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การศึ ก ษาเรื ่ อ ง การเมื อ งในกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื ่ อ นโครงการบ้ า นมั ่ น คง
กรณีศึกษา: ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาการเมืองใน
กระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
จังหวัดปทุมธานี และ2.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน ร่วมกับวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูล จาก
เอกสาร
สำหรับ การศึกษาการเมืองในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงนั้น
ประกอบไปด้วย 3 ประเด็น คือ 1) ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชุมชน 2) การเมืองในกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง 3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
ผลการศึกษาพบว่า ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ บ่งชี้ว่า ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต มีลักษณะเป็น
ชุมชนพหุสังคมที่มีความหลากหลาย กล่าวคือ สมาชิกในชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้
โดยตรง แต่มีการอพยพย้ายถิ่นมาจากชุมชนอื่น โดยเฉพาะในส่วนของภาคอีสานมีจำนวนมากที่สุด
เหตุผล คือ ชาวอีสานจำนวนมากอาจอพยพมาหาความก้าวหน้าในการงาน ชุมชนสร้างสร้างสรรค์นคร
รังสิต มีโครงสร้างอำนาจในลักษณะของพหุนิยม โดยมีผู้อาวุโสมีบทบาทมากที่สุด และมีลักษณะของ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มมีการดำเนินงานผสานผลประโยชน์ระหว่างกันมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะการเจรจาโดยหัวหน้ากลุ่ม ทำให้สมาชิกยังมีความเกรงใจระหว่างกันอยู่ ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในชุมชน จึงประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ 2 ส่วน คือ 1.ความเป็นทางการในชุมชน
เพราะสมาชิกในชุมชนให้ความเกรงใจ คณะผู้บริหารชุมชน อาทิ กรมการหมู่บ้าน 2.ความสัมพันธ์อันไม่
เป็นทางการภายในชุมชน ซึ่งมักจะใช้นโยบายนี้จัดการความขัดแย้งภายในชุมชน คือ ความสัมพันธ์เชิง

ข
เครือญาติ กับความสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย ให้ใช้การเจรจาเพื่อขจัดความขัดแย้งในชุมชน นอกจากนี้กลุ่ม
ผลประโยชน์ยังแบ่งผลประโยชน์กันทำให้ประสานประโยชน์กันได้และอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์และนำไปสู่การจัดตั้ง “ชุมชน
สร้างสรรค์นครรังสิต ” แบ่งขั้นตอน ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก การหารือร่วมกันเพื่อ
กำหนด วัตถุป ระสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มขั้นตอนที่สอง การนำเสนอแผนงานไปยังหน่ว ยงานภาครัฐ
ขั้น ตอนที่ส ามดำเนิน การจัดสรรโควตาในลักษณะหมุนเวียนของกลุ่มในการเป็น “คณะกรรมการ
สหกรณ์” เพื่อทำให้การบริหารงานค่อนข้างเป็นทีมงานที่มีลักษณะที่เป็นทางการ
สำหรับปัญหาอุปสรรคประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ความขัดแย้งในการจัดการผลประโยชน์และ
ความขัดแย้งในเชิงโครงสร้าง
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The study of Politics of Participation Process for the Driving of Baan Man Kong: A
Case Study of Sangsan Nakhon Rangsit Community in Pathumthani Province aims at: 1)
studying the politics of participation process for the driving of Baan Man Kong; and 2)
studying problems, obstacles, and searching for suggestions to drive Baan Man Kong. The
research made use of qualitative research methods through in-depth interview of 15 key
informants, participatory observation and documentary research.
In order to study about the politics of participation process for the driving of Baan
Man Kong with a case study of Sangsan Nakhon Rangsit Community, about three issues
were examine: 1) the historical background of the community; 2) the politics of
participation process for the driving of Baan Man Kong in Sangsan Nakhon Rangsit
Community; 3) the problem Obstacles and recommendations for driving a Baan Man
Kong in Sangsan Nakhon Rangsit Community.
A study in the historical background indicated that the Sangsan Nakhon Rangsit
Community in Pathumthani Province is characterized as a migratory society in which most

ง
residents of the community were not born in this area, but they are migrants from other
areas, especially from the Northeastern region. These Northeastern migrants came to
this area for getting jobs, and the progressive life. The power structure of the community
is viewed as pluralism with active role of the community’s senior citizens. The
community’s political culture is characterized as subject-political culture plus
participatory political culture.
However, because of their long-time activity for benefit-sharing deriving of
negotiations between groups’ leaders, their power-relationships consists of two
parts. The first is formal relationship in the community stemmed from the members of
the community reluctant to impose upon the community administrators. Second, it is
about informal relationship which is utilized for conflict management in the community,
particularly through kinship networks. Moreover, there is a profit-sharing system that
made them live together peacefully.
The political participation process that led to the establishing of the Sangsan
Nakhon Rangsit Community comprises of three steps. The first step is the consultation
for identifying the community’s objectives. The second step is to get their plan and
proposal on the government agenda. The third step is about the allocation of the
cooperative committee quota in which it is done through the rotational process. As a
result, they ultimately are able to work together as a formal team. Nevertheless, the

จ
obstacles of their working to drive Baan Man Kong in Sangsan Nakhon Rangsit Community
are the conflict of benefits management and the struggle in the power structure.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
ประเทศไทยมีรูปแบบการพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจการเมืองระดับโลก
ในยุคสงครามเย็น อี กทั้ง กระแสโลกาภิว ั ตน์ ที ่มี ร ะบบทุน นิย มเป็น ตัว ขับเคลื ่ อนไม่ไ ด้ส ่งผลการ
เปลี่ยนแปลงแค่ระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปยังโครงสร้างอำนาจและความสัมพันธ์ทาง
อำนาจของสังคมไทยกระแสการพัฒนาและความทันสมัยเริ่มมีบทบาทกับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ก่อให้เกิดความหลากหลาย ทำให้โครงสร้างทาง
การเมืองมีความซับซ้อนมากขึ้นปัจจุบันประเทศไทยมีโครงสร้างอำนาจรัฐแบบรวมศูนย์อำนาจการ
ปกครอง ทั้งนี้ประเวศ วะสี (2557) ได้อธิบายว่าโครงสร้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างน้อย
6 ประการด้วยกัน คือประการแรกทำให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ เนื่องจากปัญหาทุกอย่างเข้ าไปสู่
ส่วนกลางทำให้ท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมประการที่สองทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจที่รวมศูนย์
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น ประการที่สามทำให้ระบบรัฐอ่อนแอ เพราะไม่เรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา เน้นสั่ง
การจากบนลงล่าง ประการที่สี่ทำให้มีคอร์รัปชั่นสูง ประการที่ห้าทำให้การต่อสู้ชิงอำนาจทางการเมือง
รุนแรง ทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยและการเมืองด้อยคุณภาพ ประการสุดท้ายเกิดการรัฐประหาร
ได้ง่าย ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาที่ขาดการวางแผนจะ
นำไปสู่การพัฒนาที่ไม่มีความยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการอพยพแรงงานเข้าสู่ชุมชนเมือง เกิดมลภาวะ
ทำลายสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมเดิมถูกกลืนกิน ยิ่งกว่านั้นทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้ และความ
ไม่เท่าเทียมภายในสังคม
การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิผลจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้พยายามกระจายอำนาจ รัฐจะต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ
รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น กล่าวคือการกระจาย อำนาจส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบอบ
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ประชาธิปไตยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราะเป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจรัฐจากภาคส่วน
อื่นของสังคมร่วมกับภาครัฐซึ่งเกิดการเคลื่อนไหวผลักดันของ “ภาคประชาชน” ทำให้เกิด “ความเป็น
อิสระ” การกระจายอำนาจช่วยให้เกิดบริการแก่ประชาชนได้อ ย่างรวดเร็ว ตรงปัญหาและความ
ต้องการเข้มแข็ง ลดภาระของรัฐในส่วนกลางในการให้บริการแก่สังคมอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสามารถ
แก้ไขปัญหาในชุมชนตนเองได้ดีกว่าให้รัฐจัดการ เพราะคนในชุมชนรู้ปัญหาในชุมชนตนเองได้ดีกว่ารัฐ
การกระจายอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒ นาต้องสร้างการมีส่วนร่วมที่
สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ของตนเองที่มีต่อส่วนรวม ซึ่งเป็น
พื้นฐานของแนวคิดประชาสังคม
ทว่าในทางปฏิบัติการกระจายอำนาจในการปกครองในระดับท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าที่ควร การบริหารยังถูกควบคุมโดยระบบราชการไม่ยอมรับในแนวคิดที่ว่า “ประชาชนเป็นผู้รู้ดีถึง
ความต้องการ” อีกทั้งการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของประชาชนที่มีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่
การกระจายอำนาจเป็นการหยิบยื่นจากภาครัฐมากกว่ามาจากการเรียกร้องหรือความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น มีเพียงแต่การไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น หลังจากนั้นประชาชนก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมอย่างอื่น (ปธาน สุวรรณมงคล
,2554) ปัจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปมากความเป็นสังคมเครือญาติกลายเป็นสังคมที่มีความ
เป็นปัจเจกมากขึ้น ซึ่งทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดพลัง ขาดความร่วมมือ ขาดความสนใจ
จากประชาชนอันเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรไม่ได้ทำให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
การมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้เป็นผู้ดำเนินงานนั้นเป็ นการยกระดับของการพัฒนาศักยภาพ
ของประชาธิปไตยท้องถิ่นให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับของการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองให้อยู่
ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมมากขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาระดับฐานรากซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่
ระดับชุมชน
อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาที่สำคัญ คือ การเกิ ดภาวะเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นอย่างมาก ทำ
ให้เกิดสภาพปัญหาที่ตามมา คือ ชุมชนเกิดภาวการณ์ปรับตัวไม่ทันกลายเป็นคนชายขอบ บางส่วน
กลายเป็นคนไร้บ้าน และบางส่วนกลายมาเป็นชุมชนแออัดรวมทั้งชุมชนบุกรุกที่ดินอื่นๆ
ประมาณการจำนวนตัว เลขคนไร้บ้านแถบเขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2557 มีประมาณ
3,249 คน แลนในปี 2,558 ประมาณการได้ว่า 3,360 คน โดยปัญหาคนเร่ร่อนส่วนหนึ่งมาจาก ความ
ยากจน ป่วยทางจิต ติดยาเสพติด โสเภณี เป็นต้น ในขณะที่ต่างจังหวัดยังมิได้มีปริมาณมากนัก (โสภณ
พรโชคชัย, 2559)
ปัญหาคนไร้บ้าน ส่วนหนึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมนำไปสู่การสร้างความแปลกแยก
ระหว่างชุมชนเมือง กับชุมชนชนบท ในส่วนของชุมชนชนบทด้วยกระบวนการถูกทำให้กลายเป็นคน

3
ชายขอบทางเศรษฐกิจ ทำให้ต้องบุกรุกที่ดินอย่างผิดกฎหมาย รัฐจึงจำเป็นต้องมีโครงการบ้านมั่นคง
ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างมาตรการรองรับประชากรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
พูลสิน ลีลาวีระกุล (2559) ให้ทัศนะว่า ปัจจุบัน สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมือง
และสังคมชนบททำให้ประชาชนอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองจำนวนมาก เกิดการขยายตัวของเมือง
อย่างรวดเร็วไม่มีแบบแผน บางส่วนไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและถูกกฎหมาย เกิดชุมชนแออัด ทรุด
โทรมขาดการจัดการที่ดินทำกินอย่างถูกฎหมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายโครงการบ้านมั่นคงขึ้นมา เพื่อให้
กระบวนการมีที่ดินทำกินเกิดขึ้นอย่างถูกกฎหมาย
สมสุข บุญญะปัญญา (2562, น.1-8) อธิบายว่า โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการที่รัฐบาล
มอบให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดที่ดินทำกินและการ
เป็นสลัม ซึ่งการจัดการตนเองของชุมชนบ้านมั่นคงส่งผลในเชิงสังคม 3 ประการได้แก่ 1.เกิดการ
รวมตัวกันในมิติสังคมและการเมือง เช่นการประชุมกัน การปรึกษา เกิดการอภิปราย และเกิดการ
บริหารจัดการร่วมกันในชุมชน 2.มีโครงการพัฒนาต่อเนื่องหลายโครงการ อาทิ การพัฒนารายได้ เกิด
การส่งเสริมสวัสดิการชุมชนตั้งแต่เกิดจนสิ้นชีวิต และ3.ทำให้เกิดการสั่งสมทุน เป็นทุนออมทรัพย์เกิด
การพัฒนาอาชีพในชุมชน
โดยโครงการบ้านมั่นคงมีผลสำเร็จในการจัดการปัญหาในชุมชนอย่างยั่งยืนมาแล้ว ดังจะเห็น
ได้จาก ผลการดำเนินงานของโครงการชุมชนบ้านมั่นคงในปี 2546-2547 บ่งชี้ว่า มีครอบครัวที่เข้า
ร่วม 14,642 ครอบครัว สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ ไล่ที่ได้ 9,300 ครอบครัว ประมาณ 46,000
คน นอกจากนี้ทำให้ผู้มีรายได้น้อยที่ขาดรายได้มีที่ดินเป็นของตนประมาณ 12,500 ครอบครัว เกิด
ระบบชุมชนจัดการตนเอง คือ ชุมชนมีกลไกในการบริหารงานร่วมกัน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ โดยเฉพาะ
ปรากฏว่ามีสตรีเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการตนเองเป็นจำนวนมาก และต่างประเทศให้ความสนใจเข้า
มาดูงานเสมอ อาทิ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น (สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน, 2547 ,น.1-17)
จะเห็นได้ว่า โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการที่มีศักยภาพส่งเสริมกระบวนการแก้ไขปัญหา
ความยากจนภายในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถิ่นทำให้คนภายในชุมชนสามารถ
รู้วิธีการบริหารจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะสตรีที่เข้ามามีบทบาทเป็นจำนวนในการ
จัดการตนเอง ซึ่งปรากฏว่ามีหลายชุมชนที่ประสบกับผลสำเร็จในการจัดการตนเอง
ชุมชมสร้างสรรค์นครรังสิตเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านมั่นคง
แต่น่าสนใจมากกว่าชุมชนอื่นที่ปรากฏออกมา เพราะเป็นการร่วมกลุ่มของ ชุมชนที่แตกต่างกัน 4 กลุ่ม
เป็นชุมชนเดียวกัน ในขณะที่ชุมชนอื่นๆมักเป็นชุมชนเดียว ซึ่งมีปัจจัย 2 ประการที่เป็นเงื่อนไขต่าง
จากชุมชนอื่น คือ 1.การรวมชุมชนจากสลัม 4 ชุมชนให้เป็นชุมชนเดียว เพราะคนมาจากหลายทิศทาง
ระยะแรกรวมกันถึง 50 จังหวัด ต่อมาเหลือเพียง 199 ครอบครัว ประมาณ 20 จังหวัดเท่านั้น 2.ส่วน
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ใหญ่เป็นครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ และต้องกระตุ้นให้ทุกครัวเรือนเกิดการออมอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็น
กระบวนการรวมตัวที่ยากมาก (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2557, น.109)
นอกจากนี้ ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ยังเป็นแบบอย่างการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล
โดย เทศบาลนครรังสิต (2556) ให้ข้อมูลว่า “ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตเป็นชุมชนตัวอย่างที่เริ่มจาก
การเป็นชุมชนที่บุกรุกพื้นที่เอกชนและสาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิตสามารถรวมกลุ่มในลักษณะ
ออมทรัพย์ เพื่อจัดหาที่อยู่อย่างถูกกฎหมาย”
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองรวมทั้งศักยภาพในการพัฒนาตนเอง แต่ไม่ใช่ทุกชุมชนที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างที่อยู่
อาศัยจากโครงการบ้านมั่นคง การขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงไม่ใช่สำเร็จโดยง่าย เพราะกลุ่มแต่ละ
กลุ่มที่มารวมกันเป็นชุมชนต่างเป็นอิสระแก่กัน ไม่ได้มีพื้นฐานจากการเป็นชุมชนเดียวกันแต่แรก
โดยมากเป็นผู้มีรายได้น้อย จึงรวมกลุ่มกันได้ยากทำให้ไม่เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนบ้านมั่นคง
ดังนั้น การศึกษาเรื่อง การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้าน
มั่น คง จะทำให้เข้าใจวิธีการขับ เคลื่อนการจัดตั้งโครงการบ้านมั่นคงอย่างเป็นระบบ อาทิ การ
บริหารงาน การจัดตั้งกลุ่ม การต่อรองผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นต้น โดยจะทำการศึกษา ณ
ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต เพราะมีรูปแบบการรวมกลุ่มที่หลากหลายซึ่งเป็นการวมตัวที่ยากกว่า
เพราะเป็นกลุ่มที่ต่างกัน อาทิ ภูมิลำเนา ต่างจากชุมชนอื่นที่มักเป็นชุมชมเดิมอยู่แล้ว บางส่วนอาจบุก
รุกพื้นที่เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นผู้มีรายได้ต่ำมีศักยภาพในการออมทรัพย์มากกว่า เป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาการเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
1.2.2. เพื่อศึก ษาปัญหาอุ ปสรรคและข้ อ เสนอแนะในการขั บเคลื่ อนโครงการบ้ านมั ่ น คง
กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตเนื้อหา
1.3.1.1 มุ่งเน้นศึกษาการเมืองในกระบวนการมีส่ว นร่ว มโดยศึกษาการปฏิสัมพั นธ์
ระหว่ า งคนภายในชุ ม ชน รวมทั ้ ง จากองค์ ก รภายนอกกับ ชุ มชนอั นจะก่อ ให้ เ กิด กระบวนการที่
ประชาชนในชุมชนสามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพของชุมชนเอง
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1.3.1.2 ศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วม วิธีการเสริมพลังอำนาจของชุมชนในการ
พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม และนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการ
บ้านมั่นคง โดยไม่ต้องพึ่งพิงภาครัฐเพียงอย่างเดียว
1.3.1.3 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
1.3.2 ขอบเขตพื้นที่
ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี ที่มีการรวมตัวสร้างประชาสังคมเพื่อแก้ไข
ปัญหาสำหรับพวกเขานั่นก็คือ “ปัญหาที่ดินในการสร้างที่อยู่อาศัย”และ “โครงการขยายเขตประปา
ริมคลองรังสิต”โดยมีแนวทางขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงในการแก้ไขปัญหา
1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ทำการวิจัย และเก็บข้อมูลในช่วง พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1.4.1 ทราบถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ความต้ อ งการ สภาพปั ญ หาอุ ป สรรค และผลกระทบในการ
ขับเคลื่อนชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง
1.4.2 ทราบถึงกระบวนการการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาภายใน
ชุมชนเอง โดยไม่ต้องอาศัยภาครัฐเข้ามาจัดการในทุกเรื่อง
1.4.3 คาดว่าการวิจัยจะนำความรู้ความเข้าใจที่ได้สามารถไปเป็นแนวทางการพัฒนาเป็น
แบบอย่างในด้านการสร้างบ้านมั่นคงแก่ชุมชนอื่นๆ

1.5 นิยามศัพท์
โครงการบ้านมั่นคง หมายถึง โครงการดำเนิ นงานโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ที่
แก้ไขปัญหาที่ดิน อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
โดยมีวิธีดำเนินการเน้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน พัฒนา แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
กระบวนการมี ส ่ว นร่ว ม หมายถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการประชุม วางแผน
ตัดสินใจต่างๆในการดำเนินการ ไปจนถึงร่วมรับผลประโยชน์
วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง เจตคติของบุคลคลในสังคมต่อการเมือง
กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่มที่จัดตั้งเป็นสถาบันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
โครงสร้างอำนาจ หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของผู้นำกับผู้ตาม
ชุมชน หมายถึง หมายถึง ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต

บทที่ 2
แนวความคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา เรื่อง การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยของ โกวิทย์ พวงงาม (2553) เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การ
ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยสามารถได้แนวคิดและ
ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง คือ แนวคิดทางการเมืองเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจ วัฒนธรรมทางการเมือง การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และการขับเคลื่อนชุมชน โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งสาระสำคัญออกดังนี้
2.1 แนวคิดทางการเมือง
2.1.1 ความหมาย
2.1.2 แนวคิดโครงสร้างอำนาจ
2.1.3 วัฒนธรรมทางการเมือง
2.1.4 กลุ่มผลประโยชน์
2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วม
2.2.1 รูปแบบการมีส่วนร่วม
2.2.2 องค์ประกอบการมีส่วนร่วม
2.2.3 ระดับการมีส่วนร่วม
2.2.4 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
2.3 แนวคิดการขับเคลื่อนชุมชน
2.3.1 ความหมาย
2.3.2 องค์ประกอบ
2.3.3 ชุมชนจัดการตนเอง
2.3.4 กระบวนการสำคัญที่จะไปให้ถึงชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 แนวคิดทางการเมือง
มนุษย์ในสังคมต่างมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นเมื่อมนุษย์อยู่
รวมกันย่อมเกี่ยวเนื่องไปกับเรื่องการเมือง เพราะการเมืองย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่มีคนสองคนขึ้น ไป
การเมืองย่อมแทรกซึมไปทุกที่นับตั้งแต่ระดับใหญ่สุด คือระดับระหว่างประเทศไปจนถึงระดับเล็กสุด
คือระดับครอบครัว ด้วยเหตุนี้การศึกษาการมีส่วนร่วมก็ควรศึกษาด้านการเมืองควบคู่กันไป เพื่อสร้าง
ความเข้าใจถึงกระบวนการขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนจัดการตนเอง
2.1.1 ความหมาย
ในส่วนมุมมองของนักรัฐศาสตร์แล้วมีนักคิดหลายคนที่ให้นิยามความหมายของคำว่าการเมือง
อาทิ
Aristotle (1995 อ้างถึงใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,2556:2) การเมืองมีลักษณะสำคัญบาง
ประการเช่นการไม่อยากมีความเกี่ยวพันกับอำนาจและองค์กรทางการเมืองจะต้องมีอำนาจปกครอง
เป็นองค์อธิปัตย์ มีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรือชุมชนนั้น คุณลักษณะของการเมืองจึง
ประกอบด้วยปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการคืออำนาจหน้าที่หรือสิทธิอำนาจและการปกครอง กล่าว
โดยรวมคือในยุคแรกของการเมืองมีการนิยามความหมายของการเมืองว่ามี ความเกี่ยวข้องกับการใช้
อำนาจในการปกครองหรือวิธีการในการปกครองผู้คนในสังคมให้อยู่ร่ว มกันได้ เนื่องจากรัฐ เป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับสังคมมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีความต้องการอยู่ร่วมกันเมื่อมีคนจำนวน
มากรวมตัวกันก็ต้องมีรัฐขึ้นมาเพื่อจัดการควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น
Max weber (1947 อ้างถึง ใน พรอัมริน ทร์ พรหมเกิ ด , 2556:2) มีความเห็น คล้ า ยกั บ
Aristotle ในส่วนที่ว่าการเมืองจำเป็นต้องมีอำนาจการปกครองนอกจากองค์กรทางการเมืองมีอำนาจ
สั่งการคำสั่งนั้นต้องมีผลบังคับใช้ตลอดเวลาภายในอาณาเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง
Lasswell (1950: อ้างถึงใน ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, 2552:4-5) อธิบายว่าการเมืองคือการ
ได้มาซึ่งอำนาจเพื่อที่จะได้ตัดสินในเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์ว่าใครควรจะได้อะไร อย่างไร
และเมื่อใด เพราะมนุษย์มีความจำเป็นในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะด้านสุขภาพ ความต้องการ ด้านการเงิน
เศรษฐกิจ และในอีกหลายๆด้าน ข้อจำกัดดังกล่าวจึงต้องการการเมืองเข้ามาเป็นกฎเกณฑ์ในการแบ่ง
สรรความจำเป็นดังกล่าว
อภิไท สอนทอง (2556:29-30) กล่าวว่า พื้นฐานการเมืองมาจากการแย่งชิงอำนาจการ
ควบคุมการผลิต การจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์ต่างๆ เป็นเรื่ องของผู้ปกครองและผู้ถูก
ปกครองกับการแข่งขันรวมทั้งการเมืองเป็นการต่อสู้เพื่อนำยาม อำนาจ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจอันชอบ
ธรรมในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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นันทนา นันทวโรภาส (2557:64) กล่าวว่า การเมืองคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัฐ และรัฐบาล
เป็นเรื่องที่เกีย่ วข้องกับอำนาจ และอำนาจหน้าที่เป็นเรื่องของการแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม ดังนั้น
จึงมีคำกล่าวที่ว่า "ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถหลีกหนีจากรัฐและรัฐบาลได้เลย"
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2548:173,อ้างถึงใน ณรงค์ บุญสวยขวัญ,2552:14) ในการเมืองภาค
ประซาชนในระบอบประชาธิ ป ไตย ได้ให้นิยามคำ "การเมือ งภาคประชาชน" ว่าหมายถึ ง การ
เคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึกทางการเมืองของกลุ่มประชาชนเพื่อ ลดฐานการครอบงำของรัฐ รวมทั้ง
เพื่อโอนอำนาจบางส่วนมาให้ประชาชน เพื่อใช้ดูแลชีวิตของตนเองโดยตรง
Andrew Heywood (2007อ้างถึงใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2556:5-10) ให้ความหมายกับ
การเมืองไว้ 2 ประการ ประการแรกคือกิจกรรมที่ประชาชนได้สร้างจัดทำขึ้นมีการสร้างกฎเกณฑ์
นำมาใช้เป็นการทั่วไปเพื่อกำหนดการดำเนินชีวิตของเค้าประการที่สอง การเมืองคือการที่มนุษย์
พยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองรวมถึ งความต้องการที่จะสร้างสังคมที่ดีแต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่า
การเมืองนั้นมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ของความขัดแย้งและการร่วมมือกัน Heywood ได้เสนอ
การจำแนกความหมายของการเมืองออกเป็น 4 ความหมายด้วยกันคือ
1. การเมืองในความหมายของเศรษฐศาสตร์ในการปกครองคือความสามารถในการ
ควบคุมการตัดสินใจของผู้คนในสังคม โดยบังคับด้วยกำลังหรือการบังคับให้เป็นไปตามตามกฎหมาย
2. การเมืองในความหมายของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะหรือชีวิตสาธารณะของ
ผู้คนการเมืองไม่ใช่เพียงเป็นเรื่องของรัฐบาลหรือการปกครอง แต่ยังเกี่ยวเนื่องไปถึงชีวิตสาธาร ณะ
ผู้คนหรือเป็นงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะโดยปกติมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองหากมนุษย์
ต้องการความเป็นอยู่ที่ดีจะต้องเข้ามาอาศัยอยู่ภายในชุมชนทางการเมืองโดยต้องอาศัยการแบ่ง
ระหว่างความเป็นรัฐกับความเป็นประชาสังคมเป็นเครื่องมือกลไกในการแบ่งแยกว่าปัญหาชีวิ ตส่วนตัว
การเมืองจึงถูกจำกัดอยู่แต่ในกิจการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับรัฐและเป็นเรื่องความรับผิดชอบตามอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานดัดเท่านั้นส่วนในพื้นที่ของชีวิตปัจเจกชนสามารถดำเนินการจัดการได้ด้วยตนเอง
3. การเมืองในความหมายของการประนีประนอมและการมีความเห็นสอดคล้อ งกัน
คือการมองการเมืองเหมือนกับเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการประนีประนอม
สั่งความปรองดองและการเจรจาต่อรองกันมากกว่าการใช้อำนาจและกำลังบีบบังคับ แนวคิดมี
ประเด็น สำคัญของการเมืองคือการทำให้อำนาจมีการกระจายตัว ออกไปเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางโดยคนในสังคมต่างมีอำนาจและผลประโยชน์ด้วยกัน การเมืองจึงเป็นเรื่องของการแสวงหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการปรองดองกันมากกว่าจะเป็นเรื่องการใช้กำลังและความรุนแรง
4. การเมื อ งในความหมายของอำนาจและการกระจายทรั พ ยากรไม่ ไ ด้ จ ำกั ด
ความหมายของการเมืองในแง่ของพื้นที่เฉพาะเช่นการปกครองปลัดหรือพื้นที่สาธารณะเท่านั้นแต่เป็น
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การมองไปถึงทุกกิจกรรมทางสังคมและในทุก ๆ มุมที่มีการดำรงอยู่ของมนุษย์การเมืองเป็นศูนย์กลาง
ของกิจกรรมทางสังคมทั้งในกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่
ส่วนตัวนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้ องไปถึงการผลิตการกระจายและการใช้ทรัพยากรเพื่อการดำรงอยู่ของ
สังคมและแก่นแท้ของการเมืองคือเรื่องของอำนาจและความปรารถนาที่จะบรรลุผลตามที่บุคคล
ต้องการการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความหลากหลายและความขัดแย้งโดยสรุปแล้วการเมือง
จะต้องมีลักษณะผูกพันกับเรื่องการปกครองเรื่องของสิทธิอำนาจหรืออำนาจหน้าที่และเรื่องของ
อำนาจเป็นสำคัญ การเมืองจึงเป็นเรื่องของพลเมืองทุกคนในสังคมไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่โครงสร้าง
และสถาบันที่เป็นทางการเท่านั้นกล่าวคือไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เฉพาะเรื่องของการปกครองอำนาจรัฐและ
ระบบราชการเท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงประเด็นสาธารณะใหม่เช่น สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม บทบาท
ชนกลุ่มน้อย คนยากจน เป็นต้น
ส่วนสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2545:4-5) สรุปว่าการเมืองมีหลากหลายความหมายแตกต่างกันไป
ขึ้น อยู่กับ ประสบการณ์ ความรับ รู้ และความเข้าใจของแต่ละบุคคลโดยจะแบ่งความหมายของ
การเมืองตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนี้
บุคคลที่เติบโตภายใต้สิ่งแวดล้อมของสังคมอำนาจนิยม มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของชนชั้น
ผู้ปกครอง อำนาจอยู่ในมือชนชั้นสูง มีไว้เพื่อปกครองประเทศ รักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงการ
จัดการทรัพยากรภายในประเทศ มองว่าชนชั้นสูงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ต่างจากประชาชน
ทั่วไปที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถเป็นผู้ปกครอง ส่วนหน้าที่ของผู้อยู่ใต้ปกครองคือเชื่อฟัง
คำสั่งและปฏิบัติตามโดยดี ผู้ใดละเมิดกฎต้องถูกลงโทษ
บุคคลที่เติบโตมาภายใต้แวดล้อมทางการเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลง
ระบอบอำนาจนิยมมาเป็นประชาธิปไตย จะมีความเชื่อที่ต่างกันออกไป บางส่วนมองว่าการเมืองเป็น
เรื่องของประชาชน ปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชน บางส่วนยังเชื่อในแนวคิดดั่งเดิมที่ถูกปลูกฝัง
มา อาจมองว่าประชาชนยังไม่สามารถเป็นผู้ปกครองได้เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นชนชั้ น
ปกครองจึงดีที่สุดในการรับภาระหน้าที่ปกครอง
บุคคลที่เติบโตมาภายใต้สิ่งแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย จะมีความเชื่อมั่นเรื่อง
ของประชาชน อำนาจทางการเมืองอยู่ที่ประชาชน หากจะใช้อำนาจก็ต้องเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ (2561:47-48) ได้สรุปความหมายของการเมืองเป็น 3 กลุ่มคือ
1. การเมืองในฐานะที่เป็นเรื่องของการปกครองคือกิจกรรมการใช้อำนาจตัดสินใจในการจัดการ
เรื่องต่างๆภายใต้กลไกของรัฐ
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2. การเมืองในฐานะที่เป็นเรื่องของส่วนรวมคือกิจกรรมการใช้อำนาจภายในองค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
3. การเมืองในฐานะที่เกี่ยวข้องกับอำนาจผลประโยชน์ การเมืองนั้นครอบคลุมสถาบันต่างๆใน
สังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม บุคคล ครอบครัว ชุมชน และในการปฏิสัม พันธ์ของมนุษย์
ย่อมมีเรื่องของอำนาและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้กิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้น
เสมอ
2.1.2 แนวคิดโครงสร้างอำนาจ
2.1.2.1 ความหมาย
Steven Lukes (1974 อ้างถึงใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,2556:45-46) ได้เสนอ
ทฤษฎีสามด้านของอำนาจ (Three Facs of Power) โดยเสนอว่าอำนาจในมิติแรกคืออำนาจในการ
ตัดสินใจขั้นพื้นฐาน อำนาจตามมิตินี้มุ่งเน้นพฤติกรรมตามความเป็นจริงและผลของกระบวนการ
ตัดสินใจที่มีลักษณะเฉพาะ อำนาจจะอยู่ในมือผู้ที่สามารถตัดสินใจได้ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการ
ขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ที่สามารถสังเกตได้เท่านั้น ผลประโยชน์เหล่านี้แสดงออกให้เห็นผ่าน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง อำนาจในมิติที่สอง เป็นสิ่งที่อยู่ภายในแก่นของอำนาจแล้วส่งผลให้เกิด
อิทธิพลตามมา เป็นอำนาจที่กลุ่มและปัจเจกชนได้ทำหน้าที่ในการควบคุมวาระของการถกเถียง นำ
ประเด็นปัญหาต่างๆมาสู่การพิจารณาหรือการหารือกั น หรือการอภิปรายออกความคิดเห็นในทาง
สาธารณะ อำนาจในมิติที่สาม ถือว่าอำนาจเหมือนการครอบงำ ก่อให้เกิดอิทธิพลทางความคิดและ
ความปรารถนาของปัจเจกชน
Max Weber (1947 อ้างถึงใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด , 2556:46) ให้ความหมาย
ของคำว่ า อำนาจว่ า เป็ น เรื ่ อ งโอกาสของความน่ า จะเป็ น ที ่ ผ ู ้ ก ระทำการคนใดคนหนึ ่ ง ที ่ อ ยู ่ ใ น
ความสัมพันธ์ทางสังคม สามารถทำให้ตำแหน่งที่เขายืนอยู่เป็นไปตามความต้องการของตนเอง แม้ว่า
จะมีแรงต้านต่อเจตนานั้นก็ตาม อำนาจตามนัยนี้เริ่มจากการใช้กำลังขู่บังคับตลอดจนการใช้อำนาจ
ตามตำแหน่งหน้าที่
อำนาจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือโครงสร้างอำนาจชนชั้นนำและโครงสร้าง
อำนาจพหุนิยมกล่าวคือ
1) แนวคิดว่าด้วยโครงสร้างอำนาจชนชั้นนำ
มีหลักการสำคัญในการศึกษาบทบาทของชนชั้นนำทางการเมืองคือการวิเคราะห์ถึง
พฤติกรรมของผู้นำซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจและมีบทบาทในการกำหนดนโยบายทางการเมืองซึ่งใน
ทุกสังคมการเมืองจะต้องประกอบด้วยชนชั้น 2 ประเภทได้แก่ชนชั้นผู้นำและมวลชนบทบาทของผู้นำ

11
มีความสำคัญต่อระบบการเมืองเพราะมีหน้าที่ในการตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุก
คนในสังคม ซึ่งมีนักทฤษฎีชนชั้นนำที่สำคัญได้แก่
Vilfredo Pareto (1961 อ้างถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,2554) กล่าวคือชนชั้นนำ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือสิงโตและสุนัขจิ้งจอกผู้นำสุนัขจิ้งจอกปกครองโดยอาศัยความ
นิยมจากผู้ใต้ปกครองเนื่องจากขาดความพร้อมที่จะใช้กำลังบังคับแต่มีลักษณะมีความเฉลียวฉลาดมี
ไหวพริบมีความคิด อยู่ตลอดเวลามักใช้วิธีประนีประนอมได้สันติในการแก้ไขปัญหา ส่วนผู้นำในอีก
ลักษณะคือผู้นำสิงโตเป็นผู้นำที่แข็งแรงมีอำนาจแต่ขาดจินตภาพใหม่พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อให้
ได้มาซึ่งอำนาจและสิ่งที่ตนต้องการยึดมั่นในกฎระเบียบ
C.Wright Mills (1956 อ้างถึงใน พรอัมริ นทร์ พรหมเกิด ,2556:55) กล่าวไว้ว่า
อำนาจถูกถือครองไว้กับคนจำนวนน้อย เมื่อกลุ่มคนเหล่านี้รวมตัวกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนก็
จะกลายเป็นชนชั้นนำที่มีอำนาจ ดังนั้นอำนาจมีเพื่อประโยชน์ของชนชั้นนำเองไม่ใช่ประโยชน์เพื่อ
ประชาชนหรือคนจำนวนมาก
ส่วน Gaerato Mosca (1939 อ้างถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554) มองว่าทุก ๆ
สังคมจะปกครองด้วยชนชั้นนำส่วนน้อยแต่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นกว่าคนทั่ว ๆ ไปเช่น เฉลียวฉลาด
ทะเยอทะยานมีแรงขับสู่ความสำเร็จสูงนอกจากนี้พื้นฐานทางครอบครัวยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่
อำนาจโดยชนชั้นนำมี 2 ประเภทคือชนชั้นนำสูงสุดและชนชั้นนางรอง ชนชั้นนำสูงสุดทำหน้าที่วาง
นโยบายและเป็นผู้ใช้อำนาจทางสังคมอย่างแท้จริงส่วนชนชั้นนำรองทำหน้าที่นำผลการตัดสินใจของ
ชนชั้นนำสูงสุดไปดำเนินการ
ส่วน Robert Michels (1925 อ้างถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554) กล่าวว่า
อุดมคติเชิงปฏิบัติของฝ่ายซ้ายเยอรมันที่หันมาใช้ระบอบประชาธิปไตยทางตรงในรูปแบบของการ
ปกครองตนเองของมวลชนซึ่งดำเนินตามหลักการตัดสินใจของสมัชชาประชาชนแต่ระบบนี้กลายเป็น
ความล้มเหลวซึ่งต่อมาMichelsได้กล่าวว่าจำเป็นต้องจัดตั้งองค์กรระบบราชการขณะที่แกนนำของ
พรรคกลายเป็นกระฎุมพีดำเนินงานโดยยึดระเบียบและรักษาสัตว์และรักษาสถานภาพเดิมมากกว่าจะ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อรับใช้มวลสมาชิกส่วนบนส่วนมวลชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ยังคงไร้
อำนาจเช่นเดิม
2) แนวคิดว่าด้วยโครงสร้างอำนาจพหุนิยม
สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (2554) ได้อธิบายแนวคิดเกี่ ยวกับโครงสร้างอำนาจคือ ไม่ใช่
เพียงชนชั้นนำแค่กลุ่มเดียวที่มีอำนาจในการตัดสินใจในนโยบายต่างๆหากจะประกอบด้วยกลุ่มที่มี
หลากหลายบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละนโยบายเนื่องจากอำนาจในการตัดสินใจจะกระจายไปตาม
ฐานทรัพยากรที่มีไม่เท่ากันไม่ว่าจะทรัพยากรเงินการจ้างงาน ความเชี่ยวชาญตำแหน่งหรือสถานภาพ
ทางสังคม แนวคิดพหุนิยมมีความเชื่อว่าลักษณะปัจเจกชนสุดโต่งเป็นอันตรายพอๆกับรัฐมีอำนาจ
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ครอบงำสังคมมากเกินไปดังนั้นแนวคิดพหุนิยมจึงหันมาเดินสายกลางโดยให้ความสำคัญกับบทบาท
ทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้
1.) สังคมประกอบด้วยกลุ่มจำนวนมากโดยที่อำนาจกระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆ อย่าง
กว้างขวางซึ่งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในกระบวนการทางการเมืองทำให้เกิดดุลยภาพเชิงอำนาจใน
สังคมขึ้น
2.) อำนาจทางการเมืองไม่อาจสะสมได้เนื่องจากในสังคมมีทรัพยากรทางการเมืองที่
หลากหลายแต่ละกลุ่มมีทรัพยากรทางการเมืองที่เฉพาะเช่น เศรษฐีมีอำนาจเงินนักวิชาการมีปัญญา
เป็นอาวุธผลงานมีการรวมตัวกันสร้างพลังอำนาจให้แก่กลุ่มด้วยเหตุนี้จึงไม่มีกลุ่มผลประโยชน์ใดที่
สามารถครอบงำสังคมได้อย่างเบ็ดเสร็จ
3.) กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ จัดตั้งกันเองตามธรรมชาติโดยความสมัครใจ รัฐไม่ได้
ไปจัดตั้งให้ รัฐไม่มีความเกี่ยวข้องด้วยการสนับสนุนใด ๆ นอกจากนี้รัฐไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการ
ดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอีกด้วยภูมิเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมของตนเองภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย
4.) ปกติบุคคลจากเข้าสังกัดเป็นสมาชิกของกลุ่มหลายกลุ่มการเป็ นสมาชิกที่ซ้ำซ้อน
กันเกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละคนมีความสนใจและมีผลประโยชน์หลายอย่างคน ๆ หนึ่งเป็นสมาชิกหลาย
กลุ่มในเวลาเดียวกันทำให้กลุ่มต่าง ๆ ที่แข่งขันกันมีการประสานประโยชน์ระหว่างกันได้โดยง่าย
5.) ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างกว้างขวางโดย
ผ่านกลุ่มที่ตัวเองสังกัดจึงกล่าวได้ว่าผลประโยชน์และความต้องการของปัจเจกชนถูกผลักดันสู่รัฐบาล
หรือสาธารณะชนผ่านกลุ่ม
6.) กลุ่มสามารถเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายโดยผ่านพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนได้
แต่พรรคที่ชนะการเลือกตั้งไม่สามารถชูนโยบายเพื่อรับใช้เฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนตนได้ เนื่องจากพรรค
การเมืองต้องการคะแนนเสียงจึงให้ความสนใจต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยรวมมากกว่ากลุ่มผลประโยชน์
บางกลุ่ม
7.) รั ฐ มี ค วามเป็ น อิ ส ระและเป็ นกลางสูง ภายใต้ ก ารผลั ก ดั น นโยบายจากกลุ่ ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆรัฐทำหน้าที่เป็นตลาดการเมืองที่คอยกลั่นกรองข้อเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ และทำ
หน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มเพื่อช่วยให้การต่อร อง
ดำเนินไปอย่างราบรื่นและสามารถบรรลุข้อตกลงที่ทุกกลุ่มยอมรับได้
ส่วน Robert A. Dahl (1957 อ้างถึงใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2556:120) มองว่า
อำนาจได้ถูกถือครองโดยกลุ่มบุคคลที่หลากหลายไม่ได้กระจุกอยู่เพียงที่เดียว มีการแข่งขันแย่งชิง
ผลประโยชน์ภายในสังคมกันหลายหลายกลุ่ม จึงไม่มีกลุ่มใดกลุ่มกลุ่มสามารถมีอิทธิพลเหนือกลุ่มอื่น
ได้ทั้งหมด
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2.1) ลักษณะของกลุ่มพหุนิยม
1) มีการรวมตัว กันขึ้นเป็นกลุ่มโดยสมัครใจ (voluntary) การรวมตัวกันจะต้ อง
เป็นไปโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญหรือโดยไม่มีอามิสสินจ้างเป็นเครื่องจูงใจให้เข้าร่วมเพื่อประโยชน์
ของขบวนการเมืองใดๆ
2) กลุ่มมีอายุยืนยาวพอสมควรมิใช่เป็นแบบที่ตั้งขึ้นมาเพียง 3-4 เดือนแล้วเลิก
กิจการจะต้องมีการต่อเนื่องมีความยั่งยืน (sustainable) ในโครงสร้างและในด้านกิจกรรม
3) มีการรวมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นสมาคมอย่างเป็นกิจจะลักษณะพอสมควรเช่นใน
ธรรมนูญของสมาคมจะต้องระบุวัตถุประสงค์ , วิธีดำเนินงาน, การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งของ
กรรมการผู้บริหารฯ
4) กลุ่มต้องมีการประชุมและมีการดำเนินงานบ่อยครั้งพอสมควรมิใช่ตั้งขึ้นมาแต่ชื่อ
โดยมีกิจกรรมหรือผลงานเพียงปีละครั้งเดียวหรือนานปีจึงจะมีสักครั้งหนึ่ง
การมีกลุ่มหลากหลายซึ่งเกิดขึ้นโดยสมัครใจและมีการเข้าร่วมเป็นกิจวัตรโดยเสรีจิต
มีผลช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยกลไกดังต่อไปนี้ 1) ทำให้อำนาจแยกกระจาย 2) กลุ่มหลากหลาย
ฝึกประชาธิปไตยอันย่อมทำให้สมาชิกมีโอกาสฝึกฝนการแสดงความคิดเห็นการรู้จักประนีประนอม
การแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลหรือด้วยการเจรจาแทนที่จะใช้กำลังอำนาจ 3)
พากเพียรให้รู้จักประนีประนอม
2.1.2.2 แหล่งที่มาของอำนาจ
French and Raven (1959 อ้างถึงในวาโร เพ็งสวัสดิ์, 2555) ได้จำแนกแหล่งที่มา
ของพลังอำนาจไว้ 5 แหล่งดังนี้
1. พลังอำนาจจากการให้รางวัล (reward power) เป็นพลังอำนาจที่เกิดขึ้นจากการ
ที ่ ผ ู ้ บ ริ ห ารสามารถให้ ค ุ ณ ให้ ร างวั ล ให้ ต ำแหน่ ง หรื อ ผลประโยชน์ แ ก่ ผ ู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติภารกิจหรือแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
2. พลังอำนาจจากการบังคับ (coercive power) เป็นพลังอำนาจที่มีพื้นฐานมาจาก
การสร้างความกลัวการบังคับข่มขู่หรือลงโทษเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจหรือแสดงพฤติกรรมที่
ไม่พึงปรารถนา
3. พลังอำนาจจากการเชี่ยวชาญ (expert power) เป็นพลังอำนาจที่มีพื้นฐานมา
จากการที่ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือการมีข้อมูลข่าวสารที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานพลังอำนาจจากการเชี่ยวชาญเกิดจากคุณลักษณะของบุคคลซึ่งไม่จำเป็นต้อง
มีตำแหน่งบริหาร
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4. พลังอำนาจตามกฎหมาย (legitimate Power) เป็นพลังอำนาจที่มากับตำแหน่ง
หน้าที่โดยที่มีพื้นฐานมาจากกฎระเบียบคำสั่งซึ่งผู้บริหารสามารถใช้พลังอำนาจจากตำแหน่งที่ตนครอง
อยู่
5. พลังอำนาจจากการอ้างอิง (referent Power) เป็นพลังอำนาจที่เกิดจากผู้อื่นมี
ความนิยมในตัวผู้บริหารหรือมีความปรารถนาที่จะเอาแบบอย่างที่มาของพลังอำนาจจากการอ้างอิง
เกิดจากการมีบุคลิกภาพพิเศษและลักษณะที่ผู้อื่นอยากเอาเป็นแบบอย่างพลังอำนาจจากการอ้างอิงไม่
จำเป็นจะต้องเกิดจากการมีตำแหน่งบริหาร
ส่วน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ( 2556:63-87)ได้แบ่งประเภทอำนาจและแหล่งที่มา
เป็น 6 ประเภทได้แก่
1. การใช้กำลังหรือการบังคับ ตั้งอยู่บนพื้นฐานทำให้เกิดความเกรงกลัว เพื่อให้
เกิดผลตามที่ผ ู้กระทำต้องการ ขณะเดียวกันยังสามารถยับยั้งการต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามหรือ
ผู้ถูกกระทำ
2. อำนาจจากความเชี่ยวชาญ การมีความรู้เป็นพิเศษและสามารถกระทำการบางสิ่ง
ด้วยวิธีการที่ดีที่สุด จะก่อให้เกิดอำนาจเหนือผู้ใต้บังคับบัญชา ความเชี่ยวชาญที่จะเป็นแหล่งอำนาจ
นั้นต้องเป็นเรื่องที่ผู้อื่นต้องการพึ่งพาในการแก้ไขปัญหา ยิ่งปัญหาที่มีความสำคัญการต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญในการแก้ไขก็ยิ่งสำคัญ
3. อำนาจในการอ้างอิง เกิดจากลักษณะอาการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้กระทำ
การ หรือผู้มีอำนาจเหนือกว่า มีในรูปแบบ ชื่นชม คลั่งไคล้ รักใคร่ จึงทำให้บุคคลมีอำนาจเหนืออีก
ฝ่าย
4. อำนาจอันชอบธรรม คือบุคคลหนึ่งได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นให้มีสิทธิอำนาจ
ส่วนมากมาจากการอยู่ในตำแหน่งต่ างๆขององค์การใดองค์การหนึ่ง ศักยภาพของสิทธิอำนาจนั้น
ขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ถูกปกครอง
5. อำนาจจากการให้รางวัล ผู้กระทำการได้ควบคุมรางวัลหรือทรัพย์ยากรที่สำคัญ
อันเป็นสิ่งที่บุคคลตามเป้าหมายต้องการ บุคคลตามเป้าหมายก็จะยินยอมและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้
รางวัลนั้นมา
6. อำนาจจากข้อมูลข่าวสาร การได้ควยคุมข้อมูลข่าวสารมีผลให้ผู้กระทำสามารถ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติบางอย่างให้เกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ การครอบครองข้อมูลข่าวสารยังสามารถกระทำ
การสิ่งใดก็ได้เปรียบอีกฝ่าย ซึ่งจะเป็นวิถีทางในการเพิ่มพูนอำนาจ
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2.1.2.3 รูปแบบของอำนาจ
Olsen (1978:40-44 อ้างถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม,2554:11-13) อธิบายรูปแบบ
ของอำนาจไว้ว่า
1. การบังคับหมายถึงความตั้งใจที่จะนำทรัพยากรมาใช้เพื่อก่อให้เกิดแรงกดดันหรือ
ข่มขู่คุกคามอย่างเปิดเผยโดยมีเป้าหมายให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทำตามที่ตนต้องการขณะเดียวกั นก็
สามารถยับยั้งพลังต่อต้านของฝ่ายที่ถูกกระทำได้ทั้งนี้การบังคับมี 3 แบบคือ 1 การจูงใจด้วยรางวัล 2
การข่มขู่คุกคามและ 3 การเกลี้ยกล่อมให้ปฏิบัติตาม
2. การครอบงำเชิงหน้าที่โดยผู้กระทำการได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญบางอย่างภายใน
การจัดระเบียบทางสังคมที่มีการแบ่งงานกันตามความชำนาญเฉพาะด้านส่งผลให้หน่วยที่ทำหน้าที่
สำคัญมีอิทธิพลตอนหน่วยอื่นโดยไม่ตั้งใจ
3. สิทธิอำนาจเป็นอำนาจที่เกิดขึ้นภายในการจัดระเบียบทางสังคมโดยผู้กระทำดำรง
ตำแหน่งที่มีส ิทธิอำนาจอัน ทำให้เขาสามารถออกคำสั่งให้ผ ู้อยู่ข้างล่างปฏิบัติตามโดยฐานของ
ทรัพยากรเชิงอำนาจมาจากการดำรงตำแหน่งภายในองค์การที่มีการกำกับให้ผู้ดำรงตำแหน่งสามารถ
ใช้สิทธิอำนาจได้ในบางเรื่องอันเป็นการใช้อำนาจในนามขององค์การและใช้ตั้งใจขณะเดียวกันก็ระบุ
ให้พูดอยู่ใต้อำนาจเชื่อฟังโดยมีการให้รางวัล
4. อำนาจดึงดูดใจ เป็นอำนาจของบุคคลที่มีบุคลิกดี มีอัธยาศัย สามารถจูงใจบุคคล
อื่นให้เชื่อและคล้อยตามด้วยความสมัครใจ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสิทธิอำนาจบารมี แต่ต่างกันที่
อำนาจดึงดูดใจมีระยะเวลาที่สั้นกว่า และอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
Weber(อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา,2535:21) ได้สรุปว่ารูปแบบการใช้อำนาจมี 3
ข้อ คือ
1. รูปแบบการใช้อำนาจเฉพาะตัว คือผู้นำที่มีบุคลิก หรือลักษณะความสามารถ
เฉพาะตัว ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจจากประชาชนให้โอนเอนตาม ยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งตาม
เจตนารมณ์ของผู้นำ ผู้ตามจะมีลักษณะความเชื่อใจ ศรัทธาในตัวผู้นำเป็นอย่างมาก การใช้อำนาจ
แบบเฉพาะตัวนี้ไม่มีกฎเกณฑ์หรือกลไกการบริหารที่เคร่งครัด ไม่ค่อยมีเสถียรภาพ
2. รูปแบบการใช้อำนาจแบบประเพณีนิ ยม คือ ประเพณีดั่งเดิมมีผลกับความชอบ
ธรรมของอำนาจที่ผู้นำจะใช้ ผู้นำอาจได้รับตำแหน่งมาจากการทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือ
ปฏิบัติมาช้านาน ผู้ตามเชื่อฟังผู้นำจากเพราะสถานภาพทางสังคม
3. รูป แบบการใช้อำนาจตามกฎหมาย คือ กฎหมายได้กำหนดขอบเขตการใช้
อำนาจไว้ แล้วผู้นำใช้อำนาจอยู่บนฐานตามกฎหมาย ซึ่งดำรงตำแหน่งตามชอบธรรมตามกฎหมาย ผู้
ตามปฏิบัติตามผู้นำเพราะมีระเบียบแบบแผนกำหนดไว้เช่นนั้น
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2.1.3 วัฒนธรรมทางการเมือง
ระบบการเมืองทุกระบบจะต้องประกอบด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งเป็นตัวแปรอิส ระมี
หน้าที่เชื่อมโยงการเมืองในระดับจุลภาคเข้ากับการเมืองในระดับภาค ซึ่งการศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองของสมาชิกในระบบการเมืองจะช่วยให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและแรงจูงใจที่
สมาชิกมีต่อระบบการเมืองและต่อผู้นำทางการเมือง
Lucian W. Pye and Sidney (1965 อ้างถึงใน ประหยัด หงษ์ทองคำ, ม.ป.ป.:70)ได้ให้
ความหมายวัฒนธรรมทางการเมืองว่าเป็นความเชื่อความรู้และค่านิยมหรือความรู้สึกของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือใกล้ชิดการเมืองอยู่
G.A.Almond and G.Bingham Powell (1966 อ้างถึงใน พฤทธิสาณ ชุมพล,2546:96)ให้
คำจำกัดความวัฒนธรรมทางการเมืองไว้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองคือแบบของทัศนคติและความโน้ม
เอียงซึ่งบุคคลในฐานะสมาชิกของระบบการเมืองมีต่อการเมืองซึ่งความโน้มเอียงหมายถึงท่าทีที่จะมี
การกระทำทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่ง โดยที่จะต้องเข้าใจว่าจะถือว่าบุคคลมีอิสระในการกำหนด
ความโน้มเอียงของเค้าไปทั้งหมดแบบนั้นไม่ได้เพราะมีประเพณีความทรงจำทางประวัติศาสตร์บรรทัด
ฐานทางสังคมหลายอย่างที่ซึมซับเข้ามา ผ่านกระบวนการการขัดเกลาทางสังคม
ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี และ แสงมหะหมัด (2560:24)ได้สรุปวัฒนธรรมการเมืองคือเครื่องมือ
ชี้แนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทางการเมืองแก่บุคคล ซึ่งอาจเปรีย บได้กับค่านิยมหรือบรรทัด
ฐานทางการเมือง ช่วยให้การทำงานของหน่วยงาน สถาบัน มีความสอดคล้องกันมากขึ้น
ทั้งนี้ว ัฒ นธรรมทางการเมือ งสามารถแบ่ งประเภทต่า ง ๆ ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 1 .
วัฒนธรรมการเมืองประเภทคับแคบ 2 วัฒนธรรมการเมืองประเภทไพร่ฟ้า 3 วัฒนธรรมการเมือง
ประเภทการมีส่วนร่วม
1.วัฒนธรรมการเมืองประเภทคับแคบ
พฤทธิสาณ ชุมพล (2546:102)อธิบายว่าวัฒนธรรมการเมืองประเภทคับแคบคือคนในสังคม
มีความโน้มเอียงน้อยมากต่อวัตถุทางทางการเมืองทั้งในแง่การรู้จัก ความรู้สึก และการประเมินค่าไม่
ว่าจะเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองโดยทั่วไปหรือเกี่ยวกับสถาบันบุคคลหรือประเด็นนโยบายกล่าวคือ
บุคคลแทบไม่มีความสัมพันธ์กับระบบการเมืองเลยประชาชนไม่คิดว่าการเมืองระดับชาติจะส่งผล
กระทบต่อตนเอง
ขณะเดียวกันประหยัด หงษ์ทองคำ(ม.ป.ป.:74) ได้อธิบายวัฒนธรรมทางการเมืองแบบจำกัด
วงแคบเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อในระบบการเมือง
ไม่รับรู้ในการปฏิบัติงานของสถาบันทางการเมืองตลอดจนไม่สนใจ หรือไม่คิดว่าตนเองจะมีส่วนร่วม
ทางการเมืองหรือมีความผูกพันกับการเมืองรวมทั้งมิได้ตั้งความหวังข้อเรียกร้องจากระบบการเมือง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้มักปรากฏในสังคมจารีตประเพณี
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ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด (2560:24) วัฒนธรรมการเมืองประเภทคับแคบหมายถึง
การที่บุคคลในสังคมมีความรู้สึกโน้มเอียงต่อระบบการเมืองน้อยมาก คือบุคคลแทบไม่มีความสัมพันธ์
กับระบบการเมืองเนื่องจากคิดว่าการเมืองไม่ได้มีความสำคัญและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของตนเอง
2. วัฒนธรรมการเมืองประเภทไพร่ฟ้า
พฤทธิสาณ ชุมพล (2546:103) เมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมรู้จักสถาบันทางการเมืองเฉพาะ
อย่าง และมีความรู้สึกต่อมันไม่ว่าในแง่บวกหรือแง่ลบอีกทั้งสามารถประเมินค่ามันว่าชอบธรรมหรือไม่
ชอบธรรม แต่เขาจะมีความสัมพันธ์กับระบบการเมืองโดยทั่วไปและปัจจัยนำออกของมันเท่านั้น
กล่าวคืออยู่ในฐานะผู้ร้อรับผลจากระบบการเมืองโดยที่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ
ของตนต่อระบบ
ซึ่งสอดคล้องกับประหยัด หงษ์ทองคำ(ม.ป.ป.:75) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่าวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ฟ้าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีลักษณะยอมรับอำนาจของรัฐบาลมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองโดยทั่วไปแต่ไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองและไม่ร้สู ึกว่า
ตนเองมีความสำคัญหรือสามารถที่จะมีอิทธิพลในทางการเมืองได้
ถวิลวดี บุรีกุล รัชวดี แสงมหะหมัด (2560:25) คนส่วนใหญ่รู้จักสถาบันทางการเมืองเฉพาะ
อย่าง และมีความรู้สึกต่อมันไม่ว่าจะแง่บวกหรือลบ อีกทั้งสามารถประเมินเรื่องความชอบธรรมหรือไม่
แต่จะเพียงรอรับผลจากทางการเมืองโดยที่ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นถึงความ
ต้องการของตนเอง
3. วัฒนธรรมการเมืองประเภทมีส่วนร่วม
พฤทธิสาณ ชุมพล(2546:103-105) เมื่อคนในสังคมมีความรู้สึกร่วมเกี่ยวกับระบบการเมือง
และส่วนต่าง ๆ ของการเมืองมากขึ้นจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ได้และมีความกระตือรือร้นที่จะเข้า
ไปมีบทบาททางการเมืองในสภาพความเป็นจริง
ถวิลวดี บุรีกุล และ รัชวดี แสงมหะหมัด (2560:25) คนในสังคมมีความรู้สึกว่าได้ปฏิสัมพันธ์
กับระบบการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ และมีความกระตือรือร้นในการเข้ามามีบทบาท
ทางการเมือง ได้แสดงออกถึงความต้องการของตนเอง
ไม่มีสังคมใดที่จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองเหมือนกันกับตัวบริสุทธิ์ทีเดียวหรือมีวัฒนธรรม
ทางการเมืองเดียวกันทั่วทั้งสังคมสิ่ง ที่เป็นไปได้มากกว่าก็คือการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสม
Grabrial Almond and SidnyVerba (อ้างถึงใน อภิไท สอนทอง,2556:42)
1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบร่วมกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้ากล่าวคือ
ประชาชนพลเมืองกำลังเริ่มผูกพันน้อยลงกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบของท้องถิ่นของตน
และเริ่มมีความจงรักภักดีมากขึ้นต่อสถาบันทางการปกครองส่วนกลางมีความสำนึกว่าตนเป็นส่วน

18
หนึ่งซึ่งเป็นพลังทางการเมือง หรือก็คือการยอมรับให้อภิสิทธิ์ชนทางการเมืองทำการปกครองโดยที่ตน
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
2. คือวัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้าร่ว มกับวัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ
วัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ประชาชนพลเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1 ผู้ที่มีความเข้าใจถึง
บทบาททางด้านการนำเข้ามากและมีความรู้สึกไวต่อวัตถุทางการเมืองและมีความกระตือรือร้นที่จะ
เข้าร่วมทางการเมือง 2 ผู้ที่ยังคงยอมรับในอำนาจฟ้องอภิสิทธิ์ชนทางการเมืองและมีความเฉื่อยชาทาง
การเมืองทั้งนี้เพราะคนในสังคมเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะต้องการ
การปกครองแบบประชาธิปไตยแต่คนอีกส่วนหนึ่งยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าที่ยังคง
นิยมการปกครองแบบอำนาจนิยมอยู่
3. วัฒนธรรมการเมืองคับแคบรวมกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมซึ่งพบได้ใน
ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่แต่เดิมอำนาจของรัฐบาลกลางอ่อนและมีท้องถิ่นต่าง
ๆ ที่มีวัฒนธรรมคับแคบดำรงอยู่มากจึงเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมใหม่กับวัฒนะธรรม
เก่า ๆ ที่ยังคับแคบ
ทั้งนี้ประหยัด หงษ์ทองคำ(ม.ป.ป.:75) ได้อธิบายวัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วมว่าเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อในระบบการเมืองโดยทั่วไปมี
การรับรู้ต่อโครงสร้างทางการเมืองและการบริหารตลอดจนมีความกระตือรือร้นสนใจอยากเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญมีความหมายสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อ
การเมืองรวมทั้งมีส่วนร่วมกับทั้งระบบในแง่ของการผลิตและวัตถุดิบทางการเมืองคือเห็นว่าตนเอง
ได้รับผลประโยชน์จากระบบก็จะเข้าร่วมผูกพันในการเสนอข้อเรียกร้องหรือวินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลในลักษณะของวัฒนธรรมประเภทนี้มุ่งไปในทางเพื่อ
ประโยชน์เป็นสำคัญ
โดยสรุปแล้ววัฒนธรรมทางการเมืองคือความเชื่อความรู้ค่านิยมหรือความรู้สึกตลอดจน
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองหรือใกล้ชิดกับระบบการเมื องและมีต่อส่วนต่าง ๆ ของระบบ
การเมืองซึ่งจะนำไปสู่การแสดงออกทางการเมืองทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนหรือการต่อต้านซึ่งจัด
ได้ว่าเป็นแบบแผนของทัศนคติและการเรียนรู้ของบุคคลที่มีต่อการเมืองในฐานะสมาชิกของสังคมนั้น
2.1.4 กลุ่มผลประโยชน์
ธรรมชาติของสังคมของมนุษย์ที่ต้องการหรือที่ประสงค์ที่จะรวมกลุ่ม ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใด สมัย
ใด และในสังคมใด ๆ การรวมกลุ่มนั้น ถือสาเหตุที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพของสังคม สภาพทาง
เศรษฐกิจ สภาพของการเมือง ในแต่ละแห่งซึ่งไม่เหมือนกัน กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์คือ
โครงสร้างหลายหลายอย่างทำหน้าที่ เรียกร้องผลประโยชน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ กันเช่นการรวมตัวเพื่อ
ประท้วงนโยบายหรือการประชุมสมัชชาสหพันธ์แรงงานเพื่อต่อรองค่าแรงขั้นต่ำ
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G.A.Almond and G.Bingham Powell (1966 อ้างถึงใน พฤทธิสาณ ชุมพล,2546:128) ได้
อธิบายว่ากลุ่มคนที่เชื่อมโยงกันได้อธิบายว่ากลุ่มผลประโยชน์คือกลุ่มคนที่เชื่อมโยงกันโดยมีความ
สนใจหรือห่วงใยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือนี่ผลประโยชน์ร่วมกันและมีความสำนึกอยู่ไม่มากก็น้อยว่าเขามี
ความเชื่อมโยงดังกล่าวอยู่ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันซึ่ง
ได้แก่
1.) กลุ่มผลประโยชน์ของบุคคลที่เคว้งคว้างไร้บรรทัดฐานกล่าวคือการปะทุขึ้นค่อนข้าง
กะทันหันตามอารมเช่น การจลาจล ลอบสังหาร ตลอดการเดินประท้วง การเรียกร้องผลประโยชน์ใน
รูปแบบลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในสภาพที่ไม่มีกลุ่มที่ได้รับการจัดตั้งอยู่ในสังคมเกิดจากความไม่พอใจที่ถูก
ปิดกั้นกดดันจนประทุออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการชักนำหรือปลุกระดมให้เกิดขึ้น
2.) กลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่มีการจัดตั้งหมายถึง กลุ่มเครือญาติ กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มภูมิภาค กลุ่ม
สถานภาพ กลุ่มชนชั้น ซึ่งก็คือกลุ่มคนที่ อาจไม่ได้พบปะกันอย่างสม่ำเสมอแต่มีความรู้สึกร่วมกันมี
ความเชื่อมโยงกันทางด้านจิตใจทางวัฒนธรรมรู้ใจกันพอสมควร
3.) กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นสถาบันกล่าวคือองค์กรที่เป็นทางการเช่นพรรคการเมืองสถาบัน
นิติบัญญัติกองทัพศาสนาหน่วยงานรัชการอื่น ๆ ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะอย่ างอื่นที่ไม่ใช่การเรียกร้ อง
ผลประโยชน์ ทั้งนี้กลุ่มเหล่านี้อาจเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มเองหรือทำหน้าที่เป็นตัว แทน
ผลประโยชน์ของกลุ่มอื่นในสังคมโดยอาศัยความยอมรับนับถือในสถาบันที่สังกัดอยู่เป็นทรัพยากรใน
การจะได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง
4.) กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นทางการหมายถึงมีการจัดตั้งมีสมาชิกเป็นการแน่นอนแต่ก็ไม่ได้
หมายความถึงว่าเป็นทางราชการตัวอย่างเช่นสหภาพแรงงานสมาคมนักธุรกิจสมาคมชาติพันธุ์และ
กลุ่มประชาชนประจำท้องถิ่นต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นปากเสียงแทนผลประโยชน์ของ
กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ มักมีระเบียบวิธีการเรียกร้องผลประโยชน์และนำข้อเสนอเรียกร้อง
เสนอต่อรัฐบาล
จักษ์ พันธ์ชูเพชร (2557:2821) อธิบายปัจจัยในการสร้างอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ว่า
1.ขนาดกลุ่มกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากมีโอกาสประสบความสำเร็จในการสร้างอิทธิพล
มากกว่ากลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกน้อยเพราะแสดงถึงความต้องการของมวลชนที่มากจึงมีพลังในการ
กดดันมากกว่า
2. สถานภาพทางสังคมหากกลุ่มได้มีสถานภาพทางสังคมสูงกลุ่มนั้นมักมีอิทธิพลมากกว่า
เพราะการมีเจตคติที่ดีต่อผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมในระดับสูง
3. ความสามัคคีของกลุ่มนับเป็นปัจจัยสำคัญเพราะบ่อยครั้งกลุ่มขนาดใหญ่ไม่มีพลังในการ
กดดันที่เพียงพอเพราะสาเหตุมาจากขาดความสามัคคีซึ่งต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่มให้มีความสามัคคีอยู่เสมอ
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4. ภาวะความเป็นผู้นำคุณภาพของผู้นำกลุ่มเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ในการนำมาซึ่งความสำเร็จ
ลักษณะของผู้นำที่มีคุณภาพมีอยู่หลายประการเช่นความสามารถในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกกลุ่มความสามารถในการระดมทรัพยากรการรักษาความสามัคคี
ภายในกลุ่มหากผู้นำมีคุณภาพก็จะทำให้กลุ่มมีพลังและมีระเบียบวิธีที่แน่ชัด ซึ่งจะนำไปสู่การประสบ
ความสำเร็จ
Arthur F. Bently (1949) และDavid B. Truman (1971อ้างถึง ใน มยุรี อนุมานราชธน
,2547:49) หัวใจของการเมืองคือการต่อสู่ระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมเพื่อที่จะได้มีอิทธิพลในการเข้าไป
มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของรัฐ การปฏิสัมพันธ์ระหว่ างกลุ่มในระบบการเมืองแบบพหุสังคม
ซึ่งประกอบไปด้วย กล่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มการเมือง กลุ่มเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ส่วน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2555:207)กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบันประกอบไปด้วยกลุ่ มต่างๆ
มากมาย ซึ่งกลุ่มเหล่านั้นจะมี 2 ลักษณะ คือ กลุ่มอิทธิพลจะมุ่งในการเรียกร้องและพิทักษ์ความเป็น
ธรรมของสังคม ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มผลประโยชน์จะมุ่งในการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้กลุ่มอื่นเข้ามาละเมิด การแสดงบทบาทของกลุ่มต่างๆจะมีลักษณะการช่วงชิงอำนาจ
แข่งขันกันเพื่อผลักดันนโยบายของภาครัฐ ลักษณะต่อสู้ช่วงชิงดังกล่าวจึงเป็นการแสดงถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง โดยกลลุ่มที่มีพลังมากก็สามารถผลักดันนโยบายได้มาก แต่ถ้าแต่ละกลุ่มมีพลัง
ผลักดันที่ใกล้เคียงกัน ผลของการต่อรองจะออกมาในรูปแบบการประนีประนอม
H.D. Lasswell (1963 อ้างถึงในมยุรี อนุมานราชธน,2547:50) นโยบายสาธารณะเป็น
ตัวกำหนดว่าใครจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ้าง จึงไม่พ้นประเด็นว่าใครเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้มีส่วนใน
การผลักดันนโยบาย ใครได้รับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อทำการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ดังนั้น
การที่จะทำให้ตนเองได้รับผลประโยชน์จากนโยบายสาธารณะแต่ละกลุ่มจึงต้องแย่งชิงอำนาจเพื่อมี
อิทธิพลต่อรัฐ
กลุ่มต่างๆที่ดำเนินการเรียกร้องผลประโยชน์จะกลายเป็นกลุ่มอิทธิพลหรือกลุ่มผลักดันทันที
เช่น สมัช ชาคนจน หอการค้า เป็นต้น ดังนั้นการเมื อ งจึง เป็น ตั ว กลางในการไกล่เ กลี ่ย จั ด สรร
ผลประโยชน์ให้กลุ่มต่างๆ แลละช่วยจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยสร้างกติกา กฎเกณฑ์
การต่อสู้ระหว่างกลุ่ม ผู้กำหนดนโยบายมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการ ประนีประนอม เจรจาต่อรอง
ระหว่างกลุ่ม กลุ่มใดมีอิทธิพลมากก็สามารถกำหนดนโยบายที่โน้มเอียงไปทางกลุ่มนั้น
ลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์
Dye (1984:26-28 อ้างถึงในสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ , 2555:210) อธิบายลักษณะของกลุ่ม
ผลประโยชน์ในระบบการเมืองดังนี้
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ลักษณะแรก เป็นลักษณะกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม เรียกว่ากลุ่มแฝงเร้น (Iatent
Group) กลุ่มเหล่านี้มีบทบาทเมื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมถูกลละเมิด
ลักษณะที่สอง กลุ่มที่มีสมาชิกบางส่วนคาบเกี่ยวกัน ซึ่งลักษณะกลุ่มนี้จะรักษาดุลยภาพ
ระหว่างกลุ่ม เนื่องจากบุคคลไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่อาจมีหลายกลุ่ม ส่งผลให้
ไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเคลื่อนไหวเกินกว่าประโยชน์ของกลุ่ม และไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้มีอำนาจเหนือ
กลุ่มอื่นตลอดเวลา
ลักษณะที่สาม การตรวจสอบและความสมดุลที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันระหว่างกลุ่มมีส่วน
ช่วยในการรักษาสมดุลระหว่างกลุ่มในระบบการเมือง เพราะไม่มีเสียงของกลุ่มใดกลลุ่มหนึ่ งเป็นเสียง
ส่วนใหญ่ในสังคม อำนาจของแต่ละกลุ่มจะถูกตรวจสอบโดยกลุ่มอื่นๆที่แข่งขันกัน

2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วม
2.2.1 ความหมาย
การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์และโทษโดยตรงจากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐดังนั้นแล้วการมีส่วนร่วมจึงเป็น
เรื่องของประชาชนไม่ได้เป็นเรื่องของภาครัฐเพียงอย่างเดียว การพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลจึงควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดย
ถวิลวดี บุรีกุล (2548: 1-2 อ้างถึงในวันชัย วัฒนศัพท์ , 2543:19)กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
สามารถอธิบายได้หลายมิติทั้งในแง่เชิงลึกและเชิงกว้าง โดยให้ความหมายดังนี้
1) การมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจ โดยประชาชนต่อ
โครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต่างๆ ที่คาดว่า จะส่งผลต่อการพัฒนาชาติแต่ไม่ได้
หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือวิจารณ์เนื้อหาของโครงการ
2) การมีส ่ว นร่ว มในความหมายที่กว้าง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบทรู้สึกตื่นตัว
เพื่อที่จะทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อ โครงการพัฒนา ขณะเดียวกันก็สนับสนุน
ความคิดริเริ่มของคนในท้องถิ่น
3) ในเรื่องของการพัฒนาชนบท การมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชนเข้า มาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสิน ใจ กระบวนการดำเนินการ และร่ว มรับผล ประโยชน์จากโครงการพั ฒ นา
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้นๆ ด้วย
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเข้าใจอย่างกว้างๆ ได้ว่าคือ การที่
ประชาชนได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อเขา
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5) การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าร่วมใน
การแก้ไขปัญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสำรวจ ตรวจสอบความจำเป็นในเรื่องต่างๆ
การระดมทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนวทางแก้ไขใหม่ๆ เช่นเดียวกับการก่อตั้งและดำรงรักษา
องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น
6) การมีส่วนร่วมนั้นจะต้องเป็นกระบวนการดำเนินการอย่างแข็งขันซึ่งหมายถึงว่า บุ คคล
หรือกลุ่มที่มีส่วนร่วมนั้นได้เป็นผู้มีความริเริ่มและได้มุ่งใช้ ความพยายามตลอดจนความเป็นตัวของ
ตัวเองที่จะดำเนินการตามความริเริ่มนั้น
7) การมีส่วนร่วม คือ การที่ได้มีการจัดการที่จะใช้ความพยายามที่จะเพิ่ม ความสามารถที่
จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่ างๆ ในสภาพสังคม นั้นๆ ทั้งนี่โดยกลุ่มที่ดำเนินการ
และความเคลื่อนไหวที่จะดำเนินการนี้ไม่ถูก ควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่างๆ
วีณา เที่ยงธรรม (2558:53) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมมีผู้ให้ความหมายที่หลากหลายตาม
พื้นฐานและขอบเขตของศาสตร์ในแต่ละสาขา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ
1) นิยามลักษณะที่เป็นการเมือง การมีส่วนร่วมหมายถึงการส่งเสริมพลังสิทธิและพลังอำนาจ
ของพลเมืองโดยประชาชนหือชุมชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกลุ่ม ควบคู่การใช้และกระจายทรัพยากรของชุมชน อันก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้า งที่
ประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาที่ถูกกำหนดมาจากภาครัฐ มาเป็นการพัฒนาที่มาจากประชาชน
2) นิยามในลักษณะที่เป็นกระบวนการพัฒ นา การมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการที ่ดึง
ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่ว มตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ตั้งแต่ร่วมค้นหาปัญหาจนกระทั้ง
ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานั้นๆ ซึ่งเป้าหมายและกิจกรรมใน
กระบวนการพัฒนาจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
อรทัย ก๊กผล (2551:16) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและ
การเมือง ปัจจุบันสังคมได้ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม นอกจากประชาชนเลือก
ผู้แทนแล้วยังสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงกับการตัดสินใจของภาครัฐที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน สรุปความหมายการมีส่วนร่วมคือ กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และการ
ตัดสินใจต่างๆให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันกับทุกฝ่าย
ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ (2549:18) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ
อำนาจ และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ตลอดจนเป็นการถ่ายโอนอำนาจจากบุคคลผู้มีอำนาจลงไปสู่
สมาชิกชุมชน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเพิ่มพลังอำนาจให้กับสมาชิกในชุมชนในการร่วมกันคิด
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และร่วมกันตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ตลอดจนร่วมปฏิบัติการในการ
พัฒนาชุมชนในทางที่เหมาะสม
โกวิทย์ พวงงาม (2553: 188-197) ได้รวบรวมความหมายการมีส่วนร่วมและสรุปออกเป็น 4
ประเภทได้แก่
1) ความหมายการมีส่วนร่วมในมิติเชิงกระบวนการ เชื่อว่าการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการ
และขั้นตอนที่เน้นส่งเสริม การชักนำ และการเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่ม องค์กร ได้เข้ามามีโอกาสลี
ส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง หรือโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะมีการดำเนินการ
ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครองการ
2) ความหมายการมี ส่วนร่วมในมิติเชิงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นการให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับอำนาจบุคคล กลุ่ม และองค์กรในการตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเอง ทั้ง
อำนาจตัดสินใจในการกำหนดการพัฒนา อำนาจตัดสินใจในการบริหารและการจัดการในการพัฒนา
เพื่อผลการพัฒนานั้นจะได้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและชุมชนได้
3) ความหมายการมีส่วนร่วมในมิติเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มองว่าผู้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้เข้า
มามีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา ซึ่งมิตินี้มีความคล้ายคลึงกับมิติเชิงผู้มีอำนาจใน
การตัดสินใจ แต่ความต่างคือ บุคคล กลุ่ม องค์กร ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงใน
ลักษณะผู้ดำเนินการ การพัฒนาเอง หรือเป็นผู้ที่กำลังถูกพัฒนา
4) ความหมายการมีส่วนร่วมในมิติอื่นๆ ซึ่งมีการนิยามไว้อย่างหลากหลาย
อรพินท์ สพโชคชัย (2538:2) อธิบายว่าการมีส่วนร่วมมีความหมายเชิ งการพัฒนาชนบท
มักจะหมายถึง การมีส่วนร่วมของสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน หรือประชาชนในการที่เข้า
มาร่วมมีบทบาทในการดำเนินงานพัฒนาของภาครัฐ แต่การมีส่วนร่วมในความหมายที่กว้างกว่าอาจ
หมายถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆของชุมชนโดยตรง นอกจากนี้อาจใช้คำว่า การมีส่วนร่วม
ในเชิงการเมือง โดยมีความหมายเพียงการไปลงคะแนนเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมอาจมีได้ทุกระดับ
ตั้งแต่การมีส่วนร่วมระดับชาติลงไปจนถึงหมู่บ้าน ส่วนการมีส่วนร่วมที่อรพินท์ สพโชคชัยใช้คือการมี
ส่วนร่วมทั้งชายและหญิงในหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาของรัฐ หรือกิจกรรมการ
พัฒนาของชุมชนที่ประชาชนยินดีมาร่วม โดยที่การมีส่วนร่วมนี้จะมีความหมายว่าสมาชิกทุกคนจะ
ได้รับผลประโยชน์และการร่วมลงทุนลงแรงด้วย จึงจะเป็นการมีส่วนร่วมตามความหมายที่เป็นธรรม
2.2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วม
Cohen and Uphoff (1980 อ้างถึงใน พระมหาประกาศิตสิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร),2556:67) ได้
เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบคือ
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น
ประการแรกสุดคือการกำหนดความต้องการและจัดลำดับความสำคัญจากนั้นเลือกนโยบายและ
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ประชากรที่เกี่ยวข้องการตัดสิน ใจในช่วงเริ่มต้นการตัดสินใจในช่วงดำเนินการวางแผนและการ
ตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการ
ดำเนินงานตามโครงการนั้นจะได้มาจากคำถามที่ว่าใครจะทำประโยชน์ให้แก้โครงการได้บ้างและจะทำ
ประโยชน์ได้โดยวิธีใดเช่นการสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารงานการประสานงานและการขอ
ความช่วยเหลือเป็นต้น
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจาก
ความสำคั ญ ของผลประโยชน์ ใ นเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพแล้ ว ยั ง ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง กา รกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้น
ในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลในสังคมด้วย
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งสำคัญที่จะต้องสังเกตคือความเห็น
ความชอบและความคาดหวังซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆได้
รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วม แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนไม่เพียงแต่มีขอบเขตครอบคลุมไปด้วยทฤษฎีแนวคิดต่างๆ จากความรู้ของศาสตร์ในหลายสาขา
ยังเป็นฐานคิดที่สำคัญในการนำไปสู่การปฏิบัติในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อีก
Arnstein (อ้างถึงในวีณา เที่ยงธรรม, 2558:56) ได้นำเสนอรูปแบบและขั้นตอนของการมี
ส่วนร่วมที่พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนเริ่มแรกในปีค.ศ.1960 โดยแบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 3
ระดับ ดังนี้คือ
1) การควบคุมโดยประชาซน (citizen control) เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม ซึ่งใน
ระดับนี้ประชาชนในชุมชนจะมีบทบาทเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมทำ และมีอำนาจในการตัดสินใจในกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆที่นำไปใช้ในชุมชน
2) การเป็ น ผู ้ ร ั บ (tokenism) ในระดั บ นี ้ เ ป็ น การมี ส ่ ว นร่ ว มในระดั บ กลาง เป็ น การที่
นักวิชาการหรือบุคลากรอื่นๆ ที่เป็นคนนอกชุมชนไปให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ หรือไปให้บริการบางอย่าง
แก่ประชาชนในชุมชน การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ เป็นระดับของการมีส่วนร่วมที่ประชาชนไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการเริ่มคิด ซึ่งประชาซนมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะเลือกปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้
3) การไม่มีส่วนร่วม (non participation) เป็นการมีส่วนร่วมในระดับต่ำ หรือการมีส่วนร่วม
ในระดับที่น้อยที่สุด หมายถึง การนำโครงการหรือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช่ในชุมชน ผ่านการกำหนด
นโยบายต่างๆ จากภาครัฐโดยไม่มีการศึกษาชุมชน การสอบถามหรือหยั่งเสียงประชาชนเพื่อดู
ประชามติ
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White (1994 อ้างถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท์ ,2549:21) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประ
ซาชนในการพัฒ นาสามารถแยกแยะเป็น 2 ลักษณะ คือ การมีส ่ว นร่วมอย่างแท้จริง (genuine
participation) และการมีส ่ว นร่ว มแบบเทียม (pseudo-participation) White ได้นำแนวคิดของ
Arnsteinซึ่งสะท้อนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประซาซนมาจัดกลุ่มใหม่ โดยย้ำให้เห็นว่า การมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง (genuine participation) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ Arnsteinเรียกว่า
การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การร่วมเป็นพันธมิตร การส่งตัวแทนเข้าไปร่วมใช้สิทธิในการตัดสินใจ
และการควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง อย่างไรก็ตาม White กล่าวว่า ไม่ใช่การมีส่วนร่วมทั้งหมด
เป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแต่ยังมิกิจกรรมในเชิงความร่วมมือของประซาซนกับองค์กรต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นการมีส่วนร่วมแบบเทียม (pseudo-participation)
2.2.3 องค์ประกอบการมีส่วนร่วม
ถวิลวดี บุรีกุล (2548:3)ได้อธิบายว่าองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี 3 ด้านคือ
1) ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด การให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรร มๆหนึ่ง
จะต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไรผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเข้าร่วม
หรือไม่
2) ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้าร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ ามี
รูปแบบลักษณะอย่างไร เพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะเข้าร่วมหรือไม่
3) ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจำกัดโดยกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการมีส่วน
ร่วมอยู่แล้วโดยพื้นฐาน
Singhal (2001อ้างถึงในปาริชาต สถาปิตานนท์ ,2549:22) ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมโดยอิงกรอบความคิดจากมุมมองของ de Negriและคณะ (1998) ซึ่งให้ความสำคัญกับระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาซนในท้องถิ่นเรียกว่า หลักการ "6 Cs" ซึ่งประกอบด้วย
1) การร่วมมือ (Co-operation) หรือ การทำงานบนความร่วมมือของคนในท้องถิ่น(working
on local people) หลักการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกตัวแทน ซึ่งบุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวมัก
ไม่ใช่บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลที่สำคัญได้เป็นอย่างดี หรือเป็นบุคคลที่มีอำนาจในชุมชน
2) การยิ น ยอม (Compliance) หรื อ การทำงานเพื ่ อ คนในท้ อ งถิ ่ น (working for the
localpeople) หลักการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการมอบหมายภารกิจ หน้าที่ พร้อมๆ กับการเสนอสิ่ง
กระตุ้นเร้าใจต่างๆ อย่างไรก็ตามบุคคลภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดวาระสำคัญและทิศทางการ
ดำเนินกระบวนการต่าง ๆ
3) การให้คำปรึกษา (Consultation) หรือ การทำงานเพื่อ คนในท้องถิ่นและกับบุคคลใน
ท้องถิ่น หลักการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสอบถามความคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่น

26
อย่างไรก็ตามบุคคลภายนอกยังคงทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและมีอำนาจในการตัดสินใจลงมือกระทำ
กิจกรรมต่างๆ
4) การให้ความร่วมมือ (Cooperation) หรือ การทำงานกับคนในท้องถิ่น (working with
the local people) แนวทางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกทำงาน
ร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม โดยในกรณีนี้บุคคลภายนอกมีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้านการ
สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางต่างๆ ในการดำเนินการ ในขณะที่บุคคลในท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจ
ดำเนินงาน
5) การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-learning) หรือ การทำงานกับบุคคลในท้องถิ่นและโดยบุคคลใน
ท้องกิน แนวทางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่สมาซิกในชุมชนและบุคคลภายนอกแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อ
สร้างความเข้าใจต่างๆร่วมกันและทำงานร่วมกัน เป็นทิม เพื่อช่วยกันกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม
โดยบุคคลภายนอกทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสมาซิกในชุมชน
6) การลงมือกระทำร่ว มกัน (Collective action) หรือ การทำงานโดยบุคคลในท้องถิ่ น
สมาชิกในท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดวาระของตน และขับเคลื่อนวาระดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยปราศจาก
ความคิดริเริ่มจากบุคคลภายนอก หรือการสนับสนุนจากบุคคลภายนอก
2.2.4 ระดับการมีส่วนร่วม
ถวิลวดี บุรีกุล (2550 อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, 2553:198-200)ได้อธิบายจากการมีส่วนร่วม
ในระดับต่ำสุดไปสูงสุดได้แก่
1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับที่ต่ำที่สุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการดำเนินการ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่ไม่ได้มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนกลับเช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การจัดนิทรรศการ
เป็นต้น
2) ระดับเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าข้อแรก กล่าวคือ มีการ
เริ่มรับข้อมูลสะท้อนกลับจากประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็น แนวทางในการ
ดำเนินการในระดับนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นการสำรวจความคิดเห็นและการบรรยาย
3) ระดับของการให้คำปรึกษาหารือ เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นการเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และการเจรจาอย่างเป็นทางการ เพื่อประเมินความก้าวหน้า และระบุประเด็น
หรือข้อสงสัยต่าง ๆ สำหรับแนวทางในการดำเนินงาน
4) ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นจากระดับการให้คำปรึกษา
หารือ ซึ่งมีขอบเขตไปถึงการร่วมกันวางแผนการดำเนินการรับผิดชอบผลการดำเนินงานร่วมกัน
5) ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่สูงกว่าระดับการวางแผนร่วมกันกล่าวคือ เป็นระดับที่
ผู้ดำเนินการกับประชาชนร่วมกันดำเนินโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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6) ระดับการร่วมตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เป็น 'ระดับที่มีประชาชนเข้าร่วมน้อย แต่มี
ประโยชน์ ต ่ อ การดำเนิ น งานเป็ น อย่ า งมาก แนวทางในการดำเนิ น ระดั บ นี ้ ค ื อ การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่มาจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพื่อ
แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติเป็นต้น
Arnstein (อ้างถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท์ , 2549:20) ระบุว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
มี 8 ระดับคือ
ขั ้ น ที ่ 1 : การจั ด การแบบเบ็ ด เสร็ จ โดยตรง ( Direct Manipulation) หน่ ว ยงานมั ก ทำ
หน้าที่ จัดการกับเรื่องราวต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จและโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนรับรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 : การบำบัดรักษา (Therapy) หน่วยงานมักทำหน้าที่เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมรับ
ฟัง ร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสาร และร่วมตัดสินใจต่างๆ อย่างไรก็ตามหน่วยงานมิได้ให้ความสำคัญ
กับการตอบข้อชักถาม หรือการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากประชาชนอย่างจริงจัง
ขั้นที่ 3 : การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) หน่วยงานอาจเชิญชวนตัวแทนประชาชน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แต่หน่วยงานไม่ไดให้ความสำคัญกับความรู้สึกหรือทัศนะ
ต่างๆ ชองประชาชนอย่างแท้จ ริง หลังจากที่ประชาซนได้ทำหน้าที่ให้ข้อ มูล ข่าวสารต่างๆ แก่
หน่วยงานแล้วหน่วยงานต่างๆ มักพิจารณาเลือกสรรข้ อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจดำเนินการโครงการต่างๆ ที่ตนรับผิดชอบต่อไป
ขั้นที่ 4 : การร่วมให้คำปรึกษา (Consultation) ประชาชนมักทำหน้าที่ให้ข้อมูลและนำเสนอ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน อย่างไรก็ตามอำนาจในการตัดสินใจยังอยู่ในมือของ
หน่วยงานราชการ
ขั้น ที่ 5 : การร่ว มแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (Placation) ประชาชนเริ่มมีโ อกาสในการจุ ด
ประเด็นเกี่ยวกันเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเห็นว่าสำคัญ ตลอดจนก้าวเข้ามามีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็น
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ จากมุมมองและจุดยืนของตนเอง อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังคงสงวนสิทธิใน
การตัดสินใจต่างๆ ไว้เป็นภารกิจชององค์กร
ขั้นที่ 6 : การร่วมเป็นพันธมิตร (Partnership) ประชาชนเริ่มทำงานใกล้ชิตกับหน่วยงานและ
เริ่มมีอำนาจในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่างๆ ตลอดจนทำหน้าที่กระตุ้นให้หน่วยงาน ได้
ตัดสินใจบนพื้นฐานของการพิจารณาข้อมูลที่หลากหลาย
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ขั้นที่ 7 การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิในการตัดสินใจ (Delegated Power) ประชาชนส่วน
หนึ่งได้รับการคิดเลือกให้เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทน เพื่ออกความคิดเห็น นำเสนอข้อโต้แย้งและมี
สิทธิโดยชอบธรรมในการร่วมตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ
ขั้นที่ 8 การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) อำนาจในการตัดสินใจ
ทั ้ ง หมดอยู ่ใ นมื อ ประชาชน โดยหน่ ว ยงานต่ างๆมัก ทำหน้า ที่ ด้ านการสนับ สนุน ข้อ มู ล ข่าวสาร
ประกอบการตัดสินใจของประชาขน
การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของArnsteinการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพนั้น ผู้เข้าไปมีส่วนร่วม
จะต้องมีอำนาจและกาควบคุมอย่างแท้จริงจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บังเกิดผลขึ้นมามิใช่
เพียงแต่เข้าไปมีส่วนร่วมเฉยๆ
การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนองค์กรหรือเครือข่าย กล่าวคือผู้ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ความคิดเห็นถูกรับฟังและนำไปปฏิบตั ิ
เพื่อการพัฒนาเครือข่าย และที่สำคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย ความรู้สึกเป็น
เจ้ า ของจะเป็ น พลั ง ในการขั บ เคลื ่ อ นเครื อ ข่ า ยที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด โดยสรุ ป องค์ ป ระกอบสำคั ญ ของคำว่า
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้ดังนี้คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหารโดย
ประชาชนต้องอาศัยหลักการกระจายอำนาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆในระหว่าง
ประชาชนให้เท่าเทียมกันอำนาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆนั้นจะส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงการพัฒนาของประเทศชาติในอนาคต
2.2.5 การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การที่จะมีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น ต้องมีเป้าหมายสำคัญคือ การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองซึ่งเป็นประการสำคัญประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย สังคมใด ๆ จะมีระดับความ
เป็นประชาธิปไตยสูงหรือต่ำพิจารณาได้จากระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่ง
สามารถกระทำโดยการแสดงออกซึ่ง กิจกรรมทางการเมื องของบุค คลในสัง คมโดยจะก่ อให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับองค์กรทางการ
เมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองมักเกิดในสังคมที่มีระบอบการปกครองเป็นรูปแบบประชาธิปไตย
เนื่องจากในสังคมประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนกล่าวคือประชาชนมีสิทธิและอำนาจ
อันชอบธรรมในการปกครองตนเองดังนั้นประชาชนต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
Herbert McClosky (1968 อ้างถึงในพรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2556:135) เห็นว่าการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองหมายถึงการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของ
ภาครัฐและการบริหารงานของภาครัฐหรือนาทางการเลือกผู้นำของรัฐบาลแต่การมีส่วนร่วมอะไรนั้น
ต้องกระทำด้วยความสมัครใจ
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ส่วน Myron Weiner(1971 อ้างถึงในพรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2556:135) ได้สรุปความหมาย
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่าเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เกิดจากความสมัครใจ อาจเกิดขึ้นเป็น
บางครั้งบางคราว หรือเป็นการกระทำที่มีความต่อเนื่องไม่ว่าจะใช้วิธีการที่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย
หรือไม่ก็สามารถทำได้ โดยการกระทำเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อมีอิทธิพลในการจัดสรรนโยบายสาธารณะ
และการบริหารงานของรัฐ
Sidney VerbaและNorman Nie (1972 อ้างถึงในพรอัมรินทร์ พรหมเกิด , 2556:135) เห็น
ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของประชาชนมีจุดมุ่งหมายที่จะมี
อิทธิพลในการกำหนดเลือกตัวบุคคลที่จะมาเป็นรัฐบาลพร้อมทั้งกำหนดการดำเนินงานของรัฐบาลโดย
เน้นย้ำว่าการกำหนดนโยบายดี ๆ ได้ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปนี้อิทธิผลต่อ
การตัดสินใจและการกำหนดนโยบายของรัฐบาลหรือภารกิจต่าง ๆ ที่รัฐบาลกระทำรวมทั้งการเลือก
ผู้นำรัฐบาลทั้งในระดับชาติระดับท้องถิ่นไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
1.ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ธรรมชาติของมนุษย์มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทัศนคติและการกระทำทางการเมือง
ของตน การแสดงออกของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลา และสถานการณ์มีทั้งกระตือรือร้น
ทางการเมืองหรืออาจเฉื่อยชาทางการเมือง ทั้งนี้เพราะปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวการกระตุ้นที่สำคัญ
ทางการเมืองมีลักษณะเป็นพลวัตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งนี้อิทธิผลต่อทัศนคติและพฤติ กรรม
ทางการเมืองของบุคคล การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีเป้าหมายที่สำคัญเช่น การกำหนดตัวผู้ปกครอง
ซึ่งเป็นการที่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมีการแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดย
ผ่านการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถอดถอนผู้นำทางการเมืองจึงเป็นการแสดงออกซึ่งอำนาจการเป็นเจ้าของ
อำนาจอธิปไตยที่แท้จริง
อีกส่ว นหนึ่งก็คื อการผลั กดั นการตั ดสิน ใจของรัฐ บาล ในสังคมประชาธิ ป ไตย
โดยทั่วไปมีลักษณะสังคมเป็นพหุสังคมคืออำนาจตกอยู่ที่คนหลากหลายกลุ่มอาทิชมรมสมาคมกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงเฉพาะของกลุ่มหรืออาจเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
เช่นกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นต้นซึ่งส่งผลให้เวลารัฐจะตัดสินใจทำนโยบายใด ๆ ก็ไม่ได้เป็นการ
ตัดสินใจโดยรัฐเพียงผู้เดียวแต่ต้องอิงถึงกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ทุกกลุ่ม หรือกระทั่งวิพากษ์ว ิจ ารณ์รัฐ บาลซึ่งถือว่าเป็นสิทธิและเสรีภ าพของประชาชนในการ
วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลไม่ว่าจะในทางสนับสนุนหรือคัดค้าน ตลอดจนสามารถชุมนุม
เคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านการกระทำของรัฐบาลเพื่อแสดงให้รู ้ว่า
ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายและการกระทำของรัฐบาล
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สุจิต บุญบงการ (2537 อ้างถึงใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด , 2556:137) ได้ตั้งข้อสั งเกต
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า
ประการที่ 1 การมีส่วนร่วมตามความหมายว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมมีเพื่อเป้าหมายมีที่ผล
ต่อการตัดสินใจของภาครัฐเป็นการนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าเป็นเรื่องของ
กิจกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของทัศนคติความคิดความรู้สึกหรือความเชื่อทางการเมือง
ประการที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองใช้สำหรับบุคคลธรรมดาส่วนนักการเมืองหรือผู้นำ
ทางการเมืองมักมองว่าเป็นอาชีพหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องของการมีบทบาททางการเมืองซึ่งการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่ได้ทำงานหรือมีอาชีพทางการเมืองหาเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองแต่ ไม่ได้ทำงานการเมื องเป็นหลักบทบาททางการเมืองของบุคคลนั้นเป็นเพียงการไป
ลงคะแนนเสียงหาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคเลือกตั้งของตนแต่หากบุคคลสมัครรับเลือกตั้งมา
ทำงานการเมืองหรือเป็นผู้นำทางการเมืองก็จะถือว่าบุคคลนั้นมีบทบาททางการเมือง
ประการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเรื่องของการแสดงออกเพื่อให้มีผลต่อ การ
ตัดสินใจของรัฐบาลดังนั้นกรณีนักศึกษาชุมนุมประท้วงในมหาวิทยาลัยเพื่อขับไล่อธิการบดีออกจาก
ตำแหน่งก็ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจนกว่านักศึกษาจะใช้การประท้วงกดดันรัฐบาลหรือ
ผู้นำทางการเมืองให้ช่วยบังคั บอธิการบดีให้ลาออกการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
หรือการดำเนินงานของรัฐบาลในระดับต่าง ๆ ก็ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองประการ
สุดท้ายแม้ว่าผู้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองจะมีเป้าหมายเพื่อกดดันรัฐบาลแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการตัดสินใจของรัฐบาลเสมอไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสมาชิกว่าจะ
สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดนโยบายได้หรือไม่
2. การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
Samue P. IHuntingtonและ Joan M. Nelson (1982 อ้ า งถึ ง ใน พรอั ม ริ น ทร์
พรหมเกิด,2556:145) นักคิดในสายเสรีนิยมได้สรุปแผนของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น 2
แบบแผนใหญ่ๆ 1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอิสระหมายถึงการที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ด้วยความพึงพอใจของตนเองอย่างอิสระด้วยความสมัคร
ใจโดยเกิดจากการมีความสำนึกมีความเข้าใจในระบบการเมืองนั้นนั้นและเชื่อว่าตนมีสิทธิในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมและเชื่อด้วยว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะถูกปลุกระดมหรือถูกกระตุ้นในลักษณะต่าง ๆ การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะนี้มักเป็นผลมาจากการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองกลุ่ม
ผลประโยชน์และนักกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ชักจูงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางการเมืองที่พวกเขาต้องการซึ่งวิธีการในการปลุกระดมสามารถกระทำโดยผิดกฎหมายหรือถูกก็ได้
เช่นการซื้อเสียงการชักจูงการหว่านล้อมการถูกร้องขอการโฆษณาชวนเชื่อหรือการถูกเกณฑ์จากผู้มี
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อำนาจมากกว่าจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้จะสามารถเป็นได้ทางการมีส่วนร่วมในลักษณะ
สมัครใจหรือไม่ได้สมัครใจก็ตามหรือเกิดจากการมีความสำนึกทางการเมืองของประชาชนเองทั้งนี้ก าร
มีส่วนร่วมในลักษณะนี้ประชาชนมักตกเป็นฝ่ายถูกกระทำมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมอย่าง
อิสระและมีความรับผิดชอบด้วยตนเอง
3. รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
Arnold K. Sherman และ AlizaKolker (1987 อ้างถึงใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด
,2556:139-141) ได้จำแนกการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 2 รูปแบบคือ
1.) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบที่เป็นสถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นวิธี
ที่ถูกกำหนดขึ้นแล้วว่ามีความชอบธรรมในการประพฤติปฏิบัติของประชาชนทั่วไปงานระบบการเมือง
เช่นการออกคะแนนเสียงการเขียนจดหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐการเดินขบวนเรียกร้องสันติภาพเป็นต้น
2.) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบที่ไม่เป็นสถาบันซึ่งในรูปแบบนี้ไม่เป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความชอบธรรมและยังถือว่าเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตความหมายของ
ความประพฤติที่เหมาะสมพ้องประชาชนเช่นการเผชิญหน้ากับเจ้ าหน้าที่รัฐโดยใช้ความรุนแรงการ
กระทำที่สุดโต่งเพื่อล้มล้างระบบ
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2550:65) อธิบายการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ
1. กลุ่มที่สนใจและมีส่วนร่วมน้อยหรือกลุ่มผู้ดู กลุ่มผู้ดูได้แก่ผู้ที่มี ความสนใจต่อ
ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีความสนใจทางการเมืองไปลงคะแนนการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติและพยายามชักจูงผู้อื่นให้เห็นด้วยกับจุดยืนทางการเมืองของตน
2. กลุ่มที่สนใจและมีส่วนร่วมปานกลางระดับผู้มีส่วนร่วมได้แก่กลุ่มที่มีการติดต่อกับ
นักการเมืองร่วมชุมนุมฟังการหาเสียงแนะนำตัวหรือการเข้าร่วมเวทีสาธารณะมีการรวมตัวกับคนอื่น
เพื่อเป็นกลุ่มผลประโยชน์เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
3. กลุ่มที่ส นใจและมีส ่ว นร่วมสูงหรือระดับนักกิ จกรรมได้แก่การเป็นผู้นำกลุ่ม
ผลประโยชน์มีตำแหน่งและการทำงานเต็มเวลาให้แก่พรรคการเมืองได้รับการเสนอชื่อให้เข้าแข่งขันชิง
ตำแหน่งทางการเมืองและการได้รับตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้แก่ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
ข่าวสารและความสนใจทางการเมืองปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือ
ชนบทความพอใจต่อการทำงานของรัฐบาล
4. ลำดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมยิ่งสูงจะยิ่งมีบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและจะมีบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำกว่า
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(Campbell,et al.,1960 and Lane,1959; Lazarsfeld,1960; Rokkan and Campbell,1960;
Scheuch,1961; Valen,1961 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์:382)
สรุปก็คือพื้นฐานการมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นอยู่กับความต้องการพื้นฐานของประชากร
กล่าวคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะทำให้ความต้องการพื้นฐานของตนได้รับการตอบสนองมิฉะนั้น
หากประชาชนไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานก็จะไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งคือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำให้
บุคคลนั้นมีความเกี่ยวพันกับกิจกรรมทางการเมืองอื่น ๆ ด้วยซึ่งก็คือจะเริ่มจากการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองจากระดับตำไปสู่ระดับสูง
Milbrath (1965:17อ้างถึงในสมบัติ ธำรงธัญวงศ์:383) กล่าวว่า คือบุคคลที่อยู่ใน
ลำดับขั้นของการเกี่ยวพันทางการเมืองกันจะมีแนวโน้มกิจกรรมทางการเมืองที่เหมือนกันและผู้ที่มี
ลำดับขั้นทางการเมืองอยู่ในระดับสูงจะครอบคลุมกิจกรรมทางการเมืองในลำดับที่ต่ำกว่าด้วย
5. คุณลักษณะของการกระทำทางการเมือง
Milbrath (1965:23 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์:389) ได้อธิบายคุณลักษณะของ
การกระทำทางการเมืองว่า
(1.) การแสดงความสนใจต่อกิจการทางการเมือง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมืองของบุคคล โดยทั่วไปปัจจัย
กระตุ้นจะถูกส่งผ่านทางสื่อต่าง ๆ มากมายการที่บุคคลจะตอบสนองต่อปัจจัยกระตุ้นทางการเมืองนั้น
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะบุคคลยิ่งได้รับปัจจัยกระตุ้นทางการเมืองมากก็ยิ่งทำให้มีโอกาสที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น
(2.) การใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนใช้ส ิทธิ์เลือกตั้งโดยทั่ ว ไปประชาชนต้ องมี
ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของการเป็นเจ้าของ
อำนาจอธิปไตยการใช้สิทธิเลือกตั้งถึงจะเป็นการแสดงออกในขั้นพื้นฐานของการใช้สิทธิทางการเมือง
แต่ก็มีความสำคัญอย่างมากที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
(3.) การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมืองธรรมชาติของมนุษย์จะให้ความ
สนใจกับผลประโยชน์ของตนเองบุคคลที่เข้าใจว่าการเมืองมีความสำคัญกับตนอย่างไรและจะสามารถ
ให้ผลประโยชน์กับตนอย่างไรจึงสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตรงกันข้ามบุคคลใดไม่เห็นถึง
ประโยชน์ของตนที่จ ะได้รับก็จะไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางการเมืองมากกว่าผู้ที่เป็น
เพียงผู้รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
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(4.) การชักจูงให้ผู้อื่นเลือกตั้งผู้ที่ตนสนับสนุนลักษณะของการแสดงออกใน
รูปแบบการชักจูงผู้อื่นให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ตนเองสนับสนุนมีลักษณะคล้ายกับหัวคะแนนของผู้
แข่งขันทางการเมืองเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันทางการเมืองที่ชัดเจนมากกว่าการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในทางการเมืองทั่วไป เนื่องจากเป็นการแสดงความคิดเห็นและยังเชื่อว่าผู้ที่ตนสนับสนุน
นั้นจะเป็นผู้นำทางการเมืองที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5.) การติดกระดุมหรือติดสติกเกอร์ คือการที่บุคคลแสดงออกอย่ า ง
เปิดเผยว่าให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือคู่แข่งขันทางการเมืองคนใดและมีเจตนาเป็นของตนเอง
อย่างชัดเจนพร้อมทั้งยินยอมช่วยโฆษณาเผยแพร่นโยบายอีกทาง หนึ่งเพื่อโน้มน้าวบุคคลใกล้ชิดที่ยัง
ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมสนับสนุนเช่นเดียวกับตนให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อที่จะสร้างอิทธิพล
ในการชักจูงได้ง่าย
(6.) การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้นำทางการเมือง บุคคลเมื่อเพิ่มระดับ
ความสนใจทางการเมืองขึ้นก็จะนำไปสู่การอยากจะสัมผัสพูดคุยร่วมแสดงความเห็นโดยตรงกับผู้นำ
ทางการเมืองเพื่อที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรือให้กำลังใจผู้นำทางการเมืองซึ่งโดยทั่วไปประชาชนส่วนน้อย
เท่านั้นที่จะสามารถติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้นำทางการเมืองโดยตรง
(7.) การบริจาคเงินเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนทางการเมืองอีกอย่าง
หนึ่งเนื่องจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของการรณรงค์และการแข่งขันการ
เลือกตั้งย่อมมีการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินในการดำเนินงานดังนั้นบุคคลที่ร่วมบริจาคเงินให้การ
สนับสนุนย่อมแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนผู้นำทางการเมืองของตนเองทั้งนี้เงินเป็นปัจจัย
สำคัญในการต่อสู้ทางการเมืองและเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกตั้ง(Heard,1960;Milbrath,1965 อ้าง
ถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์:390)
(8.) การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมืองการเข้าร่วมประชุมและการเข้า
ร่วมชุมนุมย่อมเป็นการแสดงออกซึ่งการสนับสนุนทางกายและจิตใจเพื่อร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ ที่มี
ความเห็นทางการเมืองที่ตรงกันและเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่ผู้แข่งขันทางการเมืองมีความประสงค์
ที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างมากกินเข้าร่วมการชุมนุมบ่อย ๆ แสดงให้เห็นถึงว่ามีความผูกพันทางการ
เมืองอยู่สูง
(9.) การร่วมรณรงค์ทางการเมืองเป็นกิจกรรมสำคัญในการขยายความ
สนับสนุนจากประชาชนให้มีความกว้างขวางและทั่วถึงการร่วมรณรงค์ทางการเมืองทำได้หลายวิธีเช่น
พิมพ์จดหมาย การติดโปสเตอร์ การร่วมโฆษณาชักจูงประชาชน การให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ประชาชน
เป็นต้น
(10.) การเป็นสมาชิกสำคัญของพรรคการเมือง บุคคลสามารถ เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของพรรคการเมืองแสดงตัวเองชัดเจนว่าอยู่สังกัดพรรคใดเป็นการแสดงการยอมรับในภารกิจ
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สมาชิกของพรรคที่จะต้องช่วย สร้างความแข็งแกร่งของพรรคพร้อมทั้งขยายความศรัทธาให้แก่
ประชาชนมากขึ้น
(11.) การร่วมประชุมแกนนำของพรรคเมื่อเป็นสมาชิกของพรรคใดพรรค
หนึ่ง จะสามารถแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมโดยการร่วมตัดสินใจในกิจกรรมของพรรค กล่าวได้ว่าเป็น
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูง ทางการเข้ามามีบทบาทในการร่วมประชุมแกนนำและการ
ประชุมวางแผนกลยุทธ์ซึ่งผู้ที่จะสามารถเข้ามาร่วมชุมนุมกับแกนนำได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีตำแหน่ง
สำคัญในพัก
(12.) การร่ ว มระดมทุ น เป็ น กิ จกรรมสำคั ญ ของสมาชิก พรรคระดับสู ง
นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความสามารถและยังต้องเป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยผู้ระดม
เงินทุนจึงเป็นคนกลางที่มีความสำคัญทางการเมือง(Heard,1960:10อ้างถึงในสมบัติ ธำรงธัญวงศ์:
392-393)
(13.) การเสนอตัวเป็นคู่แ ข่งขันทางการเมืองบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจ
เท่านั้นที่จะสามารถเข้ามามีบทบาทในระดับนี้แล้วยังต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษมีความคิด
ริเริ่มสามารถสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชนได้ สามารถที่จะโน้มน้าวประชาชนให้เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถ
นำไปสู่ความสำเร็จและผลักดันให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้
(14.) การดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นการแสดงออกทางการเมืองใน
ระดับสูงสุดซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันทางการเมืองจนได้รับชัยชนะซึ่งการแสดงบทบาทในฐานะผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมีผลกระทบต่อความศรัทธาเชื่อมั่น
ของประชาชนในระยะยาว หากว่าผู้ดำรงตำแหน่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ก็
จะได้รับความไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นในทางตรงกันข้ามหากผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนก็จะส่งผลให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อ
พรรคการเมืองและต่อตัวผู้นำเองด้วย
6) บทบาทของปัจเจกบุคคลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยทั่วไปจะมี 2 ระดับคือระดับปัจเจกบุคคลและระดับ
องค์การ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของปัจเจกเป็นพื้นฐานอันสำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในระดับ
องค์การ หากบุคคลไม่มีความสนใจในการเมืองก็จะขาดความสนใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
องค์การ ทั้งนี้สมบัติธำรงธัญวงศ์ (2545:395-400)ได้รวบรวมงานวิชาการจากการศึกษาพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลของนักวิชาการต่าง ๆ และสรุปข้อค้นพบได้ 8 ข้อได้แก่
(1) บุคคลที่มีความสนใจหรือความผูกพันกับการเลือกตั้งจะไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งมากกว่าผู้ที่ไม่สนใจการเลือกตั้งหากผู้ที่สนใจการเมืองย่อมต้องหาข้อมูลว่ามีพรรคใดเสนอ
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บุคคลเข้าแข่งขันบ้างและคู่แข่งขันทางการเมืองแต่ละคนเป็นเช่นไรมีความรู้ความสามารถและประวัติ
ดีงามหรือไม่การค้นหาข้อมูลนี่เองที่จะนำไปสู่การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของบุคคลมีประสิทธิภาพ
(2) บุคคลที่มีจิตใจเกี่ยวข้องผูกพันกับการเมืองจะมีแนวโน้มในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองและการรณรงค์ทางการเมืองนอกเหนือจาการไปใช้สิทธิเลื อกตั้ง บุคคลที่มีความ
สนใจจนกระทั่งเกิดความผูกพันทางการเมืองอย่างใกล้ชิดจะมีแนวโน้มว่าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะ
เกิดความปรารถนาส่วนตัวที่จะต้องการให้พรรคหรือบุคคลที่ตนสนับสนุนชนะการเลือกตั้งทั้งนี้การ
สนับสนุนสามารถกระทำในรูปแบบการรณรงค์ทางการเมืองหรือร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ
(3) บุคคลที่ประกาศตัวสังกัดพรรคการเมืองอย่างชัดเจนจะมีแนวโน้มที่จะมี
ส่วนร่วมสำคัญในกระบวนการทางการเมือง เนื่องจากการประกาศตัวย่อมแสดงถึงการยอมรับภาระ
ผูกพันและการยอมรับภารกิจในฐานะผู้สนับสนุนพรรคการเมืองที่จะต้องให้ความร่วมมือช่ว ยเหลือใน
การรณรงค์ของพรรคเพื่อให้พรรคสามารถได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง
(4) ผู้อาวุโสมีแนวโน้มที่จะสังกัดพรรคการเมืองมากกว่าคนหนุ่มสาวผู้ที่
อาวุโสมักมีประสบการณ์ทำงานที่มากกว่าและมีโอกาสได้สัมผัสกิจกรรมทางการเมืองมามากจึงส่งผล
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองมากพอที่จะสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ทั้งนโยบาย
แนวทางหรือจุดยืนของพรรคการเมืองของตนซึ่งตรงกันข้ามกับวัยหนุ่มสาวที่ด้อยประสบการณ์จึงเกิด
ความไม่แน่ใจและพร้อมที่จะสงวนตัวไม่ประกาศสังกัดพรรคการเมืองของตนเอง
(5) บุคคลที่มีความนิยมคู่แข่งขันทางการเมืองหรือมีความสนใจต่อประเด็น
การโต้เถียงหรือการต่อสู้ทางการเมืองใดเป็นการเฉพาะจะมีแนวโน้มเป็นผู้ที่กระตือรือร้นทางการเมือง
(6) บุ ค คลที ่ ม ี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมสู ง โดยเฉพาะบุ ค คลที ่ มี
การศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจผูกพัน ทางการเมืองสูงกว่าบุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่ำกว่า บุคคลที่ยังมีความต้องการพื้นฐานอาทิขาดแคลนอาหารที่อยู่อาศัยความปลอดภัยจะไม่ให้
ความสนใจกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองตรงกันข้ามกับบุคคลที่มีการศึกษาดีมีโอกาสมีรายได้มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงไม่ประสบปัญหาความขาดแคลนจึงมีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปจึงมี
แนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองที่สูงกว่า
(7) โดยทั่วไปชายจะมีจิตใจเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง
กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมส่งผลให้ชายเป็นผู้นำครอบครัวและผู้นำสังคมส่วนหญิงเป็นผู้ ตาม
หรือเป็นช้างเท้าหลังแม้แต่ในสังคมตะวันตกที่มีการหล่อหลอมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นมี
การเรียกร้องความเสมอภาคของสตรีมากขึ้นแต่ ก็ยังพบว่ายังมีความเชื่อแบบดั้งเดิมอยู่มากส่งผลให้
พฤติกรรมทางการเมืองของเพศหญิงยังไม่เป็นที่โดดเด่น
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(8) บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงโดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษา
ดีกว่าจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองได้ดีกว่าเพราะผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมดีย่อมมีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองได้ดี
ความสำคั ญ ของระบบประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ่ ว นร่ ว มหลั ก การรู ป แบบและ
กระบวนการ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหารมีการกระจายอำนาจในการ
ตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ในระหว่างประชาชนให้เท่าเทียมกันอำนาจในการตัดสินใจ
และการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ นั้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีการเพิ่มการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความยืดหยุ่นกล่าวคือมีโครงสร้างการทำงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้มีความโปร่งใสและคำนึงถึงความต้องการทรัพยากรของผู้มีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ(อ้างใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล ,
2550:25)
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสำคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและส่งเสริม
ธรรมาภิบาลตลอดจนการบริหารงาน 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้นเพียงใดก็จะสามารถ
ช่วยให้มีการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารและทำให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น
แล้วยังได้ปกป้องการฉ้อโกงจากนักการเมืองที่จะนำนโยบายที่ไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ
7) บทบาทของประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมทางการเมืองมัก
พัฒนามาจากความเชื่อที่ว่าการพัฒนาที่ได้ผลและยั่งยืนจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอาศัยการคิดตัดสินใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของตนเองใช้ความคิดสร้างสรรค์ความรู้ความ
ชำนาญการที่เหมาะสมทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมการแบ่งปัน
ผลประโยชน์การตรวจสอบติดตามประเมินผลสรุปก็คือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ส่วนการเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่จะสามารถมีอำนาจเหนือ
ผู้อื่น พร้อมทั้งควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นและใช้อำนาจในการเป็นผู้กำหนดนโยบายสำหรับผู้อื่น
Almond และ Verba (1965อ้างถึงในบวรศักดิ์ อุวรรณโณ,ถวิลวดี บุรีกุล,2550:6263)กล่าวว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละ
บุคคลโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
(1) วัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบเป็นวัฒนธรรมของบุคคลที่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองเลยและไม่คิดที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
(2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้ที่
มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองทั่ว ๆ ไปแต่ก็ยังไม่มีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
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(3) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่มี
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองและพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมีความรู้สึกว่าตนเองมีที่
ผลที่จะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้
ซึ่ง Herbert McClosky ได้ให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะต้องเป็น
กิจกรรมที่กระทำโดยความสมัครใจซึ่งสมาชิกทางสังคมต้องมีส่วนร่วมในการกระทำร่วมกันที่จะเลือก
ผู้นำและกำหนดนโยบายของภาครัฐไม่ว่าจะกระทำโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพราะการมีส่วนร่วมเป็น
การกระตุ้นเตือนให้ผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและกระทำตาม
หน้าที่ของตนเอง

2.3 แนวคิดการขับเคลื่อนชุมชน
2.3.1 ความหมาย
Howard-Grabman et al และ Taylor et al (2008 อ้างถึงในวีณา เที่ยงธรรม, 2558:110)
กล่าวว่า การขับเคลื่อนชุมชน คือ กระบวนการพั ฒนาศักยภาพของชุมชน ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในระดับสูงสุดของประชาชนในชุมชน กลุ่มคนหรือองค์กรในชุมชน ตั้งแต่การกำหนดปัญหา การ
วางแผนดำเนินการ การกำหนดกลวิธี และกิจกรรม การดำเนินการตามแผน และการประเมินผลที่
ได้รับ รับผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งทำให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน ของกิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อการ
สร้างเสริมภาวะสุขภาพของชุมชน
สำหรั บ Centers for Disease Control and Prevention (2009 อ้ า งถึ ง ในวี ณ า เที ่ ยง
ธรรม,2558:110) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของการขับเคลื่อนชุมชนในการพัฒนาชุมชน
ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ให้ทุกส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการดำเนินงานเพื่อ
นำไปสู่เป้าหมายของสังคม สถาบัน กลุ่ม และ ชุมชน ที่มีความสนใจร่วมกัน มิการระดมพลัง ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการแก่ไขสาเหตุของปัญหาที่
เป็นรากเหง้าของชุมชนหรือลังคมนั้นๆ มีการสร้างความตระหนักให้แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน
2.3.2 องค์ประกอบ
วีณา เที่ยงธรรม ( 2558:110-112) ได้อธิบายองค์ประกอบของแนวคิดการขับเคลื่อนชุมชน
พบว่ามีแนวคิดที่มีเกี่ยวเนื่องกันอยู่ เช่น การเสริมสร้างพลังอำนาจ แรงสนับสนุนทางสังคม การมีส่วน
ร่วมของชุมชน การเป็นหุ้นส่วนและภาคี เครือข่าย ซึ่งถือว่าแนวคิดเหล่านี้เป็นกระบวนการที่
เหนี่ยวนำให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งสรุปได้ด้งนี้
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1) การเสริมสร้างพลังอำนาจ จะเห็นได้ว่าในการกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อนชุมชน
นั้นจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อนและหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชนคือบุคคลแต่ละคนนั้นเอง การกระตุ้น
ให้บุคคลแต่ละคนได้ตระหนักถึงความมีศักยภาพในตัวเองและพร้อมที่จะแสดงความสามารถตาม
ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ออกมาพร้อม ๆ กันจนเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีพลังความสามารถได้นั้น ก็
คือการสริมสร้างพลังอำนาจ
2) แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม การได้ ร ั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมโดยได้ ร ั บ ความ
ช่วยเหลือ ได้รับการยอมรับ ความรัก ความเข้าใจ คำแนะนำ และได้รับการป้อนกลับข้อมูลต่าง ๆ ทำ
ให้บุคคลสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น
3) การมีส่วนร่วม การสร้ างการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในชุมชน
ซึ่งจะเกิดขึ้น ได้เมื่อประชาชนรู้ส ึกว่าได้ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของเขาเอง มี
อิสรภาพ มีความเท่าเทียมกันในการเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ใช่การจำยอมเข้าร่วม
4) การเป็นหุ้นส่วน การสร้างพันธะสัญญาและการชัก จูงโน้มน้าวบุคคลต่างๆ ใน
ชุมชน พันธะสัญญาทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตระหนักต่อปัญหาร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุอย่างรอบต้าน
และค้นหาแนวทางการแก้ไขที่คิดว่าเป็นทางออกที่ดี
5) ภาคีเครือข่าย เครือข่ายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการประสานความร่วมมือ เป็นการ
ทำงาน ด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสมาชิกและภาคีร่วม โดยมีจุดเริ่มด้นจากการทำงานในพื้นที่จาก
ประเด็นเล็กๆ แล้วขยายกระบวนการเป็นเครือข่ายที่กว้างออกไป ซึ่งความสำเร็จของการสร้ าง
เครือข่ายนั้น ทำให้เกิดพลังอำนาจในการเรียนรู้ มีแนวร่วมในการคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
เกิดการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้หน่วยงานเล็กๆ หรือองค์การต่างๆ ในชุมชน เกิดการ
พัฒนาโดยทุกๆ คนส่วนใหญ่ในชุมซนได้มีโอกาสแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
เพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ ร่วมกันของชุมชน ก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
แท้จริง
2.3.3 ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้ง
Catherine Morris (2547 อ้างถึงใน วุฒิสาร ตันไชยและคณะ,2556:23) ได้กล่าวว่า ความ
ขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและยากที่จะหลีกเลี่ยง เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมย่อมมี
การปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน และมนุษย์มีความแตกต่างระหว่างบุค คลจึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้
แต่ความขัดแย้งไม่ได้มีแต่ผลในด้านลบเพราะความขัดแย้งสามารถก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆและการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งว่าสามารถสร้าง
ข้อตกลงเป็นที่ยอมรับได้แค่ไหน
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คริสโตเฟอร์มัวร์(วั นชัย,2550 อ้างถึงใน วุฒิสาร ตันไชยและคณะ,2556:24-25)ได้ แบ่ง
ประเภทความขัดแย้งไว้ 5 ประเภทคือ
1. ความขัดแย้งด้านข้อมูล โดยพื้นฐานของปัญหาด้านข้อมูลคือการทำข้อมูลผิดพลาด มี
ข้อมูลน้อยไป การรับรู้ข้อมูลต่างกันก่อให้เกิดความคิดไม่ตรงกัน รวมถึงเมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วมีการ
วิเคราะห์ออกมาแตกต่างกัน
2. ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ เป็นการแย่งชิงผลประโยชน์ของบุคคลในสิ่งที่ดูจะมีหรือไม่
มีเพียงพอต่อความต้องการ ต่างคนต่างเห็นประโยชน์จึงต่อมีการไกล่เกลี่ยข้อตกลงให้ลงตัว
3.ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง เป็นเรื่องของอำนาจ มีการแย่ งชิงอำนาจ พยายามมีอำนาจ
หรือมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น มีปัญหาการกระจายอำนาจ และปัญหาโครงสร้างรวมไปถึงกฎระเบียบ
บทบาท ภูมิศาสตร์ ระยะเวลาและระบบ
4. ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ ปัญหาเกิดจากความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดระหว่างบุคคล ทั้ง
ปัญหาจากพฤติกรรมในอดีต ใช้อารมณ์รุ นแรง เกิดความเข้าใจผิด ความผิดพลาดในการสื่อสารให้มี
ความเข้าใจที่ตรงกัน
5. ความขัดแย้งด้านค่านิยม เป็นปัญหาของระบบความเชื่อ คามแตกต่างของความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี การหล่อหลอมทางสังคม
ความขัดแย้งจึดเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษยืโดยเสมอมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากที่มนุษย์เป็นสัตว์
สังคมเจตคติที่แตกต่างกัน ย่อมนำมาสู่ความขัดแย้งได้ในที่สุด ซึ่งจากศึกษาพบว่า มีนักคิดจำนวนมาก
ได้ให้ทัศนคติที่แตกต่างกันด้านความขัดแย้งไว้ ดังนี้
การแก้ไขความขัดแย้ง
ความขัดแย้งหากไม่มีการจัดการที่ดีอาจนำไปสู่ปัญหาที่มีระดับความรุนแรงที่มากขึ้น
ทั้งนี้ในการแก้ไขความขัดแย้งจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงสาเหตุของความขัดแย้งอย่างแท้จริง เพื่อการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด การแก้ไขความขัดแย้งอาจก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง
สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนทัศนคติและความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้ง
Edward Azar (2001อ้างถึงใน วุฒิสาร ตันไชยและคณะ, 2556:25) การจัดการ
ความขัดแย้งที่ล่าช้าจะส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน การใช้กำลังทางการทหาร
ไม่ได้เป็นวิธีการยุติความขัดแย้งที่ดีที่สุด เป็นเพียงการยุติความขัดแย้งชั่วคราว โดยไม่ได้ตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานเช่น ความรู้สึกปลอดภัย อัตลักษณ์ การมีส่วนร่วม ความเท่าเทียมกัน
ขณะเดีย วกัน Galtung(Miall et al ,1999 อ้างถึงใน วุฒ ิส าร ตันไชยและคณะ
,2556:26)ได้เสนอการแก้ไขความขัดแย้ง 3 แนวทาง ประการแรก ต้องแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าที่ระดับ
โครงสร้าง ประการที่สอง การฟื้นฟูบูรณะผู้คน สังคม ภายหลังจากที่มีการเผชิญกับความรุนแรง
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ประการที่สาม การสร้างความปรองดองระหว่างฝ่ายต่างๆที่เดิมที่ความขัดแย้งกัน การจัดการความ
ขัดแย้งต้องทำควบคู่ในหลายระดับเพื่อลดพฤติกรรมความขัดแย้งให้น้อยลง
เครื่องมือในการแก้ไขความขัดแย้ง
1. การเจรจา คือการเจรจาระหว่างผู้ขัดแย้งหรือผู้ที่ มีอำนาจในการตัดสินใจ นอกจากนี้การ
เจรจามีความแตกต่างจากการไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจน เป็นการเจรจาโดยไม่พึ่งบุคคลที่สามแต่ใช้ผู้
ขัดแย้งหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติปัญหา การเจรจามักเป็นทางเลือก
แรกๆในการแก้ไขความขัดแย้ง นอกเสียจากปัญหาเป็นปัญหาที่มีระดับความรุนแรงมาก
2. การไกล่เกลี่ย ในกรณีนี้ต้องอาศัยบุคคลที่สามมาช่วยกำกับกระบวนการและกระตุ้นให้ผู้
ขัดแย้งเกิดการตัดสินใจร่วมกัน เป็นการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง
3. การสานเสวนา เป็นการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นการรับรู้ข้อมูลที่ตรงกัน ตลอดจนการหา
ทางออกและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งต้องอยู่บนความคิดพื้นฐานว่าการใช้ความรุนแรงไม่ได้
เป็นทางออกของปัญหาที่ยั่งยืน
4. การประชาเสวนาหาทางออก เป็นกระบวนการที่มีปัญหาที่ ซับซ้อน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายฝ่ายเกี่ยวข้อง และมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งการเสวนาหาทางออกเป็นกระบวนการที่จะ
นำไปสู่การตัดสินใจร่วม และจะแตกต่างจากการเสวนาทั่วไปคือ การประประเสวนาทางออกจะเน้น
ผลลัพธ์คือการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วม ส่วนการสานเสวนาอาจไม่จำเป็นต้องมีการตัดสินใจ
ร่วมก็ได้
2.3.4 แนวคิดชุมชนจัดการตนเอง
แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้นั้น
ชุมชนท้องจะต้องมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพื้นฐานในปรัช ญาการพัฒ นาชุมชนว่า มนุษย์มี
ความสามารถ และมีพลังอันซ้ อนเร้น (Potential Ability) แฝงอยู่ทั้งพลังความคิด ทักษะ แรงงานที่
มีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาส
อำนวยและมีผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการอยู่กันในชุมชน มนุษย์ต้องการอยู่ด้วยความสุขกาย สบายใจ
และมีความเป็นธรรมโดยชุมชนมีค วามสมดุลในการพัฒนา ดังนั้นการที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถ
จัดการตนเองได้นั้นชุมชนต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคน และชุมชนว่าสามารถจัดการตนเองได้
ด้วยการหลักการพึ่งตนเองเป็นที่ตั้ง
โกวิทย์ พวงงาม (2553:380-382) ศักยภาพของชุมชน หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์
ทรัพยากรในองค์กรและทุนทางสังคมที่มีอยู่ภายในชุมชนหนึ่ง ๆ ที่สามารถยกระดับเพื่อแก้ไขปัญหา
ของส่วนรวม และปรับปรุงหรือผดุงรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนนั้น ๆ การดำเนินการอาจกระทำ

41
ผ่านกระบวนการของสังคมแบบไม่เป็นทางการ หรือการรวมกลุ่มของปัจเจกบุคคล องค์กรและ
เครือข่ายทางสังคมที่มีอยู่ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งในระดับชุมชน ซึ่งลักษณะศักยภาพชุมชน มัก
ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ดังนี้
1) ความรู้สึกของความเป็นชุมชน (Sense of Community) มักแสดงออกในรูปของ
ความเชื่อมโยงเกี่ยวก้อยกันของสมาชิกในชุมชน ที่เกี่ยวกับระบบคุณค่า บรรทั ดฐานทางสังคม และ
วิสัยทัศน์ร่วมของชุมชน
2) การมีคำมั่นสัญญา (Commitment) คือ การที่สมาชิกมองว่า ตนเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน และสมาชิกมีความเต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างแข็งขันในฐานะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชน
3) ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หา (Ability to Solve Problems) คื อ การแปล
คำมั่นสัญญาไปสู่การปฏิบัติจริง
4) การเข้าถึงทรัพยากร (Access to Resource) ในที่นี้ หมายถึง การมีเครื่องมือ
ช่วยให้สมาชิกชุมชนเข้าถึงทรัพยากรในด้านเศรษฐกิจ มนุษย์ กายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง
ภายในชุมชน และระหว่างชุมชน
ประเวศ วะสี (2557) ความหมายของการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น"การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น" หมายถึง การที่ชุมชนท้องถิ่นมี ความสามารถจัดการกับปัญหา และสามารถ
จัดการความสัมพันธ์ของชุมชน หรือจัดการกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
อิสระ ทั้งทางด้านความคิด การแสดงออก และมีองค์ความรู้ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับอีกนิยาม
กล่าวคือการพัฒนาท้องถิ่นจัดการตนเองคือการพัฒนาอย่างบูรณาการที่เอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง
เพราะชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานของประเทศและเป็นความจริงของชีวิตและการอยู่ร่วมกัน เศรษ ฐกิจ
ชุมชนเป็นเศรษฐกิจจริงจึงยั่งยืนกว่าเศรษฐกิจข้างบนซึ่งมีส่วนของเศรษฐกิจมายาคติมีอยู่มากซึ่งสุ่ม
เสี่ยงต่อความไม่ยั่งยืนและวิกฤต ดังนั้นการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนจึงต้องมีการเชื่อมโยงอย่างบูรณา
การดังนี้
1. ประชาธิ ป ไตย ชุ ม ชน การเรี ย นรู้ ป ระชาธิ ป ไตยชุ ม ชนมีผ ลต่อ การพัฒ นาอย่ างมาก
จำเป็นต้องสร้างฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
2. การศึกษา ชุมชนเป็นทรัพยากรการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ ต้องพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง
เด็ก การศึกษาเพื่อสัมมาชีพ การเรียนรู้เพื่อชุมชน
3. สุขภาพ สร้างการมีสุขภาพดี ป้องกันโรค ให้ทั่วถึงมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
4. สิ่งแวดล้อม มีการจัดการทรัพยากร จัดการขยะ พลังงานชุมชน
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5. วัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชนเป็นรากเหง้าของชุมชน เป็นพลังให้เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ก้อน ทุกตำบลควรมีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
6. สังคม ชุมชนเป็นสังคมที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน มีความยุติธรรม
ชุมชนทั้งการดูแลไม่ให้กระทำผิด การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง มีการแบ่งบันใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
7.จิตใจ มีความเกื้อกูลกัน ซึ่งตรงข้ามกับสังคมบางสังคมที่ขาดการอยู่ร่วมกัน มีแต่เรื่อง
อำนาจ กฎหมาย และเงิน รวมทั้งมีจริยธรรมคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และ
ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
8. เศรษฐกิจ ต้องมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จของทุกเรื่อง การเงินของชุมชน
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้
2.3.5 กระบวนการสำคัญที่จะไปให้ถึงชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2551) อธิบายว่ากระบวนการสำคัญที่จะไปให้ถึงชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองต้องอาศัยปัจจัยดังนี้
1) ผู้นำชุมชนคนรุ่นใหม่และกระบวนการกลุ่มพูดคุยสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้าง
จิตสำนึกอุดมการณ์ ทำความเข้าใจ เป้าหมายร่วมของชุมชนและใช้หลักความเชื่อศาสนาประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาเป็นตัวเชื่อมโยงให้คนเข้ามาร่วมกันโดยเริ่มต้น การรวมตัวจากกลุ่มเล็กๆขยาย
เป็นเครือข่ายและภูมินิเวศน์
2) สำรวจปัญหาศึกษาข้อมูลชุมชนและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องจัดทำผัง
แผนที่การใช้ทรัพยากรร่วมของตำบลและปรับปรุง/ปรับแผนของชุมชนให้เป็นแผนที่มีชีวิตเป็นแผนที่
พัฒนาของตำบลที่สามารถทำได้จริง
3) กำหนดประเด็ น ปั ญ หาร่ว มที่ เ กิ ด ขึ้ น จากข้ อ มู ล จริ ง ในพื ้ น ที่ ด ้า นทรัพ ยากร
สวัสดิการการจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยกลุ่มอาชีพฯลฯ ยกระดับเป็นเป้าหมายร่วมเป็นเครื่องมือของ
ชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงภาคี
4) ใช้สภาองค์กรชุมชนที่เป็นของทุกคนทุกขบวนชุมชนในตำบลเชื่อมโยงคนในตำบล
และภาคีร่วมพัฒนาและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตำบลจังหวัดกำหนดทิ ศ ทาง
เป้าหมายทำแผนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยตนเอง
5) สร้างพื้นที่รูปธรรมให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่สามารถให้ชุมชนอื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆเข้ามา
เรียนรู้ได้โดยพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนที่หลากหลายขยายองค์ความรู้ยกระดับสู่หลักสูตรชุมชน
6) ประสานภาคีสร้างระบบการทำงานร่วมกันของท้องถิ่นอำเภอสร้างกลไกร่วม
ระดับตำบล| ข่าวชุมชน
7) กรณีชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองระดับจังหวัดนอกจากดำเนินการตามวิธีข้างต้น
ต้องมีแผนการพัฒนาระดับเมืองร่วมกันจัดวางบทบาทให้ชัดเจนระหว่างท้องถิ่นภาคีและชาวบ้านและ
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เชื่อมโยงการทำงานชุมชนกับมิติการทำงานด้านอื่นๆที่มีอยู่ในพื้ นที่อาทิชนเผ่าฯลฯโดยใช้กลไกการ
ดำเนินงานระดับจังหวัด
8) ใช้สถานการณ์ปัญหาร้อนปัญหาร่วมเป็นเครื่องมือรวมกลุ่มคนจัดกระบวนการ
เรียนรู้จุดประกายความคิดให้กับคนในชุมชนขยายการทำงานให้ครอบคลุมเชิงพื้นที่และเปิดเวที
นำเสนอข้อมูลกับคนในชุมชนส่วนใหญ่
9) นำข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพื้นที่มาใช้ประโยชน์พัฒนาระบบข้อมูลสำรวจข้อมูลชุมชน
ที่สำคัญใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือศึกษาความรู้เชิงลึกของชุมชนและจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา
ชุมชน
10) จัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาบูรณาทุนภายในชุมชนบูรณาการแผนงาน
ร่วมหลายภาคส่วนในท้องถิ่นโดยจัดระบบการทำงาน/มีกลไกร่วมพัฒนาเน้นองค์กรชุมชนเป็นหลักใน
การปฏิบัติหน่วยงาน/ภาคีเป็นผู้สนับสนุน
11) พั ฒ นาผู ้ น ำชุ ม ชนรุ ่ น เก่ า และสร้ า งผู ้ น ำรุ ่ น ใหม่ ใ ห้ ม ี ค วามรู ้ ท ั ก ษะและ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาและใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของคนในชุมชน
12) นำบทเรียนชุดองค์ความรู้ของชุมชน

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิษณุ หยกจินดา(2557)ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนหมู่บ้านทุ่งกร่างตำบลทับไทรอำเภอโป่งนาร้อนจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนชนจากหมู่บ้านทุ่งกร่าง ตำบล
ทับ ไทรอำเภอโป่ง นาร้ อ นจั งหวัด จัน ทบุร ี กลุ่มตัว อย่า ง 332 คนโดยใช้ส ูตร Yamane ทดสอบ
สมมุติฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์มีมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ใ นระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานก็อยู่ในระดับมาก และ
สุดท้ายการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย
ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต(2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรีกรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดจันทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประการแรกเพื่อศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการนำนโยบายชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรีประการสองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบาย
ชุมชนท้องถิ่น จัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรีประการสุดท้ายเพื่อศึกษาแนวทางและ
มาตรการการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองไปใช้ในการปฏิบัติที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
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ความเป็น จริงของจังหวัดจันทบุร ี โดยใช้วิธีการหาข้อมูล แบบการอภิปรายกลุ่มเฉพาะ ( FocusGroupDiscussion) จำนวน 51 สภาฯ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของกระบวนการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมา
ปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรีเป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิผลมากในเชิงบวกของภาพรวมเมื่อมาพิจารณา
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพกระบวนการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในจังหวัด
จันทบุรีเป็นด้านก็จะพบว่าการส่งเสริมให้กลุ่มจัดการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
การประสานการทำงานร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น ท้องที่การเป็นเวทีกลางในการปรึกษาหารือเพื่อการ
แก้ไขปัญหา / การพัฒ นาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่ องการส่ งเสริ มให้ กลุ่ม ดูแลฟื้น ฟูภ ูมิป ั ญ ญา
วัฒ นธรรมการร่วมจัดทำข้อมูลวางแผน /ประสานแผนการพัฒนาชุมชนตำบลการเชื่อมโยงการ
ทำงาน/หนุนการพัฒนากลุ่ม / องค์กรชุมชนในตำบลการจัดเวทีให้คนในตำบลมีส่วนร่วมในการให้
ความเห็นต่อโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน, การประสานหน่วยงาน/ภาคีมาร่วมสนับสนุนงาน
พัฒนาที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักเป็นประสิทธิผลที่เกิดจากกระบวนการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเองมาปฏิบัติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาพพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปัจจัย
ที่มีผ ลต่อการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้ นที่จังหวัดจันทบุรีนั้นได้แก่
ประสิทธิภาพในการประชุม การเสริมหนุนของเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดและการประสาน
หน่วยงานระดับจังหวัด ในขณะที่ความพอเพียงของงบประมาณในการดำเนินงานไม่เป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการนำนโยบายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมาปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
พระมหาประกาศิตสิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556)ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม การ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิ ง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนบ้านคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่ว มของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยแวดล้อม
3) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประชากรได้แก่คือผู้ที่
เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านคลองใหม่จำนวน 618 ครัวเรือนเปิดตาราง
สำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน234 ตัวอย่างและมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
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โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งผลการวิจัยผลว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆเริ่มตั้งแต่ให้ประชาชนร่วมรับรู้
รับทราบร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆร่วมกันส่งผลต่ อ
การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆและยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนา
วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์และคณะ (2551) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานยุติธรรม
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนคลองจรเข้น้อย ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่องานยุติธรรมชุมชน และเพื่อศึกษา
แนวทางการจัดการมีส่วนร่วมของชุมชนต่องานยุติธรรมชุมชนคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน จำนวน
4คน ประชาชนในชุมชน จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด จำนวน 3 คน โดยคณะผู้วิจัยลง
พื้นที่ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง และได้ผลวิจัยดังนี้ สาเหตุของการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่องานยุติธรรมชุมชน สามารถสรุปได้ว่า สาเหตุหลักเนื่องจากชุมชนบ้านคลองจรเข้น้อยมี
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนตระหนักถึงปัญหานี้ โดยมีเจ้าหน้าที่
ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์เข้ามาสร้างกระบวนการค้นหาปัญหาและการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและ
สมาชิกในชุมชนมีความศรัทธาต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
นารีวรรณ กลั่นรัตน์ (2550) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทยในกระ
แสโลกาภิวัตน์ได้ศึกษาโดยมองพัฒนาการของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นกลางเป็นหลัก
และนำประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นสถานการณ์ทางการเมือง
สภาวะทางเศรษฐกิจและระบบโลกมากพิจารณาควบคู่กัน ไปและได้ผลการศึกษาว่าชนชั้นกลางของ
ไทยยังคงมีการขยายตัวมากขึ้นตามปัจจัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและภายใต้ระเบียบ
โลกใหม่ ท ี ่ เ รี ย กว่ า โลกาภิ ว ั ต น์ และการมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งนั ้ น ความคาดหวั ง ในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นกลางสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง
ใหญ่ๆคือชั้นกลางไทยที่มีส่วนเกี่ยวกับเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ท่ที ุน
เสรีแทรกซึ มเข้า มาในชีว ิ ตประจำวัน มั กเข้ ามามีส ่ว นร่ว มทางการเมื อ งเพราะคาดหวังว่า จะได้
ผลประโยชน์หรือกลัวสูญเสียผลประโยชน์ เมื่อผลประโยชน์ของตนได้รับการแก้ไขแล้วก็พร้อมจะหยุด
การเคลื่อนไหวและไม่ได้คำนึงว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งการตอบสนองผลประโยชน์ของตนเองนั้นจะ
สอดคล้องกับหลักการทางการเมืองหรือไม่
กิจฏิภันส์ ยศปัญญา (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
ชุมชนเมือง ศึกษากรณีประชาชนในหมู่บ้านสินธนา1 เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครงานวิจัยชิ้นนี้มี
การศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับความเข้าใจทางการเมืองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงหลัง

46
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 20- 50 ปีการศึกษา
อยู ่ ใ นระดั บ ม.ต้ น -ปริญ ญาโทมี ร ายได้ 3000 - 18,000 บาทและมี อ าชีพ รับ ราชการ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน อาชีพอิสระ และนักศึกษาผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับ
ต่ำ เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดปัจจัยทั้งหลายพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมประท้วง การมีบทบาทใน
ชุมชนและการเกี่ยวข้องกับพรรคการเมื องอยู่ในระดับต่ำในขณะที่การสื่อสารทางการเมืองและการ
เลือกตั้งอยู่ในระดับสูงความเข้าใจทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางในขณะที่
อายุและความเข้าใจทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
พลาพรรณ คำพรรณ์และคณะ (2545) ได้ศึกษาเรื่องการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองโดยเป็น
การศึกษาถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่าง ๆ ทั้งบทบาทตามอำนาจหน้าที่ที่ได้
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นหน้าที่ตาม
กฎหมายและบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนให้ชุมชนมีการพึ่งพาตนเอง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้
กำหนดประเด็นหลักไว้ 4 ประเด็นคือการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่าง ๆการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การพึ่งตนเองของชุมชน การดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในการเสริมสร้างและสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าบทบาทของ
บาทต่อมีส ่ว นสำคัญในการสร้างชุมชนพึ่งตนเอง และตัว แปรสำคัญที่มีผลต่อความสามารถการ
พึ่งตนเองของชุมชนคือการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็งการช่วยเหลือกัน ภายในชุมชนแหล่งรองรับ
ผลิตผลและการไปที่ปรึกษาของชาวบ้าน
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2553)ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการการจัดการชุมชนเข้ม แข็ง
รูปแบบปัจจัยและตัวชี้วัด โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์1 เพื่อศึกษาความเป็นมากระบวนการ
รูปแบบปัจจัยตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งของไทย 2 เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการการจัดการชุมชนเข้มแข็งของสังคมไทย 3 เลือกวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการ
จัดการรูปแบบปัจจัยและตัวชี้วัดของชุมชนเข้มแข็งของสังคมไทย 4 เพื่อนำเสนอแนวทางและองค์
ความรู้ที่เหมาะสมกับกระบวนการเสริมสร้างตัวชี้ วัดชุมชนเข้มแข็งของไทยอันนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
เที่ยงยืน และผลการศึกษาพบว่ากระบวนการจัดการชุมชนเข้มแข็งในสังคมพบว่ามีกระบวนการที่
สำคัญได้แก่กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กระบวนการฟื้นฟู
ผลิตจำและสร้างใหม่ กระบวนการใช้สิทธิชุมชนและข้อบังคับของชุมชน กระบวนการตัดสินใจร่วมกัน
ของชุมชนกระบวนการของเครือข่ายการพัฒนา และข้อสุดท้ายคือกระบวนการด้านจัดการตนเอง
ชาญวิทย์ โพธิ์เจริญ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต ถ์ โดยเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความมาก
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น้อยในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านด่านนาขามระหว่างชาวบ้านด้านหน้าขามเมื่อจำแนก
ตามลักษณะและบุคลและความแตกต่างของลักษณะชุมชนโดยผลการวิจัยพบว่าลัก ษณะส่วนบุคคลใน
การพัฒนาชุมชนบ้านด่านนาขาม มีส่วนร่วมในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยการมีส่วน
ร่วมมากสุดคือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และ
การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
เศรษฐไชย หทัยวรรธน์ (2551) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์การวิจัยนี้ใช้ประชากร
ในการศึกษา 400 คน พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและ
พบว่าในด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ และส่วนร่วมในการประเมิน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การเมืองในกระบวนการการมีส่วนร่วมมีความสำคัญต่อการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจาก
การกระจายอำนาจไม่ได้นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติเท่าที่ควร ส่งผลให้กรอบในการกำหนดทิศทางการ
พัฒนาของประเทศมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ไม่มีความยั่งยืนคือชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถดูแลตนเองได้ ทั้งนี้
การที่จะขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงได้โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถการกำหนดทิศทางการมีส่วนร่วมโครงการบ้านมั่นคง ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของคนในพื้นที่เองต้องอาศัยการพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินการวิจัยดังนี้
3.1 กรอบแนวคิด
3.2 วิธีการศึกษา
3.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
3.4 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 แนวประเด็นคำถาม
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 แนวคิดในการศึกษา
การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมโครงการบ้านมั่นคง เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยมีแนวคิดในการศึกษา คือ ศึกษาข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง ในส่วนของเรื่อง โครงสร้างอำนาจ วัฒนธรรมทางการเมือง และกลุ่ ม
ผลประโยชน์ เพื่อกำหนดปัจจัยหลักในการศึกษา อันนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง จากนั้น
จึ ง กำหนดประเด็ น ในการศึ ก ษา และสามารถกำหนดสาระและหลั ก ฐานต่ า งๆในการศึ ก ษาได้
โดยเฉพาะ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และตัวอย่างของแบบสัมภาษณ์ในการกำหนดประเด็น เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ สามารถตอบคำถามได้อย่างแม่นตรง ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงนั้น ผู้วิจัยจะทำ
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การอธิบายความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนโครงการบ้าน
มั่นคง มีรายละเอียด ดังนี้
การมีส่วนร่วมคือ การที่ประชาชนมีพลังอำนาจของพลเมือง เพื่ อพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง โดยต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการ ซึ่งมีระดับการมีส่วนร่วม 7 ระดับคือ
1. ระดับการให้ข้อมูล
2. ระดับการเปิดรับฟังความคิดเห็น
3. ระดับการให้คำปรึกษา
4. ระดับการวางแผนร่วมกัน
5. ร่วมปฏิบัติการ
6. การร่วมตรวจสอบ
7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน
ทั้งนี้ในทุกๆระดับการมีส่วนร่วมย่อมมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากการเมือง
แทรกซึมอยู่ในทุกระดับสถาบันทางสังคม การเมืองไม่ได้หมายความเพียงการแก่งแย่งอำนาจ แต่เกี่ยว
โยงไปถึงการต่อรองประนีประนอม การจั ดสรรผลประโยชน์ การแข่งขันทางการเมือง ทั้งนี้การศึกษา
เพื่อให้เห็นถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงต้องมองในประเด็นโครงสร้างอำนาจวัฒนธรรมทางการเมือง
และกลุ่มผลประโยชน์จึงจาเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกัน
ความสัมพันธ์ของทั้งสองแนวคิดจะนำไปสู่ผลลัพธ์ซึ่งคือการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
ทั้งนี้กระบวนการสำคัญที่เป็นอีกส่วนที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาแน่นอนว่าในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งการมีส่วนร่วม การเมืองในการมีส่ วน
ร่วม จนถึงการจัดตั้งการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง นั้นย่อมมีปัญหาอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน
ทุกขั้นตอน ดังนั้นแล้วการศึกษาเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาการแก้ไขปัญหาย่อม
สามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดีที่สุด
การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบไปด้วยปัจจัย 3 ปัจจัย คือ โครงสร้างอำนาจ
วัฒนธรรมการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่ง 3 ปัจจัยนี้จะนำไปสู่การเข้าใจในพฤติกรรมกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต และการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง เช่น ความขัดแย้ง
เป็นต้น

50

การเมืองในกระบวนการการมีส่วนร่ วม

1.โครงสร้างอานาจ

1. ระดับการให้ขอ้ มูล

2. วัฒนธรรม
การเมือง

3. กลุ่มผลประโยชน์

การมีส่วนร่ว5.
ม ร่ วมปฏิบตั ิการ

2. ระดับการเปิ ดรับฟังความคิดเห็น

6. การร่ วมตรวจสอบ

3. ระดับการให้คาปรึ กษา

7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน

4. ระดับการวางแผนร่ วมกัน

ชุมชนจัดการตนเอง

ภาพที่ 3.1 แสดงแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาโครงสร้างอำนาจ ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจของกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้า
สู่การขับเคลื่อนว่ามีลักษณะการรวมตัวรูปแบบใด รวมไปถึงการระดมทรัพยากรของกลุ่มในการ
ขั บ เคลื ่ อ นอั น นำไปสู ่เ ป้า หมายของกลุ ่ม สำหรั บ การศึ ก ษาวัฒ นธรรมการเมือ ง จะทำให้ ท ราบ
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ลักษณะเฉพาะของกลุ่มแต่ละกลุ่ม เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกัน อาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่
แตกต่างกันได้ ในขณะที่การศึกษากลุ่มผลประโยชน์ย่อมทราบยุทธวิธีการขับเคลื่อนของกลุ่ม ดังนั้น
การศึกษาในครั้งนี้จำเป็นต้องศึกษา ทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวจึงจะทำให้ทราบถึงการเมืองในกระบวนการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์
นอกจากนี้ เมื่อทราบถึงการเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มแล้วจะนำไปสู่แนวคิดการ
จัดการชุมชน เป็นการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการทราบระดับการมีส่วน
ร่วม 7 ประการ คือ 1.ระดับการให้ข้อมูล 2.ระดับการเปิดรับฟังความคิดเห็น 3.ระดับการให้คำปรึกษา
4.ระดับการวางแผนร่วมกัน 5.ร่วมปฏิบัติการ 6.การตรวจสอบ 7.ระดับการควบคุมโดยประชาชน

3.2 วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาข้อมูลที่ทำการแบ่งเป็น 3 แหล่งได้แก่
3.2.1การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
ผู้ว ิจ ัย เก็บ รวบรวมข้อมูล จากการเข้ าไปคลุ กคลี กับผู้ท ี่มีส ่ว นร่ว มหรื อเกี่ยวข้อ งกับ การเมื อ งใน
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยการสังเกตซักถามจดบันทึกข้อมูล
3.2.2การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่
สำคัญ (Key Informant) ในการศึกษานี้ส ั มภาษณ์ กั บเป็นผู ้เ กี่ ยวข้ องคื อ การสัมภาษณ์โ ดยการ
สัมภาษณ์เป็นลักษณะการพูดคุยแบบธรรมชาติมากกว่าการตั้งใจถามคำถามแบบเคร่งเครียดเพื่อ
ต้องการคำตอบ
3.2.3 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) ที่เกี่ยวข้องได้แก่เอกสารทาง
วิชาการหนังสือวิทยานิพนธ์งานวิจัยต่างๆรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูล
พื้นฐานของชุมชน

3.3 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองในกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต คือ สมาชิกในชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการการมีส่วน
ร่วมสามารถอธิบายปรากฏการณ์ในชุมชนได้

52

3.4 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญทำการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญโดยยึดหลักเกณฑ์คือต้องเป็นคนในท้องถิ่น
ทราบปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ผู้นำ
ของชุมชน อีกทั้งสมาชิกในชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า 5
ปีและเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปโดยสามารถให้ข้อมูลได้และมีความเต็มใจที่จะ
ให้ข้อมูล ทั้งนี้ทำการเก็บข้อมูลจำนวน 15 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
3.4.1 ผู้นำที่เป็นทางการ
จำนวน
2
คน
เพื่อให้ได้ข้อมูลจากทั้งตัวราชการ และประชาชนทั่วไป จึงต้องมีการเก็บข้อมูลผู้นำที่เป็นทางการได้แก่
ผู้นำชุมชนที่มีตำแหน่งทางราชการ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด เป็นต้น
3.4. ผู้นำไม่เป็นทางการ
จำนวน
5
คน
คือผู้นำที่มีความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ทราบถึงประวัติศาสตร์ในชุมชนและ
อาศัยอยู่ในชุมชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
3.4.3 สมาชิกในชุมชน
จำนวน
4
คน
ผู้อาวุโสในชุมชนต้องอาศัยอยู่ในชุมชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรืออาจมากกว่านั้น และเห็นความเปลี่ยนแปลง
ภายในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
3.4.4 ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จำนวน
4
คน
รวมทั้งสิ้น
จำนวน
15
คน

3.5 แนวประเด็นการสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) ใช้แบบสัมภาษณ์จด
บันทึกข้อมูลและบัน ทึกเทปขณะทำการสัมภาษณ์เครื่องมือที่ใช้ประกอบการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของชุมชนและการสัมภาษณ์สอบถามเกี่ยวกับ
การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเริ่มแรกเป็นการสอบถามแบบปลายเปิดมีจุดมุ่ งหมายเพื่อ
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้รู้แต่ละคนโดยใช้คาถามอย่างกว้างๆเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานภายในชุมชน
อย่างอิสระ รวมถึงการเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมจากนั้นเป็นการสอบถามปลายปิดในประเด็นที่
ต้องการความชัดเจน
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3.6 แนวประเด็นคำถาม
ประเด็นการสัมภาษณ์จะแบ่งเป็น 7 ประเด็นโดยใช้แนวการสัมภาษณ์
กับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ (Key-informants) เหมือนกันทั้งหมดสามารถแยกประเด็นได้ดังนี้
3.6.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน อาชีพ รายได้
การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม สถานภาพในกลุ่ม
3.6.2 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งอาณาเขตเขตการปกครองประชากร
สภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน พัฒนาการการก่อตั้งชุมชน
3.6.3 กระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง สมาชิกในชุมชนในการ
ขับเคลื่อนบ้านมั่นคง วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
3.6.4 การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้แก่ การจัดสรรผลประโยชน์ การ
ต่อรองกับภาครัฐ การแข่งขันทางการเมือง ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา
3.6.5 ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาในทุกระดับตั้งแต่การเมือง การมีส่วนร่วม และการ
ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
3.6.6 การจัดการปัญหาและอุปสรรค
3.6.7 ข้อเสนอแนะ

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามต้องการแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
จะต้องนำเอาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์เสียก่อนแล้วนำไปบันทึกโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่
โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาทำให้เป็นระบบ พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่า
ต้องการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งใดกับสิ่งใด ทั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาแบบองค์
รวม โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพื่อเชื่อมโยงกับ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระโดยยึดหลักตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีควบคู่
บริบทรวม และเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถนำเสนอผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์การวิจัยใน 2 ประเด็นได้แก่
1.เพื่อศึกษาการเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง และ2.เพื่อศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการเมืองในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้าน
มั่นคงซึ่งในการนำเสนอผลการศึกษาจำเป็นต้องแสดงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ อันจะแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการมีส่ว นร่ว มทางการเมือง ปัญหาอุปสรรค รวมไปถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวได้อย่างมีแบบแผน จึงทำการอภิปรายผล จำแนกออกเป็น 3 ส่วน โดยมีข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
สำคัญทำให้การศึกษามีความครอบคลุมมากขึ้น ดังนี้
1)
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
2)
การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนโครงการบ้าน
มั่นคง
3)
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง

4.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
แรกเริ่มรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและประชาชนปลูกสร้างบ้านเรือน
รุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะที่บริเวณคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งมีชาวบ้านปลูกบ้านเรือนรุกล้ำลำคลองและกีดขวางทางเดินน้ำมานานหลายสิบปี เป็น
จำนวน 16 ชุมชน รวม 1,084 ครัวเรือน ทั้งนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดทำแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนที่
ต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากพื้นที่ริมคลอง ซึ่งกลายมาเป็นโครงการบ้านมั่นคง โดยการดำเนินการนั้น
จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วน คือ
1. องค์กรชุมชน ทั้งระดับชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน จะเป็นกลไกหลักในการทำงาน
และการจัดการ ทั้งนี้เพราะชุมชนเป็นเจ้าของปัญหาและรู้ถึงความต้องการของตนเอง
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2. หน่วยงานระดับท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล หน่วยงานของรัฐและเอกชนในท้องถิ่น ฯลฯ เป็น
หน่วยงานหลักที่จะมีส่วนร่วมพัฒนา สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับองค์กรชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยง
การพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ในท้องถิ่นร่วมกัน
3. สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุม ชน (พอช.) เป็ น หน่ ว ยงานส่ว นกลางที่ ม ีบ ทบาทส่ งเสริม
สนับสนุนและอำนวยการให้เกิดการทำงานร่วมกันในแต่ละชุมชนอย่างเป็นขบวนการ โดยเชื่อมโยงให้
เกิดขบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันและต่อเนื่องถาวรอีกทั้งเป็นหน่วยงานที่
ผ่านงบประมาณมาจากรัฐสู่ชุมชน เพื่อการจัดหาที่ดินและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ
กรณีของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตสอดคล้องกับรูปแบบที่เป็นการพัฒนาชุมชนเป็นแกน
เป็นการพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ การวางผัง การ
พัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ทั้งนี้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาชุมชนที่เชื่อมโยงช่วยเหลือกันในด้านอื่นๆ เช่น การออมทรัพย์ การจัดสวัสดิการของชุมชน การ
ประกอบอาชีพ เป็นต้น ลักษณะโครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งของ
ชุมชน กำหนดความต้องการอย่างรูปธรรม การก่อสร้าง การจัดการด้านการเงิน การกำหนดการอยู่
อาศัยที่สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการด้านการเงิน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,2560)
ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ชาวชุมชนรวมกลุ่มกัน เพื่อ
บริหารจัดการซื้อที่ดินและที่อยู่อาศัยใหม่ สนับสนุนงบประมาณการสร้างบ้านใหม่ แบ่งออกเป็น 1.
งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 5 ล้านบาท 2. งบอุดหนุนที่อยู่อาศัย 2.5 ล้านบาท 3. งบบริหารจัดการ
125,000 บาท และ 4. สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยรวม 32.4 ล้านบาทเศษ กำหนดระยะผ่อนชำระคืน 15
ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทต่อปี เมื่อผ่อนส่งหมด จะเป็นกรรมสิทธิ์ให้ลูกหลานได้อยู่อาศัย
ต่อไป
“เมื่อก่อนมีหมายมาแปะที่บ้านทุกหลัง พร้อมกับเทศบาลเข้ามาแจ้ง บางกลุ่มก็ต้องย้ายไปอีก
พื้นที่ที่ไม่ใช่เทศบาลนี้ แต่เราไม่อยากไป เพราะเป็นที่เรียนที่ทำกิน ” (สมควร ทับดี, สัมภาษณ์ 23
กรกฎาคม 2560)
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
1. ชุมชนหลังแม็คโครรังสิต
มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ห ลังแม็คโครรังสิตเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2548 ชุมชน
หลังแม็คโครรังสิต เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้ โดยการชักนำกันมาบางคนก็เป็นญาติพี่น้องกัน บางคนก็
เป็นเพื่อน เมื่อก่อนเป็นชุมชนเล็กๆ แต่เมื่อเห็นว่าอยู่ได้ก็ชักนำกันมาเรื่อยๆ จนเต็มพื้นที่ บาง
ครอบครัวก็มาจากต่างจังหวัดมาทำมาหากินในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง
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ภาพที่ 4.1 สภาพความเป็นอยู่เดิม
ที่มา:ดวงดี ถาวรทอง (2560)

ภาพที่ 4.2 สภาพความเป็นอยู่เดิม
ที่มา:ดวงดี ถาวร (2560)
2. ชุมชน STI พัฒนา
มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เอส ที ไอ พัฒนา เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2549ชุมชน STI
พัฒนาเกิดขึ้นประมาณปี 2514 มีนักธุรกิจมาซื้อขายที่ดินของนายแผนทำโรงงานทอผ้าชื่อ บริษัท
สยามซินเททิกเท็กซ์ไทล์ จำกัด ชื่อย่อว่า S.S.T.I. (ชื่อซอยปัจจุบัน) มีคนงานจำนวนมาก หอพักจึงไม่
พออยู่ พนักงานจึงขอเช่าที่ปลูกบ้านเป็นของตนเอง และส่วนหนึ่งอพยพมาจากสะพานแก้ว เพราะถูก
ไล่ที่ จึงมาอาศัยรวมกันอยู่ในซอย S.S.T.I. ทำให้เป็นชุมชนใหญ่ ชาวบ้านที่ย้ายมามีอาชีพต่อเรือไม้สัก
ต่อมาเทศบาลเมืองรังสิตได้จัดโครงสร้างผังเมืองใหม่ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการจึงให้ชื่อ
ซอยใหม่ตามชื่อถนนคือ ซอยรังสิต-นครนายก 15
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ภาพที่ 4.3 สภาพความเป็นอยู่เดิม
ที่มา:ดวงดี ถาวรทอง (2560)

ภาพที่ 4.4 สภาพความเป็นอยู่เดิม
ที่มา:ดวงดี ถาวรทอง (2560)
3.ชุมชนสะพานคู่
มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สะพานคู่เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2547ชุมชนสะพานคู่ตั้งอยู่
บริเวณเลียบคลอง รังสิต-นครนายก หมู่ 5 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่
จากบ้านฟ้าลากูนจนถึงบ้านธงชัย
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ภาพที่ 4.5 สภาพความเป็นอยู่เดิม
ที่มา:ดวงดี ถาวรทอง (2560)

ภาพที่ 4.6 สภาพความเป็นอยู่เดิม
ที่มา:ดวงดี ถาวรทอง (2560)
4. ชุมชนบ้านชายคลอง
มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านชายคลอง เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2547 เดิมบ้านชาย
คลองอยู่ปลายนาหรือชายนาด้านที่ติดคลอง คนสมัยก่อนเรียกว่าอยู่ตีนนา ต่อมาความเจริญเข้ามามี
การตัดถนนเลีย บคลองบริเวณที่อยู่อาศัยส่งผลให้ต้องอยู่บริเวณชายคลอง ซึ่งเป็นพื้นที่ของกร
ชลประทาน ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง เป็นผู้บุกรุกปลูกบ้านอยู่ในที่สาธารณะ ชาวบ้านที่อยู่ชาย
คลองส่วนหนึ่งอยู่กันมาตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย ประมาณ 50-60 ปี มาแล้ว และอีกส่วนหนึ่งเพิ่งเข้ามา
บุกรุกปลูกบ้านเรือนได้ประมาณ 15-20 ปี เมื่อความเจริญเข้ามาทำให้ประชากรมากขึ้น เทศบาลนคร
รังสิตจำเป็นต้องขยายถนนปรับภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ ฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่ชายคลองจึงจำเป็นต้องหา
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ที่อยู่ใหม่ เทศบาลเมืองรังสิตจึงได้ประสานให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) เข้ามาจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ เพื่อเข้าสู่โครงการบ้านมั่นคง ทำให้ชาวบ้านมีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ภาพที่ 4.7 สภาพความเป็นอยู่เดิม
ที่มา:ดวงดี ถาวรทอง (2560)

ภาพที่ 4.8 สภาพความเป็นอยู่เดิม
ที่มา:ดวงดี ถาวรทอง (2560)
ปัจจุบันทั้งสี่ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นชุมชนใหม่ชื่อว่า ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ซึ่ง
ถือว่าเป็นชุมชนที่สามารถสร้างแรงผลักดันเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง สร้างความเข้มแข็งในการ
กำหนดอนาคตของตนเอง ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย นำไปสู่การรับรู้และการตัดสินใจ
ร่วมกัน ก่อนการร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนอย่างยั่งยืน
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ภาพที่ 4.9 สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบัน
ที่มา: ผู้วิจัย (2562)
ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีพื้นฐานมาจาก ชุมชน 4 กลุ่มอันเป็นรากฐาน
เดิมก่อนก่อตั้งชุมชนใหม่
“หลังจากสำรวจพื้นที่จึงพบว่ามีหลายชุมชนที่ต้องโดนรื้อที่อยู่อาศัย ทางเทศบาลก็แจ้งว่ารื้อแน่นอน
จึงมีการนัดพูดคุยกันว่าหลังจากโดนรื้อบ้านจะไปอยู่ที่ ไหนกันต้องวางแผนไว้ก่อน สมมุติว่าถ้าเราไป
ชุมชนเดี่ยวๆที่แปลงเล็กๆจะไม่ค่อยมีขาย ดังนั้นจึงต้องเอาหลายชุมชนมารวมกัน เพื่อซื้อที่แปลงใหญ่
ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ก็เปิดโอกาสในการหาที่ดินเอง ต้องไร่ไม่เกินสามล้าน แล้วเรา
ต้องต่อรองราคาเอง”
(วิเชียร ศรีสวัสดิ์,สัมภาษณ์ 7 กันยายน 2560)
การหาที่ตั้งชุมชน ต้องพิจารณาลักษณะแปลงที่ดิน สภาพทั่วไป เช่น ต้นไม้ ทางน้ำ ที่ดินต้อง
ถมมากหรือไม่ หากต้องถมที่มากก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด (น้ำ ไฟฟ้า ใกล้ไกล ทางระบายน้ำ) ทางเข้า-ออก เส้นทางคมนาคมหลัก
“เดิมที่ดินที่ดูไว้ตอนแรกมี15ไร่ แต่เมื่อไปเสนอ พอช. ไม่ให้ผ่านอนุมัติเพราะจำนวนคน 199
กับที่ดิน 15 ไร่จะมากเกินไป สร้างภาระส่วนต่างที่เหลือมาก จึงขอเจ้าของที่ซื้อเพียง 10 ไร่”
(สมควร ทับดี,สัมภาษณ์ 2 ตุลาคม 2560)
ซึ่งสอดคล้องกับวิเชียร ศรีสวัสดิ์หนึ่งในแกนนำชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตที่ว่า
“เมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นเหมือนที่ตาบอด มันไม่มีถนนเข้า ถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าผ่านที่คนอื่นอีก แต่
โชคดีที่ว่าเจ้าของที่ดินแปลงนี้ (แปลงที่ตั้งเป็นชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต) มีพี่เขยเป็นเจ้าของที่ดิน
ข้างหน้าจึงแบ่งที่บางส่วนให้เป็นทางเข้า”
(วิเชียร ศรีสวัสดิ์, สัมภาษณ์ 17 กันยายน 2560)
ด้วยผลกระทบต่างๆบังคับให้ประชาชนพยายามหาหนทางที่จะสามารถอาศัยอยู่บริเวณเดิม
ให้ได้ กรณีของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต เดิมเกิดจากการรวมตัวกันของ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเอสที
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ไอพัฒนา ชุมชนหลังแม็คโคร ชุมชนสะพานคู่ และชุมชนบ้านชายคลอง แต่ละชุมชนมีการรวมกลุ่ม
ของชุมชนเดิมของตนเองมาก่อน แต่จำนวนสมาชิกไม่มากพอที่จะสร้างพลังอำนาจในการขับเคลื่อน
เป็นบ้านมั่นคง ท้ายที่สุดทั้ง 4 ชุมชนจึงรวมตัวกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือการมีที่ อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง โดยที่ไม่ไกลเมืองมาก สามารถดำรงชีวิตแบบเดิมของตนเองได้อยู่
ตารางที่ 4.1 แสดง กลุ่ม/จำนวนครัวเรือน/ผู้นำกลุ่ม
กลุ่ม
จำนวนครัวเรือน
บ้านชายคลอง
38
สะพานคู่
61
STI (โรงงาน)
70
หลัง Makro

30

รวม
199
ที่มา : ข้อมูลสรุปจากการสัมภาษณ์ และเอกสารจากภาคผนวก

ผู้นำกลุ่ม
นางกนกพร พิมโพธ์
นางสาวบูรณี ขอมีกลาง
นายสำราญ สัญวิลาศ
วิเชียร ศรีสวัสดิ์
นางดวงดี ถาวรทอง
นิเวศ มอญดี
-

ชุมชนประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.บ้านชายคลอง 2.สะพานคู่ 3.STI 4.หลัง Makro ปัจจุบัน
สามารถสำรวจได้ ประมาณ 95 ครัวเรือนจาก 199 ครัวเรือน สาเหตุจากขณะนี้ยังสร้างไม่ครบจำนวน
ที่แจ้งไว้ นอกจากนี้มีบางครัวเรือนได้ทำการย้ายออกไปไม่สามารถติดตามได้ โดย ไพวัลย์ พรมจำปา
และบูรณี ขอมีกลาง (สัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “อย่างสะพานคู่ 61 ครอบครัว เหลือ
15 ครอบครัวในภายหลัง ไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะออมกับเรา”
นอกจากนี้ผลการศึกษา พบว่า สามารถจำแนกตามภูมิลำเนาเดิมของกลุ่ม พบว่ามีพื้นเพส่วน
ใหญ่ ลำดับแรกมาจาก ภาคอีสาน ลำดับที่สอง มาจากบริเวณเดิมอยู่แล้ว คือ เขตปทุม ธานี ลำดับที่
สาม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งคละกันไป และพบว่าส่ว นใหญ่มี ร ะดั บ
การศึกษาที่ระดับประถมศึกษา
จากข้อมูลพบว่า กลุ่ม STI มีจำนวนครัวเรือนสูงสุดทำให้เป็นกลุ่มที่มีอัตราการต่อรองสูงมาก
ที่สุดด้วย ลำดับที่สอง คือ กลุ่มสะพานคู่ ลำดับที่ส าม คือ บ้านชายคลอง และลำดับที่สี่ คือ หลังแม็ค
โครเป็นครัวเรือนที่มีสมาชิกน้อยที่สุด
ผลการศึกษายังพบว่า อาชีพของสมาชิกในชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต สามารถจำแนกได้ 4
ประเภท ได้แก่ 1.ค้าขาย 2.เย็บผ้า 3.รับจ้าง เช่น ขับรถแท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง เป็นต้น และ4.
พนักงานโรงงาน โดยมีรายได้ถัวเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 10,000-20,000 บาท
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โดย วิเชียร ศรีสวัสดิ์ (สัมภาษณ์ 7 กันยายน 2560) ให้ทัศนะว่า “มีบ้านอยู่ 199 แปลงแต่ยัง
สร้างไม่หมด เข้ามาอยู่ประมาณ 126 ที่สร้างบ้านเสร็จแล้วยังไม่เข้ามา เขามีที่พักเขารอปลดเกษียณ
แล้วเข้ามาอยู่ เราไม่ได้เลือกคนในชุมชนว่ารวยหรือจนต้องเอาเขามาหมดนั่นแหละนอกจากเขาไม่เอา
เอง เขามีศักยภาพที่จะไป ก็มีบางคนที่รวยและบางคนที่จน”
นอกจากนี้ พรทิพย์ ศิริบาล (สัมภาษณ์ 7 กันยายน 2560) ได้เล่าถึงช่วงแรกหาซื้อที่ดินเพื่อ
ดำเนินการขอกู้ว่า “ค่าที่ขึ้นอยู่กับตารางวาถ้า 15 ตร.วาก็ 1321บาท ถ้าที่น้อยกว่านั้นก็จะเสียน้อยลง
ไป เพราะมันถูกเราเลยจ่ายได้ เราไม่สามารถไปซื้อบ้านในหมู่บ้าน อีกอย่างงเราสลิปเงินเดือนก็ไม่มี
เรามันพวกหาเช้ากินค่ำ ก็พอจะมีกำลังเท่านี้ ”
จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่สมาชิกมีรายได้ค่อนข้างน้อยจนถึงระดับปานกลาง และมีอาชีพที่
ค่อนข้างหลากหลาย คือ ในครอบครัวหนึ่งๆอาจประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่างและนำรายได้มาถัว
เฉลี่ยกัน ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน อย่างไรก็ตามยังมีบางส่วนที่ค่อนข้างมีฐานะ
ค่อนข้างดี แต่มาเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย เพราะไม่มีที่ดินและบ้านเป็นของตนเอง
ขณะเดียวกัน บุญพา เลิศแจ่มศรี (สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2560) ให้ทัศนะว่า “ที่อยู่ในชุมชน
คือ แม่บ้านเยอะผู้สูงอายุเยอะ คนแก่อยู่กับบ้าน” จึงทราบได้ว่าโดยมากผู้อยู่อาศัยในชุมชนจะเป็น
ผู้หญิงที่ทำหน้าที่แม่บ้าน และคนชรา ผู้ชายส่วนใหญ่มักไปทำงานข้างนอกบ้าน เป็นการแบ่งหน้าที่กัน
ทำงานคล้ายกับวิถีของชุมชนในเขตชนบทเป็นอย่างมากทั้งที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง อันเป็นคติโบราณ
ว่า “ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า และผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ” ซึ่งแตกต่างกับสังคมเมืองในปัจจุบันที่ส่วน
ใหญ่ทั้งชาย และหญิงจะเป็นฝ่ายออกไปทำงานหาทรัพย์สินทั้งคู่
ผลการศึกษายังพบว่า ลักษณะการบุกรุกพื้นที่ของทั้ง 4 กลุ่ม ค่อนข้างต่างกัน กล่าวคือ
1.กลุ่ม STI เป็นกลุ่มที่เช่าที่ดินอยู่ และบางส่วนบุกรุกที่ดินของโรงงาน STI นั่นเอง 2.กลุ่มสะพานคู่
บุกรุกที่ดินในเขตชลประทาน 3.กลุ่มชายคลองบุกรุกพื้นที่ของกลุ่มชลประทาน และ 4.กลุ่มหลังแม็ค
โครบุกรุกที่ดินของภาคเอกชน
สอดคล้องกับ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2562) สรุปว่า “กลุ่ม STI ใหญ่ที่สุด
พวกนี้ทำงานที่เดิม เช่น รับจ้างต่อเรือ สร้างบ้าน มาจากทั่วทุกภูมิภาค เพราะเดิมถิ่นนี้มีอายุแค่ 100
กว่าปีเป็นคนถิ่นเดิมน้อย มีแนวโน้มว่าส่วนมากเป็นคนอีสาน เพราะในสมัยก่อนที่ตรงนี้เป็นพื้นที่
การเกษตร คนอีสานเข้ามารับจ้างทำงาน เวลาต่อมาก็ทำงานในภาคอุตสาหกรรม”
นอกจากนี้ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สัมภาษณ์ , 13 สิงหาคม 2562) ให้ทัศนะว่า “ชุมชนสร้างสรรค์
นครรังสิตเป็นอีกชุมชนที่มีปัญหาด้านการจัดการที่อยู่อาศัย เขาก็รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาในส่วนมิติ
ของเขา ประกอบด้วย 4 กลุ่ม สำหรับผู้มีรายได้น้อย”
กล่าวโดยสรุป จากข้อมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่า กลุ่มที่มีอำนาจในการ
ต่อรองผลประโยชน์มากที่ส ุด คือ กลุ่ม STI จาก ทั้งหมด 4 กลุ่ม ด้ว ยมีส มาชิกในกลุ่มสูงที่สุ ด
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นอกจากนี ้ ย ั ง พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ม ี ภ ู ม ิ ล ำเนาเดิ ม จากภาคอี ส าน อพยพเข้ า มาทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี และบางส่วนอยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้วแต่ไม่ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงทำให้ต้องบุกรุกพื้นที่ โดยพบว่าส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มทำงานค่อนข้าง
หลากหลาย คือ ค้าขาย เย็บผ้า รับจ้าง เป็นต้น ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้วิเชียร ศรีสวัสดิ์
(สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2560) สรุปว่า “ที่เราไม่ไปเพราะอะไร ลูกเมียทำมาหากินที่นี่ เราออกไปไกล
เราก็เสียค่ารถค่าอะไรแพงขึ้นไปอีก”

4.2 การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนจัดการตนเอง กรณีศึกษา ชุมชน
สร้างสรรค์นครรังสิตสามารถอภิปรายปรากฏการณ์ ได้ 4 ส่วน ดังนี้
4.2.1 โครงสร้างอำนาจของชุมชน
ในระยะการก่อตั้งชุมชนอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ยังไม่ได้รวมชุมชนและแต่ละชุมชนต่าง
มีผู้นำเดิมของแต่ละกลุ่ม ดังนั้นในการประชุม การดำเนินงาน การชี้แจงทำความเข้าใจต่า งๆจึง
สามารถดำเนินงานผ่านผู้นำของแต่ละกลุ่ม เห็นได้ว่าอำนาจการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โครงสร้างอำนาจเป็นรูปแบบอำนาจแบบพหุนิยม คือ อำนาจกระจายไปยังผู้นำของแต่ละชุมชน
ในช่วงระยะการดำเนินการติดต่อกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุม ชนเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการจัดตั้งชุมชน
นั้น ผู้นำแต่ละชุมชนต่างมีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะให้ชุมชนตนเองดำเนินการเรื่องใดบ้าง ทั้งการ
กระจายข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจภายในชุมชนของตนเอง การจัดตั้งคณะดำเนินงาน การ
สำรวจรายได้คนภายในชุมชน ฯลฯ ต่างเป็นของแต่ละชุมชนดำเนินการแยกกันทั้งสิ้น
“แต่ละกลุ่มมีผู้นำเดิมอยู่แล้ว ผู้นำก็ต้องมีหน้าที่ประสานความเข้าใจกับชุมชนตนเอง ว่ามี
ระเบียบอย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง”
(วิเชียร ศรีสวัสดิ์,สัมภาษณ์ 17 กันยายน 2560)
ความเปลี่ยนแปลงในภายหลังจากการพยายามรวมชุมชนต้องอาศัยกระบวนการทำงานร่วมกันและ
สร้างความเชื่อใจดังแกนนำชุมชนสมควร ทับดีได้กล่าวว่า
“เมื่อก่อน 1 เดือนมีประชุม 2-3 ครั้ง จุดเริ่มต้นของการทำงานคือมีการประชุมเรื่องไล่ที่นั้นแหละ
แล้วมีการเลือกคณะกรรมการ ช่วงนั้นเป็นกรรมการ 15 คนก็ดีมาก มีคนที่มีความรู้เก่งๆอยู่”
(สมควร ทับดี,สัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม 2560)
ต่อมาเมื่อเริ่มมีการรวมตัวกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจจากพหุนิยม
กลายเป็นโครงสร้างอำนาจที่มีความเป็นชนชั้นนำมากขึ้น เนื่องจากต้องรวมชุมชน 4 ชุมชนเข้าด้วยกัน
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จึงไม่ส ามารถแยกกัน บริห าร แต่ต้องอาศัยการตัดสินใจจากผู้น ำและคณะกรรมการของชุ ม ชน
สร้างสรรค์นครรังสิตไม่ใช่ผู้นำและคณะกรรมการจากชุมชน 4 ชุมชน
“ชุมชนแรกๆก็แยกกันบริหาร แต่พอจะมารวมกันซื้อที่ก็มาบริหารร่วมกัน ต่างคนก็ต่างถือของตนเอง
มา แล้วมาแบ่งบทบาทหน้าที่กันใหม่ เดิมแต่ละชุมชนมีการเก็บเงินของแต่ละชุมชนอยู่แล้ว พอมา
จัดตั้งเป็นสหกรณ์ก็เริ่มมีการจัดระบบใหม่”
(พี่เล็ก,สัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม 2560)
การรวมชุมชนจึงต้องมีการปรับตัวระหว่าง 4 ชุมชน มีการเลือกผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ
ใหม่โดยปัจจุบันโครงสร้างอำนาจของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จะมีกระบวนการ การมีส่วนร่วมผ่าน
2 องค์กร คือ 1.ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต และ2.สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์เป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญใน
การขับเคลื่อนชุมชนในการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดการตนเอง
“มารวมตัวกันโดยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย หมายความว่าถ้าจั ดตั้งกลุ่มขึ้นมาจะถอนเงิน
ไม่ได้ โดยมีการสนับสนุนจากพอช. ร่วมด้วยกับเทศบาล โดยขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2547”
(ดวงดี ถาวรทอง ,สัมภาษณ์7 สิงหาคม 2562)
การดำเนินการของสหกรณ์จะมีความมั่นคงเมื่อสมาชิกจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ในฐานะเจ้าของสหกรณ์สมาชิกจะต้ องให้ความสำคัญในการเข้ าร่วมประชุม เพื่ อรั บทราบผลการ
ดำเนินงาน กำหนดนโยบาย คัดเลือกคณะกรรมการ ตรวจสอบงบประมาณ และที่สำคัญสมาชิก
จะต้องมีวินัยต่อตนเองทั้งในการออมเงินและการจ่ายชำระหนี้คืนแก่สหกรณ์
“สหกรณ์เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารงาน เพราะอย่างรายได้ ทรัพย์สินยังไม่ถือครองใน
นามสมาชิกถือครองในนามสหกรณ์ทั้งหมด”
(ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม, สัมภาษณ์ 13 สิงหาคม 2562)
“เมื่อรวมกลุ่มกันได้ ถึงมีสหกรณ์ได้”
(วาสนา ยั่งยืน,สัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2562)
จะเห็นได้ว่าโครงสร้างอำนาจของชุมชนประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ชุมชนสร้างสรรค์นคร
รังสิต กับ สหกรณ์ ความแตกต่างของ 2 องค์กรนี้ คือ ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตเป็นหน่วยทาง
การเมืองและการปกครองภายในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเรียบร้อยขึ้นมา ส่วนสหกรณ์มีหน้าที่ใน
การระดมทุน และหน้าที่ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนภายในชุมชนให้มีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ปกติสมาชิก ของ 2 องค์กรนี้จะสลับสับเปลี่ยนตามวาระไปเรื่อยๆ แต่ในภาพรวมเป็นกลุ่มก้อน
เดียวกัน คือ อาจสลับจากการดูแลชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตไปเป็นกรรมการสหกรณ์ หรือสลับจาก
สหกรณ์ไปเป็นกรรมการในชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตได้
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจาก แนวคิดของ Weber(อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา,2535:21) ชุมชน
สร้างสรรค์นครรังสิตมีรูปแบบการใช้อำนาจเฉพาะตัว คือผู้นำที่มีบุคลิก หรือลักษณะความสามารถ
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เฉพาะตัว ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจจากประชาชนให้โอนเอนตาม ยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งตาม
เจตนารมณ์ของผู้นำ ผู้นำของชุมชนมีส่วนอย่างมากในการดึงความเชื่อใจจากสมาชิกในชุมชน ทำให้
ภายในกลุ่มรู้สึกเคารพห่วงใยกันและกัน เนื่องจาก ทั้งชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต และกลุ่มสหกรณ์
ต่างล้วนเป็นกลุ่มผลประโยชน์เดียวกัน ที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็น Team Work นั่นเอง
อย่างไรก็ตาม ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2562) สรุปว่า “เนื่องจากมันมีคน
หลาย Gen มีคนเก่าคนใหม่ส่วนหนึ่งอาจจะมีการพูดคุยกันที่น้อยลง การออกไปทำงานข้างนอกทำให้
ห่างเหิน แต่ยังมีความผูกพันในระดับหนึ่งแต่ไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เขาลำบากกว่านี้ ”
สำหรับความแตกต่างในส่วนโครงสร้างอำนาจนั้น มีสาระสำคัญ คือ ความแตกต่างกันในส่วน
ของ Generation จากข้อมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ อธิบายว่า คนภายในชุมชนที่อยู่ส่วนใหญ่เป็น
แม่บ้าน กับผู้สูงอายุเสียมากในขณะเดียวกับจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมทำให้ทราบว่า บุคคลส่วน
ใหญ่ที่อยู่อาศัยภายในชุมชน สามารถจัดกลุ่มได้ อออกเป็น 3 จำพวก ตามแนวทางของ Strauss &
Howe (2007) ซึ่งบ่งชี้ว่า Baby Boomer (2489-2507) คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่จริงจัง เป็นทางการสูง
อนุ ร ั ก ษ์ น ิ ย ม มั ก มองปั ญ หาร่ ว มกั น ที ่ เ ป็ น สาธารณะมาก่ อ น ปั ญ หาของตนเอง ต่ า งกั บ พวก
Generation x (2508-2522) คือ ไม่เน้นความเป็นทางการเหมือน Baby Boomer เป็นปัจเจกชนมาก
ขึ้น ขณะที่ Genaration y (2523-2540) รักความสบาย หวังคำชม แต่ไม่อดทน เปลี่ยนงานบ่อยๆ ซึ่ง
เป็นความแตกต่างของ 3 กลุ่ม สำหรับกลุ่มในโครงการบ้านมั่นคงนั้นมี 3 กลุ่ม ดังนี้
1. Baby Boomer (2489-2507) ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เป็นผู้อาวุโสในชุมชน มีนิสัยค่อนข้าง
ประหยัด อดออม มักเข้ามามีส่วนร่ว มในกิจกรรมของชุมชนโดยตลอด เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูง เพราะ
เป็นกลุ่มที่สามารถดำเนินกิจกรรมภายในชุมชนเป็น ผู้อาวุโสในชุมชน มีเครือข่ายขนาดใหญ่ คือ รู้จัก
กัน ในชุมชนเกือบทั้งหมด มักทำงานเป็นทีม นอกจากนี้กลุ่มคน Baby Boomer ภายในชุมชนมี
ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงอย่างมาก โดยช่วงปัญหารื้อที่อยู่อาศัยนั้นกลุ่มคน
เหล่านี่ได้มีบทบาทในการรวบรวมสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหา และติดต่อ ประสานงาน ดำเนินการต่างๆ
ล้วนแต่เป็นผลงานของ Baby Boomer ภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้กลุ่ มคนเหล่านี้มีความ
กระตือรื้อร้นในการมีส่วนร่วมเพราะผ่านความยากลำบากในช่วงปัญหาและเป็นผู้ดำเนินการเข้าร่วม
โครงการเอง ทั้งมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่ากลุ่มอื่น และมีความสามารถใน
การทำงานมากกว่ากลุ่มอื่น จนได้รับความเชื่อใจจากสมาชิกภายในชุมชน และยังคงอำนาจภายใน
ชุมชนจนถึงปัจจุบัน
2. Generation x (2508-2522) วัยทำงานของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน และบางส่วน
ผู้ชายออกไปทำงานข้างนอก อาทิ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย จึงทำให้การเข้าร่วมของสมาชิกมีคละกันไป
คือ มีส่วนร่วมบ้างไม่มีส่วนร่วมบ้างตามแต่โอกาส เพราะส่ วนใหญ่อยู่ในช่ว งทำมาหากิน ผิดกับ
ผู้สูงอายุในชุมชนที่ค่อนข้างให้ความร่วมมือมากกว่าเพราะความเกรงใจกัน ทั้งนี้สามาชิกที่มีเวลาอีก
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ส่วนหนึ่งก็ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมภายในชุมชน สมาชิกในกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นทั้ง
กรรมการสหกรณ์ และกรรมการชุมชนมีสัดส่วนที่สูงสุด
3. Generation y (2523-2540) โดยมากเป็นวัยทำงานที่ยังไม่ถึงวัยกลางคน มีวิถีการดำเนิน
ชีวิตที่รวดเร็ว เป็นตัวของตัวเองสูง ต้องการยอมรับและความเข้าใจ อ่อนไหวต่อสถานการณ์และความ
ไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถปรับตัวได้ง่ายและมีเงื่อนไขในการทำงานเสมอ ไม่ค่อย
วางแผนในระยะยาว ให้ความร่วมมือน้อยกว่าทุกกลุ่ม ด้วยที่ว่ากลุ่มนี้ มีความสนใจต่อปัจุบันมากกว่า
อดีต จึงในความสำคัญกับการทำงาน มากกว่าสนใจการเมืองภายในชุมชน อีกทั้ง ส่วนมากไม่ใช่กลุ่มที่
ต่อสู้กับชุมชนมาแต่แรกเพื่อจัดตั้งชุมชน จึงทำให้ความรู้สึกความเป็นเจ้าของชุมชนและความผูกพันใน
ชุมชนมีน้อยกว่ากลุ่มอื่นอีก 2 กลุ่ม ด้วยเหตุนี้บทบาทภายในชุมชนของกลุ่ม Generation y จึงมี
น้อยกว่าอีกสองกลุ่ม ซึ่งสามารถพิจารณาการมีส่วนร่วมได้ใน 4 ระดับตามทัศนะของ Cohen and
Uphoff (1980อ้างถึงในพระมหาประกาศิตสิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร),2556:67) ดังนี้ 1.) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Decision Making) 2.)การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (Implementation) 3.)การ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และ4.)การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
กล่าวโดยสรุป โครงสร้างอำนาจของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ช่วงแรกเป็นรูปแบบอำนาจ
พหุนิยม คือ อำนาจกระจายไปยังผู้นำของแต่ละชุมชนไม่ได้จำกัดอยู่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เมื่อมีการ
รวมกลุ่มกันโครงสร้างอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงมีความเป็นชนชั้นนำมากขึ้นจากผู้นำ4กลุ่มกลายมา
เป็นมีผู้นำคนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน มีการรวมศูนย์อำนาจซึ่งผู้มีอำนาจเป็นคนส่วนน้อยในชุมชนที่
สามารถตัดสินใจแทนกลุ่ม และมีกลุ่มบริหารเพียงกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
เท่านั้น นอกจากนี้จ ะเห็น ได้ว ่า กลุ่ม Generation ทั้ง 3 ในชุมชนต่างมีการผสานอำนาจต่ อรอง
ระหว่างกลุ่มเอง แม้ว่ากลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ จะมีบทบาทมากที่สุดภายในกลุ่ม แต่กลุ่มอื่นๆอีก 2 กลุ่มก็
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยเช่นกัน
4.2.2 วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชน
วัฒนธรรมทางการเมือง มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการมีส่วนร่วมทางการเมือง สำหรับ
ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นชุมชนที่
มีการรวมตัวมาจากหลายชุมชน วัฒนธรรมการเมืองก็มีความแตกต่างกัน มีความเป็นพหุนิยม อำนาจ
กระจายในหลายๆกลุ่ม กลุ่มที่มีบทบาทและเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมภายในชุมชนก็
จะมีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมสูง แต่สำหรับกลุ่มที่ไม่รู้สึกความเป็นเจ้าของชุมชน มีบทบาทภายใน
ชุมชนน้อยก็จะไม่สนใจการเมืองภายในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
สมควร ทับดี (สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2560) ให้ทัศนะว่า “ต่างคนต่างความคิดทั้งเห็นแก่ตัว
ทั้งเห็นแก่ได้ จึงต้องใช้ผู้นำ ผู้นำจากกลุ่มออมทรัพย์ทำให้เขาเห็น เขาก็ให้ความร่วมมือดี”
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แสดงให้เห็นว่าเดิมสมาชิกในชุมชนมาจากต่างชุมชนแล้วต้องมารวมตัวเป็นชุมชนใหม่ ด้วย
สภาพปัญหาและความไม่มั่นคงสมาชิกต่างคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก จึงต้องอาศัยผู้นำ
ที่สร้างความน่าเชื่อถือและจูงใจให้สมาชิกให้ความร่วมมือ
สอดคล้องกับวาสนา ยั่งยืน (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “ผู้นำเราเขาทำอะไร มี
เหตุผล เห็นผล เชื่อแล้วก็ศรัทธาเขา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทั้ง 4 กลุ่มมารวมตัวกันมาจากผู้นำ แล้วก็
สมาชิกด้วย”
การที่มีลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ ก็มีข้อดี เช่นกัน คือ การกลายเป็นสังคมที่ยงั มี
ความยืดหยุ่นในตัวเองสูง เน้นการประนีประนอมผลประโยชน์มากกว่า สำหรับบางส่วนที่ไม่สามารถ
ปรับวัฒนธรรมทางการเมืองให้เข้ากับบริบทสภาพแวดล้อมของชุมชนได้ ก็มักเพิกเฉยหรือย้ายออกไป
ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สั มภาษณ์, 13 สิงหาคม 2562) ว่า “ฟันเฟืองสำคัญ คือ ผู้นำ
ศักยภาพของตัวชุมชนด้วยเป็นสิ่งสำคัญ ในภาพรวมเขามีคนที่มีศักยภาพในชุมชนอยู่เยอะบางคนเป็น
คนเก่าอยู่ชายคลองมาเป็น 10 ปีแต่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง แต่มีทรัพย์สินอยู่ส่วนหนึ่ง”
จะเห็นได้ว่า ผู้นำมีบทบาทในการตัดสินใจสูงมากเป็นผู้ที่ทำให้สมาชิกเกิดการรวมตัวกัน และ
ผลักดัน 2 องค์กรขึ้นมา เป็นเครื่องมือในการต่อรองผลประโยชน์ คือ 1.ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ที่
มีการรวมตัวจาก 4 กลุ่มอิส ระเดิมให้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นมา และ2.สหกรณ์ที่เป็นตัว
ขับเคลื่อนในชุมชน ผ่านการระดมทุน โดย บูรณี ขอมีกลาง (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) สรุปว่า
“สหกรณ์ คือหัวใจของชุมชน”
การที่ผู้นำเป็นผู้สร้างทีมโดยตรงนั้น ระบบภายในองค์กรชุมชมสร้างสรรค์นครรังสิต จะ
เสมือนมีมิติคู่ขนาน ผสานกับ 2 ระบบ คือ 1.การสื่อสารจากบนลงล่าง และ2.การสื่อสารในแนวนอน
ซึ่งพิจารณาได้ ดังนี้
การสื่อสารจากบนลงล่าง (Upward Communication) การสั่งการแบบนี้ คือ การส่งผ่าน
จากลำดับชั้นบังคับบัญชาในระดับสูงลงไปยังผู้ใต้ บังคับบัญชาในระดับต่ำกว่าภายในองค์กรซึ่งรวมถึง
นโยบายในการบริหารจัดการ ในส่วนของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตการมีส่วนร่วมในตรงนี้เกิดขึ้นจาก
การกระตุ้นของผู้นำ ที่ใช้วาทศิลป์ในการโน้มน้าวให้สมาชิกขับเคลื่อนองค์กร จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่าง
ใดที่ในหลายครั้ง ผู้นำจะมีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงานค่อนข้างสูง ว่าจะเลือกใช้กลยุทธ์ใด
ในการขับเคลื่อน ดังจะเห็นได้จาก วิเชียร ศรีสวั สดิ์ (สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2560) สรุปว่า “จะเลือก
ผู้นำที่ว่าโน้มน้าวใจคนเก่ง โน้มน้าวจิตใจคนได้ดี อย่างผมต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาเป็นใคร ควรจะพูด
กับเขาแบบไหน เราไปแบบใจเย็น ขนาดบางคนติดเหล้าผมก็ซื้อเหล้าไปนั่งกินกับเขาเลย แล้วค่อย
อธิบายเขาไปเรื่อยๆ”
การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) การสั่งการแบบนี้ คือ เป็นการ
สื่อสารข้ามหน่วยงานภายในองค์กรมีความจำเป็นยิ่งต่อการประสานงาน และการรวมหน้าที่สายงาน
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ภายในองค์กรที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน เป็นการผสานงานกันระหว่าง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ระหว่าง
ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แยกการดำเนินงาน แต่ผสานผลประโยชน์ร่วมกัน
กระบวนการในส่วนนี้มีแรงผลักดันจากการ เข้าร่วมประชุมของสมาชิก ผ่านการกระทำประชาพิจารณ์
ต่างๆ เพื่อเสนอในทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรในมิติคู่ขนาน คือ ชุมชนกับสหกรณ์ สอดคล้องกับ
ไพวัลย์ พรมจำปา (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “เรารวมกันเป็นทีมขึ้นมาทำให้เกิด
องค์กรขึ้นมา 2 อย่าง คือ สหกรณ์และชุมชนที่ช่วยกันทำงาน”
ดังนั้น จึงไม่อาจกล่าวได้เต็มที่นักว่าชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ แต่ยังคงแฝงไว้ซึ่งวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าอยู่ จะเห็นได้ว่า ชุมชน
สร้างสรรค์นครรังสิตนั้น มีอุดมการณ์ และเป้าหมายเดียวกันที่จะมีที่อยู่อาศัย เกิดพลวัติในการ
ขับเคลื่อนร่วมกัน แต่สภาพปัญหา คือ ยังเป็นการรวมตัวที่มีลักษณะเป็นองค์กรเฉพาะกิจไม่ได้ผสาน
ผลประโยชน์ตลอดไป ดังจะเห็นได้ ดังนี้
ดวงดี ถาวรทอง (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “ความขัดแย้งมาจาก ความไม่
มั่นใจกับคณะกรรมการ แรกเริ่มบริหารเอง แต่ในภายหลังเหมือนถูกกำกับ การเงินไม่โปร่งใส มีการ
ขัดกันเอง”
ส่วนไพวัลย์ พรมจำปา (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “สมาชิกไม่ค่อยมาประชุม
กัน ตอนนี้มีบ้านมีช่องแล้ว ไม่ค่อยเดือดร้อน แต่ส่วนมากเกือบทุกครอบครัวยังส่งประจำ”
แสดงให้เห็นว่าแม้ปัจจุบันจะสามารถสร้างชุมชนใหม่ได้สำเร็จมีการให้ความร่วมมือจาก
สมาชิกภายในชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็ยังมีบางส่ วนที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมใน
ชุมชน เนื่องจากมีความขัดแย้งภายในชุมชน การบริหารการเงินมีความไม่โปร่งใส
ทั้งนี้ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สัมภาษณ์ , 13 สิงหาคม 2562) สรุปว่า “ภาคประชาสังคมที่ไหนก็มี
ปัญหา เค้าเองก็ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกันเป็นหลายกลุ่มรวมๆกัน เขาเลยขาดความเป็นเอกภาพในบาง
เรื่อง”
สภาพปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วมก็คือ
สมาชิกในกลุ่มส่วนหนึ่งมองผลประโยชน์ในลักษณะเฉพาะกิจ พอกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
ส่วนหนึ่ง หรือฝ่ายตนได้รับผลประโยชน์แล้วมิได้มีการขั บเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ผู้นำจึงค่อนข้างมี
บทบาทในการกำหนดนโยบายของกลุ่ม แทนที่จะเกิดขึ้นจากพลวัติของสมาชิกในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่
สอดรับกับ แนวคิดว่าด้วยโครงสร้างอำนาจชนชั้นนำ Gaetanomosca (1939) มองว่าทุก ๆ
ทุก ๆ สังคมจะปกครองด้วยชนชั้นนำส่วนน้อยแต่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นกว่าคนทั่ว ๆ ไปเช่นเฉลียว
ฉลาดทะเยอทะยานมีแรงขับสู่ความสำเร็จสูงนอกจากนี้พื้นฐานทางครอบครัวยังเป็นปัจจัยสำคัญที่
นำไปสู่อำนาจโดยชนชั้นนำมี 2 ประเภทคือชนชั้นนำสูงสุดและชนชั้นนำรองชนชั้นนำสูงสุดทำหน้าที่
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วางนโยบายและเป็นผู้ใช้อำนาจทางสังคมอย่างแท้จริง ส่วนชนชั้นนำรองทำหน้าที่นำผลการตัดสินใจ
ของชนชั้นนำสูงสุดไปดำเนินการ
โดย วัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้าร่วมกับวัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วมนั้นมักพบได้ใน
กลุ่มสังคม เช่น ประเทศไทย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยน
บริบทเข้าสู่วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย คือ การที่ประชาชนมองเห็นประโยชน์ส่ว นตน
มากกว่าประโยชน์ของชุมชน ต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตนั้น ในขั้น
แรกแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะของปัจเจกชนนิยมเป็นอย่างมาก กล่าวคือ บุก
รุกที่ดินไปเรื่อยๆแม้จะรู้ว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายก็ตาม เป็นความจริงที่ชุมชนสร้างสรรค์นคร
รังสิตถูกกระบวนการทำให้เป็นชายขอบทั้งทางการเมือง และทรัพยากร แต่วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้อง
ตนในขั้นแรกของชุมชนก็สะท้อนภาพลักษณ์ทางความคิดออกมาเช่นกัน ว่าวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ ฟ ้ า ยั งคงฝั ง รากลึก ในสัง คมไทย และเมื ่ อ เปลี ่ย นวิ ธ ี เป็น การรอมชอมจึ ง ทำให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในบางส่วน คือ ผสมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมเข้าไป
ด้วย ดังคำกล่าวของ วิเชียร ศรีสวัสดิ์ (สัมภาษณ์ , 7 กันยายน 2560) ให้ทัศนะว่า “เรามาจากสลัม
เมื่อเรามาอยู่ ณ ตรงนี้แล้ว เราจะทำตัวแบบคนสลัมอีกต่อไปไม่ได้ ต้องมีกฎระเบียบ เกณฑ์ในการอยู่
อาศัยร่วมกัน”
กล่าวโดยสรุป เนื่องจากชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ไพร่ฟ้าผสมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมอยู่มาก ประกอบกับอำนาจในการตัดสินใจยัง
กระจุกตัวอยู่ที่ตัวผู้นำอยู่สูง แม้ผู้นำจะมาจากการเลือกตั้งก็จริงอยู่ทั้งจากชุมชนจัดการตนเอง และ
จากสหกรณ์ก็ตาม แต่ยังติดสภาพปัญหาในการบริหารงานอันเนื่องมาจาก กำลังคนขาดความรู้
โดยเฉพาะในส่วนของด้านบัญชีของการดำเนินงานในสหกรณ์จึงทำให้เกิดภาวะ Doubtful จาก
สมาชิก บางส่วนจึงไม่ปฏิเสธตัวเองที่จะขอออกไปจากชุมชน ซึ่งธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สัมภาษณ์ , 13
สิงหาคม 2562) ให้ทัศนะว่า “วิถีชีวิตเปลี่ยน เขามีทางเลือกที่ดีกว่าก็ย้ายออกไป”บูรณี ขอมีกลาง
(สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “สมาชิกไม่ค่อยเข้าร่วมแล้ว ต่างคนต่างทำมาหากิน ถ้ามี
ปัญหาเขาถึงจะเข้ามา”

4.2.3 กลุ่มผลประโยชน์ในชุมชน
กลุ่มผลประโยชน์ในชุมชน เป็นผลสืบเนื่องจากการมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน จนกระทั่ง
เกิดพลวัตในการรวมตัวของกลุ่ม เพื่อผลักดันผลประโยชน์ขึ้นมา การมีอุดมการณ์เดียวกันเป็นปัจจัย
หลักในการมีส่วนร่วม
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อาจกล่าวได้ว่า กลุ่มผลประโยชน์ต้องมีปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.วัตถุประสงค์ในที่นี้ก็
คือ อุดมการณ์นั่นเอง 2.เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของการกระทำ อาจเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็
ได้ และ3.มีบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน ในส่วนของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตนั้น มีครบทั้ง 3 ประการ แต่
ปัจจัยหลักที่ทำให้ทั้ง 4 กลุ่มนั้นมารวมตัวกันได้ เพราะเห็นปัญหาร่วมกัน หรือการมี อุดมการณ์
ร่วมกันนั่นเอง ดังจะเห็นได้ ดังนี้
สมควร ทับดี (สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2560) ให้ทัศนะว่า “คือแต่ก่อนนี้เราก็ไม่ไว้ใจเขา เขาก็
ไม่ไว้ใจเรา เพราะ 4 ที่มาร่วมกัน ต่างคนไม่ไว้ใจกันแต่พออยู่ร่วมกันมาแล้ว ทุกคนต้องเป็นหนึ่งใน
สหกรณ์สร้างสรรค์”
ดังนั้นหากจะรวมตัวเพื่ออยู่ร่วมกันต้องสร้างความเชื่อใจแก่กัน ไม่มีแบ่งเขาแบ่งเรา และ
ตั้งเป้าหมายเดียวกันสอดคล้องกับ บู รณี ขอมีกลาง (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “มา
รวมตัวกันได้เพราะจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2547 ไปเสนอที่กันพอช.พอดีเจอกันเลยเกิดความคิด
ที่จะรวมตัวกันขึ้น ไม่มีที่อยู่อาศัยเหมือนกัน และมีความเห็นตรงกัน”
ส่ ว นดวงดี ถาวรทอง (สั ม ภาษณ์ , 7 สิ ง หาคม 2562) ให้ ท ั ศ นะว่ า “เพราะว่ า ทุ ก คนมี
อุดมการณ์เดียวกัน คืออยากได้บ้าน”
จะเห็นได้ว่า การวมกลุ่มเป็น กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองนั้น สืบเนื่องจากกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ไม่มีพลังทางการเมือง จึงเกิดการต่อรองผลประโยชน์ในทางการเมืองขึ้นมา โดยเฉพาะพยายาม
กำหนดวัตถุประสงค์องค์กร และอุดมการณ์ทางการเมืองให้อยู่ระนาบเดียวกันการเจรจาต่อรองทาง
การเมืองเพื่อจัดตั้งกลุ่มจึงถือกำเนิดขึ้น
ทั้งนี้ วาสนา ยั่งยืน (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “พวกเรามีความกดดันสูงเลย
มารวมกันได้ กังวลว่าเงินจะพอส่งไหม แต่ก็อยากได้บ้าน”
แสดงให้เห็นว่าสมาชิกชุมชนทั้ง 4 ชุมชน ต่างมีปัญหาเร่งด่วนเรื่องเดียวกันและต้องการแก้ไข
ปัญหาไปในแนวทางเดียวกันคือ ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่และถาวรโดยไม่ไกลจากบริเวณเดิมมากนัก
ด้วยเป้าหมายเดียวกันจึงทำให้มีการรวมกลุ่มได้ง่าย และแต่ละชุมชนต่างเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ จึงมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการนางไก่ (นามสมมุติ) (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม
2562) อธิบายว่า “ทุกคนมาร่วมกันเพราะอยากมีบ้านค่ะ”
จากการศึกษาชุมชนทั้ง 4 ต่างเชื่อโยงกันด้วยผลประโยชน์ที่ตนจะสามารถมีบ้านและที่อ ยู่
ใหม่เป็นของตนเอง ดังนั้นจึงเป็นการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ ที่มีความรู้สึกตื่นตัวต่อสถานการณ์
รื้อชุมชนริมคลองที่เกิดขึ้น เป็นการรวมตัวโดยยึดถือเอาผู้ได้รับผลกระทบเดียวกันเป็นหลักมาร่วมกัน
แก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม

71
ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2562) ให้ทัศนะว่า “จุดแข็งที่เขามารวมตัวกันเกิด
จากปัญหา ส่วนหนึ่งมันมีกระบวนการเชิงสหกรณ์ คนที่ไม่มีวินัยก็จะหลุดออกไป ก็จะเหลือคนกลุ่ม
หนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนได้ ”
กล่าวโดยสรุป ปัจจัยหลักที่ทำให้ชุ มชนสร้างสรรค์นครรังสิตสามารถรวมตัวกันได้ทั้ง 4 กลุ่ม
ล้วนเกิดจากการมีอุดมการณ์เดียวกันของสมาชิกทั้ง 4 กลุ่มที่เห็นพ้องกันว่า อยากมีที่พักอาศัยเป็น
ของตนเอง ซึ่งผู้ที่ไม่มีวินัยในการออมเงินก็จะถูกขับออกไปจากระบบ เพราะเป็นกระบวนการที่ใช้
ระยะเวลานาน และมีความต่อเนื่องในการทำงานสูง ซึ่งถ้ามองให้ดีแล้วแท้จริงที่มารวมตัวกันนั้นก็เพื่อ
รางวัล เป็นรางวัลที่มีขนาดใหญ่ทำให้เกิดพลวัตในการรวมตัวค่อนข้างสูง เพราะที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัย
4 ที่สำคัญในการดำรงชีพ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ French and Raven (1959อ้างถึงในวาโร เพ็ง
สวัสดิ์, 2555) ได้จำแนกแหล่งที่มาของพลังอำนาจไว้ คือพลังอำนาจจากการให้รางวัล (reward
power) เป็ น พลั ง อำนาจที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการที ่ ผ ู้ บ ริห ารสามารถให้ ค ุ ณ ให้ ร างวั ล ให้ ต ำแหน่ ง หรือ
ผลประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติภารกิจหรือแสดงพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา
ส่วนของการร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) นั้นทำให้เกิดพลวัติในการขับเคลื่อนกลุ่ม
ขึ้นมา อันมีลักษณะของ Profits Sharing คือ การแบ่งผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมอย่างเท่า
เทียม การแบ่งผลประโยชน์เช่นนี้ทำให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความคาดหวังร่วมกั นว่ามีความเป็นได้ได้ที่
จะได้รับผลประโยชน์ และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างกำลังขึ้นมาต่อรอง กลุ่มชุมชนสร้างสรรค์นคร
รังสิตมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ต้องการมีที่อยู่อาศัย โดยผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ คือ ที่อยู่อาศัย ซึ่ง
ปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อมีกลไกบางอย่างในการจัดการกับผลประโยชน์ของกลุ่มที่แตกต่างกันได้
การรวมตั ว ของกลุ ่ม ที ่ห ลากหลายทั ้ง 4 กลุ ่ ม จึ ง ค่ อ นข้า งประสบกั บ ความสำเร็จ ในการต่อรอง
สอดคล้องกับ ดวงดี ถาวรทอง (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “การรวมตัวของสมาชิกมี
ความสามัคคีกันมีอุดมการณ์เดียวกัน สมาชิกให้ความร่วมมือ จุดที่สำคัญคือเรามีเป้าหมายเดียวกัน”
ในขณะเดียวกัน สมาชิกในกลุ่มก็ทราบดีว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้ถูก
เป็นคนชายขอบภายในสังคม เนื่องจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมทั้งด้านการศึกษา และเศรษฐกิจ
กล่าวคือ จากข้อมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่า ส่วนใหญ่ เป็นผู้มีรายได้น้อย แม้ไม่ถึงกับ
ยากจนนัก แต่มีความอัตคัดสูงภายใต้บริบทการพัฒนาของกระบวนการทำให้เป็นสังคมเมือง อย่าง
รังสิต ประกอบกับส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาเท่านั้น คนกลุ่มนี้จึงไม่มีทางเลือกมาก
นัก ที่จะทำให้ตนเองอยู่รอดภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ภายใต้สภาวการณ์ของกระบวนการกลืนทาง
วัฒนธรรม และทำให้กลายเป็นชุมชนเมือง การปรับตัวของสมาชิกในกลุ่มที่ไม่ทันต่อการทำให้ทันสมัย
นี้เอง เป็นปฏิกิริยาเร่งให้เกิดความกดดัน ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทที่สมาชิกในกลุ่มล้วน
ต้องปรับตัวในการแสวงหาที่อยู่อาศัย
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ดังนั้น เมื่อสมาชิกในกลุ่มเห็นพ้องต้องกันในปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่าง
ใดที่ ทั้ง 4 กลุ่มจะรวมตัวกันอย่างรวดเร็วโดยใช้การเป็นผู้มีรายได้น้อยร่วมกันเป็นดั่งใบเบิกทาง ใน
การรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองผลประโยชน์ ซึ่ง ธีรวุฒิ กลิ่ นกุสุม (สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2562) ให้
ทัศนะว่า “1 เขามีรายได้น้อย ไม่มีเครดิต เข้าถึงสินเชื่อได้ยาก อย่างเช่นจะกู้ในธนาคารของรัฐก็ต้องมี
เครดิตแต่อันนี้ไม่ต้องมีเครดิต เขาไม่มีตัวเลขในเชิงบัญชี เขามีรายได้รายวัน”
กล่ า วโดยสรุ ป การมี อ ุ ด มการณ์ แ ละผลประโยชน์ ร่ ว มกั น เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที ่ ท ำให้
ผลประโยชน์เกิดความโน้มเอียงทางการเมืองขึ้นมา และรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์ขึ้นมา กล่าวคือ
เมื่อสมาชิกเล็งเห็นเห็นปัญหาร่วมกัน และเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีลักษณะของ
Profits Sharing สมาชิกในกลุ่มจึงรวมตัวกันเป็นผลสำเร็จ
4.2.4 ระดับการมีส่วนร่วม
การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วม สามารถพิจารณาได้จาก กระบวนการจัดตั้งกลุ่มชุมชน
สร้างสรรค์นครรังสิต มีวิธีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อ เรียกร้องผลประโยชน์เป็นขั้นตอน ในส่วนของการเมือง
ในกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต มีลักษณะเป็นพลวัตต่อเนื่อง จากทัศนะ
ของ ถวิลวดี บุรีกุล (2550 อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม,2553:198-200)ที่อธิบายถึงระดับการมีส่วนร่วม
สามารถอธิบายได้ ดังนี้
ระดับที1่ ระดับการให้ข้อมูล
จากนโยบายเร่งด่วนของของรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและประชาชนปลูกสร้าง
บ้านเรือนรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะบริเวณคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี จากนโยบายของส่วนกลางในข้างต้น ทำให้ส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลนครรังสิต
ดำเนินการติดป้ายประกาศเพื่อแจ้งให้ชุมชนที่บุกรุกย้ายออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการแจ้งมาตรการ
รองรับประชาชนที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ในรูปแบบของโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นการดำเนินการของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ในขณะนั้นชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีหลายชุมชนโครงสร้างอำนาจ
ยังเป็นพหุนิยมมีหลากหลายกลุ่ม และยังไม่มีการมีส่วนร่วมหรือมีเป้าหมายใดร่วมกัน ผู้นำแต่ละกลุ่มก็
ต้องมีหน้าที่ในการกระจายข้อมูลจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)และเทศบาลไปยังสมาชิกใน
ชุมชน
ระดับที่ 2 เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การสอบถามความคิดเห็นของชุมชนต่าง ๆ ที่ถูกไล่รื้อว่าจะเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) หรือไม่ มีการจัดประชุมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพูดคุยถึง
ผลกระทบและเริ่มรู้สึกตื่นตัวกับปัญหา สมาชิกในชุมชนจึงเปิดรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้
ง่ายขึ้น พร้อมๆกับศึกษาโครงการบ้านมั่งคงเมืองรังสิต
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“พอได้รู้ข่าวจาก พอช. จะมาพูดคุยเรื่องบ้านมั่นคง ก็คิดว่าน่าสนใจ เพราะเราต้องย้ายออกอยู่ดี
โครงการบ้านมั่นคงเลยทำให้เรามีบ้านทุกวันนี้”
(สมควร ทับดี,สัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม 2560)
จากการรับฟังความคิดเห็นการตอบสนองของประชาชนจึงเริ่มมีความตระหนักถึงปัญหาและ
เห็นประโยชน์ร่วมกัน เริ่มมีเป้าหมายในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผลประโยชน์ ก่อเกิดกระบวนการทาง
การเมือง และการเข้ามามีส่วนร่วม เริ่มมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งระหว่างคนในชุมชนและระหว่างชุมชนเอง
ระดับที่ 3 การให้คำปรึกษาหารือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากรับฟังโครงการบ้านมั่นคงจึงเริ่มมีการรวมกลุ่มประชาชน
ที่มีความสนใจ เริ่มดำเนินการพูดคุยและหาปรึกษาหารือร่วมกัน
“แต่ละชุมชนที่เจอปัญหาเดียวกัน อยากมีบ้านเหมือนกัน เราจะมีการจัดประชุมกันที่วัดทุกเดือน เพื่อ
วางแผนต่างๆ”
(ดวงดี ถาวรทอง,สัมภาษณ์ 7 กันยายน 2560)
มีการนำหัวหน้ากลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม มาหารือกันในกลุ่มย่อยก่อน กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม
ขึ้นมา คือ ต้องการมีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง การที่ทำให้กลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจส่งผลให้ข้อ
เรียกร้องได้รับการตอบสนองเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
ระดับที่ 4 การวางแผนร่วมกัน
เนื่องจากชุมชนเล็กๆหลายชุมชนความต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน คือ
การมีที่อยู่อาศัยที่ถาวร ชุมชนทั้ง 4 ชุมชนที่มีจำนวนคนไม่มากนัก จึงต้องรวมกลุ่มกัน เพราะข้อจำกัด
ในเรื่องการยื่นเงินกู้ เพื่อจัดซื้อที่ดินกับ พอช. โดยต้องการเก็บออมเงินเริ่มต้นให้ได้ขั้นแรก คือ 10%
ของสินทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ 4 ชุมชนจึงต้องวางแผนร่วมกัน เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผลประโยชน์ 4
กลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 2-3 ครั้ง มีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเห็นว่าสำคัญ ตลอดจนก้าวเข้ามามีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็น
และนำเสนอข้อมูลต่างๆ จากมุมมองและจุดยืนของตนเองเพื่อวางแผนในการดำเนินการต่างๆทั้งการ
สำรวจรายได้ของสมาชิก การวางแผนการออม วางแผนที่จะจัดหาที่ดิน นอกจากนี้การสำรวจและ
สรุปข้อมูลของชุมชนซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญเสมือนเป็นการลงทะเบียนจำนวนคนจนที่อาศัยอยู่ใน
ชุ ม ชนทั ้ ง หมด ข้ อ มู ล นี ้ จ ึ ง ควรมี ก ารตรวจสอบอย่ า งรอบคอบ ทั ้ ง นี ้ ก ารจั ด การของแต่ ล ะกลุ่ ม
ผลประโยชน์ยังมีการแยกการดำเนินงานในบางเรื่อง ยังไม่ได้มีความเป็นชุมชนเดียวกันอย่า งเต็ม
รูปแบบ เห็นได้จากการแยกกันสำรวจข้อมูลของแต่ละชุมชน การเก็บรวบรวมเงินออมยังต้องรวมผ่าน
ผู้นำของแต่ละชุมชน เห็นได้ว่าในการดำเนินงานของกลุ่ม เดิมมีกระบวนการดำเนินการแบบพหุ
อำนาจนิยมที่สำคัญคือ 1.กำหนดวัตถุประสงค์และจัดตั้งกลุ่มขึ้น 2.เคลื่อนไหวทางการเมือง มีการแบ่ง
งานกันเป็นทีม 3.บรรลุข้อตกลงและรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลักษณะของ

74
การประสานงานของกลุ่ม โดยเฉพาะการดำเนินงานนั้นเกิดขึ้นจากความเป็นอิสระของกลุ่มไม่ได้ถูก
ซ้อนทับกับอำนาจรัฐ ส่งผลดี คือ กลุ่มมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการรวมกันจัดตั้ง
เป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา ทำให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่เฉพาะชัดเจนดำเนินงาน มีแบบแผนและความเป็น
ทางการสูงขึ้น
ระดับที่ 5 การร่วมปฏิบัติ
การร่วมกันทำงานและได้ทำความรู้จักชุมชนอื่นๆโดยมีเป้าหมายร่วมกันเป็นเวลานานจึงเริ่ม
เกิดการสลาย 4 กลุ่มเดิมออกไปจั ดตั้ งเป็นชุ มชนใหม่เ ข้า มาแทนที่ มีการจัดตั้งสหกรณ์เข้ า มา
ดำเนินงานในส่วนของการผ่อนจ่ายสินทรัพย์ ตัวแทนชุมชนมีการดำเนินการยื่นเรื่องเสนอโครงการ
การสัมมนา นำเสนอข้อมูล หรือแม้กระทั้งการจัดหาที่ ดินเพื่ อให้ สถาบันพัฒ นาองค์กรชุ ม ชน
( พอช.) อนุมัติเงินกู้เพื่อสร้างชุมชน
“เมื่อก่อนบ้านมั่นคงเรียกได้ว่าต้องดำเนินการด้วยตนเอง แม้กระทั้งการจัดหาที่ดิน 3 แห่งมา
เปรียบเทียบเสนอข้อมูลแก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. เพื่อกู้เงินสร้างบ้านก็มาจากประชาชน
เอง” (สำราญ สันวิลาศ,สัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม 2560)
มีการส่งตัว แทนเข้า ร่ว มใช้ส ิ ทธิ ในการตั ดสิ นใจ ผ่านกระบวนการเลื อ กตั้ งตามระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านที่ประชุมใหญ่ ทั้งการเลือกตั้งสหกรณ์ และกรรมการชุมชนสมาชิกส่วนหนึ่งได้รับ
การคิดเลือกให้เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทน เพื่อออกความคิดเห็น นำเสนอข้อโต้แย้งและมีสิทธิโดย
ชอบธรรมในการร่วมตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ
นอกจากนี้ยังนำเสนอแผนงานของตนเอง กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) ซึ่งเป็น
องค์กรในการสังกัดสถาบันของภาครัฐ เพื่อนำเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มว่ามีความต้องการมีบ้าน ซึ่ง
องค์กรให้ การสนับ สนุน กล่าวคือ ประชาชนมีส ่ว นร่ว มในการดำเนินงานอย่างกว้างขวาง กลุ่ ม
ผลประโยชน์ขับเคลื่อนนโยบายของตนเองผ่านการดำเนินงานของกลุ่ม จึงมีขั้นตอนอีก 3 ประการ
ได้แก่
1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) ส่งตัวแทนไปเจรจากับเจ้าของที่ดินซึ่งมี ความ
ประสงค์จะขายที่ดินในราคาไม่แพงนัก ซึ่งปรากฏว่าสามารถเจรจาซื้อขายได้ โดยเจ้าของที่ดิน คือ
นางสุรินทร์ จันทร์ลอย ยินยอมให้เวลากว่า 4 ปีในการที่สมาชิกระดมเงินผ่านสหกรณ์ เพื่อซื้อที่ดิน
ประมาณ 10 ไร่ในการจัดตั้งหมู่บ้าน ซึ่งมีราคาประมาณการขณะนั้น (2555) ประมาณ 30 ล้านบาท
โดยวงเงินขั้นแรก คือ 10% ของสินทรัพย์ คือ ที่ดินที่ต้องชำระโดยมีกำหนดระยะเวลาชำระประมาณ
15 ปี ปัจจุบัน ในปี 2562 ได้ทำการชำระไปแล้ว 8 ปี และระดับการส่งอยู่ที่ ประมาณ 2,409 บาท
ต่อเดือน
2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) นำเสนอให้จัดตั้งสหกรณ์เพื่อทำการระดมทุน ขึ้นใน
ระยะยาว เพื่อคอยส่งเงินออกเป็นงวดๆให้กับเจ้าของที่ดิน
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3) ทำหนังสือสัญญาระหว่างกัน โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) คอยนำเสนอ
แนวทางการพัฒนาชุมชน ในขณะเดียวกันเทศบาลนครรังสิตส่งเครื่องจักรหนัก เข้าสนับสนุนการสร้าง
อาคารทำให้เกิดการประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมาก ซึ่ง ดวงดี ถาวรทอง (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562)
ให้ทัศนะว่า “พอช.สนับสนุนสาธารณูปโภคให้แต่ต้องพึ่งตนเอง”
สอดคล้องกับ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สัมภาษณ์ , 13 สิงหาคม 2562) สรุปกระบวนการขับเคลื่อน
ของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ว่า “ใช้ขบวนการของผู้มีรายได้น้อยในการดำเนินงาน เพราะฉะนั้น
เขาเลยจำเป็นต้องมีการรวมตัวเป็นกลุ่มออมทรัพย์ เป็นกลุ่ม 4-5กลุ่มแล้วมาจัดการร่วมกัน”
ระดับที่ 6 การร่วมตรวจสอบ
เป็น ไปในรูป แบบของการจัดตั้งกลุ่มบุคคลเข้ามาทำหน้าที่คณะกรรมการสหกรณ์ และ
คณะกรรมการชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต เพื่อร่วมตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น การ
ดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ อีกทั้งมีการร่วมตรวจสอบจากองค์กรภายนอก เช่น ตัวแทนจาก
พอช. หรือการตรวจสอบจากชุมชนอื่น
“มีการตวรจสอบ ของ พอช เช่น โครงการบ้านมั่นคงของเมืองเราเค้าก็ไม่ให้เราตรวจสอบ
กัน เอง แต่ให้ไปตรวจเมืองอื่น สลับกันตรวจ บางชุมชนก็มีเจ้าหน้าที่ พอช.มาตรวจด้วย มีการ
ตรวจสอบจากชาวบ้านเองและพอช ซึ่งชาวบ้านสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ตลอดเวลา และในการ
ประชุมสามัญประจำปีจะมีการรายงานแจกแจงการบริหารเงินภายในชุมชน”
(พี่เล็ก,สัมภาษณ์ 23 กรกฎาคม 2560)
อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาสำคัญของกลุ่มนี้ คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อาจกล่าว
ได้ว่า ด้วยข้อจำกัดของบุคลากรส่วนหนึ่ง รวมไปถึงศักยภาพของสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิด
สภาพปัญหาในส่วนของการประเมินผล การดำเนินงานตรงนี้เป็นสภาพปัญหาที่สำคัญ อันส่งผลการ
ดำเนินงานของสมาชิกเกิดความขัดแย้งในอนาคต
ระดับที่ 7 การควบคุมโดยประชาชน
ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตมีกระบวนการตั้งแต่การตัดสินใจในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
ร่วมกัน สำหรับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนั้น จะมีคณะกรรมการหมุนเวียนไปทุก 4 ปี ทั้งชุมชน
และสหกรณ์เพื่อให้มีการหมุนเวียนตำแหน่งกัน สำหรับการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็น
ลักษณะแบบ Profits Sharing คือมีผลประโยชน์ร่วมกัน คือ ที่อยู่อาศัย สำหรับผลประโยชน์จาก
สหกรณ์ คือ เงินปันผลของสมาชิก
ชุมชนมีการบริหารจัดการชำระหนี้คืนแก่ พอช. โดยชุมชนเอง อีกทั้งมีการบริหารจัดการ
เรื่องทั่วไปภายในชุ มชนเอง เช่น การวางกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน การเลือกตั้งประธานและ
คณะกรรมการมีการจัดสรรโควตาในลักษณะหมุนเวียนของกลุ่มในการเป็นคณะกรรมการสหกรณ์
เพื่อทำให้การบริหารงานค่อนข้างเป็นทีม จัดสรรผลประโยชน์ลงตัว ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการขั้นที่
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6 คือ กลุ่มสามารถผลักดันนโยบายของตนเป็นผลสำเร็จ และขั้นที่ 7 รัฐมีความเป็นกลางในการดำเนิน
ผลประโยชน์และบรรลุข้อตกลงของกลุ่ม มีการควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง อำนาจในการ
ตัดสินใจทั้งหมดอยู่ในมือประชาชน โดยหน่วยงานต่างๆมักทำหน้าที่ด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
ประกอบการตัด สิ น ใจของประชาชน ในส่ว นนี้แ ม้ ช ุ มชนสร้า งสรรค์น ครรั งสิต จะดำเนิน การถึ ง
กระบวนการในส่วนนี้แล้ว แต่ยังไม่สุดปลายทาง เพราะด้วยที่ยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่
ฟ้าผสมวัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วมอยู่ สมาชิกในกลุ่มบางส่วนเลยขาดความร่วมมือในส่วนนี้ไป
คงปล่อยให้ผ ู้อาวุโ สในชุ มชน โดยเฉพาะในส่ว นของ สมาชิกส่ว นใหญ่ที่อยู่ Genaration x เป็น
ผู้ดำเนินการเสียมากกว่า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนยังยึดติดกับระบบอาวุโสของชุมชนอยู่
มาก หากเป็นผู้สูงอายุพูดมักเป็นที่เกรงใจมากกว่า
สรุป ขั้นตอนดำเนินงานการในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
ดังนี้
1. การแสดงความสนใจต่อกิจการทางการเมือง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญประการ
หนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมืองของบุคคล ทั้งนี้จากการที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
ของทั้ง 4 ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ คือ ต้องการมีที่พักอาศัย ทำให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ในลักษณะ
ผสานผลประโยชน์ ทั้ง 4 กลุ่มขึ้นมา
2. การริเริ่มประเด็น พูดคุยทางการเมือ ง โดยธรรมชาติของมนุษย์จะให้ความสนใจกั บ
ผลประโยชน์ของตนเอง บุคคลที่เข้าใจว่าการเมืองมีความสำคัญกับตนอย่างไรและจะสามารถให้
ผลประโยชน์กับตนอย่างไรจึงสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อย่างไรก็ตามบุคคลใดไม่เห็นถึง
ประโยชน์ของตนที่จะได้รับก็จะไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การเห็นประโยชน์ของการเข้า
ร่วมโครงการบ้านมั่นคงก็ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีความยินยอม และกระตือรือร้นในการ
มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ แต่สำหรับประชาชนที่ไม่เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับก็ไม่เข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคง หรืออาจเข้าร่วมในช่วงแรกเท่านั้น
3. ผู้นำกลุ่มชักจูงให้สมาชิกในกลุ่มทราบถึงผลดีในการร่วมกลุ่มกัน แทนที่จะต่อสู้เพียงกลุ่ม
เดีย วซึ่งจะทำให้ป ระสบกั บ ความสำเร็จน้อ ยกว่ า ปัจจัยสำคัญ คือ การเผยแพร่ข้อ มูล ข่า วสาร
สอดคล้องกับ นางแมว (นามสมมุติ) (สัมภาษณ์ , 7 กันยายน 2560) ให้ทัศนะว่า “ทำไมเราถึงร่วมไม้
ร่วมมือกันได้ คือเรามีอะไรจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องรับรู้ เรารู้จักกันภายในชุมชนมีอะไรคุยกันถาม
เราได้ มีความเชื่อใจกัน เพราะเราไม่ได้ปิดบังข้อมูลด้านข่าวสาร” สอดคล้องกับ บุญพา เลิศแจ่มศรี
(สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2560) ให้ทัศนะว่า “ทุกอาทิตย์เขาจะประกาศ หรือเขาจะมีใบให้เราอาทิตย์นี้
ต้องประชุมน่ะ ประธานชุมชน กรรมการสหกรณ์จะเป็นคนประกาศ”
4. การติดต่อประสานงานกับภาครัฐ คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ทำการศึกษาความเป็นไปได้ โดยวาสนา ยั่งยืน (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “มาคุยกันว่า
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มีปัญหาทางที่อยู่อาศัยควรจะจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา มี 4 กลุ่มแล้วเห็นตรงกันเลยเสนอไปทางพอช.” สอด
รับกับ ดวงดี ถาวรทอง (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “พอช. มาสำรวจข้อมูลน่ะ อย่างเช่น
ชุมชนแออัดไหม อยู่กันอย่างไร”
5. การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง การเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมชุมนุมย่อม
เป็น การแสดงออกซึ่งการสนับ สนุนทางกายและจิตใจเพื่อร่ว มให้กำลังใจแก่ผู้ที่มีความเห็นทาง
การเมืองที่ตรงกัน โดย วาสนา ยั่งยืน (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “ค่อนข้างเป็น
ครอบครัวเดียวกัน รับทราบปัญหาแต่ละคนเป็นอะไร”
6. การร่วมระดมทุนในการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมา ทำให้สมาชิกมีวินัยในการจัดสรรเงินเพื่อซื้อ
บ้าน และทำให้กลุ่มมีภาวะจัดตั้งเป็นองค์การมากขึ้น มีลักษณะของความเป็นแบบแผนและทางการ
สูงขึ้น สอดคล้องกับ ดวงดี ถาวรทอง (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “พอช.เป็นคน
สนับสนุนแต่เงินเราเป็นคนหา ส่วนเทศบาลมาช่วยเรื่องเครื่องจักรใหญ่ เทศบาลมาช่วยสร้างความ
มั่นใจ” สอดรับกับ ไพวัลย์ พรมจำปา (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “แต่ละกลุ่มมีหัวหน้า
ของตัวเอง พอออมเงินได้ 10% ยื่นเงินกู้มาซื้อที่”
7. ผู้นำกลุ่มสามารถที่จะโน้มน้าวสมาชิกให้เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่
การนำแผนการที่วางไว้สู่การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ สมควร ทับดี (สัมภาษณ์ , 7 กันยายน 2560)
ให้ทัศนะว่า “เมื่อก่อนเช่าที่เขาอยู่ ก็ไม่รู้ว่าจะโดนไล่ที่เมื่อไหร่พอมาฟังเขาก็น่าสนใจดี”
นอกจากนี้วิเชียร ศรีสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 7 กันยายน 2560) อธิบายว่า “การทำงานเราต้องทำ
ด้วยมือของตัวเอง เมื่อก่อนเราเป็นคนจน คนจนที่ไม่รู้จักคอมฯ จบชั้นต่ำๆกันมาทั้งนั้น หาเช้ากินค่ำ
ดังนั้นทำงานไปเสนอ พอช. ก็ทำด้วยมือ ผังก็ทำด้วยมือ ก็ทำมาเรื่อยๆจากไม่รู้อะไรจนเดี๋ยวนี้ได้ไป
เป็นพี่เลี้ยงที่อื่น” อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการทั้งหมด 7 ขั้นตอนเป็นปัจจัยสำเร็จในการขับเคลื่อน
กระบวนการมีส ่ว นร่ว มของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต โดยมีกลไกสำคัญขับเคลื่อน อาทิ ผู้นำ
นอกจากนี้การที่มีอุดมการณ์เดียวกัน การเปิดเผยในข้อมูลข่าวสาร ทำให้ลดโอกาสในการบิดเบือน
ข้อมูลลงไปได้ทำให้เกิดความไว้ใจอันเป็นต้นทุนทางสังคมขึ้นมานั่นเอง
ในทัศนะของ พฤทธิสาณ ชุมพล(2546:103-105) อธิบายว่า เมื่อคนในสังคมมีความรู้สึกร่วม
เกี่ยวกับระบบการเมืองและส่วนต่าง ๆ ของการเมืองมากขึ้นจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ได้และมี
ความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองในสภาพความเป็นจริง
จะเห็นได้ว่าความโน้มเอียงทางการเมืองในการขับเคลื่อนของกลุ่มชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
นั้น มีกระบวนการเกิดขึ้นได้จาก การรวมกลุ่มของหลายกลุ่มที่มีปัญหาคล้ายๆกัน การเข้ามารวมตัว
กัน ทำให้กลุ่มมีอิทธิพลมากขึ้นในการสร้างพื้นที่การตอรอง คือ จำนวนคน และสินทรัพย์ ทำให้อำนาจ
ในการต่อรองผลประโยชน์สูงขึ้น
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มผลประโยชน์คือกลุ่มคนที่เชื่อมโยงกันโดยมีความสนใจหรือห่วงใยในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือนี่ผลประโยชน์ร่วมกันและมีความสำนึกอยู่ไม่มากก็น้อยว่าเขามีความเชื่อมโยงดังกล่าวอยู่ ซึ่ งกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่เป็นทางการหมายถึงมีการจัดตั้งมีสมาชิกเป็นการแน่นอน แต่ก็ไม่ได้หมายความถึงว่า
เป็นทางราชการ ตัวอย่างเช่นสหภาพแรงงานสมาคมนักธุรกิจสมาคมชาติพันธุ์และกลุ่มประชาชน
ประจำท้องถิ่นต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นปากเสียงแทนผลประโยชน์ของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มใดโดยเฉพาะ มักมีระเบียบวิธีการเรียกร้องผลประโยชน์และนำข้อเสนอเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาล
จะเห็นได้ว่า ในกรณีของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ค่อนข้างมีสำนึกความเป็นกลุ่มในการรวมตัวใน
ระดับหนึ่ง แต่ไม่เหมือนกับกลุ่มที่มีลักษณะการจัดตั้งเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ทีเดียว อย่างกลุ่ม
ของสหภาพแรงงานต่างๆ

4.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
จากการศึกษาชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตทำให้ทราบปัญหาอันเป็นที่มาของความขัดแย้งใน
ชุมชน และข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาดังกล่าวของชุมชน โดยพบว่าสภาพปัญหาจากสหกรณ์
เป็นปัจจัยหลัก มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
สำหรับการศึกษา พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการมีส่วนร่วมชุมชนจัดการตนเอง คือ
สภาพปัญหาความขัดแย้งในการนำกลุ่มของแต่ละกลุ่ม และการทุจริตภายในกลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
ไพวัลย์ พรมจำปา (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562);บูรณี ขอมีกลาง (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม
2562) อธิบายว่า “ปิดบัญชีไม่ได้มาหลายปี ในขณะเดียวกันกรรมการบริหารสหกรณ์เปลี่ยนบ่อย
นอกจากนี้คนตรวจบัญชีกำลังคนน้อย ปิดงบไม่ได้ประมาณ 5 ปีแล้ว ทำให้สมาชิกในกลุ่มเริ่มไม่มั่นใจ
ทำให้ไม่สามารถให้เงินปันผลได้”
นางไก่ (นามสมมุติ) (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) ให้ทัศนะว่า “มีการทุจริตภายในสหกรณ์
จนจับได้คนที่นำเงินไปเป็นคนภายในสหกรณ์แต่ภายหลังเขานำเงินคืนมา” ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการ
จัดอันดับมาตรฐานของสหกรณ์ ปี 2561 ที่มีรายงานจากตารางที่ 3 และรูปภาพดังนี้
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ตารางที่ 4.2 แสดง ผลการจัดมาตรฐานของสหกรณ์ ปี 2561
มาตรฐาน

ผ่าน / ไม่ผ่าน

ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่
1 ขาดทุน เว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ จนเกิดความเสียหายต่อสมาชิก ✗
และสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีนั้นออก
2

ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทำอันถือได้ว่า
✔
ทุจริตต่อสหกรณ์

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้ว เสร็จ
3 และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม ใหญ่ของ ✗
สหกรณ์ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
4

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อย
✔
ละ 60 ของสมาชิกทั้งหมดทำธุรกิจกับสหกรณ์

ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำรับผิดชอบดำเนินการและธุรกิจ
5 ของสหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดำเนินการหรือสมาชิกที่ได้รับ ✔
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไร
6 สุทธิ และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อย ✔
หนึ่งครั้ง
ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการ
✔
ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
ที่มา : สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2562
7
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ภาพที่ 4.10 แสดง ผลประกอบการของสหกรณ์ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต
ที่มา : สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 2562
จากตางรางที ่ 4.2 และรู ป ภาพที ่ 4.10 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลการดำเนิ น งานของชุ มชน
สร้างสรรค์นครรังสิ ต กำลังประสบกับสภาวะปัญหาในด้านการจัดการ ซึ่งพบว่า ขาดมาตรฐาน 2
ประการ คือ 1.ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน
เว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ จนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปีนั้น
ออก และ2.ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุม ใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชี ซึ่งจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาผลประกอบการลดลงโดยตลอด และเริ่ม
ที่จะมีภาวะเสถียรในปี 2559-2561 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ กับปี 2557 อยู่มากทีเดียว
จะเห็นได้ว่าเกิดสภาพปัญหาในกระบวนการจัดการของสหกรณ์อย่างรุนแรง สหกรณ์ไม่
สามารถจะดำเนินงานไปในทิศทางที่วางแผนไว้ได้ นอกจากนี้ ดวงดี ถาวรทอง (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม
2562) ให้ทัศนะว่า “คนในกลุ่มได้เงินแล้วถอนตังออกไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถจักรยานยนต์ ”
นอกจากนี้ ดวงดี ถาวรทอง (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “ความขัดแย้งมาจาก ความไม่
มั่นใจกับคณะกรรมการ แรกเริ่มบริหารเอง แต่ในภายหลังเหมือนถูกกำกับ การเงินไม่โปร่งใส มีการ
ขัดกันเอง” สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับความเชื่อมั่น และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขาดวินัยทางการเงิน การคลัง และการไร้
ประสิทธิภาพในการจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญล้วนมีทัศนะเป็นไปในทิศทางเดียวกั น
ดังนี้
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นางแมว (นามสมมุติ) (สัมภาษณ์ , 7 กันยายน 2560) ให้ทัศนะว่า “เมื่อก่อนจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์มีเยอะ ต่อมาก็ร่อยหลอลง เพราะอะไรคือการออมระยะเวลายาวนาน ไม่ใช่ 2-3ปี เขาเลยเกิด
ความไม่เชื่อมั่นว่าจะได้ที่ได้บ้าน คนที่อยู่ตรงนี้ได้ คือคนที่มีความอดทนสูง”
ในขณะที่ดวงดี ถาวรทอง (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “ความเห็นไม่ตรงกันบาง
ที มีการจัดการไม่โปร่งใส เช่น เงินของกลุ่มบ้านชายคลอง เงินหาย หายไปหลายล้าน ประมาณ 2
ล้าน ”
ส่วนบุญพา เลิศแจ่มศรี (สัมภาษณ์ , 7 กันยายน 2560) ให้ทัศนะว่า “ต้องออมเงินให้ได้ก่อน
แล้วไปยื่นสหกรณ์แต่ก่อนคนเยอะ…”
บูรณี ขอมีกลาง (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “สมาชิกไม่ค่อยเข้าร่วมแล้ว ต่าง
คนต่างทำมาหากิน ถ้ามีปัญหาเขาถึงจะเข้ามา”
ไพวัลย์ พรมจำปา (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “สมาชิกไม่ค่อยมาประชุมกัน
ตอนนี้มีบ้านมีช่องแล้ว ไม่ค่อยเดือดร้อน แต่ส่วนมากเกือบทุกครอบครัวยังส่งประจำ”
สอดคล้องกับ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สัมภาษณ์ , 13 สิงหาคม 2562) ให้ทัศนะว่า “มีในเรื่องของ
การบริหารจัดการเรื่องเงิน ขาดวินัยในเรื่องการเงินการคลัง อย่างเขาได้เงินรางวัลมา เรื่องมิเตอร์น้ำ
กรรมการที่ได้เงินมาเอาเงินไปใช้เกิดการฟ้องร้องกัน เอาเงินส่วนกลางไปใช้เป็นส่วนตัว”
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วสามารถพิจารณาปรากฎการณ์ดังกล่าว
ตาม Christopher Moore (วั น ชั ย ,2550อ้ า งถึ ง ใน วุ ฒ ิ ส าร ตั น ไชยและคณะ,2556:24-25) 2
ประเภทคือ 1. ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ เป็นการแย่งชิงผลประโยชน์ของบุคคลในสิ่งที่ดูจะมี
หรือไม่มีเพียงพอต่อความต้องการ ต่างคนต่างเห็นประโยชน์จึงต่อมีการไกล่เกลี่ยข้อตกลงให้ลงตัว
และ
2.ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง เป็นเรื่องของอำนาจ มี การแย่งชิงอำนาจ พยายามมีอำนาจ
หรือมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น มีปัญหาการกระจายอำนาจ และปัญหาโครงสร้างรวมไปถึงกฎระเบียบ
บทบาท ภูมิศาสตร์ ระยะเวลาและระบบ
ทั้งนี้ ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตกำลังประสบกับสภาพปัญหาความขัดแย้ง ทั้ง 2 ส่วนคือ
ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ กับ ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ที่เป็นปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจ
ทางการบริหาร อาจพิจารณาได้ ดังนี้
ประการแรก ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ เป็นผลสืบเนื่องมากจากการทุจริตในกรรมการ
สหกรณ์ เป็นต้น ทำให้สมาชิกขาดความเชื่อมั่นในเวลาต่อมา กระบวนการดำเนินงานทางการบัญชี
ขาดความตรงไปตรงมา เมื่อผลประโยชน์ที่สมาชิกควรได้กลับได้รับการตอบสนองไม่เต็มที่จึงนำไปสู่
ความขัดแย้ง
ประการที่สอง ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง เป็นผลสืบเนื่องมาจาก กลุ่มทั้ง 4 มีสภาพความ
แปรปรวนในกลุ่มสูง จากข้อมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ทำให้ทราบว่า กลุ่มที่มีอิทธิพ ลสูงสุด คือ
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กลุ่ม STI กลุ่มนี้มีอิทธิพลมากสุด และโดยมากเป็นพนักงานในชุมชนแถบนั้นอยู่แล้ว ระดับการรวมตัว
กัน และการมีความสัมพันธ์เครือข่ายทางสังคมค่อนข้างมีสูงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ และเมื่อถึงการเลือก
ผู้นำก็ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้นำสหกรณ์ กลุ่มนี้มักมีบทบาทสูงที่สุดที่จะได้รับเลือก หรือได้รับ
โควต้ามากกว่ากลุ่มอื่นๆ ทำให้กลุ่มที่รองลงมาเกิดขาดความเชื่อมั่น เพราะจัดสรรผลประโยชน์ในส่วน
นี้ไม่ลงตัว ดังจะเห็นได้ในกรณีของกลุ่มสะพานคู่ โดย บูรณี ขอมีกลาง (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562)
อธิบายว่า “พูดลอยๆ ที่ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน อย่างนี้ เขาไม่เชื่อ แล้วใครจะเป็นคนซื้อที่ให้เรา เขาไม่
เชื่อมั่นในตัวของผู้นำ เขาก็เลยค่อยๆลาออกไป สะพานคู่ก็เลยเหลือ15 ครัวเลยมารวมกับ STI”
ชุมชนสะพานคู่มีถึง 61 ครัวเรือน เรียกได้ว่าเป็นอันดับที่ 2 ก่อนจะมาอยู่ในลำดับสุดท้ าย
เพราะเหลือสมาชิกที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์เพียง 15 ครัวเรือน เท่านั้น ที่เหลือยังเป็นสมาชิกชุมชนอยู่
แต่ขอดำเนินกิจกรรมการผ่อนจ่ายทรัพย์สินด้วยตนเองเสียดีกว่า เพราะไม่มั่นใจในผู้นำอีกต่อไป
สอดคล้องกับ ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สัมภาษณ์ , 13 สิงหาคม 2562) สรุปว่า “ภาคประชาสังคมที่ไหนก็มี
ปัญหา เค้าเองก็ไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกันเป็นหลายกลุ่มรวมๆกัน เขาเลยขาดความเป็นเอกภาพในบาง
เรื่อง”
กล่าวโดยสรุป ความขัดแย้งในชุมชนเป็นผลสืบเนื่องมาจาก เรื่องของการจัดการผลประโยชน์
ในชุมชนที่ไม่ลงตัว ขาดวินัยทางการเงิน รวมไปถึงการจัดสรรตำแหน่งในส่วนของฝ่ายบริหารที่ไม่ลง
ตัว บางส่วนก็มีทางเลือกที่ดีกว่าในการจัดการสินทรัพย์ของตนจึงเลือกที่จะออกไป ซึ่ง ธีรวุฒิ กลิ่น
กุสุม (สัมภาษณ์, 13 สิงหาคม 2562) สรุปว่า “เขาไม่สามารถเลือกชุมชน เพื่อนบ้าน สถานที่ ที่เอื้อ
ต่อการประกอบอาชีพของเขาได้ เขาจึงไม่เหมาะที่จะอยู่”
ในขณะที่ ข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการบ้านมั่นคง มีวิธีการคือ การผสานผลประโยชน์ด้วย การเจรจากัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
วาสนา ยั่งยืน (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “ผู้นำมีบทบาทในการไกล่เ กลี่ยสูง
มาก”
ผู้นำของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตได้รับความไว้วางใจและความนับหน้าถือตาภายในชุมชน
โดยอาศัยเป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชนในมีที่อยู่อาศัย มีเครื่อยข่ายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญคน
อื่นๆภายในชุมชน จึงถือเป็นกลุ่มที่มีอำนาจและได้รับความเกรงใจ ประกอบกับมีความสนิทชิดเชื้อกับ
สมาชิกภายในชุมชนจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาในชุมชน การไกล่เกลี่ยจึงสามารถเจรจาได้
สอดคล้องกับ ไพวัลย์ พรมจำปา (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “ผู้นำมีบทบาทใน
การไกล่เกลี่ยสูงมากๆ ทั้ง 4 คนเค้าทำให้เราเห็นว่าเป็นผู้นำของเราได้ พูดจริง ทำจริง ศรัทธาเขา” จะ
เห็นได้ว่าบทบาทในการไกล่เกลี่ยนั้น ชุมชนให้ความสำคัญไปที่ผู้นำเป็นรายบุคคลจริงๆ สาเหตุที่มีการ
ไว้ใจผู้นำมาก เพราะผู้นำมีบทบบาทตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่ม และรวมสมาชิกในกลุ่มให้เป็นกลุ่มเดียวกัน
แม้จะมีกลุ่มย่อยภายในอยู่มากก็ตาม
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สอดคล้องกับ บูรณี ขอมีกลาง (สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2562) อธิบายว่า “ผู้นำมีบทบาทมาก
ในการไกล่เกลี่ยกัน”
นอกจากนี้บุญพา เลิศแจ่มศรี (สัมภาษณ์ , 7 กันยายน 2560) ให้ทัศนะว่า “การจัดการความ
ขัดแย้งในชุมชนก็เรียกทั้ง 2 ฝ่ายมา ไต่ถามสาเหตุจากอะไร พอจะไกล่เกลี่ยได้ไหม พอคุ ยกันได้แต่
ต้องมีกันบ้างเป็นเรื่องปกติ”
การเจรจา คือการเจรจาระหว่างผู้ขัดแย้งหรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ นอกจากนี้การ
เจรจามีความแตกต่างจากการไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจน เป็นการเจรจาโดยไม่พึ่งบุคคลที่สามแต่ใช้ผู้
ขัดแย้งหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมาไกล่เกลี่ยเพื่ อหาข้อยุติปัญหา การเจรจามักเป็นทางเลือก
แรกๆในการแก้ไขความขัดแย้ง นอกเสียจากปัญหาเป็นปัญหาที่มีระดับความรุนแรงมาก โดยเฉพาะใน
ชุมชน เช่นนี้ การเจรจาเป็นทางเลือกหลักมากกว่า การจะปะทะกันโดยตรง เพราะล้วนเคยผูกพันธ์กัน
มาตั้งแต่สมัยสู้เพื่อการแสวงหาที่อยู่อาศัยทั้ งสิ้น ซึ่งไพวัลย์ พรมจำปา (สัมภาษณ์ , 7 สิงหาคม 2562)
อธิบายว่า “เราเคยลำบากมาก่อนแล้ว เคยจนมาก่อน เลยเห็นใจกัน ทุกคนเลยพยายามไม่สร้างปัญหา
ถ้ามีปัญหาให้ผู้นำกลุ่มเจรจากัน”
ในขณะเดียวกัน ธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม (สัมภาษณ์ , 13 สิงหาคม 2562) สรุปว่า “เขามีทางออกใน
การจัดการปัญหาดีกว่าที่ทางราชการจัดให้ใช้ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนในการประนีประนอม ในบางครั้ง
มีกระบวนการฟ้องร้องภายในกันเองแต่ยังอยู่ร่วมกันได้ ”
ประเด็นสำคัญที่ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ใช้เป็นมาตรการในการจัดการความขัดแย้ง
ภายในชุมชน คือ การใช้วิธีเจรจาเป็นหลั ก วิธีการเช่นนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่พื้นฐานที่สุดในการผสาน
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่าย จะเห็นได้ว่าแม้แต่การเจรจาบทบาทสำคัญก็ยังอยู่ที่ตัวผู้นำอยู่
นั่นเอง การให้ผู้นำซึ่งเป็นบุคคลที่มีวุมิภาวะ และได้รับการยอมรับในชุมชนระดับหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความคุ้มเคยกัน ย่อมมีความเกรงใจกันนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม การยึดติดในตัวผู้นำมากเกินไปก็อาจส่งผลต่อการการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชนได้เช่นกัน เพราะผู้นำที่เป็นแกนนำชุดจัดตั้งไม่ได้ดำรงสถานภาพ เหมือนอย่างองค์กร คือดำรง
อยู่ตลอดไป แต่มีลักษณะเฉพาะกิ จเป็นครั้งคราวเสียมากว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นแล้ว หากเจรจากันโดยอาศัยวิธีของการให้
เหตุผลที่ดี การผสานผลประโยชน์อย่างลงตัวในกลุ่มสมาชิก การมีวินัยทางการเงินโดยเฉพาะความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน อย่างสหกรณ์น่าจะส่งผลดีมากกว่ามากกว่าที่จะต้องมาเจรจากันทุกคราวไป
กล่าวโดยสรุป ความขัดแย้งตามธรรมชาติส่วนบุคคลใช้วิธีการไกล่เกลี่ยตามปกติ ส่วนความ
ขัดแย้งของชุมชนในด้านการจัดสรรผลประโยชน์ไม่ลงตัว นอกจากผู้นำประชุมกันแล้วในการแก้ไข
ปัญหา ต้องให้สมาชิกส่วนมากรับรู้ ปัญหาและร่วมแก้ไขด้วย เพื่อที่จะสามารถผลิตผู้นำรุ่นใหม่ๆ
ออกมาได้ในที่สุด เป็นกระบวนการทดแทนจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การเมืองในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึ กษา
ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาการเมืองในกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง และ 2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง ผ่านพื้นที่ศึกษาชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการการสังเกต (Observation) เป็นการ
สั ง เกตแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participant Observation) และแบบไม่ ม ี ส ่ ว นร่ ว ม (Non-Participant
Observation) การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กำหนดผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ครอบคลุมตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ประกอบด้วย ผู้นำที่เป็น
ทางการ 2 คน ผู้นำตามธรรมชาติ 3 คน ผู้อาวุโสในชุมชน 5 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและ
เอกชน 5 คน รวมจำนวน 15 คน กรอบแนวคิดทางการศึกษามาจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดทางการเมือง แนวคิดการมีส่วนร่วม แนวคิดการขับเคลื่อนชุมชน
รวมทั้งงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะที่ได้
จากการศึกษา มีดังนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การเมืองในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ 3 ประเด็น
หลักที่สำคัญ ดังนี้
5.1.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่พบว่า สมาชิกใน
ชุมชน ส่วนใหญ่ มาจากการรวมตัวกันของชุมชน 4 ชุมชนเดิม ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่1. บ้านชาย
คลอง 2. สะพานคู่ 3. STI 4. หลังแม็คโคร ปัจจุบันสามารถสำรวจได้ ประมาณ 95 ครัวเรือนจาก 199
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ครัวเรือน สาเหตุจากขณะนี้ยังสร้างไม่ครบจำนวนที่แจ้งไว้ กลุ่มที่มีอำนาจในการต่อรองผลประโยชน์
มากที่สุด คือ กลุ่ม STI เพราะมีจำนวนสมาชิกมากที่สุด
สามารถจำแนกตามภูมิลำเนาเดิมของกลุ่มว่ามีพื้นเพส่วนใหญ่ ลำดับแรกมาจาก ภาคอีสาน
ลำดับ ที่ส อง มาจากบริเวณเดิมอยู่แล้ว คือ เขตปทุมธานี ลำดับที่ส าม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งคละกันไป และพบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่ระดับประถมศึกษา ส่วน
ใหญ่สมาชิกมีรายได้ค่อนข้า งน้อยจนถึงระดับปานกลาง และมีอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลาย คือ ใน
ครอบครัวหนึ่งๆอาจประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่างและนำรายได้มาถัวเฉลี่ยกัน ส่วนใหญ่มีรายได้
ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน
กล่าวโดยสรุป ข้อมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ บ่งชี้ว่า ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต มีลักษณะ
เป็นชุมชนพหุสังคม กล่าวคือ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้โดยตรง แต่มีการอพยพย้ายถิ่นมาจากชุมชนอื่น
โดยเฉพาะในส่วนของภาคอีสานมีจำนวนมากที่สุด เหตุผล คือ ชาวอีสานจำนวนมากอาจอพยพมาหา
ความก้าวหน้าในการงาน โดยเป็นผลสืบเนื่องจากความต้องการแรงงานเพื่อการเพาะปลูก และการต่อ
เรือในอดีตของจังหวัดปทุมธานี จึงมีการอพยพจากแรงงานของภาคอีส านจำนวนมากเข้าสู่เขต
ปทุมธานี และเมื่อชุมชนเมืองเจริญขึ้นคนในแถบนี้จึงตกค้างไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ส่วนภาค
อื่นๆ คือ อพยพเพื่อประกอบอาชีพ บางส่วนอพยพตามคู่สมรส เป็นต้น
5.1.2 การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
ผลการศึกษาการเมืองในกระบวนการการมีส่ว นร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่น คง
กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นย่อย อันได้แก่ 1.
โครงสร้างอำนาจของชุมชน 2. วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชน 3.กลุ่มผลประโยชน์ในชุมชน และ
4. การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่ว ม ซึ่งจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบบูรณาการและเชื่อมโยงผล
การศึกษาในแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นแรก โครงสร้างอำนาจของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต พบว่า มีการร่วมมือทาง
การเมืองเพื่อจัดตั้ง 2 องค์กร คือ หนึ่ง ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต และสอง สหกรณ์ เป็นเสมือน
เครื่องมือสำคัญในการระดมทรัพยากรจากทั้งสมาชิกภายในชุมชนและหุ้นส่วนภายนอกชุมชน ทั้งสอง
องค์การถือเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ที่เป็นผู้ผลิตจากกระบวนการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง โดยการจัดตั้งชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตนั้น เริ่มจากการหารือร่วมกันของตัวแทนกลุ่มชุมชนทั้ง
สี่กลุ่มเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มใหม่ คือ การเรียกร้องให้มีการจัดการด้านที่อยู่อาศัยที่
เป็นของชุมชนขึ้นมา โดยรวมกลุ่มให้ใหญ่ขึ้นจากการร่วมตัวกันของ 4 ชุมชน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองใน
การเจรจากับหน่วยงานหรือตัวแสดงภายนอก ต่อมาได้มีการนำเสนอแผนงานไปยังหน่วยงานภาครัฐ
ที่สามารถให้การสนับสนุน ข้อเรีย กร้องได้ ในที่นี้คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (มหาชน) และ
เทศบาลนครรังสิต และเมื่อได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานภาครัฐที่ต้องดูแลรับผิดชอบแล้ว กลุ่ม
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ใหม่ ท ี ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น จึ ง ได้ ม ี ก ารดำเนิ น การจั ด สรรโควตาในลั ก ษณะหมุ น เวี ย นของกลุ ่ ม ในการเป็น
“คณะกรรมการสหกรณ์” เพื่อทำให้การบริหารงานค่อนข้างเป็นทีมงานที่มีลักษณะที่เป็นทางการ
(Formalization) และจัดสรรผลประโยชน์ลงตัวเป็นที่ยอมรับของทุกลุ่มให้มากที่สุด โดยภาพรวม
นอกจากนี้ โครงสร้างอำนาจของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต เป็นรูปแบบอำนาจพหุนิยม คือ อำนาจ
กระจายไปยังผู้นำของ โดยแต่ละชุมชนไม่ได้จำกัดอยู่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยกลุ่ม Genearation ทั้ง
3 ส่ ว นต่ า งมีก ารผสานอำนาจต่อ รองระหว่ างกลุ่ ม เอง เป็ น ลั ก ษณะแบบ Profits Sharing คื อ มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน คือ ที่อยู่อาศัย สำหรับผลประโยชน์จากสหกรณ์ คือ เงินปันผลของสมาชิก
ประเด็นที่สอง วั ฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต เนื่องจากชุมชน
สร้างสรรค์นครรังสิตได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่วมอยู่มาก ประกอบกับอำนาจในการตัดสินใจยังกระจุกตัวอยู่ที่ตัวผู้นำอยู่สูง แม้ผู้นำจะมา
จากการเลือกตั้งก็จริงอยู่ทั้งจากโครงการบ้านมั่นคง และจากสหกรณ์ก็ตาม แต่ยังติดสภาพปัญหาใน
การบริหารงานอันเนื่องมาจาก กำลังคนขาดความรู้โดยเฉพาะในส่วนของด้านบัญชีของการดำเนินงาน
ในสหกรณ์จึงทำให้เกิดภาวะ Doubtful จากสมาชิก บางส่วนจึงไม่ปฏิเสธตัวเองที่จะขอออกไปจาก
ชุมชน นอกจากนี้ กลุ่มผู้นำมีการสร้างรูปแบบการสื่อสาร 2 แนวทาง หนึ่ง การสื่อสารจากบนลงล่าง
(Upward Communication) เกิดขึ้นจากการกระตุ้นของผู้นำ ที่ใช้วาทศิลป์ในการโน้มน้าวให้สมาชิก
ขับเคลื่อนองค์กร และสอง การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการผสาน
งานกันระหว่าง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ระหว่างชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
แยกการดำเนินงาน แต่ผสานผลประโยชน์ร่วมกัน กระบวนการในส่วนนี้มีแรงผลักดันจากการ เข้าร่วม
ประชุมของสมาชิก ผ่านการกระทำประชาพิจารณ์ต่างๆ เพื่อเสนอในทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กร
ในมิติคู่ขนาน คือ ชุมชนกับสหกรณ์
ประเด็นที่สาม กลุ่มผลประโยชน์ในชุมชน พบว่า กลุ่มผลประโยชน์หลักมีว ัตถุประสงค์
อุดมการณ์ มีการกำหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของการกระทำร่วมกัน และมีบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน ใน
ส่วนของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตนั้น โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ทั้ง 4 กลุ่มนั้นมารวมตัวกันได้ คือ การ
มองเห็นปัญหาร่วมกัน หรืออุดมการณ์ต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นั้นคือ สมาชิกในชุมชนแต่ละ
ครัวเรือนต้องมี “ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” และเมื่อเมื่อสมาชิกเล็งเห็นเห็นปัญหาร่วมกัน และ
เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีลักษณะของ Profits Sharing สมาชิกในกลุ่มจึงรวมตัวกัน
เป็นผลสำเร็จ
ประเด็นที่สุดท้าย การกระทำทางการเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า มี การแสดง
ความสนใจต่อกิจการทางการเมือง มีการริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมืองเกิดขึ้นภายในชุมชน มี
ผู้นำกลุ่มชักจูงให้สมาชิกในกลุ่มทราบถึงผลดีในการร่วมกลุ่มกัน แทนที่จะต่อสู้เพียงกลุ่มเดียวซึ่งจะทำ
ให้ ป ระสบกั บ ความสำเร็ จ น้ อ ยกว่ า ปั จ จั ย สำคั ญ คื อ การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร การติ ด ต่ อ
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ประสานงานกับภาครัฐซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สามารถเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ชุมชน มีการร่วมประชุมหรือชุ มนุมทางการเมืองการเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมชุมนุมย่อมเป็น
การแสดงออกซึ่งการสนับสนุนทางกายและจิตใจเพื่อร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองที่
ตรงกัน การร่วมระดมทุนในการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมา ทำให้สมาชิกมีวินัยในการจัดสรรเงินเพื่อซื้อบ้าน
และทำให้กลุ่มมีภาวะจัดตั้งเป็นองค์การมากขึ้น มีลักษณะของความเป็นแบบแผนและทางการสูงขึ้น
และผู้นำกลุ่มสามารถที่จะโน้มน้าวสมาชิกให้เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่การนำ
แผนการที่วางไว้สู่การปฏิบัติจริง
ดังนั้น โดยภาพรวมชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ประกอบไปด้ว ยสมาชิก 4 กลุ่มรวมกำลังกัน
ก่อให้เกิดโครงสร้างอำนาจของชุมชน ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ 3 ระดับ คือ 1.Baby Boomer
หรือผู้อาวุโสในชุมชน 2. Gen x คือ กลุ่มวัยกลางคน 3. Gen y คือ กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ยังไม่ถึง
ช่วงวัยกลางคน คือ ช่วง อายุ 20 ปีเศษๆ ถึง 30 ปี กลุ่มทั้ง 3 กลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิด
กัน เพราะร่วมต่อสู้กันมา ในกลุ่มนี้ผู้อาวุโส จะมีบทบาทมากที่สุดในการดำเนินกิจกรรมทั้งปวง ส่วน
อีก 2 กลุ่มมีบทบาทลงรองลงมา จึงกล่าวได้ว่า โครงสร้างอำนาจของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต เป็น
รูปแบบอำนาจพหุนิยม คือ อำนาจกระจายไปยังผู้นำของแต่ละชุมชนไม่ได้จำกัดอยู่บุคคลใดบุคคล
หนึ่ง สำหรับวัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จัดว่ายังได้รับอิทธิพลวัฒนธรรม
แบบไพร่ฟ้า ผสมแบบมีส่วนร่วม ยังไม่ใช่แบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ เพราะ สมาชิกในกลุ่มต่างมอง
ผลประโยชน์ในลักษณะเฉพาะกิจ พอกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มส่วนหนึ่ง หรือฝ่ายตนได้รับ
ผลประโยชน์แล้วมิได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง แต่ผลักให้เป็นภาระหน้าที่ส่งมอบให้ผู้นำในการ
ดำเนินกิจกรรมต่อไป นอกจากนี้ กลุ่มผลประโยชน์แม้จะมีปัจจัยหลักครบ 3 ประการ ได้แก่ 1.
วัตถุประสงค์ในที่นี้ก็คือ อุดมการณ์ 2. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของการกระทำ อาจเป็นประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับก็ได้ และ3. มีบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
อย่ า งไรก็ ต าม กลุ ่ ม ผลประโยชน์ ย ั ง คงมี ห ลายกลุ ่ ม มากเกิ น ไป มี ค วามแปรปรวนการ
ดำเนินงานในหลายๆ เรื่อง ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ ทำให้สมาชิก บางส่วนออกจากชุมชนนี้ไป
หรือดำเนินงานภายใต้ตนเอง ชำระเงินเองและไม่สังกัดสหกรณ์อีกต่อไป ซึ่งสะท้อนผ่านสภาพปัญหา
ในการจัดการสหกรณ์ เช่น ผลการดำเนินงานของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต กำลังประสบกับสภาวะ
ปัญหาในด้านการจัดการ พบว่า ขาดมาตรฐาน 2 ประการ คือ 1. ผลการดำเนินงานในรอบสองปีบัญชี
ย้อนหลัง และ2. ผลการดำเนิน งานในรอบปีบัญชีสุดท้าย ซึ่งขาดทุนและไม่ส ามารถปิดบัญชี ได้
นอกจากนี้การจัดสรรผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว ทำให้กลุ่มสะพานคู่ทยอยออกจากการเป็นสมาชิกภาพ
ของสหกรณ์จากเดิม มี 61 ครัวเรือน เหลือเพียง 15 ครัวเรือนนั้น สะท้อนความเป็นเอกภาพของกลุ่ม
ว่าเกิดสภาพปัญหาเพราะเป็นผลสืบเนื่องจากแต่ละกลุ่มไม่มีฐานเดิมรวมกันมาแต่แรก แต่เป็นกลุ่ม
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เฉพาะกิจ ที่รวมตัว กันขึ้น มา เพื่ออยากให้จำนวนสมาชิกพอดีกับความต้องการของ พอช. จึงจะ
สามารถดำเนินโครงการได้
นอกจากนี้ การที่กลุ่มมีการดำเนินงานผสานผลประโยชน์ระหว่างกันมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะการเจรจาโดยหัวหน้ากลุ่ม ทำให้สมาชิกยังมีความเกรงใจระหว่างกันอยู่ ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในชุมชน จึงประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ 2 ส่วน คือ 1.ความเป็นทางการในชุมชน
เพราะสมาชิกในชุมชนให้ความเกรงใจ คณะผู้บริหารชุมชน อาทิ กรมการหมู่บ้าน 2.ความสัมพันธ์อัน
ไม่เป็นทางการภายในชุมชน ซึ่งมักจะใช้นโยบายนี้จัดการความขัดแย้งภายในชุมชน คือ ความสัมพันธ์
เชิงเครือญาติ กับความสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย ให้ใช้การเจรจาเพื่อขจัดความขัดแย้งในชุมชน
5.1.3 ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในกระบวนการมีส่วนร่วม จำแนกออกได้ 4 ลักษณะ 1) ความ
ขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ที่สมาชิกบางส่วนดำเนินงานอย่างไม่โปร่งใส จนทำให้สมาชิกบางส่วนไม่มี
ความเชื่อถือในการดำเนินงาน 2) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง จากการที่กลุ่มชุมชน 4 แห่ง มีจำนวน
สมาชิกแตกต่างกันและระดับความเหนียมแน่นในแต่ละกลุ่มไม่เท่าเทียมกัน 3) ความขัดแย้งการแย่ง
ชิงตำแหน่งภายในสหกรณ์โครงการบ้านมั่นคง 4) ปัญหาเชิงการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อจำกัดด้านศักยภาพของสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดสภาพปัญหาในส่วนของการประเมินผล
และการขาดวินัยทางการเงินของสมาชิก แต่อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ
สมาชิกอยู่พอสมควร แต่โดยรวมยังสามารถประคองสถานการณ์และดำรงรักษาเสถียรภาพของ
โครงการบ้านมั่นคงชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตต่อไปได้

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาปรากฏการณ์ท างการเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ
บ้านมั่นคง มีการเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ในขั้นตอนต่างๆ ที่นำไปสู่การจัดตั้ง
“ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ” แบ่งเวทีทางการเมือง (Political Stages) ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ได้แก่ ระยะแรก เป็นเวทีการหารือร่วมกันของตัวแทนกลุ่มชุมชนทั้งสี่กลุ่มเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และอุดมการณ์ของชุมชนและสหกรณ์ขึ้นมากใหม่ ระยะที่สอง มีการนำเสนอแผนงานไป
ยังหน่วยงานภาครัฐที่สามารถให้การสนับสนุน และระยะสุดท้าย ซึงเป็นระยะก่อนจัดตั้งชุมชน การ
จัดวางโครงสร้างของกลุ่มที่มีลักษณะที่เป็นทางการ (Formalization) และผสานผลประโยชน์ลงตัว
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มและตัวแสดงต่างๆ ขณะที่ด้านคุณลักษณะการกระทำทางการเมืองมี 7 รูปแบบ
ได้แก่ (1) การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง (2) การริเริ่มพูดคุยในประเด็นทางการเมือง
เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มหรือตนเอกจะได้ประโยชน์ (3) การโน้มน้าวชักจูงสมาชิกผ่านการสื่อสารต่างๆ
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(4) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
(5) การเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมชุมนุมย่อมเป็นการแสดงออกซึ่งการสนับสนุนทางกายและ
จิตใจเพื่อร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองที่ตรงกัน (6) การร่วมระดมทุนในการจัดตั้ง
สหกรณ์ในรูปแบบองค์การที่เป็นทางการ เพื่อสร้างการยอมรับและมีความชอบธรรมต่อทั้งภายนอก
และภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการผลประโยชน์ภายในกลุ่ม และ(7) ผู้นำ กลุ่ม
สามารถที่จะโน้มน้าวสมาชิกให้เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่การนำแผนการที่วาง
ไว้สู่การปฏิบัติจริง
จะเห็นได้ว่าลักษณะการก่อตัวชุมชนและกลุ่ม บนพื้นที่ที่ผู้นำได้เปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ได้
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละระยะ สอดคล้องกั บผลการศึกษาของ การเกิดตัวขึ้นดังกล่าว
ของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ส่งผลต่อระดับความกระตือรือร้นและระดับการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตเดิมเป็นชุมชนบุกรุกจากพื้นที่ชนบทเข้าสู่
ตัวเมือง มีฐานะยากจน ขาดความกระตือรือร้น และสำนึกรู้ในสิทธิและบทบาทของตนเองในประเด็น
สาธารณะและขาดโอกาสในการจัดการปัญหาชุมชนด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาผ่านไปชุมชนได้มีการเรียนรู้และปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมสู่การเป็นลักษณะของชนชั้นกลางมากขึ้น มีการรับรู้ถึงความสำเร็จ ในการ
แก้ไขปัญหาในชุมชนจากพื้นที่อื่นๆ และสื่อสารมวลชน ทำให้เกิดความตระหนักในสิทธิและบทบาท
ของตนเองจนนำมาสู่การรวมตัวกันของชุมชนที่มีประเด็นปัญหา (Issue) ที่คล้ายคลึงกัน และทราบถึง
พลังที่จ ะเกิดขึ้น จากการรวมตัว กันจัดการกับปัญหา ทั้งในแง่ของการเพิ่มระดับอำนาจต่ อรอง
ผลประโยชน์กับหน่วยงานหรือตัวแสดงภายนอกชุมชน พลังที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการองค์การ
รูปแบบใหม่ที่มีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นและไม่กระจัดกระจาย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหรือ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ลักษณะเช่นนี้ได้โต้แย้งกับผลการศึกษาของ นารีวรรณ กลั่น
รัตน์ (2550) ที่ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ พบว่า
ระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุนเสรีแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวัน มักส่งผลต่อการเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งเพราะคาดหวั ง ว่ า จะได้ ผ ลประโยชน์ ห รื อ กลั ว สูญ เสี ยผลประโยชน์ เมื่ อ
ผลประโยชน์ของตนได้รับการแก้ไขแล้วก็พร้อมจะหยุดการเคลื่อนไหวและไม่ได้คำนึงว่าวิธีการที่จะ
ได้มาซึ่งการตอบสนองผลประโยชน์ของตนเองนั้นจะสอดคล้องกับหลักการทางการเมือง แต่ในกรณี
ของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การขยายตัวของชนชั้นกลางใหม่ อาจนำไปสู่
การมีส่วนร่วมและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีระเบียบแบบแผน มีการคำนึงถึงบริบทแวดล้อมเชิง
สถาบัน (Institutional Context) ว่ามีหน่วยงานหรือภาคส่วนใดจะช่วยเพิ่มโอกาสหรือปัจจัยที่จะ
ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของกลุ่มได้ในที่นี้ชุมชนเทศบาลนครรังสิตเลือกหุ้นส่วนที่ มีนัยสำคัญต่อ
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ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา คือ สถาบันองค์การพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน) และเทศบาลนคร
รังสิต ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และทรัพยากรที่สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มได้โดยตรง
สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ การจัดวางโครงสร้างทางการเมืองภายในชุมชนในรูปแบบที่เป็ น
ทางการ (Formal Institution) โดยมีวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมโอกาสที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการ
แก้ไขปัญหาหลากหลายมิติ (Multiple Dimension) ซึ่งการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ง “ชุมชนใหม่” และ
“สหกรณ์” ทั้งนี้ กรณีของการจัดตั้งชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตเป็นหน่วยทางการเมืองและการ
ปกครองภายในชุมชน ส่วนสหกรณ์มีหน้าที่ในการระดมทุน และหน้าที่ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของคนภายในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้ชุมชนสามารถสร้างแบบแผนการขับเคลื่อน
งานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ (Win-Win Situation) ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย
เงินทุนในการประกอบอาชีพ และเป็นพื้นที่ทางสังคมที่ผู้นำและสมาชิกรู้สึกถึงคุณค่าของระดับปัจเจก
และระดับรวมหมู่ในทุกกลุ่มช่วงวัย (Generations) ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่และ
จำเป็นต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความชอบธรรมของกลุ่มผู้ นำในการระดมทรัพยากรและ
พลังอำนาจจากภายในชุมชน และภายนอกชุมชน เพื่อคานงัดกับภัยคุกคามหรือปัญหาของชุมชน
คุณูปการของการก่อตัวสถาบันที่เป็นทางการยังนำไปสู่การสร้างกฎกติกาในการผสานประโยชน์ของ
สมาชิก เช่น การแบ่งสันปันส่วนตัวแทนกลุ่มชุมชนย่อยภายในโครงสร้างกรรมกการสหกรณ์ การ
กำหนดหน้าที่ อำนาจ และบทบาทของสมาชิก เป็นเวทีในการเจรจาและต่อรองของผู้นำและสมาชิกที่
ทุกฝ่ายให้การยอมรับ ตลอดจนเป็นจุดอ้างอิง (Focal Point) ในการผสานงานกับภายนอกที่มีความ
เป็นเอกภาพ (Unity) สามารถป้องกันภัยคุกคามหรือการแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์หรื ออิทธิ
ภายนอกที่อาจเข้ามาก่อกวนหรือบั่นทอนความเข้มแข็งหรือเสถียรภาพของกลุ่ม ลักษณะเช่นนี้ถือเป็น
ปัจจัยสำคัญที่สร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มผู้นำต่างๆ จากทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ
สมาชิกชุมชน
นอกจากนี้ ผู้นำมีการการจัดวางระบบการบริหารจัดการและใช้ปัจจั ยต่างๆ (Fectors) อย่าง
มีแบบแผน ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จและสร้างความชอบธรรม บนเวทีกระบวนมีส่วนร่วมของชุมชน
สร้างสรรค์เทศบาลนครรังสิต ทั้งการมีวัตถุประสงค์หรืออุดมการณ์อันเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มต่างๆ มี
การกำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการกำหนดตัวผู้นำที่เข้มแข็งชาญ
ฉลาดและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มและหุ้นส่วนภายนอก มีความพยายามยกระดับจากการรวมตัวแบบ
หลวมๆ ในกลุ่มผู้นำฝ่ายต่างๆ จนนำไปสู่การจัดตั้งองค์การในเชิงสถาบันที่เป็นทางการได้สำเร็จ มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้นำระดับรอง สมาชิก รวมแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบการ
สื่อสารสองทาง ทำให้เกิดความสนใจ และสมาชิกมีพื้นที่แสดงออกทางการเมืองในชุมชน ทั้งหมดนี้จึง
เป็นภาพรวมของแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้ให้การจัดตั้งชุมชนขึ้นใหม่และขับเคลื่อนงานที่สำคัญตั้งอยู่
บนพื้นฐานทำงานแบบมีส่วนร่วม (Participational-based) จนนำมาสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด
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ลักษณะของการแสดงออกทางการเมืองที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเช่นนี้ จึงสอดคล้องกับ ปัญญ
วัฒน์ กระทุ่มเขต (2556) ที่พบว่า ประสิทธิผลของกลุ่มเกิดขึ้นได้สำเร็จเมื่อมีกระบวนการหรือเวที
กลางที่สร้างการมีส่วนร่วมภายในชุมชน การมีแผนงานของชุมชนที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับ
การบรรลุเป้าหมาย มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งงาน
ศึกษาของพระมหาประกาศิตสิริเมโธ (2556) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนระดับสูงและ
การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ในการศึกษาครั้งนี้คือเทศบาลนครรังสิต) จะ
สามารถส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของพลาพรรณ คำพรรณ์ และคณะ (2545) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของชุมชนจะได้รับอิทธิพลในเชิงบวกหากมีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยให้การ
สนับสนุนรวมทั้งยังนำไปสู่การช่วยเหลือตัวเองของชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ในระยะ
ยาวอีกด้วย
ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การจัดตั้งชุมชนและ
สหกรณ์ ได้ส ะท้อนวัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนโดยตรงว่า ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต มี
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมมีส่วนร่วม เป็นผลลัพธ์จากอิทธิพลของผู้นำโดยตรงที่ทำให้
เกิดกระบวนการรวมกลุ่มขึ้นมา โดยผู้นำมีบทบาทในการตัดสินใจสูงมากเป็นผู้ที่ทำให้สมาชิกเกิดการ
รวมตัว กัน และผลักดัน 2 องค์กรขึ้นมา เป็นเครื่องมือในการต่อรองผลประโยชน์ คือ 1.ชุมชน
สร้างสรรค์นครรังสิต ที่มีการรวมตัวจาก 4 กลุ่มอิสระเดิมให้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นมา และ 2.
สหกรณ์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนในชุมชน ผ่านการระดมทุนนั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีระกิตติ์
หาญปริพรรณ์ และคณะ(2551) ที่พบว่า บทบาทของผู้นำชุมชนมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยเฉพาะการได้รับการยอมรับและศรัทธาจากสมาชิกในชุมชน
สิ่งที่น่าสนใจคือ ผลการศึกษาในครั้งนี้ ช่วยยืนยันผลการศึกษาของ วรรณธรรม กาญจน
สุวรรณ (2553) ที่ระบุว่า กระบวนการจัดการชุมชนเข้ มแข็งในสังคมพบว่ามีกระบวนการที่สำคัญ
ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับการให้สิทธิและโอกาสแก่สมาชิกในชุมชน
สร้างสรรค์นครรังสิตในการสร้างเวทีและพื้นที่การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล ร่วมตัดสินใจ และจัด
วางบทบาทหน้าที่กันทำงาน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งในที่นี้ชุมชนสร้างสรรค์เทศบาล
นครรั ง สิ ต มุ ่ ง เน้ น การสื ่ อ สารสองทางทั ้ ง ระหว่ า งผู ้ น ำกลุ ่ ม กั บ สมาชิ ก ในดิ ่ ง ( Upward
Communication) การสื ่ อ สารภายในหมู ่ ผ ู ้ น ำ และภายในหมู ่ ส มาชิ ก ในรู ป แบบแนวนอน
(Horizontal Communication) เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอุดมการณ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์การรวมกลุ่ม
และรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ต่างๆ เป็นระยะๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ จนเกิน “ความเข้มแข็งของสำนึกร่ว ม” ภายในชุมชน มีกระบวนการฟื้นฟูผ ลิตจำและ
สร้างใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญ หา การสร้างมโนภาพ (Mental Image) ภายในหมู่สมาชิกของกลุ่ม
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เพื่อกระตุ้นย้ำเตือนเป็นระยะๆ มีกระบวนการใช้สิทธิชุมชนและข้อบังคับของชุมชนวางแผนกติกาและ
สิ่งที่สมาชิกและกลุ่มต้องปฏิบัติ รวมทั้งยังสอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจร่วมกันของชุมชน
กระบวนการของเครือข่ายการพั ฒนา และข้อสุดท้ายคือกระบวนการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง
ของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
ด้านสภาพปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง พบว่า จาก
การศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในกระบวนการมีส่วนร่วม จำแนกออกได้ 4 ลักษณะ หนึ่ง
ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ของสมาชิกบางส่วนที่มีการทุจริต สอง ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากกลุ่มชุมชน 4 แห่ง มีอิทธิพลที่แตกต่างกันจากจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มไม่เท่า
เทียมกัน และระดับความเหนียมแน่นในความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มไม่เท่าเทียมกัน ทำให้สมาชิก
บางส่วนเกิดความไม่เชื่อมั่นไม่ให้ความร่วมมือ สาม ความขัดแย้งการแย่งชิงตำแหน่งที่เป็นทางการ
ภายในกลุ่ม และสี่ ปัญหาในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดด้านศักยภาพของสมาชิกส่วน
หนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดสภาพปัญหาในส่วนของการประเมินผลซึ่งสะท้อนผ่านผลประกอบการบางช่วง
แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมความเชื่อมั่นในตัว “ผู้นำ” ของชุมชนและสหกรณ์ ส่งผลให้ทั้งสององค์กร
สามารถประคับประคองสถานการณ์และยืนหยัดอยู่ได้ต่อไป
ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้โต้แย้งงานของ เพ็ญศรี ฉิรินัง (2558) ที่ระบุว่า ปัญหาส่วนตัวของ
สมาชิกในชุมชนทั้งระดับปัจเจกบุคคลและครัวเรือน ปัญหาการเป็นหนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ
ปัญหารายได้น้อยกว่ารายจ่าย ปัญหาขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ปัญหาการขาดการศึกษาและ
ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ โดยทุกปัญหาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และเป็ นมูลเหตุ
สำคัญที่ทำให้เกิดความสั่นคลอนต่อความเข้มแข็งของชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนมุ่งเน้นที่จะทำมาหา
กินเพื่อปากท้องของตนเอง จนละเลยและลืมเอาในใส่ชุมชนของตนเอง ขาดการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชุมชน ทำให้ชุมชนขาดภูมิคุ้มกันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้และมีปัญหาทางสังคมอื่นๆ ตามมา แต่ในกรณีของชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตนั้น กลับทำได้
ข้อเสนอใหม่ๆ ที่ว่า ชุมชนอาจมีระดับความเข้มแข็งในการเข้ามีส่วนร่วมและการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งจน
สามารถจัดการกับปัญหาได้ด้วย 3 เงื่อนไข (Conditions) แม้สมาชิกในชุมชนบางส่วนจะมีฐานะที่
ยากจนก็ตาม เงื่อนไขสำคัญคือ หนึ่ง เป็นประเด็นปัญหาที่มีลักษณะสาธารณะและส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อสมาชิกชุมชนในวงกว้าง สอง การจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมจะประสบความสำเร็จ
และก้าวข้ามอุปสรรคได้หากมีผู้นำที่เข้มแข็ง มีความสามารถในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม มี
ความสามารถในเชิงกลยุทธ์ ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากสมาชิกภายในชุมชน รวมทั้งสามารถ
ผสานผลประโยชน์ซึ่งมักเป็นที่มาของความขัดแย้งและการล่มสลายขององค์กรชุมชนได้ และ สาม
การชาญฉลาดในการเลือกภาคหุ้นส่วนภายนอกหรือภายในชุมชนที่มีทรัยพากร บทบาท และอำนาจ
หน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน
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5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) ระดับชุมชนสร้างสรรค์เทศบาลนครรังสิต ควรเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
การดำเนินงานของสมาชิกของสหกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับการพัฒนาด้าน
รายได้ของสมาชิกในชุมชนและสมาชิกบางส่วนที่ยังขาดศักยภาพในการส่งเงินให้กับสหกรณ์ ซึ่ง
สามารถทำได้เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย คือ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เช่น กรมการจัดหางาน หรือการนำเงินที่ได้จากสมาชิกสร้างธุรกิจ
ชุมชนที่เข้มแข็ง ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
(2) ระดับ องค์กรสนับ สนุนด้านที่อยู่อาศัยของชุมชน เช่น สถาบันพัฒ นาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) และสถาบันทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ควรนำบทเรียนที่ได้จากความสำเร็จจาก
กรณีชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต ไปยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในชุมชนบุกรุก ทั้งใน
แง่ของการสร้างผู้นำ การรวมควบรวมชุมชนขนาดเล็ก การจัดตั้งสถาบันหรือองค์การชุมชน การ
บริหารจัดการและผสานผลประโยชน์ภายในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชุมชนในเขตเมือง
กระบวนการสร้างอุดมการณ์หรือสำนึกร่วมที่เข้มแข็งในการแก้ปัญหา ฯลฯ
(3) ระดับปฏิบัติ กลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์เคหะสถานสร้างสรรค์นครรังสิต ควรมีการ
ทบทวนโครงสร้าง การให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ และอำนาจในการบริหารจัด การ
โครงการบ้านมั่นคงของชุมขน โดยเฉพาะสิทธิอำนาจ (Authority) ของตัวแทนในคณะกรรมการฯ
ที่มาจากแต่ละชุมชนให้มีลักษณะที่ถ่วงดุลซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องลดบทบาทของผู้นำที่
โดดเด่นลง สร้างผู้นำที่หลากหลายภายใต้หลักความเป็นพหุนิยม (Pluralism) มากขึ้น พร้อมกับ
เตรียมความพร้อมสร้างผู้นำรุ่นถัดไปให้เกิดความต่อเนื่อง รวมทั้งจะต้องสร้างกลไกจัดการความ
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ โครงการบ้านมั่นคงชุมชนสร้างสรรค์เทศบาล
นครรังสิต จะต้องนำหลักการเสริมอำนาจ (Empowerment) และแนวคิดว่าด้วยว่าประชาธิปไตย
แบบสานเสวนา (Deliberative Democracy) มาใช้ในการบริหารจัดการการมีส่วนร่วม การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ การกำหนดบทบาทหน้าที่ห รือให้ความสำคัญกีบสมาชิก การประชาคมเพื่อ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ของชุมชน เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักและยกระดับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมสู่ความเป็นพลเมืองมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในชุมชนในระยะยาว
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5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต
(1) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วม
เพื ่ อ การแก้ ป ั ญ หาด้ า นที ่ อ ยู ่ อ าศั ย ในชุ ม ชนบุ ก รุ ก ในเขตเมื อ ง ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research)
(2) การถอดบทเรียน “ภาวะผู้นำ (Leadership)” ที่มีประสิทธิผ ลต่อการสร้าง
ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่รุนแรงของชุมชน ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และกล
ยุทธ์
(3) บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสมและสามารถส่งผลต่อความสำเร็จในการ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเมือง เช่น บทบาทของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ภาคผนวก
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ตาราง แสดง ข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ของชุมชนสร้างสรรค์
นครรังสิ ต

(ที่มา : ดวงดี ถาวรทองและคณะ, ผูร้ วบรวมข้อมูล)
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รู ปภาพแสดง อาคารในชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิ ต

(ที่มา : ผูว้ ิจยั )
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รู ปภาพแสดง อาคารในชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิ ต

(ที่มา : ผูว้ ิจยั )

102

รู ปภาพแสดง ข้อมูลงบสิ นเชื่อในการสนับสนุนที่อยูอ่ าศัย ของ
ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิ ต

(ที่มา : ดวงดี ถาวรทองและคณะ, ผูร้ วบรวมข้อมูล)
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