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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ข องสภาองค ก รชุ ม ชนกั บ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 3) เพื่อหาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน งานวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัย
เชิงคุณภาพ จํานวน 35 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ จํานวน 180 แหง โดยดําเนินการ
รวบรวมขอมูลและใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบผสมผสานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใชการสัมภาษณ
แบบสอบถาม และการสนทนากลุมยอยเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูล
* ผูเขียนหลัก
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เชิงพรรณนาผสานกับการใชการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
จากการศึกษาในเชิงคุณภาพลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ ไดแก ความสัมพันธเชิงรวมมือ ความสัมพันธเชิงขัดแยง และ
ความสัมพันธเชิงไมขดั แยงแตตา งฝายตางทํางานในสวนของตน โดยลักษณะความสัมพันธจะขึน้ อยูก บั บริบท
ของชุมชนทองถิ่นในแตละพื้นที่
ปจจัยทีส่ ง ผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีทงั้ ในสวนปจจัย
สงผลตอความสัมพันธโดยตรง ไดแก 1) ปจจัยดานผลประโยชน (คาเฉลีย่ 4.56) 2) ปจจัยดานการเมืองทองถิน่
(คาเฉลี่ย 4.20) 3) ปจจัยดานบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย (คาเฉลี่ย 4.11) 4) ปจจัยดานการมีสวนรวม (3.95)
5) ป จจั ยดานการสื่อสารระหวางองค กร (3.37) และปจจัยที่สงผลทางอ อมตอความสัมพันธ ไดแก
1) ความเชือ่ และวัฒนธรรม 2) ทัศนคติความเชือ่ สวนบุคคล 3) ปจจัยเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบริหาร
องคกร
การศึกษาในสวนของขอเสนอที่เปนแนวทางการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสมตอ
การอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีขั้นตอนและกระบวนการ
ในการสรางแนวทางการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสม ดังนี้ 1) วิเคราะหลักษณะความสัมพันธ
ของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2) ตองมีการประสานงานระหวางองคกรสภาองคกร
ชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) การยอมรับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละองคกร
4) สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ 5) มีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับรูรับทราบ 6) ใหประชาชนเขามามี
สวนรวมและเปนกลไกหลักในการขับเคลือ่ น 7) มีการบริหารทรัพยากรในชุมชนทองถิน่ รวมกันของทุกภาคสวน

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 แตการปกครองทองถิ่นไทยนั้นก็ยังมีคงมีพัฒนาการที่ชาและยังคงประสบปญหาอยูตลอดมา
โดยเฉพาะสาเหตุจากวัฒนธรรมการเมืองแบบตัวแทนที่สรางกระบวนการแตกแยกและไมไดสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง เปนเพียงฐานเสียง เปนผูรับบริการ ซึ่งปราศจากความโปรงใส ตรวจสอบ
ยากเพราะตัวแทนนั้น สวนใหญมาจากตัวแทนของกลุมผลประโยชนและตัวแทนภายใตระบบอุปถัมภ
ประชาชนไมมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองทองถิ่นแตอยางใด แมจะมีการเกิด
ขึ้นของประชาสังคมหรือการทําประชาพิจารณในทองถิ่น แตกระบวนการตางๆ กลับมีเงื่อนไขที่เปนอุปสรรค
ตอการเขารวมของประชาชนเปนอยางมาก จึงกอใหเกิดปญหาตอระบบการบริหารงานบุคคล ปญหา
ในตัวบุคคลที่มีอํานาจและบทบาทในการกําหนด ควบคุมกลไก ปญหาการเลือกปฏิบัติ ปญหาการคอรัปชั่น
ในระดั บ รากหญ า ป ญ หาอาชญากรรมที่ มี ส าเหตุ จ ากความขั ด แย ง ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
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ตลอดจนปญหาในการเลือกตัง้ ในทองถิน่ ซึง่ นับวันทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ เกิดความรุนแรงในการเลือกตัง้
ซึ่ ง เป น สาเหตุ ใ ห เ กิ ด อาชญากรรม ป จ จุ บั น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ค วามพยายามที่ ย กองค ก ร
ใหเปนหนวยงานหนึ่งในระบบราชการ เสมือนเปนองคกรที่ตั้งครอบประชาชนอีกขั้นหนึ่ง ไมไดเปนหนวยงาน
ของประชาชนตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากนัก หนาที่หลักบางประการซํ้าซอนกับ
อํานาจหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค (Punyadee, 2010)
จากสภาพปญหาการปกครองทองถิ่นของไทยที่มีลักษณะพัฒนาการจากกลุมชั้นนํา (Elite) และ
ความเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative) ที่ยังมีขอบกพรองและยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น จึงนําไปสูความตองการองคกรที่มีฐานะตามกฎหมายเปนนิติบุคคลและยังคง
ความเปนอิสระ และความรวมมือตอกันในการทํางานในทองถิ่น จนเกิดเปนแนวคิดกระบวนการราง
พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนในป พ.ศ. 2549 โดยเริ่มจากเครือขายองคกรชุมชนรวมกับวิทยาลัย
การจั ด การสั ง คม สรุ ป บทเรี ย น “ประชาธิ ป ไตยชุ ม ชนการเมื อ งสมานฉั น ท ” จากนั้ น ได เ กิ ด เวที ร ะดม
ความคิดเห็นในระดับภูมิภาคทั้ง 8 ภาคเพื่อพัฒนาขอเสนอของประชาชนสูการปฏิรูปสังคมและการเมือง
โดยสาระหลักคือการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหาร โดยการกระจายอํานาจไปที่ชุมชนทองถิ่นเพื่อใหเกิด
การพึ่งตนเองไดอยางแทจริง ตอมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงไดมีการยื่นแนวคิดนี้เสนอตอ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ซึ่งดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีขณะนั้น และเกิดการยกรางหลักคิดและ
เนื้อหาสาระพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเกิดขึ้น ซึ่งในขณะนั้นก็เกิดการจัดเวทีความคิดเห็นของผูนํา
ทั้งสี่ภาค และคณะทํางานเครือขายองคกรชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็นทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาค
อยางตอเนื่อง จนไดขอสรุปเปนรางพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนเสนอตอกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา แตปรากฏวา คณะรัฐมนตรีมีความเห็นแตกตาง
กันโดยเสียงคัดคานสวนใหญเกรงวาจะเกิดความขัดแยงกับองคกรปกครองทองถิน่ และมีงบประมาณซํา้ ซอน
แตในขณะที่กลุมสนับสนุนพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน เห็นวากระบวนการมีสวนรวมของรากหญา
เปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เปนองคกรทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุล จึงทําใหกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษยฯ ตองยอมถอยการผลักดันรางพระราชบัญญัตสิ ภาองคกรชุมชนฯ ออกมาภายหลัง
จากการเข า นํ า เข า พิ จ ารณาในคณะรั ฐ มนตรี แ ละถู ก ตี ก ลั บ ถึ ง 2 ครั้ ง เนื่ อ งจากมี ก ารคั ด ค า นจาก
กระทรวงมหาดไทย โดยใหเหตุผลวา สภาองคกรชุมชนเปนองคกรทีซ่ าํ้ ซอนกับการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ และอาจเกิดความขัดแยงในชุมชุน ดังนั้นจึงมีมติสงเรื่องตอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ซึ่ ง ในช ว งเวลานี้ ก็ ไ ด มี ก ารเสนอความคิ ด เห็ น เพื่ อ ปรั บ ร า งโดยความร ว มมื อ จากองค ก รวิ ช าการ
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 โดยมีความมุง หมายใหเกิดการเสริมสรางกระบวนการทํางานในระดับทองถิน่ โดยไดเนนชุมชน
ซึง่ เปนสังคมฐานรากทีม่ คี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตรมวี ถิ ชี วี ติ วัฒนธรรมแตกตางหลากหลายตามภูมนิ เิ วศน
เพือ่ ใหชมุ ชนมีความเขมแข็ง สามารถจัดการตนเองไดอยางยัง่ ยืน รวมทัง้ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ
การสรางระบอบประชาธิปไตย และระบบธรรมมาภิบาล สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจระดับประเทศ รวมทัง้
มี ส  ว นร ว มในการติ ด ตามการทํ า งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ในทุ ก ระดั บ ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารประกาศให
พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 องคกรเครือขายตางๆ
ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนจึ ง เริ่ ม จดทะเบี ย นเพื่ อ จั ด ตั้ ง สภาองค ก รชุ ม ชนในท อ งถิ่ น เกิ ด ขึ้ น (Community
Organizations Development Institute (Public Organization), 2014)
ตอมาเมื่อมีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่งทําให
สภาองคกรชุมชนมีสถานะถูกตองตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนจัดตั้งสภาองคกรชุมชนในหลายๆ พื้นที่
เกิดเปนสภาองคกรชุมชนขึ้นจริง ซึ่งในทางปฏิบัติ สภาองคกรชุมชนหลายๆ แหงกลับไมใชแคทําหนาที่
เปนองคกรทีเ่ ปนตัวกลางในการขับเคลือ่ นและสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของภาคประชาชนเพียงเทานัน้
แตยังทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของสิทธิประโยชนชุมชน
กลายเปนองคการทีเ่ ขามาถวงดุลอํานาจในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ จึงทําใหในหลายพืน้ ที่
ที่มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนอยูนั้น เกิดการทะเลาะกันทางความคิดระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจนทําใหทองถิ่นนั้นไมเกิดการพัฒนา แตในขณะเดียวกันกับอีกหลายพื้นที่ที่มีการจัดตั้ง
สภาองคกรชุมชนกลับเกิดการพัฒนาชุมชนอยางกาวกระโดด ซึ่งเกิดจากการทํางานรวมกันของสภาองคกร
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง (Pradap, 2013)
จากสาเหตุขางตนจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชน
กับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ ตี อกัน และมีปจจัยอะไรบางทีส่ งผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีท่ าํ ใหสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ขัดแยงกันในหลายๆ
พืน้ ที่ แตในขณะเดียวกันก็ทาํ ใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาชุมชนของสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในหลายๆ พื้นที่เชนกัน เพื่อใหไดมาซึ่งการการบริหารสภาองคกรชุมชนในอนาคต ที่จะทําให
สภาองคกรชุมชนคงอยูคูสังคมไทยและเปนตัวกลางในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในภาคประชาชน
มีการทํางานรวมกันกับภาคปกครองอยางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เพือ่ หาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน
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วิธีการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ
1.1 ประชากรและกลุมใหขอมูล ครั้งนี้คือ ตัวแทนสภาองคกรชุมชนที่มีการจดทะเบียน
จัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย จํานวน 18 คน และตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดตั้งสภาองคกร
ชุมชน จํานวน 13 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจงจากสภาองคกรชุมชน
ในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ เ ป น สภาองค ก รชุ ม ชมและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี ลั ก ษณะ
ความสัมพันธภาพทีด่ ตี อกัน และมีลกั ษณะสัมพันธทขี่ ดั แยงตอกัน รวมทัง้ การสัมภาษณเพิม่ เติมผูท เี่ กีย่ วของ
ไดแก นักวิชาการทางดานการพัฒนาชุมชน เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ตัวแทนประชาชน
กลุมตางๆ และพนักงานของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของ จํานวน 8 คน เพื่อนํามาสูกระบวนการอภิปราย
กลุมยอย (Focus Group Discussion)
1.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ผูว จิ ยั ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured - Interview)
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก ประวัติการดําเนินงาน ขอมูลเชิงลึกดานการบริหารจัดการ
สภาองคกรชุมชน ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัยที่สงผลตอ
ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และแนวทางทีเ่ หมาะสมในการอยูร ว มกัน
ระหวางสภาองคกรทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับสภาองคกรชุมชน
แนวคิดอํานาจ และความสัมพันธเชิงอํานาจ หลักการเกีย่ วกับประชาธิปไตย แนวคิด ทฤษฎีการปกครองทองถิน่
แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมืองและการเมืองภาคประชาชน แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับชุมชน
แนวคิด ทฤษฎี การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางเครือขาย
และแนวคิดชุมชนเขมแข็ง วิเคราะหและสังเคราะหแลวสรางเปนประเด็นคําถาม
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบกับการจัดอภิปรายกลุม ยอย (Focus Group Discussion)
โดยผูแทนที่เกี่ยวของกับสภาองคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชน
และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดแก ตัวแทนสภาองคกรชุมชน ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ เจาหนาทีอ่ งคกร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ตัวแทนประชาชนกลุมตางๆ พนักงานของภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของ และนักวิชาการ
มารวมทําการเสนอขอมูลในประเด็นของปจจัยทีส่ ง ผลตอสัมพันธภาพของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อการอยูรวมกันโดยไมกอใหเกิดความขัดแยง และเกิดการพัฒนาชุมชนรวมกันอยางยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพเครือ่ งมือแบบสัมภาษณนนั้ ผูว จิ ยั ไดใชตวั ผูว จิ ยั เปนเครือ่ งมือในการศึกษา
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 วิธวี เิ คราะหขอ มูล ผูว จิ ยั ไดทาํ การวิเคราะหขอ มูลแบบสรางขอสรุป โดยการใชวธิ กี ารวิเคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) อันเปนการพรรณนาเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณที่ศึกษา
โดยนําขอมูลมาจัดเรียงตามลําดับเนื้อหาสาระและจําแนกจัดหมวดหมูออกใหเปนระบบตามกรอบแนวคิด
การวิจัย และทําการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลจากเอกสาร (Content Analysis) และผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation)
ซึ่งเปนการตรวจสอบสามเสาดานขอมูลโดยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน
2. การวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 ประชากรและกลุม ตัวอยาง ผูว จิ ยั ไดใชการสุม แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยการเลือกกลุม ตัวอยางจากประชากรทัง้ หมด จํานวน 180 แหง ซึง่ ประกอบดวย สภาองคกรชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 90 แหง (Community Organizations Development Institute (Public Organization),
2014) และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมที่มีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนอยู จํานวน 90 แหง
โดยมีเงือ่ นไขการ คัดเลือกกลุม ตัวอยาง คือ 1) กลุม ตัวอยางในสวนทีเ่ ปนสภาองคกรชุมชน ตองเปนสภาองคกร
ชุมชนที่อยูในจังหวัดเชียงใหมและมีการจดทะเบียนเปนสภาองคกรชุมชนที่ถูกตอง ตามพระราชบัญญัติ
สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 2) กลุมตัวอยางที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีสภาองคกรชุมชนที่ไดทําการจดทะเบียนเปนสภาองคกรชุมชนที่ถูกตองตามพระราชบัญญัติ
สภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตองรับรู รับทราบถึงการดําเนินงานของ
สภาองคกรชุมชนอยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม
ซึ่งสรางขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบบสอบถามแบงออกเปน
3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอนที่ 2 ปจจัย
ที่สงผลตอสัมพันธภาพระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
ตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสมตอการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบโดยใชวิธีการ ดังตอไปนี้
1) การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือดังกลาว 2) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยผู  วิจั ยหาความเชื่ อมั่ นจากการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล วไปทดลองเครื่องมือ (Try – Out)
กับกลุมสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะศึกษา จํานวน 30 แหง
จากนัน้ นําผลมาวิเคราะหหาคาความเชือ่ มัน่ ดวยวิธกี ารหาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธโดยวิธแี บบ Cronbach’s
Alpha ซึ่งผลการวิเคราะหพบวาคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.8998
2.3 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหแบบสอบถามใชการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย (  ) คาความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําขอมูลที่ไดทั้งจากสวน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณมาทําการวิเคราะห สังเคราะห ประกอบกับขอมูลที่ไดจาก
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การจัดอภิปรายกลุมยอย แลวนําเสนอเปนขอเสนอในการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสม
ตอการอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ที่ยั่งยืน
การวิจัยครั้งนี้ ไดเนนการศึกษาเชิงคุณภาพเปนหลัก ประกอบกับขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
เพือ่ สนับสนุนความถูกตองของขอมูลการวิจยั โดยวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 1 เพือ่ ศึกษาลักษณะความสัมพันธ
ของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใชการวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพในการศึกษา วัตถุประสงค
การวิจยั ขอที่ 2 เพือ่ ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดนํามาประกอบการสรางแบบสอบถาม
เพื่อใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเชิงปริมาณมาสนับสนุนขอมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อหาขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชน โดยใชขอมูล
ทีไ่ ดจากการวิจยั เชิงคุณภาพและวิจยั เชิงปริมาณนํามาทําการวิเคราะห สังเคราะห ประกอบกับขอมูลทีไ่ ดจาก
การจัดอภิปรายกลุมยอย นํามาสรางเปนขอเสนอตอการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนที่เหมาะสมตอ
การอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่ยั่งยืน

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวา ลักษณะ
ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ
ไดแก ความสัมพันธเชิงรวมมือ ความสัมพันธเชิงขัดแยง และความสัมพันธเชิงไมขดั แยงแตตา งฝายตางทํางาน
ในสวนของตน โดยลักษณะความสัมพันธจะขึ้นอยูอยูกับบริบทของชุมชนทองถิ่นในแตละพื้นที่ ซึ่งลักษณะ
ความสัมพันธที่ไดจากการศึกษาวิจัย สภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพื้นที่
มีลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกัน เปนผลมาจากปจจัยที่ทําใหลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกันไป
ปจจัยที่สงผลโดยตรงไดแก ปจจัยดานผลประโยชน ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น ปจจัยดานบทบาทหนาที่
ตามกฎหมาย ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร และปจจัยที่สงผลทางออม
ตอความสัมพันธ ไดแก ปจจัยทัศนคติ ความรู การศึกษาของบุคคล ปจจัยดานความเชื่อและวัฒนธรรม
ปจจัยเชิงโครงสราง
1. ลักษณะความสัมพันธเชิงรวมมือ เปนลักษณะความสัมพันธที่เกิดจากความรวมมือของทาง
สภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดําเนินการในการพัฒนาชุมชนรวมกัน โดยที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่รับฟงปญหาจากประชาชนที่เสนอผานทางการประชาคมหมูบาน และ
ผานทางการประชุมสภาองคกรชุมชน ซึง่ ในการประชุมของสภาองคกรชุมชนนัน้ จะมีเจาหนาทีข่ องทางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมาเขารวมการประชุม แลวนําวาระหรือขอเสนอที่ไดจากการประชุมไปนําเสนอใหแก
ผูบริหารองคกรปกครองครองสวนทองถิ่นในการพิจารณา
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2. ลักษณะความสัมพันธเชิงขัดแยง เปนลักษณะความสัมพันธทเี่ กิดจากหลายเหตุปจ จัย ซึง่ ไดแก
ปจจัยสวนบุคคลทีค่ นในชุมชนเกิดปญหาความขัดแยงกันเอง ปจจัยในเรือ่ งการมีสว นรวมทีท่ างองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นไมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมหรือพยายามปดบังขอมูลในการดําเนินงานของ
ทางองคกรปกครองสวนทองถิน่ ปจจัยทางการเมืองในทองถิน่ ทีเ่ ปนตัวการสําคัญในการทําใหเกิดความขัดแยง
ขึ้นในชุมชน เกิดการแบงฝายของคนในชุมชนอันสงผลตอการทํางานรวมกันของสภาองคกรชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัยดานผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงานหรือการจัดทําโครงการตางๆ
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในบางพืน้ ทีไ่ มยอมใหสภาองคกรชุมชนเขาไปมีสว นรวมหรือเขาไปตรวจสอบ
ปจจัยดานแนวทางการบริหารจัดการองคกรทีม่ ลี กั ษณะทีแ่ ตกตางกันโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ เนนหลัก
ในการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน แตในสวนของสภาองคกรนั้นเนน
หลัก\การบริหารโดยการเขาไปมีสว นรวมกับประชาชน และปจจัยเชิงโครงสรางทีท่ งั้ สององคกรมีลกั ษณะโครงสราง
องคกรที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสรางการทํางานที่แนชัดตายตัว
แตสภาองคกรชุมชนไมมีโครงสรางแบบแผนการทํางาน ขององคกรที่ตายตัว ลักษณะความสัมพันธในเชิง
ขัดแยงจึงสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาชุมชนซึ่งสวนมากชุมชนที่มีลักษณะความสัมพันธเชิงขัดแยง
มักจะไมเกิดการพัฒนา
3. ลักษณะความสัมพันธเชิงไมขัดแยงแตตางฝายตางทํางานในสวนของตนซึ่งเปนลักษณะ
ความสัมพันธทพี่ บนอยทีส่ ดุ เปนลักษณะความสัมพันธทที่ างสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่
ไมเขามายุง เกีย่ วการทํางานของกันและกัน การทํางานของทัง้ สององคกรจะเปนการทํางานในลักษณะคูข นาน
ลักษณะการทํางานของสภาองคกรชุมชนเปนเหมือนลักษณะการทํางานของกลุมองคกรภาคประชาชน
ที่ไมไดมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ แตมีการทํางานในการขับเคลื่อนกลุม
ในรูปแบบของโครงการซึ่งทํารวมกับประชาชนเปนหลัก และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีลักษณะ
ความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบความสัมพันธไมขัดแยงแต
ตางฝายตางทํางานในสวนของตน สวนใหญจะไมรูถึงเรื่องการมีตัวตนของสภาองคกรชุมชน และการทํางาน
ของสภาองค ก รชุ ม ชนในพื้ น ที่ ผลการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส  ง ผลต อ ความสั ม พั น ธ ข องสภาองค ก รชุ ม ชนกั บ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวา ปจจัยทีส่ ง ผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ทีท่ าํ ใหเกิดลักษณะความสัมพันธในการดําเนินงาน หรือการอยูร ว มกันในทองถิน่ ในฐานะองคกร
พัฒนาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางประชาธิปไตยแกประชาชนในทองถิ่น ประกอบดวย ปจจัยหลักที่สงผลโดยตรง
ไดแก 1) ปจจัยดานการมีสว นรวม 2) ปจจัยดานบทบาทหนาทีต่ ามกฎหมาย 3) ปจจัยดานการสือ่ สารระหวาง
องคกร 4) ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น และ 5) ปจจัยดานผลประโยชน และปจจัยที่สงผลทางออม ไดแก
1) ความเชือ่ และวัฒนธรรม 2) ทัศนคติความเชือ่ สวนบุคคล 3) ปจจัยเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบริหาร
องคกร ซึ่งสามารถเรียงลําดับปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไดดังนี้ ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.90 ซึ่งอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาปจจัยตางๆ เหลานี้มี
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ผลตอความสัมพันธระวางองคกรของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางมาก
จากผลการวิจยั พบวา ความคิดเกีย่ วกับปจจัยทีส่ ง ผลตอความสัมพันธทคี่ า มากสุดคือ ปจจัยดานผลประโยชน
มีคา เฉลีย่ อยูท ี่ 4.56 รองลงมา คือ ปจจัยดานการเมืองในทองถิน่ มีคา เฉลีย่ อยูท ี่ 4.20 ปจจัยดานบทบาทหนาที่
ตามกฎหมาย มี ค  า เฉลี่ ย อยู  ที่ 4.11 ป จ จั ย ด า นการมี ส  ว นร ว ม มี ค  า เฉลี่ ย อยู  ที่ 3.95 และ ป จ จั ย
ดานการสื่อสารระหวางองคกร มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.37 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จากการศึกษาในภาพรวมนั้นทําใหทราบวา ในการดําเนินงานของสภาองคกรชุมชนในระดับตําบล
แตละทองที่นั้นยังมีปญหาอยูมาก ไมวาจะเปนปญหาดานโครงสรางภายในองคกร ปญหาเรื่องงบประมาณ
ทีไ่ ดรบั การอุดหนุน ปญหาในเรือ่ งกระบวนการในการขับเคลือ่ นสภาองคกรชุมชน ปญหา ความสัมพันธระหวาง
สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ฯลฯ ลวนแลวแตเปนปญหาที่เกิดมาจากความไมพรอมของ
สภาองคกรชุมชนเอง หรือถามองอีกแงหนึง่ คือ ปญหาทีม่ กั เกิดขึน้ กับองคกรทีเ่ กิดใหมอยางสภาองคกรชุมชน
ซึ่งควรหาแนวทางแกไขเพื่อใหปญหาเหลานี้ใหลดนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความสัมพันธระหวาง
สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่หลายๆ พื้นที่กอใหเกิดความขัดแยงภายในชุมชน
อันสงผลใหเกิดการแบงฝกแบงฝายของคนในชุมชน เกิดความแตกแยก ความสามัคคีของคนในชุมชน
ในที่สุดอาจสงผลระยะยาวตอการพัฒนาชุมชน จากปญหาดังกลาวในขางตนจึงนํามาซึ่งการหาทางออก
โดยการหาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสภาองคกรชุมชนอันจะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยู
เกิดการพัฒนาควบคูก นั และมีสว นรวมในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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ภาพที่ 1: ตัวแบบการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมของสภาองคกรชุมชนทีจ่ ะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยูเ กิดการพัฒนา

ควบคูกันและมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมของสภาองคกรชุมชนทีจ่ ะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยู เกิดการพัฒนา
ควบคู และมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกระบวนการดังตอไปนี้
1. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในตําบลวา
มีลักษณะความความสัมพันธเปนอยางไร โดยการวิเคราะหจากบริบทชุมชน สภาพแวดลอมทางการเมือง
ปจจัยที่สงผลโดยตรง ไดแก ปจจัยดานผลประโยชน ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานบทบาทหนาที่
ตามกฎหมาย ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น ปจจัยดานผลประโยชน
ปจจัยที่สงผลทางออม ไดแก ความเชื่อและวัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อสวนบุคคล ปจจัยเชิงโครงสราง และ
แนวทางการบริหารองคกร
2. การประสานงานระหวางองคกร เมื่อทราบลักษณะความสัมพันธวาเปนไปในลักษณะใดแลว
จึงนํามาสูกระบวนการประสานงานระหวางองคกรที่ตองทํา เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน และเกิดการเขาใจ
ซึ่งกันและกัน
3. การยอมรับบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
จะเปนตัวเสริมใหลักษณะความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีขึ้น
โดยที่ทั้งสององคกรตองทําความเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของกันและกัน ซึ่งในสวนของทั้ง
3 กระบวนการแรกนี้ตองมีการประสานใหครบทั้ง 3 ขอกอน จึงจะสามารถไปสูกระบวนการตอไปได
4. ความร ว มมื อ ระหว า งสภาองค ก รชุ ม ชนกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะเกิ ด ขึ้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพและตอเนื่องไดนั้น ตองเกิดจากการที่ทั้งสององคกรเขาใจบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของ
องคกรซึง่ กันและกัน มีการประสานงานระหวางองคกรทีด่ ี จึงจะทําใหเกิดการรวมมือกันระหวางองคกรทีด่ ไี ด
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ไมใชเพียงแตเปนการรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้น แตตองรวมมือ
กับองคกรอื่น หรือภาคสวนอื่นๆ ดวย ตลอดจนการสรางความรวมมือกับภาคประชาชน จึงจะทําให
ความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีลักษณะความสัมพันธที่ดีตอกัน
5. การประชาสัมพันธ เมือ่ เกิดความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่
และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของแลว ยังไมสามารถเรียกวาเปนความรวมมือที่กอใหเกิดการพัฒนาของทองถิ่น
ที่สมบูรณอยางแทจริงได แตตองเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนดวย การจะทําใหประชาชนไดรับรู
รับทราบการดําเนินงาน ความเคลื่อนไหว ตลอดจนการสรางความเขาใจ จําเปนตองมีการประชาสัมพันธ
ใหแกประชาชนทราบดวย
6. ประชาชน ถือเปนกลไกลหลักในการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดหลักประชาธิปไตย การจะทํา
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับการพัฒนาทองถิ่น หรือการสะทอนปญหา ตลอดจนการชวยแกไขพัฒนา
ตองมีองคกรหรือหนวยงานเปนตัวกลางในการจัดเวทีเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย ซึ่งการทํางาน
รวมกันของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนทางออกที่ดีในการเปนตัวกลาง และ
เปนเวทีในการสะทอนปญหา เสนอแนวทางแกไข ไปจนถึงการรวมกันในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
7. การบริหารทรัพยากรในชุมชนทองถิ่น ทรัพยากรชุมชน ไมวาจะเปนวิถีชีวิต จารีตประเพณี
องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรสาธารณะที่คนในทองถิ่นใชรวมกัน
ถือเปนสิ่งที่คนในชุมชนตองชวยกันดูแลรักษา ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน จึงตองเกิดจาก
การบริหารจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนภาคประชาชนในท อ งถิ่ น จึ ง จะทํ า ให เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรชุ ม ชน
ที่ดีมีประสิทธิภาพและตอเนื่องยั่งยืน

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบ
ความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ ไดแก 1) ความสัมพันธเชิงรวมมือ เปนลักษณะที่สององคกรตาง ทํางาน
เพื่อบริหารและพัฒนาชุมชนที่เนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาองคกรชุมชน และ
ภาคสวนตาง ๆ 2) ความสัมพันธเชิงขัดแยง เปนลักษณะความสัมพันธที่เกิดจากความขัดแยงที่เกิด
การปจจัยตางๆ เปนผลทําใหชุมชนไมเกิดการพัฒนา และ 3) ความสัมพันธเชิงไมขัดแยงแตตางฝาย
ตางทํางานในสวนของตน เปนลักษณะความสัมพันธทที่ งั้ สององคกรทํางานของตนเองโดยไมมกี ารปรึกษาระหวาง
สององคกร ทําใหการทํางานมีความทับซอน สงผลตอการไมเขาใจในตัวองคกรของประชาชนในชุมชน
ซึ่งลักษณะความสัมพันธที่ไดจากการศึกษาวิจัยนั้น แตละพื้นที่ตางมีลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกัน
โดยเปนผลจากปจจัยตางๆ ที่เขามามีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธโดยตรง
ได แ ก ป จ จั ย ด า นผลประโยชน ป จ จั ย ด า นการเมื อ งท อ งถิ่ น ป จ จั ย ด า นบทบาทหน า ที่ ต ามกฎหมาย
ปจจัยดานการมีสวนรวม ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกร และปจจัยที่สงผลทางออมตอความสัมพันธ
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ไดแก ปจจัยทัศนคติ ความรู การศึกษา ของบุคคล ปจจัยดานความเชื่อและวัฒนธรรม ปจจัยเชิงโครงสราง
สอดคลองกับ Buranrak (2005, 126 - 153) ที่ไดกลาวถึงปจจัยที่นําไปสูการเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของภาคประชาชนและสงผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน เกิดจากปจจัยภายนอกคือ การตองการแกไข
ปญหาดานโครงสรางโดยตอบโตปญหาที่เกิดจากโครงการของภาครัฐอันนําไปสูปญหาดานสิ่งแวดลอมและ
ปจจัยภายใน ไดแก วัฒนธรรมชุมชน การระดมทรัพยากร และโครงสรางโอกาสทางการเมือง ซึง่ ในขณะเดียวกัน
หากตองการใหสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ ดํารงและทํางานรวมกันเพือ่ ใหเกิดการพัฒนา
และมีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกันตองอาศัยประชาชนเปนตัวกลางในการขับเคลื่อนและประสาน
ผลประโยชน ตลอดจนหาแนวทางหรือขอตกลงรวมกันในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน โดยการลด
ความขัดแยงแลวหันหนามาคุยกัน การบริหารงานควรมีการเปดกวาง มีวิสัยทัศนพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง
เพื่อการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ (Puangngam, 2005, 53-60) ที่ไดกลาวถึงสิ่งที่ทาทาย
องคกรปกครองทองถิ่นวาไมใชแคการสงเสริมองคกรปกครองทองถิ่นใหเขมแข็ง โดยการมีการบริหารจัดการ
ทีด่ หี รือใหสมาชิกและคณะผูบ ริหาร ตลอดจนบุคลากรทีม่ คี วามรูค วามสามารถเทานัน้ แตสงิ่ ทีอ่ งคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองทํา คือ การระดมความคิด ความรูความสามารถของประชาชน เพื่อใหเกิดความรูสึก
เกิดความเสียสละ เพื่อรวมกันพัฒนาใหชุมชนมีสวนรวมในการพึ่งพากันแกปญหาตางๆ ดวยตัวเองมากขึ้น
อันจะนําไปสูการมีสํานึกของความเปนพลเมือง โดยการสรางการปกครองทองถิ่นใหมีประชาธิปไตย
ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงโดยมีแนวทางที่สําคัญ คือ การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนกลุมองคกรประชาชนอยางแทจริง โดยหาวิธีสงเสริมใหประชาชนเขารวมกระบวนการบริหาร
จัดการ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชน และตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่น
การเสริมสรางประสิทธิภาพและการเตรียมความพรอมในการรองรับภารกิจใหม ที่รัฐกระจายอํานาจและ
ความพรอมที่จะรับการถายโอนอํานาจตอไป
การที่จะเกิดการปกครองทองถิ่นที่มีประชาธิปไตยใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริงนั้น
เกิ ด จากการที่ ส ภาองค ก รชุ ม ชนเข า มาเป น ฟ น เฟ อ งตั ว ในส ว นที่ ข าดหายไป ช ว ยในการผลั ก ดั น และ
ขับเคลื่อนใหประชาชนเขาใจสิทธิ หนาที่ ของตน และหวงแหนความเปนทองถิ่น เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
บนฐานคิดประชาธิปไตยแบบมีสว นรวมอยางแทจริง แนวทางการบริหารจัดการสภาองคกรชุมชนทีเ่ หมาะสม
ตอการอยูรวมกันระหวางสภาองคกรชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ทีย่ งั่ ยืน จึงเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนทองถิน่ โดยมีประชาชนเปนกลไกหลักในการขับเคลือ่ น
มีขนั้ ตอนดังนี้ 1) วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง สวนทองถิน่ ในตําบล
วามีลักษณะความความสัมพันธเปนอยางไร โดยการวิเคราะหจากบริบทชุมชน สภาพแวดลอมทางการเมือง
2) สรางการประสานงานระหวางองคกรทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ใหเกิดการทํางานรวมกัน เกิดการเขาใจซึง่ กันและ
กัน 3) การสรางและการยอมรับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป น ตั ว เสริ ม ให ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสภาองค ก รชุ ม ชนกั บ องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นดีขึ้น โดยที่ทั้งสององคกรตองทําความเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกันและกัน

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

183

ซึ่งใน 3 กระบวนการแรกนี้ตองมีการประสานใหครบทั้ง 3 ขอกอน จึงจะสามารถไปสูกระบวนการตอไปได
4) สรางความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง สวนทองถิน่ ในการรวมกันทํางานเพือ่ พัฒนา
ชุ ม ชนโดยเน น การรั ก ษาผลประโยชน ข องประชาชนและชุ ม ชน เป น เป า หมายหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น
5) มีการประชาสัมพันธการทํางาน เพื่อใหประชาชนไดรับรู รับทราบการดําเนินงาน ความเคลื่อนไหว
ตลอดจนการสรางความเขาใจก็ตอ งมีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนทราบ 6) การเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวม ในการรวมคิด รวมทํา รวมเสนอปญหา และรับฟงความตองการของภาคประชาชน
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปญหาในการพัฒนาชุมชน 7) มีการบริหารทรัพยากรในชุมชนไมวาจะเปน
วิถีชีวิต จารีตประเพณี องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือทรัพยากรสาธารณะ
ที่คนในทองถิ่นใชรวมกัน ถือเปนสิ่งที่ตองดูแลรักษา ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนจึงตองเกิดจาก
การบริหารจากทุกภาคสวนไมวาจะเปนสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ตลอดจนภาคประชาชนในท อ งถิ่ น นั้ น ถึ ง จะเกิ ด การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรชุ ม ชนที่ ดี
มีประสิทธิภาพ และตอเนือ่ งยัง่ ยืน สอดคลองกับแนวคิดของ (Milbrath, 1965 อางถึงใน Promchutima, 1998)
ไดเสนอไวอยางนาสนใจวา การเขามามีสว นรวมทางการเมือง (Political Participation) เปนทัง้ เปาหมายและ
กระบวนการทางการเมืองในฐานะที่เปนเปาหมาย หมายถึง การเขามามีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมาย
สําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย โดยการตัดสินวาสังคมใดจะมีระดับความเปน
ประชาธิปไตยสูงหรือตํา่ อาจพิจารณาไดจากระดับการเขามามีสว นรวมทางการเมืองของประชาชน ตลอดจน
การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการสะทอนปญหา และความตองการของตนผานกระบวนการทาง
การเมือง ดังนั้นจากการพิจารณาของผูวิจัยเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ซึ่งตองอาศัยทั้งการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทั้งในฐานะที่เปนเปาหมาย กระบวนการทางการเมืองควบคูกัน
และสอดคล อ งกั บ การที่ ส ภาองค ก รชุ ม ชนได เ ข า มามี บ ทบาทในการเป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นประชาธิ ป ไตย
ภาคประชาชนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ

สรุป
ปจจัยทีส่ ง ผลตอสัมพันธภาพระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ พบวา ลักษณะ
ความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีรูปแบบความสัมพันธอยูใน 3 ลักษณะ
ไดแก 1) ความสัมพันธเชิงรวมมือ 2) ความสัมพันธเชิงขัดแยง และ 3) ความสัมพันธเชิงไมขดั แยงแตตา งฝาย
ตางทํางานในสวนของตน โดยมีปจจัยที่สงผลตอความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยตรง ไดแก 1) ปจจัยดานการมีสวนรวม 2) ปจจัยดานบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย 3) ปจจัย
ดานการสื่อสารระหวางองคกร 4) ปจจัยดานการเมืองทองถิ่น และ 5) ปจจัยดานผลประโยชน และปจจัย
ที่สงผลทางออม ไดแก ประกอบดวย 1) ความเชื่อและวัฒนธรรม 2) ปจจัยทัศนคติความเชื่อสวนบุคคล
3) ปจจัยเชิงโครงสราง และ 4) แนวทางการบริหารองคกร และเพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสม
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ของสภาองคกรชุมชนทีจ่ ะทําใหสภาองคกรชุมชนคงอยูแ ละเกิดการพัฒนาควบคู และมีสว นรวมในการดําเนินงาน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งสององคกรตองมีการดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ 1) วิเคราะห
ลักษณะความสัมพันธของสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ 2) ตองมีการประสานงานระหวาง
องคกรสภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) การยอมรับบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของแตละองคกร 4) สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน สภาองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 5) มีการประชาสัมพันธใหแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับรูรับทราบ
6) ใหประชาชนเขามามีสวนรวมและเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 7) มีการบริหารทรัพยากรในชุมชน
ทองถิ่นรวมกันของทุกภาคสวน
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