บทที
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในการศึกษาวิจยั ครังนี คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ทีเกียวข้อง มาเป็ นพืนฐาน ดังนี
. แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการมีส่วนร่วม
. ความหมายของการมีส่วนร่วม
. ลักษณะของการมีส่วนร่ วม
. รู ปแบบและขันตอนของการมีส่วนร่ วม
. งานวิจยั ทีเกียวข้อง

แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการมีส่วนร่ วม
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารงานของบุ ค ลากรที นํามาใช้ใ น
การศึ ก ษาวิ จัย ครั งนี เป็ นทฤษฎี ที มี ส่ วนเกี ยวข้อ งและเชื อมโยงกับ การมี ส่ ว นร่ ว ม
(อดินนั ท์ บัวภักดี
) ทฤษฎีสองปั จจัยของ เฮอร์เบิร์ก ( Hertzberg) เป็ นทฤษฎีการ
จูงใจทีเกียวข้องและสามารถโยงไปสู่ กระบวนการมีส่วนร่ วมได้ เป็ นแนวคิดเกียวกับ
การจูงใจให้ผปู้ ฏิบ ัติงานเกิ ดความพึงพอใจ ทฤษฎี นีเชื อว่าผูป้ ฏิบ ัติงานจะปฏิ บตั ิงาน
ได้ผลดีมีประสิ ทธิ ภาพย่อมขึนอยู่กับความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพราะเขาจะเพิม
ความสนใจในงานและมี ความรั บ ผิ ดชอบ กระตือ รื อ ร้ น ทีจะทํางานซึ งเป็ นการเพิ ม
ผลผลิตของงานให้มากขึนในทางตรงกันข้ามหากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่พึงพอใจในการทํางาน
ก็จะเกิดความท้อถอยในการทํางานและทําให้ผลงานออกมาไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ทฤษฎี
ดังกล่าวสอดคล้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคลากรในองค์กร กล่าวคือ
ถ้าบุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานได้ร่วมคิดตัดสิ นใจจะส่งผลให้บุคลากร
ในองค์กรเกิดความรู้สึกเป็ นเจ้าของในกิจกรรมมากขึน ทําให้ประสบผลสําเร็ จในการ

พัฒนาได้ นอกจากนี ทฤษฎีการสร้ างผูน้ าํ ก็มีความสําคัญ คือ ผู ้มีอาํ นาจทีดี (Positive
Leader) มัก จะนําการเคลื อนไหวในการทํางานอยู่เ สมอ ในขณะทีผู้มี อาํ นาจที ไม่ดี
(Negative Leader) จะไม่มีผลงานทีสร้างสรรค์เลย การสร้างผูม้ ีอาํ นาจหรื อผูน้ าํ จะช่ว ย
จูงใจให้บุคลากรเต็มใจทีจะทํางานเพือให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน เนื องจากผูน้ าํ
เป็ นผูท้ ีมีค วามสําคัญในการจูงใจและรวมกลุ่ม คน ดังนันทฤษฎีสองปั จจัยนี จึงมีส่วน
เกียวข้องกับการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในองค์กร เพราะทําให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการ
ช่วยเหลือร่ วมมือร่ วมแรงกันในการทํางานอย่างมีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงการมีความคิด
ริ เริ มสร้างสรรค์ของบุคลากรและผูน้ าํ ร่ วมกัน ซึงกระบวนการมีส่วนร่ วมจะต้องมีผนู้ าํ ที
ดีอนั จะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรได้

ความหมายของการมีส่วนร่ วม
ณัฐพร แสงประดับ ( ) ได้ให้ความหมายของการมี ส่วนร่ วมว่า การมีส่วน
ร่วมหมายถึงการเกียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ งในสถานการณ์ กลุ่ม
ซึงผลของการเกียวข้อ งดังกล่าวเป็ นเหตุเร้าใจให้การกระทําบรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่ม
นัน ทําให้เกิดความรู้สึกร่ วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี ยังได้กล่าวถึ งปั จจัย
ทีมีผลต่อการมีส่วนร่ วม ได้แก่ ความศรัทธาทีมีตอ่ ความเชือถือตัวบุคคล ความเกรงใจที
มีตอ่ ตัวบุคคลทีเคารพนับถือหรื อมีเกียรติยศตําแหน่ง ทําให้การมีส่วนร่ วมเป็ นไปด้วย
ความเต็มใจ
สุ จินต์ ดาววีระกุล ( ) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่ วมว่า กระบวนการ
ทีทําให้บุคคลสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพือตนเอง และมีส่วนดําเนินการ
เพือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามทีตังเอาไว้ ทังนี ต้องไม่ใช่การกําหนดกรอบความคิด
จากบุคคลภายนอกหรื อองค์กรทีบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานกิจกรรมใน
ขันตอนใดขันตอนหนึง หรื อทุกขันตอนรู ปแบบการตัดสิ นใจของบุคคลในการจัดการ
เกียวกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตทีมีอยู่ จะต้องทําเพือประโยชน์ต่อ การพัฒนาชี วิต
ในทุกๆด้านของตนเองทีเป็ นอยูใ่ ห้ดีขนกว่
ึ าเดิม

บุ ญเลิ ศ จิ ตตังวัฒ นา ( ) ได้ใ ห้ค วามหมายของการมี ส่วนร่ วมว่า การที
ปั จเจกบุคคลหรื อกลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่ วมเกียวข้อง ร่ วมมือ ร่วมรับผิดชอบในกิ จกรรม
การพัฒนาทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ในขันตอนต่างๆ ของการดําเนินกิจกรรมนันๆโดยมี
กลุ่มหรื อองค์กรรองรับ บุคคลทีเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาภูมิปัญญา การรับรู้ สามารถ
คิดวิเคราะห์ และตัดสิ นใจ เพือกําหนดการดําเนินชีวิตได้ดว้ ยตนเอง
ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์ ( ) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้วา่ การมี
ส่ วนร่ วมเป็ น ผลมาจากการเห็น พ้อ งต้องกัน ในเรื องของความต้อ งการและทิศทางการ
เปลียนแปลง ความเห็นพ้องต้องกันนันจะมีมากพอจนเกิดความคิดริ เริ มโครงการเพือ
การปฏิ บ ัติการ กล่าวคือ ต้อ งเป็ น การเห็นพ้อ งต้อ งกันของคนส่ ว นใหญ่ที จะเข้าร่ วม
ปฏิบตั ิการนัน และเหตุผ ลทีคนมาร่ ว มปฏิบตั ิการได้จะต้องตระหนักว่าการปฏิ บตั ิการ
ทังหมดโดยกลุ่ม หรื อในนามของกลุ่มหรื อกระทําการผ่านองค์กร ดังนันองค์กรจะต้อง
เป็ นเสมือนตัวทีทําให้การปฏิบตั ิการบรรลุถึงความเปลียนแปลงทีต้องการ
สันติชยั เอือจงประสิ ทธิ ( ) ได้กล่าวถึงสาระสําคัญของการมีส่วนร่ วมของ
บุ ค ลากรว่า หมายถึ ง การเปิ ดโอกาสให้บุ คลากรเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการคิด ริ เริ ม
ตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานและการร่วมรับผิดชอบในเรืองต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัว
ของบุคลากรเอง การที จะสามารถทําให้บุ คลากรเข้ามามีส่ว นร่ วมในการพัฒ นาเพื อ
แก้ไขปั ญหา และนํามาซึงสภาพความเป็ นอยูข่ องบุคลากรให้ดีขึนนันผูน้ าํ จะต้องยอมรับ
ในปรั ช ญาการพัฒ นาว่า มนุ ษย์ทุ กคนมี ค วามปรารถนาที จะอยู่ร่ วมกับ ผูอ้ ื นอย่างมี
ความสุขได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เป็ นทียอมรับของผูอ้ ืนและพร้อมทีจะอุทิศตน
เพือกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร

ลักษณะของการมีส่วนร่ วม
ธนาภรณ์ เมทณี สดุดี (
ดังนี

) ได้กล่าวถึงลักษณะแนวทางของการมีส่วนร่ วม

. การร่ วมคิด หมายถึง การมี ส่วนร่ ว มในการประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ ในการ
วางโครงการวิธี การติด ตามผล การตรวจสอบและการดูแ ลรักษา เพื อให้กิจ กรรม
โครงการสําเร็จผลตามวัตถุประสงค์
. การร่ วมตัดสิ นใจ หมายถึ ง เมื อมี การประชุ ม ปรึ กษาหารื อ เรี ยบร้ อ ยแล้ว
ต่อมาจะต้องร่วมกันตัดสินใจเลือ กกิจกรรมหรื อแนวทางทีเห็นว่าดี ทีสุ ดหรื อเหมาะสม
ทีสุ ด
. การร่ วมปฏิ บ ตั ิตามโครงการ หมายถึง การเข้าร่ วมในการดําเนินงานตาม
โครงการต่างๆ เช่น ร่ วมออกแรง ร่วมบริ จาคทรัพย์ เป็ นต้น
. การร่ วมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง เมือโครงการเสร็จสินแล้ว
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล รักษาและประเมินผลประโยชน์ทีเกิดขึนจาก
โครงการ
มณฑล จันทร์แจ่มใส ( ) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่ วมไว้วา่ การ
มีส่วนร่ วมของบุคคลจะต้องมีและเกิดขึนมาโดยตลอด ทังนีเริ มตังแต่ขนตอนการมี
ั
ส่วน
ร่วมในการวางแผนโครงการ การบริ หารจัดการดําเนินงานตามแผน การเสียสละกําลัง
แรงงานของบุคคล ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ กําลังเงินหรื อทรัพยากรทีมีอยู่
ประชุม สุวตั ิถี ( ) ได้กล่าวถึงลักษณะเงือนไขพืนฐานของการมีส่วนร่ วม
ของบุคคล เกิดจากพืนฐาน ประการ คือ
. เป็ นบุคคลทีจะต้องมีความสามารถทีจะเข้าร่ วม กล่าวคือ จะต้องเป็ นผูม้ ี
ศักยภาพทีจะเข้าร่ วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น จะต้องมีความสามารถใน
การค้นหาความต้องการ วางแผนการบริ หารจัดการ การบริ การองค์กรตลอดจนการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
. เป็ นบุคคลทีมีความพร้อมทีเข้ามามีส่วนร่ วม กล่าวคือ ผูน้ นจะต้
ั
องมีสภาพ
ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม และ กายภาพทีเปิ ดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่ วมได้
. เป็ นบุคคลทีมีความประสงค์จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็ นผูท้ ีมีความเต็มใจสมัคร
ใจทีจะเข้าร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วม จะต้องไม่เป็ นการบังคับหรื อ
ผลักดันให้เข้าร่ วม โดยทีตนเองไม่ประสงค์จะเข้าร่วม

. เป็ นบุคคลทีต้องมีความเป็ นไปได้ทีจะเข้าร่ วม กล่าวคือ เป็ นผูม้ ีโอกาสทีจะ
เข้าร่ วมซึ งถื อ ว่า เป็ น การกระจายอํานาจให้กับ บุ ค คลในการตัดสิ น ใจ และกําหนด
กิจกรรมทีตนเองต้องการในระดับทีเหมาะสม บุคคลจะต้องมีโอกาสและมีความเป็ นไป
ได้ทีจะจัดการด้วยตนเอง
สําหรับลักษณะการมีส่วนร่ วมของบุคคลโดยทัวไปแล้ว ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง
ทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่ วม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพครอบครั ว ระดับการศึกษา
สถานภาพทางสังคม อาชีพและรายได้ เป็ นต้น

รู ปแบบและขันตอนของการมีส่วนร่ วม
มงคล จันทร์ส่อง ( ) ได้กาํ หนดรูปแบบและขันตอนของการมีส่วนร่ วม
ของบุคคล ไว้วา่ องค์ประกอบรูปแบบของการมีส่วนร่ วม มีอยู่ ด้าน ดังนี
. การมีส่วนร่วมจะต้องมีวตั ถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายทีชัดเจน การให้บุคคล
เข้าร่ วมกิจกรรมจะต้องมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีชัดเจนว่า จะทํากิจกรรมนันๆ ไป
เพืออะไร ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะได้ตดั สิ นใจถูกว่าควรจะเข้าร่ วมหรื อไม่
. การมีส่วนร่วมจะต้องมีกิจกรรมเป้ าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจะต้องระบุลกั ษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพือให้
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสามารถตัดสิ นใจได้ว่าจะเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อไม่
. การเข้าร่ วมจะต้องมีบุคคลหรื อกลุ่มเป้ าหมาย การทีจะให้บุคคลเข้ามามีส่วน
ในร่ วมกิ จกรรมนันจะต้อ งระบุ กลุ่ ม เป้ าหมายด้วย อย่า งไรก็ตามโดยทัวไปบุ คคล
กลุ่มเป้ าหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่ วมอยูแ่ ล้วเป็ น
พืนฐาน
ศิริชยั กาญจนวาสี ( ) ได้กาํ หนดรู ปแบบและปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่ วมของบุคคลในองค์กร ดังนี
. การมีส่วนร่วมในการประชุม
. การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา

. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา
. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ
. การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์
วรรณา วงษ์วานิช ( ) ได้กาํ หนดรู ปแบบของการมีส่วนร่ วมของบุคคลไว้
เป็ น ลักษณะ ดังนี คือ
. การมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง คือ รู ปแบบทีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วม หรื อ
เข้ามาเกียวข้องร่ วมตัดสิ นใจในการดําเนินงานแต่ละขันตอน จนกว่าการดําเนิ นงานจะ
บรรลุผลเสร็จสมบูรณ์
. การมีส่วนร่วมทีไม่แท้จริ ง คือ รูปแบบทีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วม หรื อ
เข้ามาเกียวข้องในลักษณะหนึงลักษณะใด หรื อ ในขันตอนใดขันตอนหนึง เท่านัน
โดยแท้จริ งแล้วกระบวนการมีส่วนร่ วมไม่อาจสามารถกระทําได้ในทุกประเด็น
แต่การมีส่วนร่ วมของบุคคลจะมีอยูใ่ นเกือบทุกกิ จกรรมของสังคม ทังนี ขึนอยู่กบั ความ
สนใจและประเด็นการพิจารณาทีอยู่ภายใต้เงือนไขพืนฐานการมี ส่วนร่ วมว่า จะต้องมี
อิสรภาพ มีความเสมอภาค และมีความสามารถในการเข้าร่ วมกิ จกรรม เพือให้การมี
ส่วนร่ วมดําเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
งานวิจัยทีเกียวข้อง
กรรณิ การ์ ชมดี ( ) ได้ศึกษาการมี ส่วนร่ วมของประชาชนทีมีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิ จเฉพาะกรณีโ ครงการสารภี ตําบลท่าช้าง อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า เพศ อายุ การศึ กษา ขนาดครอบครัว อาชี พ รายได้และความ
ยาวนานในการอาศัย มีความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่ วมทังนีเพราะระดับการศึกษา
ที สู งทําให้คณะกรรมการสามารถค้น หาปั ญ หาและสาเหตุ ของปั ญ หาที จะเกิ ดขึ นได้
ตลอดจนศึกษาความต้องการของชุ มชน สามารถคิดหาและสร้างรู ปแบบวิ ธีการพัฒนา
แก้ไขช่วยลดปัญหาได้ สร้างสังคมใหม่ทีเป็ นประโยชน์ ร่ วมวางนโยบายหรื อแผนงาน
ร่วมตัดสินใจ ควบคุมติดตามและประเมินผล บํารุ งรักษาโครงการ/กิจกรรม ทีทําให้เกิ ด
ประโยชน์

สุ จินต์ ดาววีรกุล ( ) ได้ศึกษา ปั จจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในโครงการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บา้ นชนะเลิศการประกวดหมู่บา้ นดีเด่น
ระดับ จังหวัด ของจังหวัด นครสวรรค์ ประจําปี พ.ศ.
ผลการศึกษาพบว่า เพศ
และ อายุ ไม่มี ผ ลต่อ การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน การดํา เนิ น การพัฒ นาชุ ม ชน
คณะกรรมการชุ มชนไม่ว่าเพศชายหรื อเพศหญิงล้วนแล้วแต่สามารถเข้าร่ วมกิ จกรรม
ต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และคณะกรรมการชุมชนทีมีอายุนอ้ ยหรื อมากสามารถเข้า
ร่วมดําเนินการกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเช่นเดียวกัน
สุ รัสวดี หุ่นพยนต์ ( ) ได้ศึ กษาวิจัย ปั จ จัยที มี ผ ลต่อ การมี ส่ว นร่ วมใน
กิจกรรมพัฒนาชุมชนของประชาชนทีมีความยากจน ศึ กษาเฉพาะกรณี หมู่บา้ นเขาดิน
ตําบลวังนําลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจ
ในกิจกรรมพัฒนาชุ มชนไม่มีความสัมพันธ์กบั การไม่เ ข้ามามีส่วนร่ วมกิจกรรมพัฒ นา
ชุมชนเฉพาะในขันการค้นหาปั ญหา
มงคล จันทร์ส่อง ( ) ได้ศึกษาวิจยั การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้ของสมาชิ กสภาองค์ก ารบริ หารส่ ว นตําบล อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ได้แก่
อายุ และ ความคาดหวังผลประโยชน์ทีจะได้รับจากการมีส่วนร่ วม กล่าวโดยสรุ ปได้ว่า
การมีส่วนร่ วมนันขึนอยูก่ บั ตัวแปรหลายอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การเป็ น
สมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาทีอาศัยอยูใ่ นชุมชน การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ และ การอนุ รักษ์
สิ งแวดล้อม
วิไ ลลักษณ์ สุ ว จิ ต ตานนท์ ( ) ได้ศึ ก ษาวิ จัยเรื อง การมี ส่วนร่ ว มของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที ยวเชิ งอนุ รักษ์ กรณี ศึกษาประชาชนในเขตเทศบาล
พระนครศรี อ ยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา ผลการศึ กษาพบว่า ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการท่องเทียวในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
การดูแลรักษาและ ด้านการค้นพบสาเหตุของปั ญหา อยู่ในระดับสู งด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านการวางแผนดําเนินงาน และ ด้านการประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง

มณฑล เอกอดุลย์พนั ธ์ ( ) ได้ศึกษาวิจยั การมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การอนุ รัก ษ์สิงแวดล้อม กรณี ศึกษาตลาดนําตลิ งชัน เขตตลิ งชัน กรุ งเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า การมี ส่วนร่ ว มของประชาชนในการอนุ รักษ์สิงแวดล้อ มบริ เ วณ
ตลาดนําตลิงชัน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการมีส่วนร่ ว มในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลียอยู่ใ นระดับมาก ส่ว นด้านอืนๆ อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เรี ยงตามลําดับ ดังนี คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในการศึกษาปั ญหา
ด้านการมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล และด้านการมีส่วนร่ วมในการบํารุ งรักษา
และปรับปรุ งแก้ไข ตามลําดับ

