
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 2561170

ปจจัยที่สงผลตอสัมพันธภาพระหวางสภาองคกรชุมชนกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

Factors Affecting the Relationship between Community Organization 
Council and the Local Government Organization 

  สิทธิชัย ธรรมขัน1* ,  ธรรมพร ตันตรา2   ,   สมคิด แกวทิพย3  ,  สถาพร แสงสุโพธิ์4

Sittichai Thummakun1* ,  Thammaporn Tantar 2,  Somkit Keawtip3 ,  Sathaporn Saengsupho4  

1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองคการภาครัฐและเอกชน

วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

เลขที่ 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  50290

Master of Public Administration in Public and Private Organization Administration

School of Administrative Studies, Maejo University  

63  Moo 4  Nonghan Sub-district,  Sansai District, Chiangmai  Province 50290

2,3,4วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

เลขที่ 63 หมู 4 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50290
2,3,4School of Administrative Studies, Maejo University  

63  Moo  4  Nonghan Sub-district,  Sansai District,  Chiangmai Province 50290

* ผูเขียนหลัก
  อีเมล: eak.media1688@gmail.com

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับ                            

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 3) เพื่อหาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน งานวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัย

แบบผสมผสาน (Mixed Method) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย          

เชิงคุณภาพ จํานวน 35 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ จํานวน 180 แหง โดยดําเนินการ

รวบรวมขอมูลและใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบผสมผสานท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใชการสัมภาษณ

แบบสอบถาม และการสนทนากลุมยอยเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูล                
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เชิงพรรณนาผสานกับการใชการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย                                

สรุปไดดังนี้

 จากการศึกษาในเชงิคณุภาพลักษณะความสมัพนัธของสภาองคกรชุมชนกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ ไดแก ความสัมพันธเชิงรวมมือ ความสัมพันธเชิงขัดแยง และ                   

ความสัมพนัธเชงิไมขดัแยงแตตางฝายตางทํางานในสวนของตน โดยลักษณะความสัมพนัธจะขึน้อยูกบับรบิท

ของชุมชนทองถิ่นในแตละพื้นที่ 

 ปจจัยท่ีสงผลตอความสมัพันธของสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ มทีัง้ในสวนปจจัย

สงผลตอความสมัพันธโดยตรง ไดแก 1) ปจจยัดานผลประโยชน (คาเฉลีย่ 4.56) 2) ปจจยัดานการเมอืงทองถ่ิน 

(คาเฉลี่ย 4.20) 3) ปจจัยดานบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย (คาเฉลี่ย 4.11) 4) ปจจัยดานการมีสวนรวม (3.95) 

5) ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร (3.37) และปจจัยที่สงผลทางออมตอความสัมพันธ ไดแก                                        

1) ความเชือ่และวัฒนธรรม 2) ทศันคตคิวามเช่ือสวนบุคคล 3) ปจจยัเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบรหิาร

องคกร  

 การศึกษาในสวนของขอเสนอที่เปนแนวทางการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนท่ีเหมาะสมตอ                    

การอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีขั้นตอนและกระบวนการ                  

ในการสรางแนวทางการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสม ดังนี้ 1) วิเคราะหลักษณะความสัมพันธ

ของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2)  ตองมีการประสานงานระหวางองคกรสภาองคกร

ชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) การยอมรับบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบของแตละองคกร                                

4) สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่น        

ที่เกี่ยวของ 5) มีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับรูรับทราบ 6) ใหประชาชนเขามามี

สวนรวมและเปนกลไกหลักในการขับเคลือ่น 7) มกีารบรหิารทรพัยากรในชุมชนทองถ่ินรวมกนัของทุกภาคสวน

คําสําคัญ
 สภาองคกรชุมชน   สัมพันธภาพ   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ปจจัย

Abstract
 The objectives of this qualitative and quantitative study were to; 1) analyze the relationships 

between the community organization council and the local administrative organization; 2) factors 

affecting the relationships between the community organization council and the local administrative 

organization; and 3) propose a guideline for the managerial administrative of the community                     

organization council. This mixed method study aimed. The sample group in this study consisted of 

key informants in qualitative research was thirty-six and the sample group in quantitative research 

was one hundred and eighty. Interview, focus group discussion, and questionnaire were used for 

data collection. Descriptive statistics was used for data analysis.
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 Finding showed that there were three forms of the relationships between the community 

organization council and the local administrative organization: 1) coordination,  2) conflicts,                   

3) non-conflicts. This depended on the community context of each area. Factors directly effecting 

the relationships between the community organization council and the local administrative                                

organization included: 1) benefits (  = 4.56) ; 2) local politics (  = 4.20) ;  3) legal roles and                  

duties (  = 4.11) ; 4) participation (   = 3.95) ; and 5) communication between the organizations                  

(   = 3.37), respectively.

 The following were factors indirectly effecting the relationships; 1) confidence and culture, 

2) attitude towards individuals, 3) structure and 4) organization management.

 The following were suggestions; 1) an analysis of the relationships between the community 

organization council and the local administrative organization; 2) coordination between the                         

community organization council and the local administrative organization; 3) acceptance of roles 

and duties of each organization; 4) cooperation construction between the community organization 

council, the local administrative organization, and concerned agencies; 5) effective public relations; 

6) local people participation as a main mechanism; and 7) coordination in local community resource 

management among all concerned parties.

Keywords
 Community Organization Council,  Relations,  Local Administrative Organization, Factors

บทนํา
 การปกครองทองถิ่นกําลังมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้นในการเมืองของไทย ซึ่งการปกครองทองถิ่นนี้

จะเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยไดทั้งในเขตชุมชนเมือง และชุมชนชนบท                

อยางชัดเจน แตการปกครองทองถ่ินไทยน้ันก็ยังมีคงมีพัฒนาการที่ชาและยังคงประสบปญหาอยูตลอดมา 

โดยเฉพาะสาเหตุจากวัฒนธรรมการเมืองแบบตัวแทนท่ีสรางกระบวนการแตกแยกและไมไดสงเสริม                             

ใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง เปนเพียงฐานเสียง เปนผูรับบริการ ซึ่งปราศจากความโปรงใส ตรวจสอบ

ยากเพราะตัวแทนนั้น  สวนใหญมาจากตัวแทนของกลุมผลประโยชนและตัวแทนภายใตระบบอุปถัมภ 

ประชาชนไมมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองทองถ่ินแตอยางใด แมจะมีการเกิด

ขึ้นของประชาสังคมหรือการทําประชาพิจารณในทองถิ่น แตกระบวนการตางๆ  กลับมีเงื่อนไขที่เปนอุปสรรค

ตอการเขารวมของประชาชนเปนอยางมาก จึงกอใหเกิดปญหาตอระบบการบริหารงานบุคคล ปญหา                               

ในตัวบุคคลที่มีอํานาจและบทบาทในการกําหนด ควบคุมกลไก ปญหาการเลือกปฏิบัติ ปญหาการคอรัปชั่น

ในระดับรากหญา ปญหาอาชญากรรมท่ีมีสาเหตุจากความขัดแยงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                
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ตลอดจนปญหาในการเลอืกตัง้ในทองถิน่ซ่ึงนับวันทวคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ยๆ เกิดความรุนแรงในการเลือกตัง้ 

ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดอาชญากรรม ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพยายามท่ียกองคกร                             

ใหเปนหนวยงานหนึ่งในระบบราชการ เสมือนเปนองคกรที่ตั้งครอบประชาชนอีกขั้นหนึ่ง ไมไดเปนหนวยงาน

ของประชาชนตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากนัก หนาที่หลักบางประการซ้ําซอนกับ

อํานาจหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค (Punyadee, 2010) 

 จากสภาพปญหาการปกครองทองถิ่นของไทยที่มีลักษณะพัฒนาการจากกลุมชั้นนํา (Elite) และ

ความเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative) ที่ยังมีขอบกพรองและยังไมสามารถตอบสนอง                 

ความตองการของทองถิ่น จึงนําไปสูความตองการองคกรที่มีฐานะตามกฎหมายเปนนิติบุคคลและยังคง                   

ความเปนอิสระ และความรวมมือตอกันในการทํางานในทองถิ่น จนเกิดเปนแนวคิดกระบวนการราง                              

พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนในป พ.ศ. 2549 โดยเร่ิมจากเครือขายองคกรชุมชนรวมกับวิทยาลัย                           

การจัดการสังคม สรุปบทเรียน “ประชาธิปไตยชุมชนการเมืองสมานฉันท” จากนั้นไดเกิดเวทีระดม                               

ความคิดเห็นในระดับภูมิภาคทั้ง 8 ภาคเพ่ือพัฒนาขอเสนอของประชาชนสูการปฏิรูปสังคมและการเมือง                                   

โดยสาระหลักคือการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหาร โดยการกระจายอํานาจไปที่ชุมชนทองถ่ินเพื่อใหเกิด                         

การพ่ึงตนเองไดอยางแทจริง ตอมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงไดมีการย่ืนแนวคิดนี้เสนอตอ                              

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ซึ่งดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีขณะน้ัน และเกิดการยกรางหลักคิดและ                          

เน้ือหาสาระพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเกิดข้ึน ซึ่งในขณะน้ันก็เกิดการจัดเวทีความคิดเห็นของผูนํา                  

ทั้งสี่ภาค และคณะทํางานเครือขายองคกรชุมชนเพ่ือระดมความคิดเห็นทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค

อยางตอเนื่อง จนไดขอสรุปเปนรางพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเสนอตอกระทรวงพัฒนาสังคมและ                           

ความมั่นคงของมนุษย เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา แตปรากฏวา คณะรัฐมนตรีมีความเห็นแตกตาง

กนัโดยเสยีงคัดคานสวนใหญเกรงวาจะเกดิความขดัแยงกบัองคกรปกครองทองถ่ิน และมงีบประมาณซํา้ซอน 

แตในขณะที่กลุมสนับสนุนพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน เห็นวากระบวนการมีสวนรวมของรากหญา                      

เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เปนองคกรทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุล จึงทําใหกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนษุยฯ ตองยอมถอยการผลักดันรางพระราชบญัญัตสิภาองคกรชุมชนฯ ออกมาภายหลงั

จากการเขานําเขาพิจารณาในคณะรัฐมนตรีและถูกตีกลับถึง 2 ครั้ง เนื่องจากมีการคัดคานจาก                                    

กระทรวงมหาดไทย โดยใหเหตผุลวา สภาองคกรชุมชนเปนองคกรทีซ่ํา้ซอนกบัการทํางานขององคกรปกครอง

สวนทองถิน่ และอาจเกิดความขัดแยงในชุมชุน ดังนั้นจึงมีมติสงเรื่องตอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา 

ซึ่งในช วงเวลานี้ก็ได มีการเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับร างโดยความร วมมือจากองคกรวิชาการ                                                        

คณะอนุกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงของมนุษยและสภานิติบัญญัติจนสามารถเสนอตอสภานิติบัญญัติ                    

แหงชาติ (สนช.) และมีมติในวันที่ 28พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เห็นสมควรประกาศเปนกฎหมายอยางเปน

เอกฉันท 83 เสียง  (Community Organizations Development Institute (Public Organization), 2014)
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 ดังนั้น การเกิดเปนพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 ที่รับรองใหองคกรชุมชนมีฐานะ                  

ตามกฎหมาย โดยมคีวามมุงหมายใหเกดิการเสรมิสรางกระบวนการทาํงานในระดบัทองถิน่โดยไดเนนชุมชน

ซึง่เปนสงัคมฐานรากทีม่คีวามสําคญัทางประวัตศิาสตรมวีถิชีวีติ วฒันธรรมแตกตางหลากหลายตามภมูนิเิวศน 

เพือ่ใหชมุชนมีความเขมแขง็ สามารถจดัการตนเองไดอยางยัง่ยนื รวมท้ังมบีทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศ 

การสรางระบอบประชาธปิไตย และระบบธรรมมาภบิาล สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกาํหนด

นโยบายและแผนพฒันาตําบล แผนพัฒนาจังหวดั และแผนพฒันาสังคมและเศรษฐกจิระดับประเทศ รวมท้ัง

มีสวนรวมในการติดตามการทํางานของหนวยงานภาครัฐในทุกระดับ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศให                                  

พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 องคกรเครือขายตางๆ                       

ที่เคยเกิดข้ึนในชุมชนจึงเริ่มจดทะเบียนเพื่อจัดต้ังสภาองคกรชุมชนในทองถิ่นเกิดข้ึน (Community                                     

Organizations Development Institute (Public Organization), 2014)

 ตอมาเมื่อมีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชมุชน พ.ศ. 2551 ซึ่งทําให

สภาองคกรชุมชนมีสถานะถูกตองตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนจัดตั้งสภาองคกรชุมชนในหลายๆ พื้นที่                   

เกิดเปนสภาองคกรชุมชนข้ึนจริง ซึ่งในทางปฏิบัติ  สภาองคกรชุมชนหลายๆ แหงกลับไมใชแคทําหนาท่ี                          

เปนองคกรทีเ่ปนตัวกลางในการขบัเคล่ือนและสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของภาคประชาชนเพียงเทาน้ัน 

แตยังทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของสิทธิประโยชนชุมชน 

กลายเปนองคการทีเ่ขามาถวงดลุอาํนาจในการทาํงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จงึทาํใหในหลายพืน้ที่

ที่มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนอยูนั้น เกิดการทะเลาะกันทางความคิดระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจนทําใหทองถิ่นนั้นไมเกิดการพัฒนา แตในขณะเดียวกันกับอีกหลายพื้นที่ที่มีการจัดตั้ง

สภาองคกรชุมชนกลับเกิดการพัฒนาชุมชนอยางกาวกระโดด ซึ่งเกิดจากการทํางานรวมกันของสภาองคกร

ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง (Pradap, 2013)  

 จากสาเหตุขางตนจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชน              

กบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมตีอกัน และมีปจจัยอะไรบางท่ีสงผลตอความสมัพันธของสภาองคกรชุมชน

และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีท่าํใหสภาองคกรชมุชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่ขดัแยงกนัในหลายๆ 

พืน้ท่ี แตในขณะเดียวกันก็ทาํใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาชุมชนของสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในหลายๆ พื้นท่ีเชนกัน เพ่ือใหไดมาซ่ึงการการบริหารสภาองคกรชุมชนในอนาคต ที่จะทําให                 

สภาองคกรชุมชนคงอยูคู สังคมไทยและเปนตัวกลางในการขับเคล่ือนประชาธิปไตยในภาคประชาชน                             

มกีารทํางานรวมกันกับภาคปกครองอยางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพฒันาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง 

วัตถุประสงค
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3.  เพื่อหาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน 
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วิธีการวิจัย
 1.  การวิจัยเชิงคุณภาพ

      1.1 ประชากรและกลุมใหขอมูล ครั้งน้ีคือ ตัวแทนสภาองคกรชุมชนที่มีการจดทะเบียน                 

จัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 18 คน และตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดตั้งสภาองคกร

ชุมชน จํานวน 13 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจงจากสภาองคกรชุมชน                

ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมที่ เป นสภาองคกรชุมชมและองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีลักษณะ                                      

ความสมัพันธภาพท่ีดตีอกัน และมีลกัษณะสมัพันธทีข่ดัแยงตอกัน รวมท้ังการสมัภาษณเพ่ิมเตมิผูทีเ่ก่ียวของ 

ไดแก นักวิชาการทางดานการพัฒนาชุมชน เจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ตัวแทนประชาชน                    

กลุมตางๆ และพนักงานของภาครัฐในสวนที่เก่ียวของ จํานวน 8 คน เพ่ือนํามาสูกระบวนการอภิปราย                        

กลุมยอย (Focus Group Discussion) 

  1.2  เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  ผูวจิยัใชการสัมภาษณแบบมโีครงสราง (Structured - Interview) 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก  ประวัติการดําเนินงาน ขอมูลเชิงลึกดานการบริหารจัดการ

สภาองคกรชุมชน ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปจจัยท่ีสงผลตอ                     

ความสมัพนัธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแนวทางท่ีเหมาะสมในการอยูรวมกัน

ระหวางสภาองคกรทองถ่ินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับสภาองคกรชุมชน                         

แนวคิดอํานาจ และความสัมพันธเชิงอํานาจ หลักการเก่ียวกับประชาธิปไตย แนวคิด ทฤษฎีการปกครองทองถ่ิน 

แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมืองและการเมืองภาคประชาชน แนวคิดและหลักการเก่ียวกับชุมชน 

แนวคิด ทฤษฎี การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางเครือขาย                          

และแนวคิดชุมชนเขมแข็ง วิเคราะหและสังเคราะหแลวสรางเปนประเด็นคําถาม

   ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบกับการจดัอภิปรายกลุมยอย (Focus Group Discussion)                     

โดยผูแทนที่เก่ียวของกับสภาองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการจัดต้ังสภาองคกรชุมชน 

และหนวยงานทีเ่กีย่วของ ไดแก ตวัแทนสภาองคกรชุมชน ตวัแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีองคกร

พัฒนาเอกชน (NGOs) ตัวแทนประชาชนกลุมตางๆ พนักงานของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของ และนักวิชาการ 

มารวมทาํการเสนอขอมูลในประเด็นของปจจัยท่ีสงผลตอสัมพันธภาพของสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อการอยูรวมกันโดยไมกอใหเกิดความขัดแยง และเกิดการพัฒนาชุมชนรวมกันอยางยั่งยืน  

   การพัฒนาคุณภาพเครือ่งมือแบบสัมภาษณนัน้  ผูวจิยัไดใชตวัผูวจิยัเปนเคร่ืองมือในการศกึษา                 

โดยเฉพาะในการศึกษาภาคสนาม (Field Research) ที่ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ที่มีลักษณะแตกตางหลากหลายไปตามรูปแบบของแตละพื้นที่  เมื่อไดขอมูลจากการศึกษามาแลวนั้น                          

สิ่งที่สําคัญจึงอยูในสวนของขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลหลังจากที่ไดเก็บขอมูล ซึ่งการดําเนินการตรวจสอบ

กอนการวิเคราะหขอมูลที่ผูวิจัยตรวจสอบมี 2 วิธีการ คือ 1) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล  

(Methodological Triangulation) 2) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation)  
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 1.3  วธิวีเิคราะหขอมลู ผูวจิยัไดทาํการวเิคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป โดยการใชวธิกีารวิเคราะห

ขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) อันเปนการพรรณนาเรื่องราวเก่ียวกับปรากฏการณที่ศึกษา                   

โดยนําขอมูลมาจัดเรียงตามลําดับเน้ือหาสาระและจําแนกจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบตามกรอบแนวคิด

การวิจัย และทําการวิเคราะหเน้ือหาขอมูลจากเอกสาร (Content Analysis) และผูวิจัยไดทําการวิเคราะห

ขอมูลโดยตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา  (Triangulation) 

ซึ่งเปนการตรวจสอบสามเสาดานขอมูลโดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน 

 2. การวิจัยเชิงปริมาณ  

  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวจิยัไดใชการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยการเลอืกกลุมตัวอยางจากประชากรท้ังหมด จาํนวน 180 แหง ซึง่ประกอบดวย สภาองคกรชุมชนในจงัหวัด

เชียงใหม จํานวน 90 แหง (Community Organizations Development Institute (Public Organization), 

2014) และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมที่มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนอยู จํานวน 90 แหง 

โดยมเีงือ่นไขการ คดัเลอืกกลุมตวัอยาง คอื 1) กลุมตวัอยางในสวนทีเ่ปนสภาองคกรชมุชน ตองเปนสภาองคกร

ชุมชนท่ีอยูในจังหวัดเชียงใหมและมีการจดทะเบียนเปนสภาองคกรชุมชนท่ีถูกตอง ตามพระราชบัญญัติ                 

สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551  2) กลุมตัวอยางที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนองคกรปกครอง                

สวนทองถิ่นท่ีมีสภาองคกรชุมชนท่ีไดทําการจดทะเบียนเปนสภาองคกรชุมชนท่ีถูกตองตามพระราชบัญญัติ

สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นตองรับรู  รับทราบถึงการดําเนินงานของ              

สภาองคกรชุมชนอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 

  2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม                       

ซึ่งสรางขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบบสอบถามแบงออกเปน                       

3 ตอน ดังนี้   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอนที่ 2 ปจจัย                    

ที่สงผลตอสัมพันธภาพระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ

ตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนท่ีเหมาะสมตอการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น                  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบโดยใชวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1) การหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน                           

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือดังกลาว 2) การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability)                                

โดยผู วิจัยหาความเช่ือมั่นจากการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองเครื่องมือ  (Try – Out)                                 

กับกลุมสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมใชกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษา  จํานวน 30 แหง       

จากนัน้นาํผลมาวิเคราะหหาคาความเชือ่มัน่ดวยวิธกีารหาคาสมัประสิทธิส์หสัมพนัธโดยวธิแีบบ Cronbach’s 

Alpha ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8998   

  2.3  การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหแบบสอบถามใชการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา    

เพ่ือหาคารอยละ คาเฉลี่ย (  ) คาความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําขอมูลท่ีไดทั้งจากสวน                        

ของการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณมาทําการวิเคราะห สังเคราะห ประกอบกับขอมูลที่ไดจาก                       
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การจัดอภิปรายกลุมยอย แลวนําเสนอเปนขอเสนอในการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสม                                 

ตอการอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน                        

ที่ยั่งยืน 

 การวิจัยคร้ังนี้ ไดเนนการศึกษาเชิงคุณภาพเปนหลัก ประกอบกับขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ                             

เพือ่สนับสนุนความถกูตองของขอมลูการวจิยั โดยวัตถปุระสงคการวิจยัขอที ่1 เพือ่ศกึษาลักษณะความสมัพนัธ

ของสภาองคกรชมุชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใชการวิธกีารวิจยัเชงิคุณภาพในการศึกษา วตัถุประสงค

การวิจยัขอที ่2 เพือ่ศึกษาปจจยัทีส่งผลตอความสัมพนัธของสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่

โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาขอมูล แลวนําขอมูลท่ีไดนํามาประกอบการสรางแบบสอบถาม                

เพื่อใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเชิงปริมาณมาสนับสนุนขอมูลการวิจัย              

เชิงคุณภาพ วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อหาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน โดยใชขอมูล

ทีไ่ดจากการวจิยัเชงิคุณภาพและวจิยัเชงิปรมิาณนาํมาทาํการวิเคราะห สงัเคราะห ประกอบกบัขอมลูท่ีไดจาก

การจัดอภิปรายกลุมยอย นํามาสรางเปนขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสมตอ                    

การอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัลกัษณะความสมัพันธของสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ลกัษณะ

ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ 

ไดแก ความสัมพันธเชิงรวมมอื ความสัมพันธเชิงขัดแยง และความสมัพันธเชิงไมขดัแยงแตตางฝายตางทาํงาน

ในสวนของตน โดยลักษณะความสัมพันธจะขึ้นอยูอยูกับบริบทของชุมชนทองถิ่นในแตละพื้นท่ี ซึ่งลักษณะ

ความสัมพันธที่ไดจากการศึกษาวิจัย สภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพื้นท่ี                              

มีลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกัน เปนผลมาจากปจจัยท่ีทําใหลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกันไป 

ปจจัยที่สงผลโดยตรงไดแก ปจจัยดานผลประโยชน ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น ปจจัยดานบทบาทหนาที่                

ตามกฎหมาย ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร และปจจัยที่สงผลทางออม                   

ตอความสัมพันธ ไดแก ปจจัยทัศนคติ ความรู การศึกษาของบุคคล ปจจัยดานความเช่ือและวัฒนธรรม                  

ปจจัยเชิงโครงสราง

 1.  ลักษณะความสัมพันธเชิงรวมมือ เปนลักษณะความสัมพันธที่เกิดจากความรวมมือของทาง                      

สภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการดําเนินการในการพัฒนาชุมชนรวมกัน โดยท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับฟงปญหาจากประชาชนท่ีเสนอผานทางการประชาคมหมูบาน และ                             

ผานทางการประชมุสภาองคกรชุมชน ซึง่ในการประชมุของสภาองคกรชุมชนนัน้จะมเีจาหนาทีข่องทางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมาเขารวมการประชุม แลวนําวาระหรือขอเสนอท่ีไดจากการประชุมไปนําเสนอใหแก                    

ผูบริหารองคกรปกครองครองสวนทองถิ่นในการพิจารณา 
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 2.  ลกัษณะความสัมพนัธเชงิขดัแยง เปนลกัษณะความสัมพนัธทีเ่กดิจากหลายเหตปุจจยั ซึง่ไดแก 

ปจจัยสวนบุคคลทีค่นในชุมชนเกิดปญหาความขัดแยงกันเอง ปจจัยในเร่ืองการมีสวนรวมท่ีทางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนั้นไมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมหรือพยายามปดบังขอมูลในการดําเนินงานของ                

ทางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ปจจยัทางการเมอืงในทองถิน่ทีเ่ปนตวัการสําคญัในการทาํใหเกดิความขดัแยง

ขึ้นในชุมชน เกิดการแบงฝายของคนในชุมชนอันสงผลตอการทํางานรวมกันของสภาองคกรชุมชนและ                  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัยดานผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงานหรือการจัดทําโครงการตางๆ 

ทาํใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในบางพืน้ทีไ่มยอมใหสภาองคกรชุมชนเขาไปมสีวนรวมหรอืเขาไปตรวจสอบ 

ปจจัยดานแนวทางการบรหิารจดัการองคกรทีม่ลีกัษณะท่ีแตกตางกนัโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่เนนหลกั

ในการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน แตในสวนของสภาองคกรนั้นเนน                           

หลัก\การบริหารโดยการเขาไปมสีวนรวมกบัประชาชน และปจจัยเชงิโครงสรางทีท่ัง้สององคกรมีลกัษณะโครงสราง

องคกรท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงสรางการทํางานที่แนชัดตายตัว    

แตสภาองคกรชุมชนไมมีโครงสรางแบบแผนการทํางาน ขององคกรที่ตายตัว ลักษณะความสัมพันธในเชิง              

ขัดแยงจึงสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาชุมชนซึ่งสวนมากชุมชนที่มีลักษณะความสัมพันธเชิงขัดแยง            

มักจะไมเกิดการพัฒนา 

 3. ลักษณะความสัมพันธเชิงไมขัดแยงแตตางฝายตางทํางานในสวนของตนซ่ึงเปนลักษณะ                        

ความสมัพนัธทีพ่บนอยทีส่ดุ เปนลกัษณะความสมัพันธทีท่างสภาองคกรชมุชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไมเขามายุงเกีย่วการทาํงานของกนัและกัน การทาํงานของทัง้สององคกรจะเปนการทาํงานในลักษณะคูขนาน 

ลักษณะการทํางานของสภาองคกรชุมชนเปนเหมือนลักษณะการทํางานของกลุมองคกรภาคประชาชน                           

ที่ไมไดมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ี แตมีการทํางานในการขับเคล่ือนกลุม                          

ในรูปแบบของโครงการซึ่งทํารวมกับประชาชนเปนหลัก และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะ                        

ความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบความสัมพันธไมขัดแยงแต

ตางฝายตางทํางานในสวนของตน สวนใหญจะไมรูถึงเรื่องการมีตัวตนของสภาองคกรชุมชน และการทํางาน

ของสภาองคกรชุมชนในพื้นท่ี ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับ                             

องคกรปกครองสวนทองถิน่  พบวา ปจจัยทีส่งผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง                 

สวนทองถิน่ทีท่าํใหเกดิลกัษณะความสมัพนัธในการดําเนนิงาน หรอืการอยูรวมกนัในทองถิน่ ในฐานะองคกร

พัฒนาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางประชาธิปไตยแกประชาชนในทองถิ่น ประกอบดวย ปจจัยหลักที่สงผลโดยตรง 

ไดแก 1) ปจจยัดานการมสีวนรวม 2) ปจจยัดานบทบาทหนาทีต่ามกฎหมาย 3) ปจจยัดานการส่ือสารระหวาง

องคกร 4) ปจจัยดานการเมืองทองถ่ิน และ 5) ปจจัยดานผลประโยชน และปจจัยท่ีสงผลทางออม ไดแก                        

1) ความเชือ่และวัฒนธรรม 2) ทศันคตคิวามเชือ่สวนบุคคล 3) ปจจยัเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบรหิาร

องคกร ซึ่งสามารถเรียงลําดับปจจัยท่ีสงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง                   

สวนทองถิ่นไดดังนี้ ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น               

มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.90 ซึ่งอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาปจจัยตางๆ เหลานี้มี                                 
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ผลตอความสัมพันธระวางองคกรของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางมาก                                

จากผลการวิจยัพบวา  ความคดิเกีย่วกบัปจจยัทีส่งผลตอความสมัพนัธทีค่ามากสดุคือ ปจจยัดานผลประโยชน                            

มคีาเฉลีย่อยูที ่4.56 รองลงมา คอื ปจจัยดานการเมอืงในทองถิน่ มคีาเฉลีย่อยูที ่4.20 ปจจัยดานบทบาทหนาท่ี

ตามกฎหมาย มีคาเฉล่ียอยู ที่ 4.11 ปจจัยดานการมีสวนรวม มีคาเฉล่ียอยู ที่ 3.95 และ ปจจัย                                    

ดานการสื่อสารระหวางองคกร มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.37 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1

ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 จากการศึกษาในภาพรวมนั้นทําใหทราบวา ในการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนในระดับตําบล

แตละทองที่นั้นยังมีปญหาอยูมาก ไมวาจะเปนปญหาดานโครงสรางภายในองคกร ปญหาเรื่องงบประมาณ

ทีไ่ดรบัการอดุหนุน ปญหาในเร่ืองกระบวนการในการขับเคล่ือนสภาองคกรชุมชน ปญหา ความสมัพนัธระหวาง

สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ ลวนแลวแตเปนปญหาท่ีเกิดมาจากความไมพรอมของ

สภาองคกรชุมชนเอง หรือถามองอกีแงหน่ึงคือ  ปญหาท่ีมกัเกิดข้ึนกับองคกรทีเ่กดิใหมอยางสภาองคกรชมุชน 

ซึ่งควรหาแนวทางแกไขเพื่อใหปญหาเหลานี้ใหลดนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความสัมพันธระหวาง

สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่หลายๆ พื้นที่กอใหเกิดความขัดแยงภายในชุมชน                              

อันสงผลใหเกิดการแบงฝกแบงฝายของคนในชุมชน เกิดความแตกแยก ความสามัคคีของคนในชุมชน                        

ในท่ีสุดอาจสงผลระยะยาวตอการพัฒนาชุมชน จากปญหาดังกลาวในขางตนจึงนํามาซ่ึงการหาทางออก                  

โดยการหาแนวทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมของสภาองคกรชุมชนอันจะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยู 

เกดิการพัฒนาควบคูกนั และมีสวนรวมในการดาํเนนิงานรวมกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่โดยมีรายละเอยีด 

ดังนี้ 

  SD          
 

 3.95 1.14   
 4.11 1.04  

 3.37 0.99  
 4.20 1.02  

 4.56 1.03  
 3.90 1.04  
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ภาพที ่1:  ตวัแบบการบรหิารจัดการท่ีเหมาะสมของสภาองคกรชมุชนทีจ่ะทาํใหสภาองคกรชมุชนคงอยูเกดิการพัฒนา

              ควบคูกันและมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมของสภาองคกรชุมชนทีจ่ะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยู เกดิการพัฒนา

ควบคู และมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกระบวนการดังตอไปนี้

 1. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในตําบลวา                

มีลักษณะความความสัมพันธเปนอยางไร โดยการวิเคราะหจากบริบทชุมชน สภาพแวดลอมทางการเมือง 

ปจจัยที่สงผลโดยตรง ไดแก ปจจัยดานผลประโยชน ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานบทบาทหนาที่                   

ตามกฎหมาย ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น ปจจัยดานผลประโยชน                    

ปจจัยท่ีสงผลทางออม ไดแก ความเช่ือและวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเช่ือสวนบุคคล ปจจัยเชิงโครงสราง และ

แนวทางการบริหารองคกร

 2. การประสานงานระหวางองคกร เมื่อทราบลักษณะความสัมพันธวาเปนไปในลักษณะใดแลว                   

จึงนํามาสูกระบวนการประสานงานระหวางองคกรที่ตองทํา เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน และเกิดการเขาใจ

ซึ่งกันและกัน 

 3. การยอมรับบทบาทหนาทีค่วามรบัผดิชอบระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะเปนตัวเสริมใหลักษณะความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีขึ้น                     

โดยท่ีทั้งสององคกรตองทําความเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของกันและกัน ซึ่งในสวนของทั้ง                          

3 กระบวนการแรกนี้ตองมีการประสานใหครบทั้ง 3 ขอกอน จึงจะสามารถไปสูกระบวนการตอไปได

 4. ความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะเกิดขึ้นอยางมี

ประสิทธิภาพและตอเน่ืองไดนั้น ตองเกิดจากการท่ีทั้งสององคกรเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของ

องคกรซ่ึงกนัและกัน มกีารประสานงานระหวางองคกรท่ีด ี จงึจะทาํใหเกดิการรวมมือกนัระหวางองคกรท่ีดไีด 
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ไมใชเพียงแตเปนการรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น แตตองรวมมือ

กับองคกรอ่ืน หรือภาคสวนอ่ืนๆ ดวย ตลอดจนการสรางความรวมมือกับภาคประชาชน จึงจะทําให                           

ความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีลักษณะความสัมพันธที่ดีตอกัน

 5. การประชาสมัพันธ เม่ือเกิดความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และองคกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของแลว ยังไมสามารถเรียกวาเปนความรวมมือที่กอใหเกิดการพัฒนาของทองถ่ิน                

ที่สมบูรณอยางแทจริงได แตตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนดวย การจะทําใหประชาชนไดรับรู                   

รับทราบการดําเนินงาน ความเคลื่อนไหว ตลอดจนการสรางความเขาใจ จําเปนตองมีการประชาสัมพันธ                

ใหแกประชาชนทราบดวย

 6. ประชาชน ถือเปนกลไกลหลักในการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดหลักประชาธิปไตย การจะทํา                         

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับการพัฒนาทองถิ่น หรือการสะทอนปญหา ตลอดจนการชวยแกไขพัฒนา 

ตองมีองคกรหรือหนวยงานเปนตัวกลางในการจัดเวทีเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย ซึ่งการทํางาน 

รวมกันของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนทางออกที่ดีในการเปนตัวกลาง และ                      

เปนเวทีในการสะทอนปญหา เสนอแนวทางแกไข ไปจนถึงการรวมกันในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 

 7. การบริหารทรัพยากรในชุมชนทองถิ่น ทรัพยากรชุมชน ไมวาจะเปนวิถีชีวิต จารีตประเพณี                          

องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรสาธารณะที่คนในทองถิ่นใชรวมกัน                 

ถือเปนสิ่งที่คนในชุมชนตองชวยกันดูแลรักษา ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน จึงตองเกิดจาก

การบริหารจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนภาคประชาชนในทองถ่ิน จึงจะทําใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน                                           

ที่ดีมีประสิทธิภาพและตอเนื่องยั่งยืน

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีรูปแบบ

ความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ ไดแก 1) ความสัมพันธเชิงรวมมือ เปนลักษณะท่ีสององคกรตาง ทํางาน                   

เพ่ือบริหารและพัฒนาชุมชนท่ีเนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาองคกรชุมชน และ                   

ภาคสวนตาง ๆ  2) ความสัมพันธเชิงขัดแยง เปนลักษณะความสัมพันธที่เกิดจากความขัดแยงที่เกิด                              

การปจจัยตางๆ เปนผลทําใหชุมชนไมเกิดการพัฒนา และ  3) ความสัมพันธเชิงไมขัดแยงแตตางฝาย                          

ตางทาํงานในสวนของตน เปนลกัษณะความสมัพนัธทีท่ัง้สององคกรทาํงานของตนเองโดยไมมกีารปรึกษาระหวาง

สององคกร ทําใหการทํางานมีความทับซอน สงผลตอการไมเขาใจในตัวองคกรของประชาชนในชุมชน                        

ซึ่งลักษณะความสัมพันธที่ไดจากการศึกษาวิจัยนั้น แตละพ้ืนที่ตางมีลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกัน                  

โดยเปนผลจากปจจัยตางๆ ที่เขามามีสวนเก่ียวของ ประกอบดวย ปจจัยท่ีสงผลตอความสัมพันธโดยตรง              

ไดแก ปจจัยดานผลประโยชน ปจจัยดานการเมืองทองถ่ิน ปจจัยดานบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย                                

ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร และปจจัยที่สงผลทางออมตอความสัมพันธ 
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ไดแก ปจจัยทัศนคติ ความรู การศึกษา ของบุคคล ปจจัยดานความเชื่อและวัฒนธรรม ปจจัยเชิงโครงสราง 

สอดคลองกับ Buranrak (2005, 126 - 153) ที่ไดกลาวถึงปจจัยที่นําไปสูการเกิดขบวนการเคล่ือนไหวทาง   

การเมอืงของภาคประชาชนและสงผลกระทบตอการพัฒนาชมุชน เกดิจากปจจยัภายนอกคือ การตองการแกไข

ปญหาดานโครงสรางโดยตอบโตปญหาที่เกิดจากโครงการของภาครัฐอันนําไปสูปญหาดานสิ่งแวดลอมและ

ปจจยัภายใน ไดแก วฒันธรรมชมุชน การระดมทรพัยากร และโครงสรางโอกาสทางการเมือง ซึง่ในขณะเดียวกัน

หากตองการใหสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ดํารงและทาํงานรวมกนัเพือ่ใหเกิดการพัฒนา 

และมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกันตองอาศัยประชาชนเปนตัวกลางในการขับเคลื่อนและประสาน                          

ผลประโยชน ตลอดจนหาแนวทางหรือขอตกลงรวมกันในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน โดยการลด

ความขัดแยงแลวหันหนามาคุยกัน การบริหารงานควรมีการเปดกวาง มีวิสัยทัศนพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง              

เพื่อการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ (Puangngam, 2005, 53-60) ที่ไดกลาวถึงสิ่งที่ทาทาย

องคกรปกครองทองถิ่นวาไมใชแคการสงเสริมองคกรปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง โดยการมีการบริหารจัดการ

ทีด่หีรอืใหสมาชิกและคณะผูบรหิาร ตลอดจนบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถเทานัน้ แตสิง่ทีอ่งคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตองทํา คือ การระดมความคิด ความรูความสามารถของประชาชน เพื่อใหเกิดความรูสึก                            

เกิดความเสียสละ เพ่ือรวมกันพัฒนาใหชุมชนมีสวนรวมในการพ่ึงพากันแกปญหาตางๆ ดวยตัวเองมากข้ึน 

อันจะนําไปสูการมีสํานึกของความเปนพลเมือง โดยการสรางการปกครองทองถ่ินใหมีประชาธิปไตย                              

ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงโดยมีแนวทางที่สําคัญ คือ การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม                      

ของประชาชนกลุมองคกรประชาชนอยางแทจริง โดยหาวิธีสงเสริมใหประชาชนเขารวมกระบวนการบริหาร

จัดการ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สรางชุมชน และตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองทองถ่ิน                   

การเสริมสรางประสิทธิภาพและการเตรียมความพรอมในการรองรับภารกิจใหม ที่รัฐกระจายอํานาจและ              

ความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจตอไป 

 การท่ีจะเกิดการปกครองทองถิ่นที่มีประชาธิปไตยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงน้ัน                

เกิดจากการที่สภาองคกรชุมชนเขามาเปนฟนเฟองตัวในสวนท่ีขาดหายไป ชวยในการผลักดันและ                        

ขับเคล่ือนใหประชาชนเขาใจสิทธิ หนาที่ ของตน และหวงแหนความเปนทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน                     

บนฐานคดิประชาธปิไตยแบบมสีวนรวมอยางแทจรงิ แนวทางการบริหารจดัการสภาองคกรชุมชนทีเ่หมาะสม 

ตอการอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน                    

ทีย่ัง่ยืน จงึเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทาํใหเกิดการพฒันาชุมชนทองถิน่ โดยมีประชาชนเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือน 

มขีัน้ตอนดังน้ี 1) วเิคราะหหาความสมัพันธระหวางสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครอง สวนทองถิน่ในตาํบล

วามีลักษณะความความสัมพันธเปนอยางไร โดยการวิเคราะหจากบริบทชุมชน สภาพแวดลอมทางการเมือง 

2) สรางการประสานงานระหวางองคกรท่ีมปีระสิทธภิาพเพือ่ใหเกดิการทาํงานรวมกัน เกดิการเขาใจซ่ึงกนัและ

กัน 3) การสรางและการยอมรับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งเปนตัวเสริมใหลักษณะความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง                                    

สวนทองถิ่นดีขึ้น โดยที่ทั้งสององคกรตองทําความเขาใจบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกันและกัน                   
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ซึ่งใน 3 กระบวนการแรกน้ีตองมีการประสานใหครบทั้ง 3 ขอกอน จึงจะสามารถไปสูกระบวนการตอไปได               

4) สรางความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง  สวนทองถ่ินในการรวมกันทาํงานเพ่ือพฒันา

ชุมชนโดยเนนการรักษาผลประโยชนของประชาชนและชุมชน เปนเปาหมายหลักในการขับเคลื่อน                                     

5) มีการประชาสัมพันธการทํางาน เพื่อใหประชาชนไดรับรู รับทราบการดําเนินงาน ความเคลื่อนไหว                       

ตลอดจนการสรางความเขาใจก็ตองมกีารประชาสมัพันธใหแกประชาชนทราบ 6) การเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวม ในการรวมคิด รวมทํา รวมเสนอปญหา และรับฟงความตองการของภาคประชาชน                       

ตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปญหาในการพัฒนาชุมชน 7) มีการบริหารทรัพยากรในชุมชนไมวาจะเปน

วิถีชีวิต จารีตประเพณี องคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรสาธารณะ                       

ที่คนในทองถิ่นใชรวมกัน ถือเปนสิ่งที่ตองดูแลรักษา ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนจึงตองเกิดจาก

การบริหารจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนภาคประชาชนในทองถิ่นนั้น ถึงจะเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนที่ดี                                        

มปีระสทิธภิาพ และตอเนือ่งยัง่ยนื สอดคลองกบัแนวคดิของ (Milbrath, 1965 อางถงึใน Promchutima, 1998) 

ไดเสนอไวอยางนาสนใจวา การเขามามีสวนรวมทางการเมือง (Political Participation) เปนทัง้เปาหมายและ

กระบวนการทางการเมืองในฐานะที่เปนเปาหมาย หมายถึง การเขามามีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมาย

สําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย โดยการตัดสินวาสังคมใดจะมีระดับความเปน

ประชาธปิไตยสูงหรอืตํา่ อาจพิจารณาไดจากระดบัการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ตลอดจน

การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการสะทอนปญหา และความตองการของตนผานกระบวนการทาง                 

การเมือง ดังน้ันจากการพิจารณาของผูวิจัยเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองมีความสําคัญอยางยิ่ง                           

ตอพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ซึ่งตองอาศัยท้ังการ                   

มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนท้ังในฐานะที่เปนเปาหมาย กระบวนการทางการเมืองควบคูกัน                        

และสอดคลองกับการที่สภาองคกรชุมชนไดเขามามีบทบาทในการเปนตัวขับเคลื่อนประชาธิปไตย                                      

ภาคประชาชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ 

สรุป 
 ปจจัยท่ีสงผลตอสัมพันธภาพระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ลกัษณะ

ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3  ลักษณะ 

ไดแก 1) ความสมัพันธเชงิรวมมอื 2) ความสมัพันธเชงิขัดแยง และ  3) ความสัมพนัธเชงิไมขดัแยงแตตางฝาย

ตางทํางานในสวนของตน โดยมีปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นโดยตรง ไดแก 1) ปจจัยดานการมีสวนรวม 2) ปจจัยดานบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย 3) ปจจัย

ดานการสื่อสารระหวางองคกร 4) ปจจัยดานการเมืองทองถ่ิน และ 5) ปจจัยดานผลประโยชน และปจจัย                   

ที่สงผลทางออม ไดแก ประกอบดวย 1) ความเชื่อและวัฒนธรรม  2) ปจจัยทัศนคติความเชื่อสวนบุคคล                  

3) ปจจัยเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบริหารองคกร และเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสม                   
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ของสภาองคกรชมุชนทีจ่ะทาํใหสภาองคกรชมุชนคงอยูและเกิดการพัฒนาควบคู และมสีวนรวมในการดําเนนิงาน

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งสององคกรตองมีการดําเนินการตามกระบวนการ ดังน้ี 1) วิเคราะห

ลกัษณะความสัมพนัธของสภาองคกรชมุชนกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ 2) ตองมกีารประสานงานระหวาง

องคกรสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) การยอมรับบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ               

ของแตละองคกร 4) สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 5) มีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับรูรับทราบ                        

6) ใหประชาชนเขามามีสวนรวมและเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 7) มีการบริหารทรัพยากรในชุมชน                  

ทองถิ่นรวมกันของทุกภาคสวน

References
Buranrak, W. (2005). People's political movement: A case study of environment conservation 

 group in Udon Thani province. Master of Arts (Political Science), Graduate School.

 Chiang Mai University. 

Certo, C. & Certo, T. (2006). Modern management. (10th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Community Organizations Development Institute (Public Organization). (2014). Community 

 organization councils. Retrieved July 16, 2015, from http://www.codi.or.th/codi_sapa/

 pages/Login.aspx.

Easton, D. (1953). The political system. New York: Knopf.

Pradap, R. (2013). Federation of community organizations: New politics and challenges  to  local 

 authorities. Retrieved July 16, 2015, from http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_266.pdf.

Prasertkul, S. (2005). Democratic politics in Thailand. Bangkok: Amarin.

Promchutima, C. (1998). Election behavior of people in slum communities in Bangkok. Bangkok: 

 Office of the Secretary General Member of the House of Representatives.

Puangngam, K. (2005). Thai local governance: New principles and dimensions in the future. 

 Bangkok: Winyoochon.

Punyadee, C. (2010). Identity and identity construction of sub-district administrative organization 

 (SAO). Chiang Mai: School of Administrative Studies, Maejo University.




