากขึ้น  สตรีมีบทบาทในการ

สภาองค์กรชุมชนเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของสตรีในการวางแผน การก าหนดนโยบาย การจัดสรร



๒๖๗ 
 

ทรัพยากรโดยความเสมอภาคให้สตรีมีรายได้ มีการศึกษา สุขภาพท่ีดี รวมไปถึงการมีโอกาสในการจ้างงาน 

ดังนั้น จึงไม่ควรกีดกันความสามารถของสตรีโดยมองเพียงแค่เป็นเพศท่ีอ่อนแอ หรือการเป็นช้างเท้าหลัง 

เพราะความเท่าเทียมในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นส่ิงท่ีท าให้สตรีมีบทบาทใน

การสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดี  ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการส่งเสริมศักยภาพของ

สตรีได้แก่ ความมีเสรีภาพ ความเสมอภาคท่ีต้ังอยู่บนฐานความยุติธรรม   

การร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี 

  การร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี การรักษาวัฒนธรรมประเพณี

ของชุมชนด้วยการสร้างค่านิยมร่วมให้คนในสังคมยอมรับว่ามีคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม มีการปลูกฝัง

ค่านิยมในสังคมไทยจากวัฒนธรรมซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในการด าเนินชีวิตระหว่างสมาชิก

ในสังคมให้สอดคล้องสัมพันธ์กันช่วยเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคมได้  มีปลูกฝังค่านิยมไทย ให้

ประชาชนทุกคนได้รับรู้และสืบทอดอย่างยั่งยืน แนวความคิด ความเช่ือ เป็นอุดมการณ์ เป็นความต้องการ

ของกลุ่มคนในสังคมซึ่งยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีดีมีคุณค่าควรแก่การน าไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เป็นกรอบ

ของการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ท้ังนี้ การเสริมสร้างค่านิยมท่ีพึงประสงค์และ

ไม่พึงประสงค์ควบคู่กับไปในแต่ละสังคม ให้เป็นมรดกทางความคิดของคนไทยและเป็นพื้นฐานของการ

เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอีกด้วย  การสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี โดยน าหลักธรรมทางศาสนามาปลูกจิตส านึกร่วมในความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  การน าวัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันมาเป็นจุดเด่น ในการส่งเสริมเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นท่ี  และเกิดการเปล่ียนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของ

การอนุรักษ์วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สามารถสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง ถึงพร้อม

ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยของสังคม การส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเกิดความเกรงกลัว

และละอายต่อการท าบาป การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล การประกอบอาชีพท่ีอาศัยแม่น้ า ล าคลอง 

หรือจากน้ าฝน  การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเดิมท่ีมีความเข้าใจไว้วางใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือ

แม้แต่การท างานท่ีต้องใช้เวลาจ ากัด เช่น การท านา ท าไร หรือจัดงานบุญที่บ้านหรือท่ีวัด ก็นิยมช่วยเหลือ

กันเรียกประเพณีนิยมนี้ว่า“การลงแขก” และส่งเสริมให้มีการใช้ชีวิตแบบสันโดษท่ีสอดคล้องกับหลักธรรม 

เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมมากกว่าการแสวงหาความก้าวหน้าโดยสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ส่ิงท่ีเกิด

ประโยชน์ในการมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากการสืบ
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ทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย การมีสังคมท่ีสงบสุขจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การสร้างค่านิยมร่วม

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการมีระเบียบวินัยในสังคม เกิดพลังท่ีมั่นคงของความรัก ความสามัคคี  

     การร่วมรับผลประโยชน์ด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้

ทรงธรรมบริสุทธิ์ โดยการส่งเสริมคนดี และคนเก่งในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง

ศาสนา สามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเองและสามารถประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมี

ความสุข ปลูกฝังให้ทุกคนควรมีศีลธรรมไว้เป็นหลักในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลให้ด าเนินไปอย่าง

เหมาะสม มีจิตส านึกพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และ

ความสงบเรียบร้อยของสังคม และแก้ไข ส่งเสริมระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน  เพื่อผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตยองค์กรสภาชุมชนต้องมีสมาชิกท่ีเป็นผู้ท่ีมีความเป็น

ประชาธิปไตยมีความเสียสละ จะส่งผลต่อความมั่นคง และความก้าวหน้าของสภาองค์กรชุมชนและ ชุมชน  

ผู้ท่ีมีศีล มีธรรมจะเป็นผู้ท่ีรู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ มีการท างานเป็นหมู่คณะได้ การส่งเสริม

การท าความดีท่ีส่งผลให้เกิดความสุขและความเจริญของสังคม โดยการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมี

ระเบียบวินัย คือ การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของของสังคมและชุมชนท่ีก าหนดไว้  มี

ความรับผิดชอบ คือ การท าส่ิงต่างๆ ตามหน้าท่ีของตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ คือ 

การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความต้ังใจจริง โดยไม่มุ่งหวังส่ิงตอบแทน แบ่งปันส่ิงต่างๆให้แก่ผู้อื่น มีความกตัญญู

กตเวที มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มี

ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  

   การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชน แสดงถึงการมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

น าสังคมไปสู่ธรรมาธิปไตย มีความพร้อมในการจัดการตนเอง เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีระเบียบ มีวินัย มีการ

ยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสันติภาพในสังคม การเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักตนเอง เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น น ามา

ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยความเสมอภาค เป็นการกระจายรายได้ในชุมชน มีวัฒนธรรมไทยท่ี

สร้างความรักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เกิดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีค่านิยมของชุมชนในการยก

ย่องคนดีเพื่อเป็นศรีแก่สังคม เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม มีความสงบสุข เกิดเป็นอัตลักษณ์ชุมชน เป็น

สังคมแห่งความดีมีความสุขสงบ แสดงถึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
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      ๔. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลของประชาชน ในการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม  

   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการหมั่นประชุมกัน

เนืองนิตย์ การจัดการประชุมของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี เป็นการด าเนินงานตามข้ันตอนของสภา

องค์กรชุมชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นของชุมชน ในการจัดการตนเองเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ด้วย

การศึกษาถึงข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรในพื้นท่ี น ามาจัดท าเป็นผังชุมชน จัดท าบัญชีฐานทุนของ

การพัฒนา  ประเมินผลกระทบจากโครงการและนโยบายและเหตุการณ์ในอนาคต หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน มีการศึกษาการวิจัย จัดเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  และด าเนินการร่วมกับ

สภาองค์กรชุมชนเครือข่ายจังหวัดชลบุรี เครือข่ายภาคตะวันออก และเครือข่ายท่ัวประเทศ การร่วม

ประชุมกันอยู่เสมอๆ ในการตรวจสอบข้อมูล การประเมินผลสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในระดับภูมิภาค และ

ระดับประเทศถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป  ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น สามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี จัดเวทีประชุมประจ าเดือนให้สภาองค์กรชุมชนทุกกลุ่มเข้ามา

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าว่ามีการด าเนินงานท่ีผ่านมา ท ากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปถึงไหน 

อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการติดตามหนุนเสริมกัน และน าประเด็นปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ พร้อมหาทาง

แก้ไขร่วมกัน และจัดท ารายงานการประชุมให้ชาวบ้านทราบ หากมีกรณีพิพาทขัดแย้งกันในชุมชน สภาก็

จะเชิญท้ังทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมาเจรจาตกลงร่วมกันในเวทีกลางนี้ โดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้น าเสนอ

ข้อมูลข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งไม่ได้ท าให้ชุมชนเกิดความแตกแยก ทุกคนจะยอมรับข้อตกลงร่วมกัน 

เนื่องจากรากฐานความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นเครือญาติ เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กัน  

  การตรวจสอบ ประเมินผลด้วยพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุมในส่วนท่ีเกี่ยวกับ

นโยบายส าคัญ หรือการออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

อย่างมาก อาจจะส่งผลกระทบวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยการจัดให้มีเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนด้วยความพร้อมเพรียงกันของประชาชนในการตรวจสอบในฐานะเจ้าของอ านาจอธิปไตย

และสามารถเรียกร้องให้รัฐรับฟังมติของประชาชนเสียก่อนท่ีจะตรากฎหมาย หรือด าเนินการใดๆ จัดให้มี

การลงประชามติ ความพร้อมเพรียงกันประชุมจะท าให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงข้อมูลต่างๆตรงกัน  สามารถ

วางแผนร่วมกันในการขับเคล่ือนโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบข้อมูลต่างๆไป
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พร้อมๆกัน  และสามารถประเมินผลโครงการต่างๆท่ีท าไปแล้ว  และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ไปพร้อมๆกันด้วย ด้วยข้อยุติท่ีเป็น”เอกฉันท”์ เป็นหลักการท่ีถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมที่แท้จริง  

     การตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการไม่ละเมิด กฎหมาย กฎระเบียบท่ีวางไว้ การ

แสดงออกของประชาชนในการเฝ้าดูตรวจสอบและควบคุมการท างานของตัวแทนของประชาชน ในกรณีท่ี

ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเตรียมออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆ ก็ต ามอันมี

ผลกระทบต่อต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือสิทธิ เสรีภาพของประชาชน การมีหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติเพื่อ

ยึดถือเป็นหลักท่ีเน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะและการเคารพ

นับถือซึ่งกันและกัน  การสอดส่องดูแลมิให้มีผู้กระท าผิดกฏระเบียบท่ีวางไว้ เป็นการรักษาไว้ซึ่งความ

สามัคคีของหมู่คณะ และป้องกันมิให้เกิดการแตกแยกในชุมชนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนต้องกระท า

กิจกรรมใดๆในส่ิงท่ีถูกต้อง โดยมีจิตส านึกสาธารณะ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักการ ปฏิบัติหน้าท่ีโดย

สันติวิธี มีความชอบธรรม ปราศจากอคติและการถูกครอบง าจากอิทธิพลใดๆ ด้วยความโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ในขณะเดียวกันต้องไมเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย รวมไปถึงครอบครัว และญาติมิตรต้องไม่กระท าการใดๆในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และญาติ

พี่น้องโดยผิดกฎ ระเบียบและศีลธรรมอันดีอีกด้วย  

  การตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการเคารพ เช่ือฟังผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน สภาองค์กร

ชุมชนเป็นฐานรากท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาประเทศ แกนน าสภาองค์กรชุมชนจะใช้

ประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ในการท างานมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนได้

อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์หรือข้อเท็จจริงของสังคมในปัจจุบัน  ผู้น าต้องมีความเข้มแข็งทางความคิด 

เป็นผู้ท่ีมีเหตุมีผล มีคุณธรรมในจิตใจ มีจิตใจมุ่งมั่นคิดท าเพื่อส่วนร่วม เสียสละประโยชน์ส่วนตน  เป็น

พวกกล้าคิด กล้าท า เริ่มจากความถนัด ความสนใจท าเรื่องใกล้ตัว แล้วก็จะเกิดการขยายกลุ่มใหญ่ขึ้นมา

เอง มีคนมาร่วมท าเพิ่มขึ้น แบบนี้เรียกผู้น าโดยธรรมชาติ  และเป็นผู้ท่ีส่ือสารดี ประสานส่งต่อข้อความ

ข่าวสารถึงกันได้ตลอดเวลาเป็นการตรวจสอบประเมินผลการท างานเกิดเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา  หาก

เห็นส่ิงใดผิดปกติสามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที  และยังช่วยในการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอีกด้วย  

ดังนั้น สภาองค์กรชุมชนจึงควรเชิญ ผู้น า ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นท่ีปรึกษา เพื่อช้ีแนะแนวทางการ
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แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที เพื่อให้เกิดประสิมธิภาพโดยการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังโดยการตรวจสอบกันเอง และการตรวจสอบรัฐ  

              การตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการไม่ลุแก่อ านาจ ให้เกียรติ และยกย่องสตรี  การต้ัง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสตรี  การพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมท่ี

เข้มแข็ง สามารถช่วยน าพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และมีสันติสุข การเปิด

โอกาสให้โอกาสสตรีในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมใน การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาในการขับเคล่ือน

สภาองค์กรชุมชน  มีการรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี  

     การตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณี สภาองค์กรชุมชนต้อง

สนับสนุนการส ารวจและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส ารวจ

แหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู หลักการตรวจสอบข้อมูลโดย

การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูล ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบคุณภาพและ

ข้อเท็จจริงของข้อมูล โดยการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายแหล่งมีวิจารณญาณในการรับข้อมูล และ

แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงของข้อมูลในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา และควร

ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดการศึกษาชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริม สนับสนุน

การจัดกิจกรรมเพื่อการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังจัดการศึกษาได้ด้วยตน เองท่ี

สอดคล้องกับสภาพบริบท วิถีชีวิต ฐานเศรษฐกิจชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมของพื้นท่ี  รวมทั้งสามารถมีส่วน

ร่วมในการก าหนด ออกแบบ หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกวัฒนธรรมพื้นบ้านในสถานศึกษาของ

พื้นท่ีอีกด้วย    

  การตรวจสอบ ประเมินผลด้วยการอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่ ผู้ทรงศีล ผู้

ทรงธรรมบริสุทธิ์  ผู้ เป็นธรรมทายาทของพระพุทธศาสนา การชักน าเหล่าพุทธบริษัทเข้ามาสู่

พระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมของผู้เมตตา ผู้ทรงศีลธรรม  เป็นกิจกรรมท่ีดีน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ

ปฏิบัติตาม และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นบุคลากรยุคใหม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง

คุณธรรม จริยธรรม สามารถบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบการบริหารสมัยใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ  มี

ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันท า

และร่วมกันรับผิดชอบ การบ ารุงรักษาความดีและน้อมน ามาเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของ

ประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รวมไปถึงการเสริมสร้างเครือข่ายจริยธรรม โดยการประสานงาน และ
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ร่วมด าเนินการกับเครือข่ายต่างๆในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอิสระ เพื่อเป็น

การผนึกก าลังจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง จริยธรรม และป้องกันทุจริตในระบบราชการ  

   การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลของสภาองค์กรชุมชน ด้วยการตรวจสอบ

ข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่น และประเมินสถานการณ์โดยรวมอยู่เสมอ เพื่อทันเหตุการณ์การเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อมภายนอก ร่วมมือกันวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่าง

ฉับไว โดยใช้หลักยุติธรรม สันติวิธี ลดความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคม ผู้น าต้องมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง 

มีเหตุผล มีคุณธรรมน าทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน มีการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อให้

เกิดความเสมอภาพ เท่าเทียมกันในสังคมด้วยการส่ือสารท่ีดีอย่างท่ัวถึง ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับบริบท

ชุมชน เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน น าวัฒนธรรมประเพณีไทยท่ีสืบเนื่องจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

มาสืบทอดธรรมทายาทให้เกิดความยั่งยืน มีการบริหารด้วยระบบคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

น าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 
 



 
 

บทที่ ๕ 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

    การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ๓ ประการได้แก่ ๑. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  ๒.เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

และหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนใน

จังหวัดชลบุรี ๓.เพื่อน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

ในจังหวัดชลบุรี  

   การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเอกสาร

เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ 

เช่ียวชาญจ านวน ๒๑ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้เช่ียวชาญ

จ านวน ๑๒ รูป/คน ผลการศึกษาสรุปได้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

     ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

    ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

    ๕.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

   ๕.๑.๑ สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์การ

ชุมชนจังหวัดชลบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนมีจุดแข็งท่ีการมี

อุดมการณ์ร่วมกัน การมีกฎหมายรองรับ มีวัฒนธรรมเดียวกัน การเคารพศรัทธาผู้น า การเคารพในสิทธิ

ผู้อื่น และการใช้ปัญญาแก้ปัญหามากกว่าการใช้อ านาจ ส่วนจุดอ่อนอยู่ท่ีผู้สืบเจตนารมณ์ยังมีน้อย ผู้น าไม่

มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ขาดทักษะการท างานเป็นทีม ขาดความต่อเนื่อง ขาดความเสียสละเพื่อส่วนรวม 

ขาดการประชาสัมพันธ์ และงบประมาณไม่เพียงพอ โอกาสจากการยึดเหนี่ยวจิตใจโดยรวมของประชาชน

ทุกระดับจากกระแสพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิรูป

เศรษฐกิจฐานราก กฎหมายคุ้มครองการมีส่วนร่วม สถานการณ์ ASEAN พื้นท่ีมีแหล่งทรัพยากรทาง
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อาหารของโลก มีอุปสรรคท่ีเกิดจากวงจรทางการเมือง แกนน าถูกจัดต้ังจากองค์กรอื่น ระบบอุปถัมภ์ 

ระบบเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่อง นายทุนข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ท้องถิ่น

ไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานแบบแยกส่วน การเอื้อต่อภาคธุรกิจมากกว่าภาคประชาสังคม 

    สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีด้านการ

ตัดสินใจ เกิดจากพลังยึดเหนี่ยวจิตใจจากกระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวทาง

จากหลักเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมท้องถิ่น ความศรัทธาในผู้น า และหลักศาสนา ด้านการด าเนินงาน 

(การปฏิบัติ) มีการรวมตัวจัดต้ัง จดแจ้งองค์กรสภาชุมชน น าเสนอแผนพัฒนา และขับเคล่ือนแผนพัฒนา 

มีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรม วิเคราะห์ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเป็น

ระบบ ด้านการรับผลประโยชน์ ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมร่วมกัน มีสังคมท่ีอบอุ่น มีสุขภาวะท่ีดีท้ัง

ทางร่างกายและจิตใจ มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม การตรวจสอบ และ

ประเมินผลของประชาชน มีการปรึกษาหารือ  แสดงความคิดเห็น ในโครงการและกิจกรรมต่างๆของ

ภาครัฐ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนา การประเมินผลจากการจัดให้มีเวทีการศึกษา

หารือกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การเสนอแนะ

ปัญหา แนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน การส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชน การจัดต้ัง

สภาองค์กรชุมชนใหม่ การเช่ือมโยงองค์กรชุมชน - ท้องถิ่นและท้องท่ีในการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุก

ระดับ ทุกหมู่บ้าน และทุกชุมชน 

    ๕.๑.๒ แนวคิด ทฤษฎีที่และหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ

การด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี  เป็นการศึกษาโดยเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎีการมี

ส่วนร่วมของประชาชน แนวคิดสภาองค์กรชุมชน แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักอปริหานิย

ธรรม สังเคราะห์ออกมาเป็นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

ตามหลักอปริหานิยธรรม ๔ ด้าน กล่าวคือ ด้านการคิดตัดสินใจตามหลักอปริหานิยธรรม สภาองค์กร

ชุมชนมีการประชุมกันเสมอๆโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อระดมความคิดเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในชุมชนรวมไปถึงการตัดสินใจก าหนดกฎระเบียบในการใช้เพื่อปฏิบัติร่วมกัน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรม

อันดี และกฎหมายบ้านเมือง  ได้รับการปรึกษา และข้อแนะน าจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์เพื่อประกอบการ
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คิดตัดสินใจท่ีดีและรอบคอบ และมีการลงมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย ด้านการ

ด าเนินงานตามหลักอปริหานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนมีการรวมตัวกันจัดต้ัง จดแจ้ง สภาองค์กรชุมชน 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของชุมชน และสังคม ด าเนินการตามเป้าหมาย

ตามวัตถุประสงค์ท่ีร่วมกันก าหนด โดยเคารพ เช่ือฟังผู้รู้ ผู้น า หรือนักปราชญ์ของชุมชนเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม ให้เกียรติสตรีในการแสดงความสามารถบริหารงานต่างๆ ร่วมกันแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนโดย

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบเป็นบุคคลตัวอย่างควรปฏิบัติตาม 

ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักอปริหานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนมีอุ ดมการณ์ร่วมท่ีค านึงถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักการส าคัญมีความพร้อมเพรียง ท่ีแสดงถึงความสมัครสมาน สามัคคี ในการ

สร้างพลังเข้มแข็งของชุมชน ยึดถือความดี ความถูกต้องเป็นสัจจะร่วมกันในการปฏิบัติ เพื่อสังคมท่ีมีความ

เจริญรุ่งเรือง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีบุคคลท่ีมีศีล  

มีธรรมเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม เพื่อความสงบและสันติสุข ด้านการตรวจสอบและประเมินผลตามหลัก  

อปริหานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนจัดเวทีเพื่อปรึกษาหารือการด าเนินโครงการ กิจกรรมของภาครัฐท่ีมี

ผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชน มีความพร้อมในการร่วมกับภาครัฐในการเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงร่วมกันตรวจสอบการใช้อ านาจท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการท างานของภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้ ปราชญ์

ชาวบ้าน เพื่อน ามาจัดท าองค์ความรู้ของท้องถิ่น ตรวจตราการกระท าท่ีละเมิดหรือก่อให้เกิดการท าลาย

วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสังคมไทย และสอดส่อง ดูแลมิให้มีผู้ใดมาก้าวล่วงต่อ

พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นท่ีเคารพบูชาของชุมชน   

    ๕.๑.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

จังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม  

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตาม

หลักอปริหานิยธรรม   ผลการวิจัยพบว่า การคิด ตัดสินใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม โดยประชาชนมีอุดมการณ์ร่วมกัน โดยมีความคิดท่ีจะ

เสียสละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม มีความพร้อมท่ีจะศึกษา

ข้อมูล สร้างความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยคิดหาแนวทางในการ

ปฏิบัติร่วมกันด้วยการก าหนดเป็น “ธรรมนูญชุมชน”แสดงถึงการมีสัจจะท่ีให้ไว้ต่อกัน มีความคิดริเริ่ม
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สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น า ผู้รู้ในท้องถิ่น รักความยุติธรรมโดยการใช้ปัญญา

แก้ปัญหามากกว่าการใช้อ านาจ ยึดมั่นในความดี ศรัทธาในความดีเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่น ยก

ย่องคนดีมีคุณธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม 

     การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัด

ชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม ประชาชนร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ ในการแก้ไขปัญหา เพื่อการวางแผน

พัฒนาชุมชน ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเป็น “ธรรมนูญชุมชน” เป็น“สัจจะ”ท่ีให้ไว้ร่วมกันในการ

ปฏิบัติตาม โดยการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน 

ผู้รู้ ผู้อาวุโสและผู้น า เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างเสมอภาพ

เท่าเทียมกัน โดยน าวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบเครือญาติของสังคมไทยท่ีทุกคนเปรียบเสมือญาติพี่น้องท่ีต้อง

ใจใส่เกื้อกูลกัน การสร้างเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสงบสุขและ

ยั่งยืนตามแนวทางพุทธธรรม 

      การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม การร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม แสดงถึงการมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล น าสังคมไปสู่ธรรมาธิปไตย มีความพร้อมในการจัดการตนเอง เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีระเบียบ มี

วินัย มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสันติภาพในสังคม การเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักตนเอง เกิดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น น ามาส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยความเสมอภาค เป็นการกระจายรายได้ในชุมชน มี

วัฒนธรรมไทยท่ีสร้างความรักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เกิดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีค่านิยมของ

ชุมชนในการยกย่องคนดีเพื่อเป็นศรีแก่สังคม เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม มีความสงบสุข เกิดเป็นอัต

ลักษณ์ชุมชน เป็นสังคมแห่งความดีมีความสุขสงบ แสดงถึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

    การมีส่วนร่วมในตรวจสอบ และประเมินผลของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม มีการตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่น และประเมิน

สถานการณ์โดยรวมอยู่เสมอ เพื่อทันเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ร่วมมือกัน

วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับไว โดยใช้หลักยุติธรรม สันติวิธี ลด

ความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคม ผู้น าต้องมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง มีเหตุผล มีคุณธรรมน าทางในการ

แก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน มีการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความเสมอภาพ เท่าเทียมกัน

ในสังคมด้วยการส่ือสารท่ีดีอย่างท่ัวถึง ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับบริบทชุมชน เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 



๒๗๗ 

 

น าวัฒนธรรมประเพณีไทยท่ีสืบเนื่องจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสืบทอดธรรมทายาทให้เกิด

ความยั่งยืน และน าพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีการบริหารด้วยระบบคุณธรรม มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

      ๕.๒.๑ สภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ

สภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี  

    ในการศึกษาถึงสภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภา

องค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับชาติ 

เป็นการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันโดยรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค เป็นการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันโดยรวมของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายภาคตะวันออก และระดับจังหวัดเป็น

การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันโดยรวมของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กร

ชุมชนจังหวัดชลบุรี ซึ่งท้ัง ๓ ระดับมีความเช่ือมโยงกันด้านนโยบาย และการขยายเครือข่ายในการ

ด าเนินงาน โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้ศึกษามาวิเคราะห์โดยใช้วิธี SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชน

จังหวัดชลบุรี เพื่อน ามาพัฒนาเพื่อสร้างเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ

สภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์การชุมชนจังหวัดชลบุรี พบว่า   

     ในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนเกิดจากพลังยึดเหนี่ยวจิตใจจากกระแสพระ

ราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแนวทางจากหลักเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมท้องถิ่น ความ

ศรัทธาในผู้น า และหลักศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิทยา จันทร์แดง  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาค

กลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) นโยบายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชน

เข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการ

ความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน ๒) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ



๒๗๘ 

 

บริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพการจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน ๓) 

รูปแบบใหม่ท่ีค้นพบ คือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง๑ 

     ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน(การปฏิบัติ)ของประชาชน มีการรวมตัวจัดต้ัง จดแจ้ง

องค์กรสภาชุมชน น าเสนอแผนพัฒนา และขับเคล่ือนแผนพัฒนา มีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรม 

วิเคราะห์ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

สุพัฒน์ ไพใหล ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศน์พัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายอินแปง ใน

จังหวัดสกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ วิธีการ กระบวนการเรียนรู้

และการพัฒนากระบวนทัศน์ของกลุ่มเครือข่ายอินแปงมีรูปแบบเป็นแบบบอกเล่า แบบกลุ่ม ด้วยการ

ปฏิบัติ การเลียนแบบธรรมชาติ บุคคล ชุมชน และจากวิถีชีวิต โดยใช้วิธีการเฉพาะของตนเองคือ ประชา

วิจัย และพัฒนา การจัดการตนเอง และเครือข่ายทางสังคม๒  

     ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชน ท าใหเ้กิดชุมชนเข้มแข็งท่ีเข้มแข็ง 

มีวัฒนธรรมร่วมกัน มีสังคมท่ีอบอุ่น มีสุขภาวะท่ีดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความสมดุลทางเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม การตรวจสอบ และประเมินผลของประชาชน มีการปรึกษาหารือ  

แสดงความคิดเห็น ในโครงการและกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ เสนอแนะแนวทางแก้ไขและแนวทางการ

พัฒนา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปรียา โสภณา ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความ

เข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเรียงตามล าดับ

                                                             

     ๑ วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕). 
     ๒ สุพัฒน์ ไพใหล, “กระบวนทัศน์พัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเองของกลุ่มเครือข่ายอินแปง ในจังหวัดสกลนคร 
อุดรธานี กาฬสินธ์ุ และมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 



๒๗๙ 

 

ของความส าคัญ คือ บุคคล ครัวเรือน  กองทุนชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนโดยมี

ความสัมพันธ์ทางโครงสร้าง๓ 

     ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ประเมินผล มีการจัดให้มีเวทีการศึกษา

หารือกันเพื่อแสดงความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอแนะ

ปัญหา แนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มองค์กรชุมชน การส ารวจกลุ่มองค์กรชุมชน การจัดต้ัง

สภาองค์กรชุมชนใหม่ การเช่ือมโยงองค์กรชุมชน - ท้องถิ่นและท้องท่ีในการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุก

ระดับ ทุกหมู่บ้าน และทุกชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ โชติ ถาวร ศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรชุมชนใน

การจัดการป่าชายเลน อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต” ผลการวิจัยพบว่า การจัดการป่าชายเลน ชุมชนบ้าน

บางโรงเกิดขึ้นจากการพบปะพูดคุยกันประจ า แล้วจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และสวัสดิการให้กับสมาชิก 

องค์กรชุมชนมีบทบาทในการจัดการป่าชายเลน ในการก าหนดกติกาในการรักษาป่าชายเลน จัดท าส่ือ

เผยแพร่ และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของป่าชายเลน และการสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก

ของชุมชน เพื่อให้มีอาชีพ รายได้ สวัสดิการ และสร้างประโยชน์สาธารณะให้กับชุมชน๔ 

    ๕.๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี   

     ผลการวิจัยพบว่า หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

ตามหลักอปริหานิยธรรมมี ๔ ด้าน กล่าวคือ  

     ด้านการคิดตัดสินใจตามหลักอปริหานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนมีการประชุมกันเสมอๆโดย

พร้อมเพรียงกันเพื่อระดมความคิดเห็น และแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนรวมไปถึงการตัดสินใจ

ก าหนดกฎระเบียบในการใช้เพื่อปฏิบัติร่วมกัน โดยไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมายบ้านเมือง  ได้รับ

                                                             

      ๓ ปรียา โสภณา, “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และพัฒนาภูมิภาค, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓) 
     ๔ โชติ ถาวร, “องค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลน อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต”, วิทยานิพนธ์สังคม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔). 



๒๘๐ 

 

การปรึกษา และข้อแนะน าจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์เพื่อประกอบการคิดตัดสินใจท่ีดีและรอบคอบ และมี

การลงมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งเป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตย สอดคล้องกับผลงานวิจัย สิริกาญจน์  เอี่ยม

อาจหาญ  ได้วิจัยเรื่อง  การน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: วิเคราะห์

กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชนมีอิทธิพลต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕ 

            ด้านการด าเนินงานตามหลักอปริหานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนมีการรวมตัวกันจัดต้ัง จดแจ้ง 

สภาองค์กรชุมชน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของชุมชน และสังคม ด าเนินการ

ตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีร่วมกันก าหนด โดยเคารพ เช่ือฟังผู้รู้ ผู้น า หรือนักปราชญ์ของชุมชนเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม ให้เกียรติสตรีในการแสดงความสามารถบริหารงานต่างๆ ร่วมกันแสดงเอกลักษณ์

ของชุมชนโดยสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบเป็นบุคคลตัวอย่างควร

ปฏิบัติตาม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสนอ อัศวมันตา ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตาม

หลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอปริ

หานิยธรรมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สามารถน าหลักอปริหานิยธรรม

ไปบูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหาร เพื่อพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรี ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสามัคคีเป็นทีม (Teamwork) และสามารถน ามาบูรณา

การเข้ากับบริหารงานท้ังในด้านการบริหารจัดการบุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coordinating) 

และการจัดองค์กร (Organizing) โดยการร่วมแรงร่วมใจเป็นคณะแต่ละฝ่าย เป็นการผนึกกาลัง (Synergy) 

และพบว่า อปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักป้องกันความเส่ือม เป็นไปเพื่อความเจริญขององค์การฝ่ายเดียว 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 

       ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ตามหลักอปริหานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนมีอุดมการณ์ร่วมท่ี

ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักการส าคัญมีความพร้อมเพรียง ท่ีแสดงถึงความสมัครสมาน สามัคคี 

ในการสร้างพลังเข้มแข็งของชุมชน ยึดถือความดี ความถูกต้องเป็นสัจจะร่วมกันในการปฏิบัติ เพื่อสังคมท่ี

มีความเจริญรุ่งเรือง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีบุคคลท่ีมีศีล 

                                                             

     ๕ สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ, “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”,  
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 
 



๒๘๑ 

 

มีธรรมเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สังคม เพื่อความสงบและสันติสุข สอดคล้องกับผลงานวิจัยของประพันธ์ นึกกระ

โทก ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า การน าทุนทางสังคมมาจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชน

พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยความไว้วางใจเป็นการขอค าปรึกษาจากสมาชิกภายในชุมชน   การขอ

ค าปรึกษาจากพระสงฆ์  โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนน าเอาความเช่ียวชาญด้านการ

บริหารธุรกิจ การน าป่าไม้ในชุมชนมีแหล่งอาหารให้ชาวบ้านด ารงชีวิต มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติท่ีใช้

พอเพียงส าหรับใช้ท าการเกษตร ด้านบุคคลเป็นการน าองค์ความรู้ของบุคคลท่ีได้จากการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพการประกอบสัมมาอาชีพหาเล้ียงตนเองและครอบครัวคนในชุมชนได้รับการดูแล

สุขภาพด้านร่างกายและจิตใจอย่างท่ัวถึงมีการให้ความรู้มีการพัฒนาการเรียนรู้ครั้งในระบบนอกระบบ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างความสมดุลและความพอดีในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม๖  

     ด้านการตรวจสอบและประเมินผลตามหลักอปริหานิยธรรม สภาองค์กรชุมชนจัดเวทีเพื่อ

ปรึกษาหารือการด าเนินโครงการ กิจกรรมของภาครัฐท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชน มีความ

พร้อมในการร่วมกับภาครัฐในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงร่วมกัน

ตรวจสอบการใช้อ านาจท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐ และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อน ามาจัดท าองค์ความรู้

ของท้องถิ่น ตรวจตราการกระท าท่ีละเมิดหรือก่อให้เกิดการท าลายวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ

ท้องถิ่นและสังคมไทย และสอดส่อง ดูแลมิให้มีผู้ใดมาก้าวล่วงต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของ

ชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาส ภาสสัทธา ศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ

บริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การน าการมีส่วนร่วม

เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม

ตรวจสอบ  ในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและบุคลากร  ด้านการน าความรับผิดชอบ

                                                             

     ๖ ประพันธ์ นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๘๒ 

 

มาปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน  ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ คือ ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น ความรับผิดชอบต่อสังคม๗  

   ๕.๒.๓ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

จังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า มี ๔ รูปแบบ ได้แก่ 

     ๑. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการเริ่มจากตนเอง

ต้องเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความคิดเสียสละเพื่อส่วนรวม น าไปสู่การมีอุดมการณ์ร่วมกันโดยใช้ความเป็น 

“เรา” มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจกัน จน

สามารถร่วมกันท างานเป็นทีม มีระเบียบ วินัยท่ีดี โดยร่วมกันก าหนด “ธรรมนูญชุมชน” มีสัจจะต่อกัน 

ด้วยความยุติธรรม และความสงบสุขของสังคมโดยรวม มีความศรัทธาผู้มีความรู้ ความสามารถมาสร้างภูมิ

ปัญญา ภูมิความรู้ให้กับท้องถิ่นของตนเอง ใช้ฐานความคิดของความดีเช่ือมต่อไปสู่การก าหนดแผนและ

นโยบาย บนพื้นฐานความคิดแห่ง “ความดีและความเท่าเทียมกัน” เกิดการเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกัน 

เพื่อสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันได้ รู้ถึงวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีควรส่งเสริมการประพฤติดี ปฏิบัติชอบในสังคม เกิด

เป็นสังคมแห่งความดี สังคมคนดี โดยน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาหมู่คณะของตนให้มีความเสียสละ รู้จักการให้ การน ามาซึ่งสันติภาพในสังคม  

การสร้างความสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชน ศรัทธาความดี มีสัจจะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมรักษา

วัฒนธรรมท้องถิ่น ยินดีต่อความสงบสุข สังคมสมานฉันท์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสนอ อัศวมันตา 

ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด

นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารจัดการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนนทบุรี สามารถน าหลักอปริหานิยธรรมไปบูรณาการเข้าไปในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

บริหาร เพื่อพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ความ

สามัคคีเป็นทีม (Teamwork) และสามารถน ามาบูรณาการเข้ากับบริหารงานท้ังในด้านการบริหารจัดการ

บุคลากร (Staffing) การประสานงาน (Coordinating) และการจัดองค์กร (Organizing) โดยการร่วมแรง

                                                             

     ๗ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๘๓ 

 

ร่วมใจเป็นคณะแต่ละฝ่าย เป็นการผนึกกาลัง (Synergy) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพบว่า อปริหานิย

ธรรม ๗ เป็นหลักป้องกันความเส่ือม เป็นไปเพื่อความเจริญขององค์การฝ่ายเดียว องค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรี สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี  และสอดคล้องกับ

สุพัฒน์ ไพใหล ศึกษาเรื่อง “กระบวนทัศน์พัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายอินแปง ในจังหวัด

สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ วิธีการ กระบวนการเรียนรู้และ

การพัฒนากระบวนทัศน์ของกลุ่มเครือข่ายมีรูปแบบเป็นแบบบอกเล่า แบบกลุ่ม ด้วย การปฏิบัติ การ

เลียนแบบธรรมชาติ บุคคล ชุมชน และจากวิถีชีวิต โดยใช้วิธีการเฉพาะของตนเองคือ ประชาวิจัย และ

พัฒนา การจัดการตนเอง และเครือข่ายทางสังคม มีโครงสร้างและระบบ เศรษฐกิจ สังคมแบบอินแปง มี

ท้ังในแนวลึกและแนวกว้างท่ีน า ไปสู่การพึ่งตนเอง ในแนวลึก ประกอบด้วยเศรษฐกิจครัวเรือนหรือแบบ

พอเพียงและเศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี มี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จการพึ่งตนเองและการพัฒนาท่ียั่งยืน ๓ ประการ คือ รอด พอเพียง และยั่งยืน๘ และ

สอดคล้องกับ สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ  ได้วิจัยเรื่อง “การน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น: วิเคราะห์กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี”  

ผลการวิจัยพบว่า  การด าเนินการตามปัจจัยในการบริหารงานท่ีก าหนดทุกด้าน  ซึ่งได้แก่  การใช้หลักนิติ

ธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

น าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้าน

การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ปัจจัยด้านผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านการ

บริหารงานบุคคล ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ รวมทั้งปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน๙ 

 

 

                                                             

     ๘ สุพัฒน์ ไพใหล, “กระบวนทัศน์พัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเองของกลุ่มเครือข่ายอินแปง ในจังหวัดสกลนคร 
อุดรธานี กาฬสินธ์ุ และมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 
     ๙ สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ, “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม ”,  
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 



๒๘๔ 

 

       ๒. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม  

    การศึกษาถึงผลกระทบของโครงการต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน ทรัพยากรทางธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา โดยประชุมอย่างสม่ าเสมอ มีการวางแผนการพัฒนา ด้วยมติท่ีเป็น

เอกฉันท์ ปฏิบัติตามแผนอย่างประสิทธิภาพ มีศักยภาพ รวมพลังกันท างานเป็นทีม ด้วยความสัมพันธ์ท่ีดี

ภายในกลุ่ม และขยายเครือข่ายเพื่อเสริมเพิ่มพลังท่ีแข็งแกร่ง มีการแลกเปล่ียน ข้อมูล ข่าวสาร มีกิจกรรม

ท่ีให้ความรู้  มีความสามัคคี ด าเนินการโดยยึดมั่นใน“ธรรมนูญชุมชน” เป็น“สัจจะ”ร่วมกัน น าหลักพุทธ

ธรรมมาปลูกจิตส านึกรับผิดชอบในตนเอง ส่งเสริมผู้น าท่ีมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่ือมโยงจากหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา เกิดความรัก 

ความสามัคคีของคนในชุมชนจิตส านึกให้คนรักท้องถิ่น รักแผ่นดินของตนเอง  ใช้วัฒนธรรมแบบเครือญาติ  

วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดเป็นค่านิยมร่วมของ

สังคม เป็นสังคมแห่งคนดี มีสมานฉันท์ และเกิดเป็นสังคมแห่งคุณธรรม สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 

สุทธญาณ์ โอบอ้อมสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภาส ภาสสัทธา ศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลัก

พุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า  

การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” 

ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักอปริหานิยธรรมกับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ

สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานร่วมกับหลักธรรมาภิบาลท าให้ได้รูปแบบในการบริหารจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ รูปแบบหลัก ประกอบด้วย รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความ

โปร่งใส ในงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านนิ ติธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ในด้านความ

รับผิดชอบ 

    ๓. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชนต่อด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม 

    จากแนวคิดการรับผิดชอบสาธารณะจากเจตนารมณ์เดียวกัน จึงร่วมกันรักษาผลประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม และเกิดผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายในชุมชน รวมตัวกันจนสามารถจดแจ้ง จัดต้ังสภาองค์กร

ชุมชน ซึ่งได้รับการรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชน เกิดการเรียนรู้แนวทาง

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีความ



๒๘๕ 

 

พร้อมในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เกิดความเข้าใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดชุมชนแห่ง

สันติภาพ มีความรู้สึกท่ีดีมีเมตตาต่อกัน เกิดพลังร่วมกัน เกิดมติท่ีเป็นเอกฉันท์ เกิด“พลังชุมชน” ท่ีจะ

ผลักดันน าไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อความ “อยู่ดีมีสุข” ของประชาชน เกิดความมีระเบียบวินัย

ของชุมชน ท่ี “พร้อมใจ” กันปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ท่ีก าหนดไว้ เกิดความสนใจ มีอาชีพ หรือมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน  เกิดความ “ยุติธรรม”และความ “เสมอภาคในสังคม” เกิดเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

ท าให้เกิดความสงบและสันติสุขต่อชุมชน เป็นการฟื้นฟูระบบคุณค่าในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประชาชน

ในพื้นท่ีมีชีวิตท่ีมั่นคง มีการบริหารจัดการท่ีดี มีคุณธรรม เกิดชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เกิด

วัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันมาเป็นจุดเด่น น าไปเปล่ียนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดีในสังคมไทย การ

สร้างคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยของสังคม สอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ สุทธญาณ์ โอบอ้อมศึกษาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

แนวพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การฝึกอบรมเพื่อ ปรับแก้การแสดงออกของพฤติกรรมกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให้มีสภาวะ

อดทน ขั้นปัญญา คือช้ีแนะให้เห็นพฤติกรรมท่ีควรกระท าหรือไม่ควรกระท า การศึกษาขั้นศีลในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี EQ ขั้นปัญญา คือ ให้

มีการศึกษาเพิ่มเติม การพัฒนาด้วยการบ่มเพาะพฤติกรรมนิสัยท่ีดีงาม ขั้นสมาธิ คือ ฝึกจิตใจให้เป็นไปใน

ทิศทางท่ีควร ขั้นปัญญาคือ ส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพิ่มเติม๑๐ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุพัฒน์ 

ไพใหล ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนทัศน์พัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายอินแปง ในจังหวัด

สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร” ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างและระบบ เศรษฐกิจ สังคมแบบ

อินแปง มีท้ังในแนวลึกและแนวกว้างท่ีน าไปสู่การพึ่งตนเอง ในแนวลึก ประกอบด้วยเศรษฐกิจครัวเรือน

หรือแบบพอเพียงและเศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี 

ในแนวกว้างประกอบด้วยเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ส่วนระบบสังคมในแนวลึกมีวัฒนธรรม

ชุมชนเป็นหลัก และแนวกว้างได้แก่ทุนทางสังคมและเครือข่ายทางสังคมท่ีน า ไปสู่การพึ่งตนเองได้ โดยวัด

                                                             

     ๑๐ สุทธญาณ์ โอบอ้อม , “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนว
พระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๘๖ 

 

ความส าเร็จการพึ่งตนเองและการพัฒนาท่ียั่งยืน ๓ ประการ คือ รอด (Survival) พอเพียง (Sufficiency) 

และยั่งยืน (Sustainability)๑๑ 

    ๔. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ประเมินผลของประชาชนต่อการด าเนินงาน

ของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม 

      ประชาชนในท้องถิ่นได้ศึกษาถึงข้อมูลในท้องถิ่นเกี่ยวกับทรัพยากรในพื้นท่ี จัดท าผังชุมชน 

จัดท าบัญชีฐานทุนของการพัฒนา  และประเมินผลกระทบจากโครงการและนโยบายและเหตุการณ์ใน

อนาคต มีการศึกษาการวิจัย จัดเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบข้อมูล การประเมินผล

สถานการณ์ต่างๆ ท้ังในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และรายงานผลถึง

สถานการณ์ความคืบหน้าในการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการน าประเด็นปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ 

พร้อมหาทางแก้ไขร่วมกัน การน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงแม้ขัดแย้งกันทางความคิดแต่ไม่ความแตกแยก 

เกิดความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นเครือญาติ เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กัน ร่วมกันหาข้อสรุปผลข้อมูลความ

ต้องการของชุมชน โดยให้ทุกฝ่ายรับทราบถึงข้อมูลต่างๆตรงกัน  มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆไปพร้อมๆ

กัน มีจิตส านึกสาธารณะ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักการ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสันติวิธี  มีความชอบธรรม 

ปราศจากอคติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได โดยท่ีผู้น ามีความเข้มแข็งทางความคิด เป็นผู้ท่ีมี

เหตุมีผล มีคุณธรรมในจิตใจ มีจิตใจมุ่งมั่นคิดท าเพื่อส่วนร่วม  เสียสละประโยชน์ส่วนตน เป็นพวกกล้าคิด 

กล้าท า มีการส่ือสารท่ีดี เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา ชุมชนเกิดเป็นแหล่งการเรียนรู้และการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชนอีกท้ังยังเป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันท่วงที สร้าง

สังคมไปสู่ความเสมอภาค อย่างสร้างสรรค์และมีสันติสุข สอดคล้องกับสภาพบริบท วิถีชีวิต ฐานเศรษฐกิจ

ชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมของพื้นท่ี ในการส่งเสริมธรรมทายาทของพระพุทธศาสนา สามารถน าพาองค์กร

ไปสู่องค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  สามารถ

ตรวจสอบได้ มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เกิด

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และปรารถนาดีต่อมนุษยชาติ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของโชติ ถาวร ศึกษาวิจัย

                                                             

     ๑๑ สุพัฒน์ ไพใหล, “กระบวนทัศน์พัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเองของกลุ่มเครือข่ายอินแปง ในจังหวัดสกลนคร 
อุดรธานี กาฬสินธ์ุ และมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา, (บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖). 
 



๒๘๗ 

 

เรื่อง “องค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลน อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต” ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการ

ขององค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลน ชุมชนบ้านป่าคลอกเกิดจากประชาชนท่ีร่วมกันจับกุมนายทุน

บุกรุกป่าชายเลน แล้วพัฒนามาเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝ่ังและสร้างกลุ่มสวัสดิการ

เพื่อความมั่นคงให้กับสมาชิกในระยะต่อมา โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนให้การสนับสนุน ส่วนองค์กรชุมชน

ในการจัดการป่าชายเลน ชุมชนบ้านบางโรงเกิดขึ้นจากการพบปะพูดคุยกันประจ า ท่ีมัสยิด ร้านน้ าชาใน

ชุมชน  แล้วจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และสวัสดิการให้กับสมาชิก ส าหรับบทบาทขององค์กรชุมชนใน

การจัดการป่าชายเลนท้ังสองชุมชน จ าแนกออกเป็น ๒ บทบาท คือบทบาทโดยตรงในการก าหนดกติกาใน

การรักษาป่าชายเลน จัดท าส่ือเผยแพร่ และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของป่าชายเลน และ

บทบาทโดยอ้อม โดยการสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกของชุมชน เพื่อให้มีอาชีพ รายได้ สวัสดิการ และ

สร้างประโยชน์สาธารณะให้กับชุมชน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ๑๒ กุลวัชร หงษ์คู ได้วิจัยเรื่อง ธรร

มาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร  

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีทัศนคติในทางบวกอยู่ในระดับมาก เกี่ยวกับหลักความเป็นธรรม (Equity) 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการบริหารด้วยนิติธรรม (Rule of Law) หลักความโปร่งใส 

(Transparency) หลักการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักการยึดมติเสียงส่วนมาก (Consensus) 

หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and 

Efficiency)๑๓สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปรียา โสภณา ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อ

ความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย” ผลการวิจัย

พบว่า  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเรียง

ตามล าดับของความส าคัญ คือ ๑) บุคคล ๒) ครัวเรือน ๓) กองทุนชุมชน ๔) กลุ่มองค์กรชุมชน ๕) 

เครือข่ายองค์กรชุมชนโดยมีความสัมพันธ์ทางโครงสร้าง ดังนี้ ๑. บุคคลท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อกองทุน

ชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ๒. ครัวเรือนมีอิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ๓. 

กลุ่มองค์กรชุมชนมีอิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน ๔. บุคคล ครัวเรือน และกลุ่ม

                                                             

   ๑๒ โชติ ถาวร, “องค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลน อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต”, วิทยานิพนธ์สังคม
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔). 
     ๑๓ กุลวัชร หงษ์คู, “ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลนคร
สมุทรสาคร”, รายงานวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, ๒๕๕๓), หน้า ข  



๒๘๘ 

 

องค์กรชุมชน ต่างมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนโดยมีอิทธิพล

ทางตรงมากกว่าทางอ้อมท้ัง ๓ ปัจจัย๑๔ 

   สรุป การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน

ในจังหวัดชลบุรี” โดยการน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการร่วมกับหลักการมีส่วนร่วมท าให้ได้รูปแบบ

ในการการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ๔ รูปแบบ คือ ๑. รูปแบบการมีส่วนร่วมใน

การคิดตัดสินใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิย

ธรรม ท่ีประชาชนได้ “ร่วมกันคิด”เสียสละเพื่อส่วนร่วม ด้วยความเต็มใจ ต้ังใจท างาน โดยมีสัจจะร่วมกัน

เพื่อสร้างสรรค์สังคม เกิดความรัก ความยุติธรรม ศรัทธาความดีมีคุณธรรม จริยธรรมน าทาง ๒. รูปแบบ

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตาม

หลักอปริหานิยธรรม โดยประชาชน “ร่วมกันท า” มีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ ร่วมแรงร่วมใจแก้ไข

ปัญหา พร้อมเพรียงกันลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการวางแผนพัฒนาชุมชน มีการก าหนด “ธรรมนูญ

ชุมชน” เป็น“สัจจะ”ท่ีให้ไว้ร่วมกันในการปฏิบัติ ส่งเสริมผู้น าท่ีมี ความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม สร้างสรรค์สังคมด้วยวัฒนธรรม

แห่งความดี มีวิถีชีวิตแบบเครือญาติ สร้างค่านิยมร่วมของชุมชน เป็นสังคมแห่งคนดีมีคุณธรรม มีความ

สงบสุข ๓. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม โดยประชาชน “ร่วมแบ่งปัน” ด้วยการมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล น าสังคมไปสู่ธรรมาธิปไตย มีความพร้อมในการจัดการตนเอง เกิดชุมชนเข้มแข็ง มีระเบียบ มี

วินัย มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสันติภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกัน รู้จักตนเอง เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น มี

ความเสมอภาคในอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ มีความรักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เกิดเอกลักษณ์

ชุมชน มีสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม มีความสงบสุข และเกิดเป็นอัตลักษณ์ชุมชน และ ๔. รูปแบบการมี

ตรวจสอบ ประเมินผลของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลัก  

อปริหานิยธรรม โดยประชาชน “ร่วมกันสร้างสรรค์สังคม” ด้วยการร่วมตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรใน

                                                             

     ๑๔ ปรียา  โสภณา , “ปัจจั ย เ ชิงสา เห ตุที่ มี ผล ต่อค วาม เ ข้มแ ข็ งขอ งหมู่ บ้ า น ชุมชนชนบ ทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และพัฒนา
ภูมิภาค, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓). 



๒๘๙ 

 

ท้องถิ่น ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอให้ทันการเปล่ียนแปลง ร่วมกันวิเคราะห์ ประเมินผล หาแนวทาง

แก้ไขตรวจสอบโดยใช้หลักยุติธรรม สันติวิธี มีสันติภาพ ผู้น ามีจิตใจท่ีเข้มแข็ง  มีเหตุผล มีคุณธรรม มีการ

ส่ือสารท่ีดีอย่างท่ัวถึง ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับบริบทชุมชน มีความเข้าใจตรงกัน  น าวัฒนธรรม

ประเพณีสืบทอดธรรมทายาททางพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืน มีการบริหารด้วยระบบคุณธรรม 

มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรูปแบบโดยรวมของ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีตามหลักอปริหานิยธรรม คือ ประชาชนมีอุดมการณ์ร่วมกัน  

มีความสมัครสมานสามัคคีกัน สามารถท างานเป็นทีมได้ ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความดี ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต และเกิดชุมชน สังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม 

 ๕.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
    ส าหรับการวิจัยเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์การ

ชุมชนจังหวัดชลบุรี ท าให้พบสาระส าคัญท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรีให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข้ง สามารถจัดการ

ตนเองได้นอกจากนี้ยังพบว่า หลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วม

ของประชาชนได้เป็นอย่างดี และผู้วิจัยยังได้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 

    ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

    ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน โดยเฉพาะการน าหลักอปริหานิยธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการมีเจตนารมณ์ร่วมกัน มีความรัก 

ความสมัครสมาน สามัคคี มีการท างานเป็นทีม ร่วมกันผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความดี ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต และสภาองค์กรชุมชนเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

    ๑. การก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อ

สังคม  

    ๒. การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กระบวนการมีสวนร่วมของประชาชน

อย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักประชาธิปไตย 

    ๓. การจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชน 
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    ๔. การก าหนดนโยบายในการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การจัดการผลผลิต

ทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

    ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

        ๑. สภาองค์กรชุมชนท่ีด าเนินงานอยู่แล้ว ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นเข้ามามี

ส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้น าเดิมท่ีมีอายุเฉล่ียสูงขึ้น และการค้นหาเยาวชนหรือ

คนรุ่นใหม่มาเป็นสมาชิก 

     ๒. สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ควรสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

เพื่อการวางแผนท่ีดีในการขับเคล่ือนสภาองค์กรชุมชน และด าเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง 

     ๓. สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ควรจัดสรรงบประมาณและเทคโนโลยีทางการส่ือสารเพื่อ

สร้างความเข้าใจถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนอย่าง

ท่ัวถึง และเกิดความเข้าใจถึงปัญหาในพื้นท่ีอย่างถูกต้อง 

     ๔. สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี ควรมีการสร้างเสริมความรู้ในด้านการจัดการผลผลิตเชิง

ธุรกิจและการตลาด และเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องรายได้ทางเกษตรอย่างแท้จริง  

    ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

    ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการน าหลักพุทธธรรมและระเบียบวิธีวิจัย รูปแบบอื่นๆมา

ใช้ เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสภาองค์กรชุมชนต่อไป ดังนี้ 

      ๑. การน าหลักสาราณียธรรม หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ มาใช้ในการพัฒนาสภา

องค์กรชุมชน  

      ๒. การน าระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสานวิธีมาใช้ในการศึกษาการส่งเสริมการด าเนินงานของสภา

องค์กรชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     ๓. การศึกษาถึงการสร้างค่านิยมร่วมในการด าเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตามวิถีพุทธ 



 

 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาบาลี-ไทย 

 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.  

ข. ข้อมูลทุติยภูม ิ

(๑) หนังสือ: 

 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. ชุมชนนิยม: ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย. กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย, 
   ๒๕๔๔. 
โกวิทย์ พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓. 

การปกครองท้องถ่ินไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๔. 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๖. 
โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาค 
  ระหว่างหญิงชาย. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการสตรีและสถานบันครอบครัว กระทรวง 
  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ๒๕๕๒. 
เจมส์ แอล เครย์ตัน. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. แปลโดย วันชัย วัฒน 
  ศัพท์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๔. 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาในการบริหารงานพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร:  
  โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘. 
ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร. คู่มือศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๒. 
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และปาริชาต สถาปิตานนท์, ดร. . การประชุมอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร:  
   สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, ๒๕๔๗. 
ชาติชาย ณ เชียงใหม่. การมีส่วนร่วมกับพัฒนาชุมชนท้องถ่ินที่สมดุล. กรุงเทพมหานคร: บริษทัธรรมดา 
  เพรส จ ากัด, ๒๕๔๕. 
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ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถ่ินไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: พิฆเณศพริ้นต้ิงเซ็นเตอร์,  
  ๒๕๓๙. 
ฐิติรัตน์ สมศิริวัฒนา. การปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้าน .   
  กรุงเทพมหานคร: ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕. 
ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”. นนทบุรี:  
  มูลนิธิเอเชีย สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒. 
           ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 
   ๒๕๕๐. 
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า. หลักการพัฒนาชุมชน. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐. 
ธเนศวร์ เจริญเมือง. ๑๐๐ ปี การปกครองส่วนท้องถ่ินไทย พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร:  
  โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๘. 
ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์. กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาคม ประชาสังคม.  ขอนแก่น:  
  โครงการ จัด ต้ังมูลนิธิ เสริมสร้ าง ชุมชนเข้มแข็ ง  ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ภาค  
  ตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๔๓.  
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง.(เชียงใหม่: สิริลักษณ์ 
  การพิมพ์, ๒๕๔๗. 
นันทรัตน์ จ าปาแดง. การเป็นลูกน้องที่ดี. กรุงเทพมหานคร: วังอักษร, ๒๕๔๘. 
นันทิยา หุตาวัตร และณรงค์ หุตาวัตร. การพัฒนาองค์กรชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท, ๒๕๔๖. 
เนตร์พัณณา ยาวิราช. ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: บริษัททริป 
  เป้ิลกรุ๊บจ ากัด, ๒๕๕๒. 
ปกรณ์ ปรียากร.  การวางแผนกลยุทธ์  แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ .  พิมพ์ครั้ ง ท่ี ๑๓.  
   กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๒. 
ปธาน สุวรรณมงคล. การปกครองท้องถ่ินไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศักราช ๒๕๔๐. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 
ประณต  นันทิยะกุล. การปฎิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๔๐. 

ประเวศ วะสี. “การเมืองสมานฉันท์ สร้างสรรค์ความเข้มแข็งท้องถ่ิน” ใน ต้นทางชุมชน ชุมชน 
  ประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, ๒๕๔๙.  



๒๙๓ 

 

ประเวศ วะสี. ชุมชนเข้มแข็ง ทุนทางสังคมของไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุน 
   เพื่อสังคมและธนาคารออมสิน, ๒๕๕๑. 

 ศูนย์การเรียนรูภูมิปัญญาไทย: ทิศทางใหม่ของการศึกษาเอกสารประกอบการอบรมทิศทาง 
 การศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  

ประสาน บุญโสภาคย์ . ศรีราชา เจริญพานิช และพวงผกา บุญโสภาคย์ .  รายงานการศึกษา 
   พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
   (องค์การมหาชน), ๒๕๕๒. 
ปรัชญา เวสารัชช์. “การเมืองการปกครองระดับท้องถ่ิน”ในเอกสารชุดวิชาสถาบันและกระบวนการ 
   ทางการเมืองไทย”. สาขาวิชารัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยสุโขทัญธรรมาธิราช, ๒๕๔๒. 
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา . พิมพ์ครั้งท่ี ๓. 
     กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๘.  

 กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โครงการ 
   เสริมสร้างความรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, ๒๕๕๒. 
   “รายงานการวิจัยกระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา”. กรุงเทพมหานคร:  
   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓. 
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต). อปริหานิยธรรม. กรุงเทพมหานคร: หจก. ดวงกมล ปริ้นต้ิง, 
   ๒๕๕๐. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). ธรรมปริทรรศน์. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ 
   ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก).  อธิบายธรรมวิภาค. พิมพ์ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา 
   มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโม). การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร: มหา 
  เถรสมาคม, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้ง ท่ี ๑๒. 
    กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว). ความรู้ประมาณฐานรากของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: 
   พี พี พริ้นต้ิง, ๒๕๔๘. 
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พัชรี สิโรรส. การมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์,  
            ๒๕๔๖. 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. “การเมืองสมานฉันท์: หนทางสู่การแก้ไขความขัดแย้งในสังคมสองขั้ว” ต้นทาง 
   ชุมชน ชุมชนประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, 
   ๒๕๔๙.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส 
  พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖.  
วศิน อินทสระ. หลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาการพิมพ์ , 
   ๒๕๔๘. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารและการจัดการทางทรัพยากรธรรมชาติ: บทบาทขององค์กรในท้องถ่ิน. 
   กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๑.  
วีระกิตต์ิ หาญปริพรรณ์ และคณะ. การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร:  
            กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๑.  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). ขวบปีที่ผ่านกับการสานสร้างสภาองค์กรชุมชน . 
   กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๒.  

 สภาองค์กรชุมชน: รวมพลังสร้างความเข้มแข็งของชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนา 
   องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๐. 

 รายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมจัดต้ังและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนต าบล  
   ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑.กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กร 
   ชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๘. 
   คู่มือการจัดต้ังและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน  
   พ.ศ.๒๕๕๑. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน),  
   ๒๕๕๓.  
   พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
  (องค์การมหาชน), ๒๕๕๑. 
สนธยา พลศรี. การพึ่งตนเองศักยภาพในการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๐. 



๒๙๕ 

 

สถาบันพระปกเกล้า. แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
   ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐: ปัญหา อุปสรรค และทางออก. นนทบุรี: บริษัทธรรมดาเพรส 
   จ ากัด, ๒๕๔๕. 
สภาพัฒนาองค์กรชมชน (องค์กรมหาชน). รายงานผลการด าเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
           ประจ าปี  ๒๕๕๖. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ๒๕๕๖. 
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิซซิ่ง จ ากัด, 
    ๒๕๔๘.  
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา 
   นุเบกษา, ๒๕๔๗.  
สมนึก ปัญญาสิงห์. การท างานแบบมีส่วนร่วม. ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๒.  
สมลักษณา ไชยเสริฐ. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการตรวจสอบและ 
           ติดตามการบริหารงานต ารวจสถานีต ารวจนครบาล. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราช 
           ภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙.  
ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ . การมีส่วนร่วมของชุมชน . 
   กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎและทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๕๔). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนา 
   สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี, 
   ๒๕๕๔. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ.  
   พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร: ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๐. 
ส านักงานมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการ และ 
   ประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร์ พรินต้ิง แมสโปรดักส์, ๒๕๔๕.  
สุจิต บุญบงการ. การพัฒนาทางการเมืองของไทย:ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารสถาบันทางการเมืองและ 
   การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน . กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
   ๒๕๔๗. 
สุวรรณ พิณตานนท์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล . กรุงเทพมหานคร:  
   อาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๖. 



๒๙๖ 

 

อคิน รพีพัฒน์. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย . 
   กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗. 
 
(๒) บทความ: 

พระครูปลัดไพฑูรย์ เมธิโก (มหาบุญ). อปริหานิยธรรม ๗: สันติภาพสู่สังคมไทย. บทความวิชาการ. 

  Journal of Nakornratchasima College, Vol.8 No.2 (July – December 2014): ๗๖. 

ยุกติ มุกดาวิจิตร. “ชนช้ันใหม่ ชนบทใหม่ และท้องถิ่นใหม่ บททบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการเมืองไทย 
  ทศวรรษ ๒๕๓๐-๒๕๕๐”. ฟ้าเดียวกัน ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๘ (ตุลาคม – ธันวาคม, ๒๕๕๓): ๙๗. 

                                                               
(๓) วิทยานิพนธ์/งานวิจัย:  

กฤษฎากรณ์  ยูงทอง. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว อ าเภอ  
    เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์: กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า 
    แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนางั่ว”. รายงานการวิจัย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๕. 
กุลวัชร หงส์คู. “ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนคร 
            สมุทรสาคร”. รายงานวิจัย. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๓.   
รัฐ กันภัย. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอ า 
            อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี. รายงานการวิจัย.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,  
            ๒๕๕๗. 
โชติ ถาวร. “องค์กรชุมชนในการจัดการป่าชายเลน อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต”. วิทยานิพนธ์สังคม 
    ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔. 
ณัฏฐพงษ์  สุวรรณพาณิชย์.  “การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน: ศึกษากรณีส านักงานอัยการ 
            สูงสุด”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณทิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐.    
ธงชัย ปัญญรัตน์. “การมีส่วนร่วมของผู้น าองค์กรชุมชนในการท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับต าบล ในเขต 

   อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์”. รายงานวิจัย. แผนพัฒนาระบบสุขภาพ  กระทรวง 

   สาธารณสุข, ๒๕๕๑.   



๒๙๗ 

 

ประพันธ์ นึกกระโทก. “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในภาค 
   ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน 
   ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
ประสาน บุญโสภาคย์และคณะ. “การศึกษาพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑. รายงานการ 
   วิจัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ๒๕๕๒.  
ปรียา โสภณ. “ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ตอนล่างของประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชายุทธศาสตร์และพัฒนา 
   ภูมิภาค. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓. 
พรินทร เพ็งสุวรรณ.  “ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล”.  รายงานวิจัย. 
            บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗. 
ภาส ภาสสัทธา. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต 
   วิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.  
ภูสิทธ์ ขันติกุล. “รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”. รายงาน 
   การวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๓. 
เลอภพ โสรัตน์ .  “บทบาทส่ือมวลชนกับการมี ส่วนร่วมทางการเมืองไทย”. วิทยานิพนธ์ รัฐ 
   ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔.  
วิทยา จันทร์แดง. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต . วิทยาลัย 
   นวัตกรรมการจัดการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕. 
วิวัฒน์ หามนตรี. “การพัฒนารูปแบบกาจัดท าแผนพัฒนาการมีส่วนร่วมขององ๕การบริหารส่วนต าบลใน 

   จังหวัดอ่างทอง”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น. 

   บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, ๒๕๕๔. 

วีระศักด์ิ เครือเทพ. “การวิเคราะหความเขมแข็งทางการคลังของเทศบาล”. รายงานวิจัย. คณะ 
           รัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑.   



๒๙๘ 

 

ศิิริชัย เพชรรักษ์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.  
   บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, ๒๕๕๓. 
อัญชลี โสมดี. “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม 
   สาขากระดาษของจังหวัดเชียงใหม่ ” . รายงานวิจัย .  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  .ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๔. 
สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ. “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”. 
           วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณทิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔. 
สิริพงษ์ ปานจันทร์. “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์ 
           ปรัชญาดุษฎีบัณทิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม,  ๒๕๕๔. 
สุทธญาณ์ โอบอ้อม.  “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว 
   พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประสาสนศาสตร์. บัณฑิต 
    วิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
สุพัฒน์ ไพใหล. “กระบวนทัศน์พัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มเครือข่ายอินแปง ในจังหวัดสกลนคร  
   อุดรธานี กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา. 
   บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖. 
เสนอ อัศวมันตา. “รูปแบบการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   นนทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

(๔) เอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ตีพิมพ์ (Other Unprinted Documents) 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗, (อัดส าเนา) 
ธีร์ลาชกรณ์ พนัสอัมพรและคณะ. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประสานเครือข่ายอาหาร 
  ปลอดภัยของคนชลบุรี, ๒๕๕๘. (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม) 
เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. “การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร”. ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัย 

    เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร ห น่ ว ย ที่  ๙ .  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม) 



๒๙๙ 

 

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). “วัฒนธรรมกับการพัฒนา”. ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราช 

   ธน. (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม) 

(๕) ผู้ให้ข้อมูลหลัก   

นางสุวรรณา สุชาติ สมาชิกสภาชุมชนทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรีง,วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นายนิพนธ์ นวลนาธา. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นางวรัมภร. นาควันดีสมาชิกสภาชุมชนหมอนนาง จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นางสฤษฎ์ จันทร์ทอง. ประธานสภาชุมชนเทศบาลชุมชนเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๕ มีนาคม 

   ๒๕๕๘. 

นางถนอม ไชยวรรณ์. ประธานกองทุนท่ีดินท ากินชุมชนเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๕ มีนาคม  

  ๒๕๕๘. 

นายวิไล ปรีเปรม. สมาชิกสภาชุมชนเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี,วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นายสุรพล เถลิงพงษ์. สมาชิกสภาชุมชนทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นายสุชาติ แสงทอง. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพาะ จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นายบุญเลิศ จันทร์ทอง. รองประธานกองทุนท่ีดินท ากินชุมชนเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๕ มีนาคม  

  ๒๕๕๘. 

นางสุดา ก่อกิจ. สมาชิกสภาชุมชนบ่อทองขวาง จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นายเจริญ พันพรม.. สมาชิกสภาชุมชนทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นายฟรังโก้ ไมอ๊อกซี. สมาชิกสภาชุมชนท่าบุญมี จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นางสุวรรณา สุชาติ สมาชิกสภาชุมชนทุ่งขวาง จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นายฤทธิ ธาราดล. สมาชิกชุมชนไร่หลักทอง จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นางพิกุล เข็มนาค. สมาชิกชุมชนบ่อทอง จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นางวัลยา แดงพยนต์. สมาชิกชุมชนบ่อทอง จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นางหทัยรัตน์ ปั้นดี. สมาชิกสภาชุมชนเกษตรสุวรรณ จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นายวิเชียร เหรียญทอง. สมาชิกสภาชุมชนหนองปรือ จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นายเฉียบ เหรียญทอง. สมาชิกสภาชุมชนหนองปรือ จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘. 



๓๐๐ 

 

นายขจร ขงมีสุข. สมาชิกสภาชุมชนวัดโบสถ์ จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นางสุดา ประกอบกิจ. สมาชิกสภาชุมชนบ่อกวางทอง จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘. 

นางสาวจุฬารัตน์ ก่อแก้ว. เจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จังหวัดชลบุรี, วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘.  

(๖) ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

พระครูประภัสร์ธรรมนาถ.เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

พระมหานลวัชร์ ธมมจารี. เจ้าคณะต าบลเกาะจันทร์, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

ว่าท่ี ร้อยตรี ประสาท ทรัพย์ประเสริฐ.พัฒนาการอ าเภอเกาะจันทร์, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

สิบเอกอภินพ มังกรแก้ว. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

นายวิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม. นักวิชาการชุมชนปฏิบัติการ. ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

นางสาวธีลากรณ์ พนัสอัมพร. ประธานสภาองค์กรชุมชน, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

นายโสภณ ขูดแก้ว. รองประธานสภาองค์กรชุมชน, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

นางชุติกาญจน์ ฉิมพลีกุล. สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

นางวาสนา ศรีสมุทร. สมาชิกองค์กรชุมชน, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

นายสิทธิชัย สมานมิตร. สมาชิกสภาองค์กรชุมชน, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

นายไพรัตน์ อมรเอกอิทธิ. ประธานสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

นายบุญชัย ผลบุญเจริญชัย. ท่ีปรึกษาสภาองค์กรชุมชน, ๖ เมษายน ๒๕๕๘. 

(๗) สื่ออิเลคทรอนิกส์ 

จรัล ดิษฐาอภิชัย, ผศ.. เร่ืองสิทธิมนุษยชน: การละเมิดสิทธิสตรี. สถาบันนโยบายศึกษา. [ออนไลน์].  

   แ ห ล่ ง ท่ี ม า : http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1137953826.news [ ๒ ๓ ,  

  มกราคม ๒๕๕๙]. 

ชญานิศ เขียวสด. อปริหานิยธรรม: หลักธรรมกับความส าเร็จและความม่ันคงขององค์กร. [ออนไลน์]. 

   แหล่งข้อมูล : http://www.file:///C:/Users/user/Downloads [๒๕ ธ.ค.๕๗]. 

http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1137953826.news
file:///C:/Users/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/Roaming/AppData/user/Downloads
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ชูเพ็ญ วิบูลสันติ. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จุดด้อยโอกาส และอุปสรรค(ความเสี่ยง) ขององค์กร 

   ( SWOT Analysis),  [อ อ น ไ ล น์ ].  แ ห ล่ ง ท่ี ม า : http://www.pharmacy.cmu. ac.th/   

   pharmcare/pharad/ swot982.htm [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

พระครูปลัดไพฑูรณ์ เมธิโก (มหาบุญ). อปริหานิยธรรม: สันติภาพสู่สังคมไทย. {ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
    http://www.culturalapproach.siam.edu/images/magazine/w1 6 ch2 9 / 7 3 - 8 2 .pdf   
    [๒๓ มกราคม ๒๕๕๙]. 
เ ม ธ าวิ ทย์  ไ ชยะ จิตกรก า ธ ร ,  SWOT Analysis,  [ออน ไลน์ ]. แห ล่ ง ท่ี ม า : http://methawit 
    .blogspot.com/2012/04/blog-post.html [๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 
วัฒนา  อนั นตภัณฑ์ นั น ท์ .  SWOT Analysis. บ ร รษั ทปริ ท ร รศน์ .  [ออน ไลน์ ].  แห ล่ ง ข้ อมู ล  
  www: http://drcprintery.com/article_8.html [๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). โครงสร้าง – แผนผังองค์กร. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา:  
  http://www.oic.go.th/ginfo/moreinfo [๒๔ มกราคม ๒๕๕๙]. 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อง ค์การมหาชน) .  สภาองค์กรชุมชน .  ออนไลน์ .   สืบค้นจาก 
  http://www.codi.or.th/codi_sapa/pages/Login.aspx. 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). ๒๕๕๒ข. ความเป็นมาของพระราชบัญญัติสภาองค์กร 

  ชุมชน, (ออนไลน์): แหล่งท่ีมา, www.codi.or.th/sapa/index.php?option=com_content  

  &task =view&id=MP&Itemid=Rm [๒๒ มกราคม ๒๕๕๙]. 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. ประวัติพอช. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา, http://www.codi.or.th/ index.  
   php/ 2015-07-21-04-08-51/history [๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘].   
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน . [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา:  
   www.pda.or.th [๒๒ มกราคม ๒๕๕๙]. 
  ผลการด าเนินงานส่งเสริมการจัดต้ังและพัฒนาสภาองค์กรชุมชน ประจ าปี ๒๕๕๘, [ออนไลน]์,  
  แหล่งท่ีมา: http://www.codi.or.th/index.php/2015-08-04-11-00-16/14142-2558 [๒๒  
  มกราคม ๒๕๕๙]. 
ส า นั ก ง า น จั ง ห วั ด ช ล บุ รี .  ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง จั ง ห วั ด ช ล บุ รี .  อ อ น ไ ล น์ .  แ ห ล่ ง ท่ี ม า : 
   http://www.chonburi.chonburi.go.th/Portals/0/1.1[๒๒มกราคม ๒๕๕๙]. 
 

http://www.pharmacy.cmu.ac.th/pharmcare/pharad/swot982.htm
http://www.culturalapproach.siam.edu/images/magazine/w16ch29/73-82.pdf
http://methawit/
http://methawit.blogspot.com/2012/04/blog-post.html
http://drcprintery.com/article_8.html
http://www.oic.go.th/ginfo/moreinfo
http://www.codi.or.th/index.php/2015-07-21-04-08-51/history,%20วันที่
http://www.codi.or.th/index.php/2015-07-21-04-08-51/history,%20วันที่
http://www.pda.or.th/
http://www.chonburi.chonburi.go.th/Portals/0/1.1%5b๒๒มกราคม
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Cohen and Uphoff. “Participation Place in Rural Development: Seeking Clarity through  
   Specificity”. World Development, 1980.  
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ช่ือ – สกุล 
วัน เดือน ปีเกิด 
สถานท่ีเกิด 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
หมายเลขโทรศัพท์ 
อีเมลล์ 

เจ้าอธิการพิชิตศักดิ์ ฉายา สุภาจาโร นามสกุล จีบสันเทียะ 
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