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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนใน
โครงการบ้านมั่นคง พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนที่มีระดับการมีส่วนร่วมต่างกัน และ 3)
ศึกษาลักษณะการติดต่อสื่อสารท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชนในชุมชนที่องค์กรชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมที่ต่างกัน
ระเบียบวิธีการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การศึกษาระดับภาพรวม มีหน่วยวิเคราะห์การวิจัยคือ องค์กรชุมชนที่
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานคร จานวน 130 องค์กรชุมชน และ 2) การศึกษาระดับเชิงลึก แบบกรณีศึกษา มี
หน่วยวิเคราะห์การวิจัยคือสมาชิกองค์กรชุมชนรายครัวเรือนในแต่ละกรณีศึกษาที่คัดเลือกมาจากการจาแนกประเภทระดับการมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง วิธีการรวบรวมข้อมูลการวิจัยมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ
จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ในการพัฒนาชุมชน และ 3) การสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถามกับหน่วยวิเคราะห์ทั้งสองระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่าง
ขององค์กรชุมชนที่มีระดับการมีส่วนร่วมที่ต่างกัน และเทคนิควิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมเพื่อการอธิบายบทบาทขององค์กร
ชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีสถานการณ์ร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชนเป็นสิ่งสาคัญของกระบวนการรวมกลุ่ม ของ
องค์กรชุมชน สถานการณ์ที่มีปัญหาต่อความมั่นคงในการอยู่อาศัยจะทาให้สมาชิกชุมชนมีการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์
และเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหา นาไปสู่การวางกลยุทธการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นโครงข่าย
เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา และค้นหาสมาชิกบุคคลอื่นที่เผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน 2) การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนควรมา
จากการให้คุณค่าต่อวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มของสมาชิกองค์กรมากกว่าการแทรกแซงและสร้างเงื่อนไขในการรวมกลุ่มของ
องค์กรชุมชน เนื่องจากจะเป็นปัจจัยที่ทาให้การตระหนักและการรับรู้ในบริบทที่มีความหมายร่วมกันลดลง ส่งผลต่อความเข้าใจ
ในบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรชุมชน 3) การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการขององค์กรชุมชนไม่ได้มาจาก
การตัดสินใจขององค์กรชุมชนในทุกขั้นตอนของการดาเนินโครงการ สิ่งนี้ทาให้ ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงมีความแตกต่างกัน คือ การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนกับการมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น การมีส่วน
ร่ว มทั้งสองลักษณะนี้มีค วามต่ างกัน อย่ างมาก ทั้งด้านการปฏิสั มพัน ธ์ร ะหว่างองค์ กรภายนอก บทบาทการมีส่ ว นร่ว มและ
ลักษณะการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนจะส่งผลต่อบทบาทขององค์กรชุมชนและบทบาทของสมาชิก องค์กรชุมชนใน
การด าเนิ น โครงการ และ 4) การดาเนิน โครงการขององค์ ก รชุ มชนที่มี ส่ ว นร่ว มแบบหุ้ น ส่ ว นมุ่ ง เน้ น กิจ กรรมและวิ ธีก าร
ติดต่อสื่อสารโดยการใช้กลุ่มย่อยเพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นโครงข่ายแบบสื่อสารอย่าง
ครอบคลุมที่สามารถทาให้เกิดความรับรู้เข้าใจร่วมกันตรงกันนาไปสู่การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจร่วมกัน
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participation and 3) to study characterization of communication among CBO members in the different
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overview level had the unit of analysis was CBOs in community development projects in Bangkok
metropolis and 2) the in-depth level had the unit of analysis was CBO members by selecting case
studies with the classification levels of community participation in community development projects.
Data collection methods had 3 ways including 1) to gather secondary data from CODI
(Community Organizations Development Institute) 2) to in-depth interview from key informant in
community development projects and 3) to interview by questionnaires with unit of analysis at two
levels. The data analysis was made by statistical technique to compare of different levels of CBO
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บทที่ 1
หลักการและเหตุผลของประเด็นการวิจัย
1.1 หลักการและเหตุผลของประเด็นการวิจัย
เมือ งเป็นพื้ นที่ส ำหรับกำรรวมกลุ่ ม ในกำรอยู่อ ำศัยร่ ว มกัน ของมนุษ ย์ ซึ่งมีก ำรแบ่ ง
หน้ำที่กำรทำงำนร่วมกันทำงสังคมและเป็นพื้นที่มีบทบำทรองรับระบบกำรปกครอง ตลอดจน
สิทธิก ำรครอบครองที่ดินของบุค คลต่ำงๆในสังคม นอกจำกนั้นเมืองยังเป็นพื้นที่สำหรับกำร
แลกเปลี่ยนสินค้ำที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตจนพัฒนำมำเป็นพื้นที่ศูนย์กลำงทำงด้ำนธุรกิจกำรค้ำ
และอุตสำหกรรมในที่สุด อย่ำงไรก็ ตำมเมื่อเมืองเติบโตมีจำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึ้น มักจะเกิด
ปัญหำควำมหนำแน่นของประชำกรที่มำจำกปัจจัยด้ำนกำรย้ำยถิ่นเข้ำสู่เมือง ตลอดจนปัญหำ
ทำงด้ำนมลภำวะสิ่งแวดล้อมของกำรอยู่อำศัยภำยในเมืองมำกขึ้น ผนวกกับควำมต้องกำรเชิง
พื้นที่สำหรับกำรประกอบกิจกรรมประเภทต่ำงๆ เช่น พื้นที่สำหรับกำรอยู่อำศัย พื้นที่สำหรับ
กิจกรรมธุรกิจกำรค้ำและพื้นที่สำหรับรองรับกิจกรรมอุตสำหกรรม ทุกสิ่งที่กล่ำวมำล้วนแล้วแต่
กลำยเป็นแรงกดดันที่ท้ำทำยต่อกระบวนกำรคิดสำหรับกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในเมือง
แนวคิดด้ำนกำรฟื้นฟูเมืองได้เริ่มต้นมำจำกปัญหำทำงด้ำนสุขภำพของชำวเมืองที่มีมำก
ขึ้นในช่วงยุคอุตสำหกรรมของประเทศอังกฤษจนภำครัฐจำเป็นต้องค้นหำแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำว กระทั่งมีงำนวิจัยของ McKeown (1979 cited in Kenzer, 1999: 202-203) ได้
ศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขพื้นที่ภำยในเมืองพบว่ำปัจจัยสำคัญในกำรปรับปรุง
ระบบสำธำรณสุขภำยในเมืองไม่ใช่กำรที่มี ระบบกำรดูแลทำงกำรแพทย์หรือระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย แต่เป็นประเด็นทำงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ภำยในเมือง สิ่งแวดล้อม ระบบสังคม
และเศรษฐกิจต่ำงหำกที่มีอิทธิพลต่อกำรพั ฒนำระบบสำธำรณสุขภำยในเมือง ปรำกฏกำรณ์
ดังกล่ำวนับเป็นจุดกำเนิดของแนวคิดกำรฟื้นฟูเมืองให้เกิดควำมนิยมแพร่หลำยไปทั่วโลกใน
ที่สุด
ปรำกฏกำรณ์สำกลของกำรฟื้นฟูเมืองทั่วโลกส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจำกกำรวำงแผนจำก
ด้ำนบนลงด้ำนล่ำง (Top-down planning) โดยภำครัฐมีบทบำทเป็นผู้ดำเนินกำรหลัก ส่วนสำระ
ของกำรวำงแผนมีมุมมองแบบองค์รวม ลักษณะกำรดำเนินกำรจะเป็นแบบเวนคืนพื้นที่เพื่อกำร
รื้อถอนและสร้ำงใหม่ อย่ำงไรก็ตำมแนวคิดดังกล่ำวได้ถูกศึกษำวิจัยตลอดจนได้รับกำรวิพำกษ์
ถึงควำมไม่เหมำะสมต่อกำรฟื้นฟูเมือง ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนกำรทำลำย
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ควำมเป็นชุมชนของเมือง กำรริดรอนสิทธิส่วนบุคคลและกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชน รวมถึงควำม
เป็นธรรมทำงสังคม ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแนวคิดกำรวำงแผนฟื้นฟูเมืองเป็นแบบ
ด้ำนล่ำงขึ้นด้ำนบน (Bottom-up planning) ซึ่งเป็นแนวคิดในยุคเริ่มต้นของกระบวนกำรวำงแผน
แบบมีส่วนร่วมของภำคชุมชน โดยมุ่งเน้นกำรรวมกลุ่มชุมชนในลักษณะองค์กรชุมชนที่จะมี
บทบำทเป็นผู้ดำเนินกำรหลักควบคู่ไปกับกำรพัฒนำชุมชน อย่ำงไรก็ตำมกระบวนวำงแผนตำม
แนวคิดนี้ไม่สำมำรถผลักดันสำระกำรฟื้นฟูเมืองได้อย่ำงบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงเต็มที่ ผลของ
กำรดำเนินกำรส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของสวัสดิกำรสังคมและกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
เนื่องจำกเกิดข้อจำกัดด้ำนทรัพยำกร ด้ำนสังคม ด้ำนเทคนิคและด้ำนองค์ควำมรู้ในกำรฟื้นฟู
เมืองขององค์กรชุมชนเหล่ำนั้น ดังนั้นแนวคิดกระบวนกำรวำงแผนจึงมำสู่กำรวำงแผนแบบเน้น
กลยุทธ์ (Strategic planning) ที่พยำยำมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนจำกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องในกำรฟื้นฟูเมือง โดยเฉพำะกำรเป็นแกนหลักของภำคชุมชนภำยในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นกำรประสำนกำรสร้ำงข้อตกลงร่วมกันที่ได้จำกกำรเจรจำและต่อรอง ตลอดจนถึงกำรระดม
ทรัพยำกรที่สำคัญต่อกำรดำเนินกำรทำงด้ำนต่ำงๆ ของกำรฟื้นฟูเมืองจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะสำมำรถขับเคลื่อนกำรฟื้นฟูเมือง ณ พื้นที่หนึ่งๆ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีนัยสำคัญ
เพียงพอต่อพื้นที่เมืองแห่งนั้น โดยครอบคลุมไปจนถึงประโยชน์ที่จะได้รั บทำงเศรษฐกิจ สังคม
และกลุ่มผู้อยู่อำศัยหรือชุมชนบนพื้นที่แห่งนั้นผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ดังนั้นกระบวนกำร
วำงแผนแบบเน้นกลยุทธ์ นับเป็นกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วมท่ำมกลำงผู้มีส่วนได้เสีย
โดยพยำยำมให้ชุมชนมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
กระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกระบวนกำรสื่อสำรสองทำงในกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจหรือกำรปรับบรรทัดฐำนทำงสังคม ที่มีเป้ำหมำยโดยรวมเพื่อที่จะให้เกิดกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำธำรณะกับภำครัฐ และได้รับกำรสนับสนุนหรือ
กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำสำหรับกำรหำทำงออกร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
สำหรับประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 2 (พ.ศ.25102514) เป็นต้นมำจนถึง พ.ศ.2520 นโยบำยภำครัฐได้มุ่งเน้นกำรฟื้นฟูเมืองเปลี่ยนแปลงที่ดิน
เพื่อรองรับกำรพัฒนำระบบอุตสำหกรรมของประเทศ ขณะนั้นนโยบำยกำรฟื้นฟูเมืองของภำครัฐ
เป็นลักษณะของกำรเวนคืนพื้นที่ กำรรื้อถอนและกำรสร้ำงใหม่ที่เน้นกำรพัฒนำทำงกำยภำพ
เป็นหลัก ชุมชนแออัดหรือสลัมถูกนิยำมเป็นสำเหตุสำคัญที่ก่อเกิดควำมเสื่อมโทรมและสร้ำง
ปัญหำทำงสังคมให้กับเมือง ทั้งนี้เพื่อสื่อถึงควำมชอบธรรมของภำครัฐต่อกำรไล่รื้ อชุมชนแออัด
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เหล่ ำ นี้ ดั ง นั้ น ปรำกฏกำรณ์ ไ ล่ รื้ อ ชุ ม ชนแออั ด จึ ง เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว ประเทศโดยเฉพำะในพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหำนครเพื่ อ นำที่ ดิน ในกำรตั้ง ถิ่ นฐำนของชุ ม ชนแออัด น ำมำใช้ ส ำหรั บกำรพั ฒ นำ
ประเทศ
สถำนกำรณ์ที่กล่ำวมำข้ำงต้นได้ทำให้เกิดกำรรวมกลุ่มของชำวชุมชนแออัดกันอย่ำงเป็น
โครงข่ำยในกำรสร้ำงพลังอำนำจในกำรเจรจำต่อรองทำงด้ำนนโยบำยของภำครัฐและเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินในกระบวนกำรมีส่วนร่วมกำรวำงแผนพัฒนำเมืองทำงด้ำนกำรฟื้นฟูเมืองและกำร
พัฒนำชุมชน เพื่อร่วมจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐำนอยู่ สิ่งที่กล่ำวมำได้
ส่งผลต่อ ระดับนโยบำยกำรแก้ ปัญหำควำมมั่นคงกำรตั้งถิ่ นฐำนของชุมชนแออัดพื้นที่ต่ำงๆ
ภำยในเมืองของประเทศไทย
เหตุกำรณ์เรียกร้องสิทธิจำกกำรเคลื่อนไหวของภำคประชำชนดังกล่ำวสำมำรถนำไปสู่
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำครัฐ สังเกตได้จำกปี พ.ศ.2535 แม้ว่ำจะเกิดรัฐประหำรขึ้นอีก แต่ยัง
มีกำรเคลื่อนไหวกำรประชุมวิชำกำรด้ำนกำรฟื้นฟูเมืองของประเทศเกิดขึ้นที่ดำเนินกำรโดยกำร
เคหะแห่งชำติ นำไปสู่กำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชนให้มีบทบำทในกำรสนับสนุนภำค
ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผนฟื้นฟู เมืองและกำรพัฒนำชุมชน ทั้งนี้เพื่อลดแรง
ต่อต้ำนและสร้ำงกลไกในกำรสร้ำงบทบำทกำรตกลงร่วมกันทำงสังคมของกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดินที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต ปี พ.ศ.2537 ได้มีกำรจัดตั้งสำนักงำนพัฒนำชุมชนเมือง ภำยใต้
สังกัดกำรเคหะแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำคนจนในเมือง ต่อมำในปี พ.ศ. 2543 สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชนเมืองได้ยุบรวบเข้ำกับโครงกำรพิเศษในสังกัดกำรเคหะแห่งชำติและสำนักกองทุนพัฒนำ
ชนบทในสั งกัดคณะกรรมกำรพั ฒนำกำรเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชำติมำสู่ กำรจัดตั้งสถำบัน
พัฒนำองค์กรชุมชน และในปี พ.ศ.2546 เกิดโครงกำรบ้ำนมั่นคงที่ให้กำรสนับสนุนควำมมั่นคง
ในกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนผ่ำนกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อกำรฟื้นฟู
เมืองและกำรพัฒนำชุมชน โดยองค์กรชุมชนจะมีบทบำทเป็นศูนย์กลำงของกลไกในกำรดำเนิน
กิจกรรมกำรสร้ำงพลังในกำรเจรจำต่อรองทั้งระดับนโยบำยและระดับปฏิบั ติกำร นอกจำกนี้ยัง
ได้เกิดกำรผลักดันแนวคิด “สังคมสมำนุภำพและวิชชำ” ที่เ สนอโดย ประเวศ วะสี ที่ให้ค่ ำ
ควำมสำคัญของควำมเป็นชุมชนต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยกำหนดบทบำทให้ชุมชนมีส่วนร่วม
เป็นหุ้นส่ วน กับภำครัฐในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำธำรณะร่วมกัน แนวคิ ดดังกล่ำวได้
นำไปสู่ รำยละเอียดของแผนพั ฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 และ 9 ตำมมำ
(พ.ศ.2540-2549) ในกำรมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นำทั้ ง ด้ ำ นเศรษฐกิ จ สั ง คม กำรบริ ห ำรจั ด กำร
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ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรดูแลรั กษำสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอง จำกกำรเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ด้ำนกำรฟื้นฟูเมืองนี้เองได้ส่งผลให้เกิดองค์กรชุมชนเกิดขึ้นต่อกำรผลักดันกำรดำเนินกำรฟื้นฟู
เมืองในลักษณะต่ำงๆ เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย
โครงกำรบ้ ำ นมั่ นคงเป็ นกระบวนกำรสนับ สนุ น กำรรวมกลุ่ ม ของสมำชิ ก ชุม ชนให้ มี
ลักษณะเป็นองค์กรและปรับสถำนะกำรรวมกลุ่มให้มีลักษณะเป็นนิติบุคคลเพื่อสร้ำงศักยภำพ
กำรดำเนินกำรทำงกฎหมำย กำรทำนิติกรรมทำงด้ำนเศรษฐกิจเพื่อบริหำรงบประมำณในกำร
ดำเนินงำนให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ของกำรฟื้นฟูเมือ งและกำรพัฒนำชุมชน ดังนั้นบทบำทของ
สถำบันพั ฒนำองค์ ก รชุมชนมีห น้ำที่ใ นกำรกระตุ้นควำมตระหนั กรู้และควำมส ำคั ญ ของกำร
รวมกลุ่มองค์กรของชุมชน และมีหน้ำที่ให้องค์ควำมรู้แนวทำงในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมไม่มั่นคงและคุณภำพที่อยู่อำศัยสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรวำงแผนอย่ำงเป็นโครงข่ำยด้วย
วิธีกำรสร้ำงพื้นที่สนทนำอภิปรำยท่ำมกลำงตัวแทนของแต่ละองค์กรชุมชนในกำรแลกเปลี่ยน
ควำมรู้เชิงกระบวนกำรวำงแผนเพื่อกำรแก้ปัญหำที่มีลักษณะเฉพำะของแต่ละองค์กรชุมชนให้
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงบรรลุ เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ นอกจำกนั้นยังมีบทบำทหน้ำที่ใน
กำรประสำนกลุ่มเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อเจรจำร่วมกันในกำรค้นหำรูปแบบกำรพัฒนำที่ดินที่
มีชุมชนตั้งถิ่นฐำนอยู่ร่วมกัน และกำรประสำนกลุ่มสถำบันทำงกำรเงินในกำรสนับสนุนกำรให้
สินเชื่อเพื่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย สุดท้ำยคือกำรประสำนกับหน่วยงำนภำครัฐในกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนตำมแผนพัฒนำชุมชนที่ได้มำจำกกำร
วำงแผนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงสูงสุดขององค์กรชุมชน
กำรฟื้ น ฟู เ มื อ งและกำรพั ฒ นำชุ ม ชนของประเทศไทยในอดี ต ลั ก ษณะกำรจั ด เรี ย ง
โครงสร้ำงองค์กรที่รับผิดชอบกระบวนกำรวำงแผนเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่มักจะเป็นภำครัฐที่มี
ลักษณะเป็นองค์กรภำยนอกพื้นที่ชุมชน มีกำรรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนของกำรพัฒนำ
เมื อ งเพื่ อ ก ำหนดทิ ศ ทำงและแนวทำงกำรเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่ ข องเมื อ ง อย่ ำ งไรก็ ต ำม
กระบวนกำรวำงแผนลักษณะนี้ถูกนิยำมว่ำเป็นกระบวนกำรวำงแผนลั กษณะบนลงล่ำง โดย
ปรำศจำกกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรกำหนดนโยบำย กำรวำงแผน ตลอดจนกำรกำหนด
แนวทำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของเมือง
กระบวนกำรวำงแผนแบบบนลงล่ำงมักจะไม่สำมำรถวิเครำะห์ครอบคลุมปัญหำเชิงพื้นที่
ได้อย่ำงทั่วถึงโดยเฉพำะพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งถิ่นฐำนอยู่ และบ่อ ยครั้งกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่เมือง
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มักจะมีลักษณะของกำรไล่รื้อชุมชนเป็นหลัก ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อควำมมั่นคงและวิถี
กำรใช้ชีวิตของชุมชน แม้ว่ำจะมีชุมชนจำนวนไม่น้อยที่มีลักษณะของควำมเป็นชุมชนบุกรุกที่ดิน
ของบุคคลหรือหน่วยงำนอื่นก็ตำม แต่มีงำนวิจัยจำนวนไม่น้อยที่แสดงถึงควำมเชื่อมโยงเชิง
ระบบทำงสังคมภำยในพื้นที่เมืองใหญ่ของประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ได้กล่ำวถึง
กลุ่มสมำชิกชุมชนเหล่ำนี้ที่มีบทบำทเป็นฐำนค้ำจุนระบบเศรษฐกิจเมือง ไม่ว่ำจะเป็นอำชีพกำร
ให้บริกำรกำรค้ำ กำรทำควำมสะอำดหรือกำรก่อสร้ำงเมือง เป็นต้น (อคิน, 2542) จำกปัญหำ
ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรฟื้นฟูเมืองและกำรพัฒนำชุมชนของประเทศไทยทำให้เกิด
พัฒนำกำรเชิงองค์กรในภำครัฐสำหรับกำรแก้ปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัยระดับประเทศเกิดขึ้น ได้แก่
กำรเคหะแห่งชำติ จนต่อมำได้มีกำรเปลี่ยนแปลงแนวคิ ดในกระบวนกำรวำงแผนที่ปรับ ปรุง
วิธีกำรมำจำกองค์กรพัฒนำเอกชน โดยมีหลักกำรพัฒนำสมำชิกชุมชนในพื้นที่เพื่อกำรรวมกลุ่ม
เป็นองค์ก รชุมชนมีบทบำทในกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่ ว นร่ว มเพื่อกำหนดนโยบำยและ
ค้นหำแนวทำงแก้ปัญหำและพัฒนำชุมชนให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทของตนเอง ซึ่งนิยำมว่ำ
เป็นกระบวนกำรวำงแผนแบบล่ำงขึ้นบน จนได้มีกำรจัดตั้งสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำร
มหำชน) ขึ้นมำเพื่อกำรสนับสนุนกำรรวมกลุ่มองค์กรชุมชนในกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วน
ร่วมและดำเนินกำรแก้ปัญหำควำมมั่นคงในกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชนอย่ำงเป็นโครงข่ำยผ่ำนกำร
ดำเนินโครงกำร ที่เรียกว่ำ โครงกำรบ้ำนมั่นคง

ภาพที่ 1.1 กำรเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้ำนกระบวนกำรวำงแผนฟืน้ ฟูเมืองและกำรพัฒนำชุมชนของประเทศไทย
ที่มำ: สังเครำะห์จำกกำรทบทวนวรรณกรรม
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กำรทำงำนของสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชนมุ่งเน้นกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม
โดยกำรเสริมควำมรู้และกำรเสริมพลังกับองค์กรชุมชนเพื่อนำไปสู่กำรตีควำมหมำยและกำรให้
คุณค่ำในประเด็นปัญหำควำมไม่มั่นคงและคุณภำพด้ำนที่อยู่อำศัยของชุมชน กำรสร้ำงควำมรู้จะ
นำไปสู่กำรปรับทัศนคติควำมเข้ำใจและจะกลำยเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมกำรรวมกลุ่ม
องค์กรชุมชนเพื่อแก้ปัญหำของชุมชน และองค์กรชุมชนจะมีบทบำทในกำรสื่อสำรเชื่อมโยงซึ่ง
กันท่ำมกลำงสมำชิกชุมชนเพื่อให้เกิดกำรรับรู้ มีกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมกำรมี
ส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำรวำงแผนพัฒนำชุมชน แต่ละขั้นตอนของกระบวนกำร
วำงแผนจะขึ้นอยู่กับลักษณะกลยุทธ์ในกำรปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันท่ำมกลำงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
ทั้งนี้กำรรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรภำยนอกจะต้องมีเงื่อนไขกำร
ตกลงร่วมกันในกำรดำเนินกำรแต่ละขั้นตอน องค์กรชุมชนจึงมีบทบำทหน้ำที่ในกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจในเงื่อนไขข้อตกลงของกำรสนับสนุนในกำรแก้ปัญ หำของชุมชนด้วยเช่นกัน ดังนั้นถ้ ำ
สมำชิกของชุมชนกลุ่มใดมีกำรรับรู้และตีควำมต่อเป้ำหมำยกับวัตถุประสงค์ที่คลำดเคลื่อนกัน
แล้วนั้น มักจะเป็นสำเหตุทำให้เกิดทัศนคติที่แตกต่ำงกันจะอำจจะนำไปสู่ควำมขัดแย้งต่อกำร
แก้ปัญหำของชุมชนร่วมกันได้

ภาพที่ 1.2 ปฏิสัมพันธ์โครงข่ำยทำงสังคมในกระบวนกำรวำงแผนมีองค์กรชุมชนเป็นแกนกลำง
ท่ำมกลำงผู้มีส่วนได้เสียของกระบวนกำรวำงแผนพัฒนำชุมชน
ที่มำ: สังเครำะห์จำกกำรทบทวนวรรณกรรม

นอกจำกนั้นสถำนกำรณ์กดดันจำกภำยนอกร่วมกันของชุมชนเป็นปัจจัยที่ส ำคั ญอีก
ปัจจัยหนึ่งต่อกำรตีควำมและให้คุณค่ำในกำรรวมกลุ่มองค์กรเพื่อกำรแก้ปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
ในกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชน (ปุสตี อำคมำนนท์ และปัทมำ สุพรรณกุล , 2549; สมพงษ์ พัดปุย
อ้ำงใน ฉันทัส เพียรธรรม, 2542) ถ้ำชุมชนยังไม่มีสถำนกำรณ์กดดันจำกภำยนอก เช่น ควำม
ต้องกำรที่ดินคืนจำกเจ้ำของที่ดิน กำรตีควำมและกำรให้คุณค่ำประเด็นด้ำนควำมไม่มั่นคงใน
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กำรตั้งถิ่ นฐำนอำจจะยังถือเป็นเรื่อ งไกลตัว ของชุมชนเหล่ำนั้นอยู่ ดังนั้นทัศ นคติใ นควำมไม่
มั่ น คงของกำรอยู่ อ ำศั ย จะไม่ มี เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น อำจจะไม่ ส ำมำรถน ำไปสู่ ก ำรเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมในกำรรวมกลุ่มและเข้ำร่วมดำเนินกำรพัฒนำชุมชนได้เช่นกัน
ข้อ สั ง เกตอี ก ประกำรด้ ำ นควำมสั ม พั น ธ์ ระหว่ ำ งองค์ ก รโดยมีอ งค์ ก รชุ มชนเป็ น ตั ว
ประสำนระหว่ำงสมำชิกชุมชนกับองค์กรภำยนอก บ่อยครั้งในกระบวนกำรวำงแผนแบบมี ส่วน
ร่วมที่องค์กรภำยนอกเข้ำไปเสริมพลังด้ำนองค์ควำมรู้และสนับสนุนทรัพยำกรมักจะมีอิทธิพลใน
กำรชี้นำหรือกำรตัดสินใจของชุมชน ซึ่งมักจะนำไปสู่ระดับกำรตัดสินใจของกลุ่มสมำชิกชุมชน
ลดลงได้เช่นกัน บำงครั้งองค์กรจำกภำยนอกเข้ำแทรกแซงกระบวนกำรตัดสินใจของชุมชนมำก
เกินไปอำจจะส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์และกำรเข้ำร่วมของสมำชิกชุมชน หรืออำจจะมีกำรดำเนิน
โครงกำรโดยไม่ต รงตำมวัตถุ ประสงค์ที่ตั้งไว้ในกำรมีส่ วนร่วมตัดสิ นใจในแต่ละกระบวนกำร
วำงแผนพัฒนำชุมชนได้เช่นกัน ดังนั้นจำเป็นต้องมีกำรศึกษำวิเครำะห์ในรำยละเอียดระดับกำรมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผนด้วย ซึ่งนำไปสู่กำรตั้งคำถำมวิจัยเกี่ยวกับบทบำทขององค์กร
ชุมชน
แนวคิดในกระบวนกำรวำงแผนจะมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกลักษณะบนลงล่ำงไปสู่ลักษณะ
ล่ำงขึ้นบนเพิ่มมำกขึ้นแล้วก็ตำม ในกำรดำเนินกำรพัฒนำชุมชนของโครงกำรบ้ำนมั่นคงแม้ว่ำจะ
มีกลไกกำรสนับสนุนกำรรวมกลุ่มองค์กรชุมชนและกำรสร้ำงพื้นที่สนทนำอภิปรำยท่ำมกลำงแต่
ละองค์กรชุมชนเพื่อกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และวิธีกำรแก้ปัญหำดำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำม
มั่นคงของชุมชนที่มีบริบทที่คล้ ำ ยกัน อย่ำงไรก็ต ำมในแต่ละพื้นที่จะมี ลั กษณะของผลลั พธ์ ที่
แตกต่ ำ งกั น แม้ ว่ ำ จะมี ลั ก ษณะของบริ บ ทที่ ค ล้ ำ ยกั น ก็ ต ำม (ดู ต ำรำงที่ 1.1 ประกอบ) ทั้ ง นี้
บทบำทขององค์ กรเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่ว นร่วมและกำรสื่ อสำร
เชื่อมโยงควำมรู้ควำมเข้ำใจเพื่อกำรสร้ำงทัศนคติและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรมีส่วน
ร่วมของสมำชิกชุมชนอย่ำงเป็นโครงข่ำย โดยเฉพำะประเด็นในกำรแก้ปัญหำของชุมชนที่มี
ควำมละเอียดอ่อนต่อควำมรู้สึก ควำมซับซ้อนทำงสังคมและมีผลกระทบต่อควำมสัมพันธ์ของ
กรรมสิทธิ์ห รือ สิทธิก ำรครอบครองที่ดินกับที่อ ยู่อ ำศัยระหว่ำงชุมชนและเจ้ำของที่ดินในกำร
เจรจำต่อรองสร้ำงฉั นทำมติใ นกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่ วนร่วมเพื่อ นำไปสู่แนวทำงกำร
แก้ปัญหำและพัฒนำชุมชนได้อย่ำงเหมำะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งแบบกลไกของสถำบัน
พัฒนำองค์กรชุมชนได้อธิบำยรูปแบบกำรรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนโดยภำพรวมกับกลไกกำร
เชื่อมโยงอย่ำงเป็นโครงข่ำยระดับเมืองเพื่อให้ เกิดพื้นที่กำรอภิปรำยเรียนรู้ในระดับเมืองที่เป็น
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บทบำทกำรแทรกแซงกำรรวมกลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชนจำกสถำบั น พั ฒ นำองค์ ก รชุ ม ชน
(Boonyabancha, 2005; 2003) แต่ยังขำดกำรอธิบำยในมุมมองของกำรสร้ำงโครงข่ำยระดับ
ภำยในองค์กรชุมชนกับสมำชิกขององค์กรชุมชน ซึ่งเป็นระดับกำรขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ ควำม
เข้ำใจของประเด็นนี้จะสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจเชื่อมโยงตั้งแต่กลไกกำรรวมกลุ่ม องค์กรชุมชน
อย่ำงเป็นทำงกำรในระดับเมืองที่สถำบัน พัฒนำองค์กรชุมชนได้เตรียมไว้ ตลอดจนถึงกลไกกำร
ประสำนสมำชิกขององค์กรชุมชนอย่ำงเป็นโครงข่ำยภำยในองค์กรระดับพื้นที่ที่มีองค์กรชุมชน
เป็ น องค์ ก รขั บ เคลื่ อ นเชื่ อ มโยงในกลไกระดั บ เมื อ งสู่ ร ะดั บ พื้ น ที่ ซึ่ ง กลไกนี้ จ ะเป็ น ประเด็ น
กำรศึกษำของกำรวิจัยในครั้งนี้
ตารางที่ 1.1 รูปแบบกำรพัฒนำชุมชนจำแนกตำมระดับกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประเภทเจ้ำของกรรมสิทธิ์
มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
จานวนองค์กรชุมชน

มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น

ร้อยละ จานวนองค์กรชุมชน

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

ภาคเอกชน
ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ปรับผังชุมชน
ย้ำยชุมชน
รวม

5
4
14
23

3.85
3.08
10.77
17.69

0
1
0
1

0.00
0.77
0.00
0.77

5
5
14
24

3.85
3.85
10.77
18.46

ภาครัฐ
ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ปรับผังชุมชน
ย้ำยชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

31
37
8
76
99

23.85
28.46
6.15
58.46
76.15

23
6
1
30
31

17.69
4.62
0.77
23.08
23.85

54
43
9
106
130

41.54
33.08
6.92
81.54
100.00

ภำครัฐ Sig. = 0.004**, Contingency Coefficient = 0.308

แม้ว่ำในปัจจุบันแนวคิดกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนจะเป็นที่แพร่หลำยและมี
กำรใช้แนวคิดอื่นเข้ำมำร่วมในกำรให้รำยละเอียดของกระบวนกำรในระดับพื้นที่ ไม่ว่ำจะเป็น
แนวคิดทำงด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน แนวคิดด้ำนกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสีย แนวคิดด้ำน
องค์กรชุมชนแกนหลัก และกำรมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนท่ำมกลำงผู้มีส่วนได้เสีย มีแบบจำลอง
บทบำทระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนกำรมีส่วนร่วมเกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย (สกนธ์ศุข มงคล
สมัย, 2544; พิชิตศักดิ์ มีมำก, 2548; ชมพูนุช พบสุข, 2549; เสำวนีย์ จันทสอน, 2552;
Hughes and Carmichael, 1998; Nelson, 2001; Tsenkova, 2002; Ball, Le Ny and Maginn,
2003; Fletcher, 2007) แต่ยังเป็นเพียงกำรยกตัวอย่ำงเป็นรำยกรณีศึกษำและยังไม่มีกำรสร้ำง
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กรอบแนวคิดสำหรับกำรวิเครำะห์และศึกษำแบบองค์รวมของกระบวนกำรมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนท่ำมกลำงผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นระบบโดยเฉพำะในประเทศไทย
สิ่งที่กล่ำวมำจึงเป็นหลักกำรและเหตุผลของประเด็นกำรวิจัยในครั้งนี้

1.2 คาถามการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้มีคำถำมหลักในกำรวิจัยคือองค์กรชุมชนมีบทบำทในกระบวนกำรมีส่วน
ร่วมพัฒนำชุมชนในโครงกำรบ้ำนมั่นคงอย่ำงไร
โดยมีคำถำมย่อยสำหรับกำรศึกษำในรำยละเอียด ดังนี้
1. องค์กรชุมชนมีรูปแบบกระบวนกำรมีส่วนร่วมกับองค์กรภำยนอกเพื่อพัฒนำชุมชน
ในโครงกำรบ้ำนมั่นคงเป็นอย่ำงไร
2. องค์ ก รชุ ม ชนที่ มี รูป แบบกระบวนกำรมี ส่ ว นร่ ว มต่ ำ งกัน จะมีบ ทบำทกำรพั ฒ นำ
ชุมชนต่ำงกันหรือไม่ และมีลักษณะเป็นอย่ำงไร
3. รูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรท่ำมกลำงสมำชิกขององค์กรชุมชนที่มีกระบวนกำรมีส่วน
ร่วมต่ำงกัน จะมีลักษณะต่ำงกันหรือไม่ และมีลักษณะเป็นอย่ำงไร
ซึ่งองค์ประกอบคำถำมทั้งหมดมีผลต่อรูปแบบกำรพัฒนำชุมชนได้อย่ำงไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษำรู ป แบบกระบวนกำรมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รชุ ม ชนโดยเฉพำะกั บ องค์ ก ร
ภำยนอกในโครงกำรบ้ำนมั่นคง พื้นที่กรุงเทพมหำนคร
2. ศึกษำเปรียบเทียบบทบำทในกำรดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคงขององค์กรชุมชนที่มี
รูปแบบกระบวนกำรมีส่วนร่วมต่ำงกัน
3. ศึกษำรูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรท่ำมกลำงสมำชิกขององค์กรชุมชนที่มีกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมที่ต่ำงกัน

1.4 สมมุติฐานการวิจัย
งำนวิจัยมีสมมุติฐำน คือ องค์กรชุมชนในกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่ อพัฒนำชุมชนใน
โครงกำรบ้ำนมั่นคงมีรูปแบบกำรพัฒนำชุมชนที่ต่ำงกัน เนื่องจำกปัจจัยด้ำนกำรมีบริบทปัญหำ
ควำมมั่นคงในกำรอยู่อำศัยของชุมชนต่ำงกัน เช่น ลักษณะกำรตั้งถิ่นฐำนแบบบุกรุกหรือสัญญำ
เช่ำระยะสั้น สภำพปัญหำควำมมั่นคงในกำรอยู่อำศัยของสมำชิกแต่ละบุคคล เป็นต้น ปัจจัยนี้จะ
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นำไปสู่วัตถุประสงค์ของกำรรวมกลุ่มองค์กรชุมชนให้ต่ำงกันด้วย กล่ำวคือจำกควำมตระหนักใน
กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นร่วมกันของสมำชิก องค์กรชุมชนหรือกำรรวมกลุ่มที่มำจำกกำรแทรกแซง
ขององค์กรภำยนอก
ลักษณะของกำรรวมกลุ่มองค์กรชุมชนนี้มีอิทธิพลต่อรูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรท่ำมกลำง
สมำชิกขององค์กรชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดกำรจัดเรียงโครงสร้ำงขององค์กร และบทบำทในกำร
ด ำเนิ น โครงกำร กลไกเหล่ ำ นี้ จ ะท ำให้ รู ป แบบกระบวนกำรมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รชุ ม ชน
โดยเฉพำะกับองค์กรภำยนอกมีลักษณะที่ต่ำงกัน ในที่สุด ดังนั้นเมื่อรูปแบบกระบวนกำรมีส่วน
ร่วมขององค์กรชุมชนมีควำมต่ำงกันจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบกำรพัฒนำชุมชนให้เกิดขึ้นต่ำงกัน
ด้วยเช่นกัน (ดูภำพที่ 1.3 ประกอบ)
ไม่มีปัญหำ

กำหนดด้วย
องค์กรภำยนอก

กำรสื่อสำรหลักอยู่
ที่องค์กรภำยนอก

มีส่วนร่วมแบบ
ให้ควำมคิดเห็น

มีปัญหำ

กำหนดด้วย
สมำชิกองค์กร

กำรสื่อสำรอยู่ที่
องค์กรชุมชน

มีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วน

กำรตั้งถิ่น
ฐำนของ
ชุมชน

บริบทที่มีควำมหมำย วัตถุประสงค์ของกำร
ร่วมกัน: ควำมไม่มั่นคง รวมกลุ่มองค์กรชุมชน
ในกำรตั้งถิ่นฐำน

โครงข่ำยในกำรดำเนิน
โครงกำร

รูปแบบ
กำร
พัฒนำ
ชุมชน

ระดับกำรมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำร
วำงแผน

ภาพที่ 1.3 สมมุติฐำนกำรวิจัย

จำกภำพที่ 1.3 อธิ บำยสมมุ ติฐำนได้ว่ำ องค์ ก รชุม ชนที่เ กิ ดขึ้ นจำกกำรที่มีบ ริบ ทที่ มี
ควำมหมำยของควำมไม่มั่นคงในกำรตั้งถิ่นฐำนร่วมกัน เช่น มีปัญหำกำรไล่ที่อยู่อำศัย จะมีกำร
รวมกลุ่มองค์กรชุมชนที่สำมำรถกำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่มำจำกกลุ่มสมำชิกของ
องค์กรชุมชนเป็นส่วนใหญ่ และจะส่งผลต่อเนื่องต่อลักษณะกำรสื่อสำรเป็นแบบสื่อสำรอย่ำง
ครอบคลุ ม ทั้ ง สมำชิ ก ขององค์ ก รชุ ม ชน โดยสมำชิ ก แต่ ล ะบุ ค คลจะมี บ ทบำทในกำรสื่ อ สำร
เชื่อมโยงซึ่งกันภำยในองค์กรชุมชนเพื่อให้สมำชิกมีควำมเข้ำใจ กำรตีควำม และกำรให้คุณค่ำ
ต่อวัตถุประสงค์กับกำรดำเนินกำรร่วมกัน ทำให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรดำเนิน
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โครงกำรเป็นแบบหุ้นส่วนในที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในกรณีที่สำมำรถเจรจำอยู่บนที่ดินเดิม ได้1
รูปแบบกำรปรับปรุงคุณภำพที่อยู่อำศัยจะมีลักษณะของกำรปรับผังชุมชนเพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตร่วมกัน กำรปรับปรุงระดับกำรปรับผังชุมชนนี้เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงระบบทำงสังคมของ
องค์กรชุมชนที่สำมำรถสื่อสำรร่วมกันจนให้เกิดควำมเข้ำใจ ตีควำมและให้คุณค่ำร่วมกันต่อกำร
ดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคงจนสำมำรถดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงกำยภำพได้ทั้งในระดับ
พื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ส่วนบุคคลขององค์กรชุมชน
ในทำงตรงข้ำมองค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นจำกกำรที่ไม่มีบริบทที่มีควำมหมำยของควำมไม่
มั่นคงในกำรตั้งถิ่นฐำนร่วมกัน เช่น ไม่มีปัญหำกำรไล่ที่อยู่อำศัย ส่วนใหญ่มักจะมีกำรรวมกลุ่ม
องค์ ก รชุม ชนที่ มีก ำรก ำหนดเป้ ำหมำยและวั ต ถุ ประสงค์ ที่ มำจำกกำรแทรกแซงโดยองค์ ก ร
ภำยนอก และจะส่งผลต่อเนื่องต่อลักษณะกำรสื่อสำรแบบมีศูนย์กลำงโดยมีองค์กรภำยนอกมี
บทบำทในกำรควบคุมข้อมูล สื่อสำรเพื่อควำมเข้ำใจ กำรตีควำม และกำรให้คุณค่ำคุณค่ำต่อ
วัตถุ ประสงค์กั บกำรดำเนินกำรร่ว มกัน ทำให้อ งค์ กรชุมชนมีส่วนร่ว มในกระบวนกำรดำเนิน
โครงกำรเป็นแบบให้ควำมคิดเห็นในที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ในกรณีที่สำมำรถเจรจำอยู่บนที่ดิน
เดิมได้ รูปแบบกำรปรับปรุงคุณภำพที่อยู่อำศัยจะมีลักษณะของกำรปรับ ปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของชุมชน ซึ่งรูปแบบกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงระบบทำงสังคมของ
องค์ ก รชุ ม ชนที่ มี ก ำรสื่ อ สำรอย่ ำ งไม่ ค รอบคลุ ม และมี ก ำรตี ค วำมเข้ ำ ใจคุ ณ ค่ ำ ที่ พ ลำดกั น
ท่ ำ มกลำงสมำชิ ก ขององค์ ก รชุ ม ชนที่ ม ำจำกกำรควบคุ ม ศู น ย์ ก ลำงกำรสื่ อ สำรจำกองค์ ก ร
ภำยนอกเป็นหลักทำให้ไม่สำมำรถสร้ำงพื้นที่สนทนำอภิปรำยร่วมกันท่ำมกลำงสมำชิกองค์กร
ชุมชนจนทำกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่กำยภำพได้เพียงในระดับพื้นที่ส่วนรวมเท่ำนั้น

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
ในเชิงทฤษฎี Faludi (1984) ได้อธิบำยเกี่ยวกับลักษณะกระบวนกำรวำงแผนของ
ประเด็นสำระหนึ่งจะมีลักษณะรูปแบบเฉพำะที่เหมำะสมของสำระนั้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประเด็นสำระของกำรวำงแผน แม้ว่ำจะมีองค์ประกอบปัจจัยที่เหมือนกันทั้งหมด แต่กระบวนกำร
วำงแผนที่เกิดขึ้น ย่อมจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทประเด็นสำระที่
1

หมำยเหตุ – กำรเจรจำอยู่บนที่ดินเดิมบนที่ดินของภำคเอกชนส่วนใหญ่จะมีลักษณะของกำรซื้อที่ดินเดิมหรือกำรแบ่งซื้อที่ดินเดิม ส่วน
ที่ดินของภำครัฐไม่สำมำรถเจรจำของซื้อที่ดินได้ แต่สำมำรถขอสัญญำเช่ำในระยะยำวเป็นเวลำ 30 ปี โดยมีเงื่อนไขสัญญำตำมกฎหมำยเป็น
กำรรับรองต่อควำมมั่นคงของกำรตั้งถิ่นฐำนชุมชน ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับกลุ่มหัวหน้ำองค์กรชุมชนในกรุงเทพมหำนคร สมำชิก
ชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับเงื่อนไขสัญญำเช่ำเป็นระยะเวลำยำวถึง 30 ปี ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในที่ดินเพื่อไปสู่กำรดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำยภำพเพื่อกำรพัฒนำระดับคุณภำพทีอยู่อำศัยของชุมชน
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เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ในกำรสร้ำงขอบเขตของกำรวิจัยจำเป็นจะต้องมีกำรศึกษำจำแนกสำระ
ของกำรฟื้นฟูเมืองและกำรพัฒนำชุมชนเพื่อทำกำรเลือกประเด็นสำระสำหรับกำรศึกษำบทบำท
ขององค์กรชุมชนในกระบวนกำรมีส่วนร่วมของกำรวำงแผนและดำเนินกำร
กำรวิจัยครั้งนี้ได้เลือกองค์กรชุมชนในประเด็นสำระด้ำนที่อยู่อำศัยที่ดำเนินในโครงกำร
บ้ำนมั่นคงเป็นหน่วยวิเครำะห์ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่เกิดขึ้นจำกนโยบำยกำรฟื้นฟูเมืองและ
พัฒนำชุมชนที่มุ่งเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในกำรดำเนินโครงกำรของภำครัฐ
โดยมีเป้ำหมำยของกำรสร้ำงควำมมั่นคงในที่ดินทำงด้ำนกรรมสิทธิ์กับสิทธิครอบครอง ตลอดจน
เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นทีส่ ่วนร่วมและพื้นที่ส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ใน
พื้นที่และอยู่ภำยนอกพื้นที่ชุมชน และเป็นประเด็นสำระของกำรฟื้นฟูเมืองและกำรพัฒนำชุมชน
ทีผ่ ลกระทบต่อกำรดำรงชีวิตของชุมชนในเมืองมำกกว่ำประเด็นสำระอื่น เช่น กำรอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมและระบบนิเวศของเมือง
นอกจำกนี้ในเชิงกำรออกแบบระเบียบวิธีวิจัย สำระขององค์กรชุมชนเพื่อพัฒนำชุมชน
ของโครงกำรบ้ำนมั่นคงในด้ำนที่อยู่อำศัยมีกำรดำเนินโครงกำรมำเป็นเวลำ 10 ปี มีกำรจัดระบบ
ฐำนข้อมูลที่เกี่ ยวข้อ งกั บหน่ว ยวิเครำะห์ ไว้ ทั้งประเทศที่จะสำมำรถนำมำศึกษำในประเด็นที่
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดกำรวิจัยได้
กำรวิจัยแบ่งขอบเขตกำรวิจัยเป็น 2 ลักษณะคือขอบเขตเชิงเนื้อหำและขอบเขตเชิง
พื้นที่ อธิบำยรำยละเอียดได้ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
เนื้อ หำกำรวิ จัยแบ่ง กำรดำเนินกำรเป็น 2 ส่ ว น ได้ แก่ 1) กำรศึ กษำวิเ ครำะห์ร ะดั บ
ภำพรวม และ 2) กำรศึกษำวิเครำะห์ระดับเชิงลึก อธิบำยรำยละเอียดโดยสังเขปได้ดังนี้
1) กำรศึกษำวิเครำะห์ระดับภำพรวมมีหน่วยวิเครำะห์เป็นองค์กรชุมชนในโครงกำรบ้ำน
มั่นคงในกรุงเทพมหำนคร มุ่งเน้นกำรวิเครำะห์รูปแบบกระบวนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
โดยเฉพำะกับองค์กรภำยนอกและเปรียบเทียบบทบำทขององค์กรชุมชนที่มีรูปแบบกระบวนกำร
มีส่วนร่วมที่ต่ำงกัน ในกำรดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคง วิธีกำรรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล ทุติยภูมิ
เกี่ยวกับองค์กรชุมชนในกำรดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคง กำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับบทบำทขององค์กรชุมชนในกำรดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคงและกำรรวบรวมข้อมูลด้วย
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แบบสอบถำมกั บ ตั ว แทนองค์ ก รชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ รู ป แบบกระบวนกำรมี ส่ ว นรวมกั บ องค์ ก ร
ภำยนอกและบทบำทในกำรดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคงขององค์กรชุมชน วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ใช้แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคกำรวิเครำะห์เชิงสถิติเพื่ออธิบำยรูปแบบกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
องค์ ก รชุ ม ชนกั บ องค์ ก รภำยนอกและเปรี ย บเที ย บบทบำทขององค์ ก รชุ ม ชนที่ มี รู ป แบบ
กระบวนกำรมีส่วนร่วมที่ต่ำงกัน
2) กำรศึกษำวิเครำะห์ระดับเชิงลึกมีหน่วยวิเครำะห์เป็นสมำชิกขององค์กรชุมชนในแต่
ละกรณีศึกษำองค์ก รชุมชนที่มีรูปแบบกระบวนกำรมีส่ว นร่วมที่ต่ำงกัน มุ่งเน้นกำรวิเครำะห์
รูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรที่เกิดขึ้นท่ำมกลำงสมำชิกขององค์กรชุมชน โดยเฉพำะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบทบำทขององค์ก รชุมชนในกระบวนกำรมีส่ วนร่ว มเพื่อ พัฒนำชุมชนกับรูปแบบกำร
ติดต่อสื่อสำรท่ำมกลำงสมำชิกขององค์กรชุมชนที่เกิดขึ้น วิธีกำรรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถำม
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล เป็นไปตำมกรอบแนวคิดทฤษฎี และเทคนิคกำรวิเครำะห์โครงข่ำยทำง
สังคมเพื่อธิบำยรูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรท่ำมกลำงสมำชิกขององค์กรชุมชนเพื่อ อธิบำยตำแหน่ง
หน้ ำ ที่ แ ละบทบำทสมำชิ ก ขององค์ ก รชุ ม ชนภำยในโครงข่ ำ ยทำงสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำร
ติดต่อสื่อสำร
1.5.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่
ในเชิงประวัติศ ำสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2504 ที่มีกำรเริ่มใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองที่ได้รับกำรพัฒนำแบบศูนย์กลำงมีกำรกระจุกอยู่
ภำยในเมื อ ง สิ่ ง นี้ไ ด้ ส่ งผลให้ เ กิ ดกำรเติบ โตของเมื อ งและกำรย้ ำยถิ่ นฐำนเข้ ำมำอยู่ ภำยใน
กรุงเทพมหำนครของประชำกรในประเทศไทยเป็นจำนวนมำกทำให้เกิดรูปแบบกำรตั้งถิ่นฐำนใน
ลัก ษณะบุกรุกที่ดินและชุมชนแออัดเพิ่มขึ้นด้ว ยเช่นกัน ดังนั้นกรุงเทพมหำนครจึงเป็นพื้นที่
เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ของกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนกำรวำงแผนของประเทศไทย
เกิ ด ขึ้ น และมี อ งค์ ก รชุ ม ชนในโครงกำรบ้ ำ นมั่ น คงอยู่ เ ป็ น จ ำนวนมำกที่ ผ่ ำ นเหตุ ก ำรณ์
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนกำรวำงแผนของประเทศไทย
นอกจำกนี้องค์กรชุมชนในโครงกำรบ้ำนมั่นคงทั้งประเทศไทยในข้อมูลสถำบันพัฒนำ
องค์กรชุมชนปรับปรุงเมื่อเดือนมิถุนำยน พ.ศ.2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 763 องค์กร เมื่อจำแนกรำย
จังหวัดพบว่ำกรุงเทพมหำนครมีจำนวนองค์กรชุมชน 160 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 20.67 ของทั้ง
ประเทศไทย ถือว่ำมีจำนวนมำกที่สุดในประเทศไทย และเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีจำนวน
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เป็นอันดับ 2 กับอันดับ 3 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดปทุมธำนีที่มีจำนวนองค์กรชุมชน
56 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 7.34 ของทั้งประเทศไทย พบว่ำมีควำมต่ำงด้ำนจำนวนอย่ำงมำก
ตารางที่ 1.2 จำนวนองค์กรชุมชนเพือ่ พัฒนำชุมชนผ่ำนกำรดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคงของประเทศไทย จำแนกรำยจังหวัด
ลาดับ
จังหวัด
จานวนโครงการ ร้อยละ ลาดับ จังหวัด
1
กรุงเทพมหำนคร
160
20.97 36
ฉะเชิงเทรำ
2
ขอนแก่น
56
7.34 37
ตำก
3
ปทุมธำนี
56
7.34 38
ปัตตำนี
4
เชียงใหม่
33
4.33 39
ลำปำง
5
นครรำชสีมำ
26
3.41 40
มหำสำรคำม
6
สงขลำ
24
3.15 41
ยโสธร
7
สมุทรปรำกำร
22
2.88 42
รำชบุรี
8
อุบลรำชธำนี
22
2.88 43
สกลนคร
9
นรำธิวำส
16
2.10 44
สตูล
10
สระแก้ว
14
1.83 45
ตรำด
11
เลย
13
1.70 46
บุรีรัมย์
12
นครปฐม
13
1.70 47
พระนครศรีอยุธยำ
13
อุดรธำนี
13
1.70 48
ร้อยเอ็ด
14
จันทบุรี
12
1.57 49
ระนอง
15
นครสวรรค์
12
1.57 50
ระยอง
16
สุรินทร์
11
1.44 51
สมุทรสำคร
17
ชัยภูมิ
9
1.18 52
แพร่
18
ชุมพร
9
1.18 53
กระบี่
19
ปรำจีนบุรี
9
1.18 54
กำฬสินธุ์
20
พังงำ
9
1.18 55
ชัยนำท
21
ภูเก็ต
9
1.18 56
สุโขทัย
22
เชียงรำย
8
1.05 57
เพชรบูรณ์
23
นครศรีธรรมรำช
8
1.05 58
ตรัง
24
นนทบุรี
8
1.05 59
พะเยำ
25
พิจิตร
8
1.05 60
ยะลำ
26
พิษณุโลก
8
1.05 61
อ่ำงทอง
27
ศรีสะเกษ
8
1.05 62
อำนำจเจริญ
28
เพชรบุรี
7
0.92 63
แม่ฮ่องสอน
29
กำญจนบุรี
7
0.92 64
กำแพงเพชร
30
ชลบุรี
7
0.92 65
นครพนม
31
นครนำยก
7
0.92 66
น่ำน
32
สระบุรี
7
0.92 67
ประจวบคีรีขนั ธ์
33
สุพรรณบุรี
7
0.92 68
มุกดำหำร
34
สุรำษฏร์ธำนี
7
0.92 69
สมุทรสงครำม
35
อุตรดิตถ์
7
0.92
รวมทั้งสิ้น
ที่มำ: ปรับปรุงข้อมูลมำจำกสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) เดือนมิถุนำยน 2555

จานวนโครงการ
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
763

ร้อยละ
0.79
0.79
0.79
0.79
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
100
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ดัง นั้ น ในเชิ ง พื้ น ที่ ทั้ ง ประเด็น ด้ ำ นประวั ติ ศ ำสตร์ ข องกำรเปลี่ ย นแปลงกระบวนกำร
วำงแผนของประเทศไทย และประเด็นด้ำนจำนวนขององค์กรชุมชนของกรุงเทพมหำนคร เมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นในประเทศไทยจึงมีควำมเหมำะสมสำหรับกำรกำหนดเป็นขอบเขตเชิง
พื้นที่ของกำรวิจัย

1.6 คานิยามเชิงปฏิบัติการ
องค์กรชุมชน หมำยถึง กลไกกำรจัดกำรของชุมชนจำกกำรรวมกลุ่มของสมำชิกชุมชน
โดยกำรร่วมมือช่วยเหลือในกำรแก้ปัญหำหรือรักษำผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มสมำชิก ใน
ประเด็นด้ำนกำรพัฒนำชุมชนที่ปรำศจำกควำมมั่นคงด้ำนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิกำรครอบครอง
ที่ ดิ น และย่ ำ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย ที่ มี ส ภำพเสื่ อ มโทรม มี ก ำรด ำเนิ น แผนงำนให้ มี ค วำมมั่ น คงด้ ำ น
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิกำรครอบครองที่ดิน และพัฒนำย่ำนที่อยู่อำศัยให้มีประโยชน์ใช้สอยได้อย่ำง
มีคุณภำพมำกขึ้น
กระบวนการมีส่ วนร่วม หมำยถึง กำรมีส่ว นร่วมในกำรตัดสิ นใจแต่ล ะขั้นตอนกำร
วำงแผนตั้งแต่ขั้นตอนกำรกำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ข องแผนงำน ตลอดจนถึงขั้นตอน
กำรดำเนินแผนงำนและบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรสื่อสำรปฏิสัมพันธ์ท่ำมกลำงผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ของแผนงำนที่ เ กิ ด ขึ้ น และมีก ำรแบ่ ง ปั น กำรใช้ท รั พ ยำกรทำงด้ ำนต่ ำ งๆ เพื่ อ บรรลุ
เป้ำหมำยของแผนงำนที่กำหนดไว้ร่วมกัน
การพัฒนาชุมชน หมำยถึง กระบวนกำรปฏิสัมพันธ์เพื่อกำรวำงแผนและกำรดำเนิน
แผนงำนท่ำมกลำงผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ชุมชนในพื้นที่ ภำครัฐส่วนกลำงกับส่วนท้องถิ่น เจ้ำของ
ที่ดิน และองค์กรจำกภำยนอก โดยมีเป้ำหมำยของกระบวนกำรเป็นไปเพื่อกำรสร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรตั้งถิ่นฐำนอันได้แก่สิทธิกำรครอบครองและกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินของชุมชน ตลอดจนกำร
ปรับปรุงฟื้นฟูลักษณะทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภำพกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรอยู่อำศัย
ทั้งนี้กระบวนกำรปฏิสัมพันธ์จะมีลักษณะของกำรสนับสนุนจำกองค์กรภำยนอกเป็นไป
เพื่อกำรจัดตั้งองค์กรของชุมชนเพื่อดำเนินกำรในสิทธิกำรครอบครองและกรรมสิ ทธิ์ในที่ดิน กำร
วำงแผนและดำเนินแผนงำนในกำรปรับปรุงฟื้นฟูลักษณะทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำร
ตั้งถิ่นฐำนและกำรอยู่อำศัย ตลอดจนกำรบริหำรด้ำนสังคมในกระบวนกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก
ชุมชน และกำรบริหำรด้ำนเศรษฐกิจเป็นไปเพื่อกำรดำเนินแผนงำน

16

องค์กรภายนอก หมำยถึง กลุ่มบุค คลหรือผู้มีส่ วนได้เสียที่อยู่ภำยนอกพื้นที่ตั้งของ
ชุ ม ชน ซึ่ ง มี บ ทบำทหน้ ำ ที่ ใ นกำรสนั บ สนุ น เสริ ม พลั ง ให้ กั บ องค์ ก รชุ ม ชนทั้ ง ด้ ำ นสำระและ
กระบวนกำรวำงแผนพัฒนำชุมชน นอกจำกนี้ยังสนับสนุนด้ำนเทคนิคองค์ควำมรู้และทรัพยำกร
ด้ำนต่ำงๆ เพื่อกำรดำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์
บริบทที่ มีค วามหมายร่ว มกัน หมำยถึ ง สถำนกำรณ์ข องแต่ ล ะบุค คลที่ม ำร่ว ม
ดำเนินกำรฟื้นฟูเมืองและกำรพัฒนำชุมชน จนได้รับรู้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งหรือมีควำมเป็นเจ้ำของใน
สิ่งที่ดำเนินกำรนั้น ในชั่วเวลำที่ดำเนินกำรหรือตลอดไปจำกกำรตกลงร่วมกัน

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ประโยชน์เชิงทฤษฎี องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยคือกำรอธิบำยบทบำทขององค์ กร
ชุมชนในกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
ประโยชน์ในกระบวนการวางแผน องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยจะช่วยเป็นเสมือน
คู่มือ กรอบแนวคิด แนวทำงกำรวิเครำะห์เชิงกระบวนกำรวำงแผนและกำรปฏิบัติในกำรสร้ำง
ปฏิสั ม พั นธ์ ท่ำมกลำงผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ยให้มีก ำรเชื่อ มโยงกั นอย่ำ งเป็ นโครงข่ำ ยทำงสั งคมที่จ ะ
นำไปสู่กำรสร้ำงข้อตกลงร่ว มกัน กำรตัดสินใจร่วมกันในกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ในแต่ล ะ
ขั้นตอนของกำรวำงแผนและกำรดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ประโยชน์เชิ ง นโยบาย องค์ ค วำมรู้ที่ได้จ ำกกำรวิจัยจะนำไปสู่ กำรวำงรูปแบบกำร
แทรกแซงกลไกกระบวนกำรทำงสังคมหรือเงื่อนไขของกำรดำเนินกำรพัฒนำชุมชนที่จะนำไปสู่
รูปแบบกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน และดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ต่อคุณภำพชีวิตของชำวเมือง

1.8 ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนกำรวิจัย แบ่งขั้นตอนเป็น 6 ขั้น ดังนี้
1.
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อ งเพื่อ สร้ำง
กรอบแนวคิดกำรวิจัย วิธีกำรออกแบบวิจัย วิธีกำรรวบรวมข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตลอดจน
เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่นำมำใช้เพื่อตอบคำถำมกำรวิจัย
2.
ศึกษำนำร่องด้วยกรอบแนวคิดกำรวิจัย เครื่องมือกำรวัดตัวแปร วิธีกำรรวบรวม
ข้อมูล และเทคนิคกำรวิเครำะห์แต่ละประเด็นของกำรวิจัย
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3.
ปรับปรุงและก ำหนดกรอบแนวคิ ด กำรวิจัยส ำหรับกำรศึกษำและกำรอธิ บำย
บทบำทขององค์ ก รชุมชนในกระบวนกำรมีส่ ว นร่ว มเพื่อ กำรพัฒนำชุมชน ตลอดจนกำหนด
ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือกำรวัดตัวแปร และเทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย
4.
รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์บทบำทขององค์กรชุมชนในระดับภำพรวม โดยมี
ประเด็นกำรศึกษำวิเครำะห์ 2 ประเด็น คือ
4.1 รูป แบบกำรมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รชุ ม ชนกั บ องค์ ก รภำยนอกในกำร
ดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคง พื้นที่กรุงเทพมหำนคร และ
4.2 กำรเปรียบเทียบบทบำทขององค์กรชุมชนในกระบวนกำรมีส่วนร่วม
5.
อภิปรำยผลกำรศึกษำในระดับภำพรวมเพื่อนำไปสู่กำรคัดเลือกกรณีศึกษำจำก
รูปแบบกระบวนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนที่ต่ำงกัน
6.
ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์บทบำทขององค์กรชุมชนในระดับเชิงลึก
ทำงด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรท่ำมกลำงสมำชิกขององค์กรชุมชน อภิปรำยผลกำรศึกษำในระดับเชิง
ลึก
7.
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
บทบำทขององค์กรชุมชนในกระบวนกำรมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน
กำรศึกษำนำร่อง
- กลุ่มตัวแปร
- วิธีกำรรวบรวมข้อมูล
- เครื่องมือกำรวัดตัวแปร
- เทคนิคกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล

กำรทบทวนวรรณกรรม
อภิปรำยผลกำรวิจัย
ระเบียบวิธีกำรวิจัย
กำรศึกษำวิเครำะห์ระดับภำพรวม
กระบวนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนกับ
องค์กรภำยนอก
กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรเปรียบเทียบบทบำทขององค์กรชุมชน
ในกระบวนกำรมีส่วนร่วม
รูปแบบกำรติดต่อสือ่ สำรท่ำมกลำงสมำชิก
ขององค์กรชุมชน
กำรศึกษำวิเครำะห์ระดับเชิงลึก
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
ภาพที่ 1.4 ขั้นตอนกำรวิจัย
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1.9 โครงสร้างและเนื้อหาการวิจัย
โครงสร้ำงและเนื้อหำกำรวิจัยแบ่งเป็น 6 บท ได้แก่ 1) หลักกำรและเหตุผลของประเด็นกำรวิจัย 2) กำรทบทวนวรรณกรรม 3) รูปแบบกระบวนกำรมีส่วน
ร่วมขององค์กรชุมชน 4) กำรเปรียบเทียบบทบำทขององค์กรชุมชนในกระบวนกำรมีส่วนร่วม 5) รูปแบบกำรติดต่อสื่อสำรท่ำมกลำงสมำชิกขององค์กรชุมชน และ
6) กำรสรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ แจกแจงรำยละเอียดได้ดังตำรำงที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 โครงสร้ำงและเนื้อหำกำรวิจัย
คาถามวิจัยและบทที่
แนวคิดและทฤษฎี
เครื่องมือ / วิธีการวิเคราะห์
เป้าหมายของการศึกษา
คาถามวิจัยหลัก: องค์กรชุมชนมีบทบำทในกระบวนกำรมีสว่ นร่วมเพื่อกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงไร
บทที่ 1 หลักกำรและเหตุผลของประเด็นวิจัย
- กำรฟื้นฟูเมืองและกำรพัฒนำชุมชน
กำรวิเครำะห์เนื้อหำ
กำรสร้ำงคำถำม วัตถุประสงค์ ขอบเขต นิยำมเชิงปฏิบัติกำร ประโยชน์ที่คำด
- วิวัฒนำกำรทฤษฎีกระบวนกำรวำงแผน
ว่ำจะได้รับ ขั้นตอนและโครงสร้ำงของเนื้อหำกำรวิจัย
บทที่ 2 กำรทบทวนวรรณกรรม
- กระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม
กำรวิเครำะห์เนื้อหำ
กำรสร้ำงกรอบแนวคิดกำรวิจัย กำรออกแบบระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือกำรวัด
- องค์กรชุมชน
ตัวแปร และวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
- กำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
- โครงข่ำยทำงสังคม
บทที่ 3 ระเบียบวิธกี ำรวิจัย
- กำรวิจัยเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ
กำรรวบรวมข้อมูลตัวแปรในกำรวิจัยเพื่อนำไปสู่กำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ
คาถามวิจัยย่อยที่ 1: องค์กรชุมชนมีรูปแบบในกระบวนกำรมีสว่ นร่วมกับองค์กรภำยนอกเพื่อกำรพัฒนำชุมชนในโครงกำรบ้ำนมั่นคงเป็นอย่ำงไร
บทที่ 4 รูปแบบกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
- กำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
ข้อมูลทุติยภูมิและแบบสอบถำม /
กำรศึกษำและจำแนกรูปแบบกระบวนกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนกับ
องค์กรชุมชน
กำรวิเครำะห์เชิงสถิติ
องค์กรภำยนอกในกำรดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคง
คาถามวิจัยย่อยที่ 2: องค์กรชุมชนที่มีรูปแบบกระบวนกำรมีส่วนร่วมต่ำงกันจะมีบทบำทกำรพัฒนำชุมชนต่ำงกันหรือไม่ และมีลักษณะเป็นอย่ำงไร
บทที่ 5 กำรเปรียบเทียบบทบำทขององค์กร
- กระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วม
แบบสอบถำม /
กำรศึกษำเปรียบเทียบบทบำทขององค์กรชุมชนที่มีรูปแบบกระบวนกำรมี
ชุมชนในกระบวนกำรมีส่วนร่วม
- กำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบเชิงสถิติ
ส่วนร่วมที่ต่ำงกัน
คาถามวิจัยย่อยที่ 3: รูปแบบกำรติดต่อสือ่ สำรท่ำมกลำงสมำชิกขององค์กรชุมชนที่มีกระบวนกำรมีส่วนร่วมต่ำงกัน จะมีลักษณะต่ำงกันหรือไม่ และมีลักษณะเป็นอย่ ำงไร
บทที่ 6 รูปแบบกำรติดต่อสือ่ สำรท่ำมกลำง
- โครงข่ำยทำงสังคม
แบบสอบถำม / เทคนิคกำรวิเครำะห์ กำรศึกษำโครงข่ำยภำยในองค์กรชุมชนที่มีรูปแบบกระบวนกำรมีส่วนร่วมที่
สมำชิกขององค์กรชุมชน
โครงข่ำยทำงสังคม
ต่ำงกัน
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
บทที่ 7 สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
กรอบแนวคิดกำรวิจัย
กำรอภิปรำยประมวลผลข้อมูลเชิง
กำรสรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะด้ำนบทบำทขององค์กรชุมชนใน
ประจักษ์กับกรอบแนวคิดกำรวิจัย
กระบวนกำรมีส่วนร่วมเพือ่ กำรพัฒนำชุมชน
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1.10 ข้อจากัดของงานวิจัย
กำรวิเครำะห์กระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในกำรฟื้นฟูเมือง
และกำรพัฒนำชุมชนเป็นประเด็นที่มีควำมซับซ้อนเป็นอย่ำงสูง มีควำมเกี่ยวข้องกับแนวคิ ด
ทฤษฎีหลำยแขนงวิชำกำรและหลำยมุมมอง เช่น กระบวนกำรรวมกลุ่มทำงำนทำงสังคม กำร
บริหำรองค์กรสำธำรณะ เศรษฐศำสตร์ที่ดิน ประวัติศำสตร์กับทฤษฎีกระบวนกำรวำงแผนและ
เนื้ อ หำสำระของกำรวำงแผนฟื้ น ฟู เ มื อ ง กำรพั ฒ นำชุ ม ชน รั ฐ ประศำสนศำสตร์ ตลอดจน
สถำปัตยกรรมผังเมือง เป็นต้น
ส ำหรั บ กำรวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มุ่ ง เน้ น มุ ม มองด้ ำ นปฏิ สั ม พั น ธ์ ท่ ำ มกลำงผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน
กระบวนกำรวำงแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐำนและปัจจัยสำคัญ ที่นำไปสู่กำรขับเคลื่อนกลไกใน
แง่มุมต่ำงๆ ของกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมท่ำมกลำงผู้มีส่วนร่วมได้เสียโดยเฉพำะ
กำรมีองค์กรชุมชนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรวำงแผน ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุค คลในกระบวนกำรวำงแผนแบบมีส่ วนร่ว มด้ำนเนื้อหำสำระกำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำร
พัฒนำคุณภำพที่อยู่อำศัยของกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยในโครงบ้ำนมั่นคงในกรุงเทพมหำนคร
ดั ง นั้ น กำรออกแบบกำรวิ จั ย จึ ง มุ่ ง เน้ น กำรคลี่ ค ลำยองค์ ป ระกอบปั จ จั ย ที่ จ ะน ำไปสู่
รูปแบบของปฏิสัมพั นธ์ แ ละบทบำทขององค์ กรชุมชนจนเกิดกลไกเชิงกระบวนกำรไปสู่ ก ำร
ดำเนินกำรและกำรตัดสิ นใจกำรเลื อกรูปแบบพัฒนำชุมชน ตั้งแต่ระดับภำพรวมขององค์ กร
ชุมชนทั้งหมดในกรุงเทพมหำนคร ศึกษำรำยละเอียดลักษณะของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น บริบท
กำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชน สภำพปัญหำ ลักษณะกำรรวมกลุ่มองค์กรชุมชน วิธีกำรได้มำซึ่งที่ดิน
ในกำรดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคง ลักษณะกำรมีส่วนร่วมรูปแบบขององค์กรชุมชนกับองค์กร
ภำยนอก และลักษณะกำรปฏิสัมพันธ์ติดต่อเชื่อมโยงกับองค์กรภำยนอกของแต่ละองค์กรชุมชน
ตลอดจนรูปแบบกำรพัฒนำชุมชน จำกรำยละเอียดปัจจัยดังกล่ำวไปสู่ กำรวิเครำะห์และจัดกลุ่ม
คุณ ลัก ษณะของแต่ละองค์ก รชุมชนเพื่อ กำรทดสอบสมมุติฐำนเชิงสถิติ เ กี่ยวกับบทบำทของ
องค์ ก รชุ ม ชนในกระบวนกำรวำงแผนแบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ตอบค ำถำมกำรวิ จั ย และพิ สู จ น์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบปัจจัย จำกกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้มำจำกกำรทบทวน
วรรณกรรม
กำรคลี่คลำยในระดับเชิงลึกโดยกำรรวบรวมข้อมูลตัวแปรกับสมำชิกขององค์กรชุมชน
แต่ล ะกรณี ศึ ก ษำเพื่ อ เป็นกำรตรวจสอบบทบำทขององค์ กรชุม ชน ลั ก ษณะปฏิ สั มพั นธ์ ของ
สมำชิกภำยในองค์กรชุมชน ตลอดจนบทบำทหน้ำที่ในกระบวนกำรวำงแผนและควำมพึงพอใจ
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ในแต่ละขั้นตอนกระบวนกำรวำงแผนของสมำชิกภำยในองค์กรชุมชน ซึ่งสะท้อนถึงบทบำทของ
องค์กรชุมชน และลักษณะปฏิสัมพันธ์ที่นำมำสู่กำรตัดสินใจร่วมกันแบบฉันทำมติ
จำกมุมมองแบบแผนกำรวิจัยที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรวิจัยครั้งนี้มีประเด็นข้อจำกัดของ
งำนวิ จั ย กล่ ำ วในรำยละเอี ย ดได้ เ ป็ น 2 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) ข้ อ จ ำกั ด ด้ ำ นเนื้ อ หำสำระของ
กระบวนกำรวำงแผน และ 2) ข้อจำกัดด้ำนกำรสรุปผลกำรวิจัยในเชิงทฤษฎี
ข้อจากัดด้านเนื้อหาสาระของกระบวนการวางแผน
จำกแนวคิดของ Faludi (1984) ได้กล่ำวว่ำเนื้อหำสำระของกำรวำงแผน2 เปรียบเสมือน
ผลรวมของคุณลักษณะองค์ควำมรู้ในมุมมองต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเมือง คุณลักษณะ
เหล่ำนี้จะอธิบำยเกี่ยวกับรำยละเอียดของเนื้อหำในกำรวำงแผนและเนื้อหำดังกล่ำวจะสะท้อนให้
เกิดลักษณะเฉพำะของกระบวนกำรวำงแผน3 เกิดขึ้น ดังนั้นกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนกำร
วำงแผนจะต้องมีกำรจำแนกกำรจัดกลุ่มเนื้อหำสำระของกำรฟื้นฟูเมืองด้วยเช่นกัน เพื่อนำไปสู่
กำรสะท้อนรูปแบบของกระบวนกำรวำงแผนของเนื้อสำระนั้น ในสถำนกำรณ์ที่มีบริบทปัจจัยที่
เหมื อ นกั น ทุ ก ประกำร ถ้ ำ ประเด็ น เนื้ อ หำสำระของกำรวำงแผนที่ เ ปลี่ ย นไปจะต้ อ งมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงของกระบวนกำรวำงแผนให้มีควำมเหมำะสมกับเนื้อหำสำระด้วยเช่นกัน
สำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ ไ ด้เ ลื อ กเนื้อ หำสำระในกำรศึกษำบทบำทขององค์ กรชุมชนใน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยของชุมชนผ่ำนโครงกำรบ้ำนมั่นคง เนื่องจำก
เป็ น กลุ่ ม เนื้ อ หำสำระกำรวำงแผนฟื้ น ฟู เ มื อ งในยุ ค เริ่ ม ต้ น ของกระบวนกำรเป็ น เมื อ ง
(Urbanization) ของประเทศไทย โดยมีกรุงเทพมหำนครเป็นพื้นที่แห่ งแรกที่เกิดปรำกฎกำรณ์
และปัญหำอย่ำงหลำกหลำย ซึ่งมีลักษณะของปัญหำที่ มีควำมวิกฤตต่อกำรดำรงชีวิตและระบบ
ทำงสังคมในกำรอยู่อำศัยร่วมกันของเมืองมำกกว่ำเนื้อหำสำระกำรฟื้นฟูเมืองด้ำนอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ตำมมำในภำยหลัง เช่น กำรอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของเมือง เป็นต้น ดังนั้นผล
กำรศึกษำและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย จะสำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบำทขององค์กรชุมชนในกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูเมืองได้เพียงใน
2

เนื้อหำสำระของกำรวำงแผนฟื้นฟูเมืองเป็นมุมมองเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นภำยในเมือง หรือกำรประยุกต์แนวคิดต่ำงๆ มำ
ช่วยในกำรวำงแผนเมือง เช่น ระบบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรตั้งถิ่นฐำนของเมือง ที่ดินรกร้ำง ป่ำไม้ในเมือง และกำรอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมภำยในเมือง เป็นต้น
3
กระบวนกำรวำงแผนฟื้นฟูเมืองเป็นมุมมองเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีกำรของกระบวนกำรวำงแผนโดยเฉพำะวิธีกำรตัดสินใจและบทบำทของ
ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนกำรวำงแผน ตลอดจนประเด็นกำรเกิดขึ้นขององค์กรหรือสถำบันใหม่จะต้องมีกำรจัดเรียงหน้ำที่ บทบำทและควำม
รับผิดชอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรเนื้อหำสำระในกำรวำงแผนฟื้นฟูเมืองประเด็นนั้นอย่ำงเหมำะสม
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ประเด็นเนื้อหำสำระด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยของชุมชนผู้มีรำยได้น้อย
ในโครงกำรบ้ำนมั่นคงเพียงเท่ำนั้น ซึ่งผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะอำจจะนำไปประยุกต์ใช้ใน
ประเด็นเนื้อหำสำระกำรฟื้นฟูเมืองด้ำนอื่นๆ เพียงระดับแนวคิดเท่ำนั้น ในลักษณะควำมสัมพันธ์
ขององค์ประกอบปัจจัยอำจจำเป็นต้องมีกำรปรับใช้ให้มีควำมเหมำะสมกับกำรศึกษำในเนื้อหำ
สำระอื่น
ข้อจากัดด้านการสรุปผลการวิจัยในเชิงทฤษฎี
ข้อจำกัดด้ำนกำรสรุปผลกำรวิจัยในเชิงทฤษฎีกล่ำวจำแนกประเด็นได้เป็น 2 ระดับ ตำม
กรอบแนวคิดและกำรออกแบบวิจัย ได้แก่ 1) ระดับภำพรวม และ 2) ระดับเชิงลึก กล่ำวคือ
ระดับภาพรวม: หน่วยวิเครำะห์เป็นองค์กรชุมชนในโครงกำรบ้ำนมั่นคงในกรุงเทพมหำนคร
แนวคิดกำรออกแบบวิจัยมุ่งเน้นในกำรรวบรวมข้อมูลกับองค์กรชุมชนทั้งหมดในพื้นที่
กรุงเทพมหำนครเชิงปริมำณทำให้มีข้อจำกัดในกำรอธิบำยข้อมูลเชิงลึกบำงส่วน เช่น ประเด็น
แบบแผนกำรแทรกแซงขององค์ ก รพั ฒ นำเอกชนต่ ำ งๆ (NGOs:
Non-government
organizations) กับองค์กรชุมชน ซึ่งกำรวิจัยครั้งนี้มีเพียงกำรศึกษำแบบแผนกำรแทรกแซงของ
สถำบั น พั ฒ นำองค์ ก รชุ ม ชนที่ เ ป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก ในกำรรั บ ผิ ด ชอบกำรขั บ เคลื่ อ นเชิ ง
กระบวนกำรขององค์กรชุมชนในโครงกำรบ้ำนมั่นคงเท่ำนั้น
ทั้งนี้ในแต่ละองค์กรชุมชนจะมีลักษณะของกำรแทรกแซงเข้ำสนับสนุนจำกกลุ่มองค์กร
พัฒนำเอกชนที่ต่ำงกัน จำกกำรออกแบบกำรวิจัยในครั้งนี้มีกำรรวบรวมข้อมูลจำกองค์กรชุมชน
เป็ น หลั ก ท ำให้ ส ำมำรถวิ เ ครำะห์ ไ ด้ เ พี ย งลั ก ษณะกำรเชื่ อ มโยงและประเด็ น กำรสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือของแต่ละองค์กรชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนครจำกกลุ่มองค์กรภำยนอกเพียงเท่ำนั้น
ไม่ ส ำมำรถคลี่ ค ลำยได้ไ ปจนถึ ง กำรอธิ บ ำยลั ก ษณะรู ป แบบกำรแทรกแซงของกลุ่ ม องค์ ก ร
ภำยนอก เนื่องจำกประเด็นกำรแทรกแซงจำเป็นจะต้องมีกำรรวบรวมข้อมูล จำกแต่ละองค์กร
พัฒนำเอกชนที่เข้ำมำแทรกแซงในแต่ละองค์กรชุมชน ซึ่งจำกระบบฐำนข้อมูลของสถำบันพัฒนำ
องค์กรชุมชนไม่ได้มีกำรเรียบเรียงในประเด็นนี้ไว้ จึงส่งผลต่อ กำรออกแบบวิจัยจะต้องมีกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกกับแต่ละองค์กรชุมชนในกรุงเทพมหำนครเพื่อกำรระบุและจำแนกกลุ่มองค์กร
พัฒนำเอกชนที่เข้ำแทรกแซงและสนับสนุนในแต่ละองค์กรชุมชน และต้องดำเนินกำรรวบรวม
ข้อ มูล แบบแผนกำรแทรกแซงจำกองค์ ก รพัฒ นำเอกชนเหล่ ำนั้ นทั้ ง หมด ประเด็ นนี้ ถื อ เป็ น
กระบวนกำรที่ต้องเวลำระยะเวลำในรวบรวมข้อมูล เป็นอย่ำงสูง จำกข้อจำกัดด้ำนงบประมำณ
และระยะเวลำนับเป็นข้อจำกัดของกำรวิจัยในระดับภำพรวมครั้งนี้ และไม่สำมำรถอธิบำยแบบ
แผนกำรแทรกแซงจำกกำรองค์กรภำยนอกกับองค์กรชุมชนในระดับภำพรวมได้ สำหรับกำรวิจัย
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ครั้งนี้อธิบำยได้เพียงแบบแผนกำรแทรกแซงสนับสนุนเชิงกระบวนกำรของสถำบันพัฒนำองค์กร
ชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรรับผิดชอบกำรขับเคลื่อนดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคง และ
ลั ก ษณะกำรเชื่ อ มโยงขององค์ ก รชุ ม ชนกั บ องค์ ก รพั ฒ นำเอกชนภำยนอกกั บ ประเด็ น กำร
สนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคงกับองค์กรชุมชนเท่ำนั้น
ระดับเชิงลึก: หน่วยวิเครำะห์เป็นสมำชิกขององค์กรชุมชนที่เป็นกรณีศึกษำ
ในกำรศึ ก ษำระดั บ เชิ ง ลึ ก มี ก ำรรวบรวมข้ อ มู ล จำกสมำชิ ก ขององค์ ก รชุ ม ชนที่ เ ป็ น
กรณีศึกษำมุ่งเน้นศึกษำในประเด็นของกำรตรวจสอบบทบำทขององค์กรชุมชนในกระบวนกำร
วำงแผนแบบมีส่วนร่วม บทบำทเชื่อมโยงกับสมำชิกภำยในองค์กรกับกำรสนับสนุนสมำชิกเพื่อ
กำรดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคง ลักษณะกำรปฏิสัมพันธ์ของสมำชิกขององค์กรชุมชนภำยในและ
ภำยนอกชุมชน แบบแผนบทบำทและหน้ำที่ของสมำชิก ชุมชนที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิสั มพันธ์
ตลอดจนลั ก ษณะควำมพึ งพอใจของสมำชิกองค์ กรชุ มชนในแต่ล ะขั้นตอนของกระบวนกำร
วำงแผนและดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคง
เงื่ อ นไขแนวคิ ด กำรรวบรวมข้ อ มู ล สมำชิ ก ขององค์ ก รชุ ม ชนที่ มี ลั ก ษณะของหน่ ว ย
วิเครำะห์เป็นครัวเรือนโดยมีผู้ให้ข้อมูลเป็นหัวหน้ำครัวเรือนที่มีบทบำทในกำรปฏิสัมพันธ์กับ
สมำชิก บุ ค คลอื่น ภำยในองค์ ก รชุ มชนที่มี ลั กษณะเป็ นหั ว หน้ ำ ครัว เรือ นเช่ น เดี ย วกั น ท ำให้
ลักษณะกำรรวบรวมข้อมูลลั กษณะปฏิสัมพันธ์ของสมำชิกองค์กรชุมชนสำมำรถวิเ ครำะห์ได้
เพียงแบบแผนโครงข่ำยทำงสังคมของสมำชิกองค์กรชุมชนที่เป็นระดับครัวเรือนเพียงเท่ำนั้น
สำหรับลักษณะกำรปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้เกิด แบบแผนโครงข่ำยทำงสังคมที่ส่งผลต่อลักษณะกำร
สื่อสำร กำรรวมกลุ่มทำงสังคม ตลอดจนกำรตัดสินใจร่วมกัน กำรอธิบำยผลกำรวิจัยอยู่ภำยใต้
ทฤษฎีโครงข่ำยทำงสังคม และเงื่อนไขของแนวคิดควำมเป็นตัวแทนในระดับครัวเรือนที่สำมำรถ
มีกำรตัดสินใจแทนสมำชิกภำยในครัวเรือนได้ และตัวแทนระดับครัวเรือนถือว่ำเป็นผู้อยู่ภำยใต้
เงื่อนไขที่ต้องมีกำรรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อดำเนินโครงกำรบ้ำนมั่นคงที่มีเป้ำหมำยเดียวกัน
ซึ่งไม่ได้ลงรำยละเอียดข้อมูลสถำนะในระดับบุคคล เช่น เพศ เชื้อชำติ และศำสนำ เป็นต้น ที่
อำจจะมี ผ ลต่ อ ลั ก ษณะปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละกำรรวมกลุ่ ม ทำงสั ง คมที่ ท ำให้ มี ลั ก ษณะแบบแผน
โครงข่ำยทำงสังคม ตลอดจนลัก ษณะกำรมีส่ว นร่วมในกระบวนกำรวำงแผนและกำรดำเนิน
โครงกำรบ้ำนมั่นคงให้มีควำมแตกต่ำงกัน
ข้อจำกัดด้ำนกำรเลือกกรณีศึกษำ กำรวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีกำรจำแนกปรำกฎกำรณ์ดำเนิน
โครงกำรบ้ ำนมั่น คงขององค์ ก รชุม ชนด้ว ยเกณฑ์ค วำมสั มพั นธ์ ระหว่ ำงตัว แปรด้ ำนรูป แบบ
กระบวนกำรมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รชุ ม ชนกั บ ตั ว แปรด้ ำ นรู ป แบบกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ในกำร
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เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และได้ใช้แนวคิดกำรเลือกรณีศึกษำที่มีลักษณะปรำกฎกำรณ์แบบสุดโต่ง
(Extreme or deviant case sampling) มำ 2 กรณีศึกษำ ได้แก่ กรณีที่ 1 คือ ลักษณะกำรมีส่วน
ร่วมแบบหุ้นส่วน-กำรพัฒนำแบบปรับผังชุมชน กับกรณีที่ 2 คือ ลักษณะกำรมีส่วนร่วมแบบให้
ควำมคิดเห็น-กำรพัฒนำแบบปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งมีลักษณะควำมเป็นตัว แทนของ
ปรำกฎกำรณ์ที่มีควำมชัดเจนขององค์ ประกอบปัจจัยที่ส อดคล้ องตำมกรอบแนวคิ ดทฤษฎีที่
ได้ ม ำจำกกำรทบทวนเพื่ อ ท ำกำรศึ ก ษำในรำยละเอี ย ดขององค์ ป ระกอบปั จ จั ย ด้ ำ นกำร
ปฏิสั มพั นธ์ ของสมำชิก องค์ ก รชุมชน และสำมำรถใช้วิธี กำรรวบรวมข้อ มูล ปัจจัยด้วยกำรใช้
แบบสอบถำมได้ทำให้ระยะเวลำในกำรวิจัยมีควำมกระชับสอดคล้องกับระยะเวลำที่มีอยู่ และ
สำหรับนำผลกำรวิจัยมำยืนยันเชิงทฤษฎีต่อไป ทั้งนี้ ควำมสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นที่ไม่สอดคล้อง
ตำมทฤษฎีไม่ได้นำมำเป็นกรณีศึกษำในครั้งนี้ เนื่องจำกกำรวิจัยของกรณีศึกษำในปรำกฎกำรณ์
ที่เหลือจะต้องใช้วิธีกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และทดสอบสมมุติฐำนด้วยวิธีกำร
สังเกตกำรณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมตำมระยะเวลำขั้นตอนกำรดำเนินกำรขององค์กร
ชุมชนที่มีลักษณะเป็นระยะยำว (Long-term study) ซึ่งด้วยข้อจำกัดด้ำนระยะเวลำของกำรวิจัย
จึงไม่สำมำรถดำเนินกำรศึกษำในปรำกฎกำรณ์ที่เหลือได้
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เ กี่ ยวข้อ งกับการวิจัยแบ่งการทบทวนเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1)
วิวัฒนาการบทบาทขององค์กรชุมชนในการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน 2) การวางแผนเชิง
กระบวนการกับบทบาทขององค์กรชุมชน 3) องค์กรชุมชน 4) การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
และ 5) โครงข่ายทางสังคมกับกระบวนการตัดสินใจ โดยจะเน้นการอภิปรายเนื้อหาทฤษฎีและ
แนวความคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทั้ง 5 ประเด็น อธิบายความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยง
สาหรับการใช้ในการอธิบายบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนพอสังเขปได้ดังนี้
1)
วิวัฒนาการบทบาทขององค์กรชุมชนในการฟื้นฟูเ มืองและการพัฒนาชุมชน
เป็นแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการวางแผนในการฟื้นฟูเมือง
และการพั ฒนาชุมชนจากบทบาทของภาครัฐเป็นผู้ ดาเนินการหลั กไปสู่ รูปแบบกระบวนการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียโดยมีบทบาทขององค์กรชุมชนเป็นผู้ดาเนินการหลัก
2)
การวางแผนเชิง กระบวนการกับ บทบาทขององค์ ก รชุ ม ชนเป็ นแนวคิ ด และ
ทฤษฎีว่าด้วยการสร้างกรอบแนวคิดด้านการวางแผน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การ
วางแผนเชิงเนื้อหาสาระและการวางแผนเชิงกระบวนการ ซึ่งการวางแผนเชิงกระบวนการเป็น
รูปแบบการเน้นระบบทางสังคมในการเชื่อมโยงสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้องค์กรชุมชนในพื้นที่เป็นผู้ดาเนินการหลัก
3)
องค์กรชุมชนเป็นแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนใน
พื้นที่เพื่อการดาเนินการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน
4)
การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเป็นแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการมีส่วนร่วม
ขององค์ ก รชุ ม ชนกั บ องค์ ภ ายนอก ตลอดจนการอธิ บ ายรายละเอีย ดความสั มพั นธ์ ระหว่ า ง
บทบาทขององค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอกในการดาเนินการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน
ร่วมกัน นอกจากนี้ว่าด้วยรายละเอียดของการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนกับ
องค์กรภายนอก มีลักษณะระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 3 ระดับ ได้แก่ ไม่มีส่วนร่วม มี
ส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน รวมถึงแนวคิดและทฤษฎี ด้านการ
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วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อใช้สาหรับการสร้างกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์บทบาทขององค์กร
ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ
5)
โครงข่ ายทางสั ง คมกั บกระบวนการตั ดสิ นใจเป็ น แนวคิ ด และทฤษฎี ว่ าด้ ว ย
ลักษณะความสัมพันธ์ ท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย ลักษณะรูปแบบการเชื่อมโยงสื่อสารอย่างเป็น
โครงข่ายของสมาชิกองค์กรชุมชนเพื่อการวิเคราะห์ตาแหน่ง บทบาทหน้าที่ และกลุ่มทางสังคม
ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจร่วมกันในการดาเนินการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน
กล่าวในรายละเอียดการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีทั้ง 5 ประเด็นได้ดังต่อไปนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีวิวฒ
ั นาการบทบาทขององค์กรชุมชนในการฟื้นฟูเมือง
กับการพัฒนาชุมชน
การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีวิวัฒนาการบทบาทขององค์กรชุมชนในการฟื้นฟูเมืองกับ
การพัฒนาชุมชนแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) วิวัฒนาการวางแผนฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนา
ชุมชนในต่างประเทศ และ 2) วิวัฒนาการวางแผนฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
2.1.1 วิวัฒนาการกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศ
วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงนโยบายของการฟื้นฟูเมืองได้มีการศึกษาโดย Carmon (1999)
ใช้เกณฑ์แบ่งช่วงวิวัฒนาการด้วยความแตกต่างของผู้ดาเนินการ (Main Actors) ในการกาหนด
นโยบายการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน ทฤษฎีนี้สามารถใช้อธิบายวิวัฒนาการได้ในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปยุโรป Carmon ได้อธิบายการแบ่งลักษณะของยุคการฟื้นฟูเมืองกับการ
พัฒนาชุมชนเป็น 3 ยุค ได้แก่ 1) ยุคแห่งการรื้อถอน 2) ยุคแห่งการฟื้นฟูความเป็นละแวกบ้าน
และ 3) ยุคแห่งการคืนชีวิตให้กับเมือง
ยุคที่หนึ่ง: ยุคแห่งการรื้อถอน (The era of the bulldozer - physical determinism and
emphasis on the built environment) (ค.ศ.1930-1960)
ยุ ค นี้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ลั ก ษณะทางกายภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น การก่ อ สร้ า ง
เนื่อ งจากปัจจัย ความเก่ าและเสื่ อ มโทรมของสิ่ ง ก่อ สร้ างที่ มาจากเติ บโตของเมือ งทาให้เ กิ ด
แนวคิดของการรื้อถอนสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทาให้เมืองมีความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะการรื้อถอนสลัม
บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางเมือง มีการดาเนินการรื้อถอนเพื่อปรั บเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มี
ศักยภาพและเหมาะสมกับหน้าที่ของเมืองมากขึ้นด้วยองค์กรภาครัฐ (Public agencies) และ
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กลุ่ มผู้ ประกอบการ (Private entrepreneurs) รูปแบบการดาเนินตามนโยบายนี้ ทาให้
ผู้ดาเนินการถูกวิพากษ์ในด้านความไม่สนใจต่อต้นทุนทางด้านสภาพจิตใจและด้านสังคมที่ส่งผล
ให้เกิดการทาลายความเป็นชุมชนของเมือง เกิดผลกระทบต่อเนื่องของการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และสังคมในวงกว้าง สรุปได้ว่า กลยุทธ์ในการฟื้นฟูของยุคแห่งการรื้อถอนผ่านนโยบายนี้ถูก
วิพากษ์อย่างรุนแรง และนับเป็นกระบวนการวางแผนที่ไม่มีคุณสมบัติสาหรับดาเนินการฟื้นฟู
เมืองกับการพัฒนาชุมชน
ยุคที่สอง: ยุคแห่งการฟื้นฟูความเป็นละแวกบ้าน (Neighborhood rehabilitation – a
comprehensive approach emphasizing social problems) (ค.ศ.1960-1980)
ในช่วงหลังมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและกระบวนการวางแผนโดยให้ความสาคัญกับ
ปัญหาทางสังคมแบบองค์รวมในการดาเนินการและพัฒนาความเป็นละแวกบ้านของชุมชนใน
เมือง ด้วยวิธีการรวบรวมความคิดเห็นสาธารณะก่อนการสร้างแผนงานสาธารณะต่างๆ ทาให้มี
ความเป็นไปได้ต่อแผนงานการฟื้นฟูเมืองทั้งด้านการวางแผนและดาเนินการ สาหรับยุคนี้ มี
เป้าหมายในการฟื้นฟูเมืองด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก การดาเนินการ
ใช้วิธีดึงผู้อยู่อาศัยในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่ละขั้นตอนของการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่
ของสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะบูรณาการเข้ากับ การเรียนรู้
การฟื้นฟูเมือง การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน การจ้างงานที่เกิดขึ้นจากการฟื้นฟูเมือง การฝึกอบรม
เชิงวิชาชีพ การพั ฒนาด้า นสาธารณสุ ข ด้านวัฒนธรรมและด้านนั นทนาการ ภายใต้การให้
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ยุคที่สาม ยุคแห่งการคืนชีวิตให้กับเมือง (Revitalization, especially in city centers – a
business-like approach emphasizing economic development) (ค.ศ.1980-1999)
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ศูนย์กลาง
เมืองในมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งได้มีการประเมินโดย Gibson and Prathes (อ้างถึง
ใน Carmon, 1999) ได้สารวจผลของแผนงานเชิงสังคมที่ผ่านมาว่าไม่มีแผนงานใดที่ใช้ได้ หรือ
นโยบายการต่อสู้กับความยากจน (War on Poverty) ที่มุ่งลดความยากจนกลับทาให้มีคนจน
เพิ่มขึ้น สมาชิกส่วนหนึ่งของรัฐบาลของกลุ่มประเทศตะวันตกได้ปฏิเสธแนวคิดของยุคที่สอง
อย่างสิ้นเชิง โดยให้เหตุผลจากงานวิจัยว่ากระบวนการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา
ยิ่ ง ท าให้ ปั ญ หาเมื อ งย่ าแย่ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะภายในเมื อ งชั้ น ใน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด แนวคิ ด ของ
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กระบวนการฟื้นฟูชีวิตชุมชนเมือง (Process of Revitalization) สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ 1) การรวมกลุ่มลงทุนฟื้นฟูชุมชนเมืองระหว่างกลุ่มชาวเมืองระดับปัจเจกบุคคลกับภาครัฐ
(Public-individual partnership) และ 2) การรวมกลุ่มลงทุนฟื้นฟูเมืองระหว่างนักลงทุนเอกชน
รายใหญ่กับภาครัฐ (Public-private partnership)
การรวมกลุ่มลงทุนฟื้นฟูชุมชนเมือ งระหว่างกลุ่มชาวเมืองระดับปัจเจกบุคคลกับภาครัฐ
(Public-individual partnership) หมายถึง กรณีของการลงทุนโดยกลุ่มชาวเมืองระดับปัจเจก
บุคคล ครัวเรือนและกลุ่มเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่ละแวกชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมจะ
ได้รับ การสนับสนุนเพิ่ มเติม จากผู้ มีอ านาจในการบริหารโครงการหรือ ภาครั ฐ ทั้งทางตรงใน
รูปแบบของการช่วยเหลือ ด้านเงินทุน และทางอ้อมในรูปแบบของกฎหมายเฉพาะ หรื อ การ
ลงทุนด้านบริการสาธารณะ การฟื้นฟูชุมชนเมืองในกลุ่มนี้สามารถจัดลักษณะย่อยอีก 3 หมวด
ได้แก่ 1) การแปลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนชนชั้น (Gentrification) 2) การยกระดับโดยหน้าที่ของผู้อยู่
อาศัย (Upgrading by incumbent residents) และ 3) การยกระดับโดยผู้ย้ายถิ่น (Upgrading by
immigrants)
การแปลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนชนชั้น 1 (Gentrification) เพื่อการอยู่อาศัยภายในเมืองเป็น
กระบวนการฟื้นฟูชีวิต ย่านศูนย์กลางธุรกิจของเมือ งที่เป็นย่านสถานที่รวบรวมเรื่องราวของ
ประวัติศาสตร์และงานสถาปัตยกรรมกับที่อยู่อาศัย ผู้ดาเนินการหลัก ที่มักจะเป็นกลุ่มคนหนุ่มที่
มีระดับการศึกษาสูง ส่วนหน่วยงานบริหารท้องถิ่นมีแนวโน้มในการสนับสนุนต่อกระแสของการ
ย้อนกลับสู่เมืองของสมาชิกชนชั้นกลาง โดยการเอื้ออานวยความสะดวกด้วยกฎเกณฑ์ การลด
ภาษี การสนับสนุนเงินกู้ และการปรับปรุงถนนและบริการต่างๆ ในละแวกชุมชน และต่อมา
นักวิจัยได้มขี ้อโต้แย้งถึงขอบเขตกับผลกระทบของกระบวนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ที่มีลักษณะเกิน
ความจริงของเมืองทาให้ในช่วง ค.ศ.1980-1990 กระบวนการลักษณะนี้ได้มีการลดความสาคัญ
ลง
การยกระดับโดยหน้าที่ของผู้อยู่อาศัย (Upgrading by incumbent residents) Clay
(1979 อ้างถึงใน Carmon 1999) อธิบายไว้ว่ากลุ่มของชาวเมืองที่อยู่อาศัยในพื้นที่ จะเป็นผู้ที่
เลือกตัดสินในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่ งแวดล้ อมของตนเอง ช่วงเวลาต่อมาได้บรรลุผ ล
1

อ้างอิงการบัญญัติศัพท์ผังเมืองในราชบัณฑิตยสถาน (2554: 21) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ราชบัณฑิตยสถาน. 2554. ศัพท์ผังเมือง อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

28

สาเร็จและได้ดาเนินการชักชวนชาวเมืองบุคคลอื่นๆ เข้ามาร่วมช่วยในการดาเนินการ สาหรับ
ประเทศอังกฤษ ชาวเมืองเหล่ านี้ได้ประยุกต์เข้ากับการบริหารงานท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร ซึ่ ง บ่ อ ยครั้ ง จะน าไปสู่ ก ารสร้ า งสั ง คมเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ แ ห่ ง นั้ น ในขณะที่
กระบวนการแปลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนชนชั้น (Gentrification) จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ใกล้ศูนย์กลาง
เมือง และส่วนมากกระบวนการยกระดับ พื้นที่เมืองโดยผู้อยู่อาศัยมักจะเกิดขึ้นในกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนเสมอ หรือสามารถเรียกอีกชื่อได้ว่าการเกิดขึ้นของความเป็นชุมชน
การยกระดับโดยผู้ย้ายถิ่น (Upgrading by immigrants) เป็นปรากฏการณ์การย้ายถิ่น
ของผู้ขาดแคลนที่เกิดขึ้นในย่านละแวกชุมชนที่ถูกพิจารณาเป็นสาเหตุหลักของความเสื่อมโทรม
หรือแหล่งชุมชนแออัด ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากผู้ย้ายถิ่นที่เป็นสาเหตุที่ทาให้เมืองเสื่อม
โทรมกลายเป็ น กลุ่ ม แรงงานมี ทั ก ษะสู ง และบางส่ ว นมั ก เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง และมี
ทรัพยากรอื่นตามมาด้วยเช่นกัน แม้ว่ากระแสการย้ายถิ่นของกลุ่มชนชั้นล่างจะมีการย้ายถิ่นเข้า
เมืองอย่างไม่หยุดยั้งก็ตาม แต่ได้ก่อให้เกิดอัตราการย้ายถิ่นของแรงงานทักษะและกลุ่มคนที่มี
การศึกษาสูงด้วยเช่นกัน จากการวิจัยทั้งหลายพบว่าการย้ายถิ่นเหล่านี้ไ ด้เป็นสาเหตุของการ
ฟื้นฟูชีวิตให้กับเมือง ทั้งด้านการเพิ่มการจ้างงาน จานวนธุรกิจในเมื อง การปรับปรุงอาคารที่อยู่
อาศัยและโรงเรียน เพื่อรองรับกระแสการย้ายถิ่นเข้ามาในเมือง (Winnick, 1990; Muller, 1993;
Nathan, 1992; and Bourne, 1993 อ้างถึงใน Carmon, 1999)
การรวมกลุ่ ม ลงทุน ฟื้ นฟู เ มื อ งระหว่ า งนัก ลงทุ น เอกชนรายใหญ่ กั บภาครัฐ (Publicprivate partnership) หมายถึง ลักษณะการร่วมมือของนักลงทุนเอกชนรายใหญ่ หรือกลุ่ ม
ผู้บริหารสาธารณะและหน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่น ส่วนใหญ่แล้วการฟื้นฟูพื้นที่เมืองมักจะเป็น
องค์ประกอบหลักของเมือง เช่น ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ศูนย์ประชุม โรงแรม และที่อยู่อาศัย
ที่มีชื่อเสียง ในกระบวนการเหล่านี้มักเป็นกระบวนการทางพาณิชย์ที่ประสบความสาเร็จ ซึ่งกลุ่ม
คนเหล่านี้ได้ชักจูงธุรกิจ กลุ่มลูกค้าท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการของภาษีท้องถิ่น กับการ
เพิ่มความมีชื่อเสียงของเมืองส่งผลทาให้เกิดกระบวนการเชิงปฏิบัติการของการพัฒนาเมืองขึ้น
แต่กระบวนการเหล่านี้ได้ทาให้เกิดประเด็นปัญหาบางอย่างขึ้นด้านความขัดแย้งความสนใจและ
การชี้แจงกับกลุ่มผู้มีได้เสียในพื้นที่ กลุ่มประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ภายในเมือง
มักจะเพิกเฉยต่อกระบวนการลักษณะนี้
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สรุปได้ว่าในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและแนวคิดสาหรับการฟื้นฟูเมือง
กับการพัฒนาชุมชน Carmon ได้ค้นพบว่าองค์กรชุมชน (Community-based organization)
เป็นแก่นสาคัญสาหรับการขับเคลื่อนกลไกในการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการ
ฟื้นฟูเมืองแบบองค์รวมที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมชนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเมืองให้มี
ศักยภาพสอดคล้องกับเศรษฐกิจของเมือง แต่ความพยายามในการดาเนินการฟื้นฟูเมืองและ
การพั ฒนาชุมชนมักจะขาดองค์กรชุมชนที่เป็นปัจจัยส าคั ญส าหรับ การดาเนินการให้ประสบ
ความสาเร็จได้ (Carmon, 1999; Ross and Leigh, 2000)
2.1.2 พลวัตทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมืองและการ
พัฒนาชุมชนของสหรัฐอเมริกา
การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการฟื้นฟูเมืองของสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่ม ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 จากการอพยพของ
กลุ่มคนยากจนมาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือเพื่อการขยายอาณานิคมของสหราชอาณาจักร
ดังนั้นในช่วงแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีลักษณะการเมืองการปกครองเป็นอาณานิคม
ของสหราชอาณาจักร ลักษณะการปกครองในแต่ละอาณานิคมจะมีผู้ว่าการ (Governor) ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากกษัตริย์มาปกครอง แต่สภาของอาณานิคม (Colonial Assembly) จะมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ทั้งนี้โครงสร้างการปกครองสภาอาณานิคมมีอานาจมากกว่าผู้ว่าการอัน
เนื่องมาจากความสามารถในการควบคุมรายจ่ายของภาครัฐ จนช่วงทศวรรษ 1760 รัฐบาลส
หราชอาณาจักรเริ่มแทรกแซงการเมืองการปกครองของอาณานิคมเพิ่มขึ้น เพื่อการระดมภาษี
จากอาณานิคมของตนเองหลังจากการทาสงคราม นาไปสู่ความไม่พอใจและการต่อต้านของ
อาณานิคมอเมริกา เนื่องจากไม่มีชาวอเมริกั นเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาของสหราชอาณาจักร
เหตุการณ์นี้นาไปสู่การทาสงครามเพื่อประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ.1776 จากการรวมกลุ่มของ
อาณานิคมทวีปอเมริกากลายเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of American: USA) มี
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละอาณานิคมกลายเป็นมลรัฐ (States) ในที่สุด (มาลินี เศรษฐนันท์ และ
คณะ, 2547: 3-1 ถึง 3-3)
ช่ ว งทศวรรษ 1950-1960 ได้ เ กิ ด การเคลื่ อ นไหวการพั ฒ นาชุ ม ชน (Community
Development Movement) จากปรากฎการณ์ดังกล่าวนาไปสู่ข้อกาหนดพระราชบัญัติด้านที่อยู่
อาศัย ค.ศ.1949 (The Housing Act of 1949) ที่มุ่งเน้นทางด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย สุข
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ภาวะและมาตรฐานของการอยู่อาศัยของประชาชน ภายใต้ หลักการของการฟื้นฟูบูรณะเมือง
(Urban Renewal) กล่าวคือ การบูรณะฟื้นฟูเมืองที่ไม่มุ่งเน้นการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจใน
ชุมชน ภาครัฐมีการเตรียมเงินทุนสาหรับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองหรือชุมชน พื้นที่สาธารณะ
การปรับปรุง (Renovation) และการสร้างใหม่ (Construction) ของอาคาร เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านเศรษฐกิจ การอยู่อาศัย และสังคมของชุมชนที่จะนาไปสู่ความยั่งยืนและการ
เพิ่มมูลค่าของที่ดิน แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคนี้การฟื้นฟูบูรณะเมืองยังมีรูปแบบของการขับเคลื่อน
กระบวนการวางแผนและดาเนินการโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert-driven Urban Renewal) และ
มุ่งเน้นแต่เฉพาะประเด็นทางด้านการฟื้นฟูบูรณะเมืองลักษณะทางกายภาพเพียงเท่านั้น
ต่อมาในการต่อสู้ของภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรและการฟื้นฟูย่านที่
อยู่อาศัยของตนเอง อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบของการดาเนินนโยบายภาครัฐ ที่มุ่งเน้น
แต่การฟื้นฟูบูรณะเมืองเฉพาะประเด็นทางกายภาพที่ดาเนินโดยการไล่รื้อชุมชน นาไปสู่การ
ต่อสู้และการเรียกร้องสิทธิในความเป็นพลเมือง (Civil Right Movement) ของสหรัฐอเมริกา จน
ทาให้ เ กิ ด จราจลกลางเมื อ งและการไปสู่ เ ปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมครั้ ง ใหญ่ ข องเมื อ ง (Urban
Movement) ต่อการฟื้นฟูเมืองของสหรัฐอเมริกา 2 มีการออกกฎหมายที่สนับสนุนในการปฏิรูป
ทางสังคมจากนโยบายต่อสู้กับความจน (The War on Poverty) และมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการของชุมชนเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของ The Federal Office of Economic
Opportunity (OEO) (Sanoff, H., 2000) ทาให้เกิดมุมมองใหม่สาหรับการฟื้นฟูเมืองโดยผนวก
แนวคิ ด เกี่ ยวกั บปัญ หาทางด้านสั งคมและเศรษฐกิจ เข้าไปในการฟื้นฟู บูรณะให้มีนิย ามเชิ ง
ปฏิบัติการที่กว้างมากขึ้นและครอบคลุมในประเด็นปัญหาอย่างครอบคลุมโดยให้ชุมชนมีส่วน
เกี่ ยวข้อ งกั บทุก ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนผ่ านกลไกทางสังคมด้ว ยการจัดตั้งองค์ กร
ชุมชนอีกด้วย
ปรากฎการณ์ดังกล่าวได้ทาให้เกิดองค์กรชุมชนภายในสหรัฐขึ้นเป็นจานวนมาก สาหรับ
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเมืองอย่างหลากหลาย แนวคิดรูปแบบขององค์กรชุมชนได้
เริ่มต้นจากการศึกษาองค์กรชุมชนในการฟื้นฟูเมืองด้ านที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยโดย
ให้ความสาคั ญ เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยและความยุติธรรมทางสั งคมในกระบวนการ
2

ปรากฎการณ์ต่อสู้ของภาคประชาชนมีลักษณะคล้ายกันในหลายประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะและ
ปัจจัยการผลิตจนทาให้เกิดช่องว่างและความขัดแย้งระหว่างชนชั้นในสังคม เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย ประเทศ
สาธารณะรัฐประชาชนจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา (วีรวัฒน์ อริยะวิริยานันท์, พุทธกาล รัชธร และ ดิลก วิทย
รัตน์, 2553)
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วางแผน ตลอดจนการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการฉันทามติ (Consensus Organizing
Model) ของชุมชน สาหรับการร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างผู้นาภาคเอกชนกับภาครัฐและกลุ่ม
ชุมชน โดยการเตรียมแนวทางที่มีประสิทธิภาพในระดับปัจเจคบุคคล การพัฒนาทักษะและการ
สร้างสรรค์ของชาวชุมชน ทั้งนี้กระบวนการวางแผนได้มุ่งเน้นเชิง กลยุทธ์ การปฏิบัติ (Strategic
and Action Planning Process) และการสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการฉันทมติข อง
ชุมชนกับองค์กรต่างๆที่จะนาไปสู่การสร้างองค์กรชุมชน (Alinsky, S.D., 1941)
จะเห็ น ได้ ว่ า ตั้ ง แต่ มี ก ารเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ แ ละการเคลื่ อ นไหวในภาคประชาชนในช่ ว ง
ทศวรรษ 1950 ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการวางแผนไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการกาหนดนโยบายที่ให้ความสาคัญและการสนับสนุนทั้งในรูปแบบ
ทางการเงินและกฎหมายต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการวางแผน แต่
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาจากการต่ อสู้จากภาคประชาชนและมีความขัดแย้งกัน
เกิ ดขึ้นอย่างรุนแรง ดังที่จะสั งเกตได้ตั้งแต่ก ารเรียกร้อ งสิ ทธิ ของการจัดการทรัพยากรของ
สหรัฐอเมริกาให้หลุดพ้นจากความเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ในช่วงทศวรรษ 1760
และการเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาชุมชน ในช่วงทศวรรษ 1950
2.1.3 วิวัฒนาการกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
ประเทศไทยเริ่มมีก ารฟื้ นฟูเ มืองและการพัฒนาชุมชนตั้งแต่มีการเริ่มใช้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) มีนโยบายปรับเปลี่ยนฐานการผลิตแบบ
การเกษตรเป็นฐานการผลิตแบบอุตสาหกรรมเพื่อต้องการเพิ่มค่าเฉลี่ยรายได้มวลรวมของชาว
ไทย ในการพัฒนาระดับพื้นที่มุ่งเน้นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบอุตสาหกรรม
ทีจ่ ะเชื่อมโยงกับพื้นที่เมือง ลักษณะการพัฒนามุ่งเน้นเฉพาะด้านกายภาพอยู่ในรูปแบบของการ
รื้อถอนเป็นหลัก การดาเนินการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและทาลายความเป็น
ชุมชนของบริเวณรื้อถอนให้หมดไป (อคิน, 2541; นันทิยาและณรงค์, 2549)
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนโดยใช้กรอบ
แนวคิดในการจาแนกช่วงยุคสมัยเช่นเดียวกับ Carmon ที่ใช้เกณฑ์แบ่งช่วงวิวัฒนาการด้วย
ความแตกต่างของผู้ดาเนินการหลัก (Main Actors) ในการกาหนดนโยบายการฟื้นฟูเมืองและ
การพัฒนาชุมชน และสามารถจาแนกวิวัฒนาการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนได้เป็น 4 ช่วง
ได้แก่
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1) ยุคแห่งการรื้อถอนช่วงการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม
2) ยุคแห่งการรวมกลุ่มทางสังคม ในช่วงการกลับเข้ามาขององค์กรพัฒนาเอกชนกับการ
จัดตั้งองค์กรชุมชน
3) ยุคแห่งการสร้างสถาบันขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ในช่วงของการปฏิรูปโครงสร้างการ
ฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชมุชน และ
4) ยุคแห่งภาคีร่วม ในช่วงกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ตามรายละเอียดดังนี้
ยุคที่หนึ่ง: ยุคแห่งการรื้อถอนช่วงการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม (พ.ศ.2510-2520)
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) เป็นต้นมา
จนถึง พ.ศ.2520 นโยบายภาครัฐในการฟื้นฟูเมืองมุ่งเน้นในรูปแบบของการรื้อถอนพัฒนาทาง
กายกาพเป็ น หลั ก มี ก ารเวนคื น พื้ น รื้ อ ถอนเพื่ อ การสร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานรองรั บ ระบบ
อุตสาหกรรมเป็นจานวนมากภายในเมือง และสลัมหรือชุมชนแออัดถูกนิยามเป็นหนึ่งของสาเหตุ
สาคัญที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมให้กับเมืองและขัดขวางการพัฒนาประเทศ ปรากฏการณ์การ
ไล่ได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดในช่วงของการดาเนินการฟื้นฟูเมืองตามนโยบายของภาครัฐ ลักษณะของ
นโยบายเป็นลักษณะของการวางแผนแบบบนลงล่างที่มีลักษณะของกระบวนการวางแผนและ
ตัดสินใจภายในกลุ่มภาครัฐ ปราศจากการระดมความเห็นและการมีส่วนร่วมในระดับเชิงพื้นที่
ของประชาชน (อคิน, 2542; ชัชวาลย์, 2543)
ยุคที่สอง: ยุคแห่งการรวมกลุ่มทางสังคม ช่วงการกลับเข้ามาขององค์กรพัฒนาเอกชน
กับการจัดตั้งองค์กรชุมชน (พ.ศ.2520-2530)
ในช่วงปี พ.ศ.2520 การรับแนวคิดธนาคารโลกในการฟื้นฟูชุมชนเมืองกับการพัฒนา
ชุมชนในรูปแบบอื่น นอกจากวิธีการไล่รื้อและวิธีการสร้างตึกสูง ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงิ น ส าหรั บ การพั ฒ นาตามเงื่ อ นไขเหล่ า นี้ จ ากธนาคารโลกโดยการเคหะแห่ ง ชาติ เ ป็ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนผ่านแนวคิดดังกล่าว
ผนวกกั บ การเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการด าเนิ น การของ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน 3 (Non
3

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หมายถึง องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ และไม่ใช่ภาคธุรกิจในการแสวงหาผลกาไร ก่อตั้งและดาเนินการโดยกลุ่ม
บุคคล ที่มีเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ทุกข์ยาก
อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการทางานในระดับชุมชนเป็นหลักควบคู่ไปกับงานระดับนโยบาย ซึ่งมีการศึกษาวิเคราะห์
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Governmental Organizations: NGOs) หลังจากการปฏิเสธแนวทางของภาครัฐโดยการไป
ช่วยเหลือชาวชนบทเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (อคิน, 2542; ชัชวาลย์, 2543) จากปัญหา
ของชุมชนแออัดที่เกิดขึ้น เพิ่มขึ้น และมีความรุนแรงของการปะทะกับภาครัฐมากขึ้น ส่งผลต่อ
การเข้ามาช่วยเหลือของภาคองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างวิธีการและเป้าหมายของ
การปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนแออัดจากแนวคิดด้านปัญหาของชุมชนควรจะถูกแก้ไขด้วยชาวชุมชน
เอง โดยการให้ความสาคัญของการรวมกลุ่มชุมชนให้สามารถมีบทบาทความเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนหรื อ การเป็นกลไกในการดาเนิน กิจกรรม การสร้างพลั งในการเจรจาต่อ รองทั้งระดั บ
ปฏิบัติการของชุมชนกับเจ้าของที่ดินและระดับนโยบายกับภาครัฐสาหรับการบริหารจัดการใน
การแก้ปัญหาของชุมชนเน้นมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน ในระยะเริ่มต้นมุ่งเน้นการรวมกลุ่ม
ชุมชนลักษณะของการออมทรัพย์เป็นหลักเพื่อการซื้อที่ดินของชุมชน กระบวนการสนับสนุน
ขององค์กรพัฒนาเอกชนมุ่งเน้นการดาเนินการด้วยองค์กรชุมชนเองและการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างเครือข่ายชุมชนแออัด
การเข้ามาช่วยเหลือขององค์กรพัฒนาเอกชนในการทางานร่วมกับองค์กรชุมชนในเมือง
ได้ส่งผลการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ช่วงพ.ศ.2525 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคานิยามจาก “สลัม”
เป็น “ชุมชนแออัด” เพื่อสร้างกระแสในการปรับปรุงชุมชนแออัดแทนการไล่รื้อ ในลักษณะของ
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหรือการปรับผังชุมชนภายในพื้นที่ชุมชนแออัดเหล่านั้น โดยการ
ประสานการอนุมัติจากเจ้าของที่ดิน อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของเมืองได้อย่างยั่งยืน เมื่อมีการปรับปรุงเสร็จแล้วมักจะมีความต้องการที่ดินคืนจากเจ้าของใน
เวลาต่อมา เนื่องจากที่ดินได้รับการพัฒนาไปแล้ว ปัญหาการไล่รื้อยังเกิดขึ้นเช่นเดิม
ยุคที่สาม: ยุคแห่งการสร้างสถาบันขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ช่วงของการปฏิรูปโครงสร้าง
การฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชน (พ.ศ.2530-2545)
ในเดือนกันยายน พ.ศ.2535 มีการประชุมวิชาการ เรื่อง การฟื้นฟูชุมชนเมือง โดยกอง
ผังเมืองและโครงการ การเคหะแห่งชาติ (สมัยนั้น) ได้ระดมแนวคิดในมิติต่างๆ ของการฟื้นฟู
ชุมชนเมืองทั้งด้านนิยาม ลักษณะของพื้นที่ในการสร้างโครงการฟื้นฟูชุมชนเมือง กฎหมาย จน
ไปถึงการจัดตั้งองค์กรสาหรับการฟื้นฟูชุมชนเมืองในรูปแบบบรรษัทพัฒนา
ข้อมูลปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากนโยบาย ทั้งนี้การดาเนินงานขององค์พัฒนาเอกชนสาหรับการช่วยเหลือชุมชนในเมืองนั้นมุ่งเน้นการ
จัดระบบชุมชน (Community Organising) เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเอง (ชัชวาลย์, 2543)
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เดือนตุลาคม พ.ศ.2537 มีการระดมแนวคิดจากหน่วยงานพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการสร้างแนวทางเหมาะสมต่อ การจัดตั้งองค์ กรที่จะทาหน้าที่ส นับสนุนการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาสังคม (กองผังเมืองและโครงการ, 2535)
ช่วงปีพ.ศ.2538 กระทรวงการคลังและภาคีที่เกี่ยวข้องได้จัดทาแผนการเงินการคลังเพื่อ
สังคมภายใต้มาตรการสนับสนุนการพัฒนาองค์ กรชุมชนให้ครอบคลุมทั้งภาคเมือ งและภาค
ชนบท (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, มปป.)
ระหว่างปี 2538-2543 การประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องทุกมิติสาระงานฟื้นฟูเมืองกับการ
พัฒนาชุมชนมากกว่า 101 องค์กร เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและ
สนับสนุนการเงินให้แก่องค์กรชุมชนในรูปแบบองค์ก ารมหาชน โดยการจัดตั้งองค์กร “สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)” มีผลเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2543 เพื่อเป้าหมาย
ของการช่วยเหลือ องค์ กรชุมชนและเครือข่ายองค์ กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนทั้งในเมืองและชนบท และเพื่อให้มีการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เข้มแข็งทั้งในเมืองและชนบท (สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน, 2548)
จากปั ญ หาและสถานการณ์ที่ เ กิ ด ขึ้น ไปส่ ง ผลไปสู่ ก ารกาหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาใน
ระดับชาติที่อยู่ในรูปแบบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.25402544) ในการมีส่วนร่วมพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอง (อัจฉรา, 2553) ในกระบวนการฟื้นฟูเมืองกับการ
พัฒนาชุมชนสาหรับการขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาด้วยองค์กรชุมชน เหล่าสมาชิกองค์ชุมชน
จะเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกรูปแบบและการดาเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมของ
ชาวชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งจะมีการประสานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในระดับท้องถิ่น
ยุคที่สี่: ยุคแห่งภาคีร่วม ช่วงกระแสของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองกับการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย (พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน)
นอกจากกระแสการฟื้ น ฟูเ มือ งกั บการพั ฒนาชุ มชนด้ านที่อ ยู่อ าศั ยที่ ตื่น ตัว จากการ
รวมกลุ่มของชาวชุมชนโดยการสนับสนุนขององค์กรพัฒนาเอกชนแล้ว ยังมีกระแสการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมเมืองโดยกลุ่มนักวิชาการ องค์กรและสถาบันต่างๆ ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง
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ทั้ ง นี้ เ นื้ อ หาของสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งครอบคลุ ม ประเด็ น ที่ ห ลากหลาย เช่ น มรดกวั ฒ นธรรม
(Cultural heritage) และระบบนิเวศของเมือง (Urban ecology) ตัวอย่างเช่น
- โครงการอนุรักษ์อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวรรณศิลป์ พีรพันธุ์ และคณะ
(2551)
- โครงการฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ มพื้ น ที่ ห นองหารเพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนยั่ ง ยื น
โดยเอกรินทร์ อนุกูลยุทธธนและคณะ (2552)
- โครงการวางผั ง เฉพาะแห่ ง ในพื้ น ที่ ส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ บริ เ วณท่ า เตี ย นปากคลองตลาด กับโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ในเขตสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่าน
การค้าเมืองภูเก็ต โดยยงธนิศร์ พิมลเสถียร และคณะ (2542)
- โครงการฟื้ นฟู ย่านกะดีจีน 4 กรุงเทพมหานคร โดยนิรมล กุลศรีส มบัติ และคณะ
(2553)
ตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาโครงการที่ ก ล่ า วมาสิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ การ
ดาเนินการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการกับชาวชุมชนในการรวมกลุ่มลักษณะองค์กร
ชุมชนเพื่อให้ชาวเมืองที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ตัดสินใจและ
ประเมินผลการดาเนินการฟื้นฟูและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของตนเองร่วมกัน โครงการ
เหล่านี้นับเป็นโครงการที่มีการดาเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรม ทาให้สนับสนุนต่อแนวคิดทาง
ทฤษฎีด้านการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศที่ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนมี
ความส าคั ญ ในรู ป แบบของการรวมกลุ่ ม องค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินการฟื้นฟูเมืองไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน
ส าหรั บ วิ วั ฒ นาการกระบวนการฟื้ น ฟู เ มื อ งในประเทศไทยได้ มี ลั ก ษณะของการ
เปลี่ยนแปลงคล้ายกับในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปกล่าวคือในยุคเริ่มต้นของการฟื้นฟู
มุ่งเน้นลักษณะโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเป็นหลัก การดาเนินการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบ
การฟื้นฟูโดยการตัดสินใจจากกลุ่มภาครัฐ ปราศจากการดาเนินการมีส่วนร่วมของชุมชน จาก
ความไม่เหมาะสมของลักษณะกระบวนการฟื้นฟูเมืองดังกล่าวทาให้เกิดพลวัตทางสังคมในการ
รวมกลุ่ มของชุม ชนรูป แบบขององค์ กรชุม ชนที่ม าจากการสนั บสนุน ของกลุ่ ม องค์ ก รพั ฒนา
เอกชนและกลุ่มนักวิชาการภายนอกพื้นที่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิง
อานาจในการบริหารจัดการ
4

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kadeejeen-klongsan.org/ [8 เมษายน 2556]
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สาหรับสาระของการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนได้เ ริ่มต้นจากประเด็นเรื่อ งที่อ ยู่
อาศัยของชาวเมืองขยายขอบเขตสาระครอบคลุมทางด้านย่านพื้นที่เมืองเก่า มรดกวัฒนธรรม
ระบบนิเวศของเมือง
2.1.4 พลวัตทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมืองและการ
พัฒนาชุมชนของประเทศไทย
ผู้วิจัยได้ทาการทบทวนเชิงประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตทางสังคม
ในประเทศไทยผ่านมุมมองทางด้านการเมือง สังคม และกฎหมายที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้5
กระแสการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของประเทศไทย
ประเทศไทยนั บ เป็ น ประเทศอั น ดั บ ต้ น ของโลกที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางการเมื อ งการ
ปกครองจนถึงขั้นรัฐประหาร จากข้อมูลโดยองค์กร The Center for Systemic Peace (CSP)
ได้รวบรวมข้อมูลรัฐประหารของประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1946-2010 โดยให้นิยามว่า
การทารัฐประหาร หมายถึง การใช้กาลังเข้ายึดอานาจบริหารสูงสุดโดยการเมืองภายในประเทศ
ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอานาจ สรุปได้ว่าประเทศไทยมีจานวนการทารัฐประหารถึง 17
ครั้ง นับเป็นอันดับ 4 ของโลก (อ้างใน ประเทศไทยอยู่ตรงไหน [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2555)
เหตุปัจจัยของปรากฎการณ์ดังกล่ าวจะมาจากความสั มพันธ์ ระหว่างการครอบครอง
ปัจจัยการผลิตกับอานาจในการปกครอง ซึ่งการครอบครองปัจจัยการผลิตนั้นได้มีวิวัฒนาการใน
ส่วนย่อยของระบบอีก ดังเช่น การเลิกทาสและการเลิกไพร่ ซึ่งหมายถึงการพยายามเรียกร้อง
ของภาคประชาชนเพื่อมีสิ ทธิเสรีภาพในการปกครองตนเองเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
สังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่มีระบบทาสและไพร่ แต่ระบบการครอบครองที่ดินที่
เป็นปัจจัยหลักของการผลิตไม่ได้มีการกระจายการครอบครอง ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่การครอบครอง
ที่ดินยังอยู่ในกรรมสิทธิ์ของกลุ่มชนชั้นศักดินาอยู่เช่นเดิม (จิตร ภูมิศักดิ์, 2550) แต่อย่างไรก็
ตาม นับตั้งแต่การทารัฐประหารจอมพล ป.พิบูลย์สงครามโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประเทศ
ไทยอยู่ในช่วงเวลาของกระแสโลกที่ถูกแบ่งเป็นสองอุดมการณ์ ได้แก่ 1) อุดมการณ์เศรษฐกิจ
5

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ. 2555ก. ข้อสังเกตบางประการทางประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองที่ส่งผลต่อ
ความเป็นชุมชนกับการฟื้นฟูเมืองในประเทศไทย. ใน ชาตรี ประกิตนนทการ (บรรณาธิการ). วารสารหน้าจั่ว ฉบับ
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย. 9: 137-157.
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แบบเสรีนิยม นาโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และ 2) อุดมการณ์เศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ นาโดย
สหภาพโซเวียตและสาธารณะรัฐประชาชนจีน ขณะนั้นประเทศไทยกลายเป็นเป้าหมายและถูก
กดดันอยู่ท่ามกลางสงครามเย็นของสองอุดมการณ์ดังกล่าว ด้วยสถานการณ์ที่ถูกบีบครั้นจึงทา
ให้ จอมพลสฤษดิ์ต้องยอมรับการช่ว ยเหลื อ ทางการเงิน การทหาร การศึกษา ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศผ่านการดาเนินการตามแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นครั้งแรก จาก
กลุ่มเศรษฐกิ จแบบเสรีนิยมของประเทศสหรัฐอเมริกาและธนาคารโลก โดยต้อ งยินยอมการ
ยกเลิ กกฎหมายบางมาตราของพระราชบัญญั ติประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 ที่จากัดการถื อ
ครองที่ดินหรือห้ามการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ และปรับปรุงกฎหมายที่ส่งเสริมการลงทุน
ของเอกชนและต่างชาติในการลงทุนทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น (วีรวัฒน์ อริยะวิริ
ยานันท์, พุทธกาล รัชธร และ ดิลก วิทยรัตน์ , 2553) เหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมา 50 กว่าปี ได้
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงการครอบครองที่ดินเป็นอย่างมาก วีรวัฒน์และคณะได้ ศึกษาและสรุป
เกี่ยวกับการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินของประเทศไทย ปีพ .ศ.2551 กล่าวว่าการถือครอง
ที่ดินอยู่ในภาคเอกชนกว่าร้อ ยละ 40 ภาครัฐร้อยละ 50 และประชาชนทั่วไปร้อยละ 10 เมื่อ
จาแนกในรายละเอียดพบว่าที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคนร้อยละ 10 ของประเทศ ถือครองที่ดิ น
เฉลี่ยมากกว่า 100 ไร่ต่อคน ในขณะที่กลุ่มคนร้อยละ 90 ของประเทศ ถือครองที่ดินเฉลี่ยน้อย
กว่า 1 ไร่ต่อคน สิ่งนี้ส ะท้อนให้ เห็นถึ งแม้ว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลงกฎหมายบางประการเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม แต่การถือครองที่ดินนั้นกระจุกตัวอยู่แต่กลุ่มนายทุนเพียงเท่า นั้น
ไม่สามารถกระจายการถือครองที่ดินให้กับประชาชนทั่วไป ดังนั้นอานาจการปกครองที่เกี่ยวข้อง
กับการถือครองที่ดินที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิตเป็นเพียงการต่อสู้ในการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองระหว่างชนชั้นศักดินากับกลุ่มนายทุนเพียงเท่านั้น สิ่งนี้ได้สื่อให้เห็นว่าอานาจการตัดสินใจ
บริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะย่อมจะอยู่ในการแย่งชิงการตัดสินใจระหว่างบุคคลสองกลุ่มนี้
เพียงเท่านั้น
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองการปกครอง การเปลี่ยนแปลงความเป็น
เมืองและพลวัตการตื่นตัวภาคประชาชนของประเทศไทย
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเมืองการปกครองที่ส่งผลไปสู่กระบวนความเป็น
เมือง (Urbanization) ในการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ส่งผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนเป็นอย่างมาก เหตุการณ์นี้มีความใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงของสหรัฐอเมริกา แต่
อาจจะไม่คล้ายเสียทีเดียว อย่างไรก็ตามจากตารางที่ 2.1 สามารถกล่าวได้ว่า หลังจากการเลิก
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ทาส (พ.ศ.2417) และเลิกไพร่ (พ.ศ.2448) มาอย่างยาวนาน สิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นได้ คือ ความ
พยายามเปลี่ ย นแปลงสิ ท ธิ ก ารครอบครองปั จจั ยการผลิ ต จากกลุ่ ม ชนชั้น ปกครองไปสู่ ภ าค
ประชาชนมากขึ้ น สั ง เกตได้ จ ากการเหตุ การณ์ ปี พ.ศ.2475 การปฏิ วั ติโ ดยคณะราษฎร ที่
พยายามเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ของประเทศไทยเพื่อไปสู่ ค วามเป็นประชาธิ ปไตย
หลังจากมีการรวมศูนย์อานาจเข้าสู่สถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในช่วงปี พ.ศ.2435 และปี พ.ศ.2476 ได้เกิดการพยายาม
รั ฐ ประหารที่ ไ ม่ ส าเร็ จ ของกลุ่ ม อนุ รั ก ษจารี ต นิ ย มของกบฎบวชเดชที่ มี ค วามขั ด แย้ ง กั บ
คณะราษฎรในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เสนอการปฏิรูปการถือครองและการเช่า
ที่ดินไปสู่การครอบครองของภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น
หลังจากนั้นมีปัจจัยแทรกแซงของสงครามโลก ครั้งที่ 2 ที่ทาให้การเมืองการปกครอง
ของประเทศไทยไม่ มีค วามเสถี ย รภาพและมี การกดดั นซึ่ งกั น ระหว่ างกลุ่ มเสรี นิย มกั บกลุ่ ม
อนุรักษ์จารีตนิยมมาตลอด จนมาถึงช่วงปี พ .ศ.2500 การรัฐประหารยึดอานาจจากจอมพล ป .
พิบูลย์สงครามโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่สามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่า งระบอบ
ประชาธิปไตยกับระบอบจารีตนิยมไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามการอ้างอิงในภาคประชาชนได้ถูกลด
บทบาทลง และได้ให้ความสาคัญกับบทบาทของภาครัฐและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้นาใน
การบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะเช่นเดิม
แม้ว่าในยุคสมัยจอมพล ป นฟูเมืองบริเวณถนนพิบูลย์สงคราม จะมีการพัฒนาและฟื้ .
ราชดาเนิน หรือสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์จะริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาระดับภาค ตลอดจนการฟื้นฟูเมืองรื้อล้างแหล่งเสื่อมโทรมโดยเฉพาะชุมชนแออัด
เพื่อก่อสร้างอาคารราชการ และโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยการให้ชุมชนแออัดย้ายไปอยู่อาคาร
สงเคราะห์ บ ริ เ วณดิ น แดงที่ ด าเนิ นการโดยกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย แต่
เหตุการณ์ดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องสิทธิในภาคประชาชนเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
พยายามฟื้นฟูเมืองของภาครัฐในรูปแบบบนลงล่าง (Top-down Planning) ที่มุ่งเน้นแบบไล่รื้อ
ชุมชนโดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ฟื้นฟู
โดยสังเกตได้จากช่วงปี พ .ศ.2504 การเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
กรอปกับเหตุการณ์ปฏิวัติกระกุฎพี พ .ศ.2516 จนเกิดการหนีเข้าป่าของกลุ่ มปัญญาชน และได้
กลับมาเพื่อช่วยแก้ปัญหากับภาคประชาชนซึ่งถูกริดรอนสิทธิด้านที่อยู่อาศัยในช่วงปี พ .ศ.2520
จากช่ ว งนี้ ไ ด้ เ กิ ด การเคลื่ อ นไหวในภาคประชาชน ซึ่ ง เป็ น การท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาค
ประชาชนกับกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental Organization: NGO) ที่เป็น
ปัญญาชนในช่วงปี พ .ศ .2516 เพื่อการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากร

39

สาธารณะ โดยเฉพาะการจัดการที่ดินภายในเมืองของภาครัฐที่ให้คุณค่าความสาคัญในการเป็น
ปัจจัยการผลิ ต ด้านการพั ฒนาระบบอุต สาหกรรมของประเทศมากกว่าการให้คุ ณค่ าในสิ ทธิ
มนุษยชนและสิทธิการตั้งถิ่นฐานของชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยของจอมพลถนอมกิตติ
ขจร ได้มีก ารก่ อ ตั้งหน่ว ยงานด้า นที่อ ยู่อ าศัยและการปรับปรุงชุมชนแออัดเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย คือ การเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลทางด้านที่อยู่อาศัย
ของประชาชนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
เหตุการณ์เรียกร้องสิทธิจากการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนดังกล่าวสามารถนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐได้ สังเกตได้จากปี พ.ศ.2535 แม้ว่าจะเกิดรัฐประหารขึ้นอีก แต่
ยังมีการเคลื่อนไหวการประชุมวิชาการด้านการฟื้นฟูเมืองของประเทศเกิดขึ้นที่ดาเนินการโดย
การเคหะแห่งชาติ ซึ่งนาไปสู่การจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีบทบาทในการสนับสนุน
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมือง ทั้งนี้เพื่อลดแรงต่อต้านและสร้าง
กลไกการตกลงร่วมกันทางสังคมของการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะที่จาเป็นต่อ การ
ดารงชีวิต ปี พ .ศ .2537 คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ได้เห็นชอบในการจัดตั้ง
สานักงานพัฒนาชุมชนเมือง ภายใต้สังกัดการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาคนจนในเมือง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 สานักงานพัฒนาชุมชนเมืองได้ยุบรวบเข้ากับโครงการพิเศษในสังกัดการ
เคหะแห่งชาติและสานักกองทุนพัฒนาชนบทในสังกัดคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมาสู่การจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และในปี พ .ศ.2546 เกิดโครงการบ้าน
มั่นคงที่ให้การสนับสนุนความมั่นคงในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนผ่านกระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน นอกจากนี้ยังได้เกิดการผลักดันแนวคิด “สังคมสมานุภาพและวิชชา” ที่เสนอ
โดย ประเวศ วะสี ที่ให้ค่าความสาคัญของความเป็นชุมชนต่อการพัฒนาประเทศ โดยกาหนด
บทบาทให้ชุมชนเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะร่วมกัน แนวคิด
ดังกล่าวได้นาไปสู่รายละเอียดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-9 (พ.ศ.
2540-2549)
สาหรับประเทศไทยแล้วอาจจะมองการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองกับการฟื้นฟู
เมืองผ่านกรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาว่าอยู่ในช่วงตอนต้นของยุคกลางในทศวรรษที่ 1960 ที่ได้มี
กระแสของการให้คุณค่าความสาคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อกระบวนการวางแผน
ฟื้นฟูเมือง แต่ยังจาเป็นต้องค้นหาวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองเพื่อนาพา
ไปสู่ยุคแห่งการสร้างสีสันกับเมืองต่อไปหรือจะเสื่อมโทรมมากกว่าเดิม ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระบบ
การเมือ งการปกครองที่จะสนับสนุนต่อ การบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะให้สมาชิกทาง
สังคมสามารถดารงชีวิตอยู่ได้เพียงใด และอย่างไร

40

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงกับกระแสการเคลื่อนไหวภาคประชาชนของประเทศไทย
(ที่มา: ปรับปรุงจาก สฤษดิ,์ 2554ก: 171)
พ.ศ.

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

2417 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นในการผลิต: การเลิก
ทาส
2435 การปฏิรูปโดยการรวมศูนย์อานาจในการเมืองการปกครองสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ลดทอน
อานาจส่วนกลางและภูมิภาค กระชับอานาจเข้าสู่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยมีแนวคิดเห็นว่าประชาชนไทยไม่มีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตย การ
เปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องค่อยเป็นค่อยไป
2448 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นในการผลิต: การเลิก
ไพร่ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตอืน่
เช่น ที่ดิน
2474 พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่
7) ชะลอการจัดตั้งการปกครองแบบรัฐสภา โดยระบุให้ประชาชน
ควรเรียนรู้การเลือกตั้งและการมีเสียงในการปกครองระดับท้องถิ่น
ก่อน
2475 การปฏิวัติโดยคณะราษฎรอิทธิพลแนวคิดทางประชาธิปไตยจาก
กบฏ ร.ศ.130
2476 กบฏบวชเดช: ความขัดแย้งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของนาย
ปรีดี พนมยงค์ที่เสนอการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น การถือครองและการเช่าที่ดิน ที่เปิด
โอกาสการถือครองที่ดินให้กับประชาชนมากขึ้น
2477 การสละราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 7) เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตย
2490 กลุ่มอนุรักษ์จารีตนิยมเข้าร่วมกับทหารกลุ่มหนึ่งทารัฐประหารล้ม
รัฐบาลจากการเลือกตั้งและขับไล่นายปรีดีออกนอกประเทศ และ
พยายามกลับสู่ระบบจารีตนิยม
2494 จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ยึดอานาจเพื่อล้มรัฐธรรมนูญ ฉบับปี
พ.ศ.2492 เนื่องจากการมีปัญหาในการบริหารกับวุฒิสภาที่มาจาก
การแต่งตั้งโดยอานาจของสถาบันกษัตริย์ โดยนารัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ.2475 มาใช้
2500 การรัฐประหารจอมพล ป. โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์: การบูรณา
การพัฒนาในระบอบจารีตนิยมกับประชาธิปไตย เริ่มเข้าสู่ยุค
พัฒนาประเทศทางด้านอุตสาหกรรม การอ้างอิงไปที่ประชาชน
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พ.ศ.

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

และระบอบประชาธิปไตยลดความสาคัญลง เน้นการปฏิบัติการ
ของรัฐในแบบราชการเป็นส่วนใหญ่ และการรือ้ ฟื้นอานาจบทบาท
ของสถาบันพระมหากษัตริย์
นอกจากนี้ยังถูกแทรกแซงในการยกเลิกกฎหมายบางประการเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและการถือครองที่ดินเพิ่มขึ้น
เพื่อแลกกับการช่วยเหลือทางการเงินและการทหารจากกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่นาโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ธนาคารโลก
2504 เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2504-2509)
2516 การปฏิวัติกระฎุมพี: การท้าทายอานาจสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยกระบวนการนักศึกษาและประชาชนเพื่อเรียกร้องในอานาจ
ประชาธิปไตย
การก่อตั้งหน่วยงานด้านที่อยูอ่ าศัยและการปรับปรุงชุมชนแออัด
มีชื่อว่า การเคหะแห่งชาติ
ในยุคสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร
2519 การล้มล้างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2517 การร่วมมือระหว่างทหารกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ กับการยัดเยียดข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรม
เดชานุภาพกับผู้ชุมนุมไปสู่การสังหารหมู่ประชาชนของภาครัฐ
2520 การรับแนวคิดการฟืน้ ฟูเมืองในรูปแบบอื่นของภาครัฐ นอกจาก
การรื้อถอนทางกายภาพ โดยการดาเนินการของการเคหะ
แห่งชาติ
2535 การรัฐประหารคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
หลังจากนั้นมีการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนรวมกลุ่มประท้วง
รัฐบาลทหาร
2536

2537 คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ได้เห็นชอบในการจัดตั้ง
สานักงานพัฒนาชุมชนเมือง ภายใต้สงั กัดการเคหะแห่งชาติ ว่า
ด้วยการพัฒนาคนจนในเมือง
2538 นโยบายแผนการเงินสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชนพื้นที่เมือง
และชนบท
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นโยบายการฟื้นฟูเมืองโดยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับระบบอุตสาหกรรมของ
ประเทศ มุ่งเน้นรูปแบบการรื้อถอนทางกายภาพ
ช่วงเวลาของการริดรอนสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
การตั้งถิ่นฐานชุมชนในการฟืน้ ฟูเมืองแบบรื้อ
ถอนทางกายภาพของภาครัฐ

การหนีเข้าป่าของกลุ่มปัญญาชนและกลุ่มองค์กร
พัฒนาเอกชน (Non-governmental
Organization: NGO)
การกลับสู่เมืองขององค์กรพัฒนาเอกชนในการ
ช่วยเหลือเชิงกระบวนการวางแผนฟืน้ ฟูเมือง
ให้กับชุมชน
การประชุมวิชาการในการสร้างกรอบแนวคิด
ด้านการฟื้นฟูเมืองระดับประเทศ โดยกองผัง
เมืองและโครงการ การเคหะฯ
การผลักดันแนวคิด “สังคมสมานุภาพและวิชชา”
โดยประเวศ วะสี แนวคิดด้านชุมชนมีบทบาท
เป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐนาไปสู่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
การระดมแนวคิดเพือ่ การจัดตั้งสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
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พ.ศ.

เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

กระแสการเคลื่อนไหวภาคประชาชน

2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาดูแลพื้นที่ของตนเอง และรัฐธรรมนูญ ปี
พ.ศ.2540
2542 การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2543 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 การส่งเสริม
สถาบันครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักของการพัฒนา
คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ได้เห็นชอบในการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

การจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

2546 คณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การเพื่อพัฒนาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” (พ.ศ.2548-2550) และ
แผนปฏิบัติการ “โครงการบ้านมั่นคง” ปีพ.ศ.2547 และอนุมัติ
งบประมาณสาหรับ “โครงการบ้านเอื้ออาทร” ปีพ.ศ.2547
2547

โครงการบ้านมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน
โครงการบ้านเอื้ออาทรโดยการเคหะแห่งชาติ

2549 การรัฐประหาร กระบวนการเมืองภาคประชาชนส่วนหนึ่งยอมรับ
รัฐประหารเพื่อราชบัลลังก์ของ คปค. (คณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) แต่อีก
หนึ่งก็ชุมนุมและเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลทหารอย่างต่อเนื่อง
2550
2551
2553 การชุมนุมของประชาชนที่แยกราชประสงค์ของแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในการเรียกร้อง
ให้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่นาพา
ไปสู่ความวุ่นวาย อย่างไรก็ตามภาครัฐได้ดาเนินการควบคุมสื่อที่
เข้าข้างฝูงชน และดาเนินการสลายการชุมชนโดยการใช้อาวุธ เกิด
การปะทะจนเกิดการจราจลในหลายพืน้ ที่ของกรุงเทพมหานคร

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2550 เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
การเคหะแห่งชาติมีความพยายามผลักดัน
พระราชบัญญัติจัดตั้งบรรษัทพัฒนาเมือง ผ่าน
การยกร่างโดยสมาคมนักผังเมืองแห่งประเทศ
ไทย ในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่
สาเร็จเนื่องจากมีความวุ่นวายทางการเมืองทาให้
ต้องมีการยุบสภา
ประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553

2554 การได้มาซึ่งรัฐบาลจากการเลือกตั้งของภาคประชาชน

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาหลายครั้ง มีรัฐประหาร
มากเป็นอันดับต้นของโลก แต่ยังไม่สามารถออกแบบความสัมพันธ์เชิงอานาจของการเมืองการ
ปกครองในการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะได้อย่างลงตัวหรือทาให้สมาชิกภายในสังคม
สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานสากล กระบวนการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองเป็น
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แค่การต่อสู้เปลี่ยนขั้วอานาจในระดับชนชั้นปกครองเท่านั้น ไม่สามารถสร้างกลไกใดลงมาระดับ
ภาคประชาชนได้เท่าที่ควรอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็น
ประชาธิปไตยแบบไม่เสรี (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2552: 169-180) ซึ่งหมายถึง กลไกการต่อรองเชิง
อานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะเป็นของกลุ่มชนชั้นปกครองกับกลุ่มนักลงทุนผู้
ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นปัจจัยสาคัญในระบบการผลิตเพียงเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงคน
นอกระบบอย่างประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มบุคคลที่ได้ ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะสามารถมีสิทธิ
ทางการเมืองการปกครองเพื่อการเจรจาต่อรองทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะ
แต่อย่างไรก็ดีจากการทบทวนทาให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงสถาบันของภาครัฐ เช่น การเคหะแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นต้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
รั ฐ ธรรมนู ญ ตั้ ง แต่ ปี พ .ศ .2540 ที่ ส่ ง ผลอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนสู่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 เป็นต้นมา ในการส่งเสริมกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
ของภาคชุมชน ซึ่งได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายและพระราชบัญญัติที่สนับสนุน
ต่อกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของภาคชุมชนในการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน
ตามมา เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื องแห่ ง ชาติ พ .ศ .25476
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25507 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ .ศ .
25518 และประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.25539
2.1.5 หน่วยงานของภาครัฐในการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย
ตั้งแต่มีการเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2504-2509) เป็น
ต้ น มา บทบาทของภาครั ฐ ในการจั ด เตรี ย มที่ อ ยู่ อ าศั ย ให้ กั บ ชาวเมื อ งเป็ น ลั ก ษณะของ
เคหะสงเคราะห์ (Welfare housing) รับผิดชอบโดยกองเคหะสงเคราะห์ สานักงานอาคาร
6

พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.2547 เป็นไปเพื่อเป็นแหล่งทุนหมุนเวียนสาหรับประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดแก่สมาชิกของหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมือง
7
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 เป็นไปเพื่อนโยบายการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพให้สามารถดาเนินการสร้า งอาคารที่มีต้นทุนต่า โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือข้อกาหนด
มาตรฐานอาคารในบางเรื่องที่ ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็ง แรงของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนื้อที่ ของที่ว่างอาคารเพื่ อให้มีความ
สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย
8
พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 เป็นไปเพื่อการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนสนับสนุนสมาชิกองค์กรชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐในการจัดการ บารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ ต่อชุมชนและประเทศชาติ โดยมี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรับผิด ชอบในการจัดทา
รายละเอียดข้อมูลของสภาองค์กรชุมชนแต่ละแห่ง
9
ประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.2553 เป็นไปเพื่อให้ประชาชนที่มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนมี
สิทธิได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามนโยบายโฉนดชุมชนของรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

44

สงเคราะห์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตลอดจนส านักงานปรับปรุงแหล่ งเสื่อ มโทรมของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ชาวเมืองสามารถเช่าที่อยู่อาศัยในราคาเช่าถูก จากการเพิ่มขึ้นของ
จานวนประชากรอย่างรวดเร็วทาให้หน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการแก้ปัญหาความ
ต้องการด้านที่อ ยู่อ าศัยภายในเมืองได้อย่างทั่วถึ ง ทาให้ เกิดการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงาน
รับ ผิ ด ชอบด้า นที่ อ ยู่อ าศั ยของชาวเมือ งโดยเฉพาะขึ้ นในปี พ.ศ.2516 ในนามว่ า การเคหะ
แห่งชาติ (การเคหะแห่งชาติ, ม.ป.ป.ข, ออนไลน์; สมสุข บุญญะบัญชา, 2556)
แนวคิดด้านการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทยเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่มีการจัดตั้งการเคหะแห่งชาติ (National Housing Authority: NHA) ขึ้นมาใน
ปี พ.ศ.2516 จากการกรอบแนวคิ ด ของธนาคารโลกส าหรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น งบประมาณ
ทางด้านที่อยู่อาศัย โดยการให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตัดสินใจ
ตั้งแต่ระดับนโยบาย การวางแผนและดาเนินการแก้ปัญหาทางด้านนี้จากปรากฎการณ์พัฒนา
เมืองที่เกิดขึ้นโดยการไล่รื้อชุมชนอย่างรุนแรง นอกจากนี้องค์กรพัฒนาเอกชนได้ช่วยสนับสนุน
เชิงกระบวนการรวมกลุ่มของชุมชนในการเรียกร้องและต่อรองสิทธิในการอยู่อาศัยของชุมชน
จนเกิดการจัดเรียงโครงสร้างเชิงองค์กรของชุมชนเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2529 ในนาม “ศูนย์รวมสลัม”
โดยคณะกรรมการขององค์กรมีบทบาทหน้าที่ในการสื่อสารเชื่อมโยงกิจกรรมกับภาครัฐในการ
สนับสนุนการแก้ปัญหาและงบประมาณด้านนี้ กลไกเชิงองค์กรจากการรวมกลุ่มของชุมชนได้
พัฒนาไปสู่การจัดตั้งองค์กรชุมชนในระดับเชิงพื้นที่เป็นเป็นกลไกรวมกลุ่มระดับชุมชนในการมี
ส่วนร่วมค้นหาแนวทางแก้ไข และยังสามารถสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของชุมชน (Sense of
belonging) ให้เกิดขึ้นด้วย กระบวนการดังกล่าวจะต้องมีการฝึกอบรมการดาเนินการ เช่น การ
เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน การพบปะพูดคุยและการประชุมในหลายระดับและหลาย
ครั้งท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด สิ่งเหล่านี้จะนาไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน ของชุมชนและผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการเลือกวิถีทางแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจจะใช้เวลาอย่าง
ยาวนานเป็นสิบปี (นลินี ตันธุวนิตย์และคณะ, 2542)
แนวทางโดยองค์กรพัฒนาเอกชนทาให้เกิดการผลักดันในระดับนโยบายในภาครัฐ จน
ได้มีการปฏิรูปเชิงองค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยการจัดตั้งการเคหะแห่งชาติที่มีบทบาท
หน้าที่พัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับปรุงชุมชนแออัดให้กับประชากรทั่วประเทศไทย ในปี พ.ศ.2536
มีการจัดตั้งสานักงานพัฒนาชุมชนเมือง (Urban Community Development Office: UCDO)
ภายใต้สังกัดการเคหะแห่งชาติ มีแนวทางการดาเนินการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยกลุ่มผู้มีรายได้
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น้อย10 เป็นหลักโดยการรวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่
อาศัยอย่างเป็นโครงข่ายทั้งระดับชุมชนและระดับเมือง และปี พ.ศ.2543 สานักงานพัฒนาชุมชน
เมืองได้ยุบรวมเข้ากับโครงการพิเศษในสังกัดการเคหะแห่งชาติ กับสานักกองทุนพัฒนาชนบท
ในสังกัดคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาสู่การจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) (The Community Organizations Development Institute: CODI)
จนกระทั่งในปี พ.ศ.2546 ได้มีแผนงานโครงการบ้านมั่นคงภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนเพื่อดาเนินการสนับสนุนความมั่นคงในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในเมืองและชนบท
ผ่านกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้น (Boonyabanya, 2003)
แผนงานโครงการบ้านมั่นคงนับเป็นนโยบายของภาครัฐที่ได้พัฒนารูปแบบแนวทาง
ดาเนินการมาจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-government organization: NGO) ไปสู่
ลักษณะของการแทรกแซงเชิงกระบวนการที่สนับสนุนการแก้ปัญหาด้านการไล่รื้อชุมชน ความ
ไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั่วประเทศทั้งในเมืองและ
ชนบท โดยตั้ ง อยู่ บ นหลั ก แนวคิ ด ขององค์ ก รชุ ม ชนเป็ น แกนหลั ก (Community-based
organization) ในกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและการดาเนินการมากที่สุดเท่าที่บริบท
พื้นที่แห่งนั้นจะเป็นไปได้
แม้ว่าการเคหะแห่งชาติกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะมีเป้าหมายเพื่อการจัดหาที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชนที่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันที่กระบวนการได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติเน้นกลไกการตลาดด้านที่อยู่อาศัยและการสนับสนุนสินเชื่อแก่
ผู้ต้องการที่อยู่อาศัยในระดับบุคคลจาแนกตามระดับรายได้และความสามารถในการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย การดาเนินการเน้นการพัฒนาย่านที่อยู่อาศัยในพื้นที่เหมาะสมของ
เมื อ งเพื่ อ รองรั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร ส่ ว นสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชนเน้ น กลไกการ
รวมกลุ่มองค์กรชุมชนของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงความมั่นคงของที่อยู่อาศัยในระบบ
ของเมืองในลักษณะการรวมกลุ่มจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อการเช่าระยะยาวหรือการจัดซื้อที่ดิน
ร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพที่อยู่อาศัยอย่างมีมาตรฐาน
ดังนั้นในมุมมองรูปแบบกระบวนการวางแผนสามารถสรุปได้ว่าการเคหะแห่งชาติ ยังมี
ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับประชาชนเป็นแบบบนลงล่าง (Top-down approach) ที่
มุ่งเน้นการจัดเตรียมพื้นที่อยู่อาศัยจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนให้กับประชาชนตามกลไก
10

ผู้มีรายได้น้อย หมายถึง กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน (Boonyabancha, 2005)
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ตลาด ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับประชาชนเป็นแบบ
กลยุทธ์ (Bottom-up and Strategic approach) มุ่งเน้นกระบวนการในแต่ละขั้นตอนของการ
พัฒนาด้านที่อยู่อาศัยตั้งแต่การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนของผู้ต้องการความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
การจั ด หาความมั่ น คงด้ า นที่ ดิ น เช่ น การเช่ า ที่ ดิ น ระยะยาวหรื อ การซื้ อ ที่ ดิ น ตลอดจน
กระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยโดยเริ่มจากกลไกทางสังคมไปสู่กลไกทาง
เศรษฐกิจเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อให้มีการดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนเชิงกระบวนการกับบทบาทขององค์กร
ชุมชน
แนวคิดและทฤษฎีการวางแผนเชิงกระบวนการกับบทบาทขององค์กรชุมชนแบ่งการ
อธิบายเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการวางแผน และ 2) กลไก
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการวางแผน
ในปีค.ศ.1973 Faludi (1984, pp1-18) ได้ศึกษาและอธิบายแนวคิดด้านทฤษฎีการ
วางแผน โดยแบ่งประเภทได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ทฤษฎีการวางแผนที่เน้นการวิเคราะห์เนื้อหา
สาระ (Substantive planning theory or theory in planning) ซึ่งเป็นมุมมองเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมือง หรือการประยุกต์แนวคิดต่างๆ มาช่วยในการวางแผน
เช่น ระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตั้งถิ่นฐานของเมือง เป็นต้น ทาการศึกษาสร้างความ
เข้ า ใจน ามาเป็ น สาระส าหรั บ การวางแผน และ 2) ทฤษฎี ก ารวางแผนที่ เ น้ น กระบวนการ
(Procedural planning theory or theory of planning) เป็นมุมมองเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ
ของกระบวนการวางแผนโดยเฉพาะวิ ธี ก ารตั ด สิ น ใจและบทบาทของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ใน
กระบวนการวางแผน
ทั้งนี้ Faludi ได้ให้ข้อโต้แย้งทางทฤษฎีว่าการพิจารณาลักษณะของกระบวนการวางแผน
ควรมีการพิจารณาสาระในการวางแผนควบคู่กันไป โดยให้เหตุผลว่าสาระของการวางแผน
เปรียบเสมือนผลรวมของคุณลักษณะองค์ความรู้ในมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเมือง
คุณลักษณะเหล่านี้จะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อหาในการวางแผนและเนื้อหาดังกล่าว
จะสะท้อนให้เกิดลักษณะกระบวนการวางแผนเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการวางแผนนับประเด็น
ที่เกี่ยวกับการจัดการระบบการคิด การสังเคราะห์ ตลอดจนถึงการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วน
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ได้เสียในกระบวนการวางแผน ไม่ใช่แค่เพียงการวิเคราะห์ทาความเข้าใจเนื้อหาของการวางแผน
เพียงอย่างเดียว (Minett, 1972 cited in Faludi, ibid p14)
นอกจากนี้ Faludi ได้สรุปเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนไว้ว่าเป็นการเกิดขึ้นขององค์กร
หรือสถาบันใหม่จะต้องมีการจัดเรียงหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ รองรับการด าเนิ นการเนื้อ หาสาระในการวางแผนฟื้ นฟูเ มือ งกั บ การพัฒนาชุม ชนอย่า ง
เหมาะสม เพื่อ ที่จะมีก ารบริห ารจัดการทาความเข้าใจในปัญหาและการสร้างทัศ นคติใหม่ใ ห้
เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความเข้าใจร่วมกันที่เกิดขึ้นจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
ไม่เพียงแค่เนื้อหาสาระในการวางแผนเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงไปถึงลักษณะองค์กรอีกด้วย
การวางแผนในกระบวนการฟื้นฟูเ มือ งกับการพัฒนาชุมชนแต่เ ดิมเป็นกระบวนการ
บริหารจัดการที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของภาครัฐ แนวคิดหลักเน้นกระบวนการวางแผนแบบบน
ลงล่าง (Top-down planning) ที่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคชุมชนภายในเมืองเป็นอย่างมาก
เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน จึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปสู่กระบวนการ
วางแผนแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up planning) เพื่อพยายามสร้างสรรค์รูปแบบของกระบวนการ
วางแผนในการมีส่วนร่วมของภาคชุมชนเพิ่มขึ้น โดยให้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักการตัดสินใจ
ในแต่ละขั้นตอนการดาเนินการ แต่อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งรูปแบบกระบวนการวางแผนแบบล่าง
ขึ้นบนมักจะมีข้อจากัดเกี่ยวกับต้นทุนทางสังคม ทรัพยากรบุคคล ทักษะและองค์ความรู้ ทาให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะกระบวนการวางแผนไปสู่ ก ระบวนการวางแผนแบบกลยุ ท ธ์
(Strategic planning) ที่มีการศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทและ
โครงสร้ า งระหว่ า งองค์ ก ร (Inter-organization) ท่ า มกลางผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย รู ป แบบของ
กระบวนการวางแผนแบบกลยุทธ์แม้ว่ามีการอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและการ
ประสานงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
Repetti and Prelaz-Droux (2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดกระบวนการที่
นาไปสู่การกาหนดนโยบายและดาเนินการภายในพื้นที่เมือง พบว่าระบบทางสังคมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนนับเป็นสิ่งที่สาคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ดาเนินการพัฒนาพื้นที่
และกิจกรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งระบบการดาเนินการของกระบวนการวางแผนควรมีองค์ประกอบ 3
ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 2) ทักษะสามารถของผู้มีส่วนได้เสียใน
แต่ละภาคส่วน และ 3) การพัฒนาการระบบการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบของผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการวางแผนโดยส่วนใหญ่จะใช้หลักการสร้างระบบ
ความเป็นทางการในการเชื่อมโยงกับระบบย่อยต่างๆ วิเคราะห์ผ่าน 3 มิติ ได้แก่ 1) มิติทาง
กายภาพ เป็นระบบเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ 2) มิติเชิงเหตุผล เป็นระบบการ
ติดต่อสื่อสาร มีลักษณะของการแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี ส่วนได้เสียที่เป็นศูนย์กลาง
ของระบบ และ 3) มิ ติ อ งค์ ร วม เป็น ตั ว แทนขอบเขตที่ นิ ย ามไว้ ใ นการศึ ก ษา (ดู ภาพที่ 2.1
ประกอบ)

ภาพที่ 2.1 มุมมองเชิงระบบของแบบจาลองของกระบวนการวางแผนเมือง
ที่มา: Repetti and Prelaz-Droux, 2002

ภาพที่ 2.1 แสดงแบบจ าลองเชิง ระบบของกระบวนการวางแผนเมือ ง สื่ อ ให้เ ห็นว่ า
ภายในพื้นที่เมืองแห่งหนึ่งจะประกอบไปด้วยลักษณะทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมบน
พื้นที่ทางกายภาพ จะมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียปฏิสัมพันธ์กันอยู่ ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เองจะนาไปสู่
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการวางแผนและการดาเนินการจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสียเหล่านั้น โดยส่วนใหญ่เมืองที่กาลังพัฒนามักจะพบกับสถานการณ์โครงข่ายปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจนหรือมีโครงข่ายปฏิสัมพันธ์น้อย พื้นที่อย่างเป็นทางการ
สาหรับการติดต่อสื่อสารมีข้อจากัด
กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า เมื อ งที่ ไ ม่ มี โ ครงข่ า ยปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ ข้ ม แข็ ง ใน
กระบวนการวางแผนและการด าเนิ นการจะไม่ มีการประสานท างานแบบองค์ ร วม และไม่ มี
วิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาเมือง มักจะไม่สามารถบริหารจัดการเมืองในมิติของพื้นที่ทาง
กายภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างเป็นองค์รวม
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Repetti and Prelaz-Droux ได้เสนอเกี่ยวกับวิธีการแทรกแซงระบบมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียโดยกระบวนการวางแผนแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (ดูภาพที่ 2.2 ประกอบ) คือ
1) กระบวนการสร้างองค์กรเชิงสถาบันของผู้มีส่วนได้เสียจากโครงสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม
2) กระบวนการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร
3) การจาแนกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายในขอบเขตสาระของแผนงาน
4) การสร้างความเป็นไปได้ของแนวทางดาเนินการ และ
5) การสร้างความเป็นทางการด้านปฏิสัมพันธ์กับระบบการบริหารจัดการเมือง
แนวความคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาเป็นแนวทางใช้สาหรับการศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ของ
เมืองเพื่อค้นหาลักษณะโครงข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีการสร้างรูปแบบการเชื่อมโยง
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายนอกพื้นที่กับระบบย่อยอื่ นๆ ของผู้มีส่วนได้เสียภายในพื้นที่ในการ
ดาเนินการฟื้ นฟู เ มือ งและการพั ฒนาชุมชน นอกจากนี้ ใ ช้เ ป็นแนวทางส าหรับการศึกษา
โครงสร้างองค์กรการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนสาหรับการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินโครงการ ซึ่งนิยมใช้บริบทที่มีความต้องการในการสร้างระบบกลไกทางสังคมในการ
วางแผนฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนให้เกิดขึ้น (Repetti and Prelaz-Droux, 2002; Hamdi
and Goethert, 1997)

ภาพที่ 2.2 วิธีการแทรกแซงระบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่พัฒนาโดย The Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
ที่มา: Repetti and Prelaz-Droux, 2002
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2.2.2 กลไกกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของสถาบันพัฒนาองค์ กรชุมชนใน
โครงการบ้านมั่นคง
กลไกกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในโครงการ
บ้านมั่นคงมีความแตกต่างกับวิธีการวางแผนแบบบนลงล่างที่มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ทางกายภาพ
เป็นตัวชี้วัด ซึ่งใช้วิธีการแนวราบที่มองระดับบุคคลหรือสังคมในการพัฒนากลไกทางสังคมเพื่อ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ (Boonyabanya, 2005:
32)
เป้าหมายของการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เป้ า หมายของการด าเนิ น โครงการบ้ า นมั่ น คงโดยสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน คื อ
สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งถือ
เป็นกลุ่ มประชากรส่ ว นใหญ่ ที่มีค วามส าคั ญ ในบทบาทและกิจกรรมการขับเคลื่ อนกลไกทาง
เศรษฐกิจให้กับเมือง (อคิน, 2542) โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยมักจะมีการตั้งถิ่นฐานใน
ลักษณะชุมชนแออัดหรือชุมชนบุกรุก ตลอดจนการเช่าที่อยู่อาศัยในระยะสั้น ที่เสี่ยงต่อการโดน
ไล่รื้อ สิ่งดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้เ กิดปัญหาทั้งด้านความไม่มั่นคงในที่อยู่อ าศัยและระดับ
มาตรฐานคุณภาพของที่อยู่อาศัยตามมา
วิธีการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงและรูปแบบการดาเนินโครงการ
สถาบันพั ฒนาชุมชนได้ทาการส ารวจชุมชนผู้ มีรายได้น้อ ยที่ไม่มีค วามมั่นคงและอยู่
ภาวะเสี่ ย งต่ อ การถู ก ไล่ รื้ อ เพื่ อ เข้า ร่ว มโครงการบ้ านมั่ นคงในการรวมกลุ่ มองค์ ก รชุ มชนใน
กระบวนการวางแผนแบบมี ส่ ว นร่ว มส าหรับ การค้ น หารูป แบบแนวทางการแก้ ปัญ หาอย่ า ง
เหมาะสมในแต่ละบริบทของชุมชนโดยกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ 3-4 ปี (ดูภาพที่ 2.3
ประกอบ)
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ภาพที่ 2.3 วิธีการดาเนินโครงการและการค้นหารูปแบบแนวทางในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ที่มา: Boonyabanya, 2003: 27

วิธีการดาเนินการจากระดับชุมชนสู่ระดับเมืองอย่างเป็นโครงข่าย
Boonyabancha (2005; 2003) ได้อธิบายวิธีการดาเนินการของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนมุ่งเน้นการรวมกลุ่มเป็นแนวทางที่สามารถนาไปสู่อานาจในการเจรจาต่อรอง การสร้าง
กลไกการเงินแบบนิติบุคคล ตลอดจนกระบวนการทางานแบบหุ้นส่วนร่วมกันท่ามกลางสมาชิก
องค์กรชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนาไปสู่การเชื่อมโยงกับกลไกเศรษฐกิจหรือระบบการบริหาร
ของเมืองได้ ดังนั้นกระบวนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนจึงนับเป็นกลไกสาคัญในการเริ่มต้นในการ
แก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
ในกระบวนการดาเนินโครงการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะมีบทบาทในการประสาน
และสนับสนุนงบประมาณและวิธี การเชื่อ มโยงทางสั งคมให้กับองค์ กรชุม ชน โดยการจัดตั้ ง
คณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงที่มาจากตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ เช่น ตัวแทนของสมาชิก
องค์กรชุมชนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงาน
ท้องถิ่น ฯลฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณและให้คาปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหา
การดาเนินโครงการ
นอกจากนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้จัดตั้ง กลไกการรวมกลุ่มของหัวหน้าองค์กร
ชุมชนในนามสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) เพื่อสร้างพื้นที่ในการ
ประชุมแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ นการแก้ปั ญ หาด้านต่างๆ ของการด าเนิ นโครงการอย่า ง
ต่อเนื่อง กลไกดังกล่าวจะทาให้เกิดการจัดกลุ่มโครงสร้างทางสังคมของผู้มีบริบทที่ มีความหมาย
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ร่วมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา เช่น กลุ่มผู้มีบริบทการตั้ง
ถิ่นฐานแบบเดียวกัน (ชุมชนบุกรุกหรือชุมชนแออัด) กลุ่มผู้ที่อยู่บนที่ดินที่มีเจ้าของที่ดินลักษณะ
เดียวกัน เป็นต้น กลไกนี้ยังสามารถช่วยในการเชื่อมโยงแนวคิดของการพัฒนาระดับท้องถิ่นให้มี
ทิศทางเดียวกันได้ ซึ่งนับเป็นการสร้างกลไกในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยใน
ระดั บ ชุม ชนที่ถั ก ทอเชื่ อ มโยงอย่ า งเป็ น โครงข่ ายไปสู่ ภ าพรวมในระดั บเมื อ ง (ดู ภาพที่ 2.4
ประกอบ)

ภาพที่ 2.4 วิธีการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรชุมชนภายในเมืองเข้าด้วยกันอย่างเป็นโครงข่าย
ในกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ที่มา: Boonyabanya, 2003: 25

กลยุทธ์หลักของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- การสนับสนุนและกระตุ้นบทบาทขององค์กรชุมชนและกลไกของท้องถิ่นในการพัฒนา
- การเน้นบทบาทขององค์กรชุมชนให้เป็นผู้ดาเนินการหลักของกระบวนการวางแผน
- สร้างการร่วมมือในลักษณะประชาสังคม (Civil society) ท่ามกลางผู้มีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วน
- พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การสร้างระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
- การสนับสนุนสถาบันการเงินของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของชุมชน
- สร้างและพัฒนาระบบสินเชื่อให้เป็นเครื่องสาหรับการพัฒนา
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- ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมี
ความโปร่งใส โดยผู้มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้

2.3 แนวคิดและทฤษฎีองค์กรชุมชน
แนวคิ ด และทฤษฎี อ งค์ ก รชุ ม ชนในการฟื้ น ฟู เ มื อ งกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนแบ่ ง เป็ น 2
ประเด็น ได้แก่ 1) แนวคิดและความหมายขององค์กรชุมชน และ 2) องค์ประกอบองค์กรชุมชน
2.3.1 แนวคิดและความหมายขององค์กรชุมชน
องค์ ก รชุมชน หมายถึ ง การรวมกลุ่ มของประชาชนอย่ างมีจิ ต ส านึ กร่ว มกันหรื อ
ประชาคมร่ว มทาแก้ ปัญหาของสั งคมโดยไม่หวังผลกาไรที่มีการปฏิบัติงานอยู่ภายในชุมชน
ท้องถิ่นเป็นหลัก กลุ่มประชาชนเหล่านี้เป็นพื้นฐานสาคัญที่เป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มทั้งหมดภายใน
ชุ ม ชน โดยมี พื้ น ฐานของการรวมกลุ่ ม ด้ ว ยความสมั ค รใจและมี ก ารใช้ ทุ น ส่ ว นตั ว เพื่ อ การ
ดาเนินการเหล่านี้ สาหรับกลุ่มองค์กรชุมชนจะมีความหลากหลายทั้งขนาดและโครงสร้างของ
องค์กร บางครั้งอาจจะเป็นการก่อตั้งอย่างเป็นกิจลักษณะ มีกลุ่มคณะกรรมการ และในขณะที่
บางกลุ่มอาจจะเป็นลัก ษณะที่มีขนาดเล็ กและไม่เป็นทางการ (สมพันธ์ เตชะอธิ ก และคณะ,
2540; สมพงษ์ พัดปุย อ้างถึงใน ฉันทัส เพียรธรรม, 2542; ปุสตี อาคมานนท์ มอนซอน และ
ปัทมา สุพรรณกุล, 2549)
การวางแผนโดยชุมชนเป็นฐาน หมายถึง รูปแบบของกระบวนการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมที่ถูกออกแบบมาสาหรับการสนับสนุนการปฏิบัติการในชุมชน Ross and Leigh (2000) ได้
กล่าวว่าวิธีการนี้ถูกพัฒนามาจากการทดลองใช้ในกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนา 4 ประเทศ ได้แก่
แอฟริกาใต้ (South Africa) อูกานดา (Uganda) ซิมบับเว (Zimbabwe) และกานา (Ghana) ใน
การสร้างนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้ กระบวนการใช้การระดมกลุ่มชุมชนและชาวชุมชนร่วมกัน
กาหนดในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการวางแผนการใช้ชีวิตของชาวชุมชนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ประเด็นที่ชาวชุมชนกาหนดร่ว มกันนี้จะสามารถเชื่อ มโยงกับการกาหนดวิสั ยทัศ น์ของ
องค์กรบริหารท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้จะช่วยให้หน่วยงานบริหารท้องถิ่นสามารถ
ดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายของกรอบตามวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิด
การพัฒนาในระยะยาวในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้กับชาวชุมชน การมีส่วนร่วมในการวางแผน
ของชาวชุมชนนั้นจะนาไปสู่การเสริมพลังให้กับชุมชนก่อให้เกิดความรู้สึกการเป็นเจ้าของของ
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ชาวชุมชนในการดูแลพื้นที่อยู่อาศัยของตนนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและส่งผลให้เกิดพลังของ
ชุมชนในการดาเนินการ และทาให้เกิดการร่ว มมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานบริหารท้องถิ่น ใน
การดาเนินโครงการท้องถิ่นด้านต่างๆ
Harrison and Glasmeier (1997 อ้างถึงใน Ross and Leigh, 2000) ได้อธิบายว่า
องค์กรชุมชนในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปสามารถมีบทบาทดึงดูดธุรกิจใหม่สู่พื้นที่ชั้นใน
ของเมืองและสนับสนุนกลุ่มนักลงทุนกลุ่มย่อย นอกจากนั้น องค์กรชุมชนยังสามารถดาเนินการ
ด้านที่อยู่อาศัย พัฒนาพื้นที่ธุรกิจ และการสร้างสรรค์การจ้างงานได้อย่างเหมาะสมและสาเร็จ
ลุล่วง
ในกระบวนการวางแผนและดาเนินการมีความจาเป็นต้องใช้องค์กรชุมชนให้มีบทบาทใน
การฟื้ นฟูเ มืองกับการพั ฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่อ งจากเป็นกลไกที่ส าคัญ ในการดาเนิน
โครงการในบริบทของประเทศที่ไม่มีกฎหมายด้านการฟื้นฟูเมืองรองรับ กระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมกับองค์กรชุมชนนับเป็นรูปแบบที่สามารถตอบสนองต่อความจาเป็นและความ
ต้องการของชุมชนได้มากกว่ากระบวนการวางแผนที่มีองค์กรภายนอกชุมชนดาเนินการเพียง
ฝ่ายเดียว
องค์กรชุมชนจะก่อเกิดขึ้นเองได้จากการสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์
พัฒนากลายเป็น โครงข่ายทางสั งคมจากการพยายามแลกเปลี่ ยนความคิ ดเพื่อ การนามาใช้
ส าหรั บ การจั ด การหรื อ การแก้ ปั ญ หาด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง ของตนเองหรื อ กลุ่ ม ของตนเอง ซึ่ ง
ปรากฏการณ์นี้ได้ถูกนิยามว่าเป็น “องค์กรชุมชนแห่งการปฏิบัติ” จะมีคุณลักษณะเฉพาะ คือ จะ
มุ่งสนใจที่การจัดการบริบทที่มีความหมายร่วมกันมากกว่าการจัดการรูปแบบขององค์กร และ
บริบทของความหมายร่วมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อแต่ละบุคคลที่มาร่วมดาเนินการเหล่านี้ได้รับรู้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งหรือมีความเป็นเจ้าของในสิ่งที่ดาเนินการนั้นในชั่วเวลาที่ดาเนินการหรือตลอดไปจาก
การตกลงร่วมกัน (ปุสตี อาคมานนท์ มอนซอน และ ปัทมา สุพรรณกุล, 2549)
พลวัตใหม่ของเมืองจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สมพงษ์ พัดปุย (อ้างถึงใน ฉันทัส
เพียรธรรม, 2542) ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงจะเกิด 3 ระดับ ได้แก่ 1) ขบวนการของชุมชน 2)
กระบวนการประชาคมเมือง และ 3) พลวัตของเทศบาล ซึ่งในรายละเอียดนาไปสู่การก่อรูปของ
สถาบันเมืองได้ ดังนี้
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1. ขบวนการของชุมชน ชุมชนในเมืองได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนเกิดการรวมกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมชาติที่มีลักษณะอย่างไม่เป็นทางการที่เป็นพื้นที่สาคัญทางสังคม เช่น กลุ่มเครือ
ญาติ กลุ่มเพื่อนบ้าน กลุ่ มอาชีพ กลุ่มกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี จะมีความแตกต่างจาก
กลุ่มที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในรูปแบบของกรรมการชุมชน ที่มีการรับรองโดยภาครัฐที่มี
หน้ า ที่ ใ นการปกครองชุ ม ชน เป็ น ตั ว แทนชุ ม ชนในการประสานงานด้ า นต่ า งๆ กั บ องค์ ก ร
ภายนอกและเป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน จากปัญหาต่างที่
เกิ ดขึ้ นในการฟื้ นฟู เ มือ งกั บการพั ฒนาชุ มชนโดยนโยบายภาครั ฐในยุค แรก การไล่ รื้อ และ
อิทธิพลข้อมูลข่าวสารที่ทาให้เกิดภาพลักษณ์แง่ลบ นับเป็นแรงกระตุ้นต่อการรวมกลุ่มในรูปแบบ
ขององค์กรลักษณะต่างๆ เพื่อต่อสู้กับปัญหา เช่น สหกรณ์ชุมชน กลุ่มสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น
2. กระบวนการประชาคมเมื อ ง เป็น การรวมกลุ่ ม เพื่ อ การระดมความคิ ด การสร้ า ง
วิสัยทัศน์สาหรับการบริหารท้องถิ่น โดยมีแนวคิดของประชาคมเมืองเพื่อการเชื่อมโยงกลุ่มคน
ต่างๆ ภายในเมืองในประเด็นต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ปัญหาชุมชน เศรษฐกิจ ชุมชน ไปจนถึง
การใช้เครื่องมือทางผังเมืองในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงระดับคณะบริหารเทศบาล
หน่วยงานราชการที่มีผลต่อการกาหนดนโยบายการพัฒนาเมือง
3. การเกิดหน่วยการปกครองระดับท้ องถิ่นของเมือง เทศบาลเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.
2478 ได้นาไปสู่การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้
ตาแหน่งนายกเทศมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งของชาวชุมชน และให้อานาจของชาวชุมชนใน
ท้ อ งถิ่ น สามารถถอดถอนนายกเทศมนตรี ไ ด้ ด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง ภาครั ฐ จะพยายามส่ ง เสริ ม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนมากขึ้น
สิ่งที่ สมพงษ์ พัดปุย กล่าวแสดงถึงกลไกของการรวมกลุ่ม ของชุมชนอย่างเป็นองค์กร
เพื่อพยายามแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการในมิติของเมือง ร่วมแก้ปัญหาจากกระบวนการ
วางแผนบริหารเมือง นอกจากนี้ความสาเร็จของการบริหารจะเกิดจากปัจจัยภายนอกและภายใน
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ กระแสการกระจายอานาจ การสนับสนุนจากภาครัฐ การสนับสนุนจาก
องค์ ก รพั ฒนาเอกชน (NGOs) และหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งต่างๆ ส าหรั บ ปัจจัยภายใน ได้แ ก่
ความพร้อมและความสามารถขององค์กรชุมชน สิ่งที่กล่าวมานี้มีผลต่อการพัฒนาเมืองและยังมี
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ผลต่อกระบวนการพัฒนาการเมืองในเชิงสถาบันหรือองค์กรอีกด้วย เพื่อการมีบทบาทในการ
กาหนดทิศทางของเมืองจากภาคประชาชนสู่ระดับนโยบายของประเทศ
ประเวศ วะสี (2535 อ้างถึงใน สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, 2540) ได้กล่าวไว้ว่าองค์กร
ชุมชนจะเกิ ดขึ้นโดยกระบวนการที่ค นในชุมชนมาประชุมปรึกษาหารือ กันซ้าแล้ ว ซ้าอีก จน
ปรากฏตั ว ผู้ น าตามธรรมชาติ ขึ้ น มี ก ารจั ด การองค์ ร มี ก ารวิ เ คราะห์ ปั ญ หา วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา
วิเ คราะห์ ทางเลื อ กและตัดสิ นใจทางเลือ กได้อ ย่างถูกต้อ ง ทั้งนี้กระบวนการที่ค นในชุมชนมี
กิจกรรมประชุ มปรึกษาหารือกันอาจจะเกิดจากการตระหนักถึงปัญหาของชุมชนร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชนหรืออาจเกิดขึ้นจากการกระตุ้นจากองค์กรภายนอกให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ก็ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมและการประมวลผลศึกษา สาหรับการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนด
นิยามองค์กรชุมชน หมายถึง กลไกการจัดการของชุมชนจากการรวมกลุ่มของสมาชิกชุมชนโดย
การร่วมมือช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรือรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มสมาชิก ในประเด็น
ด้านการฟื้ นฟู เ มือ งกั บการพั ฒนาชุมชนที่ปราศจากความมั่นคงด้านกรรมสิ ทธิ์ หรือ สิ ทธิ การ
ครอบครองที่ดินและย่านที่อยู่อาศัยที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีการดาเนินแผนงานให้มีความมั่นคง
ด้านกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองที่ดิน และฟื้นฟูย่านที่อยู่อาศัยให้มีประโยชน์ใช้สอยได้
อย่างมีคุณภาพมากขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.3.2 องค์ประกอบขององค์กรชุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ องค์กรชุมชนสามารถสรุปได้ว่าองค์กรชุมชนจะ
สามารถดารงอยู่ได้จะมีองค์ประกอบสาคัญ (พัทยา สายหู, 2540; สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ,
2540; ฉันทัส เพียรธรรม, 2542; นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค์ หุตานุวัตร, 2549) โดยสามารถ
จาแนกได้ดังนี้
1. อุดมการณ์ร่วมกัน หมายถึง มุมมองแนวคิดในการใช้ชีวิตต่อสังคมต่อชุมชนต่อการ
ด าเนิ น การกิ จ กรรมหนึ่ ง ร่ ว มกั น ขององค์ ก ร นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ส าหรั บ การยึ ด เหนี่ ย วการ
รวมกลุ่มในการสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อสร้างทิศทางการดาเนินการที่
ต่อเนื่อง
2. การมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน จะมีผลในการวมกลุ่มทางสังคมของสมาชิก
องค์กรชุมชน สิ่งนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้กลุ่มสมาชิกขององค์กรชุมชนมีการติดต่อสื่อสารเพื่อการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระและกระบวนการต่างๆ เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมในการดาเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
3. ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอุดมการณ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
อาจจะมีลักษณะเป็นเชิงนามธรรม ส่วนผลประโยชน์ร่วมจะมีลักษณะเชิงรูปธรรม โดยธรรมชาติ
ของพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ องค์กรโดยทั่วไปจะต้องสร้างข้อมูลให้เกิดการรับรู้ทั่วไปว่า
ผลประโยชน์ของการรวมตัวเป็นองค์กร คือ อะไร เพื่ออะไร
4. คน แบ่งคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนในรายละเอียดได้ ดังนี้
4.1 ผู้ นา นับเป็น ศูนย์ก ลางของการประสานแนวคิ ด ผลประโยชน์ และบทบาทการ
ดาเนินกิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนในองค์กร อาจหมายถึงกลุ่มคณะกรรมการได้เช่นกัน ทั้งนี้
จะขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างขององค์กรชุมชนเป็นสาคัญ
4.2 สมาชิก หมายถึง กลุ่มบุคคลภายในชุมชนที่มาดาเนินการร่วมมือและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ทั้งการระดมความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ตลอดจนสิทธิ์พึงได้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการดาเนินขององค์กร ทั้งนี้สมาชิกมีหลายประเภท
เช่น สมาชิกที่เ ข้าร่ว มการดาเนินการตลอดกระบวนการ สมาชิกที่เข้าร่วมเป็นส่ว นงาน และ
สมาชิกประเภทสังเกตการณ์ เป็นต้น
4.3 ชาวบ้านทั่วไป หมายถึง กลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ดาเนินกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ
จากการดาเนินกิจกรรมต่อการดารงชีวิต แต่ไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในองค์กรชุมชนแต่อย่างใด ซึ่งจะ
คอยวิพากษ์การดาเนินกิจกรรมขององค์กรชุมชน ทั้งนี้นับเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อความ
เข้มแข็งและการดารงอยู่ขององค์กรชุมชน จากการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วมองค์กร
5. การบริหารจัดการ สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ เสนอความคิดไว้ว่าเป็นสิ่งชี้ขาดต่อ
ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีเงิน คน เกี่ยวข้อง ซึ่งจาเป็นที่จะต้องมี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถอธิบายในรายละเอียดขององค์ประกอบด้านการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนี้
5.1 การตัดสินใจร่วมกัน สิ่งสาคัญสาหรับกระบวนการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนต่อการ
รวมกลุ่มองค์กร ทั้งนี้ถ้าการบริหารจัดการเหล่าสมาชิกไม่มีโอกาสตัดสินใจด้วยความเป็นเจ้าของ
องค์กร การอยู่รอดขององค์กรย่อมมีผล สมาชิกองค์กรจะขาดความตระหนักต่อการช่วยเหลือ
ประคองกิจกรรม และจะปล่อยให้ผู้นากาหนดทิศทาง ซึ่งความอยู่รอดจะขึ้นอยู่กับผู้นาผู้เดียว
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ดังนั้นสมพันธ์จึงเสนอไว้ว่า การขับเคลื่อนของกิจกรรมองค์กรชุมชนที่สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ควรจะต้องให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก
5.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ส่ ว นใหญ่จะมีลั กษณะในรูปแบบมาตรฐาน เช่น มี
ประธาน รองประธาน เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ทั้งนี้การแบ่งโครงสร้างเช่นกันอาจจะไม่
จาเป็นสาหรับองค์กรที่มีเนื้อหางานที่ชัดเจน แต่ควรมีตาแหน่งที่มีเนื้อหางานให้ปฏิบัติจริง
5.3 สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์กลางของการรวมกลุ่มในการวางแผน
กิจกรรม การจัดกิจกรรม รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ และการใช้ประโยชน์สาหรับชุมชน
5.4 กฎ ระเบียบร่วมกัน เพื่อยึดเป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจาก
การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนนั้น มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย ย่อมมีความคิดมุมมองที่แตกต่างกัน
หรือมีความขัดแย้งเชิงเหตุผล ทัศนะต่อการดาเนินการ จึงนับเป็นสิ่งสาคัญของการรวมกลุ่ม
องค์กรชุมชนด้วยเช่นกัน
5.5 การสื่อสารระหว่างผู้นากับสมาชิกองค์กรชาวบ้าน มีหลายรูปแบบ เช่นการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการหาข้อสรุปร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ข่าวการดาเนินการของ
องค์กร การประชุมแกนนาองค์กร และการกระจายข่าวของกลุ่มย่อย การใช้ปฏิสัมพันธ์ทางด้าน
สังคมวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้
หากการสื่ อ สารมี ป ริ ม าณไม่ เ พี ย งพอหรื อ ไขว้ เ ขวจากความเป็ น จริ ง แล้ ว นั้ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจกรรมขององค์กรชุมชนย่อมเป็นไปไม่ได้
5.6 การควบคุมตรวจสอบ เพื่อให้มีการรับรู้ร่วมกัน ของสมาชิกองค์กรอย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จึงจาเป็นต้อง
มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โปร่งใสและชัดเจน
6. กิ จ กรรม รู ปแบบการเรี ยนรู้ และการด าเนิน การจริ งจะขึ้ นอยู่กับ กิจ กรรมเหล่ า นี้
โดยทั่วไปกิจกรรมในชุมชนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมเป็นหลัก บาง
ชุมชนอาจมีกิจกรรมทางการเมือง จนมาถึงในปัจจุบันมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตาม
สภาวะบ้านเมืองที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
7. งบประมาณ เพื่ อ การดาเนินกิจกรรม ทั้งนี้จะมาจากการสนับสนุน ทั้งภายในแล ะ
ภายนอกชุมชน
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2.3.3 การรวมกลุ่มองค์กรทางสังคม
การรวมกลุ่มทางสังคมของบุคคลเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีพฤติกรรม
เพื่อดาเนินการบางอย่างร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการรับรู้เข้าใจความสัมพันธ์ของบุคคล
หนึ่งกับบุคคลอื่นๆ ในช่วงเวลาอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ซึ่งเรียกว่ากระบวนการปฏิสัมพันธ์
กลุ่ม (Group interaction process) สิ่งนี้นับประเด็นหลักของการศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุ่ม
ทางสังคม (McGrath, 1984: 12)
McGrath (1984) ได้กล่าวว่าการปฏิสัมพันธ์นาไปสู่การเรียนรู้ การสร้างคุณค่าและการ
ตีความหมายของแต่ละบุคคลร่วมกัน บุคคลที่มีการปฏิสัมพันธ์มากมีแนวโน้มของการรวมกลุ่ม
และมีการให้คุณค่าและการตีความหมายที่คล้ายกัน สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
การพัฒนาการรวมกลุ่ มทางสั งคมจากการปฏิสั มพันธ์มาจาก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
รู ป แบบของการสื่ อ สาร 2) เนื้ อ หาของการปฏิ สั ม พั น ธ์ ท าให้ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมในการ
ปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ รูปแบบการดาเนินการเป็นกิจกรรมในของผู้มีส่วนร่วมเปรียบได้กระบวนการ
ดาเนินการหรือ ภาระหน้าที่ กั บ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุค คลเป็นกิจกรรมที่ทาให้เ กิด
ความสนใจร่วมกันท่ามกลางผู้มีส่วนร่วม และ 3) กระบวนการสร้างอิทธิพลที่เป็นผลลัพธ์มาจาก
3 รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบส่วนประกอบงาน และรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะทาให้ผู้มีส่วนร่วมบุคคลหนึ่งมีผลกระทบกับอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่ง
ผลกระทบดังกล่าวนับเป็นกระบวนการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่จะมีผลต่อผลลัพธ์และสิ่งที่จะ
ตามมาจากการปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนร่วม (ดูตารางที่ 2.2 ประกอบ)
กรอบแนวคิดทั้ง 3 ขั้นตอน ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ร่วมทีน่ ับเป็นพื้นฐานสาหรับการรวมกลุ่มองค์กรทางสังคมเพื่อการดาเนินแผนงานที่มีเป้าหมาย
เป็นประโยชน์ส่วนรวมของทางสังคม
นอกจากนี้ Easterly, Ritzen, and Woolcock (2006) ยังได้กล่าวเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม
ทางสังคมเพื่อการทางานร่วมกันได้นาไปสู่การกาหนดคุณภาพของสถาบันหรือองค์กร และทา
ให้เกิดผลกระทบที่สาคัญต่อการกาหนดนโยบายและการดาเนินในอนาคตได้อีกด้วย
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ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของ 3 ขั้นตอน ในการปฏิสัมพันธ์เพื่อการรวมกลุ่มทางสังคม
กระบวนการ
กระบวนการสื่อสาร

ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์
รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการมีส่วนร่วม
กระบวนการดาเนินการ
เนื้อหาของการปฏิสัมพันธ์
ส่วนประกอบงาน: สร้างทางเลือกการเจรจาเพื่อ
ดาเนินการ
กระบวนการสร้างความ
เนื้อหาของการปฏิสัมพันธ์
สนใจร่วมกัน
ส่วนประกอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: การ
ส่งผลต่อการควบคุม
กระบวนการสร้างอิทธิพลต่อ ผลที่ตามมาจากการปฏิสัมพันธ์ ผลกระทบของการ
พฤติกรรม
สื่อสาร รูปแบบส่วนงานและรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล
ที่มา: ปรับปรุงมาจาก McGrath (1984: 19)

ผลลัพธ์
รูปแบบการสื่อสาร
รูปแบบการปฏิบัติงาน

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในการมี
ส่วนร่วม การสื่อสาร ภาระหน้าที่งาน
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

2.4 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชน
แบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) บทบาทขององค์กรชุมชนในการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชน 2)
ลาดับขั้นการมีส่วนร่วมของงองค์กรชุมชน 3) การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน และ 4) การวิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้เสีย
2.4.1 บทบาทขององค์กรชุมชนในการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชน
Krumholz (อ้างถึงใน Ross and Leigh, 2000) กล่าวว่าองค์กรชุมชนเป็นพื้นฐานที่
สาคัญ สาหรับการเป็นแรงขับเคลื่อนและสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ
ส่วนกลาง นอกจากนี้ Poster (อ้างถึงใน Ross and Leigh 2000) ได้สนับสนุนยืนยันถึงองค์กร
ชุมชนเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สาคัญของการวางแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองชั้นใน ที่
สามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่จากการทางานประสานร่วมกัน แบบหุ้นส่วน (Partnership)
เชื่อมโยงกับงานที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการดาเนินการและปรับปรุงเชิงพื้นที่สาหรับการ
รองรับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถดึงดูดธุรกิจใหม่ในพื้นที่เมืองชั้นใน ส่งเสริม
กลุ่มบริษัท การจัดหาที่อยู่อาศัย การพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ และการสร้างสรรค์ งานต่างๆขึ้น สุดท้าย
Ross and Leigh (2000) ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับองค์กรชุมชนว่ามี นักวิจัยหลายท่านได้สนับสนุน
การร่วมกันทางานในรูปแบบการสนับสนุนของภาครัฐ กับการปฏิบัติการภาคชุมชน สิ่งนี้นับเป็น
ปัจจัยสาคัญสาหรับกลยุทธ์การฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม กลุ่มองค์กรชุมชนที่
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ได้รับ สนับสนุนการดาเนินการจะนับเป็นต้นทุน ที่ส าคัญ ของกระบวนการฟื้นฟูเ มือ งและการ
พัฒนาชุมชน
Ross and Leigh ได้เสนอแนวความคิดสาหรับการดาเนินการฟื้นฟูเมืองบริเวณพื้นที่
เมือ งชั้นในของเมือ งระดับมหานครในบริบทของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรปไว้ว่าการ
สนับสนุนความยุติธ รรมและความเท่าเทียมทางสั งคมโดยการกระจายความสามารถในการ
เข้าถึงทรัพยากรท่ามกลางความแตกต่างทางกลุ่มเชื้อชาติและกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคมที่อยู่พื้นที่
ชั้นในของมหานคร สามารถทาได้โดยการพัฒนาองค์ประกอบด้านศักยภาพของชาวเมืองด้วย
การสร้างชุมชนให้เป็นสถานที่ซึ่งชาวเมืองแต่ละบุคคลมีโอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบัติ
ตนตามบทบาทต่อการกาหนดอนาคตของบุคคลเหล่านั้นด้วยตนเอง วิธีการดังกล่าวยังเป็นการ
ผสานชุมชนของเมืองชั้นในเข้าสู่ระบบของเมืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวิถีชีวิตด้วยอีก
ซึ่งควรคานึงถึงความเหมาะสมระหว่างสัดส่วนผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับสวัสดิการของชุมชน
เหล่านั้น
Burns, Hambleton and Hoggett (1994 อ้างถึงใน Roberts and Sykes, 2000) กล่าว
ว่า องค์ ก รชุ มชนนั บเป็ น รู ปแบบส าหรั บการเตรี ย มพื้น ฐานของกระบวนการมีส่ ว นร่ว มแบบ
หุ้ น ส่ ว น นอกจากนี้ ยั ง สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ คนในท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด การรั บ รู้ อ ย่ า งเป็ น ความหมายโดยนั ย ทางความรู้ สึ ก ถึ ง
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของคนในชุมชนและความเป็นอัตตาลักษณ์ทางสังคม สิ่งเหล่านี้ยัง
สามารถนาไปสู่ความภาคภูมิใจและการเกิดความสามัคคีได้อีกด้วยและจะนาไปสู่การยึดเหนี่ยว
สิ่งใดสิ่งหนึ่งทางสังคมร่วมกัน สิ่งที่ตามมาเมื่อสามารถพัฒนาได้อย่างที่สุดและมีความสาเร็จ
อย่างเต็มที่ขององค์ก รชุมชนจะทาให้ก่อเกิดความสัมผัสถึ งความเป็นเจ้าของเกิดขึ้น และ
ความรู้ สึ ก ในการเป็ นหุ้ น ส่ ว นร่ ว มกั น ด าเนิน การระหว่ า งชาวชุม ชน ยิ่ ง กว่ า นั้ น Handy and
Charles (1997 อ้างถึงใน Roberts & Sykes 2000: 110) ได้กล่าวว่าชุมชนที่มีชีวิตชีวาจะ
เกิดขึ้นจากชาวชุมชนระหว่างกันมีความเชื่อใจซึ่งกัน สิ่งนี้จะมาจากการช่วยเหลือกันในพื้นที่และ
จะนาไปสู่รูปแบบของสวัสดิ การทางสังคมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ชาวชุมชนได้สร้างความสัมพันธ์ที่
สนับสนุนซึ่งกันจะทาให้เกิดขึ้นด้านความรู้สึกรับรู้ถึงการร่วมมือกันที่ไม่ได้ถูกจากัดโดยขอบเขต
ทางกายภาพ ชาวชุมชนสามารถพัฒนากฎและคุณค่าในระดับปัจเจคบุคคลไปสู่การทางานและ
การเจริญก้าวหน้า อย่างไรก็ตามบริบทแวดล้อมของชุมชนสาหรับการสร้างความสาเร็จและการ
เติบโตของชุมชนไม่ได้มีเหมือนกันเสมอไป ในกรณีของประเทศอังกฤษมีลักษณะของชุมชน
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เมืองที่มีลักษณะแตกต่างกับประเทศที่กาลังพัฒนา จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยพบว่า
ความแตกต่างทางด้านกระบวนการจัดการฟื้นฟูเมืองระหว่างประเทศที่กาลังพัฒนากับประเทศที่
พัฒนาแล้ ว จะใช้ก ลไกที่แ ตกต่างกัน เช่น เมือ งริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ใช้กลไกการ
ดาเนินจากการสร้างหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาในการดูแลควบคุมกระบวนการ ส่วนประเทศที่
กาลังพัฒนาใช้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักสาหรับการขับเคลื่อนกระบวนการ ซึ่งชาวชุมชนมี
ความกระตือรือร้นอย่างมากในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสร้างวัฒนธรรมของชุมชนและจิต
อาสาซึ่งนับเป็นพื้นฐานสาคัญในการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน สาหรับประเด็นนี้ Geddes
(1995 อ้างถึงใน Roberts & Sykes 2000: 111) ได้อธิบายต่อว่าในการที่จะทาให้ชาวชุม ชนมี
ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนจะต้องมาจากการ
ปรับปรุงขยายโอกาสการเข้าถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้น และการพัฒนาบริการท้องถิ่น
ที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โอกาสการเข้าถึงนี้ จะนาไปสู่การพบปะสมาชิกขององค์กร
ชุมชนให้เกิดขึ้น แนวคิดเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับการดาเนินการเข้าด้วยกัน ทาให้
เกิดการมีทัศนคติต่อการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาเมืองร่วมกัน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
การมองภาพในอนาคตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน สาหรับการวิจัย บทบาทของ
องค์กรชุมชนโดย Roberts and Sykes ได้เลือกประเด็นทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากอยู่
ภายใต้ก ารเชื่อ มโยงร่ว มกันระหว่างนโยบายเชิงพื้นที่ที่แตกต่างกัน ตัว อย่างเช่น ประชากร
สูงอายุของประเทศอังกฤษมีความต้อ งการเพิ่มขึ้นส าหรับการดูแลด้านสาธารณสุขและการ
สนับสนุนจากชุมชน สาธารณสุขที่ดีจะขึ้ นอยู่กับโอกาสที่มีที่อยู่อาศัยที่ดี สิ่งแวดล้อมที่น่าสบาย
พื้นที่นันทนาการ กีฬาและพักผ่อน ซึ่งทาให้ภาครัฐตัดสินใจในการสนับสนุนย่านพื้นที่ปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข (Health Action Zones) และความสัมพันธ์กับโปรแกรมด้านการฟื้นฟู เมือง
(Regeneration programmes) ที่รับผิ ดชอบและดาเนินการโดย Department of the
Environment, Transport and the Regions (DETR) ของประเทศอังกฤษ
ระบบสาธารณสุขของชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงจนสามารถทาให้ชาวชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นจะมีผลต่อการพัฒนาความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น นอกจากนี้ชาวชุมชนมีความ
สบายใจกับวิถีชุมชนที่ดีขึ้ น สิ่งนี้จะทาให้ชาวชุมชนมีความมั่นใจในการวางแผนสาหรับอนาคต
บริบทของชุมชน
Turner (1976 อ้างถึงใน นพดล สหชัยเสรี, 2543) ได้ศึกษาวิวัฒนาการและความ
เป็นอยู่ของสลัมในโลกที่สามและเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ยากจนใน
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เมือง โดยผสมผสานการกระจายอานาจของรัฐกับความรับผิดชอบของผู้ต้องการที่อยู่อาศัยด้วย
การพึ่งตนเอง แนวคิด Supportive approach เป็นแนวคิดที่เสนอโดย Turner นับเป็นแนวคิด
สาหรับกระบวนการทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมกันของคนในชุมชนในการปรับปรุงพื้นฟูที่อยู่
อาศัยกั นเองโดยใช้ทรัพ ยากรของชุมชนเท่า ที่มีอ ย่างจากัดที่ ไม่มีการแทรกแซงของภาครั ฐ
กระบวนการนี้นับเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกันของชุมชนในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเชิ ง
พื้นที่ของตนเอง อย่างไรก็ตามในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังต้องเป็นภาครัฐในการสนับสนุน
อยู่ดี เพียงแต่การบริหารจัดการและการดาเนินการร่วมกันจาเป็นที่จะต้อ งผ่านกระบวนการ
ตัดสินทางสังคมของชุมชนแห่งนั้น
อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของแนวคิดนี้ คือ การขาดกลไกด้านเศรษฐกิจและการเมืองในการ
อานวยให้ที่อยู่อาศัยแบบพึ่งตนเองดาเนินไปได้โดยมิได้คานึงถึงเจตนารมณ์และแรงจูงใจของ
ภาครัฐในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสาหรับกลุ่มผู้มีรายได้ต่า
ดังนั้น นพดล สหชัยเสรี ได้กล่าวว่าประโยชน์ใช้สอยของที่อยู่อาศัยจะสามารถวัดได้จาก
ระดับของการสนองความต้องการของครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่มาจากการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และการออกแบบการฟื้นฟูชุมชนเมืองร่วมกันของผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้ชาวชุมชนจะมีความชอบ
ธรรม อานาจในการควบคุม บริหารจัดการทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการอยู่อาศัยส่วนใหญ่ของ
ท้องถิ่นตนเอง ในขณะที่ภาครัฐจะมีบทบาทในด้านการควบคุมความปลอดภัยและความสมดุล
ของระบบนิเวศ นพดลจึงได้สรุปว่าด้วยเหตุนี้กระบวนการจัดหาที่อยู่อาศัยแบบพึ่งอาศัยจะไม่ได้
หมายถึงการลงมือสร้างบ้านด้วยตนเอง แต่จะหมายถึงการมีส่วนร่วมและอานาจในการตัดสินใจ
ซึ่งภาครัฐควรมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน องค์ความรู้ในการตัดสินใจการสร้างเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และการดาเนินการของภาคประชาชนในพื้นที่ที่ดาเนินการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนา
ชุมชนแห่งนั้น นอกจากนั้นแนวคิดแบบ Supportive approach โดย Turner ได้มีความขัดแย้ง
กับแนวคิดของธนาคารโลกเนื่องจาก Turner สนับสนุนชุมชนและองค์กรท้องถิ่นการฟื้นฟูพื้นที่
อยู่อาศัยภายในเมือง แต่ในขณะที่แนวคิดของธนาคารโลกสนับสนุนต่อกลไกตลาด โดยไม่ได้
มุ่งเน้นการกระจายความเป็นเจ้าของที่ดิน เงินทุน และโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตามการ
ควบคุ มกลไกตลาดและการมอบอ านาจการครอบครองด้านที่ดิน เงินทุน และแรงงานให้แก่
ชุมชนท้องถิ่นตามแนวคิด Supportive approach อาจจะทาได้ยากในบริบทของประเทศด้อย
พัฒนา เหตุผลของ Turner ไม่มีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอในการให้เหตุผลโต้แย้งกับเหตุผลเชิง
เศรษฐกิจ การเมือง และการบริหารจัดการในบริบทของประเทศในระบบทุนนิยมเพียงเพื่ อให้
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สังคมมีความเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้นพดลได้สรุปข้อวิพากษ์จาก Burgess ว่าแนวคิดการฟื้นฟู
ที่อยู่อาศัยแบบพึ่งตนเองนั้นจะสามารถเพิ่ม มูลค่าในการแลกเปลี่ยน (Exchange value) ได้เมื่อ
เวลาผ่านไป ผู้ที่รับประโยชน์จากโครงการที่อยู่อาศัยพึ่งตนเองกลายเป็นชนชั้นกลางและเป็น
การผลักภาระรับผิดชอบของนักลงทุนด้านสวัสดิการคนงานอีกด้วย แต่ในขณะนั้นยังไม่มีวิธีการ
ที่ เ หมาะสมที่ เ ป็ น ไปได้ ต ามกฎหมายที่ ภ าครั ฐ ของประเทศด้ อ ยพั ฒ นาจะสามารถกระจาย
ทรัพยากรไปสู่ผู้มีรายได้ต่าและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านที่อยู่อาศัยได้
ในช่วงปี ค.ศ.1980 ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations
Centre for Human Settlements: UNCHS) ได้เปลี่ยนแนวทางของการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยแบบ
พึ่งตนเองมาเป็นการเชื่อมโยงระหว่างบทบาทภาครัฐ ตลาด องค์กรอิสระ และองค์กรชุมชน
โดยรวมเรียกว่าแนวคิดการเพิ่ มขีดความสามารถให้แก่ชุมชน หมายถึง การนาทรัพยากรมาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มขีดความสามารถในด้านการลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านที่อยู่อาศัย
กับโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับความสามารถของการค้าในและนอกระบบ โดยการเน้น
การเพิ่ ม บทบาทความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่ อ การดาเนิ นการอย่ างเป็ น
รูปธรรมสูงสุด
ต่อมาได้มีการใช้แนวคิดด้านกลไกประชารัฐ (Governance) หมายถึง การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนระดับปัจเจคบุคคลในการ
ตัดสินใจด้านนโยบายต่างๆ เช่น เศรษฐกิจและการเมือง (อรพินท์ สพโชคชัย, 2541) และการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาเมืองด้านต่างๆ ซึ่งจะรวมถึงความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีอานาจในการตัดสินใจ (McCarney et.
al, 1995 อ้างถึงใน นพดล สหชัยเสรี, 2543: 37) ซึ่งวิธีนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งใน
กระบวนการวางนโยบายและกระบวนการนาแผนไปใช้ในขั้นตอนดาเนินการ วิธีการนี้เปิดโอกาส
ให้มีการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้อยู่อาศัย เจ้าของที่ดิน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อหาข้อยุติ
ในข้อขัดแย้งต่างๆ โดยสามารถเอาชนะอุปสรรคด้านกลไกตลาดได้ และวิธีนี้เป็นประโยชน์มาก
ขึ้นในกระบวนการนาแผนไปปฏิบัติ เนื่องจากมีอุปสรรคหลายประการที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดย
ใช้วิธีการในระบบได้ เช่น การต่อรองโดยใช้วิธีการแบ่งปันที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งการเช่าที่ดินแลก
กับการคืนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินบางส่วนเพื่อการทาประโยชน์ของเจ้าของ หรือ การให้ได้มาซึ่ง
สาธารณูปโภคในชุมชนบุกรุก เป็นต้น
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นพดล สหชัยเสรี (2543) ได้สรุปแนวคิดสาหรับการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน
ด้านที่อ ยู่อ าศัยผู้ มีรายได้น้อ ยไว้ว่าไม่ได้เ ป็นปัญ หาในเชิงเทคนิค แต่หากเป็นปัญ หาในเชิง
กระบวนการทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งได้เสนอให้สถาบันการศึกษาด้านผังเมืองบรรจุ
วิชาที่เ กี่ ยวกั บเคหะการส าหรับผู้ มีรายได้น้อ ย ที่นับว่ามีค วามจาเป็นต่อ การแก้ปัญ หาไว้ใ น
หลักสูตร โดยเน้นวิธีจัดการกระบวนการวางแผนและอาศัยกลไกขององค์กรชุมชนในการจัดให้มี
ส่วนร่วมในโครงการพึ่งตนเอง
งานศึกษาของ Silverman (2001) ได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทบรรษัทพัฒนาชุมชนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Community Development Corporation: CDC) ในบริบทที่ดินที่ไม่
สามารถลงทุนได้และยากต่อการพัฒนาในพื้นที่ตั้งของชุมชน บริษัทพัฒนาชุมชนมีลักษณะของ
การรวมกลุ่มชาวชุมชนในพื้ นที่แห่งนั้นเป็นพื้นฐานโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาสั งคม ที่อ ยู่
อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่จาเป็นของชุมชน ทั้งนี้รูปแบบบริษัทพัฒนาชุมชนนี้มีลัก ษณะของการ
เป็ น รู ป แบบทางเลื อ กของการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ระบบกลไกทางเลื อ กใหม่ นี้ ถู ก
ออกแบบในลักษณะของการทางานที่คล้ายกับโครงสร้างและบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน
ซึ่งโดยแท้จริงแล้วพัฒนามาจากรูปแบบการทางานขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ลงพื้นที่ทางาน
ร่วมกับชุมชนนั้นเอง
Silverman ได้ก ล่ าวว่าในการดาเนินโครงการฟื้นฟูเ มือ งในพื้นที่มีชุมชนอาศัยอยู่นั้น
องค์กรชุมชนจะมีบทบาทในการเชื่อมโยงการสร้างรูปแบบนโยบายกับผู้ดาเนินหลัก เช่น ภาครัฐ
มูลนิธิ องค์กรพัฒนาเอกชน กับการดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้กับพื้นที่ จากภาพที่ 2.3
อธิบายระบบการพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรในระดับปฐมภูมิ (Primary sector) เป็นกลุ่มองค์กรที่
เป็นลักษณะของการมีอานาจในการสร้างนโยบาย มีต้นทุนทรัพยากร งบประมาณ และมีกลุ่ม
บุคคลากรที่มีความสามารถในการบริหารและความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็น
กลุ่มองค์กรจากภายนอกที่ต้อ งการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ เช่น ภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชน ซึ่งจะตรงกันข้ามกับชาวชุมชนที่จะอยู่ในระดับทุติยภูมิ (Secondary sector) ที่มี
ข้ อ จ ากั ด ในการเข้ า ถึ ง กระบวนการสร้ า งนโยบาย ไม่ มี ต้ น ทุ น ทรั พ ยากร ไม่ มี ง บประมาณ
ตลอดจนมีข้อจากั ดด้านความสามารถในการบริหารและความเชี่ยวชาญ ดังนั้นบทบาทของ
องค์กรชุมชนจะมีลักษณะในการเชื่อมโยงสองระดับ ปรากฏการณ์นี้ทาให้องค์กรชุมชนอยู่ใน
บริบทสิ่งแวดล้อมของการร่วมมือระหว่างองค์กร (Interorganizational environment) ซึ่งถือว่า
เป็นหน่อยย่อยในการประสานให้กับโครงการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับชุมชน นอกจากนั้นยังอธิบาย
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ว่าองค์กรชุมชนยังมีบทบาทเชิงสถาบันในการเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มดาเนินกิจกรรม
พัฒนาชุมชนร่วมกันท่ามกลางสมาชิกชุมชนในลักษณะของการตัดสินใจแบบฉันทามติอีกด้วย
(ดูภาพที่ 2.5 ประกอบ)

ภาพที่ 2.5 บทบาทบรรษัทพัฒนาชุมชนในการพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างองค์กร
ที่มา: Silverman, 2001: 242

2.4.2 ลาดับขั้นการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
แนวคิ ดด้านการมีส่ ว นร่ว มของชาวเมือ งมีพื้นฐานมาจากกระแสการเคลื่ อ นไหวการ
พัฒนาชุมชนของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1950-1960 ในการต่อสู้ของภาคประชาชนต่อ
การดาเนินการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนแบบรื้อถอน ซึ่งเป็นผลมาจากแบ่งแยกทางสังคม
ที่มาจากความเหลื่ อ มล้ าด้านต่างๆ เช่น ความแตกต่างสถานะทางเศรษฐกิจ เชื้อ ชาติ สี ผิ ว
วัฒนธรรม และการเมือง เป็นต้น จากเหตุการณ์นี้นาไปสู่การต่อสู้และการเรี ยกร้องสิทธิในความ
เป็นพลเมือง (Citizenship)
การเรียกร้อ งสิ ทธิ ค วามเป็ นพลเมือ งทาให้เ กิ ดจราจลกลางเมื อ ง และทาให้เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงทางสั งคมครั้งใหญ่ ของเมือง ในการดาเนินการฟื้นฟูพัฒนาเมืองกับการพัฒนา
ชุมชนของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการกาหนดนโยบาย กฎหมาย แผนงานและโครงการต่างๆ ที่
สนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดขึ้น (Sanoff, 2000)
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ลาดับการมีส่วนร่วมของชาวเมืองได้มีการศึกษาและแบ่งรูปแบบไว้หลายลักษณะ โดยมี
เป้าหมายของการให้อานาจชาวเมืองในการกาหนดแผนงานของการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนา
ชุมชนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ ในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีกลไกหนึ่งที่สาคัญ
ต่อกระบวนการวางแผน คือ การสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชนเพื่อมีบทบาทในการเป็นตัวแทน
ของกลุ่มชาวเมืองในพื้นที่ประสานการทางานในกระบวนการวางแผนเพื่อไปสู่การดาเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรม (Alinsky, 1941; Arnstein, 1969: 216)
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชนนับเป็น
มิติที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์วิธีการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อนาไปสู่การสร้างเป้าหมายและการสร้าง
นโยบายร่วมกัน สิ่งนี้กล่าวได้อีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นวิธีการนาไปสู่การปฏิรูปทางสังคม (Social
Reform) ในการแบ่งปันผลประโยชน์ทางสังคมให้เกิดขึ้น แนวคิดการมีส่วนร่วมชุมชนได้รับ
ความนิยมและมีการประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายของแขนงวิชาต่างๆ เช่น การสาธารณสุข การ
บริหารการศึกษา การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ในแต่ละแขนงวิชาเหล่านี้จะมีการให้คา
นิยามเชิงปฏิบัติการมีรายละเอียดที่แตกต่าง และจะมีการจาแนกลาดับขั้นของการมีส่วนร่วมที่
แตกต่างกัน ตลอดจนถึงแขนงวิชาด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองอีกด้วยเช่นกัน
จากงานศึกษาของ Arnstein (1969) ได้จาแนกลาดับขั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้
บริบทของประเทศพัฒนาแล้วในสหรัฐอเมริกา โดยมีมุมมองการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเรื่อง
ของการกระจายอานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชน ซึ่ง
ได้ให้นิยามการมีส่วนร่วมของชาวเมือง คือ การแบ่งปันอานาจให้กับชาวเมืองอย่างทั่วถึง โดย
ไม่มีมิติทางด้านสถานะทางการเมืองและการเงินของแต่ล ะบุคคลมาเกี่ยวข้อง ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน
Arnstein ได้ศึกษาการจาแนกลาดับขั้นการมีส่วนร่วมของชาวเมืองผ่านแผนงานพัฒนา
เมือง 3 ประเภท ได้แก่ การฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal) การต่อสู้กับความยากจน (Antipoverty) และเมืองตัวอย่าง (Model Cities) จาแนกลาดับขั้นการมีส่วนร่วมของชาวเมืองได้ 8
ลาดับ ได้แก่ ลาดับขั้นที่ 1 การจัดการโดยภาครัฐ (Manipulation) ลาดับขั้นที่ 2 การเยียวยาเพื่อ
ลดแรงกดดัน (Therapy) ลาดับขั้นที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) ลาดับขั้นที่ 4 การให้
ข้อมูลบริบทของพื้นที่ (Consultation) ลาดับขั้นที่ 5 การร่วมแสดงความคิดเห็น (Placation)
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ลาดับขั้นที่ 6 การเป็นหุ้นส่ วนการดาเนินงาน (Partnership) ล าดับขั้นที่ 7 การร่วมตัดสิ นใจ
(Delegated Power) และลาดับขั้นที่ 8 การได้อานาจตัดสินใจ (Citizen Control)

ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดลาดับขั้นการมีส่วนร่วมของชาวเมือง 8 ขั้น โดย Arnstein (1969: 217) (ปรับปรุงโดยผู้วิจัย)

ทั้งนี้ในความคิดเห็นของ Arnstein ได้อภิปรายเกี่ยวกับลาดับขั้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนไว้ว่า ถ้าการมีส่วนร่วมของชาวเมืองในการฟื้นฟูเมืองเป็นเรื่องของการมีอานาจในการ
ตัดสินใจแล้ว ดังนั้นลาดับขั้นที่ 1-2 ไม่นับว่าเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนลาดับขั้นที่ 3-5
จัดเป็นการแสร้งทาว่าให้การมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี (Tokenism) และลาดับขั้นที่ 6-8 เท่านั้น จึง
จะนับว่าเป็นการมีส่วนร่วมของชาวเมืองอย่างแท้จริง
สาหรับ Choguill (1996: 433-435) ได้ให้ข้อโต้แย้งในการจาแนกและการให้รายละเอียด
ของลาดับขั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในแนวคิด Arnstein ไว้ว่าการนาลาดับขั้นการมีส่วนร่วมนี้
ไม่สามารถนามาวิเคราะห์ใช้กับกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ Arnstein
ได้กล่าวถึงชุมชนที่ด้อยโอกาสในประเทศพัฒนาแล้วจะมีความสามารถในการปฏิรูปทางสังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีความเป็นไปได้ที่บุค คลเหล่านี้จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ใ ห้กัน
ภายในสังคมที่มีความมั่งคังทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว ในส่วนของบริบทของประเทศด้อยพัฒนากลุ่ม
ชุมชนผู้มีรายได้น้อยจะมีความต้องการมากกว่าอานาจเพียงอย่างเดียว ดังนั้น Choguill จึงกล่าว
ในมุมมองของการเสริมพลังของภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่ร่วมกัน กลุ่มผู้มี
รายได้น้อยเหล่านี้มีความต้องการเพิ่มเติมอีก 2 ปัจจัยในการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) การเสริมพลัง
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(Empowerment) ช่ว ยในการมี อิ ทธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในบางประเด็ น ที่มี ผ ลกระทบต่อ การ
ดาเนินชีวิต และ 2) การบริการของระบบเมืองและที่อ ยู่อาศัยจากภาครัฐ ดังนั้น จึงควรมีการ
บัญญัติศัพท์และคาอธิบายรายละเอียดของระดับการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับบริบทในกลุ่ม
ประเทศด้อยพัฒนาให้มากขึ้น

ภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดการจาแนกลาดับขั้นการมีส่วนร่วมของชาวเมือง 8 ขั้น สาหรับประเทศด้อยพัฒนา
ในมุมมองของทัศนคติภาครัฐ โดย Choguill (1996: 442)

ส่วนแนวคิดและวิธีการของ Hamdi and Goethert (1997) ที่พัฒนามาจากกรอบแนวคิด
ของ Arnstein (1969) Burke (1979) Wulz (1986) Burn (1979) และ Masaaki (1993) เพื่อใช้
ในการวางแผนเชิงปฏิบัติการกับชุมชนท่ามกลางกลุ่มประเทศพัฒนาและด้อยพัฒนานับว่าเป็น
มุมมองการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอก
สาหรับการทาความเข้าใจและวิเคราะห์ลาดับขั้นการมีส่วนร่วมโดย Hamdi and
Goethert ของชุมชนแต่ละพื้นที่ แต่ละกรณีของงานฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน ซึ่งมุ่งเน้น
เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองกับองค์กรภายนอก
ชาวเมืองในที่นี้ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่หลากหลายอยู่รวมกันภายในพื้นที่แห่งหนึ่งที่มี
ความสนใจบางอย่างร่ว มกั นเพื่ อ การดาเนินการให้ส าเร็จ บุค คลดังกล่ าวจะมีลั กษณะความ
เกี่ยวพันในมิติเชิงพื้นที่และสังคม ทั้งนี้กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะมีความแตกต่างในความเป็นชุมชน
บางพื้นที่จะมีความร่วมกันและการจัดการในระดับสูง หรือบางพื้นที่จะมีความสัมพันธ์กันเพียง
แค่อยู่ภายในพื้นที่เดียวกันเท่านั้น ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันทางสังคม
ส่วนองค์กรภายนอก หมายถึง บุคคลที่ได้รับการเป็นตัวแทนของเมืองหรือภาครัฐ เช่น
นักปฏิบัติงาน หรือนักวางแผน ซึ่งจะประกอบด้วยกลุ่มเจ้าหน้าที่เทคนิคภาครัฐท้องถิ่น กลุ่ม
บริษัทที่ปรึกษา หรือองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้บทบาทของตัวแทนภายนอกจะมี ความ
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หลากหลาย ตั้งแต่ค วามเกี่ ยวข้อ งอย่างเต็มที่ เช่น การดูแลการประชุมเชิงปฏับัติการ หรือ
บทบาทโดยอ้อม เช่น เป็นเพียงทรัพยากรบุคคลในการวางแผนเพียงเท่านั้น
นอกจากนี้ Hamdi and Goethert ได้ให้ความเห็นว่าองค์กรภายนอกเป็นเพียงแค่
บุคคลภายนอกเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถเข้าใจบริบทสถานการณ์ของพื้นที่ชุมชนได้อย่างเต็มที่ แต่
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวแทนภายนอกสามารถกระจายบทบาทที่เหมาะสมอย่างเป็นโครงสร้างของ
องค์ ก ร ทั้งรูปแบบการใช้เ ครื่อ งมือและเทคนิค ให้มีการเชื่อ มโยงและการยอมรับสิ่ งต่างๆให้
เกิดขึ้นได้ โดยส่วนใหญ่กระบวนการวางแผนมักจะถูกควบคุมได้ง่ายจากองค์กรภายนอก แต่
อย่างไรก็ดีการกระตุ้นในการมีส่วนร่วมของชาวเมืองโดยองค์กรภายนอกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาความเป็นชุมชนและการรวมกลุ่มของกลุ่มคนที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่แห่งนั้น
ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับตัวแทนภายนอกจะมีความหลากหลายที่จะนาไปสู่
ลักษณะของลาดับขั้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ Hamdi and Goethert ได้อธิบาย
ลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองกับตัวแทนภายนอกได้ 5 ลักษณะ อธิบายได้ว่า ถ้าตัวแทน
ภายนอกมีบทบาทในการเป็นตัว แทน (Surrogate) การตัดสินใจประเด็นต่างๆ ของแผนงาน
กลุ่มชาวเมืองจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับแผนงานเพียงเล็กน้อยหรือไม่เกี่ยวข้องเลย

ภาพที่ 2.8 กรอบแนวคิดการจาแนกลาดับขั้นการมีส่วนร่วมของชาวเมือง 5 ขั้น
ในมุมมองของปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองกับตัวแทนภายนอก โดย Hamdi and Goethert (1997: 68)

ถ้าองค์ก รภายนอกมีบทบาทในการเป็นผู้ ใ ห้การสนับสนุน (Advocate) การตัดสินใจ
ประเด็นต่างๆ ของแผนงาน กลุ่มชาวเมืองจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับแผนงานในลักษณะของกลุ่ม
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ผลประโยชน์ (Interest group) ประเด็นแผนงานเหล่านั้น อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้สนใจดังกล่าว
อาจจะสามารถทักท้ว งตัว แทนภายนอกได้ใ นประเด็นของแผนงานที่เ กิดขึ้นได้ แต่ขอบเขต
อานาจการตัดสินใจต่อประเด็นต่างๆ ยังอยู่ที่กลุ่มตัวแทนภายนอก
ถ้าชาวเมืองและตัวแทนภายนอกมีการร่วมรับผิดชอบโดยมีบทบาทเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder) และมีความเกี่ยวข้องในการวางแผนอย่างเต็มที่ แต่ในทางตรงข้ามกลุ่มชาวเมือง
จะมี บ ทบาทเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม ที่ (Principal) ในการบริ ห าร
แผนงาน ตัว แทนจากภายนอกจะมี บทบาทเป็นเพียงทรัพยากรในกระบวนการวางแผน
ดาเนินการเพียงเท่านั้น
ดังนั้นในมุมมองด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองกับตัวแทนภายนอก Hamdi and
Goethert ได้แบ่งบทบาทของกลุ่มชาวเมืองที่เกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ ตามความเข้มข้นของการมี
ส่ ว นร่ว มและการตัดสิ นใจ ได้แ ก่ กลุ่ ม ผลประโยชน์ (Interest group) กลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้เ สี ย
(Stakeholder) และกลุ่มผู้ได้รับมอบอานาจ (Principal)
จากการทบทวนวรรณกรรม 3 มุมมอง ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์เปรียบเทียบมุมมองกรอบแนวคิดทั้ง 3 ได้ดังตารางที่ 2.3

ไม่มีส่วนร่วม

ให้ควมคิดเห็น

หุ้นส่วน

ตารางที่ 2.3 การวิเคราะห์เนื้อหาและรายละเอียดตัวชีว้ ัดการจาแนกลาดับขั้นการมีส่วนรวมของชาวเมืองหรือชุมชนในแต่ละ
มุมมองกรอบแนวคิดของ Arnstein, Choguill และ Hamdi and Goethert
ลาดับขั้นการมีส่วนร่วม
โดย Arnstein

ลาดับขั้นการมีส่วนร่วม
โดย Choguill

ลาดับขั้นการมีส่วนร่วม
โดย Hamdi and Goethert

การกระจายอานาจการตัดสินใจ

การเสริมพลังของภาครัฐ

ปฏิสัมพันธ์ชุมชนกับองค์กรภายนอก

8 การได้รับอานาจอย่าง
เต็มที่
7 การให้อานาจตัดสินใจ

8

การเสริมพลัง

5

การได้รับอานาจอย่างเต็มที่

7

การเป็นหุ้นส่วน

4

การแบ่งอานาจตัดสินใจ

6 การเป็นหุ้นส่วนการ
ดาเนินงาน
5 การร่วมแสดงความ
คิดเห็น
4 การให้ข้อมูลบริบทของ
พื้นที่
3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
2 การเยียวยาเพื่อลดแรง
กดดัน
1 การจัดการโดยภาครัฐ

6

การประนีประนอม

5

การแสร้งทา

3

การให้ข้อมูลบริบทของพื้นที่

4

การเจรจาต่อรอง

3
2

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การซ่อนเร้นเหตุผลแท้จริง

2

มีส่วนร่วมโดยอ้อม

1

การจัดการด้วยตนเอง

1

ไม่มีส่วนร่วม
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2.4.3 การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนในการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนาชุมชน หมายถึง การรวมเป็น
กลุ่มเดียวกันในประเด็นสนใจร่วมกันที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือมากกว่า 1 ภาคส่วนองค์กรขึ้นไป
สาหรับเตรียมการและการตรวจสอบความเข้าใจเชิง กลยุทธ์ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
กาหนดไว้ (Bailey, 1994 อ้างถึงใน McQuaid 2000: 3)
Halland (1984 อ้างถึงใน McQuaid, 2000: 3) ได้กล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมแบบ
หุ้ นส่ ว นเป็นเรื่อ งที่เ กี่ ยวกั บการร่ว มมือ ในการทางานหรือ การดาเนินการร่ว มกัน ซึ่งส าหรั บ
มุมมองด้านนโยบายสาธารณะ การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน หมายถึง การร่วมมือระหว่างกลุ่มคน
หรือกลุ่มองค์กรในภาคส่วนสาธารณะกับภาคส่วนเอกชนในการสร้างสรรค์ผลประโยชน์ร่วมกัน
นอกจากนั้น Harding (1990 อ้างถึงใน McQuaid 2000) ได้นิยามเพิ่มเติมไว้จากนิยาม
ทั่วไปสาหรับคาว่าการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนในภาคเอกชนกับภาคสาธารณะ (Private-public
Partnership) หมายถึง การดาเนินการที่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเหล่าผู้ดาเนินการในทั้งภาค
สาธารณะและภาคเอกชนที่จะนาไปสู่แนวทางบางอย่างสาหรับการปรับปรุงเศรษฐกิจของเมือง
และคุณภาพชีวิต
สาหรับ Stratton (1989 อ้างถึงใน McQuaid 2000) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม
แบบหุ้นส่วน หมายถึง การร่วมความคิด ร่วมแรงและร่วมใจท่ามกลางกลุ่มธุรกิจ กลุ่มองค์กรไม่
หวังผลกาไร และภาครัฐที่มีการแบ่งใช้ร่วมกันด้านความเสี่ยง ทรัพยากรและทักษะในโครงการ
หนึ่งที่ได้ผลประโยชน์ร่วมกั นแต่ละภาคส่วน ทั้งนี้กลุ่มผู้เกี่ยวข้อ งจะอยู่ในพื้นที่และมีอ านาจ
สาหรับการพัฒนา
อิ ท ธิ พ ลของแผนงานที่ เ ป็ น ไปได้ ใ นเชิ ง ปฏิ บั ติ แ ละการก าหนดแนวทาง คื อ การมี
ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือ การประสานงานในเรื่องข้อมูลข่าวสาร องค์กรที่
สาคัญที่สุด คือ องค์กรที่อยู่ในระดับท้องถิ่น ซึ่งหมายรวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรชุมชน ใน
การประชุมนานาชาติที่ว่ าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ครั้งที่ 2 (Habitat II) ที่เมืองอิสตันบูล
ประเทศตุรกี เมื่อ วันที่ 12 มิถุ นายน 2539 ได้มีข้อ ตกลงร่ว มกั นว่ารัฐบาลท้อ งถิ่ นจะต้อ ง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการบริหารพัฒนาเมืองเสียใหม่ โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้จัดหาบริการ
สาธารณะ (Service Provider) มาเป็นผู้สนับสนุนหรืออานวยประโยชน์ (Catalyst and
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Facilitator) นาไปสู่แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน (Partnership) หมายถึง กลไกในการ
ประสานประโยชน์จากกลุ่มผู้มีส่ว นได้ส่วนเสี ยในขั้นตอนของการพัฒนาลักษณะที่พึ่งพาและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน สิ่งนี้คือการพิจารณาและชั่งน้าหนักจุดแข็งและจุดอ่อนของภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและลดความไร้ประสิทธิภาพ
จากจุดด้อยให้มากที่สุด (Warah, 1997 อ้างถึงใน ยงธนิศร์ พิมลเสถียร, 2543: 116-117)
ยงธนิศร์ พิมลเสถียร (2543) กล่าวว่าในการวางแผนและผังให้มีผลในทางปฏิบัติ ควรที่
จะต้องมีการพิจารณาตั้งแต่กระบวนการวางแผนไปจนถึงมาตรการต่างๆ ที่จะนามาประยุกต์ใช้
ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพของบ้า นเมื อ ง ในแนวคิ ดของการมี ข้ อ ตกลงร่ว มกั น และการก าหนด
แนวทางพร้อมแรงจูงใจ เป็นสิ่งที่ควรนามาพิจารณาได้แล้วในการจัดเตรียมแผน การผนวกผัง
กายภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ควรจะดาเนินการเช่นกัน พร้อมกั บ
การน าเอารู ป แบบต่ า งๆ ของลั ก ษณะการท างานมี ส่ ว นร่ ว มแบบหุ้ น ส่ ว นเข้ า มาเพื่ อ การ
ดาเนินการวางแผนและผังให้ได้ผลในเชิงปฏิบัติ นอกจากนี้ยงธนิศร์ยังได้เสนอการเตรียมการใน
ด้านการวางแผนและผังให้มีผลในเชิงปฏิบัติเพิ่มเติมอีก 5 ประเด็น ได้แก่
1.
การสร้างระบบสื่อสารกับชุมชนและกลุ่มสังคมในท้องที่อย่างเป็นธรรม เพื่อให้
ได้มาซึ่งความเข้าใจร่วมกัน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองที่เป็นทางการ
2.
การสร้างความแข็งแกร่งให้กับประสิทธิภาพในการทางานของท้องถิ่น โดยการ
จัดฝึกอบรมเป็นระยะ ในส่วนของการวางผังกายภาพและสิ่งแวดล้อม การจัดการบริหารพัฒนา
เมือง และเทคนิคสมัยใหม่ที่จาเป็น เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย และ
การฝึกอบรมดังกล่าว ควรเน้นเรื่องผลในการปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นลักษณะทางวิชาการมากเกินไป
3.
ทบทวนวิธีลักษณะของการทางานแบบหุ้นส่วนที่มีการดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
และเรียนรู้จากข้อดี ข้อเสีย เพื่อนามาปรับใช้กับแต่ละท้องถิ่น
4.
การพยายามนากลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ช่องทางของการออก
ผังเมืองเฉพาะ หรือ กฎหมายท้องถิ่น มาผนวกกับวิธีลักษณะการทางานแบบหุ้นส่วน เพื่อการ
ประกันความล้มเหลว
5.
การมีระบบติดตามและประเมินผลในการบริหารผังและผลกระทบของผัง เพื่อ
นามาปรับปรุงต่อไปในอนาคต
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กล่าวโดยสรุปการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนคือกระบวนการร่วมมือท่ามกลางผู้มีส่วนได้
เสียจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ โดยจะมีองค์กรท้องถิ่นหรือองค์กรชุมชนเป็นผู้ดาเนินการ
หลัก ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนหรืออานวยประโยชน์ในการดาเนินการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนา
ชุมชนจากภาครัฐผ่านกระบวนการสื่อสารข้อมูลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมท่ามกลางกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสี ยเพื่อ การสร้างเงื่อนไขข้อ ตกลงในการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนการสร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมดาเนินการ
2.4.4 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเป็นแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
อิทธิพลด้านต่างๆ ต่อความสาเร็จในการดาเนินการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน การทบทวน
วรรณกรรมและแนวความคิดด้านการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจะใช้เป็นกรอบแนวคิดและการ
เลือกเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของการวิจัยครั้งนี้
การแบ่งประเภทของผู้มีส่วนได้เสียมีหลากหลายวิธี โดยทั่วไปผู้มีส่วนได้เสียจะแบ่งเป็น
3 ประเภท ได้แก่ 1) ความเร่งด่วนของการฟื้นฟู (urgency) 2) ความเกี่ยวข้องด้วยกฎหมาย
(legitimacy) และ 3) ความเกี่ยวข้องเชิงอานาจ (power) ซึ่งบ่อยครั้งในการดาเนินการจะไป
มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีส่วนร่วมที่มีความเกี่ยวข้องเชิงอานาจในการฟื้นฟูเมืองเพียงอย่างเดียว (Prell,
Hubacek and Reed, 2009) อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ได้มีการพัฒนาการแบ่งประเภทกลุ่มผู้มี
ส่วนร่วมโดยมองผ่านเชิงพื้นที่ฟื้นฟูเมืองแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
พื้นที่ และ 2) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกพื้นที่ (Hall, P. อ้างถึงใน Roberts and Sykes, 2000 ;
Hamdi and Goethert, 1997)
Reed et al. (2009) ได้ศึกษารูปแบบและมุมมองวิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่มีการ
พัฒนามาจากการวางแผนในสาระด้านต่างๆ และมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อการสร้างความ
เข้าใจในเงื่อนไขเครื่องมือการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งแง่มุมของหลักเกณฑ์และลักษณะของ
เครื่องมือได้สร้างกรอบแนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มศาสตร์สาขาและบริบทที่แตกต่างได้ Reed et al. ได้แบ่งการวิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้เสียแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 2) การจาแนกความ
แตกต่างและการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ 3) การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย (ดู
ภาพที่ 2.9 ประกอบ) โดยอธิบายรายละเอียดวิธีดาเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
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ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดขั้นตอนและวิธีการการวิเคราะห์ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ที่มา: Reed et al., 2009: 1936

ขั้นตอนที่ 1 มีวิธีการต่างๆในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย
(Focus group) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structural interviews) และการสุ่มถาม
แบบส่งต่อ (Snow-ball sampling)
ขั้นตอนที่ 2 การจาแนกความแตกต่างและการจัดกลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้เสี ย แบ่งได้เ ป็น 2
มุมมอง ได้แก่ 1) การวิเคราะห์กระบวนการจัดกลุ่มแบบบนลงล่าง มีวิธีก ารจาแนกกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย คื อ เมทริ ก ผลประโยชน์ แ ละอิ ท ธิ พ ล (Interest-influnce
matrices) กั บ การจั ด
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดาเนินการหลัก (Racial transactiveness) ส่วนมุมมองที่ 2) การ
วิเคราะห์กระบวนการจัดกลุ่มแบบปรับโครงสร้าง มีวิธีการจาแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เ สีย คือ การจัด
กลุ่ มกั น เองโดยผู้ มีส่ ว นได้เ สี ย (Stakeholder-led stakeholder categorization) กับการ
สัมภาษณ์โดยแบบสอบถาม (Q methodology)
สุดท้ายขั้นตอนที่ 3 การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย มีวิธีการค้นหา 3 วิธี
คื อ 1) เมทริ ก การเชื่ อ มโยงของผู้ ดาเนิ น การ (Actor-linkage matrices) 2) การวิเ คราะห์
โครงข่ายทางสังคม (Social network analysis) และ 3) การทาผังองค์ความรู้ (Knowledge
mapping)
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นอกจากนี้ Reed et al. ได้สรุปแต่ละวิธีการในขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียพร้อม
ทั้งคาอธิบาย แหล่งข้อมูลที่จะได้มาซึ่งการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อการ
เลือกใช้วิธีการให้เหมาะสมกับบริบทการวิจัยอีกด้วย รายละเอียดอธิบายดังตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 การสรุปแต่ละวิธีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
วิธีการวิเคราะห์

คาอธิบาย

การรวบรวมข้อมูล

จุดแข็ง

จุดอ่อน

การประชุมกลุ่มย่อย
(Focus groups)

การระดมสมองในกลุ่มย่อย
ของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้าน
ความสนใจ อิทธิพล ทัศนคติ
และการจัดกลุ่ม

มีความต้องการสิ่งอานวย
ความสะดวกคุณภาพสูง
เช่น ห้องประชุม อาหาร
และน้า อุปกรณ์
ประกอบการประชุม

มีความรวดเร็วและมีความ
ตื่นตัวเพิ่มขึ้น มีความ
เป็นไปได้ในการค้นหาฉัน
ทมติของกลุ่ม โดยเฉพาะ
การทาความเข้าใจในข้อมูล
ที่ซับซ้อน ซึ่งจะมีการ
อภิปรายเพื่อพัฒนาร่วมกัน

ไม่มีลักษณะของโครงสร้าง
เชิงองค์กร

การสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semistructured interviews)

การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการ
ตรวจสอบและการสนับสนุน
ข้อมูลในกลุ่มย่อย

การสัมภาษณ์ในช่วงเวลา
หนึ่ง อาจมีการใช้เครื่อง
บันทึกช่วยในการยืนยัน
ข้อมูลและตรวจสอบ

ถ้ามีการใช้เวลาเพิ่มขึ้นใน
การสัมภาษณ์จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตาม มี
ความยากในการค้นหา
ฉันทามติ

การสุ่มถามแบบต่อส่ง
(Snow-ball sampling)

การศึกษาระดับบุคคลเริ่มต้น
จากบุคคลหลักในการ
ดาเนินการเพื่อทาการ
สัมภาษณ์และสอบถาม
เกี่ยวกับบุคคลอื่นที่ติดต่อใน
การดาเนินการ

คล้ายกับการสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง แต่การจัดกลุ่มผู้
มีส่วนได้เสียจะระบุได้
ในขณะการสัมภาษณ์

มีประโยชน์มากสาหรับการ
วิเคราะห์เชิงลึก
ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้
เสียและเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลใน
การรวบรวมข้อมูลจากการ
ประชุมกลุ่มย่อย
ง่ายและสะดวกในการ
สัมภาษณ์โดยปราศจาก
การปกป้องประเด็นข้อมูล

เมทริกความสนใจและ
อิทธิพล (Interestinflunce matrices)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียถูกจัดกลุ่ม
ในระบบตารางใน
ความสัมพันธ์ระหว่างความ
สนใจกับอิทธิพล

สามารถรวบรวมได้ในการ
ประชุมกลุ่มย่อย หรือการ
สัมภาษณ์

มีความเป็นไปได้ในการจัด
กลุ่มเพื่อสร้างการ
ขับเคลื่อนเชิงอานาจได้
อย่างชัดเจน

การจัดกลุ่มอาจมีการกีดกัน
บางกลุ่มเกิดขึ้น

การจัดกลุ่มกันเองโดยผู้
มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder-led
stakeholder
categorization)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีการจัด
กลุ่มกันเอง

ใช้วิธีเดียวกับการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

การจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
จะขึ้นอยู่กับการรับรู้ซึ่งกัน
ของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

ความแตกต่างของผู้มีส่วน
ได้เสียอาจถูกจัดอยู่กลุ่ม
เดียวกันจากการรับผิดชอบ
ทาให้การจัดกลุ่มไร้
ความหมาย

การสัมภาษณ์โดย
แบบสอบถาม (Q
methodology)

ผู้มีส่วนได้เสียจะถูกดึงออกมา
จากกลุ่มทางสังคม การให้
ข้อมูลจะสามารถแสดง
ความคิดได้ชัดเจนขึ้น

มีการจัดเรียงชุดคาถาม
เพื่อวิเคราะห์

สามารถวิเคราะห์ความ
คิดเห็นที่แตกต่างในกลุ่มผู้
มีส่วนได้เสียได้
และสามารถจัดกลุ่มบุคคล
ตามความคิดเห็นได้

ไม่สามารถระบุความ
คิดเห็นทัง้ หมดที่เกิดขึ้นใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็นที่รวบรวมได้จะเกิด
จากการประเด็นใน
แบบสอบถามเท่านั้น

เมทริกการเชื่อมโยงของ
ผู้ดาเนินการ (Actorlinkage matrices)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียถูกจัด
ระเบียบในตารางสองมิติเพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ซึ่งกัน

สามารถรวบรวมได้ในการ
ประชุมกลุ่มย่อย หรือการ
สัมภาษณ์

ง่ายในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์จากข้อมูลไม่
มาก

อาจมีความขัดแย้งของ
ข้อมูล และยากสาหรับการ
ใช้เพื่ออธิบายความ
เชื่อมโยง

การสุ่มสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้น
อาจจะมีความลาเอียง
เกิดขึ้นโดยลักษณะ
โครงข่ายทางสังคมของ
บุคคลแรกที่เริ่มต้น
สัมภาษณ์
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วิธีการวิเคราะห์

คาอธิบาย

การรวบรวมข้อมูล

จุดแข็ง

จุดอ่อน

การวิเคราะห์โครงข่าย
ทางสังคม (Social
network analysis)

ใช้ในการระบุโครงข่ายของผู้มี
ส่วนได้เสียและวัด
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างกัน

การสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม และสามารถ
วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์ได้

สามารถบอกขอบเขตและ
โครงสร้างโครงข่ายของผู้มี
ส่วนได้เสียได้ ทั้งสามารถ
บอกกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือผู้
อยู่ชายขอบได้

การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามจาเป็นต้องใช้
ผู้มีความสามารถเฉพาะ
เพื่อประมวลผล

การทาผังองค์ความรู้
(Knowledge mapping)

สามารถใช้ร่วมกับการ
วิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม
เพื่อการระบุปฏิสัมพันธ์ด้าน
ความรู้

แบบสอบถามผสมผสาม
กับการสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง

การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
อาจจะทาให้เกิดความ
สมดุลเชิงอานาจเนื่องจาก
ได้รับความรู้ที่เท่ากัน

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นต้องไม่
มีความแตกต่างระหว่างผู้มี
ส่วนได้เสีย

การจัดความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ดาเนินการหลัก (Racial
transactiveness)

การสุ่มถามแบบต่อส่งจะ
สามารถระบุเส้นทางการ
เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ
การพัฒนากลยุทธ์ให้กับสิ่งที่
ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ

จากการอบรม

การระบุผู้มีส่วนได้เสียและ
ประเด็นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงของโครงการ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาและจานวนบุคคล

ที่มา: Reed et al., 2009: 1937

สุดท้าย Reed et al. ได้สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
เสีย โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ในระยะแรกประเด็นเรื่องของบริบท กล่าวได้ว่า
ก่อนวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียทุกครั้งจาเป็นต้องมีการรับรู้เข้าใจถึงประเด็นในการตัดสินใจหรือ
ดาเนินการก่อน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ขอบเขตผู้เกี่ยวข้องในระบบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในประเด็น
ของระยะแรกของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียโดย Reed et al. จะมีความสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดด้านการวางแผนที่เคยเสนอโดย Faludi (1984) ซึ่งกล่าวว่าในการวิเคราะห์กระบวนการ
วางแผนทุกครั้งควรทาความเข้าใจก่อนว่าจะวางแผนในประเด็นสาระใด โดยให้เหตุผลว่าสาระ
ของการวางแผนเปรียบเสมือนผลรวมของคุณลักษณะองค์ความรู้ในมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมเมือง คุณลั กษณะเหล่ านี้จะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของประเด็นสาระในการ
วางแผนและสาระดังกล่าวจะสะท้อนให้เกิดรูปแบบหรือประเภทของกระบวนการวางแผนเกิดขึ้น
ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม Reed et al. ได้กล่าวว่าถ้ามีการศึกษามาอย่างชัดเจนจนสามารถ
ระบุได้ว่าบริบทของการตัดสินใจและดาเนินการนี้จะกลุ่มบุคคลใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียบ้าง และ
สามารถสร้างขอบเขตของระบบการตัดสินใจกับการดาเนินการได้แล้ว สามารถข้ามกระบวนการ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในระยะแรกไปได้
ส่วนสาคัญที่ Reed et al. กล่าวเน้นคือระยะที่ 2 เป็นการค้นหาและมีความใกล้ชิดกับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้จะมีความสัมพันธ์กับระยะที่ 1 จากการให้ข้อมูลการรับรู้ในประเด็นสาระ
และขอบเขตของระบบการตัดสินใจกับการดาเนินการร่วมกันและตรงกันในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ความสั ม พั น ธ์ ข องสองส่ ว นนี้ เ ปรี ย บเสมื อ นขั้ น ตอนของกระบวนการวางแผนในการเกิ ด

78

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับการรับรู้ข้อมูลสาระการวางแผนแต่ละขั้นตอน เช่น การ
รับรู้วัตถุประสงค์และแนวทางของโครงการนาไปสู่การรวมกลุ่มองค์กร หรือการสร้างทางเลือก
ของรูปแบบการดาเนินโครงการนาไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน ในแต่ละขั้นตอนการวางแผนย่อมทา
ให้เกิดพลวัตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นในการวิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้เสียเป็นระยะในกระบวนการวางแผน รายละเอียดขั้นตอนระยะที่ 2 ดังที่กล่าวไปใน
ภาพที่ 2.9 (ดูภาพที่ 2.10 ประกอบ) วิธีการและเครื่องมือในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสมและ
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไป สามารถดูรายละเอียดได้ในตารางที่ 2.4 ในการ
เลือกใช้วิธีการจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ ทักษะและทรัพยากรในการดาเนินการ
ด้ว ย แต่ ล ะวิธี ก ารที่ก ล่ า วมาอาจจะมี ตั้ง แต่ ก ารใช้ เ ทคนิ ค ขั้ น สู ง และโปรแกรมคอมพิว เตอร์
สาเร็จรูปช่วยในการคานวณ เช่น วิธีการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม จนไปถึงวิธีการแบบง่าย
และรวดเร็ว เช่น เมทริกการเชื่อมโยงของผู้ดาเนิน หรือการเมทริกความสนใจและอิทธิพล
ระยะที่ 1 บริบท
การระบุประเด็นในการวิเคราะห์ เช่น สาระ องค์กร หรือ การแทรกแซง
การระบุขอบเขตเชิงระบบ
ระยะที่ 2 เครื่องมือวิธีการวิเคราะห์ผมู้ ีส่วนได้เสีย
การระบุผู้มีส่วนได้เสีย

การจาแนกความแตกต่างและการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
ระยะที่ 3 การดาเนินการ
การแนะนากิจกรรมในอนาคตและการข้อผูกพันการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพที่ 2.10 กรอบแนวคิดระเบียบวิธีในการวิเคราะห์ผู้มีสว่ นได้เสีย
ที่มา: Reed et al., 2009: 1947
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นอกจากนี้ Lichfield (2000) ได้ กล่ าวเกี่ ยวกั บการวิเ คราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้เ สี ย ใน
กระบวนการฟื้ น ฟู เ มื อ งกั บการพัฒนาชุมชนผ่ า นเชิ งพื้นที่ และได้เ สนอแนะการระบุกั บการ
จาแนกผู้มีส่วนได้เสียเบื้องต้นระหว่างอยู่อาศัยภายในพื้นที่กับอยู่อาศัยภายนอกพื้ นที่ เนื่องจาก
ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตจะมีความเข้มข้นไม่เท่ากัน ดังนั้นวิธีการคิดในการตัดสินใจ
และดาเนินการย่อมจะไม่เหมือนกันด้ว ย เมื่อ นาบุค คลสองกลุ่มมาตัดสินใจร่ว มกันมักจะเกิด
ความขัดแย้งในความคิดเห็นอย่างชัดเจนและบ่อยครั้ง สิ่งที่ Lichfield กล่าวมามีลักษณะคล้าย
กับประเด็นด้านทรัพยากรสาธารณะ (Common goods) ที่ Hardin เคยกล่าวไว้ในการตัดสินใจ
ต่อ การบริหารจัดการเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่งร่ว มกัน ถ้ าผู้ ตัดสิ นใจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือ
รู้เท่าไม่ถึงการต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองแล้ว นั้น มักจะตัดสินใจเลื อกดาเนินการใน
รูปแบบที่ง่ายและคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจของตนเองไว้ก่อนโดยไม่สนใจต่อผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับบุคคลอื่นหรือตนเอง
ในการวิจัยครั้งนี้การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสามารถทาได้ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ ผนวกกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างขอบเขตที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการจาแนกประเภทของผู้มีส่วนได้เสียใช้แนวคิดของ Lichfield ใช้แนวคิดผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในพื้นที่กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกพื้นที่ เนื่องจากจะสามารถสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่
สอดคล้องกับแนวคิดด้านการร่วมมือระหว่างองค์กร (Inter-organization) ซึ่งจะสามารถนาไปสู่
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียได้ชัดเจนมากขึ้น ในขั้นตอนต่อมาผู้วิจัยใช้
แนวคิดและเครื่องมือการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมสาหรับการค้นหาความสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจและการอธิบายบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย
2.4.5 การแทรกแซงกระบวนการมีส่วนร่วม
O’Donnell, Tharp, and Wilson (1993: 512) ได้กล่าวเกี่ยวกับการแทรกแซง
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยการกาหนดกิจกรรมมีส่วนร่วมระหว่างนักวางแผนชุมชนกับสมาชิก
ชุมชนที่มีการสนับสนุนในการดาเนินการและการได้รับการสนับสนุนซึ่งกัน จนส่งผลให้เกิดภาระ
งานที่สาคัญเกิดขึ้น ได้แก่
1) การเกิดบทบาทความสัมพันธ์ท่ามกลางผู้มีส่วนร่วมเพื่อให้นักวางแผนชุมชนเป็นดัง
ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ลักษณะสมาชิกเพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสม
กับความเชี่ยวชาญของสมาชิกแต่บุคคล
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2)
3)
4)
5)

การเพิ่มขึ้นในบทบาทความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วม
การเรียนรู้จากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้รับรู้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วม และ
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของการเป็นสมาชิกชุมชนให้กลายเป็นบทบาทผู้นาในแต่
ละด้านของกระบวนการวางแผนและดาเนินการอย่างเหมาะสม

โดยสิ่งดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อค้นหาฉันทามติผ่านการพัฒนาการมีสาระร่วมกันในแนว
ทางการแทรกแซงและการพัฒนาชุมชน การรวมกลุ่มที่มาจากการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกันจากการสนทนาอภิปรายและการแบ่ งปันกิจกรรมการสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นวิธีการบรรลุ
เป้าหมายเพื่อให้คุณค่าร่วมกันในการกาหนดแนวทางดาเนินการที่เหมาะสมของผู้มีส่วนร่วม
โดยทั่ ว ไปถ้ า การด าเนิ น โครงการที่ จ ะต้อ งมี ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมและ
บรรทั ด ฐานของชุม ชน ส่ ว นใหญ่ มั กจะล้ ม เหลวจากการบริ หารงานโดยบุค คลภายนอก ซึ่ ง
โครงการต้องมีลักษณะเข้าถึงได้กับลักษณะรูปแบบวัฒนธรรมของชุมชน
วัฒนธรรมถูกนิยามเป็นคุณค่า ความเชื่อ และกฎเกณฑ์เพื่อกาหนดพฤติกรรมในการอยู่
หรือทางานร่วมกัน สาหรับบุคคลแบ่งปันเป็นสาธารณะและเริ่มต้นการวางแผนเพื่อสร้างให้เกิด
ความเข้า ใจของคุ ณ ค่ า ความเชื่อ และกฎเกณฑ์ ที่ สั มพันธ์ กั บการกาหนดกิจกรรมที่เ กิดขึ้ น
ภายใต้การสนทนาอภิปราย
นอกจากนี้ Boonyabancha (2005; 2003) ได้ กล่ าวในกรณี ของการแทรกแซง
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
ของสถาบันพั ฒนาองค์กรชุมชนมุ่งเน้นการสนับสนุนงบประมาณในการรวมกลุ่ มของสมาชิก
องค์กรชุมชนและการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรชุมชนอย่างเป็นโครงข่ายของลักษณะผู้อยู่ภายใต้
เงื่อนไขการประสบปัญหาที่คล้ายกัน เช่น ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน (บุกรุกหรือสัญญา
เช่าระยะสั้น) ประเภทของเจ้าที่ดินในการตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น การเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรชุมชนที่มี
ลักษณะคล้ายกันจะนาไปสู่การสนับสนุนกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การสนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อนาไปสู่
การบริหารจัดการกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจร่วมกันอย่างเหมาะสมกับบริบทเฉพาะ
ของแต่ละองค์กรชุมชน
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีโครงข่ายทางสังคมกับกระบวนการการวางแผน
แนวคิดด้านโครงข่ายทางสังคมเป็นแนวคิดสาหรับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ท่ามกลางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนและดาเนินการอย่างเป็นองค์กรเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่มีร่ว มกัน สาหรับการศึกษาในส่ ว นนี้ แบ่งเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) กระบวนการ
วางแผนกับการสื่อ สาร 2) โครงข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร 3) โครงข่ายทางสั งคมกับ
กระบวนการตัดสินใจ 4) โครงข่ายทางสังคมกับการสนับสนุนทรัพยากร และ 5) การวิเคราะห์
โครงข่ายทางสังคม
2.5.1 กระบวนการวางแผนกับการสื่อสาร
Spee and Jarzabkowski (2011: 1219) ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เปรียบเสมือนกระบวนการสื่อสารที่มีการจัดการให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน การรับรู้ร่วมกันมุ่งเน้น
เกี่ยวกับการมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน สาระของการปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเกิดขึ้นมาจากการ
ปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ปฏิสัมพันธ์ในแต่ละครั้งจะเป็นสิ่งสะท้อนต่อการดาเนินการจะที่เกิดขึ้น
เนื่องจากเป็นสิ่งสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปฏิสัมพันธ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้
ปฏิสัมพันธ์ยังเป็นสิ่งที่พิจารณาความแตกต่าง 11 ของสถานการณ์และบริบทที่อยู่ในปฏิสัมพันธ์
ของทางสังคมนั้น เช่น ระบบภาษา หรือสถานที่ชั่วคราวของการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นสิ่งทาให้
เกิดรูปร่างของการผลิตและการรับรู้
แผนเป็นผลผลิตของบริบทการวางแผน และกระบวนการวางแผนยังเกิดขึ้นในบริบทนั้น
อีกด้วย (Spee and Jarzabkowski, 2011: 1221) แผนถูกเขียนขึ้นในลักษณะตามกฎหมายหรือ
อย่างชอบธรรมที่สร้างขึ้นจากแนวทางนี้ผ่านกระบวนการสื่อสาร ซึ่งถูกร่างโดยบริบทแห่งนั้น ผล
จากเอกสารที่เกิดขึ้นจากแผนกลายเป็นสิ่งที่มีสิทธิ์และอานาจเนื่องจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่รับรู้และ
ตกลงร่วมกันของผู้มีส่วนร่วมที่สะท้อนมาจากบริบทที่วางแผนและกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้น
และถูกตั้งอยู่ในช่วงเวลาและสถานที่ของแผนและกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่
แผนจะสามารถสื่ อ ถึ ง ทิ ศ ทางขององค์ ก รในอนาคตผ่ า นค าแถลงพัน ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของแผนและกระบวนการเหล่านั้น แต่ลักษณะอันชอบธรรมของวัตถุ ป ระสงค์และ
เป้าหมายที่ได้รับมาจากความเป็นสิทธิ์และอานาจของแผนที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการสื่อสาร
ของการวางแผน ส าหรั บ ทั ศ นคติ นี้ ใ นการวางแผนไม่ ใ ช่ มุ ม มองของแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ห รื อ
11

ในวรรณกรรมด้านการบริหารจัดการ (management literature) ความแตกต่าง (nuance) หมายถึง การบรรยายอย่างจริงจัง (discourse)
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน (Genres) หรือการปฎิบัติทางสังคมและประวัติศาสตร์ (societal and historical practice)
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กระบวนการของการพั ฒ นาแผนเป็นดั ง กลยุทธ์ ด้ ว ยตั ว มัน เอง แต่ ค่ อ นข้ างจะพิจ ารณาเป็ น
ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของกิจกรรมในการสื่อสารผ่านกิจกรรมในการสร้างสถาบันให้เกิดขึ้น
ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในองค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น Spee and Jarzabkowski (2011: 1221) มอง
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการผลิต แผนเป็นดังกระบวนการวางแผน ซึ่งได้มาจาก
คาถามวิจัย คือ 1) แผนกลยุทธ์ถูกสร้างขึ้นมาจากกระบวนการสื่อสารได้อย่างไร 2) อะไรคือ
ความหมายของกระบวนการสื่อสารที่นาไปสู่แผน และกระบวนการผลิตแผน ในปัจจุบันของ
งานวิจัยด้านองค์ ก รเอกสารมีจานวนมากที่มีการใช้มุมมองด้านความสั ม พันธ์ แบบย้อนกลั บ
(recursive relationship) ระหว่างเอกสารของแผนงานกับการสนทนาอภิปรายที่เ ป็นแนว
ทางการสร้างเนื้อหาและความเข้าใจเพื่อการค้นหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เนื่องจากมันอยู่ในแผนที่เป็นศูนย์กลางของกระบวนการ ข้อความที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแผนจะมา
จากปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารระหว่างผู้ดาเนินการที่เกี่ยวข้อง นั้นคือเอกสารการวางแผนที่ถูก
สร้างขึ้นผ่านการสื่อสารและทาหน้าที่เป็นผลลัพธ์ของการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดสาระ
ในการสื่อสารและรักษาเงื่อนไขสาระการเจรจาจากการสื่อสารเพื่อนาไปสู่การสร้างสื่อ สารต่อไป
ในอนาคต เอกสารการวางแผนยังเป็นสิ่งแทนข้อความทั้งที่สร้างและถูกสร้างโดยกิจกรรมการ
วางแผนกลยุทธ์

ภาพที่ 2.11 รูปแบบกระบวนการแบบย้อนกลับในการสื่อสารระหว่างเอกสารแผนงานกับการสนทนอภิปรายในการวางแผน
ที่มา: Spee and Jarzabkowski (2011: 1237)
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2.5.2 โครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
การทบทวนวรรณกรรมด้านโครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรแบ่งเป็น 4 ประเด็น
ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 2) โครงข่ายการสื่อสารกับการจัดเรียงโครงสร้างระหว่าง
องค์กร 3) โครงข่ายการสื่อสารกับการสร้างคุณค่าระหว่างองค์กร 4) แบบแผนโครงข่ายการ
สื่อสารระหว่างองค์กร และ 5) การสังเคราะห์ทฤษฎีและแนวความคิดโครงข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรในการวิจัย กล่าวในรายละเอียดดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
พื้นฐานกรอบแนวคิดของการรวมกลุ่มทางสังคมของมนุษย์ว่าด้วยมนุษย์เป็นสัตว์สังคม
สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ไ ด้ ด้ ว ยการรวมกลุ่ ม แบ่ ง หน้ า ที่ แ ละบทบาทซึ่ ง กั น ในสั ง คมผ่ า นการ
แลกเปลี่ ยนสิ นค้ าในรูปแบบต่างๆ เพื่อ การดารงชีวิต ดังนั้นการรวมกลุ่ มเพื่อ ดาเนินการต่อ
เป้าหมายร่วมกันบางอย่างของมนุษย์ถูกนิยามเรียกว่า องค์กร
Turk (1973: 37-38) ได้กล่าวว่าการรวมกลุ่มองค์กรของมนุษย์บางครั้งอาจจะมีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นได้บ้างในบางส่วน เนื่องจากการให้คุณค่าของแต่ละบุคคลในสิ่งเดียวกันมักจะไม่
เหมือนกัน บางครั้งอาจกลายเป็นพื้นฐานของการแข่งขันซึ่งกันระหว่างบุคคล และการอยู่รอด
ขององค์กรท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแห่งนั้น สิ่งดังกล่าวทาการเกิดการพัฒนาองค์กรขึ้นไม่ว่าจะเป็น
การขยายองค์กรหรือความซับซ้อนทางด้านต่างๆ เพื่อความสามารถในการแข่งขัน อาจจะเกิด
จากศักยภาพขององค์กรหรือการร่วมมือระหว่างองค์กรก็ได้ บางสถานการณ์ความอยู่รอดของ
องค์กรหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการสนับสนุนช่วยเหลื อทางด้านทรัพยากรและความรู้จากองค์กรหนึ่ง
ดังนั้นการแลกเปลี่ยนบริการและทรัพยากรต่างๆ จึงเกิดขึ้นระหว่างองค์กรอื่นๆ ที่องค์กรของ
ตนเองดาเนินการเองไม่ไ ด้ สิ่ งส าคัญ ของการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์ กรจะเกิดจากลั กษณะ
โครงสร้างของการปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม สร้ อ ยตระกู ล อรรถมานะ (มปป.) ได้ ก ล่ า วเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ความสัมพั นธ์ระหว่างองค์กรในกรณีองค์ กรหนึ่งที่ต้องพึ่งพิงกับองค์กรหนึ่งที่ระบบใหญ่กว่า
องค์กรนั้น ส่วนใหญ่จะต้องมีการปรับตัวหรือทาตามเงื่อนไขขององค์กรที่ระบบใหญ่เ พื่อแลกกับ
การช่วยเหลือทางด้านทรัพยากรและความรู้เพื่อความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้นในการศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ประเด็ น เงื่ อ นไขในการเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรด้วย
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Pearce (2009) ได้กล่าวเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลระหว่ างองค์กรมีการเจรจา
ในเป้ าหมาย มี ก ารแบ่ ง ปัน ความรั บ ผิ ดชอบ ทรั พ ยากรและความรู้ เ พื่ อ ด าเนิ นการให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ร่วมกัน กลุ่มบุคคลที่มาปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เรียกว่า กลุ่มความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กร (ดูภาพที่ 2.12 ประกอบ) ซึ่งจะมีลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอย่าง
เป็นทางการดังที่ Turk (1973) กล่าวไว้อีกด้วย นอกจากนั้นกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจะ
ย้ อ นกลั บ ไปปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สมาชิ ก ภายในแต่ ล ะองค์ ก รส่ ง ผลให้ เ กิ ด การจั ด เรี ย งโครงสร้ า ง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ เกิ ด การจั ด สรรทรั พ ยากรและความรู้ ใ ห้ เ กิ ด ความเหมาะสมในการ
ขับเคลื่ อนการดาเนินการให้บรรลุ เ ป้าหมายร่ว มกัน ดังที่ สร้อ ยตระกูล (มปป.) และ Suzuki
(2003) (ดูภาพที่ 2.13 ประกอบ)

ภาพที่ 2.12 กรอบแนวคิดการร่วมมือระหว่างองค์กร
ที่มา: Pearce, 2009: 5

ภาพที่ 2.13 การจัดเรียงโครงสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ที่มา: Suzuki, 2003

85

โครงข่ายการสื่อสารกับการจัดเรียงโครงสร้างระหว่างองค์กร
Timpka et al. (2007) ได้ศึกษาลักษณะโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กรณีศึกษาการบริการสาธารณสุขกับชุมชนผ่านทฤษฎีโครงข่าย
ผู้ดาเนินการ (Actor network theory) พบว่าปฏิสัมพันธ์โครงข่ายทางสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
แทรกแซงลั ก ษณะเชิ ง องค์ ก รทั้ ง ระดั บ ชุ ม ชนและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รภายนอก
โครงสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรควรมีความสม่าเสมอและมีความเป็นทางการตามที่
Pearce (2009) และ Turk (1973) ได้กล่าวไว้เช่นกัน ทั้งนี้จานวนของกิจกรรมหรือกระบวนการ
ที่ ท าให้ เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งเป็ น โครงข่ า ยถื อ ว่ า เป็ น พื้ น ที่ ใ นการเจรจารายละเอี ย ดของ
กระบวนการวางแผนกับโครงข่ายของชุมชนได้เป็นอย่างดี ผู้ดาเนิ นการในโครงข่ายองค์กรหนึ่ง
เมื่อ มีปฏิสั มพันธ์ กั บผู้ดาเนินการในโครงข่ายองค์ กรอื่นมักจะมีอิทธิ พลซึ่งกันในการจัดเรียง
เป้าหมาย ความสนใจ จนถึงการวางแผนและกลยุทธ์เพื่อดาเนินการให้บรรลุ เป้าหมาย และ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการปฏิสัมพันธ์สามารถนาไปสู่ความเข้าใจสาระร่ วมกันได้อย่างชัดเจน
มีการให้นิยามและคุณค่าร่วมกั น ตลอดจนการสร้างเป้าหมายร่วมกันที่จะเป็นพื้นฐานในการ
วางแผนและดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการนี้นอกจากจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด
การปรับแนวคิดต่อผู้ดาเนินการบุคคลอื่นภายในองค์กรหรือบุคคลที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
แล้ว ยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการจัดเรียงกลยุทธ์เชิงองค์กรให้เหมาะสมสาหรับการดาเนินการ
ในลักษณะเฉพาะของสาระที่เจรจาร่วมกัน ประเด็นนี้จะสัมพันธ์กับแนวคิดทฤษฎีการวางแผนที่
Faludi ได้กล่าวไว้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม Timpka et al. (2007) ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดเรียงโครงข่ายผู้ดาเนินการ
ในระดับภาพรวมว่าควรมีการเจรจาและบูรณาการแผนงานร่วมกันก่อนดาเนินการติดต่อกับ
องค์ ก รชุมชนให้ มีลั ก ษณะความสั มพันธ์ ระหว่า งองค์ กร เนื่อ งจากแต่ล ะหน่ว ยงานภายนอก
โดยเฉพาะภาครั ฐ มั ก จะมี ลั ก ษณะแยกกั น ท างานโดยไม่ มี ก ารเจรจาเกี่ ยวกั บ เป้ า หมาย
วัต ถุ ประสงค์ วิธีก ารดาเนินงานและลั กษณะปฏิสัมพันธ์ การติดต่อ ประสานงาน มักจะทาให้
โครงข่ายการสื่อสารข้อมูลมีความสับสนในประเด็นสาระและความไม่ทั่วถึงในการรับรู้กับชุมชน
สิ่งนี้จะส่งผลต่อการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ยากขึ้น ทั้งนี้สาหรับหน่วยงานภาครัฐในการ
ฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน ถ้ามีการเจรจาทางด้านนโยบายและบูรณาการแผนงานร่วมกัน
ก่ อ นด าเนิ นการติ ด ต่ อ กั บ ชุ ม ชน สิ่ ง นี้ จ ะส่ ง ผลต่ อ ลั ก ษณะการจั ด โครงสร้ า งการปฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างองค์กร และจะนาไปสู่การจัดเรียงโครงข่ายการปฏิสัมพันธ์กับการจัดเรียงโครงสร้างเชิง
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องค์ ก รให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ การด าเนิ น การในระดั บ พื้ น ที่ ชุ ม ชนอี ก ด้ ว ย (ดู ภ าพที่ 2.14
ประกอบ)

ภาพที่ 2.14 การแทรกแซงการร่วมมือระหว่างองค์กรเพือ่ การจัดเรียงปฏิสัมพันธ์บุคคลากรระหว่างองค์กร
ที่มา: Timpka et al., 2007: 433-434

โครงข่ายการสื่อสารกับการสร้างคุณค่าระหว่างองค์กร
Conti (2010) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ร ะบบการจั ด การเชิ ง คุ ณ ภาพ (Quality
management system) และกระบวนการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในโครงข่ายการประสานความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร การประสานความร่วมมือภายในองค์กรกับหน่วยย่อยอย่างระบบ สิ่งนี้ถูก
เรียกว่า สถาปัตยกรรมองค์กร (Organizational architecture) ซึ่งถือเป็นปรัชญาในการจัดการ
สมัยใหม่ที่คิดค้นและดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงองค์กร
ในการบริ ห ารจากแนวตั้ ง (Vertical
organization) หรื อ องค์ ก รล าดั บ ขั้ น (Hierarchical
organization) มามุ่งเน้นองค์กรแนวราบเชิงกระบวนการ (Process-based organization)
การรวมกลุ่มองค์กรของมนุษย์จะมีลักษณะเฉพาะในการสร้างรูปแบบการดาเนินการ
ร่วมกัน คื อ วัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นหัว ใจสาคัญ เชิงระบบของสังคมและเป็นสิ่งที่กาหนดอัตตา
ลั ก ษณ์ กั บ ความสามารถในการสร้า งคุ ณค่ าให้กั บสมาชิก องค์ ก ร ทั้ง นี้สิ่ งแวดล้ อ มภายนอก
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เช่นเดียวกันที่มีอิทธิพลต่อการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสมาชิกองค์กรเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
ไป
ความสัมพันธ์กับการแลกเปลี่ยนคุณค่าในสถานการณ์ที่ประกอบไปด้วยบุคคลลักษณะ
ต่างๆ ซึ่ งอาจจะมี ไ ด้ทั้ งในความหมายด้า นบวกและด้ านลบ คุ ณ ค่ าที่ เ กิด ขึ้น อาจจะเป็น เชิ ง
เศรษฐกิจก็ได้ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเชิงคุณธรรม
ทางจิตวิญญาณก็ได้ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ของบุคคลทางสังคม ความสัมพันธ์ดัง กล่าวเหล่านี้จะ
เป็นสิ่งที่เข้าใจเชิงคุณภาพ และคุณค่าจะถูกสร้างหรือแลกเปลี่ยนเมื่อมีการบริหารจัดการเชิง
คุณภาพกับการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและระบบสิ่งแวดล้อม
Conti (2010) ได้ก ล่าวอธิบายในภาพที่ 2.15 เกี่ยวกับระบบองค์กรที่อยู่ภายใน
สิ่ งแวดล้ อ มที่เ ป็นระบบใหญ่ ก ว่าองค์ กร (The supra-system) ซึ่งมีแนวคิ ดในการแบ่ ง
สิ่งแวดล้อมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมในการแลกเปลี่ยน (Transactional environment) กับ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระ (Independent environment) กระแสของคุณค่าจะทาให้เกิดคุณลักษณะ
ความสัมพันธ์ขององค์กรกับสิ่งแวดล้อมที่องค์กรอยู่ผ่านการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับบุคคลผู้
เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรื อ กลุ่ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก องค์ ก ร อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว่ า สิ่ ง แวดล้ อ มในการ
แลกเปลี่ยนจะมีอิทธิพลในการแลกเปลี่ยนและสร้างคุณค่าให้กับองค์กรก็ตาม แต่ศูนย์กลางของ
การนิยามและกระบวนการสร้างคุ ณค่าในสิ่งต่างๆ คือ ตัวองค์ กรเอง และการปฏิสัมพันธ์ทั้ง
ภายในกับภายนอกองค์กรจะเป็นปัจจัยสาคัญต่อการสร้างคุณค่าให้กับสมาชิกองค์กรมากกว่า
การด าเนิ น การตามขั้ นตอนเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายโดยปราศจากการเข้ า ใจต่อ คุ ณ ค่ าของการ
ดาเนินการของสมาชิกทั้งหมด

ภาพที่ 2.15 แบบจาลองเชิงระบบขององค์กรกับปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ที่มา: Conti, 2010: 357
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สุดท้าย Conti ได้สรุปมุมมองเชิงระบบไว้ว่าองค์กรเกิดขึ้นจากลักษณะของโครงข่ายแต่
ละบุคคลที่มีการปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นระบบและทาให้เกิดคุณค่าร่วมกันในการ
รวมกลุ่ ม เพื่ อ ด าเนิ น การบางอย่ า ง ดั ง นั้ น ค านิ ย ามโครงข่ า ย (Network) หมายถึ ง ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนหรือองค์กรที่สร้างคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน
แบบแผนโครงข่ายการสื่อสารระหว่างองค์กร
Kumar and van Dissel (1996) ได้กล่าวเกี่ยวกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
เปรียบเสมือนระบบฐานเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและข้อมูลร่วมกันขององค์กรที่มาปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกัน เพื่อการดาเนินการและการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เป็นหุ้นส่วน การ
บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร Kumar and van Dissel ได้อ้างถึงวิธีการแบ่ง
ประเภทความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร โดย Robey and Sales (1994) เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1)
โครงข่ายแบบวงล้อ (Wheel network) 2) โครงข่ายแบบลูกโซ่ (Chain network) และ 3)
โครงข่ายแบบทุ ก ช่อ งทาง (All-channel network) (ดูภ าพที่ 2.16 ประกอบ) ซึ่งโครงข่า ย
ความสัมพันธ์หรือการติดต่อแบบวงล้อจะมีศูนย์กลางการควบคุมการดาเนินการทั้งหมดอยู่ที่
องค์กรศูนย์กลางมีลักษณะการร่วมมือแบบเป็นทางการมาตรฐานผ่านกฎหรือข้อตกลงร่วมกัน มี
ลักษณะโครงสร้างเชิงองค์กรอย่างชัดเจน มีลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในการ
ปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางสมาชิกและการแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่า
โครงข่ายแบบวงล้อ

โครงข่ายแบบลูกโซ่

โครงข่ายแบบทุกช่องทาง

ภาพที่ 2.16 ประเภทรูปแบบระบบการร่วมมือระหว่างองค์กร
ที่มา: Robey and Sales, 1994 (Cited in Kumar and van Dissel, 1996: 287)

ส่วนโครงข่ายความสัมพันธ์แบบลูกโซ่จะมีลักษณะการติดต่อสื่อสารองค์กรต่อองค์กรซึ่ง
มีลั ก ษณะความสั มพั นธ์ เ ฉพาะของการร่ ว มดาเนินการเป็นแบบแผน ความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
องค์ก รจะมีลั ก ษณะห่ ว งโซ่อุปทานหรือความต้อ งการและความสามารถสนับสนุนทรัพยากร
ระหว่างองค์กรแบบส่งต่อ
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สุดท้ายโครงข่ายความสัมพันธ์แบบทุกช่องทางสมาชิกระหว่างองค์กรสามารถเชื่อมโยง
ถึงกั นได้ทั้งหมดโดยไม่จาเป็นต้อ งผ่ านองค์ กรหรือ สมาชิกอื่นแบบลูกโซ่ การติดต่อสื่ อสารมี
ความเข้มข้นสู ง ลั กษณะโครงสร้างองค์ กรที่เ กิดขึ้นจะมาจากการปรับโครงสร้างร่ว มกันของ
สมาชิกองค์กร ดังนั้นโครงสร้างองค์กรจึงมีลักษณะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนไปตามบริบทสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ Brummel, Nelson, and Jakes (2012) ได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม
ท่ า มกลางภาครั ฐ และภาคชุ ม ชนผ่ า นลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงโครงข่ า ยการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ท่ามกลางตัวแทนระหว่างองค์กรในการกาหนดนโยบายและการดาเนินการด้านการจัดการไฟป่า
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนกระบวนการวางแผน ระหว่างกระบวนการวางแผน
และหลั ง จากกระบวนการวางแผน เปรี ยบเทียบในกรณี ศึก ษา 3 พื้ นที่ ได้ แก่ ย่า นพื้น ที่ 1)
Murrumbidgee Irrigation 2) Illawarra และ 3) Snowy-Monaro ในรัฐ New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม (Social network analysis:
SNA) การรวบรวมข้อมูลโครงข่ายทางสังคมในแต่ละพื้นที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยแบบสอบถาม
กับผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวางแผน สาหรับการวิเคราะห์เปรีย บเทียบ ผลการศึกษาพบว่า
ในกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมได้ส่งผลให้เกิดโครงข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร
ขึ้น ผู้มีส่วนร่วมได้สร้างโครงข่ายติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้นจากกระบวนการวางแผนตามขั้นตอน
ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์โครงข่ายทางสังคมได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระยะก่อน
เข้ า กระบวนการวางแผนที่ มี ลั ก ษณะเป็ น ล าดั บ ศั ก ย์ ไ ปสู่ ลั ก ษณะการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี ก าร
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง แต่ละผู้มีส่วนร่วมสามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารซึ่งกันได้โดยตรง โดยไม่
ต้องผ่านผู้มีส่วนร่วมบุคคลอื่นก่อนไปหาอีกบุคคล (ดูภาพที่ 2.17 ประกอบ) แต่อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารให้มีลักษณะทั่วถึง ได้แก่
ความขัดแย้งที่เคยมีมาก่อนของผู้มีส่วนร่วม ขนาดของกลุ่มผู้มีส่วนร่วมมีขนาดใหญ่ การบริหาร
เชิงกระบวนการ เป็นต้น
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ภาพที่ 2.17 การเปลี่ยนแปลงโครงข่ายการติดต่อปฏิสัมพันธ์การร่วมมือระหว่างองค์กร
ที่มา: Brummel, Nelson, and Jakes, 2012: 523

โครงข่ า ยทางสั ง คมนั บ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของการสื่ อ สารโดยมี เ ป้ า หมายของการ
แลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดรู้ความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มองค์กร
การแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวจะสามารถนาไปสู่การตระหนักรู้ของผู้รับความรู้ทาให้เกิดการ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้โครงข่ายทางสังคมยังถือเป็นกระบวนการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้องและตรงกันต่อประเด็นสาระเหล่านั้น ทั้งนี้สิ่งสาคัญของการสื่อสารเพื่ อ
สร้างความเข้าใจร่วมกันจะสามารถนาไปสู่การพัฒนาร่วมกันของชุมชนได้ ดังที่จินตวีร์ เกษมสุข
(2554: 7) ได้กล่าวไว้ว่าการที่ชุมชน สังคมหรือประเทศจะสามารถพัฒนาได้นั้น จาเป็นต้องมี
การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นโครงข่ายเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติก รรม
ของชุ ม ชน เมื่ อ ชาวชุ ม ชนมี ก ารสื่ อ สารปฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น ไม่ ว่ า จะผ่ า นช่ อ งทางใดก็ ต ามจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในตัวบุคคลและสังคม เช่น ทัศนคติ พฤติกรรม ซึ่งจะทาให้
เกิดการพัฒนาต่อไป
การสังเคราะห์ทฤษฎีและแนวความคิดโครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในการวิจัย
องค์ ก รชุมชนจะมีบทบาทในการฟื้นฟูเ มืองและการพัฒนาชุมชนของตนเองได้นั้นมี
ความจาเป็นต้องพึ่งพิงทรัพยากรจากองค์กรอื่นทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณและองค์ความรู้
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ในการสร้างเข้าใจบทบาทขององค์กรชุมชนจึงมีความจาเป็นต้องสร้างกรอบแนวคิดทางด้าน
ความสั มพั นธ์ ระหว่างองค์ ก รขององค์ กรชุมชนที่ทาหน้าที่เ ป็นตัว ประสานเชื่อ มโยงระหว่า ง
ทรัพยากร งบประมาณและองค์ความรู้ขององค์กรภายนอกกับสมาชิกชุมชน ในการขับเคลื่อน
การดาเนินการฟื้นฟูเ มือ งและการพัฒนาชุมชนและเงื่อนไขในการเกิดความสั มพันธ์ระหว่าง
องค์กรด้วยเช่นกัน นอกจากนี้กรอบแนวคิดความสั มพันธ์ระหว่างองค์กร เมื่อนามาประยุกต์ใช้
กับแนวคิดผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการแบ่งลักษณะของการอยู่อาศัยภายในกับภายนอกพื้นที่สามารถ
ใช้ในการออกแบบระดับการวิเคราะห์บทบาทขององค์กรชุมชน (ดูภาพที่ 2.18 ประกอบ)
องค์กรชุมชน

องค์กร
ภายนอก

สมาชิก
ชุมชน

ขอบเขตการวิเคราะห์บทบาทการมีส่วนร่วม
ขององค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอก

องค์กรชุมชน

องค์กร
ภายนอก

สมาชิก
ชุมชน

ขอบเขตการวิเคราะห์บทบาทการดาเนินการ
ขององค์กรชุมชนกับสมาชิก

หมายเหตุ-เส้นหนา หมายถึง ขอบเขตการวิเคราะห์บทบาทขององค์กรชุมชน
ตามกรอบแนวคิดผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกพืน้ ที่กับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ภาพที่ 2.18 การประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกพื้นที่
กับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในการวิเคราะห์บทบาทการเชื่อมโยงขององค์กรชุมชน

2.5.3 โครงข่ายทางสังคมกับกระบวนการตัดสินใจ
แนวคิดโครงข่ายทางสังคมได้มีการกล่าวถึงมาตลอดในทฤษฎีกระบวนการวางแผนที่มี
การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องมีการเจรจาต่อรองสิทธิในการร่วม
สร้างนโยบาย รายละเอียดของแผน ตลอดจนด้านการดาเนินการของกลุ่มชาวเมืองผู้อยู่อาศัย
ภายในพื้นที่แห่งนั้น แนวคิดนี้มุ่งเน้นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร
ท่ามกลางกระบวนการวางแผนในเนื้อหาสาระใดสาระหนึ่ง ระดับของการปฏิสัมพันธ์ ของแต่ละ
บุคคลจะขึ้นอยู่กับจานวนและความถี่ของการปฏิสัมพันธ์ภายในโครงข่ายทางสังคม นอกจากนี้
ระดั บ ปฏิ สั ม พั น ธ์ จ ะถู ก พิ จ ารณาเป็ น กระบวนการทางสั ง คมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ช่ อ งทางของการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารที่จะนาไปสู่การเจรจาสร้างฉันทามติ ความสัมพันธ์เชิง
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อานาจ ตลอดจนการระดมทรัพยากรและทุนทางสั งคมที่จาเป็นต่ อ การดาเนินการเพื่อ บรรลุ
เป้าหมายร่วมของกลุ่มทางสังคมที่เกิดขึ้น (Nooy, Mrvar and Batagelj, 2005)
de Kruijf (2008) อธิบายเกี่ยวกับปัญหาเชิงโครงสร้างของการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจมักเกิดขึ้นจากความปราศจากโครงสร้างและความซับซ้อนของสังคมที่
ทาให้ขาดความเข้าใจในความรู้และองค์ประกอบที่ควรเป็น เช่น การให้คุณค่า บรรทัดฐานทาง
สังคม วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มองค์กร และความไม่เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางความคิด
เช่น ข้อมูลการวิจัยและข้อมูลข่าวสาร ปัญหาที่กล่าวมาเป็นผลมาจากช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควร
เป็น กั บสถานการณ์ ที่ค าดการณ์ ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ง หมด ซึ่ งบุค คลเหล่ านี้ มักจะไม่เ ข้ าใจ
เกี่ยวกับปัญหาเนื่องจากแต่ละบุคคลจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน
การรับรู้เกิดขึ้นจากจินตนาการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่มีประเด็นต่างๆ
เกิดขึ้นว่าจะมองว่าเป็นปัญหาหรือไม่ และในสถานการณ์นั้นมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเพียงใด
ดังนั้นการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมและกลายเป็นวัตถุประสงค์ที่
เป็นสิ่งที่กาหนดกลยุทธ์ต่างๆ ของบุคคลเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ของ
แต่ละบุคคลจะถูกใช้ให้มีอิทธิพลกับบุคคลอื่นๆ ในกระบวนการกาหนดหรือตระหนักต่อปัญหาที่
มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของตน
กระบวนการตัดสินใจโดยส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบมาจากกระบวนการกาหนดนโยบาย
และมีเป้าหมายในการแก้ปัญหา ในปัจจุบันกระบวนการแก้ปัญหาได้เปลี่ยนมุมมองเชิงวิเคราะห์
ที่กลุ่มภาครัฐเป็นศูนย์กลางในการกาหนดวั ตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาและดาเนินการไปสู่
มุมมองการบริหารเชิงกระบวนการที่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกาหนดปัญหาเชิงนโยบาย
ดังนั้นจะมีความแตกต่างของการรับรู้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามากาหนดปัญหาเชิง
นโยบาย การปฏิสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ขาดไม่ได้ และ
มีความจาเป็นต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับประเด็นสาระในการสื่อสารควบคู่ไปด้วยกัน
การติดต่อสื่อสารเกิดความรู้ร่วมกันจากการพูดคุยอย่างเป็นโครงข่ายท่ามกลางผู้มีส่วน
ได้เสีย ในระหว่างกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นสาระของการแก้ปัญหาจะค่อยๆ ถูกพัฒนา เมื่อ
การดาเนินการติดต่อสื่อสารในแต่ละผู้มีส่วนได้เสียจานวนหลายครั้งเพิ่มมากขึ้น กระบวนการ
รับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมของบุคคลเหล่านี้จะมีการพัฒนากรอบแนวคิดและการพัฒนาเชิงโครงสร้างใน
กระบวนการมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น (ดูภาพที่ 2.19 ประกอบ)

93

ภาพที่ 2.19 กรอบแนวคิดแสดงความแตกต่างขององค์ประกอบโครงสร้างปัญหาโครงข่าย
ที่มา: de Kruijf, 2008

Gilbert (1979) ได้อธิบายลักษณะโครงสร้างในกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชนเพื่อไปสู่การตัดสินใจร่วมกันและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ความเข้าใจดังกล่าวจะสามารถ
นาไปสู่การออกแบบโครงการการวางแผนชุมชนเพื่อให้เกิดกลไกของกระบวนการวางแผนแบบ
มีส่วนร่วมและการตัดสินใจร่วมกัน
การวางแผนแบบมี ส่ ว นร่ ว มมุ่ ง เน้ น ในการแลกเปลี่ ย นข่ า วสารและความรู้ ซึ่ ง การ
แลกเปลี่ ยนนี้ เ องจะสร้างให้ เ กิ ดโครงข่ายทางสั ง คมเพื่ อ ช่ว ยในการสื่ อ สารและการตั ดสิ นใจ
ท่ามกลางผู้มีส่วนร่วม นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ท่ามกลางผู้มีส่วนร่วมในแต่ละองค์กร ดังนั้นโครงข่ายทางสังคมในกระบวนการวางแผนจะส่งผล
ต่อการจัดรูปแบบโครงสร้างเชิงองค์กรและกระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียเกิดขึ้น
2.5.4 โครงข่ายทางสังคมกับการสนับสนุนทรัพยากร
Cox (2005) ได้กล่าวว่าโครงข่ายเป็นดังชุดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงหรือการ
ติดต่อปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเฉพาะของกลุ่มคน เช่น ชุดรูปแบบความสัมพันธ์ความเป็นเครือ
ญาติ ความเป็นเพื่อน การทางานหรือความเกี่ยวข้องในชุมชน องค์ประกอบของโครงข่ายทาง
สังคมอยู่ในส่วนของสัดส่วนความสั มพันธ์ในการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ 12 กับไม่
เป็นทางการ13
12

การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ ได้แก่ หน่วยงานในการให้บริการ เช่น หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เพื่อน สมาชิกในชุมชน ฯลฯ กลุ่มผู้ที่ไม่มกี ารบริหารจัดการเพื่อ
การให้ความสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ซึง่ จะมีความสาคัญในกระบวนการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยน

13

94

การแทรกแซงสนับสนุนทางสังคมเป็นแนวทางของการสนับสนุนอย่างเป็นโครงข่ายเพื่อ
การขับเคลื่อนดาเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีเป้าหมายของการแทรกแซงคือการ
สร้ างความเหมาะสมในการสนับ สนุ นจากโครงข่ ายทางสั งคมที่ มีอ ยู่ ต ามธรรมชาติ ไปสู่ ก าร
เอื้ออานวยในการเกิดขึ้นของโครงข่าย การเพิ่มขึ้นของโครงข่าย และการแทรกแซงโครงข่าย
เป็นไปเพื่อให้เกิดพื้นที่การปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะของ
บริบทแห่งนั้น เช่น ลักษณะสถานะของสมาชิก ทรัพยากรที่ จาเป็นในการดาเนินโครงการใน
พื้นที่ ตลอดจนทักษะความสามารถในการดาเนินการและลักษณะการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนใน
พื้นที่แห่งนั้น เพื่อสามารถระบุความต้องการทรัพยากรที่จาเป็นของบริบทแห่งนั้นที่ยังขาดแคลน
อยู่นาไปสู่การเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นๆ ค้นการระดมทรัพยากรสาหรับการดาเนินโครงการต่อไป
สิ่งดังกล่าวมุ่งเน้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการให้บริการและการจัดเตรียมทรัพยากรที่จาเป็น
ต่ อ การด าเนิ น การให้ เ หมาะสมในแต่ ล ะบริ บ ท โดยรู ป แบบของการจั ด เตรี ย มทรั พ ยากรที่
เหมาะสมกับแต่ละบริบทพื้นที่จะมาจากกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และโครงข่ายทางสังคม
ของผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานการณ์
2.5.5 การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม
ในการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ วิธีการวิเ คราะห์โครงข่ายทางสังคมได้กลายเป็น
เครื่องมือเชิงระเบียบวิธีวิจัยที่มีศักยภาพอย่างมากควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เชิงสถิติ แนวคิด
ด้านโครงข่ายได้ถูกนิยาม ทดสอบและประยุกต์ใช้ในการวิจัย โดยแนวคิดนี้ได้รับการพัฒนามา
จากศาสตร์ด้านมนุษยวิทยา สังคมวิทยา และนาไปสู่ศาสตร์ด้านการบริหาร (Nooy, Mrvar, and
Batagelj, 2005)
การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม (Social Network Analysis: SNA) มุ่งเน้นค้นหาว่า
บุคคลหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือไม่อย่างไรท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีการดาเนิน
กิจกรรมอยู่ โดยมีเงื่อนไขของแนวคิด คือ บุคคลผู้ที่เข้ากับลักษณะสังคมได้ดีจะมีแนวโน้มของ
ปฏิสัมพันธ์มาก กลุ่มบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันสูงมักจะมีแนวโน้มในการเกิดทัศนคติร่วมกันสูง
และบุคคลิกลักษณะที่คล้ายกันและถูกพิจารณาเป็นกลุ่มทางสังคมเดียวกัน สมาชิกของกลุ่มทาง
สังคมนี้มักจะได้รับการสนับสนุนต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น (แมคนีล และ วิลเลียม แมคนีล ใน
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ (แปล), 2552; Scott, 2000; Nooy, Mrvar, and Batagelj, 2005;
Bruggeman, 2008; Bodin, and Crona, 2009) นอกจากนี้ลักษณะแบบแผนโครงข่ายจะขึ้นอยู่
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กับประเภทของความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลในโครงข่าย และจะมีผล
โดยตรงต่อกระบวนการทางสังคม ทั้งนี้ประเด็นสาระของการปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย
จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ ทาให้เกิดประเภทของแบบแผนโครงข่ายเกิดขึ้นอย่างแตกต่างกันอีกด้วย
(Bodin and Crona, 2009: 367)

2.6 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมนาไปสู่การสรุปแนวคิดการวิจัยแบ่งประเด็นการอธิบายเป็น 2
ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดกลุ่มทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ 2) กรอบแนวคิดการ
วิจัย
2.6.1 การจัดกลุ่มทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนสามารถจัดกลุ่มทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรได้ดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 การจัดกลุ่มทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายนอก
การแทรกแซงสนับสนุนเชิงกระบวนการ
การแทรกแซงในการกาหนด
วัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาจาก
ภายนอก
การติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอก

ตัวแปรตาม

เจ้าของทฤษฎี

โครงข่ายทางสังคม
ความแตกต่างในการรับรู้และตระหนัก
ต่อปัญหา

Boonyabanya (2005; 2003)
Turner (อ้างใน นพดล สหชัยเสรี,
2543); de Kruijf, J.V. (2008)

การจัดเรียงโครงสร้างการปฏิสัมพันธ์
ภายในองค์กรชุมชน

สร้อยตระกูล อรรถมานะ (มปป.); Turk
(1973); Suzuki (2003); Pearce
(2009)
Boonyabanya (2005; 2003); Conti
(2010)

การประสานระหว่างองค์กร กับหน่วย
ย่อยภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ

โครงข่ายทางสังคม

ลักษณะการมีส่วนร่วม

ลักษณะการตัดสินใจสิน

การให้ความรู้ความเข้าใจและความ
ฉันทามติในการตัดสินใจร่วมกัน
ตระหนักต่อสถานการณ์ร่วมกันของ
สมาชิก
ปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กรชุมชนกับสมาชิก
บริบทที่มีความหมายร่วมกัน: สภาพ
การปฏิสัมพันธ์และการรวมกลุ่มองค์กร
บริบทในที่อยู่อาศัยหรือปัญหา, ความ
เข้าใจ ตีความและให้คุณค่าร่วมกัน,

Arnstein (1969); Choguill (1996);
Hamdi and Goethert (1997)
O’Donnell, Tharp, and Wilson (1993)

ปุสตี อาคมานนท์ และปัทมา สุพรรณกุล
(2549); สมพงษ์ พัดปุย อ้างใน ฉันทัส
เพียรธรรม (2542); Turk, (1973);
Conti (2010)
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ตัวแปรต้น
การปฏิสัมพันธ์

ตัวแปรตาม
ความเข้าใจและความตระหนักต่อ
สถานการณ์ร่วมกันของสมาชิก
การให้คุณค่าร่วมกันในการกาหนด
เป้าหมายการรวมกลุ่ม
การมีส่วนร่วมทางสังคม และการ
วางแผนกลยุทธ์ร่วมกัน

โครงข่ายทางสังคม
การให้คุณค่าร่วมกัน
การรวมกลุ่มองค์กร
กิจกรรมในกระบวนการวางแผน

กลุ่มย่อยทางสังคม
โครงข่ายทางสังคม

การตัดสินใจร่วมกัน
โครงข่ายทางสังคม
การให้คุณค่าร่วมกันในการกาหนด
เป้าหมายการรวมกลุ่ม
โครงข่ายทางสังคม

การรับรู้และการให้คุณค่าร่วมกัน
โครงข่ายทางสังคม
การสนับสนุนทรัพยากร

ปัจจัยภายนอกด้านลักษณะกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิทธิครอบครองที่ดิน
ลักษณะกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดิน
รูปแบบการพัฒนาชุมชนของโครงการ
บ้านมั่นคง

เจ้าของทฤษฎี
ประเวศ วะสี (อ้างใน สมพันธ์ เตชะอธิก
, 2540)
Conti, T. (2000); de Kruijf, J.V.
(2008)
ปุสตี อาคมานนท์ และปัทมา สุพรรณกุล
(2549); สมพงษ์ พัดปุย อ้างใน ฉันทัส
เพียรธรรม (2542); Repetti and
Prelaz-Droux (2002); Spee and
Jarzabkowski (2011)
Kumar and van Dissel (1996);
Brummel, Nelson and Jake (2012)
Gibert (1979); de Kruijf (2008)
Gibert (1979)
O’Donnell, Tharp, and Wilson (1993)
Ashby (1957); Cadwallader (1959);
Faludi (1984); Hamdi and Geothert
(1997); Repetti and Prelaz-Droux
(2002)
Hamdi and Geothert (1997)
Nooy, Mrvar and Batagelj (2005)
แมคนีล และ วิลเลียม แมคนีล (ใน
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ (แปล), 2552);
Scott (2000); Cox (2005); Nooy,
Mrvar and Batagelj (2005);
Bruggeman (2008); Bodin and Crona
(2009)
Boonyabanya (2005; 2003)

2.6.2 กรอบแนวคิดการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย พบว่ า บทบาทขององค์ ก รชุ ม ชนใน
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนจะมีลักษณะการเป็นตัวกลางประสานการเชื่อมโยง
ระหว่างองค์กรภายนอกกับสมาชิกขององค์กรภายในชุมชน และมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะ
กรรมสิทธิ์ แ ละสิทธิการครอบครองที่ดิน ต่อสถานะความมั่นคงของชุมชน สามารถสรุปกรอบ
แนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ (ดูภาพที่ 2.20 ประกอบ)
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ลักษณะกรรมสิทธิ์กับสิทธิการครอบครองที่ดิน
ความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชน
ปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย
การ
เชื่อมโยง
กับองค์กร
ภายนอก

บทบาทขององค์กรชุมชนในการเป็นตัวกลางประสานการเชื่อมโยง
วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชน
รูปแบบการติดต่อสือ่ สารขององค์กรชุมชน

การ
เชื่อมโยง
กับสมาชิก
องค์กร
ชุมชน

บทบาทในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน

รูปแบบกระบวนการมีสว่ นร่วมขององค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอก

รูปแบบการพัฒนาชุมชน

ภาพที่ 2.20 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนจะประกอบไป
ด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1)
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รภายนอก หมายถึ ง ลั ก ษณะปฏิ สั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
องค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอกในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงร่วมกัน ปฏิสัมพันธ์นี้จะทาให้
เกิ ดความสั มพันธ์ ระหว่างองค์ ก รไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทรัพยากรที่ส าคั ญในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง เช่น งบประมาณและองค์ ค วามรู้ ตลอดจนเงื่อ นไขการดาเนินการเพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนทรัพยากรขององค์กรชุมชน เช่น การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนแบบ
เป็นทางการ
2)
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในองค์ ก รชุ ม ชนกั บ สมาชิ ก ขององค์ ก รชุ ม ชน หมายถึ ง
กระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชน
เพื่อจะนาไปสู่การตัดสินใจร่วมกันอย่างฉันทามติในการกาหนดทิศทางและรูปแบบการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง และ
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3)
ปัจจัยภายนอกด้านลักษณะกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิทธิการครอบครองที่ดิน และ
ด้านความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชนก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง หมายถึง ลักษณะ
การเจรจากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน
กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งรูปแบบของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิทธิครอบครองจะมีหลายรูปแบบ
เช่ น ที่ ดิ น ของภาครั ฐ ให้ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย เป็ น ระยะเวลา 30 ปี หรื อ การไม่
สามารถเจรจาเช่าที่ดินของภาคเอกชนได้ จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการหาที่ดินอื่นเพื่อการอยู่
อาศัยที่มั่นคงขององค์กรชุมชน เป็นต้น
ความสั มพั นธ์ ขององค์ ประกอบทั้ง 3 สามารถอธิ บายรายละเอียดได้ว่า บทบาทของ
องค์กรชุมชนในการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นอย่างเป็น ขั้นตอนในกระบวนการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง โดยขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงสามารถจาแนกได้เป็น 4 ขั้น
ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชน ซึ่งจะเกิดขึ้นจาก
ความตระหนักต่อการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนของสมาชิกเอง หรือการแทรกแซงในการรวมกลุ่ม
จากองค์กรภายนอกเพื่ อแลกกับเงื่อนไขการสนับสนุน ทรัพยากรในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคง
ขั้นตอนที่ 2 รูปแบบการติดต่อสื่อสารขององค์กรชุมชน ซึ่งมีลักษณะการสื่อสารอย่าง
ครอบคลุมหรือมีลักษณะศูนย์กลางควบคุมการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 3 บทบาทในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน แจกแจงใน
รายละเอียดตั้งแต่รูปแบบการสื่อสารข้อมูลกับสมาชิกขององค์กรชุมชน กิจกรรมการรวมกลุ่ม
และกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ตลอดจนวิธีการตัดสินใจร่วมกัน
ขององค์กรชุมชน และ
ขั้นตอนที่ 4 รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอก ซึ่งจะมี
ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนหรือการมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น
โดยจะมีปัจจัยภายนอกด้านลักษณะกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีอิทธิพลต่อสิทธิครอบครองที่ดิน
ขององค์กรชุมชนในที่ดินเดิม หรือต้องย้ายชุมชนไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่อื่น และปัจจัยภายนอก
ด้านความมั่ นคงในการอยู่ อ าศั ยของชุ มชนก่อ นเข้ าร่ ว มโครงการบ้ านมั่ นคงจะมีอิ ทธิ พ ลต่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการรวมกลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชนของสมาชิ ก ทั้ ง หมดที่ จ ะมาจากความตระหนั ก
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ความสาคัญในการรวมกลุ่มองค์กรของสมาชิก หรือมาจากการแทรกแซงเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
องค์กรชุมชนจากองค์กรภายนอก ซึ่งลักษณะของวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนที่
กล่ า วมาจะส่ งผลกระทบเป็ นลู ก โซ่ ใ นแต่ล ะขั้ นตอนของการด าเนินโครงการบ้า นมั่ นคงให้ มี
รูปแบบที่แ ตกต่างกันทั้งรูปแบบการติดต่อ สื่ อ สารขององค์ กรชุมชน ลั กษณะบทบาทในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน ตลอดจนรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนกับองค์กรภายนอก
เงื่อนไขความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้จะส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาชุมชนใน
การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ให้มีความแตกต่างกั นเกิดขึ้นได้ 3 รูปแบบ คือ 1) การตั้งอยู่บนที่ดิน
เดิมมีการปรับปรุงเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 2) การตั้งอยู่บนที่ดินเดิมมีการปรับผังของ
ชุมชน และ 3) การย้ายการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบนที่ดินอื่น
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัย แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การออกแบบวิธีการวิจัย 2)
กลุ่มตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 3) วิธีการรวบรวมข้อมูล และ 4) การสรุปกลุ่มตัวแปรและวิธีการ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย และ 5) การเลือกกรณีศึกษาและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากร

3.1 การออกแบบวิธีการวิจัย
การออกแบบวิธีการวิจัยเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทขององค์กรชุมชน
ในกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานครแบ่งการศึกษาวิเคราะห์เป็น
2 ระดับ ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์ระดับภาพรวม มีหน่วยวิเคราะห์การวิจัยคือ องค์กรชุมชน
และ 2) การศึกษาวิเคราะห์ระดับเชิงลึก มีหน่วยวิเคราะห์การวิจัยคือสมาชิกขององค์กรชุมชนใน
ระดับครัวเรือนเป็นกรณีศึกษา
3.1.1 การศึกษาวิเคราะห์ระดับภาพรวม
การศึกษาวิเคราะห์ระดับภาพรวมมีหน่วยวิเคราะห์การวิจัยคือ องค์กรชุมชนในโครงการ
บ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการศึกษาเพื่ออธิบายคุณลักษณะของบริบทองค์กรชุมชน
ประเด็นการวิจัยจะเกี่ยวกับสถานการณ์ขององค์กรชุมชนในการดาเนินการพัฒนาชุมชน เช่น
บริบทของชุมชน สถานะองค์กรชุมชน บทบาทในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง และการมีส่วน
ร่วมขององค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้า ใจสถานการณ์ในภาพรวมของแต่
ละหน่วยวิเคราะห์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา สาหรับการจาแนกระดับการมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชนเพื่อศึกษาในรายละเอียดบทบาทขององค์กรชุมชนที่ต่างกัน และทาการคัดเลือก
กรณีศึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดเชิงลึกต่อไป
3.1.2 การศึกษาวิเคราะห์ระดับเชิงลึก
การศึกษาวิเคราะห์ระดับเชิงลึกมีหน่วยวิเคราะห์การวิจัยคือ สมาชิกขององค์กรชุมชนใน
ระดับครัวเรือน มุ่งเน้นวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาองค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วม
แบบหุ้นส่วนกับกระบวนการมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น เพื่อศึกษารายละเอียดบทบาทของ
องค์กรชุมชนและลักษณะการติดต่อสื่อสารท่ามกลางสมาชิกขององค์กรชุมชนที่มีระดับการมี
ส่วนร่วมต่างกัน
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ตารางที่ 3.1 สรุปแนวคิดการออกแบบและวิธีการวิจัย
ระดับการวิจัย
ระดับภาพรวม

ระดับเชิงลึก

หน่วยวิเคราะห์
องค์กรชุมชนใน
โครงการบ้านมั่นคง
ในกรุงเทพมหานคร

ประเด็นการวิจัย
สถานการณ์ข ององค์ กรชุมชน
ในการดาเนินการพัฒนาชุมชน
ผ่านกลุ่มตัวแปรด้านต่างๆ เช่น
- ด้านบริบทชุมชนและสถานะ
องค์กรชุมชน
- ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มและ
รูปแบบการพัฒนาขององค์ กร
ชุมชน
บทบาทในการด าเนิ น
โครงการบ้านมั่นคงขององค์กร
ชุมชน
สมาชิกองค์กรชุมชน ข้ อ มู ล พื้ น ฐานกรณี ศึ ก ษาของ
ในระดับครัวเรือน
องค์กรชุมชนที่มีส่ว นร่วมแบบ
หุ้ น ส่ ว นและแบบให้ ค วามคิ ด
เห็ น ศึ กษาเปรีย บเทีย บความ
แ ต ก ต่ า ง ด้ า น ก า ร รั บ รู้
วัต ถุประสงค์ และแนวทางการ
ด าเนิ น โครงการบ้ า นมั่ น คง
กิ จ กรรมและการมี ส่ ว นร่ ว ม
โครงข่ า ยทางสั ง คม และการ
ประเมิ น บทบาทขององค์ ก ร
ชุมชนของสมาชิกองค์กรชุมชน

เป้าหมายการวิจัย
เพื่อเข้าใจสถานการณ์ในภาพรวมขององค์กร
ชุ ม ชน และเข้ า ใจระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
องค์ ก รชุ ม ชน ตลอดจนบทบาทขององค์ ก ร
ชุมชนที่แตกต่างกันจากระดับการมีส่วนร่วมที่
ต่างกัน
ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้นามาวิเคราะห์ทางสถิติ
แล ะ คั ด เลื อ กกร ณี ศึ กษ าเชิ ง ลึ ก รู ป แบบ
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รชุ ม ชนที่
ต่างกัน เพื่อการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะ
การติดต่อสื่อสารท่ามกลางสมาชิกชุมชนจาก
บทบาทขององค์กรชุมชนที่ต่างกัน
เพื่อเข้าใจความแตกต่างบทบาทองค์กรชุมชน
ที่ ไ ด้ ข้ อ มู ล ตรวจสอบมาจากสมาชิ ก องค์ ก ร
ชุ ม ชน บทบาทขององค์ ก รชุ ม ชนในการ
ติด ต่อ สื่ อ สารสามารถเข้ า ใจถึ งลั กษณะแบบ
แผนโครงข่ า ยทางสั ง คม และการตั ด สิ น ใจ
ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะสมาชิก
องค์กรชุมชน

แนวคิดการออกแบบการวิจัยสามารถสรุปเป็นรูปภาพดังภาพที่ 3.1
หน่วยวิเคราะห์การวิจัย: องค์กรชุมชนในโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาวิเคราะห์ระดับภาพรวม

รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน

การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน

การศึกษาวิเคราะห์ระดับเชิงลึก

การมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น

กรณีศึกษามีหน่วยวิเคราะห์การวิจัย: สมาชิกขององค์กรชุมชนในระดับครัวเรือน

องค์กรภายนอก องค์กรชุมชน

สมาชิกชุมชน

การติดต่อสื่อสารและโครงข่ายทางสังคม

การพัฒนาชุมชน: ระดับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ภาพที่ 3.1 แนวคิดการออกแบบการวิจัย
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3.2 กลุ่มตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทองค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนาชุมชน ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าบทบาทขององค์กรชุมชนมีลักษณะเป็นตัวเชื่อมประสาน
กระบวนการวางแผนและดาเนินการระหว่างองค์กรภายนอกกับสมาชิกชุมชน ดังนั้นตัวแปรที่
เกิดขึ้นจะมี 2 ระดับด้วยเช่นกัน ได้แก่ 1) ระดับภาพรวมที่มีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอก และ 2) ระดับเชิงลึกที่มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรชุมชนกับ
สมาชิกชุมชน (ดูภาพที่ 3.2 ประกอบ)
องค์กรชุมชน

องค์กร
ภายนอก

สมาชิก
ชุมชน

ระดับภาพรวม

องค์กรชุมชน

องค์กร
ภายนอก

สมาชิก
ชุมชน

ระดับเชิงลึก

ภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดในการออกแบบวิจัยในแต่ละระดับ

3.2.1 กลุ่มตัวแปรในการศึกษาวิเคราะห์ระดับภาพรวม
การศึกษาวิเคราะห์ระดับภาพรวมมุ่งเน้นศึกษาบทบาทองค์กรชุมชนที่มีความสัมพันธ์
กับองค์กรภายนอกในกระบวนการวางแผนและดาเนินการในแต่ละขั้นตอน โดยครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ในการสรุปบทบาทขององค์กร มีรายละเอียดของตัว
แปรในการศึกษาระดับนี้ ได้แก่ 1) ด้านบริบทชุมชน 2) ด้านสถานะองค์กรชุมชน 3) ด้านการ
ดาเนินแผนงานขององค์กรชุมชน และ 4) ด้านระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
1) กลุ่มตัวแปรด้านบริบทชุมชน
กลุ่มตัวแปรด้านบริบทชุมชนมีเป้าหมายเพื่อการวิเคราะห์และอภิปรายสภาวะเงื่อนไขที่
มีอิทธิพลตระหนักการรวมกลุ่มมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและดาเนินการพัฒนาชุมชน
นอกจากนี้สามารถสะท้อนถึงความเข้มแข็งขององค์ กรชุมชนได้ด้วย กลุ่มตัวแปรด้านบริบท
ชุมชนจ าแนกได้ทั้ งหมด 11 ตัว แปร ซึ่ งออกแบบวิธี การวั ด จัดประเภทข้ อ มูล และกาหนด
แหล่งข้อมูลเรียบเรียงไว้ดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 ตัวแปร ประเภทมาตรวัด ประเภทข้อมูล และแหล่งข้อมูลด้านบริบทชุมชน
ลาดับ
ตัวแปร
ประเภทมาตรวัด
1
ลักษณะทางกฎหมายในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
แบ่งกลุ่ม
2
สภาพปัญหาของชุมชน
แบ่งกลุ่ม
3
ตาแหน่งที่ตั้งชุมชน
แบ่งกลุ่ม
4
จานวนครัวเรือนของชุมชน
อัตราส่วน
5
จานวนประชากร
อัตราส่วน
6
กรรมสิทธิ์ที่ดินเดิม
แบ่งกลุ่ม
7
การเจรจาได้มาซึ่งที่ดินในการดาเนินโครงการ
แบ่งกลุ่ม
8
ที่ดินในการดาเนินโครงการ
แบ่งกลุ่ม
9
การบริหารกรรมสิทธิ์ที่ดินของชุมชน
แบ่งกลุ่ม
10 การบริหารกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของชุมชน
แบ่งกลุ่ม
11 รูปแบบพัฒนาชุมชนทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
แบ่งกลุ่ม
หมายเหตุ พอช. หมายถึง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ประเภทข้อมูล
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ
ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

แหล่งข้อมูล
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
พอช.
พอช.
พอช.
พอช.
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน

2) กลุ่มตัวแปรด้านสถานะองค์กรชุมชน
กลุ่มตัวแปรด้านสถานะองค์กรชุมชนมีเป้าหมายเพื่อการวิเคราะห์การจัดเรียงรูปแบบ
โครงสร้างเชิงองค์ก รของชุมชนเพื่อ ความเหมาะสมในการสื่อสารเชื่อมโยงประสานกิจกรรม
ระหว่างองค์กรภายนอกกับสมาชิกชุมชนสาหรับขับเคลื่อนดาเนินการไปสู่การพัฒนาชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ กลุ่มตัวแปรนี้จาแนกได้ 10 ตัวแปร ซึ่งเรียบเรียงไว้ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ตัวแปร ประเภทมาตรวัด ประเภทข้อมูล และแหล่งข้อมูลด้านสถานะองค์กรชุมชน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตัวแปร
การรวมกลุ่มองค์กรก่อนเข้าร่วมโครงการ
ลักษณะรูปแบบองค์กรในการดาเนินโครงการ
การจดทะเบียนองค์กรชุมชนตามกฎหมาย
จานวนสมาชิกองค์กร
การสนับสนุนดาเนินโครงการจากภายในชุมชน
การสนับสนุนดาเนินโครงการจากภายนอกชุมชน
ลักษณะโครงสร้างองค์กรชุมชน
จานวนคณะกรรมการองค์กรชุมชน
ระบบการคัดเลือกคณะกรรมการองค์กรชุมชน
บทบาทคณะกรรมการในความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

ประเภทมาตรวัด
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
อัตราส่วน
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
อัตราส่วน
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม

ประเภทข้อมูล
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

แหล่งข้อมูล
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน

3) กลุ่มตัวแปรด้านการดาเนินแผนงานขององค์กรชุมชน
กลุ่มตัวแปรด้านการดาเนินแผนงานขององค์กรมีเป้าหมายการวิเคราะห์กระบวนการ
สื่อสารเชื่อมโยงกิจกรรมมีส่ วนร่ว มกับสมาชิกชุมชน และวิธีการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ในการ
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ขับเคลื่อนเชิงกระบวนการ สาหรับกลุ่มตัวแปรด้านนี้จาแนกได้ 9 ตัวแปร และเรียบเรียงไว้ใน
ตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 ตัวแปร ประเภทมาตรวัด ประเภทข้อมูล และแหล่งข้อมูลด้านการดาเนินแผนงานองค์กรชุมชน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตัวแปร
วิธีการสื่อสารเพือ่ การรับรูว้ ัตถุประสงค์ของโครงการ
วิธีการสื่อสารเพือ่ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมสร้างการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของชุมชน
วิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของชุมชน
วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ระบบบริหารการเงินเพื่อดาเนินโครงการ
วิธีการแก้ไขปัญหาระบบการเงิน
รูปแบบการตัดสินใจแต่ละขั้นตอนของโครงการ
วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการตัดสินใจ

ประเภทมาตรวัด
แบ่งกลุ่ม
อันดับ
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม

ประเภทข้อมูล
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

แหล่งข้อมูล
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน

4) กลุ่มตัวแปรด้านระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
กลุ่มตัวแปรด้านระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรมีเป้าหมายการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรภายนอกกับองค์กรชุมชน ซึ่งมาจากตัวแปรด้านการสนับสนุนองค์ความรู้และ
ทรัพยากรจากองค์กรภายนอก มีผลต่ออิทธิพลเชิงกระบวนการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของ
องค์กรชุมชน ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อกระบวนการรวมกลุ่ม ความเข้มแข็งขององค์กร
การสื่อสารเชื่อมโยงกิจกรรมกับสมาชิกชุมชน และตัวแปรทั้งหมดจะส่งผลต่อลักษณะรูปแบบ
การพัฒนาชุมชน กลุ่มตัวแปรด้านนี้จาแนกได้ 7 ตัวแปร เรียบเรียงไว้ในตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 ตัวแปร ประเภทมาตรวัด ประเภทข้อมูล และแหล่งข้อมูลด้านระดับการมีส่วนร่วมองค์กรชุมชน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ตัวแปร
ระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์
ระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบโครงการ
ระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง
ระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดงบประมาณ
ระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดการพัฒนาชุมชน
ระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาชุมชน
ระดับการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน

ประเภทมาตรวัด
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ

ประเภทข้อมูล
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

แหล่งข้อมูล
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน
องค์กรชุมชน

3.2.2 กลุ่มตัวแปรในการศึกษาวิเคราะห์ระดับเชิงลึก
การศึกษาวิเคราะห์ ระดับ เชิงลึ กมุ่งเน้นศึกษาบทบาทองค์กรชุมชนที่มีค วามสั มพันธ์
เชื่อมโยงกับสมาชิกชุมชนในกระบวนการวางแผนและดาเนินการในแต่ละขั้นตอน
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การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ระดับชุมชนโดยคัดเลือกกรณีศึกษาจากระดับการมีส่วนร่วม
ขององค์กรชุมชนเพื่ออธิบายบทบาทองค์กรชุมชนกับการประสานการร่วมมือภายในชุมชน มี
รายละเอียดของตัวแปรในการศึกษาระดับ 2 กลุ่มตัวแปร ได้แก่ 1) การสื่อสารเชื่อมโยงกิจกรรม
กับสมาชิกชุมชน และ 2) การประเมินผลการพัฒนาชุมชนขององค์กรชุมชน
1) กลุ่มตัวแปรด้านการสื่อสารเชื่อมโยงกิจกรรมกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
กลุ่ ม ตัว แปรด้า นการสื่ อ สารเชื่ อ มโยงกิจ กรรมกั บสมาชิ กชุ มชนมีเ ป้า หมายเพื่อ การ
วิเคราะห์และอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทขององค์กรชุมชนในการประสานการรับรู้
ความเข้าใจที่ส่งผลต่อการเกิดทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกชุมชน ที่จะ
นาไปสู่การรวมกลุ่มเชิงองค์กรเพื่อดาเนินการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม สาหรับกลุ่มตัวแปร
ด้านนี้ สามารถจาแนกได้ทั้งหมด 13 ตัวแปร ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการวัด จัดประเภทข้อมูล และ
กาหนดแหล่งข้อมูลเรียบเรียงไว้ดังตารางที่ 3.6 สาหรับการออกแบบวิธีการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ต่อไป
ตารางที่ 3.6 ตัวแปร ประเภทมาตรวัด ประเภทข้อมูล และแหล่งข้อมูลด้านการสื่อสารเชื่อมโยงกิจกรรม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตัวแปร
แหล่งสื่อสารให้ความรู้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ
วิธีการสื่อสารเพือ่ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ
การให้คุณค่าความสาคัญในวัตถุประสงค์ของโครงการ
ระดับการเข้าใจกิจกรรมในการดาเนินโครงการ
สถานะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ประเภทกิจกรรมในการมีส่วนร่วมดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม
การสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากองค์กรชุมชน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่ละขัน้ ตอนของโครงการ
วิธีการตัดสินใจร่วมกัน
วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการตัดสินใจ
โครงข่ายการดาเนินโครงการภายในและภายนอกชุมชน
ประเด็นการสื่อสารโครงข่ายการดาเนินโครงการ

ประเภทมาตรวัด
แบ่งกลุ่ม
อันดับ
อันดับ
อันดับ
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม

ประเภทข้อมูล
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ
ปฐมภูมิ

แหล่งข้อมูล
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน

2) กลุ่มตัวแปรด้านการประเมินผลการพัฒนาชุมชน
การประเมินผลการพัฒนาชุมชนเป็นการประเมินบทบาทขององค์กรชุมชนในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคงโดยสมาชิกชุมชนในแต่ละกรณีศึกษา ข้อมูลตัวแปรในกลุ่มปัจจัยด้านต่างๆ
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มาวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติเพื่อการอภิปรายหาข้อสรุปในภาพรวมของหน่วย
วิเคราะห์ต่อไป
สาหรับกลุ่มตัวแปรด้านการประเมินผลการพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายเพื่อวัดทัศนคติของ
สมาชิ ก ชุ ม ชนต่ อ รู ป แบบกระบวนการวางแผนที่ เ กิ ด ขึ้ น จากอิ ท ธิ พ ลของความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
กระบวนการจากองค์กรภายนอกและองค์กรชุมชน สามารถจาแนกตัวแปรได้ทั้งหมด 3 ตัวแปร
เรียบเรียงไว้ดังตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 ตัวแปร ประเภทมาตรวัด ประเภทข้อมูล และแหล่งข้อมูลด้านการประเมินผลการพัฒนาชุมชน
ลาดับ
ตัวแปร
1
ความต่อเนื่องกิจกรรมการสื่อสารเชื่อมโยงสมาชิกชุมชน
2
บทบาทขององค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการ
3
ความพึงพอใจในการดาเนินโครงการขององค์กรชุมชน

ประเภทมาตรวัด
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
อันดับ

ประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ
สมาชิกชุมชน
ปฐมภูมิ
สมาชิกชุมชน
ปฐมภูมิ
สมาชิกชุมชน

3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกันในแต่ละระดับและแต่ละ
ประเด็นของการศึกษาโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลวิจัย 4 ประเภท ได้แก่ 1) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก 3) การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม
และ 4) การสารวจเชิงพื้นที่
3.3.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือเรียกอีกแบบว่า การศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งมาจากหน่วยงานหรืองานวิจัยที่เคยศึกษาในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นวิจัยทั้ง ในต่างประเทศและในประเทศไทย เช่น ประเด็นการฟื้นฟูเมืองกับการพัฒนา
ชุมชน กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม รูปแบบระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการวางแผน ฯลฯ
การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจะสามารถสนับสนุนข้อมูลวิจัยได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ แ ละบริบ ทของหน่ ว ยวิ เ คราะห์ และอาจจะมี ร ายละเอีย ดตั ว แปรบางประเด็ น ที่
สามารถนามาใช้วิเคราะห์ได้เลย ทั้งการศึกษาวิเคราะห์ในระดับภาพรวม เช่น จานวนชุมชนและ
ต าแหน่งที่ตั้ งของชุมชนที่เ ข้า ร่ว มโครงการบ้า นมั่นคง จานวนครัว เรื อ นของชุมชน เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งของชุมชน รายชื่อผู้นาองค์กรชุมชน ฯลฯ และการศึกษาวิเคราะห์ในระดับ
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เชิงลึก เช่น บริบทพื้นฐานของกรณีศึกษา และรายชื่อสมาชิกองค์กรชุมชน ฯลฯ สาหรับงานวิจัย
ครั้งนี้แหล่งข้อมูลหลักได้มาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์จาก 3 หน่วยงานย่อย ได้แก่ 1) ส านักงานโครงการบ้า นมั่นคง 2) ส านักงานภาค
กรุงเทพฯและปริมาณมณฑล และ 3) ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ดูตารางที่ 3.8
ประกอบ)
ตารางที่ 3.8 ตัวอย่างฐานข้อมูล (Attribute) องค์ชุมชนที่เข้าร่วมแผนงานโครงการบ้านมั่นคงจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS)
รหัส องค์กรชุมชน
แขวง
จานวนครัวเรือน เจ้าของที่ดิน
150 สร้างสรรค์พัฒนา 7-12 คลองเตย
119
ภาครัฐ
151 ร่วมใจพัฒนา ล๊อค 7-12 คลองเตย
98
ภาครัฐ
152 ริมทางรถไฟสายท่าเรือ คลองเตย
11
ภาครัฐ
153 วัดคลองเตยใน
คลองเตย
62
ภาครัฐ
154 ล๊อค 1-2-3
คลองเตย
212
ภาครัฐ
155 โรงหมู
คลองเตย
28
เอกชน
158 ตลาดปีนัง
คลองเตย
30
ภาครัฐ
159 บ้านกล้วย
คลองเตย
16
ภาครัฐ
n …
…
…
…
ที่มา: ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ย้ายชุมชน
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ปรับผังชุมชน
ปรับผังชุมชน
ปรับผังชุมชน
ปรับผังชุมชน
ปรับผังชุมชน
ปรับผังชุมชน
…

การรวบรวมข้ อ มูล ทุ ติ ย ภูมิ นั บ เป็ นพื้ น ฐานของการวิ จั ย ที่ ส าคั ญ เนื่อ งจากท าให้ ล ด
ขั้นตอนและลดความซ้าซ้อนของการรวบรวมข้อมูลตัวแปรเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้เป็น
อย่างมาก ทั้งนี้เ มื่อ วิเคราะห์ ข้อ มูลทุติยภูมิที่รวบรวมมาได้แล้ว นั้น ได้ดาเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมูลว่าสามารถใช้ในการอธิบายแต่ละตัวแปรของกรอบแนวคิดการวิจัยประเด็นใด
ได้บ้าง แล้ ว จึง ควรออกแบบวิ ธี การรวบรวมข้อ มูล ปฐมภูมิของตัว แปรอื่น เพื่อ นากลั บมาใช้
สาหรับการวิเคราะห์งานวิจัยให้มีความครบถ้วนตามกรอบแนวคิดต่อไป
3.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสัมภาษณ์เชิงลึกมีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง บ่อยครั้งในการสัมภาษณ์มั กจะใช้
คาถามที่มีลักษณะปลายเปิด ซึ่งจะทาให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ถูกสัมภาษณ์มีโอกาสให้ความคิดเห็น
ส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่มีลักษณะเป็นอัต วิสัย ข้อมูลจะมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับรายละเอียดของประเด็นที่ศึกษาได้แบบอุปนัย แต่อ ย่างไรก็ตามข้อ มูล ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์อาจจะสามารถอ้างอิงไปสู่ประชากรทั้งหมดในการศึกษาได้ คุณภาพของข้อ มูลจะ
ขึ้นอยู่กั บลั ก ษณะการสุ่ มผู้ใ ห้ ข้อ มูลส าคั ญ ด้ว ยเช่นกัน วิธี การดาเนินการรวบรวมข้อ มูล จะมี
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ลักษณะเด่น คือ การเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากความเป็นอัต วิสัยของผู้ให้ข้อมูล และเมื่อมีการ
สัมภาษณ์ซ้ากับผู้ใ ห้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบถามส่ งต่อ (Snowball technique) และ
นับเป็นการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเพิ่มขึ้นได้อีกทาง (Triangulation technique) นามา
เรียบเรียงใหม่อีกครั้งจะทาให้ความเข้าใจและการอธิบายในปรากฏการณ์ที่สัมภาษณ์มีความ
ละเอียด ชัดเจน และเห็นความสัมพันธ์ของตัวแปรลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนับ เป็นลักษณะของ
การสร้างทฤษฎีจากข้อมูลบนพื้นที่สนามวิจัยที่เรียกกันว่าทฤษฎีพื้นสนามหรือ ทฤษฎีติดดิน
(Grounded theory) (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2555 หน้า 123; สุภางค์ จันทวานิช, 2554 หน้า 19)
การสัมภาษณ์เชิงลึกสาหรับการวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้น ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรชุมชนที่เข้ามาเป็นแกนหลักในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง เช่น
เจ้า หน้ าที่ป ระจาส านั ก งานภาคกรุง เทพฯและปริม ณฑล สั งกัด สถาบัน พัฒ นาองค์ กรชุ มชน
(องค์ ก ารมหาชน) บุ ค คลากรจากสหพัน ธ์ พัฒ นาองค์ ก รชุ ม ชนคนจนเมื อ งแห่ง ชาติ (สอช.)
หัวหน้าองค์กรชุมชน ตลอดจนการใช้เทคนิคการสารวจเชิงพื้นที่เข้ามาช่วยในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับสมาชิกชุมชนในการสร้างความเข้าใจประเด็นทางด้านบทบาทขององค์กรชุมชนในการ
ดาเนินแผนงานของโครงการบ้านมั่นคง
3.3.3 การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามมีความเหมาะสมสาหรับการรวบรวมข้อมูลในเชิง
ปริ ม าณ เพื่ อ การอธิ บ ายภาพรวมทั้ ง หมดของประชากรที่ ศึ ก ษาโดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ประชากรในการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดตัวแปรผ่านประเด็นคาถาม
ทีต่ ั้งไว้
การวิ จั ย นี้ ใ ช้ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ โ ดยแบบสอบถามทั้ ง 2 ระดั บ
การศึก ษาวิ เ คราะห์ บ ทบาทขององค์ กรชุ มชน ในการศึ กษาวิเ คราะห์ ระดับภาพรวมมุ่ง เน้ น
สอบถามเกี่ ย วกั บ บริ บ ทขององค์ ก รชุ ม ชน เช่ น ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รชุ ม ชนใน
กระบวนการวางแผนฟื้นฟูชุมชนท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียผ่านโครงการบ้านมั่นคง และบทบาท
การดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน
ส่วนการศึกษาวิเคราะห์ระดับเชิงลึกผ่านกรณีศึกษามุ่งเน้นสอบถามในประเด็นด้านการ
ดาเนิน แผนงานและการประเมิ นผลการดาเนิ นแผนงานขององค์ กรชุม ชนกั บสมาชิ กชุ มชน
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ตลอดจนปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นโครงข่ายของสมาชิกองค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคง
3.3.4 การสารวจเชิงพื้นที่
การสารวจเชิงพื้นที่เป็นวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลจากการลงพื้นที่โดยผู้วิจัย ในการศึกษา
ระดับเชิงลึกแบบกรณีศึกษา มีแนวคิดสาหรับการสารวจ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การสารวจพื้นที่
แบบองค์รวม โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมผัสกับปรากฏการณ์โดยรวมของชุมชนกับองค์กรชุมชน
ตามสถานที่และเวลาต่างๆ แบบไร้อคติ เงื่อนไขหรือทฤษฎีใดๆ มาเปรียบเทียบเพื่ออธิบาย การ
สารวจลักษณะนี้มีเป้าหมายเป็นไปเพื่อการรวบรวมข้อมูลและการตีความสถานการณ์เพื่อให้ตรง
กับความจริงที่เกิดขึ้น เป็นการรวบรวมข้อมูลแบบประเด็นรายย่อยที่มีลักษณะเป็นแบบนิรนัย
และนามาวิเคราะห์จาแนกจัดกลุ่มสาหรับการวิเคราะห์ตีความอีกครั้ง และ 2) การสารวจพื้นที่
แบบมีเงื่อนไขเชิงทฤษฎี โดยผู้วิจัยได้สร้างสมมุติฐานเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ
ขององค์กรชุมชนไว้อยู่แล้ว และจึงลงสารวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์สาหรับการ
ตอบสมมุติฐาน ทั้งนี้การสารวจพื้นที่นามาใช้กับการรวบรวมข้อมูลวิจัย 2 ประเด็น ได้แก่ การ
รวบรวมข้อมูลการพัฒนาชุมชนด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และการสุ่มสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ประชากรในพื้นที่ศึกษา
การสารวจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ แม้ว่าในประเด็นนี้จะ
มีข้อมูลทุติยภูมิมาแล้วระดับหนึ่งที่ได้มาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แต่
อย่ า งไรก็ ต ามในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ วิ จั ย ควรจะลงพื้ น ที่ ส ารวจ
รายละเอี ย ดอี ก ครั้ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ใ น
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่สามารถวิเคราะห์ตีความได้จากข้อมูลทุติยภูมิ การสารวจเชิงพื้นที่ จะ
เป็นการสารวจแบบมีโครงสร้าง เช่น ลักษณะการพัฒนาชุมชนด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่
เป็นผลมาจากสาเหตุด้านบทบาทขององค์กรชุมชน
การส ารวจเกี่ ยวกั บการสุ่ มสั มภาษณ์ เ ชิง ลึ ก ของประชากรในพื้ น ที่แ ต่ ล ะกรณี ศึก ษา
งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ในการสารวจมีโอกาสพบเจอประชากรในพื้นที่ศึกษาที่เท่า
เทียมกัน และดาเนินการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อให้มีความเป็นกันเองระหว่างผู้วิจัยกับผู้
ถูกสัมภาษณ์ผ่านการประนีประนอมเจรจาเพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญตามประเด็นคาถามที่ตั้งไว้ การ
สัมภาษณ์ คุ ณ ลั กษณะนี้ ส่ ว นใหญ่ ผู้ ถูกสั มภาษณ์มักจะเปิดใจและให้ข้อมูล เชิงลึ กที่มากกว่า

110

ประเด็นคาถามที่ตั้งไว้ ซึ่งจะสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัยได้เป็นอย่าง
ดี

3.4 การสรุปกลุม่ ตัวแปรและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การออกแบบการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังที่แจกแจงมาในข้างต้นนาไปสู่การออกแบบ
ในรายละเอียดการกาหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้เรียบเรียงและแจก
แจงไว้ในตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 สรุปกลุ่มตัวแปรและวิธกี ารรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1) กลุ่มตัวแปรด้านบริบทชุมชน
- ลักษณะทางกฎหมายในการตั้งถิน่ ฐานของชุมชน
- สภาพปัญหาของชุมชน
- ตาแหน่งที่ตั้งชุมชน
- จานวนครัวเรือนของชุมชน
- จานวนประชากร
- กรรมสิทธิ์ที่ดินเดิม
- การเจรจาได้มาซึ่งที่ดินในการดาเนินโครงการ
- ที่ดินในการดาเนินโครงการ
- การบริหารกรรมสิทธิ์ที่ดินของชุมชน
- การบริหารกรรมสิทธิ์ในทีอ่ ยู่อาศัยของชุมชน
- รูปแบบพัฒนาชุมชนทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2) กลุ่มตัวแปรด้านสถานะองค์กรชุมชน
- การรวมกลุ่มองค์กรก่อนเข้าร่วมโครงการ
- ลักษณะรูปแบบองค์กรในการดาเนินโครงการ
- การจดทะเบียนองค์กรชุมชนตามกฎหมาย
- จานวนสมาชิกองค์กร
- การสนับสนุนดาเนินโครงการจากภายในชุมชน
- การสนับสนุนดาเนินโครงการจากภายนอกชุมชน
- ลักษณะโครงสร้างองค์กรชุมชน
- จานวนคณะกรรมการองค์กรชุมชน
- ระบบการคัดเลือกคณะกรรมการองค์กรชุมชน
- บทบาทคณะกรรมการในความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
3) กลุ่มตัวแปรด้านการดาเนินแผนงานขององค์กรชุมชน
- วิธีการสื่อสารเพือ่ การรับรูว้ ัตถุประสงค์ของโครงการ
- วิธีการสื่อสารเพือ่ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กิจกรรมสร้างการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของชุมชน
- วิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของชุมชน
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กลุ่มตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
- วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
- ระบบบริหารการเงินเพื่อดาเนินโครงการ
- วิธีการแก้ไขปัญหาระบบการเงิน
- รูปแบบการตัดสินใจแต่ละขั้นตอนของโครงการ
- วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการตัดสินใจ
4) กลุ่มตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
- ระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์
- ระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบโครงการ
- ระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง
- ระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดงบประมาณ
- ระดับการมีส่วนร่วมในการกาหนดการพัฒนาชุมชน
- ระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาชุมชน
- ระดับการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน
5) กลุ่มตัวแปรด้านการสื่อสารเชื่อมโยงกิจกรรม
- แหล่งสื่อสารให้ความรู้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ
- วิธีการสื่อสารเพือ่ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ
- การให้คุณค่าความสาคัญในวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ระดับการเข้าใจกิจกรรมในการดาเนินโครงการ
- สถานะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ประเภทกิจกรรมในการมีสว่ นร่วมดาเนินโครงการ
- กิจกรรมที่สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม
- การสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการจากองค์กรชุมชน
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่ละขั้นตอนของโครงการ
- วิธีการตัดสินใจร่วมกัน
- วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการตัดสินใจ
- โครงข่ายการดาเนินโครงการภายในและภายนอกชุมชน
- ประเด็นการสื่อสารโครงข่ายการดาเนินโครงการ
6) กลุ่มตัวแปรด้านการประเมินผลการพัฒนาชุมชน
- ความต่อเนือ่ งกิจกรรมการสื่อสารเชื่อมโยงสมาชิกชุมชน
- บทบาทขององค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการ
- ความพึงพอใจในการดาเนินโครงการขององค์กรชุมชน
หมายเหตุ
C หมายถึง วิธีการรวบรวมข้อมูลวิจัย จาแนกรายละเอียด ได้แก่
C1
หมายถึง การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
C2
หมายถึง การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
C3
หมายถึง การรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
C4
หมายถึง การสารวจเชิงพื้นที่
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3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
การวิเ คราะห์ข้อ มูลในการวิจัยครั้งนี้มีวิธี การวิเ คราะห์ข้อ มูล 3 วิธี ได้แก่ 1) การวัด
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 2) การเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชน
ในกระบวนการมีส่ ว นร่ว ม และ 3) การวัดรูปแบบโครงข่ายทางสั งคมท่ามกลางสมาชิกของ
องค์กรชุมชน
3.5.1 วิธีการวัดรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
การวัดรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนแบ่งการอธิบายเป็น 3 ประเด็น
ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดรูปแบบกระบวนการมีส่ วนร่วมขององค์กรชุมชน 2) เครื่องมือการวัด
รูปแบบกระบวนการมีส่ว นร่ว มขององค์ กรชุมชน และ 3) เทคนิค ในการวิเ คราะห์รูปแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
กรอบแนวคิดรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์ลาดับขั้นการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
ผู้เขียนได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
จากทฤษฎีการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนจาก Arnstein (1969) Choguill (1996) และ Hamdi
and Goethert (1997) โดยใช้เกณฑ์การเรียบเรียงและจาแนกระดับการมีส่วนร่วม 3 เกณฑ์
ได้แก่ 1) ลักษณะการปฏิสัมพันธ์รับรู้ข้อมูล 2) บทบาทขององค์กรชุมชน และ 3) อานาจการ
ตัดสินใจ เรียบเรียงเป็นกรอบแนวคิดสาหรับการศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม
ขององค์กรชุมชนในการวิจัยครั้งนี้ ดังตารางที่ 3.10
ตารางที่ 3.10 สรุปกรอบแนวคิดในสร้างเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการดาเนินแผนงานพัฒนา
ชุมชนผ่านโครงการบ้านมั่นคง
ประเภทการมีส่วนร่วม

ระดับ ลักษะการมีสว่ นร่วม
ขั้น

ปฏิสัมพันธ์กับ
องค์กร
ภายนอก
ไม่มีส่วนร่วม
1
รอรับผลดาเนินแผนงาน
ทางเดียว
2
รับรู้แผนงาน
ทางเดียว
3
ถูกควบคุมบทบาทตามแผนงาน ทางเดียว
มีส่วนร่วมแบบให้
4
ให้ความคิดเห็น
สองทาง
ความคิดเห็น
5
เจรจาต่อรอง
สองทาง
มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
6
ร่วมตัดสินใจ
สองทาง
7
ตัดสินใจกันเอง
สองทาง
ที่มา: ปรับปรุงจาก Arnstein (1969), Choguill (1996), Hamdi and Goethert (1997)

บทบาทของ
องค์กรชุมชน

อานาจการ
ตัดสินใจ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
มีมาก
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เครื่องมือการวัดรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
เครื่องมือการวัดรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนโดยเฉพาะกับองค์กร
ภายนอกได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นการวัดระดับการมีส่วนร่วมด้วยแบบสอบถามในลักษณะ
ของการตรวจสอบรายการ ในแต่ละรายการจะสื่อ ถึงระดับขั้นการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
โดยเฉพาะกับองค์กรภายนอกดังที่กล่าวไว้ในตารางข้างต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะของการประเมิน
ระดับการมีส่วนร่วมจากเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 3 ประเภท
วิ ธี ก ารวั ด ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รชุ ม ชนโดยเฉพาะกั บ องค์ ก รภายนอก
ดาเนินการโดยการประเมินระดับการมีส่วนร่วมจากตัวแทนองค์กรชุมชน เช่น ประธานองค์กร ผู้
ประสานงานขององค์กร หรือเลขานุการขององค์กรชุมชน เป็นต้น การประเมินระดับการมีส่วน
ร่วมจะมีก ารอธิบายแจกแจงเงื่อนไขการประเมินระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นก่อนการให้
ข้อมูลในแบบสอบถามของตัวแทนองค์กรชุมชน
แบบสอบถามมีลักษณะการให้ข้อมูลแบบตรวจสอบรายการลักษณะระดับขั้นการมีส่วน
ร่วมขององค์กรชุมชนโดยเฉพาะกับองค์กรภายนอกในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคง ซึ่งแบ่งขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการ 2) การกาหนดรูปแบบและการเลือกขั้นตอน
การดาเนินโครงการ 3) การกาหนดบทบาทผู้ดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของ
โครงการ 4) การกาหนดงบประมาณโครงการ 5) การกาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผัง
ชุ ม ชนที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง 6) การด าเนิ น การก่ อ สร้ า งและพั ฒ นาผั ง ชุ ม ชน และ 7) การดู แ ล
บารุงรักษาผังชุมชนที่ได้มาจากการดาเนินโครงการ (ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก ค ข้อ 1)
เทคนิคในการวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
การวัดรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนสามารถวัดลักษณะระดับข้อมูล
ได้ในเชิงสถิติเป็นแบบอันดับ (Interval scale) ดังนั้นการวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการมีส่วน
ร่ ว มขององค์ ก รชุ ม ชนสามารถใช้ เ ทคนิ ค การจั ด กลุ่ ม ทางสถิ ติ ด้ ว ยวิ ธี ก ารจั ด แบบลดหลั่ น
(Hierarchical cluster) ซึ่งมีหลักการจาแนกลักษณะที่มีความใกล้เคียงทางสถิติในแต่ละหน่วย
วิ เ คราะห์ อ ยู่ ก ลุ่ ม เดี ย วกั น และลั ก ษณะทางสถิ ติ ที่ ไ ม่ ใ กล้ เ คี ย งกั น อยู่ ค นละกลุ่ ม ได้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ การประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Windows
กระบวนการวิเคราะห์ดังกล่าวจะทาให้สามารถจาแนกรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กร
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ชุมชนให้เป็นไปตามคุณลักษณะประเภทการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนได้ชัดเจนและมีความ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
3.5.2 วิธีการเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง
การเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคงแบ่งการอธิบายเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การศึกษาบทบาทขององค์กรชุมชนในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคง 2) เครื่องมือการวัดบทบาทขององค์กรชุมชน และ 3) เทคนิคและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชน และ 3) เทคนิคการวิเคราะห์
เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชน
การศึกษาบทบาทขององค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การศึ ก ษาบทบาทขององค์ ก รชุ มชนมุ่ งเน้ น การรวบรวมข้อ มู ล องค์ ก รชุ ม ชนในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคง 6 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล 2) ข้อมูลพื้นที่ชุมชน 3) ข้อมูลองค์กรชุมชน
4) โครงสร้างและการบริหารองค์กรชุมชน 5) การดาเนินแผนงานโครงการขององค์กรชุมชน
และ 6) การบริหารกระบวนการตัดสินใจขององค์กรชุมชน
ข้อมูลในแต่ละประเด็นที่รวบรวมมาได้จะสามารถนาไปสู่การวิเคราะห์และการจาแนก
บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนที่ต่างกันได้
เครื่องมือการวัดบทบาทขององค์กรชุมชน
เครื่องมือการวัดบทบาทขององค์กรชุมชนได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์
โดยแบบสอบถามกับตัวแทนองค์กรชุมชน เช่น ประธานองค์กร ผู้ประสานงานขององค์กร หรือ
เลขานุการขององค์กรชุมชน เป็นต้น
แบบสอบถามมีลักษณะการให้ข้อ มูลแบบตรวจสอบรายการและแบบปลายเปิด โดย
แบบสอบถามที่เป็นแบบตรวจสอบรายการได้มาจากพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและข้อมูล
บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมดาเนินโครงการบ้านมั่นคงที่ได้มาจากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก กับกลุ่ มผู้ ใ ห้ข้อมูลส าคั ญ เกี่ ยวกับบทบาทขององค์ กรชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติชุมชนในสานักงานภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
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(องค์การมหาชน) และกลุ่มสมาชิกสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ส่วน
แบบสอบถามที่เป็นแบบปลายเปิดเป็นไปเพื่อต้องการวิเคราะห์ความหลากหลายและวิธีคิดที่
เกิดขึ้นขององค์กรชุมชนเกี่ยวกับบทบาทในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงในแต่ละประเด็นที่
กล่าวมาข้างต้น (ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก ค ข้อ 2)
เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชน
ข้อ มูล บทบาทขององค์ ก รชุมชนมีลั กษณะการรวบรวมข้อ มูล เป็นเชิงปริมาณ ดังนั้น
เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติเป็นหลัก ซึ่งแบบสอบถามที่เป็นแบบตรวจสอบรายการมีความเหมาะสมและง่ายต่อการ
เรียบเรียงข้อมูลให้มีความพร้อมในการประมวลข้อมูล ส่วนแบบสอบถามที่เป็นแบบปลายเปิดใน
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกับเทคนิคการเรียบเรียงข้อมูลให้มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการเพื่อที่จะสามารถนาไปสู่การใช้เทคนิควิเคราะห์ทางสถิติได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบทบาทขององค์กรชุมชนใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปแบบปฏิบัติการบนระบบ Windows ได้แก่ MS Excel ใช้สาหรับการเรียบ
เรียงข้อมูลทางสถิติและการวิเคราห์เนื้อหา และ SPSS ใช้สาหรับการวิเคราะห์ประมวลข้อมูล
ทางสถิติ
3.5.3 การวัดรูปแบบโครงข่ายทางสังคมท่ามกลางสมาชิกขององค์กรชุมชน
พื้นฐานของการนาเสนอข้อมูลโครงข่ายทางสังคมสามารถทาได้ทั้งในเชิงสถิติและเชิง
รูปภาพ ทั้งนี้ Moreno (1934 อ้างใน Freeman, 2000) เป็นผู้นาในการค้นพบลักษณะวิธีการ
วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ความสั มพั นธ์ เ ชิ งสถิ ติ ของสั ง คม ซึ่ งเป็น เทคนิ ค วิ เ คราะห์ ส าหรั บการศึก ษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคล Moreno ได้มีมุมมองว่าสังคมไม่ใช่ผลรวมของบุคคคลแต่ละ
บุคคลอย่างมุมมองเชิงสถิติ แต่ว่าเป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงของบุคคลร่วมกัน ด้วยเหตุนี้บุคคล
แต่ละบุคคลจะไม่ใช่พื้นฐานที่เป็นหน่วยของสังคม แต่หน่วยเล็กที่สุดของสังคม (Social Atom)
จะประกอบด้วยบุคคลและการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สั งคม ฯลฯ ของกลุ่มคน
เหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมจะถูกเชื่อมโยงร้อยเรียงเข้าด้วยกันจนมี
สภาพของความเป็นกลุ่มคนและเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นสังคมที่ประกอบด้วยความสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างกลุ่ม (Nooy, Mrvar, and Batagelj, 2005)
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ภาพที่ 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติโครงข่ายทางสังคม
ที่มา: Moreno, 1934 (อ้างใน Freeman, 2000: 2)

การวัดรูปแบบโครงข่ายทางสังคมท่ามกลางสมาชิกขององค์กรชุมชนแบ่งการอธิบาย
เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม 2) เครื่องมือการวัด
โครงข่ายทางสังคม และ 3) เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์รูปแบบโครงข่ายทางสังคม
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมแบ่งอธิบายได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1)
ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติของโครงข่ายทางสังคม 2) แผนผังโครงข่ายทางสังคม และ 3)
ตัวชี้วัดเชิงสถิติโครงข่ายทางสังคม
ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติของโครงข่ายทางสังคม คือ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ทางสังคมในแต่ล ะบุค คลที่มีการติดต่อ สื่อ สารเกี่ยวกับสาระการพัฒนาชุ มชนในช่วงระหว่าง
ด าเนิ น โครงการบ้ า นมั่ น คง การรวบรวมข้ อ มู ล ในลั ก ษณะสามารถน าไปสู่ ก ารเรี ย บเรี ย ง
ปฏิสัมพันธ์ในแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ภายในโครงข่าย
ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติของโครงข่ายทางสังคมในการวิเคราะห์ระดับบุคคล นักวิจัย
ทางด้านนี้มักจะนิยมวัดข้อมูลนี้โดยการถามกลุ่มคนที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ด้วยคาถามว่า “คุณมี
การติดต่อกับใครบ้างในกิจกรรมนี้ ” ประเภทข้อมูลที่เกิดขึ้นจะทาให้สามารถรู้ได้เกี่ยวกับการ
เลือกทางสังคมผ่านการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Sociometric Choice หรือ Sociometry
การเลือกทางสังคมนี้จะถูกพิจารณาเพื่อให้เห็นถึงความสาคัญของความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม

117

ภาพที่ 3.4 เครื่องมือบันทึกและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มา: Scott, 2000: 24

แผนผังโครงข่ายทางสังคม คือ ภาพวาดการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของโครงข่ายทาง
สังคมที่ได้ข้อมูลมาจากข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีกราฟที่พัฒนามา
จากลักษณะเชิงคณิตศาสตร์ เป็นลักษณะของการสื่อแทนค่าเชิงรูปภาพ หน่วยวิเคราะห์จะถูก
สื่อแทนด้วยภาพวงกลมที่นิยมเรียกแทนว่าจุดพิกัด (Node or Vertices) ส่วนการเชื่อมโยงแต่ละ
ปฏิสัมพันธ์จะถูกสื่อแทนด้วยภาพลูกศร (Arc) หรือเส้นตรง (Edge) โดยขึ้นอยู่กับประเภทความ
ปฏิสัมพันธ์

ภาพที่ 3.5 แผนผังโครงข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มา: Nooy, Mrvar, and Batagelj, 2005: 47

แผนผังโครงข่ายทางสังคมสามารถอธิบายโครงสร้างของความเชื่อมโยงภายในกลุ่มทาง
สังคมง่ายต่อการรับรู้ของมนุษย์ผ่านทางสายตา
ภาพที่ 3.6 รูปแบบโครงข่ายทางสังคมอธิบายได้ว่าโครงข่ายประเภท A (Small World)
ไม่มีความชัดเจนของกลุ่มย่อยจะมีระดับความร่วมมือซึ่งกันสูง โครงข่ายประเภท B (Structural
Holes) กลุ่มโครงข่ายที่แยกออกจากกันจะมีการติดต่อเชื่อมโยงซึ่งกันผ่านจุดใดจุดหนึ่งภายใน
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โครงข่าย โครงข่ายประเภท C (Star) จะมีระดับความเป็นศูนย์กลางสูง จุดที่อยู่ตรงกลาง
โครงข่ายจะมีค่ าความเป็นศูนย์กลางสูง และโครงข่ายประเภท D (Isolated Subgroups)
โครงข่ายแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่มย่อยไม่มีการติดต่อกันจะไม่มีการร่วมมือซึ่งกันระหว่างสอง
กลุ่มดังกล่าว

ภาพที่ 3.6 ประเภทโครงข่ายทางสังคม
ที่มา: Bodin and Crona, 2009: 369

ตัวชี้วัดเชิงสถิติโครงข่ายทางสังคม โดยทั้งหมดแล้วจะมีความหลากหลายมุมมองและ
จานวนของตัวชี้วัดในปริมาณมาก ทั้งนี้สาหรับ การวิจัยครั้งนี้เลือกใช้กลุ่มตัวชี้วัดที่นิยมใช้กันใน
การวิเ คราะห์โครงข่ายทางสั งคม 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความเป็นศูนย์กลาง (Centrality) 2)
กระบวนการเป็นศูนย์ก ลาง (centralization) 3) ความเชื่อมโยงศูนย์กลาง (Betweenness
centrality) และ 4) กระบวนการเชื่อมโยงศูนย์กลาง (Betweenness centralization) อธิบาย
รายละเอียดได้ ดังนี้
1)
ความเป็นศูนย์กลาง (Centrality) หมายถึง บุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์มากกว่าบุคคล
อื่นภายในโครงข่าย เป็นผู้ที่ สามารถเข้าถึงและควบคุมกระแสของข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้
ทรัพยากรและทุนทางสังคมภายในโครงข่ายได้ ดังนั้นบุคคลนี้จะมีระดับความเข้มข้นของความ
เป็นศูนย์กลางสูง ความเข้มข้นนี้จะสามารถวัดได้จากการนับจานวนและความถี่ของบุคคลที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคอื่นๆที่อยู่ภายในโครงข่าย
2)
กระบวนการเป็นศูนย์กลาง (Centralization) หมายถึง ค่าความแปรปรวนของ
ระดับความเข้มข้นความเป็นศูนย์กลางที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันภายใน
โครงข่าย ค่าของกระบวนการเป็นศูนย์กลางของโครงข่ายจะมีค่าตั้งแต่ 0 (ไม่มีความแปรปรวน)
ถึง 1 (มีความแปรปรวนสูงสุด ) ตัวอย่างเช่นโครงข่ายหนึ่งมีบุคคลที่มีระดับความเข้มข้นความ
เป็นศูนย์กลางสูงและบุคคลอื่นๆ ภายในโครงข่ายมีระดับความเข้มข้นต่า จะสรุปได้ว่าโครงข่าย
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นั้นมีกระบวนการเป็นศูนย์กลางมากกว่าโครงข่ายที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางของแต่ละบุคคล
กระจายค่ากันอยู่ภายใน
3)
ความเชื่อมโยงศูนย์กลาง (Betweenness centrality) หมายถึง การวัดระดับ
การเข้า ถึ ง ของผู้ เ ป็ น นายหน้ าของโครงข่า ย (Brokerage) ความได้เ ปรี ยบของบุ ค คลผู้ ที่ อ ยู่
ต าแหน่งที่มีร ะยะของปฏิ สั มพั นธ์ ที่สั้ นที่ สุ ดกับบุค คลอื่น ส าหรับต าแหน่งนี้มีค วามส าคั ญ ใน
กระแสการไหลของข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆภายในโครงข่าย ดังนั้นบุคคล
ที่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง นี้ จ ะมี ห น้ า ที่ อ านวยความสะดวกในการกระจายข้ อ มู ล ข่ า วสารในห่ ว งโซ่
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลนั้น
4)
กระบวนการเชื่อมโยงศูนย์กลาง (Betweenness centralization) หมายถึง ค่า
ความแปรปรวนของระดับความเข้มข้นของความเชื่อมโยงศูนย์กลางของแต่ละบุคคลที่อยู่ภายใน
โครงข่ายทั้งหมด ซึ่งจะมีค่าตั้งแต่ 0 (ไม่มีความแปรปรวน) ถึง 1 (มีความแปรปรวนสูงสุด )
ตัวอย่างเช่นโครงข่ายหนึ่งมีบุคคลที่มีระดับความเข้มข้นของความเชื่อมโยงศูนย์กลางสูง แต่
บุ ค คลอื่ น ๆ ภายในโครงข่ า ยมี ค่ า ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ต่ า ทั้ ง นี้ จ ะสรุ ป ได้ ว่ า โครงข่ า ยนั้ น มี
กระบวนการเชื่อมโยงศูนย์กลางสูงมากกว่าโครงข่ายที่มีค่าความเข้มข้นของแต่ละบุคคลภายใน
โครงข่ายที่กระจายกันอยู่และมีค่าใกล้เคียงกัน
เครื่องมือการวัดโครงข่ายทางสังคม
เครื่องมือ การวัดโครงข่ายทางสังคมได้อ อกแบบให้มีลั กษณะการรวบรวมข้อ มูล ด้ว ย
แบบสอบถามกับกลุ่ มสมาชิกขององค์กรชุมชนในระดับครัวเรือน โดยมีประเด็นการรวบรวม
ข้อมูล 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล 2) การรับรู้และการเข้าร่วมดาเนินโครงการ
3) กิจกรรมและการตัดสินใจในโครงการ 4) การติดต่อสื่อสารในโครงการ และ 5) การประเมิน
แผนงานโครงการ
แบบสอบถามมีลักษณะการให้ข้อ มูลแบบตรวจสอบรายการและแบบปลายเปิด โดย
แบบสอบถามที่เป็นแบบตรวจสอบรายการได้มาจากพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและข้อมูลที่
ได้มาจากการสั มภาษณ์ เ ชิงลึ กกั บผู้ ใ ห้ข้อ มูล ส าคั ญ ส่ ว นแบบสอบถามที่เ ป็นแบบปลายเปิด
เป็นไปเพื่อต้องการวิเคราะห์ความหลากหลายและวิธีคิดที่เกิดขึ้นของสมาชิกองค์กรชุมชนกับ
เทคนิคการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมเพื่อสามารถนาไปสู่การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมและ
วิเคราะห์ในรายละเอียดประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับโครงข่ายทางสังคม
ของสมาชิกองค์กรชุมชน (ดูภาคผนวก ค ข้อ 3)
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เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์รูปแบบโครงข่ายทางสังคม
เทคนิคการวิเคราะห์รูปแบบโครงข่ายทางสังคมใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์โครงข่าย
ทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้นทั้งลักษณะข้อ มูลการติดต่อสื่อสารสมาชิกขององค์กรชุมชนในเชิง
สถิติ การวิเคราะห์รูปแบบแผนผังโครงข่ายทางสังคม ตลอดจนกลุ่มตัวชี้วัดเชิงสถิติโครงข่าย
ทางสังคม
เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และรู ป แบบโครงข่ า ยทางสั ง คม ได้ แ ก่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปปฏิบัติการบนระบบ Windows ใช้สาหรับประมวลผลข้อมูลโครงข่ายทาง
สังคมที่มีชื่อว่า Pajek1 เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นกับการนาเข้าของข้อมูล สามารถ
รองรับการประมวลโครงข่ายทางสังคมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน (บางกลุ่มโปรแกรมไม่สามารถ
ประมวลผลโครงข่ายทางสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์มากกว่า 150 หน่วยได้) สามารถวิเคราะห์ผลใน
กลุ่มตัวชี้วัดเชิงสถิติและแผนผังโครงข่ายทางสังคมได้อีกด้วย

ภาพที่ 3.7 หน้าต่างของโปรแกรม Pajek
ที่มา: Nooy, Mrvar, and Batagelj, 2005: 10

Pajek เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมจะประกอบ
ไปด้วยกราฟและข้อมูลอยู่ในรูปแบบของจุดพิกัดและเส้น การประมวลผลจะอยู่ในรูปแบบของ
Network Data File สามารถสร้างได้จากกลุ่มโปรแกรม Word Processor ที่พบได้โดยทั่วไป
ของระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์

1

โปรแกรม Pajek สามารถดาวโหลดได้ที่: http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/default.htm
และสามารถดาวโหหนังสือคู่มือได้ที่:
http://wxy.seu.edu.cn/humanities/sociology/htmledit/uploadfile/system/20100914/20100914004817911.pdf
เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

121

ภาพที่ 3.8 โครงสร้างการเขียนข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติของโครงข่ายทางสังคม
สาหรับการสร้างไฟล์ *.net จากกลุ่มโปรแกรม Word Processor ที่จะใช้ในการประมวลผลด้วยโปรแกรม Pajek
ที่มา: Nooy, Mrvar, and Batagelj, 2005: 8

3.6 การเลือกกรณีศึกษาและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากร
การออกแบบวิจัยได้แบ่งการศึกษาวิเ คราะห์ไว้ 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับภาพรวมจะ
นามาซึ่งการจาแนกรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน และจะนาไปสู่การคัดเลือก
กรณีศึกษาในแต่ละรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน และ 2) ระดับเชิงลึกจะ
นามาซึ่งการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกั บประเด็นทางด้านบทบาท
องค์กรชุมชน
ดังนั้นประชากรของการวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ประชากรในการ
วิเคราะห์ภาพรวม ได้แก่ องค์กรชุมชนที่มีการดาเนินการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการบ้านมั่นคง
และ 2) ประชากรในการวิเคราะห์เชิงลึก ได้แก่ สมาชิกองค์กรชุมชนในระดับครัวเรือน
3.6.1 การเลือกกรณีศึกษา
การเลือกกรณีศึกษาใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านรูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชน กับตัวแปรด้านรูปแบบการพัฒนาชุมชนในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่2
เงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองนี้ สามารถสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับ ตัวแปรอื่นๆ
ได้ อีก ด้ว ย เช่น ความสั มพั นธ์ ระหว่า งองค์ กร และลั ก ษณะการสื่ อ สารเชื่ อ มโยงกิจกรรมกั บ
2

ตัวแปรรูปแบบการพัฒนาชุมชนในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เป็นลักษณะผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์เชิงกระบวนการท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงนับเป็นตัวชี้วัดในการสะท้อนถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงกระบวนการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมได้ เกณฑ์การจาแนกรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ใช้ลักษณะการเปลี่ย นแปลงระหว่างพื้นที่ส่วนรวมกับ พื้นที่ส่วนบุคคล และ
สถานการณ์ที่ไม่สามารถอยู่ในที่ดินเดิมได้ ดังนั้นสามารถสรุปรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การปรับ ปรุง
โครงสร้างพื้นฐานชุมชน 2) การปรับผังชุมชน และ 3) การย้ายชุมชน
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สมาชิกชุมชน และสามารถจาแนกจัดกลุ่มตามลักษณะของหน่วยวิเคราะห์ (ปราณี โพธิสุข ,
2554; Yin, 1994: 18-53) เพื่อนาไปสู่การคัดเลือกกรณีศึกษาสาหรับการวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป
การศึก ษาเชิงลึกแบบกรณีศึกษาทาให้ทราบถึ งชุดความสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรด้าน
บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีบทบาทเป็นตัว
เชื่อมโยงประสานการดาเนินการท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบกรณีศึกษา
องค์ กรชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมต่างกัน เพื่อสามารถอธิบายรายละเอียดในการตอบ
คาถามการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรชุมชน
ดังนั้น การจัดกลุ่ มกรณี ศึก ษาตามเงื่อ นไขความสั มพันธ์ ระหว่างตั ว แปรด้า นรูปแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน กับตัวแปรรูปแบบการพัฒนาชุมชนสรุปได้ดังภาพที่
3.9
มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน

มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชน

ประเภทที่ 1
- เจรจาเงื่อนไขกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองได้
- มีการรวมกลุ่มองค์กรเฉพาะกลุม่
ในชุมชน
- โครงข่ายการร่วมมือไม่
ครอบคลุมทัง้ ชุมชน

ประเภทที่ 2
- เจรจาเงื่อนไขกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองได้
- องค์กรชุมชนไม่เข้มแข็ง มีการ
เสริมพลังจากภายนอก
- โครงข่ายแบบมีศูนย์กลางในการ
สื่อสาร
ประเภทที่ 4

ปรับผังชุมชน

ประเภทที่ 3
- เจรจาเงื่อนไขกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองได้
- มีการรวมกลุ่มองค์กรเข้มแข็ง
- โครงข่ายการร่วมมือครอบคลุม
ทั้งชุมชน

ย้ายชุมชน

ประเภทที่ 5
- เจรจาเงื่อนไขกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองไม่ได้ เลือกย้าย
- มีการรวมกลุ่มองค์กรเข้มแข็ง
- โครงข่ายการร่วมมือครอบคลุม
ทั้งชุมชน

ประเภทที่ 6
- เจรจาเงื่อนไขกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองไม่ได้ ต้องย้าย
- ชุมชนอาจมีการรวมตัวต่อต้าน
ขึ้นอยู่กับการเจรจา
- โครงข่ายการร่วมมือครอบคลุม
ทั้งชุมชน

- เจรจาเงื่อนไขกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองได้
- องค์กรชุมชนไม่เข้มแข็ง มีการ
เสริมพลังจากภายนอก
- โครงข่ายการร่วมมือครอบคลุม
ทั้งชุมชน

ภาพที่ 3.9 รูปแบบสถานการณ์และสมมุติฐานตามกรอบแนวคิดสาหรับการสารวจคุณลักษณะกรณีศึกษา
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ผู้วิจัยใช้แนวคิดในการเลือกกรณีศึกษาที่มีลักษณะปรากฎการณ์แบบสุดโต่ง (Extreme
or deviant case sampling) เนื่องจากมีลักษณะความเป็นตัวแทนของปรากฎการณ์ที่มีความ
ชัดเจนขององค์ประกอบปัจจัยมากที่สุด (Palys, 2008) เพื่อทาการเปรียบเทียบในรายละเอียด
และสร้างความชัดเจนของการวิเคราะห์ข้อมูล สาหรับการยืนยันกรอบแนวคิดทฤษฎี ด้านแบบ
แผนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม (Tellis, 1997) โดยสมมุติฐาน
ของการศึ ก ษาเชิง ทฤษฎี ว่า องค์ ก รชุ ม ชนที่ มีลั ก ษณะของการมีส่ ว นร่ ว มแบบหุ้ น ส่ ว นและมี
รูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบปรับผังชุมชนจะมีลักษณะโครงข่ายทางสังคมเป็นแบบสื่อสารอย่าง
ครอบคลุม ส่วนองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นและมีรูปแบบการพัฒนาชุมชน
แบบปรับโครงสร้างพื้นฐานจะมีลักษณะโครงข่ายทางสังคมเป็นแบบศูนย์กลางการสื่อสาร
โดยการเลือกกรณีศึกษาเป็นองค์กรชุมชนที่สามารถเจรจาในการตั้งถิ่นฐานบนที่ดินเดิม
ต่อได้ ดังนั้นการคัดเลือกกรณีศึกษาได้ใช้เกณฑ์รูปแบบประเภทกรณีศึกษาในประเภทที่ 2 คือ
ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน-การพัฒนาแบบปรับผังชุมชน และประเภทที่ 3 คือ ลักษณะ
การมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น -การพัฒนาแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ดูภาพที่ 3.9
ประกอบ) ซึ่งมีลักษณะความเป็นตัวแทนของปรากฎการณ์ที่มีความชัดเจนขององค์ประกอบ
ปั จ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งตามกรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ไ ด้ ม าจากการทบทวนเพื่ อ ท าการศึ ก ษาใน
รายละเอียดขององค์ประกอบปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกองค์กรชุมชน ซึ่งไม่ได้เลือก
รูปแบบการพัฒนาชุมชนที่มีการย้ายชุม ชนเป็นกรณีศึกษาเนื่องจากองค์กรชุมชนส่วนใหญ่เมื่อ
ไม่สามารถเจรจาอยู่อาศัยบนที่ดินเดิมได้มักจะมีการสลายการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนไปใน
ที่สุดด้ว ยเหตุผ ลของการกระจายตัวของสมาชิกที่เ ป็นอุปสรรคของการวมกลุ่ มองค์กรชุมชน
(Boonyachaya, 2005; 2003)
เมื่อนาข้อมูลตัวแปรด้านรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน กับตัวแปร
ด้ า นรู ป แบบการพั ฒ นาชุ ม ชนในการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่ ในแต่ ล ะองค์ ก รชุ ม ชนของ
กรุงเทพมหานครมาวิเคราะห์ ด้ว ยเทคนิค ตารางไขว้ สามารถจาแนกคุณลั กษณะขององค์กร
ชุมชนในกรุงเทพมหานครตามความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขตัวแปรได้ดังตารางที่ 3.11
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ตารางที่ 3.11 รูปแบบการพัฒนาชุมชนจาแนกตามรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
รูปแบบการพัฒนาชุมชน
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ปรับผังชุมชน
ย้ายชุมชน
รวมทั้งสิ้น
Sig. = 0.001***, Contingency Coefficient = 0.317
หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ

ระดับการมีส่วนร่วม
หุ้นส่วน
ให้ความคิดเห็น
36 (27.69)
23 (17.69)
41 (31.54)
7 (5.38)
22 (16.92)
1 (0.77)
99 (76.15)
31 (23.85)

รวม
59 (45.38)
48 (36.92)
23 (17.69)
130 (100.00)

การคั ด เลื อ กกรณี ศึ ก ษาได้ ใ ช้ วิธี การสุ่ ม อย่า งง่ ายโดยที่ทุ กองค์ ก รชุม ชนในประเภท
กรณีศึกษาที่ต้องการเลือกมีโอกาสได้รับเลือกอย่างเท่าเทียมกัน
ผลการดาเนินการสามารถสรุปได้ว่า องค์กรชุมชนคลองลานุ่นจะเป็นตัวแทนกรณีศึกษา
องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนที่มีรูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบปรับผังชุมชน และองค์กร
ชุมชนราชทรัพ ย์ จะเป็นตัว แทนกรณีศึ กษาองค์ ก รชุม ชนมีส่ ว นร่ ว มแบบให้ ค วามคิ ดเห็น ที่ มี
รูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชน (ดูภาพที่ 3.10 ประกอบ)

ภาพที่ 3.10 ตาแหน่งที่ตั้งกรณีศึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ในระดับเชิงลึก

3.6.2 การสุ่มตัวอย่างประชากร
การสุ่มตัวอย่างประชากรในแต่ละระดับการศึกษาใช้การอ้างอิงการสุ่มตัวอย่างประชากร
เชิงสถิติตามแนวคิดของ Krejcie and Morgan (อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555 หน้า 48-49)
สาหรับตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลจากจานวนการสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบกับจานวนประชากร
อยู่ภายใต้เงื่อนไขแนวคิดเชิงสถิติเพื่อนามาวิเคราะห์เชิงอนุมานเพื่อเป็นตัวแทนในการอธิบาย
คุณลักษณะของประชากรทั้งหมดได้ (ดูตารางที่ 3.12 ประกอบ)
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ตารางที่ 3.12 การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามจานวนประชากรโดย Krejcie and Morgan
ประชากร
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
10
10
80
66
15
14
85
70
20
19
90
73
25
24
95
76
30
28
100
80
35
32
120
92
40
36
130
97
45
40
140
103
50
44
150
103
55
48
160
113
60
52
170
118
65
56
180
123
70
69
190
127
75
58
200
132
ที่มา: ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2555 หน้า 48-49)
หมายเหตุ- จานวนประชากรที่ไม่มีระบุในตาราง ธานินทร์ให้ใช้หลักการเทียบบรรยัติไตรยางค์เพื่อสามารถกาหนดขนาดการ
สุ่มประชากรได้

การสุ่ มตั ว อย่า งประชากรแบ่ง เป็ น 2 ระดับ ตามการออกแบบวิจั ย ได้แ ก่ 1) ระดั บ
ภาพรวม และ 2) ระดับเชิงลึก
การสุ่มตัวอย่างประชากรระดับภาพรวม
หน่วยวิเคราะห์ในการศึกษาวิเคราะห์ระดับภาพรวมคือองค์กรชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
บ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีจานวนองค์กรชุมชนทั้งสิ้น 160 แห่ง ตามเงื่อนไขเชิง
สถิ ติ ค วรมี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรไม่ น้ อ ยกว่ า 97 ตั ว อย่ า ง ทั้ ง นี้ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามสามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้น 130 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของประชากรองค์กร
ชุมชนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนการสุ่มประชากรตามเงื่อนไขทาง
สถิติสามารถสรุปได้ว่ามีจานวนการสุ่มประชากรเพียงพอต่อการเป็นตั วแทนประชากรทั้งหมดที่
จะนามาวิเคราะห์เชิงสถิติ
การสุ่มตัวอย่างประชากรระดับเชิงลึก
หน่ ว ยวิ เ คราะห์ ใ นการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ร ะดั บ เชิ ง ลึ ก คื อ สมาชิ ก ขององค์ ก รในระดั บ
ครัวเรือน สาหรับการศึกษาระดับเชิงลึกมีกรณีศึกษา 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) องค์กรชุมชนคลองลา
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นุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมระดับหุ้นส่วน และ 2) องค์กรชุมชนราชทรัพย์ ซึ่ง
เป็นตัวแทนองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมระดับให้ความคิดเห็น
องค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีจานวนสมาชิกองค์กรทั้งสิ้น 47 ครัวเรือน ตามเงื่อนไขเชิง
สถิ ติ ค วรมี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรไม่ น้ อ ยกว่ า 41 ตั ว อย่ า ง ทั้ ง นี้ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามสามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้น 42 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของประชากรสมาชิก
องค์ กรชุมชนคลองล านุ่น เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนการสุ่มประชากรตามเงื่อ นไขทางสถิ ติ
สามารถสรุปได้ว่ามีจานวนการสุ่มประชากรเพียงพอต่อการเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดที่จะ
นามาวิเคราะห์เชิงสถิติ
ส่วนองค์กรชุมชนราชทรัยพ์มีจานวนสมาชิกองค์กรทั้งสิ้น 120 ครัวเรือน ตามเงื่อนไข
เชิงสถิติควรมีการสุ่ มตัวอย่างประชากรไม่น้อยกว่า 92 ตัวอย่าง ทั้งนี้การรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามสามารถรวบรวมได้ทั้งสิ้น 105 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของประชากรสมาชิก
องค์ ก รชุ มชนราชทรัพ ย์ เมื่อ เปรี ยบเทียบกับ จานวนการสุ่ มประชากรตามเงื่อ นไขทางสถิ ติ
สามารถสรุปได้ว่ามีจานวนการสุ่มประชากรเพียงพอต่อการเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดที่จะ
นามาวิเคราะห์เชิงสถิติ
ตารางที่ 3.13 การเปรียบเทียบเงื่อนไขจานวนการสุ่มจานวนประชากรของหน่วยวิเคราะห์ในแต่ละระดับการวิจัย
หน่วยวิเคราะห์

ระดับภาพรวม
องค์กรชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร
ระดับเชิงลึก (กรณีศึกษา)
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
องค์กรชุมชนราชทรัพย์

3

การเปรียบเทียบเงื่อนไขจานวนการสุ่มจานวนประชากร
จานวนประชากรของ
หน่วยวิเคราะห์

เงื่อนไขจานวนการสุม่
ตัวอย่างเชิงสถิติ

จานวนการสุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย

การตรวจสอบ
เงื่อนไขจานวน
การสุ่มประชากร

160

97

130

ผ่าน

473
120

41
92

42
105

ผ่าน
ผ่าน

หมายเหตุ – การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเชิงสถิติระหว่างขนาดของชุมชนกับรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร ในบทที่ 4 หัวข้อที่ 4.4.2 พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ สามารถตีความได้ว่าขนาดขององค์กรชุมชนไม่ได้มี
ผลต่อลักษณะรูปแบบของการมีส่วนร่ วมขององค์กรชุมชน ดังนั้นลักษณะรูปแบบการมีส่วนร่วมจะมีอิทธิพลมาจากองค์ประกอบปัจจัยอื่น
สาหรับการโต้แย้งของการวิจัยครั้งนี้คือลักษณะการปฏิสัมพันธ์ขององค์กรชุมชนทั้งภายในและภายนอกมีผลต่อลักษณะรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมและดาเนินโครงการ สรุปคือความแตกต่างระหว่างขนาดขององค์กรชุมชนไม่มีผลต่อการสุ่มเลือกกรณีศึกษา
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บทที่ 4
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
การวิเคราะห์ส่วนแรกเนื้อหารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเพื่อการ
พัฒนาชุมชนผ่านโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ด้านแผนงานโครงการบ้านมั่นคงและบริบทปัญหาด้านความมั่นคงในการอยู่อาศัยกับการสร้าง
ความมั่นคงในที่ดิน โดยใช้การรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ 3 วิธี คือ 1) การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
จากสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน 2) การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ และ 3)
แบบสอบถามกับองค์กรชุมชน จานวน 130 แห่ง
การวิเคราะห์องค์ ประกอบด้านแผนงานโครงการบ้านมั่นคงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ส่วนการวิเคราะห์บริบทปัญหาด้านความมั่นคงในการอยู่อาศัยกับการสร้างความมั่นคง
ในที่ดินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนได้ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอกพัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีของ Arnstein (1969) Choguill
(1996) และ Hamdi and Goethert (1997) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ทาง
สถิติและการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS ปฏิบัติการบนระบบ
Windows
เนื้อหาในบทนี้แบ่งเป็น 5 ประเด็น ได้แก่
1) แผนงานโครงการบ้านมั่นคง
2) บริบทปัญหาความมั่นคงในการอยู่อาศัยกับการสร้างความมั่นคงในที่ดินขององค์กร
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร
3) การจาแนกรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
5) การอภิปรายผลการวิจัย
โดยมีสมมุติฐานของการวิจัยในบทนี้คือ องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ผ่านโครงการบ้านมั่นคงในกรุงเทพมหานครไม่ได้มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนทุกแห่ง ดังที่สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากบางองค์กรชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
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ไม่ได้มีปัญหาด้านความมั่นคงในที่ดินและการอยู่อาศัย แต่มีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนจากการ
แทรกแซงกระบวนการสร้างวัตถุประสงค์ใ นการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนของภาครัฐที่เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิ นเพื่อให้มีการดาเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนให้
เกิ ดขึ้น ดังนั้นจึงทาให้วัต ถุประสงค์การรวมกลุ่ มขององค์ กรชุมชนต่างจากวัต ถุประสงค์ก าร
รวมกลุ่ ม ขององค์ ก รชุ ม ชนที่ มี ปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงในที่ ดิ น และการอยู่ อ าศั ย สิ่ ง นี้ มี
ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อบทบาทและรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนที่ต่างกัน
อีกด้วย
การศึกษาวิเคราะห์อธิบายในรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

4.1 แผนงานโครงการบ้านมั่นคง
แผนงานโครงการบ้านมั่นคงเป็นนโยบายของภาครัฐที่ได้พัฒนารูปแบบแนวทางของ
กระบวนการวางแผนและการดาเนินการแบบมีส่วนร่วมมาจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (Nongovernment organization: NGO) ไปสู่การแทรกแซงเชิงกระบวนการที่สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนในการแก้ปัญหาด้านการไล่รื้อชุมชน การสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั่วประเทศทั้งในเมืองและชนบท โดยตั้งอยู่บนหลักแนวคิดของ
องค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก (Community-based organization) ในการดาเนินการมากที่สุด หลัก
แนวคิดคือองค์กรชุมชนแกนหลักจะสามารถนาไปสู่การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนกับภาครัฐ และ
สามารถน าไปสู่ ก ระบวนการวางแผนและการด าเนิ น การแบบมี ส่ ว นร่ ว มได้ อ ย่ า งบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
ประเด็นการวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ แผนงานโครงการบ้านมั่นคงมี 3 ประเด็น คือ 1)
บทบาทและภารกิจของแผนงานโครงการบ้านมั่นคง 2) ขั้นตอนการดาเนินแผนงานโครงการ
บ้านมั่นคง และ 3) องค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นจาก
แผนงานโครงการบ้านมั่นคง
4.1.1 บทบาทและภารกิจของแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
การพัฒนาเมืองในช่วงต้นของปี พ.ศ. 2500 ที่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ เ ป็ น ต้ น มา ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงระบบฐานการผลิ ต ด้ า นการเกษตร
เปลี่ยนแปลงเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครและย่าน
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พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากทั่วประเทศเข้ามาสู่
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลกระทบต่อเนื่องได้แก่การตั้งถิ่นฐานที่มีลักษณะทางกายภาพระดับ
คุณภาพต่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาดังกล่าวนาไปสู่การกาหนดนโยบาย แผน และโครงการเพื่อ
การแก้ปัญหาเหล่านี้ของประเทศไทย
การแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยผู้มีรายน้อยของประเทศไทยในยุคแรกได้ประยุกต์ตามแนว
ทางการแก้ปัญหาของประเทศสิงค์โปร์โดยการสร้างกลุ่มอาคารชุด จนต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2520
ได้มีการเจรจาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแก้ปัญหาด้านที่อยู่ อาศัยของผู้มีรายได้น้อยร่วมกันกับ
กลุ่มองค์กรระดับโลกที่สนับสนุนงบประมาณ เช่น ธนาคารโลกและสหประชาชาติ ด้วยวิธีการ
ปรับปรุงชุมชนกลุ่มนี้ภายในที่ดินเดิม (Slum upgrading) เช่น การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานของชุมชน แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบวิธีการนี้เป็นเพียงลักษณะของการเยียวยาชุมชน
ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยเพียงเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบนที่ดินได้เหมือนกับประเทศอื่นๆ ที่มีบริบทเงื่อนไขทาง
กฎหมายที่ไ ม่เ หมือ นกั บประเทศไทย ซึ่งภาครัฐสามารถแทรกแซงรูปแบบการเช่าหรือ การ
ครอบครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างเต็มที่
ในช่วงปี พ.ศ.2530 ได้มีอิทธิพลแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญ หาด้ว ยตนเองด้ว ยการกาหนดความต้องการ รูปแบบที่อ ยู่อาศัย ตลอดจนผั งชุมชนและ
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับความสามารถในการชาระจ่ายค่าดาเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ของตนเอง โดยมีงบประมาณของภาครัฐสมทบช่วยในการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับ
ผังชุมชน ทั้งนี้ในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนจะเริ่มต้นโดยการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการซื้อ
ที่ดินและปรับปรุงที่อยู่อาศัยเป็นหลั ก ก่อ นเข้าสู่ กระบวนการวางแผนและดาเนินการพัฒนา
ชุมชน
ในปี พ.ศ.2546 ช่วงการเริ่มแผนงานภายใต้ชื่อโครงการบ้านมั่นคงของภาครัฐภายใต้
การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ด้านที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อดาเนินการศึกษาลักษณะกลไกการรวมกลุ่ มองค์กร
ชุม ชนและการมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชนก่ อ นสรุ ปองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ขยายผลไปสู่ ชุม ชนที่ มี ปัญ หา
ทั้งหมดทั่วประเทศ
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โครงการบ้านมั่นคงมีบทบาทและภารกิจในการดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านความไม่
มั่นคงและคุณภาพในที่อยู่อาศัยของชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นและตั้งอยู่บนหลักการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของผู้ มีส่ว นได้เสียโดยมีองค์ กรชุมชนเป็นแกนหลักของการตัดสินใจและการ
ดาเนินแผนงาน กลไกของกระบวนการวางแผนดังกล่าวเน้นให้เกิดการสื่อสารเชื่อมโยงซึ่งกัน
ท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียแต่ละภาคส่วน เพื่อเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจนเกิดการจัดเรียงบทบาท
หน้าที่ให้มีลัก ษณะโครงสร้างเชิงองค์กรร่วมกันอย่างเหมาะสมตามลักษณะเฉพาะของแต่ล ะ
บริบทโครงการ นอกจากนี้ผลการดาเนินโครงการ ณ พื้นที่หนึ่งจะสามารถเชื่อมโยงสู่อีกพื้นที่
หนึ่ง เพื่อเกิดการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ รูปแบบแนวทางดาเนินการ ตลอดจนการ
ประยุกต์รูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทโครงการอื่นที่มีความแตกต่างในลักษณะของโครงข่าย
ขบวนการองค์กรชุมชนอีกด้วย
4.1.2 กลไกการแทรกแซงกระบวนการมีส่วนร่วมระดับพื้นที่สู่ระดับเมือง
การแทรกแซงกระบวนการรวมกลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชนของสถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
นอกจากจะสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนสร้างรูปแบบการรวมกลุ่มองค์กรอย่างเป็นขั้นตอน
โดยการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ในขั้นต้น ก่อนพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชนเพื่อการเข้าสู่กระบวนการสร้างความมั่นคงของชุมชน
ในการเจรจาต่อรองด้านที่ดินและด้านการพัฒนาคุณภาพในที่อยู่อาศัย สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุ ม ชนยั ง แทรกแซงเชิ ง กระบวนการจากระดั บ พื้ น ที่ ใ นการรวมกลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชนไปสู่ ก าร
แทรกแซงในการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมสนทนาอภิปรายของแต่ละองค์กร
ชุมชนในแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกันอย่ างเป็นระบบโครงข่ายระดับเมือง ซึ่งนับเป็นประเด็นเนื้อหา
สาระของการวางแผนการแทรกแซงในการสร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ให้กับแต่ละองค์กรชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการบ้านมั่นคงเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ในการสร้างองค์ความรู้ สาหรับ
การจัดรูปแบบองค์กรชุมชนและวิธีการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
เนื้อหาสาระของการวางแผนนาไปสู่การเกิดของสถาบันใหม่ ในที่นี้เนื้อหาสาระของการ
วางแผนมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ ปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางแต่ละองค์กรภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การถักทอของกลุ่มตัวแทนแต่ละองค์กรมีการรวมกลุ่มองค์กรอีกขั้นหนึ่งในนามขององค์กรชื่อว่า
“สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.)” องค์กรดังกล่าวโดยมีหน้าที่ในการ
เอื้ออานวยความสะดวกในการจัดประชุมเป็นรายปักษ์ (2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง) ท่ามกลางตัวแทน
ของแต่ ล ะองค์ ก รชุ ม ชนเพื่ อ การสร้ า งพื้ น ที่ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการสนทนาอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
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ประสบการณ์ ระหว่างองค์ก รชุมชนที่มีสถานการณ์หรือองค์ ประกอบปัจจัยที่คล้ ายกันในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงและการแก้ปัญ หาในความไม่มั่นคง การถักทอโครงข่ายระหว่าง
องค์กรชุมชนในระดับเมืองดังกล่าวทาให้สมาชิกองค์กรชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการ
เรียนรู้เพื่อที่จะสามารถนาไปสู่ การปรับกลยุทธ์ในองค์กรชุมชนให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ให้
สามารถดาเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ (การสัมภาษณ์ เลขานุการสหพันธ์พัฒนาองค์กร
ชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ, วันที่ 21 กรกฎาคม 2555; Boonyabanya, 2005; 2003)
4.1.3 ขั้นตอนการดาเนินแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
ขั้ น ตอนการด าเนิ น แผนงานโครงการบ้ า นมั่ น คงในแง่ มุ ม ขององค์ ก รชุ ม ชนเชิ ง
กระบวนการสามารถแบ่งได้เป็น 9 ขั้นตอน
ภาพที่ 4.1 อธิบายขั้นตอนการดาเนินแผนงานโครงการบ้านมั่นคงในแง่มุมมองบทบาท
ขององค์กรชุมชนสามารถแบ่งได้เป็น 9 ขั้นตอน ได้แก่
1) การประสานงานระหว่างสหพันธ์ อ งค์ ก รชุมชนคนจนเมือ งแห่งชาติ (สอช.) และ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กับชุมชนเข้าเกณฑ์ไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย
2) การติ ดต่ อ กลุ่ มย่ อ ยภายในชุม ชน ส าหรั บการรับ รู้วั ต ถุ ป ระสงค์ แนวทางด าเนิ น
โครงการ และเงื่อนไขของโครงการบ้านมั่นคง
3) การรวมกลุ่มและจัดโครงสร้างองค์กรชุมชนจากสมาชิกกลุ่มย่อยภายในชุมชน
4) การดาเนินการองค์กรชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่ดินและการอยู่อาศัย
5) การเจรจาข้อตกลงด้านที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน
6) การกาหนดแผนงานและงบประมาณขององค์กรชุมชนในโครงการบ้านมั่นคงเพื่อ
กาหนดรายละเอียดรูปแบบการพัฒนาชุมชนร่วมกันท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (สมาชิก
องค์กรชุมชน) และภายนอกชุมชน (องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง)
7) การจดทะเบียนรับรองสถานะองค์กรชุมชน สาหรับการดาเนินนิติกรรมทั้งด้านที่ดิน
การพัฒนาชุมชนด้านที่อยู่อาศัย และสินเชื่อในโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน
8) การพิจารณาอนุมัติแผนงานพัฒนาขององค์กรชุมชนโดยคณะกรรมการ พอช. และ
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9) การดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
พอช.

สอช.



การปรับโครงสร้างการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนในแผนงานโครงการบ้านมั่นคง

 
กลุ่มย่อยในชุมชน

กลุ่มย่อยในชุมชน

กลุ่มย่อยในชุมชน


การเจรจาข้อตกลง
ด้านที่ดิน



กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน
เพื่อการอยู่อาศัย
การประสานการตัดสินใจระหว่างองค์กร



ฝ่ายวิชาการ:
พอช. / นักวิชาการ

การกาหนดแผนงาน
โครงการบ้านมั่นคง

การประสานการตัดสินใจภายในองค์กร

สมาชิกองค์กรชุมชน


สถาบันทาง
การเงิน

แผนเบิกจ่าย
งบประมาณ



การพิจารณาอนุมัติในหลักการ
โดยคณะกรรมการ พอช.

การจดทะเบียน
รับรองสถานะองค์กรชุมชน

 การดาเนิน

รูปแบบการพัฒนาชุมชน

โครงการบ้านมั่นคง

ภาพที่ 4.1 กระบวนการเข้าร่วมและดาเนินแผนงานโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน
ที่มา: ปรับปรุงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเลขานุการสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.),
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และเนื้อหาบางส่วนอ้างอิงใน อุดมศรี ศิริลักษณาพร, 2551

4.1.4 องค์ ก รชุ ม ชนในกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
แผนงานโครงการบ้านมั่นคง
องค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นจากแผนงานโครงการบ้านมั่นคงสามารถจาแนกการอธิบายได้
เป็น 2 ประเด็น คือ 1) องค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย และ 2) องค์กรชุมชน
เพื่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
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องค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
การสารวจชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้นาไปสู่
การประสานกับชุมชนเพื่อการรวมกลุ่มองค์กรเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงสาหรับดาเนินการ
พัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยจากข้อมูลปี พ.ศ.2555 โดยสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน พบว่าในประเทศไทยมีชุมชนที่ดาเนินการรวมกลุ่มองค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนที่
เกิดขึ้นจากแผนงานโครงการบ้านมั่นคงจานวนทั้งสิ้น 763 องค์กร เมื่อ จาแนกวิเคราะห์ราย
จังหวัดพบว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนรวมกลุ่มองค์กรมากที่สุด มีจานวน 160 องค์กร คิดเป็น
ร้อยละ 20.97 ขององค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนทั้งประเทศไทย รองลงมาเป็นจังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดปทุมธานี มีจานวน 56 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 7.34 (ดูภาพที่ 4.2 ประกอบ และดู
รายละเอียดได้ในภาคผนวก ข)
160
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สมุทรปราการ

เชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร

0

ภาพที่ 4.2 จานวนโครงการบ้านมั่นคงของประเทศไทย จาแนกรายจังหวัด
ที่มา: สังเคราะห์จากฐานข้อมูลสานักงานโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เดือนมิถุนายน 2555

องค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร
สาหรับกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีจานวนองค์ กรชุมชนเพื่อ การพัฒนาชุมชนที่
เกิดขึ้นจากโครงการบ้านมั่นคงมากที่สุดในประเทศไทย มีจานวนมากกว่าจังหวัดที่มีจานวน
รองลงมาเกือบสามเท่า การเลือกพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
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การพัฒนาชุมชนจึงเลือกศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลคุณสมบัติความเป็นตัวแทน
ของประชากรองค์กรชุมชนในเชิงปริมาณ
เมื่อจาแนกวิเคราะห์องค์กรชุมชนจาแนกรายเขตของกรุงเทพมหานครพบว่าเขตจตุจักร
มีองค์กรชุมชนมากที่สุด จานวน 25 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 15.63 ขององค์กรชุมชนเพื่อพัฒนา
ชุมชนทั้งกรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นเขตหลักสี่ มีองค์กรชุมชนจานวน 21 องค์กรชุมชน คิด
เป็นร้อยละ 13.13 (ดูภาพที่ 4.3 ประกอบ และดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก ข)
25
20
15
10
5

สายไหม

สะพานสูง

ลาดพร้าว

ราชเทวี

บางซื่อ

บางกอกน้อย

ตลิ่งชัน

หนองจอก

สวนหลวง

ปทุมวัน

บางบอน

ดินแดง

บึงกุ่ม

มีนบุรี

พระนคร

ป้อมปราบ

ดุสิต

บางขุนเทียน

บางเขน

จตุจักร

0

ภาพที่ 4.3 การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเพื่อการพัฒนาชุมชน จาแนกรายเขต พืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ที่มา: สานักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ปรับปรุงฐานข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2555

4.2 บริบทปัญหาความมัน่ คงในการอยู่อาศัยกับการสร้างความมั่นคงในที่ดิน
ขององค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานคร
บริบทด้านความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยขององค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น
4 ประเด็น ได้แก่ 1) การตั้งถิ่นฐานของชุมชนกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน 2) สภาวะความไม่มั่นคงในการ
อยู่อาศัย 3) ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน และ 4) รูปแบบการพัฒนา
ชุมชน
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4.2.1 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน
กรรมสิทธิ์ที่ดินในการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของภาครัฐเป็นจานวน 106 คิดเป็น
ร้อยละ 81.54 ส่วนภาคเอกชนมีจานวน 24 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 18.46
ผลการวิเคราะห์ประเภทเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จาแนกตามลักษณะการอยู่อาศัยบน
ที่ดินก่อนเข้าร่วมโครงการดังตารางที่ 4.1 พบว่าโดยส่วนใหญ่องค์กรชุมชนจะมีการตั้งถิ่นฐาน
แบบไม่มีสัญญาการเช่าที่ดิน จาแนกตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่ดินภาครัฐมากที่สุด มีจานวน 79 องค์กร
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 60.77 ส่วนที่ดินเอกชนมีจานวน 15 องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 11.54
ทั้งนี้องค์กรชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานแบบมีสัญญาการเช่าที่ดินตั้งอยู่บนที่ดินภาครัฐมาก
ที่สุ ด เช่ นกั น มีจ านวน 27 องค์ ก รชุม ชน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 20.77 ส่ ว นที่ ดิน เอกชนมี จานวน 9
องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 6.92
ตารางที่ 4.1 ประเภทเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จาแนกตามลักษณะการอยู่อาศัยบนที่ดินก่อนเข้าร่วมโครงการ
ประเภท
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
รวม

ลักษณะการอยู่อาศัยบนที่ดินก่อนเข้าร่วมโครงการ
ไม่มีสัญญา ร้อยละ
มีสัญญา
ร้อยละ
การเช่าที่ดิน
การเช่าที่ดิน
15
11.54
9
6.92
79
60.77
27
20.77
94
72.31
36
27.69

รวม

ร้อยละ

24
106
130

18.46
81.54
100.00

Sig. = 0.234

4.2.2 สภาวะความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย
สภาวะความไม่มั่นคงในที่ดินด้านการอยู่อาศัยพบว่าชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาการเช่า
ที่ดินมีจานวน 94 ชุมชน คิ ดเป็นร้อยละ 72.31 ส่วนชุมชนมีสัญ ญาการเช่าที่ดินมีจานวน 36
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 27.69 เมื่อพิจารณาจาแนกตามสภาพปัญหาแนวโน้มต่อการไล่รื้อชุมชน
พบว่าชุมชนที่ไม่มีสัญญาการเช่าที่ดินมีปัญหาทั้งสิ้น 94 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 72.31 ส่วน
ชุมชนที่มีสัญญาการเช่าที่ดินไม่มีปัญหาความไม่มั่นคงจานวน 7 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 5.38
ส่วนชุมชนที่มีปัญหาความไม่มั่นคงมีจานวน 29 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 22.31 เมื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติด้วย
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ระดับนัยสาคัญที่ 0.001 โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 0.385 (Contingency Coefficient)
(ดูตารางที่ 4.2 ประกอบ)
ตารางที่ 4.2 ประเภทสิทธิในที่ดินของชุมชน จาแนกตามปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดิน
ประเภทการตั้งถิ่นฐานด้านสิทธิในที่ดิน

ปัญหาแนวโน้มต่อการไล่รื้อชุมชน
ไม่มีปัญหา

ร้อยละ

มีปัญหา

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

7
0
7

5.38
0.00
5.38

29
94
123

22.31
72.31
94.62

36
94
130

27.69
72.31
100.00

มีสัญญาการเช่าที่ดิน (Slum)
ไม่มีสัญญาการเช่าที่ดิน (Scatter)
รวม
Sig. = 0.000***, Contingency Coefficient = 0.385

เมื่อพิจารณาชุมชนที่มีปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เข้า
ร่วมโครงการบ้านมั่นคง คือ ต้องการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยมีจานวน 73 ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 56.15 รองลงมา คือ กาลังถูกไล่รื้อมีจานวน 17 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 13.08 ไฟไหม้มี
จานวน 14 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 10.77 ที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรมและหนาแน่นมีจานวน 12 ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 9.23 หมดสัญญาเช่าและไม่สามารถต่อสัญญาได้มีจานวน 6 ชุมชน คิดเป็นร้อย
ละ 4.62 และเจ้าของที่ดินต้องการขายที่ดินมีจานวน 1 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0.77
ส่วนชุมชนที่ไม่มีปัญหาความไม่มั่นคงในที่ดินแต่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง เนื่องจาก
ต้ อ งการฟื้ น ฟู ส ภาพชุ ม ชนให้ ดี ขึ้ น มี จ านวน 7 ชุ ม ชน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.38 (ดู ต ารางที่ 4.3
ประกอบ)
ตารางที่ 4.3 การจาแนกสาเหตุของการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
มีปัญหาความมั่นคงในที่ดิน

สาเหตุการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
ต้องการสร้างความมั่นคงในที่อยูอ่ าศัย
กาลังถูกไล่รื้อ
ไฟไหม้
ที่อยู่อาศัยเสือ่ มโทรมและหนาแน่น
หมดสัญญาเช่า ไม่สามารถต่อสัญญาได้
เจ้าของที่ดินต้องการขายที่ดิน
ต้องการฟื้นฟูสภาพชุมชนให้ดีขึ้น
รวม

จานวน
73
17
14
12
6
1

ร้อยละ
56.15
13.08
10.77
9.23
4.62
0.77

123

94.62

ไม่มีปัญหาความมั่นคงในที่ดิน
จานวน

ร้อยละ

7
7

5.38
5.38
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4.2.3 ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน
ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชนเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหาด้านความมั่นคงของชุมชนกับ ลักษณะและวิธีการได้มาของที่ดินในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคงของชุมชน ตลอดจนรูปแบบการบริหารกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองใน
ที่ดินและที่อยู่อาศัยของชุมชน การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวนี้ จะสามารถทาให้อธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปรที่กล่าวมาข้างต้นได้
การวิ เ คราะห์ ที่ ดิ น ในการด าเนิ น โครงการบ้ า นมั่ น คงดั ง ตารางที่ 4.4 สามารถแบ่ ง
ลักษณะการได้มาซึ่งที่ดินเป็น 5 ประเภท เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
1) เจรจาเช่าที่ดินเดิมระยะยาวมีจานวน 96 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.85
2) ซื้อที่ดินในพื้นที่อื่นมีจานวน 18 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 13.85
3) เจรจาแบ่งเช่าที่ดินเดิมบางส่วนระยะยาวมีจานวน 10 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 7.69
4) อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินมีจานวน 5 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 3.85 และ
5) เจรจาแบ่งซื้อที่ดินเดิมบางส่วนมีจานวน 1 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0.77
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ตารางไขว้ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุปัญหาความไม่มั่นคงกับการ
ได้มาซึ่งที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง พบว่าต้องการแก้ปัญหาระยะยาวในความไม่
มั่นคงโดยใช้วิธีการเจรจาเช่าที่ดินเดิมระยะยาวมากที่สุด มีจานวน 64 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ
49.23 ส่ ว นความสั มพั นธ์ คุ ณ ลั ก ษณะอื่น มีลั ก ษณะกระจาย มี จานวนร้ อ ยละไม่เ กิน 10 เช่ น
สาเหตุปัญหาถูกไล่รื้อมีวิธีการได้มาซึ่งที่ดินทั้ง 5 รูปแบบ วิธีการที่ใช้มากที่สุด คือ การจัดหาซื้อ
ที่ดินในพื้นที่อื่นมีจานวน 8 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 6.15 รองลงมา คือ การเจรจาเช่าที่ดิน เดิม
ระยะยาวมีจานวน 4 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 3.08 การเจรจาแบ่งเช่าที่ดินเดิมบางส่วนระยะยาว
กับอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินมีจานวน 2 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 1.54 และน้อยที่สุด คือ เจรจาขอ
แบ่งซื้อที่ดินเดิมบางส่วนมีจานวน 1 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0.77
ชุมชนที่มีปัญหาด้านหมดสัญญาเช่าวิธีการได้มาซึ่งที่ดินในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคงมีจานวน 6 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 4.62 ใช้วิธีการซื้อที่ดินในพื้นที่อื่นทั้งหมด
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ชุมชนที่มีปัญหาด้านไฟไหม้มีวิธีการได้มาซึ่งที่ดิน 3 ลักษณะ คือ เจรจาเช่าที่ดินเดิม
ระยะยาว มีจานวน 10 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 7.69 รองมาเป็นการซื้อที่ดินในพื้นที่อื่นกับอยู่ใน
ระหว่างการจัดหาที่ดินมีจานวนลักษณะละ 2 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 1.54
ส่ ว นชุมชนที่ มีปัญ หาด้ านเจ้า ของที่ดิ นต้อ งการขายที่ ดิน ที่อ ยู่อ าศัย เสื่ อ มโทรมและ
หนาแน่น ตลอดจนชุมชนที่ไม่มีปัญหามีลักษณะการได้มาซึ่งที่ดินในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคงโดยการเจรจาเช่าที่ดินเดิมระยะยาวมีจานวน 1 10 และ 7 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0.77
7.69 และ 5.38 ตามลาดับ
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ค่ า ไคสแควร์ พ บว่ า มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติในระดับนัยสาคัญที่ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 0.634
(Contingency Coefficient)
ตารางที่ 4.4 ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง จาแนกตามสาเหตุของการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
ที่ดินในโครงการ
บ้านมั่นคง

ไม่มี
ปัญหา

เจ้าของ
ที่ดิน
ต้องการ
ขายที่ดิน

เจรจาเช่าที่ดินเดิม
ระยะยาว
ซื้อที่ดินในพื้นที่
อื่น
เจรจาแบ่งเช่า
ที่ดินเดิมบางส่วน
ระยะยาว
อยู่ระหว่างการ
จัดหาที่ดิน
เจรจาแบ่งซื้อที่ดิน
เดิมบางส่วน
รวม

7
(5.38)

1
(0.77)

สาเหตุของปัญหาความไม่มนั่ คง
ที่อยู่อาศัย
ถูกไล่รื้อ
ไฟไหม้
เสื่อมโทรม
และ
หนาแน่น

10
(7.69)

7
1
12
(5.38)
(0.77)
(9.23)
Sig. = 0.000***, Contingency Coefficient = 0.634
หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ

ต้องการ
แก้ปญ
ั หา
ระยะยาว

4
(3.08)
8
(6.15)
2
(1.54)

10
(7.69)
2
(1.54)

64
(49.23)
2
(1.54)
6
(4.62)

2
(1.54)
1
(0.77)
17
(13.08)

2
(1.54)

1
(0.77)

14
(10.77)

73
(56.15)

หมด
สัญญาเช่า

6
(4.62)

6
(4.62)

รวม

96
(73.85)
18
(13.85)
10
(7.69)
5
(3.85)
1
(0.77)
130
(100.00)

เมื่อนาค่าความสัมพันธ์มาวิเคราะห์ร่วมกันกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังตารางที่ 4.5
พบว่าชุมชนที่ตั้งอยู่บนที่ดินภาครัฐจะได้อยู่บนที่ดินเดิมเป็นจานวน 106 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ
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81.54 จาแนกรายละเอียดลักษณะสิทธิที่ดินในโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนมีลักษณะเจรจาขอ
เช่าที่ดินเดิมในระยะยาวเป็นจานวน 88 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 67.69 วิธีการได้มาซึ่งที่ดินของ
ภาครัฐมากที่สุด คือ ชุมชนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยเป็นจานวน 69 ชุมชน คิด
เป็นร้อยละ 53.08
ส่วนที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของภาคเอกชนมีจานวน 24 ชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 18.46 โดยส่วนใหญ่ชุมชนจะถูกให้ย้ายออกจากที่ดินเดิมไปหาที่ดินอื่นในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง มีจานวน 14 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 10.77 รองลงมาสามารถเจรจาต่อรอง
เช่าที่ดินเดิมระยะยาวได้ มีจานวน 5 ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 3.85
เมื่อ วิเ คราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรพบว่ามีค วามสัมพันธ์กันทางสถิติในที่ดิน
ภาครั ฐ และที่ ดิ น เอกชนกั บ การได้ ม าซึ่ ง ที่ ดิ น ของชุ ม ชนมี นั ย ส าคั ญ อยู่ ที่ 0.01 โดยมี ค่ า
ความสัมพันธ์ 0.599 และ 0.607 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 ที่ดินในโครงการบ้านมั่นคง จาแนกตามลักษณะการเจรจาได้มาซึ่งที่ดินของชุมชน
การเจรจาได้มาซึ่งที่ดินของชุมชน
ลักษณะที่ดินในโครงการบ้านมั่นคง

เสนอ
โครงการ
พัฒนาที่ดิน
เพื่อการอยู่
อาศัย

ร้อย
ละ

เจ้าของ
ที่ดินให้เข้า
ร่วม
โครงการ
บ้านมั่นคง

ร้อยละ

ประสานงาน
กับผู้มีส่วน
ได้เสียจัดหา
ที่ดิน

3

ร้อย
ละ

รวม

ร้อย
ละ

ภาครัฐ
เจรจาเช่าที่ดินเดิมระยะยาว
เจรจาแบ่งเช่าที่ดินเดิมบางส่วนระยะยาว

69

53.08

16

12.31

6

4.62

3

2.31

ซื้อที่ดินในพื้นที่อื่น
อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน
รวม

2

1.54

77

59.23

5

3.85

19

14.62

2.31

88

67.69

9

6.92

4

3.08

4

3.08

3

2.31

5

3.85

10

7.69

106

81.54

3

2.31

8

6.15

1

0.77

1

0.77

1

0.77

ภาคเอกชน
เจรจาเช่าที่ดินเดิมระยะยาว
เจรจาแบ่งซื้อที่ดินเดิมบางส่วน
เจรจาแบ่งเช่าที่ดินเดิมบางส่วนระยะยาว

1

0.77

ซื้อที่ดินในพื้นที่อื่น
รวม

6

4.62

รวมทัง้ สิน้

83

63.85

ที่ดินภาครัฐ Sig. = 0.000**, Contingency Coefficient = 0.599
ที่ดินภาคเอกชน Sig. = 0.003**, Contingency Coefficient = 0.607

19

14.62

14

10.77

14

10.77

18

13.85

24

18.46

28

21.54

130

100
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เมื่อศึกษาในรายละเอียดด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับการได้มา
ซึ่งที่ดินของภาครัฐได้ความว่า
“สำหรับกลุ่มชุมชนที่อยู่ในที่ดินภำครัฐบำงแห่งอำจจะไม่สำมำรถขอซื้อที่ดินได้
แต่อ ำจจะสำมำรถได้สิ ทธิ ใ นกำรเช่ำที่ดินเป็นสิ ทธิ ร่วมของชุมชนได้ จำกเดิม
สัญญำเช่ำมีลักษณะเป็นรำยบุคคล ระยะเวลำเช่ำเป็นรำยปี แต่ถ้ำชุมชนเข้ำร่วม
โครงกำรบ้ำนมั่นคง หน่วยงำนภำครัฐจะสำมำรถให้ สั ญ ญำเช่ำที่ดินเป็นสิ ทธิ
ครอบครองร่วมของชุมชนเป็นระยะเวลำ 30 ปี เพื่อกำรพัฒนำชุมชนร่วมกันของ
สมำชิกชุมชนได้ ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับร่ว มกันของสมำชิกองค์ กรชุมชนต่อควำม
มั่นคงของกำรอยู่อำศัย เนื่องจำกระยะเวลำ 30 ปี เป็นระยะเวลำเพียงพอในกำร
ปรั บ ตั ว ด้ ำ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย แม้ ว่ ำ จะไม่ ไ ด้ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น แต่ ก็ มี สิ ท ธิ ใ นกำร
ครอบครอง”
เลขำนุกำร สอช., 21 กรกฎำคม 2555
สาหรับประเด็นทางด้านการบริหารกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จาแนกวิเคราะห์ตามวิธีการ
ได้มาซึ่งที่ดิน ดังตารางที่ 4.6 อธิบายได้ว่าโดยส่วนใหญ่ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงไม่ว่า
จะได้ที่ดินมาด้วยวิธีการใดก็ตาม ชุมชนจะบริหารสิทธิในที่ดินและในที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์
ร่ว มของชุมชนมีจานวน 112 ชุมชน คิ ดเป็นร้อ ยละ 86.15 จาแนกได้ว่าที่ดินที่ได้มาจากการ
เจรจาเช่าที่ดินเดิมระยะยาวมากที่สุดมีจานวน 87 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.92 โดยมีการบริหาร
กรรมสิทธิ์ที่ดินร่วมกันของชุมชนทั้งหมด
ส่วนชุมชนที่มีการบริหารสิทธิในที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลมีจานวน 18 ชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 13.85 วิธีการได้มาซึ่งที่ดินส่วนใหญ่จะมีลักษณะเจรจาเช่าที่ดินเดิ มระยะยาวมี
จานวน 9 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 6.92 โดยมีการบริหารกรรมสิทธิ์ที่ดินของชุมชนทั้งหมดเป็น
แบบสิทธิส่วนบุคคล
มีเพียงชุมชนเดียวที่มีลักษณะการบริหารสิทธิในที่ดินเป็นส่วนรวมของชุมชนและบริหาร
สิทธิในที่อยู่อาศัยเป็นส่วนบุคคลมีจานวน 1 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0.77 วิธีการได้มาจากการซื้อ
ที่ดินในพื้นที่อื่นมาเป็นของชุมชน
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เมื่อ วิเคราะห์ความสั มพันธ์ตัว แปรด้านการบริหารสิ ทธิใ นที่ดินและในที่อยู่อาศัยของ
ชุมชนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การเจรจาเช่าที่ดินเดิมระยะยาว การ
เจรจาแบ่งเช่าที่ดินเดิมบางส่วนระยะยาว และซื้อที่ดินในพื้นที่อื่นมีความสัมพันธ์ทางสถิติด้วย
ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่ที่ 0.707 0.707 และ 0.642
ตามลาดับ ส่วนการเจรจาแบ่งซื้อที่ดินเดิมบางส่วนกับการอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินมีจานวน
ชุมชนน้อยกว่า 5 ชุมชน จึงไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาหรับกรณีนี้ได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่าองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการจะมีความตระหนักเกี่ยวกับ
การแก้ปัญ หาระยะยาวในด้านความมั่นคงของการตั้งถิ่นฐานและการอยู่อาศัย โดยพยายาม
เจรจาขอเช่าอยู่ที่ดินเดิมของชุมชนในระยะยาว มีบางส่วนใช้ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคงโดยการซื้อที่ดินในพื้นที่อื่นเนื่องจากมีปัญหาการไล่รื้อชุมชนให้ออกจากที่ดินเดิมและการ
หมดสัญญาเช่าในที่อยู่อาศัย
ตารางที่ 4.6 การบริหารสิทธิในที่ดินและในที่อยู่อาศัยของชุมชน จาแนกตามการได้มาซึ่งที่ดินของโครงการบ้านมั่นคง
การบริหารกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของชุมชน
กรรมสิทธิ์ ร้อยละ
กรรมสิทธิ์ ร้อยละ
ชุมชน
ส่วนบุคคล

ที่ดินในโครงการ
บ้านมั่นคง

การบริหารกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
ชุมชน

เจรจาเช่าที่ดิน
เดิมระยะยาว

กรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
รวม
กรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
รวม
กรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล

87

รวม
กรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
รวม
กรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
รวม
รวมทัง้ สิน้

6
14

4.62
10.77

14
4
1
5
112

10.77
3.08
0.77
3.85
86.15

เจรจาแบ่งซื้อ
ที่ดินเดิม
บางส่วน
เจรจาแบ่งเช่า
ที่ดินเดิม
บางส่วนระยะ
ยาว
ซื้อที่ดินในพื้นที่
อื่น
อยู่ระหว่างการ
จัดหาที่ดิน

รวม

ร้อยละ

6.92
6.92

87
9
96

66.92
6.92
73.85

4

3.08

1
1
6
4

0.77
0.77
4.62
3.08

4
1
3
4

3.08
0.77
2.31
3.08

0
18

0.00
13.85

10
15
3
18
4
1
5
130

7.69
11.54
2.31
13.85
3.08
0.77
3.85
100.00

66.92

87
1

66.92
0.77

1
6

0.77
4.62

9
9
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4.2.4 รูปแบบการพัฒนาชุมชน
รูปแบบการพัฒนาชุมชนได้จาแนกประเภทไว้ 3 ลักษณะ แบ่งตามลักษณะการเจรจา
สิทธิในที่ดินของชุมชนและลักษณะเปลี่ยนแปลงพื้นที่สิทธิครอบครองส่วนบุคคลและส่วนรวม
ของชุมชน ได้แก่
1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชน เป็นลักษณะของการเจรจาสิทธิที่ดินชุมชนได้ มีการ
พัฒนาชุมชนเฉพาะพื้นที่ส่วนรวม สาหรับที่อยู่อาศัยเน้นในลักษณะของการปรับปรุงอาคาร
2) การปรับผังชุมชน เป็นลักษณะการเจรจาสิทธิที่ดินชุมชนได้ มีพัฒนาชุมชนทั้งระดับ
พื้นที่ส่วนรวมและส่ วนบุคคล การพัฒนาชุมชนเน้นการเปลี่ยนแปลงผังชุมชนเพื่อให้ชุมชนมี
สุขลักษณะของที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นสอดคล้องกับระบบการเงินของชุมชน และ
3) ย้ายชุมชน เป็นลักษณะของการเจรจาสิทธิที่ดินไม่ได้ มีเหตุทาให้ชุมชนต้องย้ายออก
จากพื้นที่เพื่อตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แห่งใหม่
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.7 พบว่าองค์กรชุมชนที่สามารถเจรจาสิทธิในที่ดินได้มี
ประเภทรูปแบบการพั ฒนาชุมชนในลั กษณะของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 59
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 45.38 รองลงมาเป็นการปรับผังชุมชน จานวน 48 องค์กร คิดเป็นร้อยละ
36.92 และจะมีองค์กรชุมชนที่ไม่สามารถเจรจาสิทธิที่ดินได้ ซึ่งจะต้องย้ายชุมชน จานวน 23
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 17.69
ตารางที่ 4.7 รูปแบบประเภทการพัฒนาชุมชน
รูปแบบการพัฒนาชุมชน
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ปรับผังชุมชน
ย้ายชุมชน
รวม

จานวนชุมชน
59
48
23
130

ร้อยละ
45.38
36.92
17.69
100.00

4.3 การจาแนกรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
การวิเ คราะห์ จาแนกรู ปแบบกระบวนการมีส่ ว นร่ว มขององค์ กรชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนได้ใช้เทคนิคการจัดกลุ่มทางสถิติ (Cluster analysis) โดยใช้ตัวแปรในการแบ่งกลุ่ม คือ
ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในแต่ละขั้นตอนแผนงานโครงการบ้านมั่นคง 7 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 2) การกาหนดรูปแบบและเลือกขั้นตอนการ
ด าเนิ น งาน 3) การก าหนดบทบาทผู้ ด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งแต่ ล ะขั้ น ตอน 4) การก าหนด
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งบประมาณ 5) การกาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชน 6) การดาเนินการก่อสร้างผัง
ชุมชน และ 7) การดูแลบารุงรักษาผังชุมชน
ตารางที่ 4.8 ผลการจัดกลุ่มชุมชนตามระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในแต่ละขั้นตอนแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียดแผนงาน
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

กลุ่ม
1
2
กาหนดรูปแบบและเลือกขั้นตอน
1
การดาเนินงาน
2
กาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานที่
1
เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอน
2
กาหนดงบประมาณ
1
2
กาหนดรูปแบบและรายละเอียด
1
ของผังชุมชน
2
การดาเนินการก่อสร้างผังชุมชน
1
2
การดูแลบารุงรักษาผังชุมชน
1
2
1
รวม
2

จานวน
99 (76.15)
31 (23.85)
99 (76.15)
31 (23.85)
99 (76.15)
31 (23.85)
99 (76.15)
31 (23.85)
99 (76.15)
31 (23.85)
99 (76.15)
31 (23.85)
99 (76.15)
31 (23.85)
99 (76.15)
31 (23.85)

SD Max. Min. แปลค่า
0.47 4
5 หุ้นส่วน
1.26 0
5 ให้ความคิดเห็น
0.35 4
5 หุ้นส่วน
0.96 0
5 ให้ความคิดเห็น
0.42 2
5 หุ้นส่วน
0.98 0
4 ให้ความคิดเห็น
0.40 2
5 หุ้นส่วน
1.09 1
5 ให้ความคิดเห็น
0.41 3
5 หุ้นส่วน
1.32 0
4 ให้ความคิดเห็น
0.44 4
5 หุ้นส่วน
1.31 0
5 ให้ความคิดเห็น
0.45 3
5 หุ้นส่วน
1.18 1
5 ให้ความคิดเห็น
4.16 0.30 3.57 5.00 หุ้นส่วน
2.86 0.64 0.86 3.57 ให้ความคิดเห็น
M
4.31
2.13
4.14
2.13
4.06
2.97
4.06
2.39
4.09
3.06
4.25
3.87
4.23
3.45

Sig. = 0.007**
หมายเหตุ – กลุ่มที่ 1 หมายถึง การมีสว่ นร่วมแบบหุน้ ส่วน และ กลุ่มที่ 2 หมายถึง การมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ
การวัดค่าระดับการมีสว่ นร่วมขององค์กรชุมชน
ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมของขั้นตอนแผนงาน
ระดับ 1 หมายถึง มีการรับรู้รายละเอียดในกิจกรรมของขั้นตอนแผนงาน
ระดับ 2 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในโครงการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของขั้นตอนแผนงาน
ระดับ 3 หมายถึง มีการเจรจาต่อรองเกีย่ วกับการกาหนดรายละเอียดในกิจกรรมของขั้นตอนแผนงาน
ระดับ 4 หมายถึง ร่วมตัดสินใจกาหนดรายละเอียดในกิจกรรมของขั้นตอนแผนงานกับผู้มีสว่ นได้เสียภายนอก
ระดับ 5 หมายถึง องค์กรชุมชนตกลงกาหนดรายละเอียดในกิจกรรมขั้นตอนแผนงานกันเอง
การแปลค่า
4.00-5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
2.00-3.99 หมายถึง มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น
1.00-1.99 หมายถึง ไม่มีส่วนร่วม

ในแต่ละขั้นตอนมีการประเมินระดับขั้นการมีส่วนร่วม 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ไม่มีส่วนร่วม
ขั้นที่ 2 ผู้มีส่วนได้เ สียภายนอกเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ขั้นที่ 3 มีการเจรจาต่อรอง
เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ขั้นที่ 4 ร่วมกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
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กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และขั้นที่ 5 กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ภายในองค์กรชุมชน
เอง ซึ่งเป็นระดับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอกที่นับเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจกาหนดทิศทางการดาเนินการแต่ละขั้นตอนของการวางแผน
ผลการประเมินในแต่ละองค์กรชุมชนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Windows ใน
การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.8 สามารถจัดกลุ่มระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
เป็น 2 กลุ่มอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 ได้แก่ กลุ่มที่ 1 องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมระดับหุ้นส่วน ซึ่งใน
แต่ละขั้นตอนของการวางแผนองค์กรชุมชนจะมีระดับการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นที่ 4-5 มีค่าเฉลี่ย
ระดับ การมีส่ ว นร่ว มทุก ขั้น ตอนของการวางแผนอยู่ ที่ 4.16 มีอ งค์ กรชุ มชนอยู่ใ นกลุ่ ม นี้เ ป็ น
จานวน 99 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 76.15
ส่วนกลุ่มที่ 2 องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมระดับให้ความคิดเห็น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการ
วางแผนองค์กรชุมชนจะมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในช่วงขั้นที่ 2-4 มีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอนของการวางแผนอยู่ที่ 2.86 มีองค์กรอยู่ในกลุ่มเป็นจานวน 31 องค์กร คิดเป็นร้อยละ
23.85
เมื่อนาค่าระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในแต่ละขั้นตอนการวางแผนมาสร้างเป็น
แผนภูมิดังภาพที่ 4.4 จะสามารถวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนแต่ละกลุ่มจาแนกชื่อเรียกกลุ่มตามแนวคิดของ Hamdi and Goethert (1996) ได้ว่า กลุ่ม
ที่ 1 องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมระดับหุ้นส่วนดาเนินโครงการบ้านมั่นคงโดยการร่วมตัดสินใจแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยสังเกตได้จากระดับค่าเฉลี่ยการ
มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนจะอยู่ในช่วง 4.0-4.5
ส่วนการวิเคราะห์กลุ่มที่ 2 องค์กรชุมชนที่มีส่ว นร่วมระดับให้ความคิดเห็นจะมีความ
แปรปรวนของการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนการวางแผน โดยสังเกตได้จากขั้นตอนการวางแผน
ขั้นที่ 1 การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ขั้นที่ 2 กาหนดรูปแบบและเลือกขั้นตอนการ
ดาเนินงาน และขั้นที่ 5 กาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชน องค์กรชุมชนมีระดับการมี
ส่วนร่วมอยู่ในช่วงค่า 2.0-2.5 หมายความว่าผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเปิดโอกาสให้องค์กรชุมชน
เพียงแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดของขั้นตอนเหล่านี้ โดยที่องค์กรชุมชนไม่ได้มีสิทธิในการ
ตัดสินใจ ทางกลับกันในขั้นตอนการวางแผนขั้นที่ 3 การกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
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ระดับค่าการมีสว่ นร่วมขององค์กรชุมชน

แต่ละขั้นตอน ขั้นที่ 4 การกาหนดงบประมาณ ขั้นที่ 6 การดาเนินการก่อสร้างผังชุมชน และขั้น
ที่ 7 การดูแลบารุงรักษาผังชุมชน องค์กรชุมชนพยายามที่จะเจรจาต่อรองในรายละเอียดของ
โครงการบ้านมั่นคงเพื่อไปสู่การตัดสินใจร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

หุ้นส่วน

4.31

4.14

4.06

4.06

4.09

4.25

4.23

ให้ความคิดเห็น

2.13

2.13

2.97

2.39

3.06

3.87

3.45

ขั้นตอน
ดาเนินการ

ภาพที่ 4.4 ระดับกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในแต่ละขั้นตอนแผนงานโครงการบ้านมั่นคง

4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบมุ่งเน้น ทดสอบความสัมพันธ์เชิงสถิติตาม
ทฤษฎีเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยตัวแปรส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพมีลักษณะการ
วัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และการวัดแบบเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ดังนั้นวิธีการ
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ อธิ บ ายในแต่ ล ะประเด็ น สู่ ป ระชากรในภาพรวมจะใช้ ส ถิ ติ อ้ า งอิ ง แบบไม่ มี
พารามิเตอร์ด้วยวิธีการแจกแจงค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ในการทดสอบกับความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Windows
การวิเคราะห์ความสัมพั นธ์ขององค์ประกอบมี 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานะความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยกับรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
2) ความสั มพันธ์ ระหว่างขนาดของชุมชนกับรูปแบบกระบวนการมีส่ ว นร่ว ม 3) ที่ดินในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับรูปแบบการพัฒนาชุมชน และ 4) รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม
ขององค์กรชุมชนกับรูปแบบการพัฒนาชุมชน
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4.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความมั่นคงในการอยู่อาศัยกับรูปแบบกระบวนการ
มีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
การวิเคราะห์เชิงสถิติความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความมั่นคงในการอยู่อาศัยกับรูปแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเพื่อทดสอบสมมุติฐานเชิงทฤษฎี ว่าปัจจัยด้านปัญหา
ความมั่นคงในการอยู่อาศัยมีผลต่อรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนหรือไม่ ผล
การวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.9 พบว่าชุมชนที่ไม่มีสัญญาการเช่าที่ดินมักจะมีแนวโน้มในการเกิด
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน มีจานวนองค์กรชุมชนเกิดขึ้น 77 องค์กร คิดเป็น
ร้อยละ 59.23 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางสถิติด้วย
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 พบว่ามีความสัมพันธ์ที่ในระดับค่า 0.213
ตารางที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาความมั่นคงในการอยู่อาศัยกับรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
ปัญหาความมั่นคง
ในการอยู่อาศัย
ไม่มีสัญญาการเช่าที่ดิน
มีสัญญาการเช่าที่ดิน
รวมทั้งสิ้น

รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
แบบหุ้นส่วน ร้อยละ
แบบให้ความคิดเห็น ร้อยละ
(n=99)
(n=31)
77 59.23
17 13.08
22 16.92
14 10.77
99 76.15
31 23.85

รวม

ร้อยละ
(n=130)

94
36
130

72.31
27.69
100.00

Sig. = 0.013*, Contingency Coefficient = 0.213

4.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของชุมชนกับรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของชุมชนกับรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม
ขององค์ ก รชุ ม ชนดั ง ตารางที่ 4.10 พบว่ า ชุ ม ชนขนาดเล็ ก มี แ นวโน้ ม ในการเกิ ด รู ป แบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน มีจานวนองค์กรชุมชน 85 องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ
65.38 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด ซึ่งชุมชนที่มีขนาดใหญ่จะมีรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วนมีจานวน 14 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 10.77
ส่ว นองค์ กรชุมชนที่มีรูปแบบกระบวนการมีส่ วนร่ว มแบบให้ค วามคิดเห็น เป็นชุมชน
ขนาดเล็ก มีจานวน 26 องค์ก ร คิ ดเป็นร้อ ยละ 20.00 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด ซึ่งชุมชนที่มี
รูปแบบกระบวนการมีส่ วนร่วมแบบให้ความคิ ดเห็น เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีจานวน 5 องค์กร
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 3.85
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรขนาดของชุมชนกับรูปแบบกระบวนการมีส่วน
ร่วมขององค์กรชุมชนพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ
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ตารางที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของชุมชนกับรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม
ขนาดของชุมชน

รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
แบบหุ้นส่วน ร้อยละ
แบบให้ความคิดเห็น ร้อยละ

ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่
รวมทั้งสิ้น

85
14
99

65.38
10.77
76.15

26
5
26

รวม

ร้อยละ

111
19
130

85.38
14.62
100.00

20.00
3.85
23.85

Sig. = 0.785
หมายเหตุ- ชุมชนขนาดเล็ก หมายถึง พื้นที่มีการตั้งถิ่นฐานของประชากรร่วมกัน ช่วงจานวน 150-1,000 คน
ชุมชนขนาดใหญ่ หมายถึง พื้นที่มีการตั้งถิ่นฐานของประชากรร่วมกัน ช่วงจานวน 1,000-2,500 คน

4.4.3 ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับรูปแบบการพัฒนาชุมชน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับรูปแบบ
การพัฒนาชุมชนดังตารางที่ 4.11 พบว่าส่วนใหญ่องค์กรชุมชนมีแนวโน้มจะเจรจาเช่าที่ดินเดิม
ในระยะยาว โดยมีรูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชน มีจานวน 54
องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 41.54 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด รองลงมามีรูปแบบการพัฒนา
แบบปรับผังชุมชน มีจานวน 42 องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 32.31
สาหรับองค์กรชุมชนที่มีการเจรจาแบ่งซื้อที่ดินเดิมบางส่วนและเจรจาแบ่งเช่าที่ดินเดิม
บางส่วนมีแนวโน้มรูปแบบการพัฒนาชุมชนเป็ นแบบปรับผังชุมชน ส่วนองค์กรชุมชนที่ซื้อที่ดิน
ในพื้นที่อื่นและอยู่ในระหว่างจัดหาที่ดินจะมีรูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบย้ายชุมชน
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนพบว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ ด้วยระดับนัยสาคัญที่ 0.001 มีความสัมพันธ์ที่ใน
ระดับ 0.710
ตารางที่ 4.11 ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับรูปแบบการพัฒนาชุมชน
ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง

รูปแบบการพัฒนาชุมชน
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

เจรจาเช่าที่ดินเดิมระยะยาว
เจรจาแบ่งซื้อที่ดินเดิมบางส่วน
เจรจาแบ่งเช่าที่ดินเดิมบางส่วนระยะยาว
ซื้อที่ดินในพื้นทีอ่ ื่น
อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน
รวมทั้งสิ้น
Sig. = 0.000***, Contingency Coefficient = 0.710
หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ

54 (41.54)
0 (0.00)
4 (3.08)
0 (0.00)
0 (0.00)
59 (45.38)

ปรับผังชุมชน

ย้ายชุมชน

42 (32.31)
1 (0.77)
6 (4.62)
0 (0.00)
0 (0.00)
48 (36.92)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
18 (13.85)
5 (3.85)
23 (17.69)

รวม
96 (73.85)
1 (0.77)
10 (7.69)
18 (13.85)
5 (3.85)
130 (100.00)
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4.4.4 รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนกับรูปแบบการพัฒนาชุมชน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
กับรูปแบบการพัฒนาชุมชนดังตารางที่ 4.12 พบว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิด
เห็นมีแ นวโน้มในการพัฒนาชุมชนแค่ รูปแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชน มีจานวน 23
องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 17.69
ส่วนองค์กรชุมชนที่มีส่ วนร่วมแบบหุ้นส่ วนจะมีรูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบปรับผั ง
ชุมชนมากที่สุด โดยมีจานวน 41 องค์กรชุมชน คิ ดเป็นร้อ ยละ 31.54 รองลงมามีการพัฒนา
ชุมชนแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชนจานวน 36 องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 27.69 และ
มีการพัฒนาชุมชนแบบย้ายชุมชนน้อยที่สุด มีจานวน 22 องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 16.92
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนพบว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติด้วยระดับนัยสาคัญที่ 0.001 มีความสัมพันธ์ที่ใน
ระดับ 0.317
ตารางที่ 4.12 รูปแบบการพัฒนาชุมชนจาแนกตามรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
รูปแบบการพัฒนาชุมชน
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
ปรับผังชุมชน
ย้ายชุมชน
รวมทั้งสิ้น
Sig. = 0.001***, Contingency Coefficient = 0.317
หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ

ระดับการมีส่วนร่วม
หุ้นส่วน
ให้ความคิดเห็น
36 (27.69)
23 (17.69)
41 (31.54)
7 (5.38)
22 (16.92)
1 (0.77)
99 (76.15)
31 (23.85)

รวม
59 (45.38)
48 (36.92)
23 (17.69)
130 (100.00)

4.5 การอภิปรายผลการวิจยั
แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการแก้ปัญหาด้านความไม่มั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยของ
ประชากรในประเทศไทยด้วยแผนงานโครงการบ้านมั่นคงผ่านการรวมกลุ่มองค์กรของชุมชน
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกระบวนการให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนอย่างสูงสุดในลักษณะหุ้นส่วนกับภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า
องค์กรชุมชนทุกองค์กรจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชนอย่าง
สูงสุดในลักษณะหุ้นส่วนได้เหมือนกันทั้งหมดดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังที่กล่าวไว้โดย Hamdi
and Goethert (1997) Choguill (1996) และ Arnstein (1969) เกี่ยวกับการจาแนกและพิจารณา
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ลั ก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด ด้ า นลั ก ษณะการปฏิ สั ม พั น ธ์ สื่ อ สารข้ อ มู ล ใน
กระบวนการวางแผน บทบาทในกระบวนการวางแผนขององค์กรชุมชน และการมีอานาจในการ
ตัดสินใจรายละเอียดแต่ละขั้นตอนการวางแผน การศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์องค์กรชุมชนใน
กรุ งเทพมหานครพบว่ าองค์ ก รชุ มชนจานวน 130 องค์ กร มี อ งค์ กรชุ มชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มแบบ
หุ้นส่วน จานวน 99 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 76.15 ขององค์กรชุมชนที่ศึกษา และจะมีองค์กร
ชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น จานวน 31 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 23.85
องค์กรชุมชนที่มีการตั้งถิ่ นฐานอยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ดินภาคเอกชนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วม
แบบหุ้ นส่ ว นโดยมีรูปแบบการพั ฒนาชุมชนในลั กษณะย้ายชุมชนตั้งถิ่นฐานในที่ดินอื่น ส่ ว น
องค์กรชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ดินภาครัฐจะมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและแบบให้
ความคิดเห็นโดยมีรูปแบบการพัฒนาชุ มชนทั้งสามรูปแบบ ซึ่งจะมีลักษณะการพัฒนาชุมชน
แบบปรับผังชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและย้ายชุมชน ตามลาดับ
ผลการวิเ คราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่างปัญ หาความมั่นคงในการอยู่อ าศัยกับรูปแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนพบว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ โดยส่วนใหญ่องค์กร
ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่ดินไม่มีสัญญาการเช่าที่ดิน จะมีรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วน ส่วนองค์กรชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่ดินมีสัญญาการเช่าที่ดินจะมีรูปแบบการมีส่วน
ร่วมทั้งแบบหุ้นส่วนและการมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นใกล้เคียงกัน
ความสั มพันธ์ระหว่างขนาดของชุมชนกับรูปแบบกระบวนการมีส่ วนร่วมขององค์กร
ชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับรูปแบบการพัฒนาชุมชน
มีความสัมพันธ์กันทางสถิติโดยส่วนใหญ่ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงจะมีลักษณะการ
เจรจาเช่าที่ดินเดิมระยะยาวรูปแบบการพัฒนาชุมชนเป็นแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชน
กับปรับผังชุมชน รูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นบนที่ดินของภาครัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนกับรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ์กันทางสถิติโดยองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นจะมี
การพั ฒนาชุมชนแบบปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชน ส่ ว นองค์ กรชุมชนที่ มีส่ ว นร่ว มแบบ

150

หุ้นส่วนจะมีการพัฒนาชุมชนแบบปรับผังชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นปรับโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน และย้ายชุมชน ตามลาดับ
กล่าวได้ว่าในภาคเอกชนมักจะไม่มีนโยบายการจัดการที่ดินเพื่อการตั้งถิ่นฐานชุมชน
การบริหารจัดการที่ดินมักจะเป็นไปเพื่อตอบสนองกลไกลทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจะมีกระบวนการ
ด้ า นที่ ดิ น เข้ า มาเป็ น ปั จ จั ย ภายนอกกดดั น ให้ มี ก ารรวมกลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชนเพื่ อ การสื่ อ สาร
ปฏิสัมพันธ์ จนเกิดบทบาทการมีส่วนร่วมและอานาจในการตัดสินใจต่อทิศทางในการสร้างความ
มั่นคงของสมาชิกองค์กรชุมชนร่วมกัน ดังนั้นองค์กรชุมชนจึงมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนเพื่อการ
ค้นหาที่ดินสาหรับการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ส่วนองค์กรชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ดินของ
ภาครัฐ ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการประสานงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในการสนับสนุน
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตามความมั่นคงของที่ดินในภาครัฐเกิดขึ้นในลักษณะเงื่อนไข
ของการให้เช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในระยะยาวเป็นเวลา 30 ปี โดยลักษณะสิทธิครอบครอง
ต้องเป็นส่วนรวมขององค์กรชุมชน สิ่งที่กล่าวมาทาให้ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงมี
ลักษณะของการเจรจาเช่าที่ดินในระยะยาวทาให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนเกิดขึ้น เมื่อวิเคราะห์กับรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนแบบให้ความคิดเห็นพบว่าในขั้นตอนการวางแผนการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมี
บทบาทเพียงแค่การให้ ความคิดเห็นกับองค์กรภายนอก ในที่นี้หมายถึงการเจรจาต่อรองกับ
เจ้าของที่ดินทาให้สามารถอภิปรายได้ว่า องค์กรชุมชนถูกพยายามแทรกแซงและกระตุ้นจาก
ภาครัฐในการผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมาก โดยเฉพาะขั้นตอน
การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนร่วมกัน จึงทาให้ระดับการมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชนลดลงอย่างที่ de Kruijf (2008) ได้กล่าวไว้
ข้อค้นพบในบทนี้ นาไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ รายละเอี ยดบทบาทขององค์กรชุมชนใน
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน สาหรับการตอบคาถามอีก 2 ประเด็น ได้แก่ 1)
องค์ กรชุมชนที่มีรูปแบบกระบวนการมีส่ วนร่วมต่างกันจะมีบทบาทการพัฒนาชุมชนต่างกัน
หรือไม่ และมีลักษณะเป็นอย่างไรในบทที่ 5 และ 2) รูปแบบการติดต่อสื่อสารท่ามกลางสมาชิก
ขององค์กรชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมต่างกัน จะมีลักษณะต่างกันหรือไม่ และมีลักษณะ
เป็นอย่างไรในบทที่ 6
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บทที่ 5
การเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชน
ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน
การเปรียบเทียบบทบาทขององค์ กรชุมชนในกระบวนการมีส่ว นร่ว มเพื่อ การพัฒนา
ชุมชนได้ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเพื่อการจาแนกด้วยรูปแบบการมีส่วน
ร่วมขององค์กรชุมชนสาหรับการศึกษาในรายละเอียดของบทบาท กิจกรรม และการสื่อสารที่
เกิดขึ้น โดยรายละเอียดของการศึกษาบทบาทใช้ กรอบแนวคิดด้านองค์กรชุมชนของ สมพันธ์
เตชะอธิก และคณะ (2540) สมพงษ์ พัดปุย (อ้างใน ฉันทัส เพียรธรรม, 2542) (ปุสตี อาคมา
นนท์ มอนซอน และ ปัทมา สุพรรณกุล (2549) และ Ross and Leigh (2000) กรอบแนวคิด
ด้านการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของ Lichfield (2000) ในการจาแนกประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในกับภายนอกพื้นที่ชุมชนและ Reed et al. (2009) ใช้เป็นวิธีการและเครื่องมือในการ
วิเ คราะห์ ผู้ มีส่ ว นได้เ สี ย นอกจากนี้ ใ ช้ก รอบแนวคิ ดด้า นโครงข่า ยทาสั ง คมกั บกระบวนการ
ตัดสินใจที่กล่าวโดย Turk (1973) Timpka et al. (2007) Pearce (2009) de Kruijf (2008)
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ใ นรายละเอี ย ดบทบาทขององค์ ก รชุ ม ชน การรวบรวมข้ อ มู ล ใช้ ก าร
สัมภาษณ์ โดยแบบสอบถามกั บองค์กรชุมชน 130 องค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานคร วิธี การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงสถิติ และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็ จรู ป SPSS ปฏิ บั ติ ก ารบนระบบ Windows ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล น ากลั บ ไปอภิ ป ราย
ร่วมกับการอภิปรายผลการวิจัยในบทที่ 4
การศึกษาวิเคราะห์แบ่งเป็น 5 ประเด็น ได้แก่
1) บริบทการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชน
2) บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน
3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมต่างกัน
4) การอภิปรายผลการวิจัย
สมมุติฐานของการวิจัยในบทนี้คือในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงการรวมกลุ่มของ
องค์กรชุมชนจะเริ่มจากการสื่อสารข้อมูลให้กับสมาชิกขององค์กรชุมชนให้รับรู้ถึงความสาคัญ
ของวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคงเพื่อกระบวนการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชน โดยลักษณะ
การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนจะเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการซื้อที่ดินและปรับปรุงที่
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อยู่อาศัย เมื่อมีการรวบรวมเงินออมทรัพย์ให้มีความสอดคล้อ งกับเนื้อหาสาระในการดาเนิน
โครงการบ้า นมั่ น คงที่มี เ ปลี่ ย นแปลงรู ป แบบองค์ ก รชุ มชนจากกลุ่ มออมทรั พ ย์เ ป็ น สหกรณ์
เคหสถาน นอกจากนี้บทบาทขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนกับมีส่วนร่วมแบบให้
ความคิดเห็นจะมีความต่างกัน ในแต่ละขั้นตอนการดาเนินการทั้งบทบาทด้านการเชื่อมโยงกับ
องค์ กรต่างๆ ในการดาเนินโครงการ และบทบาทด้านการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกขององค์กร
ชุมชน
การศึกษาวิเคราะห์อธิบายในรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

5.1 บริบทการรวมกลุม่ ขององค์กรชุมชน
บริบทการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนใช้กรอบแนวคิดด้านองค์กรชุมชนของ สมพันธ์ เต
ชะอธิก และคณะ (2540) สมพงษ์ พัดปุย (อ้างใน ฉันทัส เพียรธรรม, 2542) (ปุสตี อาคมานนท์
มอนซอน และ ปัทมา สุพรรณกุล (2549) และ Ross and Leigh (2000) ในการวิเคราะห์เพื่อ
การสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับองค์กรชุมชน ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูล แบบสอบองค์กรชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร
บริบทการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนแบ่งประเด็นในการอธิบายเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1)
รูปแบบการรวมกลุ่ มและสถานะองค์กรชุมชนทางกฎหมาย 2) โครงสร้างการบริหารองค์ กร
ชุมชน และ 3) ระบบคณะกรรมการบริหารองค์กรชุมชนกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
5.1.1 รูปแบบการรวมกลุ่มและสถานะองค์กรชุมชนทางกฎหมาย
ก่อ นเข้าร่ว มโครงการบ้านมั่นคงดังตารางที่ 5.1 ชุมชนส่ ว นใหญ่ มีจานวน 101 แห่ง
(ร้อยละ 77.69) ไม่มีการรวมกลุ่ มองค์กรชุมชนเพื่อ การแก้ปัญ หาด้านความไม่มั่นคงในที่อ ยู่
อาศัย ส่วนชุมชนอีก 29 แห่ง (ร้อยละ 23.08) มีการรวมกลุ่มองค์กรเพื่อการแก้ปัญหาด้านความ
ไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยกันมาก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
ตารางที่ 5.1 การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
สถานะการรวมกลุ่มก่อนเข้าร่วมโครงการ
ไม่มีการรวมกลุ่ม
มีการรวมกลุ่ม
รวม

จานวน
101
29
130

ร้อยละ
77.69
22.31
100.00
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การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนช่วงเริ่มต้นส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการซื้อ
ที่ดินและปรับปรุงที่อยู่อาศัยร่วมกันของชุมชน เมื่อกลุ่มออมทรัพย์สามารถดาเนินการซื้อที่ดิน
และปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้เงื่อนไขของแผนงานโครงการบ้านมั่นคงจะต้องมีการจดทะเบียนกลุ่ม
ออมทรัพย์ให้มีลักษณะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์เคหสถาน ดังนั้นการวิเคราะห์สถานะ
และรูปแบบองค์ ก รชุมชนในการดาเนินโครงการดังตารางที่ 5.2 อธิ บายได้ว่าในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคงส่วนใหญ่องค์กรชุมชนมีรูปแบบองค์กรลักษณะของกลุ่มออมทรัพย์มีจานวน
91 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 70.00 จาแนกสถานะการจดทะเบียนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนตาม
กฎหมายได้ว่า ไม่มีก ารจดทะเบียน จานวน 88 องค์ กร คิ ดเป็นร้อ ยละ 67.69 และมีการจด
ทะเบียน จานวน 3 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 2.31 ส่วนรูปแบบองค์กรลักษณะสหกรณ์เคหสถาน มี
จานวน 39 องค์กร คิดเป็นร้ อยละ 30 โดยจานวนทั้งหมดมีการดาเนินการจดทะเบียนตาม
กฎหมายทั้งสิ้น
กล่าวโดยสรุปได้ว่าองค์กรชุมชนที่มีสถานะทางกฎหมายที่สามารถกระทานิติกรรมของ
ชุมชนด้านการซื้อที่ดินและการปรับปรุงที่อยู่อ าศัย ได้มีจานวนทั้งสิ้น 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
32.31 ส่วนองค์กรชุมชนที่ยังไม่มีการจดทะเบียนทางกฎหมายมีจานวน 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
67.69
เมื่อ วิเ คราะห์ ค วามสั มพั น ธ์ ระหว่างตั ว แปรรู ปแบบองค์ ก รชุมชนกับการจดทะเบีย น
องค์กรชุมชนตามกฎหมายพบว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.001 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ที่ 0.688
ตารางที่ 5.2 รูปแบบองค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง จาแนกตามการจดทะเบียนตามกฎหมาย
การจดทะเบียนองค์กรชุมชนตามกฎหมาย
ไม่มีการจด
ร้อยละ มีการจด
ร้อยละ
ทะเบียน
ทะเบียน
กลุ่มออมทรัพย์
88
67.69
3
2.31
สหกรณ์เคหสถาน
0
0.00
39
30.00
รวมทั้งสิ้น
88
67.69
42
32.31
Sig. = 0.000**, Contingency Coefficient = 0.688
ลักษณะรูปแบบขององค์กร
ชุมชน

รวม

ร้อยละ

91
39
130

70.00
30.00
100.00

กล่ าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชนที่มีแนวโน้มปัญหาความมั่นคงในการตั้งถิ่นฐานส่ ว นใหญ่
มักจะไม่มีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการแก้ปัญหา ผนวกกับข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนและเลขานุการ สอช. ทาให้อธิบายได้ว่าการ
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รวมกลุ่ มขององค์ ก รชุมชนส่ วนใหญ่ มักจะมาจากการเข้าไปติดต่อ สื่อ สารของกลุ่ มเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการชุมชนและกลุ่มสมาชิก สอช. เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
เพื่ อ ด าเนิ น โครงการบ้ า นมั่ น คง โดยลั ก ษณะการรวมกลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชนจะเริ่ ม ต้ น จากการ
รวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการซื้อที่ดินและการปรับปรุ งที่อยู่อาศัย เมื่อมีการเจรจาข้อตกลงด้าน
ที่ดิน และการกาหนดแผนงานโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิกขององค์กรชุมชนเป็นที่เรียบร้อย
องค์กรชุมชนจะมีการจดทะเบียนรับรองสถานะองค์กรชุมชนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายอยู่ใน
ลักษณะสหกรณ์เคหสถานเพื่อการอยู่อาศัย
5.1.2 ระบบคณะกรรมการบริหารองค์กรชุมชนกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
การวิเคราะห์ระบบคณะกรรมการบริหารองค์กรชุมชนดังตารางที่ 5.3 ระบบการคัดเลือก
คณะกรรมการองค์กรชุมชนพบว่ามี 2 ลักษณะ โดยส่วนใหญ่มีลักษณะสมาชิกเป็นผู้คัดเลือกมี
จานวน 123 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 94.62 ซึ่งจะมีเพียงส่วนน้อยมีจานวน 7 องค์กร คิดเป็นร้อย
ละ 5.38 ที่ใช้ระบบอาสาสมัครเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาชิก
ตารางที่ 5.3 ระบบคัดเลือกคณะกรรมการองค์กรชุมชน
ระบบการคัดเลือกคณะกรรมการองค์กรชุมชน
สมาชิกเป็นผู้คัดเลือก
อาสาสมัครจากสมาชิก
รวม

จานวนชุมชน
123
7
130

ร้อยละ
94.62
5.38
100.00

เมื่อพิจารณาขนาดกลุ่มคณะกรรมการบริหารองค์กรตารางที่ 5.4 พบว่าองค์กรชุมชนที่
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงจะมีจานวนกลุ่ มคณะกรรมการอยู่ใ นช่ว ง 5-25 คน โดยส่ว นใหญ่
ขนาดของคณะกรรมการจะมีขนาดจานวนอยู่ 15 คนมีจานวน 47 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 36.15
รองลงมามีจานวนคณะกรรมการองค์กรชุมชน 7 คน มีจานวน 29 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 22.31
จานวนคณะกรรมการองค์ก รชุมชน 11 คน มีจานวน 25 องค์กร คิดเป็นร้อ ยละ 19.23
คณะกรรมการองค์กรชุมชนจานวน 9 คน มีจานวน 10 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 7.69 ส่วน
คณะกรรมการองค์กรชุมชนจานวนอื่นๆ มีลักษณะกระจาย คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 5 โดยจานวน
น้อยที่สุด คือ 5 คน มีจานวน 2 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 1.54
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ตารางที่ 5.4 จานวนคณะกรรมการบริหารองค์กรชุมชน จาแนกตามความถี่
จานวนคณะกรรมการบริหาร
องค์กรชุมชน
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
22
25
รวม

จานวน
องค์กรชุมชน
2
29
1
10
3
25
1
6
47
1
3
2
130

ร้อยละ
1.54
22.31
0.77
7.69
2.31
19.23
0.77
4.62
36.15
0.77
2.31
1.54
100.00

เมื่อนามาวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยเทคนิคทางสถิติ (Cluster analysis) ดังตารางที่ 5.5
พบว่าสามารถจาแนกได้เป็นสองกลุ่มที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.001 โดยกลุ่มที่
1 มีค่าเฉลี่ยของจานวนคณะกรรมการบริหารองค์กรชุมชน 15 คน มีจานวนองค์กรชุมชนอยู่
กลุ่มที่นี้ จานวน 59 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 45.38 สาหรับกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของจานวนคณะ
กรรมการบริหารองค์กรชุมชน 9 คน มีจานวนองค์กรอยู่กลุ่มนี้ จานวน 71 องค์กร คิดเป็นร้อย
ละ 54.62
ตารางที่ 5.5 การจัดกลุ่มจานวนคณะกรรมการองค์กรชุมชนด้วยวิธี Cluster analysis
ค่าเฉลี่ยจานวนคณะกรรมการองค์กรชุมชน
จานวนองค์กรชุมชน
ร้อยละ
Sig. = 0.000***

กลุ่มที่ 1
15
59
45.38

กลุ่มที่ 2
9
71
54.62

รวม
130
100.00

การวิ เ คราะห์ ส มาชิก ขององค์ ก รชุมชนดังตารางที่ 5.6 พบว่า แต่ล ะองค์ กรชุม ชนใน
กรุงเทพมหานคร มีจานวนสมาชิกภายในองค์กรชุมชน ตั้งแต่ 9-312 คน เมื่อวิเคราะห์การจัด
กลุ่มเชิงสถิติด้วยวิธี Cluster analysis สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.001 กล่าวคือกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยจานวนสมาชิกองค์กรชุมชน 61 คน มีจานวน
องค์ ก รชุมชนอยู่ใ นกลุ่ มนี้ 86 องค์ กร คิ ดเป็ นร้อ ยละ 66.15 ส่ ว นกลุ่ มที่ 2 มีค่ าเฉลี่ ยจานวน
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สมาชิกองค์ กรชุมชน 165 คน มีจานวนองค์กรชุมชนอยู่ใ นกลุ่ มนี้ 44 องค์กร คิดเป็นร้อยละ
33.85
ตารางที่ 5.6 การจัดกลุ่มจานวนสมาชิกองค์กรชุมชนด้วยวิธี Cluster analysis
กลุ่มที่ 1
61
86
66.15

ค่าเฉลี่ยจานวนสมาชิกองค์กรชุมชน
จานวนองค์กรชุมชน
ร้อยละ
Sig. = 0.000***

กลุ่มที่ 2
165
44
33.85

รวม
130
100.00

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกลุ่มคณะกรรมการองค์กรชุมชนกับขนาดกลุ่ม
สมาชิกขององค์กรชุมชนทางสถิติดังตารางที่ 5.7 พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน อธิบายได้การมี
จานวนสมาชิกขององค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นไม่ได้ความว่าองค์กรชุมชนจะมีการจัดโครงสร้างจานวน
คณะกรรมการองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นตามจานวนสมาชิกขององค์กรชุมชน
ตารางที่ 5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกลุ่มคณะกรรมการองค์กรชุมชนกับขนาดกลุ่มสมาชิกชุมชน
ประเภทกลุ่มขนาดสมาชิกองค์กรชุมชน

ประเภทกลุ่มขนาด
คณะกรรมการองค์กรชุมชน

61 คน

ร้อยละ

165 คน

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

15 คน
9 คน
รวม

36
50
86

27.69
38.46
66.15

23
21
44

17.69
16.15
33.85

59
71
130

45.38
54.62
100.00

Sig. = 0.259

5.2 บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการบ้านมั่นคง
การวิเคราะห์การเชื่อมโยงกับองค์ กรภายในและภายนอกชุมชนขององค์กรชุมชนใช้
กรอบแนวคิดด้านโครงข่ายทางสังคมกับกระบวนการตัดสินใจที่กล่าวโดย Timpka et al. (2007)
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างบทบาทขององค์กรชุมชนในการเชื่อมโยงระหว่าง
องค์กรภายนอกในระดับนโยบายกับสมาชิกขององค์กรชุมชนในระดับพื้นที่ให้มีการประสาน
ดาเนินการเป็นระบบเดียวกัน นอกจากนี้ Pearce (2009) และ Turk (1973) เกี่ยวกับจานวนของ
กิ จ กรรม ความถี่ ใ นการติ ด ต่ อ หรื อ กระบวนการที่ ท าให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยงสื่ อ สารอย่ า งเป็ น
โครงข่ายมักจะมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนความเข้าใจ ความสนใจ และการกาหนดเป้าหมายใน
การรวมกลุ่มทางสังคม นอกจากนี้การเชื่อมโยงสื่อสารยังเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการจั ดเรียง
โครงสร้างเชิงองค์กรให้มีความเหมาะสมสาหรับการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงอีกด้วย
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บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนจาแนกประเด็น
การวิเคราะห์เป็น 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายในและภายนอก
ชุมชน 2) การสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคง 3) กิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกขององค์กรชุมชน 4) การสร้างการมีส่วนร่วมสมาชิกของ
องค์กรชุมชน 5) การบริหารระบบการเงิน และ 6) การบริหารการตัดสินใจในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
5.2.1 การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายในและภายนอกชุมชน
การเชื่ อ มโยงกั บ องค์ ก รภายในและภายนอกชุ ม ชนมุ่ ง เน้ น วิ เ คราะห์ เ พื่ อ การเปิ ด
ปรากฎการณ์บทบาทขององค์กรชุมชนในการเชื่อมโยงสื่อสารกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน ผลการวิเคราะห์เพื่อ สร้างเข้าใจรูปแบบการเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างองค์กรใน
การดาเนินโครงการบ้านมั่นคง นอกจากนี้ยังสามารถสะท้อ นถึ งการแทรกแซงสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านต่างๆ ระหว่างองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน
การเชื่อมโยงกับองค์กรภายในชุมชน
การวิเคราะห์บทบาทการเชื่อมโยงและการแทรกแซงจากองค์กรภายในชุมชนดังตาราง
ที่ 5.8 พบว่าองค์กรชุมชนมีการเชื่อมโยงกับองค์กรภายในชุมชนทั้งสิ้น 3 องค์กร ได้แก่ 1) กลุ่ม
สวัสดิการชุมชน มีจานวนองค์กรชุมชน 13 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 10 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด
2) กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิบุคคล (อสส.) มีจานวนองค์กรชุมชน 11 องค์กร คิดเป็นร้อยละ
8.46 และ 3) กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) มีจานวน 3 องค์กร คิดเป็นร้อย
ละ 2.31
ตารางที่ 5.8 การเชื่อมโยงกับองค์กรภายในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
ประเภทกลุ่มองค์กรภายในชุมชน
กลุ่มสวัสดิการชุมชน
อาสาสมัครส่งเสริมสิทธิบุคคล (อสส.)
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)

การสนับสนุนองค์กรชุมชน
จานวน (n=130)
13
11
3

ร้อยละ
10.00
8.46
2.31

การวิเคราะห์ในการรายละเอียดของการสนับสนุนองค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคงขององค์กรต่างๆ ภายในชุมชนทั้ง 3 ประเภทนี้ ผ่านตัวชี้วัดการแทรกแซงสนับสนุน
ด้านการเงิน องค์ความรู้และการดาเนินงานทาให้สามารถอธิบายในรายละเอียดแต่ละองค์กรได้
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ว่า กลุ่มสวัสดิการภายในชุมชนมีบทบาทเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชนทางด้านการเงิน จานวน 12
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 9.2 ขององค์กรชุมชนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง การสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้ จานวน 5 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 3.8 และการสนับสนุนด้านการดาเนินงาน
จานวน 10 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 7.7 (ดูตารางที่ 5.9 ประกอบ)
ตารางที่ 5.9 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนของกลุ่มสวัสดิการภายในชุมชน
กลุ่มสวัสดิการชุมชน
ร้อยละ
จานวนองค์กร

การเงิน

ความรู้

การดาเนินการ

9.2
12

3.8
5

7.7
10

เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนแผนภูมิใยแมงมุมดังภาพที่ 5.1 ในการแทรกแซงสนับสนุน
องค์กรชุมชนของกลุ่มสวัสดิการภายในชุมชนแต่ละด้านด้วยค่าร้อยละขององค์กรชุมชนทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น พบว่าโดยส่วนกลุ่มสวัสดิการมีบทบาทในการแทรกแซงสนับสนุนด้านการเงินและการ
ดาเนินการเป็นหลัก รองมาเป็นการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่ อเปรียบเทียบ
กับค่าร้อยละระดับภาพรวมขององค์กรชุมชนทั้งหมดถือว่ามีบทบาทน้อยมาก
การเงิน

10

5
0

การดาเนินการ

ความรู้

ภาพที่ 5.1 การเปรียบเทียบบทบาทการสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชนเพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ของกลุ่มสวัสดิการภายในชุมชน

กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิบุคคล (อสส.) มีบทบาทเชื่อมโยงและแทรกแซงกับองค์กร
ชุมชนทางด้านการเงิน จานวน 5 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 3.8 ขององค์กรชุมชนทั้งหมดที่เข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคง การแทรกแซงสนับสนุนด้านองค์ความรู้ จานวน 10 องค์กร คิดเป็นร้อยละ
7.7 และการแทรกแซงสนับสนุนด้านการดาเนินงาน จานวน 6 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 4.6 (ดู
ตารางที่ 5.10 ประกอบ)
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ตารางที่ 5.10 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิบุคคล (อสส.)
อาสาสมัครส่งเสริมสิทธิบุคคล (อสส.)
ร้อยละ
จานวนองค์กร

การเงิน

ความรู้

การดาเนินการ

3.8

7.7

4.6

5

10

6

เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนแผนภูมิใยแมงมุมดังภาพที่ 5.2 ในการแทรกแซงสนับสนุน
องค์กรชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิบุคคล (อสส.) แต่ละด้านด้วยค่าร้อยละขององค์กร
ชุมชนทั้ งหมดที่เ กิ ดขึ้ น พบว่า กลุ่ ม อาสาสมั ค รส่ งเสริ มสิ ทธิ บุค คล (อสส.) มีบ ทบาทในการ
แทรกแซงสนับสนุนด้านองค์ความรู้เป็นหลัก รองมาเป็นการแทรกแซงสนับสนุนด้านการเงินและ
การดาเนินการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับค่าร้อยละระดับภาพรวมขององค์กรชุมชน
ทั้งหมดถือว่ามีบทบาทน้อยมาก
การเงิน

10
8
6
4
2
0

การดาเนินการ

ความรู้

ภาพที่ 5.2 การเปรียบเทียบบทบาทการแทรกแซงสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชนเพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ของกลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิบุคคล (อสส.)

ส่วนกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) มีบทบาทเชื่อมโยงกับองค์กร
ชุมชนแทรกแซงสนับสนุบด้านการเงิน จานวน 1 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 0.8 ขององค์กรชุมชน
ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง การแทรกแซงสนับสนุนด้านองค์ความรู้ จานวน 3 องค์กร
คิดเป็นร้อยละ 2.3 และการแทรกแซงสนับสนุนด้านการดาเนินงาน จานวน 3 องค์กร คิดเป็น
ร้อยละ 2.3 (ดูตารางที่ 5.11 ประกอบ)
ตารางที่ 5.11 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)
ร้อยละ
จานวนองค์กร

การเงิน

ความรู้

การดาเนินการ

0.8

2.3

2.3

1

3

3
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เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนแผนภูมิใยแมงมุมดังภาพที่ 5.3 ในการแทรกแซงสนับสนุน
องค์กรชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) แต่ละด้านด้วยค่าร้อยละของ
องค์กรชุมชนทั้งหมดที่เกิดขึ้น พบว่ากลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) มีบทบาท
ในการแทรกแซงสนับสนุนด้านองค์ความรู้กับการดาเนินการเป็นหลัก รองมาเป็นการแทรกแซง
สนับสนุนด้านการเงิน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับค่าร้อยละระดับภาพรวมขององค์กร
ชุมชนทั้งหมดถือว่ามีบทบาทน้อยมาก
การเงิน
10
8
6
4
2
0

การดาเนินการ

ความรู้

ภาพที่ 5.3 การเปรียบเทียบบทบาทการแทรกแซงสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชนเพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ของกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)

การเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกชุมชน
การวิเ คราะห์ บทบาทการเชื่อ มโยงและการแทรกแซงจากองค์ กรภายนอกชุมชนดั ง
ตารางที่ 5.12 พบว่าองค์กรชุมชนมีการเชื่อมโยงและการแทรกแซงจากองค์กรภายนอกชุมชน
ทั้งสิ้น 13 องค์กร โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) สานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน จานวน
130 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 100 ขององค์กรชุมชนทั้งหมดที่มีการเชื่อมโยง 2) สหพันธ์พัฒนา
องค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) จานวน 130 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 100 3) สานักงาน
เขตฯ จานวน 38 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 29.23 4) สานักงานทรัพย์สินฯ จานวน 35 องค์กร คิด
เป็นร้อยละ 26.29 5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 12 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 9.23 6) มูลนิธิดวง
ประทีป จานวน 6 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 4.62 7) ศูนย์ส่งเสริมเมอร์ซี่ จานวน 6 องค์กร คิดเป็น
ร้อยละ 4.62 8) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จานวน 2 องค์กร คิด
เป็นร้อยละ 1.54 9) ศูนย์สาธารณสุข จานวน 2 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 1.54 10) กรมส่งเสริม
พื้นที่ จานวน 1 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 0.77 11) เครดิตยูเนียน จานวน 1 องค์กร คิดเป็นร้อยละ
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0.77 12) กรุงเทพมหานคร (กทม.) จานวน 1 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 0.77 และ 13) กรมตรวจ
บัญชี จานวน 1 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 0.77
ตารางที่ 5.12 การเชื่อมโยงและการแทรกแซงจากองค์กรภายนอกชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
การสนับสนุนองค์กรชุมชน
จานวน (n=130)
ร้อยละ
130
100.00
130
100.00
38
29.23
35
26.92
12
9.23
6
4.62
6
4.62
2
1.54
2
1.54
1
0.77
1
0.77
1
0.77
1
0.77

ประเภทกลุ่มองค์กรภายในชุมชน
สานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน
สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.)
สานักงานเขตฯ
สานักงานทรัพย์สนิ ฯ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
มูลนิธิดวงประทีป
ศูนย์ส่งเสริมเมอร์ซี่
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ศูนย์สาธารณสุข
กรมส่งเสริมพื้นที่
เครดิตยูเนียน
กรุงเทพมหานคร (กทม.)
กรมตรวจบัญชี

การวิเคราะห์ในการรายละเอียดของการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคงผ่านตัวชี้วัดทางด้านการเงิน องค์ความรู้ และการดาเนินการทาให้สามารถ
อธิบายในรายละเอียดแต่ละองค์กรได้ว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนแทรกแซงสนับสนุนด้าน
การเงิน มีจานวน 128 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 98.5 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด การแทรกแซง
สนับสนุนด้านความรู้ มีจานวน 81 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 62.3 และการแทรกแซงสนับสนุนด้าน
การดาเนินการ มีจานวน 72 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 55.4 (ดูตารางที่ 5.13 ประกอบ)
ตารางที่ 5.13 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจากสานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน
สานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน
ร้อยละ
จานวนองค์กร

การเงิน

ความรู้

การดาเนินการ

98.5
128

62.3
81

55.4
72

เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนแผนภูมิใยแมงมุมดังภาพที่ 5.4 ในการแทรกแซงสนับสนุน
องค์กรชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน แต่ละด้านด้วยค่าร้อยละขององค์กรชุมชนทั้งหมด
ที่เกิดขึ้น พบว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีบทบาทในการแทรกแซงสนับสนุนด้านการเงินเป็น
หลัก รองมาเป็นการแทรกแซงสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง และ
การแทรกแซงสนับสนุนกระบวนการดาเนินโครงการ ตามลาดับ
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การเงิน

100
80
60
40
20
0

การดาเนินการ

ความรู้

ภาพที่ 5.4 การเปรียบเทียบบทบาทการแทรกแซงสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชนเพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ของสานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน

สาหรับ สอช. มีบทบาทเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชนในการแทรกแซงสนับสนุนด้านการ
ดาเนินโครงการเป็นหลัก มีจานวน 115 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 88.5 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด
รองลงมาเป็ น ด้ า นองค์ ค วามรู้ มี จ านวน 104 องค์ ก ร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.0 และแทรกแซง
สนับสนุนด้านการเงินกับองค์กรชุมชนเป็นส่วนน้อย มีจานวน 2 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 1.5 (ดู
ตารางที่ 5.14 ประกอบ)
ตารางที่ 5.14 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจาก สอช.
สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.)
ร้อยละ
จานวนองค์กร

การเงิน
1.5
2

ความรู้
80.0
104

การดาเนินการ
88.5
115

เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนแผนภูมิใยแมงมุมดังภาพที่ 5.5 ในการแทรกแซงสนับสนุน
องค์กรชุมชนของ สอช. แต่ละด้านด้วยค่าร้อยละขององค์กรชุมชนทั้งหมดที่เกิดขึ้น พบว่า สอช.
มีบทบาทในการแทรกแซงสนับสนุนด้านการดาเนินการและองค์ความรู้เป็นหลัก รองมาเป็นการ
แทรกแซงสนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งเป็นการแทรกแซงสนับสนุนเพียงเล็กน้อย
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การเงิน

100
80
60
40
20
0

การดาเนินการ

ความรู้

ภาพที่ 5.5 การเปรียบเทียบบทบาทการแทรกแซงสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชน
เพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของ สอช.

สาหรับการวิเคราะห์ในการรายละเอียดของการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงในส่วนต่อไปนี้เป็นองค์กรภายนอกที่มีการเชื่อมโยงและแทรกแซง
สนับสนุนกับองค์ก รชุมชนไม่เกินร้อยละ 50 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด วิเคราะห์ผ่านตัวชี้วัด
ทางด้านการเงิน องค์ค วามรู้ และการดาเนินงานทาให้สามารถอธิ บายในรายละเอียดแต่ล ะ
องค์กรได้ว่า สานักงานเขตฯ มีการแทรกแซงสนับสนุนด้านการเงิน มีจานวน 12 องค์กร คิดเป็น
ร้อ ยละ 9.2 ด้านความรู้มีจานวน 25 องค์กร คิ ดเป็นร้อยละ 19.2 และด้านการดาเนินการ มี
จานวน 36 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 27.7 (ดูตารางที่ 5.15 ประกอบ)
ตารางที่ 5.15 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจากสานักงานเขตฯ
สานักงานเขตฯ
ร้อยละ
จานวนองค์กร

การเงิน

ความรู้

การดาเนินการ

9.2
12

19.2
25

27.7
36

เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนแผนภูมิใยแมงมุมดังภาพที่ 5.6 ในการแทรกแซงสนับสนุน
องค์กรชุมชนของสานักงานเขตฯ แต่ละด้านด้วยค่าร้อยละขององค์กรชุมชนทั้งหมดที่เกิดขึ้น
พบว่าสานักงานเขตฯ มีบทบาทในการแทรกแซงสนับสนุนด้านการดาเนินการเป็นหลัก รองมา
เป็นการแทรกแซงสนับสนุนด้านการเงิน และด้านองค์ความรู้ ตามลาดับ
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การเงิน

100
80
60
40
20
0

การดาเนินการ

ความรู้

ภาพที่ 5.6 การเปรียบเทียบบทบาทการแทรกแซงสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชน
เพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสานักงานเขตฯ

ส่วนสานักงานทรัพย์สินฯ มีการแทรกแซงสนับสนุนด้านการเงิน มีจานวน 14 องค์กร
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.8 ด้ า นความรู้ มี จ านวน 29 องค์ ก ร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.3 และด้ า นการ
ดาเนินการ มีจานวน 26 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 20.0 (ดูตารางที่ 5.16 ประกอบ)
ตารางที่ 5.16 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจากสานักงานทรัพย์สินฯ
สานักงานทรัพย์สินฯ
ร้อยละ
จานวนองค์กร

การเงิน

ความรู้

การดาเนินการ

10.8
14

22.3
29

20.0
26

เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนแผนภูมิใยแมงมุมดังภาพที่ 5.7 ในการแทรกแซงสนับสนุน
องค์ กรชุมชนของสานัก งานทรัพย์สิ นฯ แต่ล ะด้านด้วยค่ าร้อ ยละขององค์ กรชุมชนทั้งหมดที่
เกิดขึ้น พบว่าสานักงานทรัพย์สินฯ มีบทบาทในการแทรกแซงสนับสนุนด้านองค์ความรู้กับการ
ดาเนินโครงการฯเป็นหลัก รองมาเป็นการแทรกแซงสนับสนุนด้านการเงิน
การเงิน

100
80
60
40
20
0

การดาเนินการ

ความรู้

ภาพที่ 5.7 การเปรียบเทียบบทบาทการแทรกแซงสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชน
เพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสานักงานทรัพย์สนิ ฯ
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สาหรับการวิเคราะห์การเชื่อมโยงองค์กรภายนอกขององค์กรชุมชนตั้งแต่ส่วนนี้เป็นต้น
ไป องค์กรภายนอกจะมีการปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงและแทรกแซงกับองค์กรชุมชนเป็นจานวนน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าร้อยละขององค์กรชุมชนทั้งหมดแล้วจะมีค่าไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้สัดส่วน
การแสดงค่าในแผนภูมิใยแมงมุมจะกาหนดอยู่ในช่วงค่าร้อยละ 0-10 เพื่อให้เห็นค่าเปรียบเทียบ
ของบทบาทการแทรกแซงแต่ละองค์กรภายนอกอย่างเด่นชัด แม้ว่าจะมีการแทรกแซงสนับสนุน
องค์กรชุมชนเป็นจานวนน้อยกว่าองค์กรภายนอกอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้นก็ตาม
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการแทรกแซงสนับสนุนด้านการเงิน มีจานวน 2 องค์กร คิดเป็น
ร้อยละ 1.5 ด้านองค์ความรู้ มีจานวน 11 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 8.5 และด้านการดาเนินการ มี
จานวน 10 คิดเป็นร้อยละ 7.7 (ดูตารางที่ 5.17 ประกอบ)
ตารางที่ 5.17 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร้อยละ
จานวนองค์กร

การเงิน

ความรู้

การดาเนินการ

1.5
2

8.5
11

7.7
10

เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนแผนภูมิใยแมงมุมดังภาพที่ 5.8 ในการแทรกแซงสนับสนุน
องค์ ก รชุมชนของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ แต่ล ะด้านด้ว ยค่ าร้อ ยละขององค์ กรชุมชนทั้งหมดที่
เกิดขึ้น พบว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์มีบทบาทในการแทรกแซงสนับสนุนด้านองค์ความรู้กับการ
ดาเนินโครงการฯเป็นหลัก รองมาเป็นการสนับสนุนด้านการเงิน
การเงิน

10
8
6
4
2
0

การดาเนินการ

ความรู้

ภาพที่ 5.8 การเปรียบเทียบบทบาทการแทรกแซงสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชน
เพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของกรมส่งเสริมสหกรณ์

การวิ เ คราะห์ พ บว่ า มู ล นิ ธิ ด วงประที ป และศู น ย์ ส่ ง เสริ ม เมอร์ ซี่ จ ะมี ก ารแทรกแซง
สนับสนุนองค์กรชุมชนร่วมกันในแต่ละองค์กรชุมชน โดยมีการเชื่อมโยงสนับสนุนด้านการเงินมี

166

จานวน 5 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 3.8 ด้านองค์ความรู้มีจานวน 6 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 4.6 และ
ด้านการดาเนินการมีจานวน 6 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 4.6 (ดูตารางที่ 5.18 ประกอบ)
ตารางที่ 5.18 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจากมูลนิธิดวงประทีปและศูนย์ส่งเสริมเมอร์ซี่
มูลนิธิดวงประทีป และศูนย์ส่งเสริมเมอร์ซี่
ร้อยละ
จานวนองค์กร

การเงิน

ความรู้

การดาเนินการ

3.8
5

4.6
6

4.6
6

เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนแผนภูมิใยแมงมุมดังภาพที่ 5.9 ในการแทรกแซงสนับสนุน
องค์กรชุมชนของมูลนิธิดวงประทีปและศูนย์ส่งเสริมเมอร์ซี่ แต่ละด้านด้วยค่าร้อยละขององค์กร
ชุ ม ชนทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น พบว่ า มู ล นิ ธิ ด วงประที ป และศู น ย์ ส่ ง เสริ ม เมอร์ ซี่ มี บ ทบาทในการ
แทรกแซงสนับสนุนทุกด้านมากพอกัน ทั้งด้านการเงิน องค์ความรู้และการดาเนินโครงการ
การเงิน

10
8
6
4
2
0

การดาเนินการ

ความรู้

ภาพที่ 5.9 การเปรียบเทียบบทบาทการแทรกแซงสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชน
เพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของมูลนิธิดวงประทีปและศูนย์ส่งเสริมเมอร์ซี่

การวิเคราะห์พบว่าสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์
สาธารณสุ ข จะมีก ารเชื่อมโยงแทรกแซงสนับสนุนองค์ กรชุมชนในจานวนที่เ ท่ากัน โดยด้าน
การเงินมีจานวน 2 องค์ ก ร คิ ดเป็นร้อ ยละ 1.5 ขององค์ กรชุมชนทั้งหมด ด้านองค์ ค วามรู้มี
จานวน 2 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 1.5 และด้านการดาเนินการมีจานวน 2 องค์กร คิดเป็นร้อยละ
1.5 (ดูตารางที่ 5.19 ประกอบ)
ตารางที่ 5.19 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และศูนย์สาธารณสุข
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
ศูนย์สาธารณสุข
ร้อยละ
จานวนองค์กร

การเงิน

ความรู้

การดาเนินการ

1.5
2

1.5
2

1.5
2
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เมื่อนามาวิเคราะห์สัดส่วนแผนภูมิใยแมงมุมดังภาพที่ 5.10 ในการแทรกแซงสนับสนุน
องค์กรชุมชนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สาธารณสุข
แต่ละด้านด้วยค่าร้อยละขององค์กรชุมชนทั้งหมดที่เกิดขึ้น พบว่า สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สาธารณสุขมีบทบาทในการแทรกแซงสนับสนุนทุกด้าน
มากพอกัน ทั้งด้านการเงิน องค์ความรู้และการดาเนินโครงการ
การเงิน

10
8
6
4
2
0

การดาเนินการ

ความรู้

ภาพที่ 5.10 การเปรียบเทียบบทบาทการแทรกแซงสนับสนุนเชื่อมโยงกับองค์กรชุมชนเพือ่ ดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สาธารณสุข

ส่วนองค์กรจากภายนอกที่เหลือ เช่น กรมส่งเสริมพื้นที่ เครดิตยูเนียน กรุงเทพมหานคร
(กทม.) และกรมตรวจบัญ ชีมีก ารแทรกแซงสนับสนุนองค์ กรชุมชน คิ ดเป็นร้อ ยละ 0.8 หรือ
องค์กรชุมชนเพียง 1 องค์กร จากทั้งหมด 130 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง อธิบาย
รายละเอียดได้ว่ากรมส่ งเสริมพื้นที่ แทรกแซงสนับสนุนองค์ กรชุมชนเฉพาะด้านองค์ค วามรู้
เครดิตยูเนียนสนับสนุนเฉพาะด้านการเงิน ส่วนกรุงเทพมหานคร (กทม.) แทรกแซงสนับสนุน
ทั้ง 3 ด้าน คือ การเงิน องค์ความรู้และการดาเนินการ และกรมตรวจบัญชีใ ห้การแทรกแซง
สนับสนุนด้านองค์ความรู้และด้านการดาเนินการ (ดูตารางที่ 5.20 ประกอบ)
ตารางที่ 5.20 การจาแนกลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจากกรมส่งเสริมพื้นที่ เครดิตยูเนียน
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกรมตรวจบัญชีมีการสนับสนุนองค์กรชุมชน
กรมส่งเสริมพื้นที่
เครดิตยูเนียน
กรุงเทพมหานคร (กทม.)
กรมตรวจบัญชี

การเงิน
0.0
0.8
0.8
0.0

ความรู้
0.8
0.0
0.8
0.8

การดาเนินการ
0.0
0.0
0.8
0.8
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5.2.2 การสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคง
การวิเคราะห์การสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิก
องค์กรชุมชนดังตารางที่ 5.21 องค์กรชุมชนมีวิธีการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคงทั้งสิ้น 3 วิธี โดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่าการประชุมใหญ่ทั้งชุมชน
เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุ ดขององค์กรชุมชน มีจานวน 120 องค์กรที่ใช้ คิ ดเป็นร้อ ยละ 92.31
รองลงมาเป็นการพูดคุยกลุ่มย่อยภายในชุมชน มีจานวน 106 องค์กรที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 81.54
และการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน มีจานวน 84 องค์กรที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 64.62
ตารางที่ 5.21 การใช้วิธีการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน
วิธีการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์และแนวทางดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การประชุมใหญ่ทั้งชุมชน
การพูดคุยกลุ่มย่อยภายในชุมชน
การประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน

จานวน
120
106
84

ร้อยละ
92.31
81.54
64.62

โดยสรุปมีองค์กรชุมชนที่ใช้วิธีการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคงทั้ง 3 วิธีการ มากที่สุด มีจานวน 86 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 66.15 รองลงมา
ใช้ 2 วิธีการ มีจานวน 26 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 20.00 และองค์กรชุมชนที่ใช้เพียง 1 วิธี มี
จานวน 18 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 13.85 (ดูตารางที่ 5.22 ประกอบ)
ตารางที่ 5.22 จานวนวิธีการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์และแนวทางดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน
จานวนวิธีการสร้างการรับรู้

องค์กรชุมชน

ร้อยละ

1
2
3
รวม

18
26
86
130

13.85
20.00
66.15
100.00

การวิเคราะห์ในรายละเอียดของความถี่ของการปฏิสัมพันธ์ขององค์กรชุมชนกับสมาชิก
และการประเมินประสิทธิภาพในแต่ละประเภทกิจกรรมสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคงทั้ง 3 กิจกรรม พบว่าวิธีการประชุมใหญ่ทั้งชุมชนจะมีความถี่อยู่ในช่วง 1-4
ครั้งต่อเดือน โดยส่วนใหญ่จะติดต่อด้วยวิธีการนี้เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งมีองค์กรชุมชน จานวน 104
องค์กรที่ใช้ความถี่เท่านี้ คิดเป็นร้อยละ 80.00 และมีองค์กรชุมชน 7 องค์กร ที่ไม่ได้ใช้วิธีการนี้
ดังตารางที่ 5.23
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ตารางที่ 5.23 ความถี่ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์สร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชนด้วยวิธีการประชุมใหญ่ทั้งชุมชน
จานวนการประชุมใหญ่ทั้งชุมชน (ครั้งต่อเดือน)
0
1
2
3
4
รวม

องค์กรชุมชน
7
104
7
1
11
130

ร้อยละ
5.38
80.00
5.38
0.77
8.46
100.00

เมื่อวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคงด้วยวิธีการประชุมใหญ่ทั้งชุมชนดังตารางที่ 5.24 องค์กรชุมชนประเมินวิธีการประชุมใหญ่
ทั้งชุมชนที่มีประสิทธิภาพมาก มีจานวน 22 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 16.92 มากที่สุด รองมามี
ประสิ ท ธิ ภ าพปานกลาง มี จานวน 49 องค์ กร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 37.69 มี ประสิ ท ธิ ภ าพน้ อ ย มี
จานวน 52 องค์ ก ร คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 40.00 และองค์ ก รชุ ม ชนที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้วิ ธี ก ารนี้ มี จ านวน 7
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 5.38
ตารางที่ 5.24 การประเมินประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ด้วยวิธีการประชุมใหญ่ทั้งชุมชนขององค์กรชุมชน
ประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ด้วยวิธีการพูดคุยกลุ่มย่อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ได้ใช้วิธีการนี้
รวม

จานวนองค์กรชุมชน

ร้อยละ

22
49
52
7
130

16.92
37.69
40.00
5.38
100.00

วิธีการพูดคุยกลุ่มย่อยภายในชุมชนดังตารางที่ 5.25 จะมีความถี่อยู่ในช่วง 1-12 ครั้งต่อ
เดือน โดยส่วนใหญ่จะติดต่อด้วยวิธีการนี้เดือนละ 1-4 ครั้ง ซึ่งมีองค์กรชุมชน จานวน 97
องค์กรที่ใช้ความถี่เท่านี้ คิดเป็นร้อยละ 74.61 และมีองค์กรชุมชน 12 องค์กร ที่ไม่ได้ใช้วิธีการนี้
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ตารางที่ 5.25 ความถี่ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์สร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชนด้วยวิธีการพูดคุยกลุ่มย่อย
จานวนการพูดคุยกลุ่มย่อยภายในชุมชน (ครั้งต่อเดือน)

องค์กรชุมชน

ร้อยละ

0
1
2
3
4
5
8
10
12
รวม

12
39
33
3
22
8
2
6
5
130

9.23
30.00
25.38
2.31
16.92
6.15
1.54
4.62
3.85
100.00

เมื่อวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคงด้ว ยวิธีการพู ดคุยกลุ่ มย่อ ยภายในชุมชนดังตารางที่ 5.26 พบว่าองค์กรชุมชนประเมิน
วิธีการพูดคุยกลุ่มย่อยมีประสิทธิภาพมาก มีจานวน 79 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 60.77 มากที่สุด
รองมามีประสิทธิภาพปานกลาง มีจานวน 34 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 26.15 มีประสิทธิภาพน้อย
มีจ านวน 5 องค์ ก ร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3.85 และองค์ กรชุ ม ชนที่ ไม่ ไ ด้ใ ช้ วิธี ก ารนี้ มีจ านวน 12
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 9.23
ตารางที่ 5.26 การประเมินประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ด้วยวิธีการพูดคุยกลุ่มย่อยขององค์กรชุมชน
ประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ด้วยวิธีการพูดคุยกลุ่มย่อยภายในชุมชน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ได้ใช้วิธีการนี้
รวม

จานวนองค์กรชุมชน

ร้อยละ

79
34
5
12
130

60.77
26.15
3.85
9.23
100.00

วิธีการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนดังตารางที่ 5.27 จะมีความถี่อยู่ในช่วง 1-12 ครั้งต่อ
เดือน โดยส่วนใหญ่จะติดต่อด้วยวิธีการนี้เดือนละ 1-2 ครั้ง ซึ่งมีองค์กรชุมชน จานวน 54
องค์กรที่ใช้ความถี่เท่านี้ คิดเป็นร้อยละ 41.54 รองลงมาใช้วิธีการนี้ติดต่อ 8-12 ครั้งต่อเดือน มี
องค์ กรชุมชน จานวน 20 องค์ กรที่ใช้ความถี่นี้ คิดเป็นร้อ ยละ 15.39 และมีองค์กรชุมชน 37
องค์กร ที่ไม่ได้ใช้วิธีการนี้
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ตารางที่ 5.27 ความถี่ในการติดต่อปฏิสัมพันธ์สร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชนด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ภายใน
ชุมชน
จานวนการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน (ครั้งต่อเดือน)

องค์กรชุมชน

ร้อยละ

0
1
2
3
4
5
6
8
10
12
รวม

37
31
23
6
11
1
1
6
5
9
130

28.46
23.85
17.69
4.62
8.46
0.77
0.77
4.62
3.85
6.92
100.00

เมื่อวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคงด้ว ยวิธี ก ารประชาสั มพั นธ์ ภายในชุมชนดังตารางที่ 5.28 พบว่าองค์ กรชุมชนประเมิน
วิธีการพูดคุยกลุ่มย่อยมีประสิทธิภาพมาก มีจานวน 23 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 17.69 มากที่สุด
รองมามีประสิทธิภาพปานกลาง มีจานวน 24 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 18.46 มีประสิทธิภาพน้อย
มีจานวน 46 องค์กร คิ ดเป็นร้อยละ 35.38 และองค์กรชุมชนที่ไม่ได้ใช้วิธีการนี้ มีจานวน 37
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 28.4
ตารางที่ 5.28 การประเมินประสิทธิภาพการสร้างการรับรู้ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน
การประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่ได้ใช้วิธีการนี้
รวม

จานวนองค์กรชุมชน

ร้อยละ

23
24
46
37
130

17.69
18.46
35.38
28.46
100

5.2.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกขององค์กรชุมชน
การวิเคราะห์การสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ท่ามกลางสมาชิกดังตารางที่ 5.29 พบว่ามี
กิจกรรม 6 ประเภท ที่องค์ กรชุมชนใช้ในการสานสัมพันธ์กับสมาชิกองค์กรชุมชน โดยเรียง
กิจกรรมที่องค์กรชุมชนใช้มากไปหาน้อย พบว่ากิจกรรมตามประเพณี มีจานวนองค์กรชมุชน 93
องค์กรที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 71.54 รองลงมา คือ การประชุมสัมมนาด้านที่อยู่อาศัย มีจานวน 77
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องค์กรชุมชนที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 59.23 การกิจกรรมการทาบุญร่วมกัน มีจานวน 48 องค์กร คิด
เป็นร้อยละ 36.92 ส่วนกิจกรรมการทาบุญร่วม การส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน และกิจกรรม
ขยะแห้งแลกไข่ มีจานวนองค์กรชุมชนส่วนน้อยที่ใช้กิจกรรมดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กร
ชุมชนทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 6
ตารางที่ 5.29 การใช้ประเภทกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ท่ามกลางสมาชิกขององค์กรชุมชน
กิจกรรมในการสานสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน
กิจกรรมตามประเพณี
การประชุมสัมมนาด้านที่อยูอ่ าศัย
การร่วมทาความสะอาดชุมชน
การทาบุญร่วมกัน
การส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน
กิจกรรมขยะแห้งแลกไข่

จานวน

ร้อยละ

93
77
48
7
2
1

71.54
59.23
36.92
5.38
1.54
0.77

การวิเคราะห์จานวนประเภทกิจกรรมสานสัมพันธ์ในแต่ละองค์กรชุมชนดังตารางที่ 5.30
พบว่าโดยส่วนใหญ่องค์กรชุมชนจะใช้ 2 กิจกรรม มีจานวน 61 องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ
46.92 รองลงมาใช้ 1 และ 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.08 และ 13.85 ตามลาดับ จะมีองค์กร
ชุมชน 8 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 6.15 ที่ไม่ได้ใช้กิจกรรมสานสัมพันธ์กับสมาชิกองค์กรชุมชน จะ
มีแต่กลไกระบบการออมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงกับสมาชิกเพียงเท่านั้น
ตารางที่ 5.30 จานวนการใช้ประเภทกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ท่ามกลางสมาชิกขององค์กรชุมชน
จานวนกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสมาชิกองค์กรชุมชน

องค์กรชุมชน

ร้อยละ

0
1
2
3
รวม

8
43
61
18
130

6.15
33.08
46.92
13.85
100.00

5.2.4 การสร้างการมีส่วนร่วมสมาชิกขององค์กรชุมชน
การวิเ คราะห์ก ารสร้างการมีส่ว นร่ว มในการดาเนินแผนงานบ้านมั่นคงกับสมาชิกดัง
ตารางที่ 5.31 องค์กรชุมชนใช้วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินแผนงานบ้านมั่นคงกับ
สมาชิกทั้งสิ้น 4 กิจกรรม เรียงจากกิจกรรมที่มีจานวนองค์กรชุมชนใช้มากไปหาน้อย พบว่า
กิจกรรมร่วมคิดในกระบวนการวางแผนด้านที่อยู่อาศัย มีองค์กรชุมชนจานวน 101 องค์กรที่ใช้
กิจกรรมนี้ คิดเป็นร้อยละ 77.69 รองลงมา คือ กิจการสื่อสารข้อมูลการดาเนินแผนงานให้กับ

173

สมาชิกอย่างต่อเนื่อง มีจานวน 84 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 64.62 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอของสมาชิก มีจานวน 57 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 43.85 และกิจกรรมการจัดกลุ่ม
สาระดาเนินการและแบ่งหน้าที่สมาชิกตามศักยภาพ มีจานวน 47 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 36.15
ตารางที่ 5.31 การใช้ประเภทกิจกรรมในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
วิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชน
ร่วมคิดในกระบวนการวางแผนด้านทีอ่ ยู่อาศัย
การสื่อสารข้อมูลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของสมาชิก
การจัดกลุ่มสาระดาเนินการและแบ่งหน้าที่สมาชิกตามศักยภาพ

จานวน

ร้อยละ

101
84
57
47

77.69
64.62
43.85
36.15

การวิเคราะห์จานวนประเภทกิจกรรมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละองค์กรชุมชน
ดังตารางที่ 5.32 พบว่าโดยส่วนใหญ่องค์กรชุมชนจะใช้ 1 กิจกรรม มีจานวน 55 องค์กรชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 42.31 รองลงมาใช้ 2 และ 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 24.62 และ 23.08
ตามลาดับ จะมีองค์กรชุมชน 2 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 1.54 ที่ไม่ได้ใช้กิจกรรมสานสัมพันธ์กับ
สมาชิกองค์กรชุมชน จะมีแต่กลไกระบบการออมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นกิจกรรมเชื่อ มโยง
กับสมาชิกเพียงเท่านั้น
ตารางที่ 5.32 จานวนการใช้ประเภทกิจกรรมในการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
จานวนกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิก

องค์กรชุมชน

ร้อยละ

0
1
2
3
4
รวม

2
55
32
11
30
130

1.54
42.31
24.62
8.46
23.08
100.00

5.2.5 การบริหารระบบการเงิน
การบริหารระบบการเงินขององค์กรชุมชนแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1)
ระบบการเงินเพื่อความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัย และ 2) การแก้ปัญหาระบบการเงินของ
องค์กรชุมชน
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ระบบการเงินเพื่อความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัย
การวิเ คราะห์ ร ะบบการเงิน เพื่ อ ความมั่ น คงในที่ดิ น และที่ อ ยู่ อ าศัย ดั งตารางที่ 5.33
พบว่าองค์กรชุมชนทั้งหมดใช้ระบบการรวมกลุ่มออมทรัพย์
ตารางที่ 5.33 ลักษณะระบบการเงินในการพัฒนาชุมชน
ประเภทระบบการเงินในการพัฒนาชุมชน
การออมทรัพย์เพื่อการอยูอ่ าศัย

จานวน

ร้อยละ

130

100

การแก้ปัญหาระบบการเงินขององค์กรชุมชน
การวิเคราะห์ปัญหาระบบการเงินและวิธีการแก้ปัญหาขององค์กรชุมชนดังตารางที่ 5.34
พบว่าองค์กรชุมชนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการอยู่อาศัย จานวน 115 องค์กรชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 88.46 ส่วนองค์กรชุมชนที่เหลือจานวน 15 องค์กร ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
การเงิน คิดเป็นร้อยละ 11.54
ตารางที่ 5.34 สถานการณ์ปัญหาระบบการเงินขององค์กรชุมชน
ปัญหาระบบการออมทรัพย์
ไม่มี
มี

จานวน

ร้อยละ

15
115

11.54
88.46

สาหรับองค์กรชุมชนที่มีปัญหาระบบการเงินมีวิธีการแก้ปัญหาระบบการเงิน -การออม
ทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นจานวนทั้งสิ้น 5 วิธี โดยเรียงลาดับที่นิยมใช้มากไปน้อยดังตาราง
5.35 ซึ่งวิธีการกาหนดอัตราการออมเงินตามความสามารถ ยืดหยุ่นเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์
ให้มีความเหมาะสมกับสมาชิก มีจานวนองค์กรชุมชน 83 องค์กรที่ใช้ระบบนี้ คิ ดเป็นร้อยละ
72.17 ขององค์กรที่มีปัญหาระบบการเงิน รองลงมาเป็นการปรึกษาท่ามกลางสมาชิกเพื่อหา
ข้อตกลงร่วมกันในการแก้ปัญหาเฉพาะรายกรณี มีจานวนองค์กรชุมชน 33 องค์กร คิดเป็นร้อย
ละ 28.70 ใช้ระบบค้าประกันท่ามกลางสมาชิกด้วยกัน 1 ต่อ 3 คน มีจานวนองค์กรชุมชน 26
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 22.61 วิธีการให้องค์กรที่เกี่ยวข้อมาประสานความเข้าใจร่วมกัน จานวน
องค์กรชุมชนที่ใช้ 16 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 13.91 และวิธีการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิก มีจานวนองค์กรชุมชน 2 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 1.74
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ตารางที่ 5.35 วิธีการแก้ปัญหาระบบการเงิน-การออมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยขององค์กรชุมชน
วิธีการแก้ปัญหาระบบการเงิน-การออมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยขององค์กร

จานวน

ร้อยละ

การกาหนดอัตราการออมเงินตามความสามารถ หรือการออมรายวัน

83

72.17

ปรึกษาท่ามกลางสมาชิกเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะรายกรณี

33

28.70

ระบบค้าประกันท่ามกลางสมาชิกด้วยกัน 1 ต่อ 3

26

22.61

นาองค์กรที่เกี่ยวข้องมาประสานความเข้าใจร่วมกัน

16

13.91

2

1.74

ส่งเสริมการสร้างรายได้

สาหรับจานวนวิธีการแก้ปัญหาระบบการเงินขององค์กรชุมชนนามาจาแนกแต่ละองค์กร
ชุมชนเพื่อ วิเคราะห์จานวนวิธีขององค์กรชุมชนที่นามาใช้แก้ปัญหาระบบการเงินดังตารางที่
5.36 พบว่าโดยส่วนใหญ่องค์กรชุมชนจะใช้เพียงวิธีการเดียวในการแก้ปัญหา มีจานวนองค์กร
ชุมชนอยู่ในลักษณะนี้ 72 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 55.38 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด รองลงมาใช้ 2
วิธี มีจานวน 42 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 32.31 และใช้ 3 วิธี มีจานวนองค์กร 1 องค์กร คิดเป็น
ร้อยละ 0.77 ส่วนองค์กรชุมชนที่ไม่มีปัญหาระบบการเงินมีจานวน 15 องค์กร คิดเป็นร้อยละ
11.54
ตารางที่ 5.36 จานวนวิธีการแก้ปัญหาระบบการเงิน-การออมทรัพย์เพื่อการอยูอ่ าศัยขององค์กรชุมชน
จานวนการใช้วิธีการแก้ปัญหาการเงินขององค์กรชุมชน

องค์กรชุมชน

ร้อยละ

0
1
2
3
รวม

15
72
42
1
130

11.54
55.38
32.31
0.77
100.00

5.2.6 การบริหารการตัดสินใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิกขององค์กร
ชุมชน
การบริหารการตัดสินใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิกขององค์กรชุมชนใช้
กรอบแนวคิดด้านโครงข่ายทางสังคมกับกระบวนการตัดสินใจที่กล่าวโดย de Kruijf (2008)
เกี่ ย วกั บ การขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจและขาดข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ใ นการสร้ า งทั ศ นคติ ต่ อ
วัตถุประสงค์ของโครงการบ้านมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ร่วมกันในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ดังนั้นการวิเคราะห์วิธีการตัดสินใจร่วมกัน การสร้าง
ความเข้า ใจร่ ว มกั น และการแก้ ปัญ หาความขัด แย้ งความคิ ด เห็ นในการตั ดสิ นใจท่า มกลาง
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สมาชิกขององค์กรชุมชน จะสามารถทาให้เข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างและวิธีการในการสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติร่วมกันในการตัดสินใจเพื่อการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ทั้งนี้จะมีการ
วิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้กรอบแนวคิดนี้กับสมาชิกขององค์กรชุมชนไว้ในบทที่ 6
การวิเ คราะห์ บ ทบาทขององค์ กรชุ มชนในการบริ หารกระบวนการตั ดสิ น ใจของการ
ดาเนินแผนงานโครงการบ้านมั่นคงมุ่งเน้นการวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) แบบแผนการ
ตัดสินใจขององค์กรชุมชน 2) การสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิกองค์กรชุมชน และ 3) การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชน
แบบแผนการตัดสินใจขององค์กรชุมชน
การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยข้ อ มู ล จากแบบสอบถามกั บ องค์ ก รชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ แบบแผนการ
ตัดสินใจขององค์กรชุมชนจาแนกประเภทกลุ่มการตัดสินใจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) หัวหน้า
คณะกรรมการองค์กรชุมชน 2) คณะกรรมการองค์กรชุมชน 3) สมาชิกทั้งหมดขององค์กรชุมชน
และ 4) ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในชุมชน โดยวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการดาเนิน
แผนงานโครงบ้านมั่นคงที่แบ่งไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดแนวทางแก้ปัญหาความไม่
มั่น คงในการอยู่อ าศั ย 2) การก าหนดรู ปแบบและการเลื อ กขั้ นตอนการดาเนิ นโครงการ 3)
กาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานแต่ละขั้นตอน 4) การกาหนดงบประมาณโครงการ 5) การกาหนด
รูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชน และ 6) การกาหนดรูปแบบการดาเนินการก่อสร้างผัง
ชุมชน ดังตารางที่ 5.37 พบว่าโดยส่วนใหญ่ในทุกขั้นตอนการดาเนิ นแผนงานโครงการบ้าน
มั่นคงแบบแผนการตัดสินใจขององค์กรชุมชนจะจัดให้สมาชิกทั้งหมดร่วมกันตัดสินใจ มีจานวน
องค์กรชุมชนให้ลักษณะนี้มากกว่า 126 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 96.92 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด
กล่าวโดยสรุปได้ว่าบทบาทขององค์กรชุมชนในการบริหารการตัดสินใจแต่ละขั้นตอน
ของการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงส่วนใหญ่ใช้การตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชน
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ตารางที่ 5.37 แบบแผนการตัดสินใจขององค์กรชุมชน

ขั้นตอนกระบวนการวางแผน

หัวหน้า
คณะ
กรรมการ

จานวนชุมชน
คณะ
สมาชิก
กรรมการ
ทั้งหมด

ผู้มสี ่วน
ได้เสีย
รวม

กาหนดแนวทางแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย

2 (1.54)

1 (0.77)

126 (96.92)

1 (0.77) 130 (100)

กาหนดรูปแบบและการเลือกขั้นตอนการดาเนินโครงการ

1 (0.77)

-

129 (99.23)

- 130 (100)

กาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานแต่ละขั้นตอน

2 (1.54)

2 (1.54)

125 (96.15)

1 (0.77) 130 (100)

กาหนดงบประมาณโครงการ

1 (0.77)

-

127 (97.69)

2 (1.54) 130 (100)

กาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชน

1 (0.77)

-

127 (97.69)

2 (1.54) 130 (100)

กาหนดรูปแบบการดาเนินการก่อสร้างผังชุมชน
หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ

1 (0.77)

-

127 (97.69)

2 (1.54) 130 (100)

การสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิกองค์กรชุมชน
การสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิกองค์กรชุมชนจะสอดคล้องกับแนวคิดของ Turk
(1973) Timpka et al. (2007) Pearce (2009) de Kruijf (2008) เกี่ยวกับวิธีการติดต่อสื่อสาร
สมาชิกขององค์กรชุมชนร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดการให้คุณค่าของการรวมกลุ่มเพื่อการ
ตัดสินใจร่วมกันในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ตารางที่ 5.38 วิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
วิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
การสื่อสารข้อมูลการดาเนินโครงการให้เข้าใจร่วมกันท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนือ่ ง
การสร้างตัวแทนในกลุ่มย่อยเพือ่ ประสานความเข้าใจในโครงการ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการวางแผน
นากลุ่มชุมชนที่ประสบความสาเร็จจากโครงการบ้านมั่นคงมาให้ความรู้

จานวนชุมชน
107
75
62
8

ร้อยละ
82.31
57.69
47.69
6.15

การวิเคราะห์การสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิกขององค์กรชุมชนดังตารางที่ 5.38
องค์กรชุมชนมีวิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน จานวนทั้งสิ้น 4 วิธีการ เรียงจากวิธีการที่องค์กร
ชุมชนใช้มากไปหาน้อย พบว่าการสื่อสารข้อมูลการดาเนินโครงการให้เข้าใจร่วมกันท่ามกลางผู้
มีส่ว นได้เสี ยอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งมีอ งค์กรชุมชนใช้วิธี การนี้จานวน 107 องค์กร คิดเป็นร้อ ยละ
82.31 ขององค์กรชุมชนทั้งหมด รองลงมาเป็นวิธีการสร้างตัวแทนในกลุ่มย่อยเพื่อประสานความ
เข้าใจในโครงการ มีจานวนองค์กรชุมชน 75 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 57.69 วิธีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกระบวนการวางแผน มีจานวนองค์กรชุมชน 62 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 47.69
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และวิธีการนากลุ่มชุมชนที่ประสบความสาเร็จจากโครงการบ้านมั่นคงอื่นมาให้ความรู้ มีจานวน
8 องค์กรชุมชน คิดเป็นร้อยละ 6.15
การแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชน
การวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจท่ามกลางสมาชิก
องค์กรชุมชนเป็นบทบาทของการเลือกวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละองค์กรชุมชนในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง จากข้อ มูลแบบสอบถามองค์ กรชุมชนวิเ คราะห์ ดังตารางที่ 5.39 พบว่า
องค์กรชุมชนมีวิธีการแก้ปัญหา 6 วิธี เรียงจากมากไปหาน้อย ซึ่งวิธีการได้รับความนิยมในการ
แก้ปัญหามากที่สุด คือ การเสนอแนวคิดความต้องการของแต่ละบุคคลและให้สมาชิกยอมรับ
ร่วมกัน มีองค์กรชุมชนที่ใช้วิธีการนี้จานวน 97 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 74.62 ขององค์กรทั้งหมด
รองลงมาคือการสร้างความเข้าใจในโครงการกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง มีจานวนองค์กรชุมชน 76
องค์กร คิดเป็นร้อยละ 58.46 การนาองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานความเข้าใจร่วมกัน มี
จานวนองค์กร 31 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 23.85 การใช้ระบบผู้อาวุโสเป็นที่เคารพของสมาชิก
เป็นผู้ตัดสินใจ มีจานวนองค์กรชุมชน 21 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 16.15 การสร้างความโปร่งใส
และความยุ ติ ธ รรมในการด าเนิ น งาน มี จ านวน 12 องค์ ก ร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.23 และการ
ดาเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม มีจานวนองค์กร 2 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 1.54
ตารางที่ 5.39 วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจขององค์กรชุมชน
วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจ
การเสนอแนวคิดความต้องการของแต่ละบุคคลและให้สมาชิกยอมรับร่วมกัน
สร้างความเข้าใจในโครงการกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
นาองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานความเข้าใจร่วมกัน
การใช้ระบบผูอ้ าวุโสเป็นที่เคารพของสมาชิกเป็นผู้ตัดสินใจ
สร้างความโปร่งใสและความยุติธรรมในการดาเนินงาน
ดาเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

จานวนชุมชน

ร้อยละ

97
76
31
21
12
2

74.62
58.46
23.85
16.15
9.23
1.54

5.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมต่างกัน
การวิ เ คราะห์ บทบาทขององค์ ก รชุ ม ชนในกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มเพื่ อ พั ฒ นาชุม ชน
จาแนกตามประเภทการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนที่ได้ศึกษาวิเคราะห์จากบทที่ 4 ได้แก่ 1)
การมีส่ วนร่วมแบบให้ ความคิ ดเห็น และ 2) การมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่ว น โดยการวิเ คราะห์
บทบาทขององค์ก รชุมชนในแต่ละประเภทของการมีส่ ว นร่ว ม ซึ่งการวิเคราะห์ มี 2 ประเด็น
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ได้แก่ 1) บทบาทด้านการปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก และ 2) บทบาทด้านการปฏิสัมพันธ์
กับสมาชิกขององค์กรชุมชน
การวิเคราะห์บทบาทขององค์กรชุมชนทาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่
ได้มาจากองค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานคร นาค่าข้อมูลจากแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่
และวิเคราะห์สัดส่วนค่าร้อยละเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนที่จาแนกโดยประเภทการมี
ส่วนร่วม
นาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางความถี่และค่าร้อยละที่เกิดขึ้นจากบทบาทของ
องค์กรชุมชนแต่ละแห่งในกรุงเทพมหานครเพื่อการเปรียบเทียบระดับค่าบทบาทขององค์กร
ชุมชนที่มีส่วนร่วมในลักษณะต่างกัน โดยค่าร้อยละจะมีการแปลระดับค่าด้วยวิธีของเอกชัย กี่สุข
พันธ์ (2552 หน้า 13) ได้แก่
ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับค่าบทบาทขององค์กรชุมชนมากที่สุด
มีระดับค่าบทบาทขององค์กรชุมชนมาก
มีระดับค่าบทบาทขององค์กรชุมชนน้อย
มีระดับบทบาทขององค์กรชุมชนน้อยที่สุด

5.3.1 บทบาทด้านการปฏิสัมพันธ์กับการแทรกแซงสนับสนุนจากองค์กรอื่น
ในการปฏิสั ม พั น ธ์ ข ององค์ กรชุม ชนกับ องค์ กรภายนอกเป็น การสะท้อ นถึ งลั กษณะ
ปฏิสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดการแทรกแซงสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นต่อกระบวนการวางแผน
และดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน ซึ่งในการวิจัยได้แบ่งการแทรกแซงที่เกิดขึ้น
ปฏิสัมพันธ์ขององค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านองค์ความรู้
และด้านการดาเนินงาน ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.40 จาแนกการอธิบายบทบาทด้านการ
เชื่อมโยงกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) องค์กรภายในชุมชน และ 2) องค์กร
ภายนอกชุมชน
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ตารางที่ 5.40 การเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนด้านการเชื่อมโยงและการแทรกแซงขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
จาแนกตามระดับการมีสว่ นร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม
บทบาทด้านการเชื่อมโยง
ให้ความคิดเห็น
หุ้นส่วน
กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
จานวน
ร้อยละ
แปลผล
จานวน
ร้อยละ
(n=31)
(n=99)
1. การเชื่อมโยงกับองค์กรภายในชุมชน
กลุ่มสวัสดิการชุมชน
1
3.23
น้อยที่สุด
12
12.12
การเงิน
1
3.23
น้อยที่สุด
11
11.11
ความรู้
0
0.00
น้อยที่สุด
5
5.05
การดาเนินการ
0
0.00
น้อยที่สุด
10
10.10
อาสาสมัครส่งเสริมสิทธิบคุ คล (อสส.)
3
9.68
น้อยที่สุด
8
8.08
การเงิน
1
3.23
น้อยที่สุด
4
4.04
ความรู้
3
9.68
น้อยที่สุด
7
7.07
การดาเนินการ
2
6.45
น้อยที่สุด
4
4.04
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)
1
3.23
น้อยที่สุด
2
2.02
การเงิน
0
0.00
น้อยที่สุด
1
1.01
ความรู้
1
3.23
น้อยที่สุด
2
2.02
การดาเนินการ
1
3.23
น้อยที่สุด
2
2.02
2. การเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกชุมชน
สานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน
การเงิน
ความรู้
การดาเนินการ
สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมือง
แห่งชาติ (สอช.)
การเงิน
ความรู้
การดาเนินการ
สานักงานเขตฯ
การเงิน
ความรู้
การดาเนินการ
สานักงานทรัพย์สินฯ
การเงิน
ความรู้
การดาเนินการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
การเงิน
ความรู้
การดาเนินการ
มูลนิธิดวงประทีป
การเงิน
ความรู้
การดาเนินการ

แปลผล

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

31
31
17
17
29

100.00
100.00
54.84
54.84
93.55

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
น้อย
น้อย
มากทีส่ ุด

99
97
64
55
93

100.00
97.98
64.65
55.56
93.94

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
น้อย
มากทีส่ ุด

0
18
29
7
3
6
7
18
8
17
13
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
58.06
93.55
22.58
9.68
19.35
22.58
58.06
25.81
54.84
41.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

น้อยที่สุด
น้อย
มากทีส่ ุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อย
น้อยที่สุด
น้อย
น้อย
ไม่เชื่อมโยง
ไม่เชื่อมโยง
ไม่เชื่อมโยง
ไม่เชื่อมโยง
ไม่เชื่อมโยง
ไม่เชื่อมโยง
ไม่เชื่อมโยง
ไม่เชื่อมโยง

2
86
86
31
9
19
29
17
6
12
13
12
2
11
10
6
5
6
6

2.02
86.87
86.87
31.31
9.09
19.19
29.29
17.17
6.06
12.12
13.13
12.12
2.02
11.11
10.10
6.06
5.05
6.06
6.06

น้อยที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
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ตารางที่ 5.40 การเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนด้านการเชื่อมโยงและการแทรกแซงขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
จาแนกตามระดับการมีสว่ นร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม
บทบาทด้านการเชื่อมโยง
ให้ความคิดเห็น
หุ้นส่วน
กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
จานวน
ร้อยละ
แปลผล
จานวน
ร้อยละ
(n=31)
(n=99)
ศูนย์ส่งเสริมเมอร์ซี่
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
6
6.06
การเงิน
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
5
5.05
ความรู้
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
6
6.06
การดาเนินการ
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
6
6.06
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
2
2.02
สุขภาพ (สสส.)
การเงิน
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
2
2.02
ความรู้
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
2
2.02
การดาเนินการ
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
2
2.02
ศูนย์สาธารณสุข
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
2
2.02
การเงิน
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
2
2.02
ความรู้
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
2
2.02
การดาเนินการ
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
2
2.02
กรมส่งเสริมพื้นที่
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01
การเงิน
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
0
0.00
ความรู้
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01
การดาเนินการ
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
0
0.00
เครดิตยูเนียน
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01
การเงิน
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01
ความรู้
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
0
0.00
การดาเนินการ
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
0
0.00
กรุงเทพมหานคร (กทม.)
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01
การเงิน
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01
ความรู้
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01
การดาเนินการ
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01
กรมตรวจบัญชี
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01
การเงิน
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
0
0.00
ความรู้
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01
การดาเนินการ
0
0.00 ไม่เชื่อมโยง
1
1.01

หมายเหตุ- ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แปลผล
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

มีระดับค่าบทบาทขององค์กรชุมชนมากที่สุด
มีระดับค่าบทบาทขององค์กรชุมชนมาก
มีระดับค่าบทบาทขององค์กรชุมชนน้อย
มีระดับบทบาทขององค์กรชุมชนน้อยที่สุด

การวิเ คราะห์บทบาทการเชื่อ มโยงแทรกแซงขององกรค์ ภายในชุมชนพบว่าองค์ กร
ชุมชนมีการเชื่อมโยงแทรกแซงจากองค์กรภายในชุมชน 3 องค์กร คือ กลุ่มสวัสดิการชุมชน
กลุ่มอาสาสมัครส่งเสริมสิทธิบุคคล และกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรชุมชน
ที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นและแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุดเหมือนกัน สิ่งนี้
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สะท้อ นได้ว่า การเชื่อ มโยงและการแทรกแซงขององค์ กรภายในชุมชนไม่ได้มีผ ลต่อ รูปแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกขององค์กรชุมชน
สาหรับบทบาทการเชื่อมโยงและการแทรกแซงจากองค์กรภายนอกชุมชนพบว่ามีความ
แตกต่างระหว่างระดับการมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นกับแบบหุ้นส่วนอยู่ 3 องค์กร ได้แก่ 1)
การเชื่อมโยงกับสานักงานพัฒนาองค์กรชุมชนในด้านความรู้ องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้
ความคิดเห็นมีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่วนองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่
ในระดับมาก 2) การเชื่อมโยงกับสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ใน
ด้านความรู้ องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นมีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่วนองค์กร
ชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) การเชื่อมโยงกับสานักงาน
ทรัพย์สินฯ จานวนองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นมีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่วน
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมาก ในด้านความรู้องค์กรชุมชนที่มี
ส่ว นร่ว มแบบให้ ค วามคิ ดเห็ น มีบทบาทอยู่ใ นระดับน้อ ย ส่ ว นองค์ กรชุมชนที่มีส่ ว นร่ว มแบบ
หุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด และในด้านการดาเนินการองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบ
ให้ความคิดเห็นมีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่วนองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาท
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส าหรับองค์ ก รภายนอกชุม ชน ได้ แก่ กรมส่ ง เสริ มสหกรณ์ มูล นิ ธิ ด วงประทีป ศูน ย์
ส่งเสริมเมอร์ซี่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์สาธารณสุข กรม
ส่งเสริมพื้นที่ เครดิตยูเนียน กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกรมตรวจบัญชี ไม่มีการเชื่อมโยงกับ
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น สาหรับองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมี
การเชื่อมโยงทุกองค์กรแต่มีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด
กล่ าวได้ว่าองค์ ก รชุมชนที่มีส่ ว นร่ว มแบบหุ้นส่ ว นจะมี บทบาทการเชื่อ มโยงและการ
แทรกแซงจากองค์ กรภายนอกชุมชนมี จานวนมากกว่า และมีค วามหลากหลายของประเภท
องค์กรภายนอกที่เชื่อมโยงมากกว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น นอกจากนี้
องค์ ก รชุมชนที่มีส่ ว นร่ว มแบบหุ้ นส่ วนจะมีการเชื่อ มโยงกับสถาบันพัฒนาองค์ กรชุมชนและ
สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติโดยเฉพาะด้านความรู้ในการดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคงมากกว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น สรุปคือบทบาทการเชื่อมโยง
และการแทรกแซงกับองค์กรภายนอกในระดับค่าที่สูงมีผลต่อการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
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แบบหุ้ นส่ วน และการเชื่อ มโยงกับองค์ กรภายนอกในระดับต่าจะมีผ ลต่อ การมีส่ วนร่ว มของ
องค์กรชุมชนแบบให้ความคิดเห็น
5.3.2 บทบาทด้านการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกขององค์กรชุมชน
ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5.41 จาแนกการอธิบายบทบาทด้านการดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคงเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การประสานงานกับองค์กรภายนอก 2) การสร้างการรับรู้
วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง 3) การสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง 4) การสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิก 5)
การบริหารระบบการเงิน และ 6) การบริหารการตัดสินใจในโครงการบ้านมั่นคง
ตารางที่ 5.41 การเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนด้านการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงจาแนกตามระดับการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม
ให้ความคิดเห็น
หุ้นส่วน
บทบาทการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
จานวน
ร้อยละ
แปลผล
จานวน
ร้อยละ
(n=31)
(n=99)
1. การประสานงานกับองค์กรภายนอก
ตัวเชื่อมโยงกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่าง
29
93.55
มากทีส่ ุด
98
98.99
สมาชิกชุมชนกับองค์กรภายนอก
สร้างความเข้าใจในโครงการบ้านมั่นคงกับ
10
32.26
น้อยที่สุด
50
50.51
สมาชิก
ดาเนินการและนาเสนอความก้าวหน้าของ
12
38.71
น้อยที่สุด
36
36.36
โครงการ
2. การสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
2.1 จานวนองค์กรชุมชนที่ใช้แต่ละวิธกี าร
การประชุมใหญ่ทั้งชุมชน
29
93.55
มากทีส่ ุด
91
91.92
การพูดคุยกลุ่มย่อยภายในชุมชน
18
58.06
น้อย
88
88.89
การประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน
20
64.52
มาก
64
64.65
2.2 การประเมินประสิทธิภาพการรับรู้วัตถุประสงค์แต่ละวิธีการ
การประชุมใหญ่ทั้งชุมชน
มาก
2
1.54
น้อยที่สุด
20
15.38
ปาน
8
6.15
น้อยที่สุด
41
31.54
น้อย
20
15.38
น้อยที่สุด
32
24.62
การพูดคุยกลุ่มย่อย
มาก
15
น้อยที่สุด
64
11.54
49.23
ปาน
11
8.46
น้อยที่สุด
25
19.23
น้อย
3
2.31
น้อยที่สุด
2
1.54
การประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน
มาก
14
10.77
น้อยที่สุด
14
10.77
ปาน
10
7.69
น้อยที่สุด
18
13.85
น้อย
6
4.62
น้อยที่สุด
40
30.77
3. การสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ทา่ มกลางสมาชิก
กิจกรรมตามประเพณี
27
87.10
มากทีส่ ุด
66
66.67
การประชุมสัมมนาด้านที่อยู่อาศัย
14
45.16
น้อย
63
63.64

แปลผล

มากทีส่ ุด
น้อย
น้อยที่สุด

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
มากทีส่ ุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
มาก
มาก
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ตารางที่ 5.41 การเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนด้านการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงจาแนกตามระดับการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม
ให้ความคิดเห็น
หุ้นส่วน
บทบาทการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
จานวน
ร้อยละ
แปลผล
จานวน
ร้อยละ
(n=31)
(n=99)
การร่วมทาความสะอาดชุมชน
9
29.03
น้อยที่สุด
39
39.39
การทาบุญร่วมกัน
4
12.90
น้อยที่สุด
3
3.03
การส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน
0
0.00
ไม่มี
2
2.02
กิจกรรมขยะแห้งแลกไข่
0
0.00
ไม่มี
1
1.01
4. การสร้างการมีสว่ นร่วมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิก
ร่วมคิดในกระบวนการวางแผนด้านที่อยูอ่ าศัย
22
70.97
มาก
79
79.80
การสื่อสารข้อมูลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
13
41.94
น้อย
71
71.72
การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอของสมาชิก
14
45.16
น้อย
43
43.43
การจัดกลุม่ สาระดาเนินการและแบ่งหน้าที่
8
25.81
น้อยที่สุด
39
39.39
สมาชิกตามศักยภาพ
5. การบริหารระบบการเงิน
5.1 ระบบการเงินเพื่อความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัย
การออมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย
31
100.00
มากทีส่ ุด
99
100.00
5.2 การแก้ปัญหาระบบการเงิน
5.2.1 สถานการณ์ปัญหา
ไม่มีปญ
ั หา
6
19.35
น้อยที่สุด
9
9.09
มีปัญหา
25
80.65
มากทีส่ ุด
90
90.91
5.2.2 วิธีการแก้ปัญหาระบบการเงิน
การกาหนดอัตราการออมเงินตาม
16
51.61
น้อย
67
67.68
ความสามารถ หรือการออมรายวัน
ปรึกษาท่ามกลางสมาชิกเพื่อ
7
22.58
น้อยที่สุด
26
26.26
แก้ปญ
ั หาเฉพาะรายกรณี
ระบบค้าประกันท่ามกลางสมาชิก
3
9.68
น้อยที่สุด
22
22.22
ด้วยกัน 1 ต่อ 3
นาองค์กรที่เกี่ยวข้องมาประสาน
3
9.68
น้อยที่สุด
13
13.13
ความเข้าใจร่วมกัน
ส่งเสริมการสร้างรายได้
0
0.00
ไม่มี
2
2.02
6. การบริหารการตัดสินใจในโครงการบ้านมั่นคง
6.1 แบบแผนการตัดสินใจ
หัวหน้าองค์กรชุมชน
0
0.00
ไม่มี
1
1.01
สมาชิกชุมชน
31
100.00
มากทีส่ ุด
98
98.99
6.2 การสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิก
การสื่อสารข้อมูลการดาเนินโครงการให้
18
58.06
น้อย
89
89.90
เข้าใจร่วมกันท่ามกลางผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่าง
ต่อเนื่อง
การสร้างตัวแทนในกลุม่ ย่อยเพื่อประสาน
6
19.35
น้อยที่สุด
69
69.70
ความเข้าใจในโครงการ
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในกระบวนการ
16
51.61
น้อย
46
46.46
วางแผน
นากลุม่ ชุมชนที่ประสบความสาเร็จจาก
0
0.00
ไม่มี
8
8.08
โครงการบ้านมั่นคงมาให้ความรู้

แปลผล
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
มาก
มาก
น้อย
น้อยที่สุด

มากทีส่ ุด

น้อยที่สุด
มากทีส่ ุด
มาก
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

น้อยที่สุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

มาก
น้อย
น้อยที่สุด
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ตารางที่ 5.41 การเปรียบเทียบบทบาทขององค์กรชุมชนด้านการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงจาแนกตามระดับการมีส่วนร่วม
ระดับการมีส่วนร่วม
ให้ความคิดเห็น
หุ้นส่วน
บทบาทการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
จานวน
ร้อยละ
แปลผล
จานวน
ร้อยละ
(n=31)
(n=99)
6.3 การแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นใน
การตัดสินใจท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชน
การเสนอแนวคิดความต้องการของแต่ละ
16
51.61
น้อย
81
81.82
บุคคลและให้สมาชิกยอมรับร่วมกัน
สร้างความเข้าใจในโครงการกับสมาชิก
14
45.16
น้อย
62
62.63
อย่างต่อเนื่อง
นาองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานความ
19
61.29
มาก
12
12.12
เข้าใจร่วมกัน
สร้างความโปร่งใสและความยุติธรรมในการ
5
16.13
น้อยที่สุด
7
7.07
ดาเนินงาน
การใช้ระบบผู้อาวุโสเป็นที่เคารพของ
13
41.94
น้อย
8
8.08
สมาชิกเป็นผู้ตัดสินใจ
ดาเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
0
0.00
ไม่มี
2
2.02

หมายเหตุ- ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

แปลผล

มากทีส่ ุด
มาก
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

มีระดับค่าบทบาทขององค์กรชุมชนมากที่สุด
มีระดับค่าบทบาทขององค์กรชุมชนมาก
มีระดับค่าบทบาทขององค์กรชุมชนน้อย
มีระดับบทบาทขององค์กรชุมชนน้อยที่สุด

การวิเ คราะห์ บทบาทการประสานงานกับองค์ กรภายนอกพบว่าบทบาทการเป็นตัว
เชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกชุมชนกับองค์กรภายนอกกับบทบาทดาเนินการ
และนาเสนอความก้าวหน้าของโครงการขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมทั้งแบบให้ความคิดเห็น
และแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมากที่สุดเหมือนกัน สาหรับบทบาทการสร้างความเข้าใจ
ในการพัฒนาชุมชนกับสมาชิกขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น มีบทบาทอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ส่วนองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับน้อย
การวิเคราะห์บทบาทการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ด้ า นจ านวนองค์ ก รชุ ม ชนที่ ใ ช้ แ ต่ ล ะวิ ธี พ บว่ า วิ ธี ก ารประชุ ม ใหญ่ ทั้ ง ชุ ม ชนและวิ ธี ก าร
ประชาสั มพั นธ์ ภายในชุมชนขององค์ กรชุมชนที่มีส่ ว นร่ว มทั้งแบบให้ค วามคิ ดเห็นและแบบ
หุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมากเหมือนกัน ตามลาดับ สาหรับวิธีการพูด
กลุ่มย่อยของขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น มีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่วน
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมากที่สุด
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การวิเคราะห์บทบาทการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ด้านการประเมินประสิท ธิภาพการรับรู้วัตถุประสงค์แต่ละวิธี การพบว่าวิธีการประชุมใหญ่ทั้ง
ชุมชนและวิธี ก ารประชาสั มพั นธ์ ภายในชุมชนขององค์ กรชุมชนทั้งสองระดับการมีส่ ว นร่ว ม
ประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุดเหมือนกัน สาหรับวิธีการพูดคุยกลุ่มย่อยขององค์กร
ชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิ ดเห็นประเมินที่ประสิทธิภาพมากอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วน
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนประเมินที่ประสิทธิภาพมากอยู่ในระดับมากที่สุด
การวิเคราะห์บทบาทการสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ท่ามกลางสมาชิกพบว่ากิจกรรมตาม
ประเพณีขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นมีบทบาทอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมาก กิจกรรมการประชุมสัมมนาด้าน
ที่อยู่อาศัยขององค์ก รชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น มีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่ว น
องค์ กรชุมชนที่มีส่ว นร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมาก ส าหรับกิจกรรมการร่ว มทา
ความสะอาดชุมชนและการทาบุญร่วมกันขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมทั้งสองลักษณะมีบทบาท
อยู่ในระดับน้อยที่สุดเหมือนกัน ส่วนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในชุมชนและกิจกรรมขยะแห้ง
แลกไข่ขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นไม่มีกิจกรรมเหล่านี้ ส่วนองค์กรชุมชน
ที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด
การวิเคราะห์บทบาทการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิกของ
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมทั้งสองลักษณะพบว่าวิธีร่วมคิดในกระบวนการวางแผนด้านที่อยู่อาศัย
มีบทบาทอยู่ในระดับมากเหมือนกัน วิธีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของสมาชิก มีบทบาท
อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยเหมื อ นกั น และวิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม สาระด าเนิ น การและแบ่ ง หน้ า ที่ ส มาชิ ก ตาม
ศักยภาพมีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุดเหมือนกัน สาหรับวิธีการสื่อสารข้อมูลการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นมีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่วน
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมากที่สุด
การวิเคราะห์บทบาทการบริหารระบบการเงินเพื่อความมั่น คงในที่ดินและที่อยู่อาศัย
ด้านวิธีการแก้ปัญหาระบบการเงินพบว่าการกาหนดอัตราการออมเงินตามความสามารถหรือ
การออมรายวันขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ค วามคิดเห็น มีบทบาทอยู่ในระดับน้อ ย
ส่วนองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมาก
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การวิเ คราะห์บทบาทการบริหารการตัดสิ นใจในโครงการบ้านมั่นคงแบ่งเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านแบบแผนการตัดสินใจ พบว่าการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงโดยเน้น หัวหน้า
องค์ กรชุมชนในการตัดสิ นใจขององค์ กรชุมชนที่มีส่ ว นร่ว มทั้งแบบให้ค วามคิดเห็นและแบบ
หุ้ นส่ ว นมี บทบาทอยู่ใ นระดับน้อ ยที่สุ ด ส่ ว นการดาเนิ นโครงการบ้า นมั่นคงโดยเน้ น สมาชิ ก
องค์ กรชุมชนในการตัดสิ นใจขององค์ กรชุมชนที่มีส่ ว นร่ว มทั้งแบบให้ค วามคิดเห็นและแบบ
หุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมากที่สุด
2) ด้านการสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิก พบว่าวิธีการสื่อสารข้อมูลการดาเนิน
โครงการให้เข้าใจร่วมกันท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่ องขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วม
แบบให้ความคิดเห็นมีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่วนองค์กรชุมชนแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ใน
ระดับมากที่สุด วิธีการสร้างตัวแทนในกลุ่มย่อยเพื่อประสานความเข้าใจในโครงการขององค์กร
ชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น มีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วนองค์กรชุมชนแบบ
หุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมาก วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการวางแผนของ
องค์ ก รชุ ม ชนทั้ ง สองลั ก ษณะมี บ ทบาทอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย และวิ ธี ก ารน ากลุ่ ม ชุ ม ชนที่ ป ระสบ
ความสาเร็จจากโครงการบ้านมั่นคงมาให้ความรู้ขององค์กรชุมชนทั้งสองลักษณะมีบทบาทอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด
3) ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจท่ามกลางสมาชิกองค์กร
ชุมชน พบว่าวิธีการเสนอแนวคิดความต้องการของแต่ละบุคคลและให้สมาชิกยอมรับร่วมกันของ
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น มีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่วนองค์กรชุมชนแบบ
หุ้นส่วนอยู่ในระดับมากที่สุด วิธีการสร้างความเข้าใจในโครงการกับสมาชิกอย่างต่อเนื่องของ
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น มีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่วนองค์กรชุมชนแบบ
หุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับมาก วิธีการนาองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานความเข้าใจร่วมกัน
ขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น มีบทบาทอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์กรชุมชน
แบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด วิธีการใช้ระบบผู้อาวุโสเป็นที่เคารพของสมาชิกเป็น
ผู้ตัดสิ นใจขององค์ก รชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น มีบทบาทอยู่ในระดับน้อย ส่ว น
องค์กรชุมชนแบบหุ้นส่วนมีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด และวิธีการสร้างความโปร่งใสและความ
ยุติธรรมในการดาเนินการกับการดาเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมขององค์กรชุมชนทั้งสอง
ลักษณะมีบทบาทอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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5.4 การอภิปรายผลการวิจยั
การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนมีลักษณะของการเลื่อนระดับการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อ
การดาเนินโครงการบ้านมั่นคงดังที่ สมพงษ์ พัดปุย (อ้างใน ฉันทัส เพียรธรรม, 2542) และ
ข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ กล่าวในรายละเอียดคือในการเริ่มต้นการ
ดาเนินการโครงการบ้านมั่นคงจะมีการรวมกลุ่มสมาชิกขององค์กรชุมชนในลักษณะกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการซื้อที่ดินและการปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดยขณะการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนแบบออม
ทรัพย์จะมีการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงใน 2 ขั้นตอนคือการเจรจาข้อตกลงด้านที่ดินและการ
กาหนดแผนงานโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิกขององค์กรชุมชน เมื่อการดาเนิน 2 ขั้นตอนของ
แผนงานโครงการบ้านมั่นคงเป็นที่เรียบร้อย องค์ กรชุมชนจะมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
รับรองสถานะขององค์กรชุมชนตามกฎหมายอยู่ในลักษณะสหกรณ์เคหสถานเพื่อการอยู่อาศัย
เมื่อ วิเ คราะห์ ค วามแตกต่ างรายละเอี ยดบทบาทขององค์ กรชุมชนที่มี ส่ ว นร่ว มแบบ
หุ้นส่วนกับแบบให้ความคิดเห็นพบว่ามีความแตกต่างในรายละเอียดดังนี้
1) บทบาทด้านการเชื่อมโยงและการแทรกแซงขององค์กรที่เกี่ยวข้อง องค์กรชุมชนมี
ส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนจะมีการเชื่อมโยงแทรกแซงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กับ
สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ด้านองค์ความรู้ของโครงการบ้านมั่นคง
มากกว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น และมีการเชื่อมโยงแทรกแซงจากองค์กร
ภายนอกหลากหลายกว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ ความคิดเห็นเช่นเดียวกัน จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนของ พอช. และเลขานุการ
สอช. พบว่าองค์ก รชุมชนจะมีส องลั กษณะในการเชื่อ มโยงประสานการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคง ได้แก่ องค์กรชุมชนที่เข้ามาปรึกษากับองค์กรชุมชนที่จะต้องไปให้ข้อมูลองค์ความรู้ใน
การด าเนิ น โครงการบ้ า นมั่ น คงจะสามารถตี ค วามได้ ว่ า องค์ ก รชุ ม ชนที่ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกและมีการจัดเรียงระบบการติดต่อสื่อสารอย่างเป็น โครงข่ายจะมี
ลั ก ษณะของการมี ส่ ว นร่ว มแบบหุ้ น ส่ ว นมากกว่ าการมี ส่ ว นร่ว มแบบให้ค วามคิ ดเห็น ซึ่ง จะ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Turk (1973) Timpka et al. (2007) Pearce (2009) de Kruijf (2008)
2) บทบาทด้านการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงสามารถแจกแจงเปรียบเทียบรายละเอียด
ความต่างบทบาทขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกต่างกัน อธิบายได้ดังนี้
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องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีการประสานความเข้าใจในโครงการบ้านมั่นคง
ระหว่างองค์กรภายนอกกับสมาชิก ขององค์กรชุมชนมากกว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้
ความคิดเห็น
 องค์ ก รชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มแบบหุ้ น ส่ ว นใช้ วิ ธี ก ารสร้า งการรั บรู้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงแบบการพูดกลุ่มย่อยภายในชุมชนมากกว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วม
แบบให้ ความคิ ดเห็ น และประเมินประสิ ทธิภาพของวิธีการนี้ว่ามีประสิทธิ ภาพทาให้ส มาชิก
เข้าใจและยอมรับในวัตถุประสงค์ การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนของโครงการ
บ้านมั่นคงอยู่ในระดับมาก
 การสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการกับสมาชิก องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วนพยายามสื่อสารข้อมูลการดาเนินโครงการให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องมากกว่าองค์กร
ชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น
 การบริ ห ารระบบการเงิ น องค์ ก รชุ ม ชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง สองลั ก ษณะมี ร ะบบการออม
ทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและปัญหาระบบการเงินที่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามองค์กรชุมชนที่มี
ส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีวิธีการแก้ปัญหาระบบการเงินด้วยวิธีการกาหนดอัตราการออมเงินตาม
ความสามารถและสามารถเลือกระบบการออมเงินเป็นรายวั น รายสัปดาห์หรือรายเดือนตาม
ความสามารถด้านการเงินของสมาชิกแต่ละบุคคล
 การสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิกเพื่อการตัดสินใจร่วมกันในการดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคง แม้ว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมทั้งสองลักษณะจะมีแบบแผนการตัดสินใจที่มุ่งเน้น
สมาชิกองค์กรชุมชนที่เหมือนกัน แต่องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีการสื่อสารข้อมูล
การดาเนินโครงการให้เข้าใจร่วมกันท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างตัวแทน
ในกลุ่มย่อยเพื่อประสานความเข้าใจในโครงการบ้านมั่นคงมากกว่าองค์กรที่มีส่วนร่วมแบบให้
ความคิดเห็น
 การแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชน
พบว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนจะใช้วิธีการเสนอแนวคิดความต้องการของแต่ละ
บุค คลและให้ ส มาชิก ยอมรับร่ ว มกัน และวิธี การสร้า งความเข้า ใจในโครงการบ้ านมั่น คงกั บ
สมาชิกองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นจะใช้วิธีการให้
องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานความเข้าใจร่วมกันกันวิธีการใช้ระบบผู้อาวุโสเป็นที่เคารพของ
สมาชิกเป็นผู้ตัดสินใจ และการให้องค์กรภายนอกเข้ามาช่วยประสานความเข้าใจ
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าบทบาทขององค์กรที่มีส่วนร่วมต่างกันจะทาให้มีบทบาท
ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงต่างกันด้วยเช่นกัน ข้อค้นพบนี้ทาให้สนับสนุนสมมุติฐานหลัก
ของการวิจัยครั้งนี้ และสนับสนุนกรอบแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนที่สังเคราะห์
พัฒนามาจากแนวคิดของ Arnstein (1969) Choguill (1996) และ Hamdi and Goethert (1997)
โดยใช้เกณฑ์ก ารเรียบเรียงและจาแนกระดับการมีส่ วนร่วม 3 เกณฑ์ ได้แก่ 1) ลักษณะการ
ปฏิสัมพันธ์รับรู้ข้อมูล 2) บทบาทขององค์กรชุมชน และ 3) อานาจการตัดสินใจ (ดูรายละเอียด
ในหั ว ข้อ 3.5.1) ซึ่งการจาแนกระดับการมีส่ว นร่ว มจะทาให้เ ห็น ถึ งความต่างในบทบาทของ
องค์กรชุมชนอีกด้วย
กล่าวโดยสรุปองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนจะมีการบทบาทการเชื่อมโยงกับ
องค์ ก รภายนอกที่ ห ลากหลายกว่ า องค์ ก รที่ มี ส่ ว นร่ ว มแบบให้ ค วามคิ ด เห็ น โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงด้านความรู้ของโครงการบ้านมั่นคง องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาทใน
การดาเนินโครงการบ้านมั่นคงมุ่งเน้นด้านการสร้างความเข้าใจในโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิก
ขององค์ก รชุมชน ซึ่งเน้นวิธี ก ารสื่อ สารข้อ มูลเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคงและมีการสั มมนา
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอย่างต่อ เนื่องโดยเฉพาะวิ ธีการพูดคุยในกลุ่มย่อยภายในชุมชน วิธีการนี้
สอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง
ดังที่กล่าวไว้โดย นพดล สหชัยเสรี (2543) และ Hamdi and Goethert (1997) เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชมจาเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์แบบสองทางเพื่อนาไปสู่การเจรจาต่อรอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนเกิดการตัดสินใจร่วมกันได้ในที่สุด การแก้ปัญหาระบบการออมเงิน
เพื่อการอยู่อาศัยให้มีความสอดคล้องกับความสถานะทางเงินของสมาชิกแต่ละบุคคล และมีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชนด้วยการเสนอ
แนวคิดความต้องการของแต่ละบุคคลโดยให้สมาชิกองค์กรชุมชนยอมรับร่วมกัน
อย่างไรก็ตามสาหรับการศึกษาวิเคราะห์ในบทนี้สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับบทบาท
ขององค์ ก รชุ ม ชนผ่ า นกรอบแนวคิ ด ที่ มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ โ ดยมี อ งค์ ก รชุ ม ชนในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยวิเคราะห์ ข้อ มูล ที่ส ะท้อ นออกมาจะเป็นแง่มุมของบริบทองค์ กร
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความจาเป็นในการศึกษาเชิงลึกในแง่มุมของบริบทสมาชิกองค์กรชุมชน
ในการเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ สนับสนุนถึงบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วน
ร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ ทัศนคติต่อวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาชุมชน ตลอดจนรูปแบบของโครงข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นที่จะนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
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ตัดสินใจแต่ละขั้นตอนการวางแผนและดาเนินโครงการ ซึ่งจะวิเคราะห์แ ละอธิบายต่อไปในบทที่
6
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บทที่ 6
การประเมินบทบาทขององค์กรชุมชน
และรูปแบบการติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กรชุมชน
การประเมินบทบาทขององค์กรชุมชนและรูปแบบการติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กร
ชุมชนเป็นการศึกษาวิเคราะห์ระดับเชิงลึก มีหน่วยวิเคราะห์การวิจัยคือสมาชิกขององค์กรชุมชน
ในระดับครัว เรือ นที่มีรูปแบบกระบวนการมีส่ ว นร่ว มแบบหุ้นส่ ว นและการมีส่ ว นร่ว มแบบให้
ความคิดเห็นในแต่ละกรณีศึกษาที่ได้คัดเลือกมาสาหรับการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึก
การวิเคราะห์ในบทนี้ ใช้กรอบแนวคิดโครงข่ายทางสังคมกับกระบวนการตัดสินใจของ
Turk (1973) Timpka et al. (2007) Pearce (2009) de Kruijf (2008) ในการอธิบายด้าน
โครงสร้างการเชื่อมโยงสื่อสารในการรับรู้ข้อมูลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง และการใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์โครงข่ายทางสั งคม
(Social network analysis: SNA) ที่กล่าวโดย Scott (2000) Nooy, Mrvar, and Batagelj
(2005) Bruggeman (2008) Bodin and Crona (2009) Prell, Hubacek, and Reed (2009)
และ Brummel, Nelson, and Jakes (2012) ในการอธิบายลักษณะการเชื่อมโยงสื่อสารของ
สมาชิกองค์กรชุมชนอย่างเป็นโครงข่ายในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง การวิเคราะห์โครงข่าย
ทางสังคมตั้งอยู่ บนเงื่อนไขการคิ ดคือ บุค คลผู้ที่มีการติดต่อ สื่อ สารกันอย่างใกล้ชิดและมีการ
สื่อสารอย่างต่อเนื่องมักจะมีแนวโน้มในการรวมกลุ่มทางสังคมและมีผลต่อการจัดเรียงบทบาท
หน้าที่ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ตลอดจนมีส่วนร่วมและการตัดสินใจร่วมกัน
การประเมินบทบาทขององค์กรชุมชนจากความคิดเห็นสมาชิกขององค์กรชุมชนมีการ
รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามผ่านการศึกษาวิเคราะห์ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การรรับรู้
วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของสมาชิกองค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่ นคง 2) การมี
ส่ ว นร่ว มและการตัดสิ นใจในการดาเนิน โครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกองค์ กรชุมชน 3)
โครงข่ายทางสังคมของสมาชิกองค์กรชุมชน และ 4) การประเมินบทบาทขององค์กรชุมชน
ข้อมูลที่ได้นาไปสู่วิเคราะห์โดยใช้เ ทคนิค การวิเ คราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Windows สาหรับการอธิบายประเด็นเหล่านี้ ส่วนรูปแบบการ
ติดต่อ สื่ อ สารอย่างเป็นโครงข่ายทางสั งคมท่ามกลางสมาชิกขององค์ กรชุมชนได้ใ ช้แนวคิ ด
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ทฤษฎีโครงข่ายทางสังคมในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จ รูป Pajek
ปฏิบัติการบนระบบ Windows สาหรับการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการติดต่อสื่อสารท่ามกลาง
สมาชิกขององค์กรชุมชนอย่างเป็นระบบโครงข่ายทางสังคมระหว่างองค์ก รชุมชนที่มีส่วนร่วม
แบบหุ้นส่วนกับองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น
การศึกษาวิเคราะห์ในบทนี้แบ่งเป็น 6 ประเด็น ได้แก่
1) ข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราชทรัพย์
2) การรับรู้วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกองค์กร
ชุมชน
3) กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรชุมชน
4) โครงข่ายทางสังคมของสมาชิกองค์กรชุมชน
5) การประเมินบทบาทขององค์กรชุมชน
6) การอภิปรายผลการศึกษา
สมมุติฐานของการวิจัยในบทนี้คื อ การรับรู้วัต ถุประสงค์ และแนวทางในการรวมกลุ่ ม
องค์กรชุมชนเพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนจะ
มาจากการให้คุณค่าของสมาชิกที่มาจากการสื่อสารกันเองภายในกลุ่มองค์กร สาหรับองค์กร
ชุมชนที่ถูกแทรกแซงการให้คุณค่าวัตถุประสงค์และแนวทางในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงจะมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น สิ่งที่กล่าวมานี้จะทาให้กิจกรรมและ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรชุมชนมีความต่างกัน
นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่ทาให้โครงข่ายทางสังคมของแต่ละองค์กรมีความต่างกันอีก
ด้วย กล่าวคือองค์กรชุมชนที่มีการให้คุณค่าวัตถุประสงค์ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงจากการ
สื่อสารกันเองภายในกลุ่มองค์กรจะมีโครงข่ายทางสังคมแบบสื่อสารอย่างครอบคลุมทั้งโครงข่าย
สมาชิ ก ขององค์ ก รชุ ม ชน ในทางตรงกั น ข้ า มองค์ ก รชุ ม ชนที่ ถู ก แทรกแซงการให้ คุ ณ ค่ า
วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคงจะมีโครงข่ายทางสังคม
แบบมีศูนย์กลางการสื่อสาร สิ่งนี้จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการของสมาชิก
ชุมชน ตลอดจนระดับความพึงพอใจในการดาเนินโครงการของสมาชิกองค์กรชุมชนกล่าวคือ
องค์กรชุมชนที่มีโครงข่ายทางสังคมแบบสื่อสารอย่างครอบคลุมจะมีระดับค่าความพึงพอใจของ
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สมาชิกองค์กรชุมชนในระดับสูง ส่วนองค์กรชุมชนที่มีโครงข่ายทางสังคมแบบมีศูนย์กลางการ
สื่อสารจะมีระดับค่าความพึงพอใจของสมาชิกองค์กรชุมชนในระดับที่ลดลง

6.1 ข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราชทรัพย์
ข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชนแบ่งการอธิบายเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การเปรียบเทียบ
ข้อ มูล พื้นฐานขององค์ก รชุมชน และ 2) ข้อ มูล พื้นฐานสมาชิกองค์ กรชุมชนคลองล านุ่นและ
องค์กรชุมชนราชทรัพย์
6.1.1 การเปรียบเทียบข้อมูลบทบาทขององค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชน
ราชทรัพย์
การวิเคราะห์ เ ปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของกรณีศึกษาองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับ
องค์กรชุมชนราชทรัพย์ดังตารางที่ 6.1 กล่าวรายละเอียดคือ
องค์ ก รชุ ม ชนคลองล านุ่ น มี ส่ ว นร่ ว มแบบหุ้ น ส่ ว น ขนาดชุ ม ชนอยู่ ใ นระดั บ หมู่ บ้ า น
จานวนครัวเรือนจานวน 49 ครัวเรือน การตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่ดินของภาคเอกชนโดยไม่มีสัญญา
เช่าในการอยู่อาศัย โดยมีที่ดินดาเนินโครงการบ้านมั่นคงอยู่ที่เดิมได้มาโดยการเจรจาขอซื้อ
ที่ดินเพื่ อการอยู่อาศัย มีรูปแบบการพัฒนาชุมชนเป็นลั กษณะของการปรับผั งชุมชน ในการ
ดาเนินการองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นภายในชุมชนจานวน 1 องค์กร
ได้แก่ กลุ่มองค์กรสวัสดิการชุมชน และมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นภายนอกชุมชน จานวน 4
องค์กร ได้แก่ 1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 2) สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมือง
แห่งชาติ (สอช.) 3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 4) กรมตรวจบัญชี ทั้งนี้สมาชิกองค์กรชุมชนคลอง
ลานุ่นมีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินการด้านที่อยู่อาศัยมาก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง เมื่อเข้า
ร่วมโครงการบ้านมั่นคงมีการจดทะเบียนองค์กรชุมชนรองรับสถานะตามกฎหมาย รูปแบบของ
องค์ ก รชุม ชนอยู่ ใ นลั ก ษณะของสหกรณ์เ คหสถาน โครงสร้า งการบริ หารองค์ กรชุม ชนเป็ น
ลักษณะคณะที่ปรึกษา มีจานวนคณะกรรมการบริหารองค์กรชุมชนจานวน 15 คน และจานวน
สมาชิกองค์กรชุมชนจานวน 49 ครัวเรือน
ส่ ว นองค์ ก รชุม ชนราชทรัพย์ มีส่ ว นร่ว มแบบให้ค วามคิ ด เห็น มี ขนาดชุมชนในระดั บ
หมู่บ้าน มีจานวนครัว เรือ น 120 ครัว เรือ น การตั้งถิ่ นฐานอยู่บนที่ดินของภาครัฐภายใต้การ
บริหารดูแลโดยสานักงานทรัพย์สินฯ โดยมีสัญญาเช่าในการอยู่อาศัยระยะสั้นแบบ 1 ปี โดยมี
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ที่ดินดาเนินโครงการบ้านมั่นคงอยู่ที่ดินเดิม ได้มาโดยการเจรจาเพื่อเช่าอยู่อาศัยระยะยาวเป็น
เวลา 30 ปี (การสัมภาษณ์คณะกรรมการองค์กรชุมชนราชทรัพย์, วันที่ 29 ตุลาคม 2555) มี
รูปแบบการพัฒนาชุมชนเป็นลั ก ษณะของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ในการดาเนิน การ
องค์ กรชุมชนราชทรัพ ย์ ไม่มีการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นภายในชุมชน และมีการเชื่อมโยงกับ
องค์กรอื่นภายนอกชุมชน จานวน 2 ชุมชน ได้แก่ 1) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ 2)
สานักงานทรัพย์สินฯ ทั้งนี้สมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์ไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินการด้านที่
อยู่อาศัยมาก่อน เมื่อเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงมีการจดทะเบียนองค์กรชุมชนรองรับสถานะ
ตามกฎหมาย รูปแบบขององค์กรชุมชนอยู่ในลักษณะของกลุ่มออมทรัพย์ โครงสร้างการบริหาร
องค์กรชุมชนเป็นลักษณะคณะที่ปรึกษา มีจานวนคณะกรรมการบริหารองค์กรชุมชนจานวน 9
คน และจานวนสมาชิกองค์กรชุมชนจานวน 120 ครัวเรือน
ตารางที่ 6.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับองค์กรชุมชนราชทรัพย์
การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานขององค์กรชุมชน
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น

ระดับการมีส่วนร่วน
1.บริบทชุมชน
ขนาดชุมชน
จานวนครัวเรือน
การตั้งถิ่นฐานบนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สัญญาเช่าในการที่อยู่อาศัย
ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
รูปแบบการพัฒนาชุมชน
2. บริบทองค์กรชุมชน
2.1 การเชื่อมโยงกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ภายในชุมชน
ภายนอกชุมชน
2.2 การดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การรวมกลุ่มก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
รูปแบบองค์กร
การจดทะเบียน
โครงสร้างการบริหารองค์กรชุมชน
จานวนคณะกรรมการบริหารองค์กรชุมชน
จานวนสมาชิกองค์กร

กรณีศึกษา
องค์กรชุมชนราชทรัพย์

หุ้นส่วน

ให้ความคิดเห็น

ระดับหมู่บ้าน
49
ภาคเอกชน
ไม่มี
ที่ดินเดิม
ปรับผังชุมชน

ระดับหมู่บ้าน
120
ภาครัฐ (สานักงานทรัพย์สินฯ)
มีระยะสั้น (1 ปี)
ที่ดินเดิม
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

1
4

0
2

มี
สหกรณ์เคหสถาน
มีการจดทะเบียน
คณะที่ปรึกษา
15
49

ไม่มี
กลุ่มออมทรัพย์
มีการจดทะเบียน
คณะที่ปรึกษา
9
120
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ภาพที่ 6.1 ที่ตั้งองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราชทรัพย์

6.1.2 ข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราชทรัพย์
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราช
ทรัพย์เ พื่อ ความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาที่เป็นสาเหตุของการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
ตลอดจนรูปแบบการพัฒนาชุมชนทางกายภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของบทบาทองค์กรชุมชนต่อไป
6.1.2.1 องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
การอธิ บ ายข้ อ มู ล พื้ น ฐานสมาชิ ก องค์ ก รชุ ม ชนคลองล านุ่ น แบ่ ง การอธิ บ ายเป็ น 4
ประเด็น ได้แก่ 1) บริบทพื้นฐานองค์กรชุมชน 2) รูปแบบการพัฒนา 3) สภาพปัญหาก่อนเข้า
ร่วมโครงการบ้านมั่นคง และ 4) การเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
บริบทพื้นฐานองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
ในบริเวณพื้นที่ย่านเขตคันนายาวในช่วงปี พ.ศ.2526 พื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่รกร้าง
ไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทาให้ชุมชนคลองลานุ่นได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองลานุ่นบนพื้น
ที่ ดิ น ของเอกชน ต่ อ มากรุ ง เทพมหานครได้ มี ก ารพั ฒ นาเมื อ งท าให้ มี ค วามต้ อ งการการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เจ้าของที่ดินมีความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินแห่งนี้ จึงได้
เกิดการไล่รื้อชุมชนคลองลานุ่นที่เคยบุกรุกที่ดิน เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้ชาวชุมชนคลองลานุ่น
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มีการรวมกลุ่มองค์กรเพื่อเจรจาขอซื้อที่ดินได้ในปี พ.ศ.2545 มีสิทธิ์ในที่ดินร่วมกันของชุมชน
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนคลองลานุ่นได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงในช่วงปี พ.ศ.2546
เป็นต้นมา ใช้ระยะเวลาโดยรวมประมาณ 5 ปี (ปี พ.ศ.2545-2549) สาหรับการพัฒนาชุมชน
โดยในช่วง 2 ปีแรก เป็นขั้นตอนการรวมกลุ่มออมทรัพย์และการเจรจาต่อรองซื้อที่ดิน และช่วง
3 ปีหลัง เป็นการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย (ชมภูนุช พบสุข, 2549 และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
โครงการบ้านมั่นคง, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555)
ปัจจุบันชุมชนคลองลานุ่นตั้งอยู่ในเขตคันนายาว บริเวณชุมชนติดถนนทางด่วนสาย
รัชดาภิเษก-รามอินทรา หมายเลข 350 ทางฝั่งทิศใต้ของชุมชน ฝั่งทิศตะวันออกใกล้ถนนสาย
รามอินทรา 64 ฝั่งตะวันตกใกล้ถนนทางหลวงสายกาญจนาภิเษก หมายเลข 9 และฝั่งเหนือใกล้
ถนนรามอินทรา หมายเลข 304 ดังภาพที่ 6.2

ภาพที่ 6.2 ที่ตั้งชุมชนคลองลานุ่น (ที่มา: ปรับปรุงจาก Google map)

รูปแบบการพัฒนาชุมชน
รูปแบบการพั ฒนาชุมชนขององค์ กรชุมชนคลองล านุ่น เป็น ลั กษณะการปรับปรุงผั ง
ชุมชน (ดูภาพที่ 6.3 ประกอบ) การดาเนินการพัฒนาชุมชนแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
ได้มาซึ่งที่ดินของชุมชน ในกรณี ของชุมชนคลองลานุ่นสามารถเจรจาต่อรองขอซื้อ ที่ดินและ
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สามารถผ่อนชาระได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าของที่ดิน และ 2) การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของชุมชนจากการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนและจดทะเบียนตามกฎหมายจนสามารถดาเนินการนิติ
กรรมทางกฎหมายร่วมกันของชุมชน การขอสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยผ่านสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนทาให้สามารถปรับผังของชุมชนได้ในที่สุด

ภาพที่ 6.3 การพัฒนาแบบปรับผังชุมชนของชุมชนคลองลานุ่น (ที่มา: ชมพูนุช พบสุข, 2549)

สภาพปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
การวิเคราะห์สภาพปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงดังตารางที่ 6.2 พบว่าจานวน
สมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น 38 คน มีปัญหาด้านความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้
บุกรุกที่ดินในการตั้งถิ่นฐานการอยู่อาศัยบนที่ดินเอกชนและกาลังถูกไล่รื้อ คิดเป็นร้อยละ 90.48
ส่วนสมาชิกองค์กรชุมชน จานวน 4 คน ไม่มีปัญหาด้านความไม่มั่นคงที่อ ยู่อาศัย เนื่องยังไม่ถูก
ไล่รื้อที่อยู่อาศัย แต่เป็นผู้บุกรกที่ดินในการตั้งถิ่นฐานเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 9.52
ตารางที่ 6.2 สภาพปัญหาด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
สภาพปัญหาด้านความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของสมาชิก
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
มีปัญหา
ไม่มปี ัญหา
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100 หมายถึง มีระดับค่ามากที่สุด
ค่าร้อยละ 60-79
หมายถึง มีระดับค่ามาก
ค่าร้อยละ 40-59
หมายถึง มีระดับค่าน้อย
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40 หมายถึง มีระดับน้อยทีส่ ุด

จานวนสมาชิก

ร้อยละ

แปลค่า

38
4
42

90.48
9.52
100.00

มากที่สุด
น้อยที่สุด

199

เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัญหาด้านความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยดังตารางที่ 6.3
สมาชิกองค์กรชุมชนจานวน 38 คน มีสาเหตุมาจากการถูกไล่รื้อชุมชน คิดเป็นร้อยละ 90.48
ตารางที่ 6.3 ลักษณะปัญหาด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
ลักษณะปัญหาด้านความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของสมาชิกองค์กร
ชุมชนคลองลานุ่น
ถูกไล่รอื้
ไม่มีปัญหา
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100 หมายถึง มีระดับค่ามากที่สุด
ค่าร้อยละ 60-79
หมายถึง มีระดับค่ามาก
ค่าร้อยละ 40-59
หมายถึง มีระดับค่าน้อย
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40 หมายถึง มีระดับน้อยทีส่ ุด

จานวนสมาชิก

ร้อยละ

แปลค่า

38
4
42

90.48
9.52
100.00

มากที่สุด
น้อยที่สุด

การเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
การวิเคราะห์การเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงดังตารางที่ 6.4 พบว่าเหตุผลในการเข้า
ร่วมโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกองค์กรชุมชน คือ ต้องการที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีจานวน 38
คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ส่วนสมาชิกองค์กรชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชน มีจานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 9.52
ตารางที่ 6.4 เหตุผลการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชนคลองลานุ่น
เหตุผลการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชนคลองลานุ่น จานวนสมาชิก
ต้องการที่อยูอ่ าศัยที่มั่นคง
38
ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชน
4
รวมทั้งสิ้น
42
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100 หมายถึง มีระดับค่ามากที่สุด
ค่าร้อยละ 60-79
หมายถึง มีระดับค่ามาก
ค่าร้อยละ 40-59
หมายถึง มีระดับค่าน้อย
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40 หมายถึง มีระดับน้อยทีส่ ุด

ร้อยละ
90.48
9.52
100.00

แปลค่า
มากที่สุด
น้อยที่สุด

เมื่อ วิเ คราะห์ จาแนกสถานภาพของสมาชิกองค์ กรชุมชนดังตารางที่ 6.5 พบว่าเป็น
คณะกรรมการองค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
28.57 ส่วนจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 เป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
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ตารางที่ 6.5 สถานภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
สถานภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
คณะกรรมการองค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
สมาชิกเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
รวมทั้งสิ้น

จานวนสมาชิก
12
30
42

ร้อยละ
28.57
71.43
100.00

แบบแผนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนคลองลานุ่น
การวิเคราะห์แบบแผนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนคลองลานุ่นดังตารางที่ 6.6 ได้
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามตั ว แทนองค์ ก รชุ ม ชนในกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
โดยเฉพาะกับองค์กรภายนอกจากการประเมินระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง พบว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ตารางที่ 6.6 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนคลองลานุ่น จาแนกตามขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ระดับการมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น
ไม่มีส่วนร่วม

ขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การกาหนด การวางแผน การออกแบบ การดาเนิน
วัตถุประสงค์ โครงการ
พัฒนาชุมชน
โครงการ





การดูแล
รักษาชุมชน


การแทรกแซงสนับสนุนเชิงกระบวนการจากองค์กรอื่น
การวิเคราะห์การแทรกแซงสนับสนุนเชิงกระบวนการจากองค์กรอื่นขององค์กรชุมชน
คลองลานุ่นดังตารางที่ 6.7 จากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามตัวแทนองค์กรชุมชนพบว่า
องค์ ก รชุ ม ชนคลองล านุ่ น มี ก ารเชื่ อ มโยงและมี ก ารแทรกแซงจากองค์ ก รอื่ น ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกชุ ม ชน กล่ า วคื อ ได้ รั บ การแทรกแซงภายในชุ ม ชนจากกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนเชิงกระบวนการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน ความรู้และการดาเนินการ
สาหรับการแทรกแซงจากองค์กรอื่นภายนอกชุมชนจาก 4 องค์กร ได้แก่ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนมีการแทรกแซงสนับสนุนเชิงกระบวนการ 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน ความรู้และการ
ดาเนินการ ส่ ว นสหพันธ์ พัฒนาองค์กรชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญ ชีมีการ
แทรกแซงสนั บ สนุ น 2 ด้าน คื อ ด้า นความรู้ และการดาเนินงานส าหรั บการนามาปรับใช้ใ น
กระบวนการวางแผนและดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชนคลองลานุ่น
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ภายนอกชุมชน

การแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจากองค์กรอื่น

ภายในชุมชน

ตารางที่ 6.7 การแทรกแซงสนับสนุนจากองค์กรอื่นขององค์กรชุมชนคลองลานุ่น
กลุ่มออมทรัพย์
เงิน

ความรู้

ดาเนินงาน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
เงิน

ความรู้

ดาเนินงาน

สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชน (สอช.)
เงิน
ความรู้

ดาเนินงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์
เงิน
ความรู้

ดาเนินงาน

กรมตรวจบัญชี
เงิน
ความรู้

ดาเนินงาน


6.1.2.2 องค์กรชุมชนราชทรัพย์
ข้อ มู ล พื้ น ฐานสมาชิ ก องค์ ก รชุ ม ชนราชทรัพ ย์ แ บ่ งเป็ น 4 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) บริ บ ท
พื้นฐานองค์กรชุมชน 2) รูปแบบการพัฒนา 3) สภาพปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
และ 4) การเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
บริบทพื้นฐานองค์กรชุมชนราชทรัพย์
ชุ ม ชนราชทรั พ ย์ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณริ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยาตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ บ นที่ ดิ น ส่ ว นของ
พระมหากษัตริย์ภายใต้การจัดการดูแลโดยสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ลักษณะการ
อยู่อาศัยเป็นการเช่าเพื่อการอยู่อาศัย สัญญาเช่ามีลักษณะปีต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2551 สานักงาน
ทรัพย์สินฯ มีนโยบายให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเข้าโครงการบ้านมั่นคงเพื่อพัฒนา
สภาพชุมชนที่เสื่อมโทรมร่วมกันทั้งในพื้นที่ส่ว นรวมของชุมชนและที่อยู่อาศัย โดยมีเงื่อนไข
สาหรับผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงจะสามารถได้สิทธิสัญญาเช่าในที่ดินและที่อยู่อาศัยระยะยาว
เป็นเวลา 30 ปี จึงทาให้เกิดการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนในการมีส่วนรวมเพื่อพัฒนาชุมชน
ราชทรัพย์
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การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนราชทรัพย์ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงในช่วงปี พ.ศ.2550
เป็นต้นมา โดยใช้ระยะเวลาดาเนินการมาถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556) เป็นเวลา 6 ปี โดยในช่วง 2 ปี
แรก เป็นขั้นตอนการรวมกลุ่มออมทรัพย์และการเจรจาต่อรองสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวเป็นเวลา
30 ปี กับสานักงานทรัพย์สินฯ และช่วง 4 ปีหลัง เป็นการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย (การสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่โครงการบ้านมั่นคง, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555)
ปัจจุบันชุมชนราชทรัพ ย์ตั้งอยู่บริเ วณติดแม่น้าเจ้าพระยาฝั่ งตะวันออก เขตบางซื่ อ
บริเวณชุมชนฝั่งทิศใต้ติดถนนซอยประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 21 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซอย
ราชทรัพย์ ฝั่งทิศตะวันตกติดแม่น้าเจ้าพระยา ฝั่งทิศเหนือติดคลองน้า และฝั่งตะวันออกติดถนน
ประชาราษฎร์ สาย 1 ดังภาพที่ 6.4

ภาพที่ 6.4 ที่ตั้งชุมชนราชทรัพย์ (ที่มา: ปรับปรุงจาก Google map)

รูปแบบการพัฒนาชุมชน
รูปแบบการพั ฒนาชุมชนขององค์ กรชุมชนคลองล านุ่น เป็น ลั กษณะการปรับปรุงผั ง
ชุมชน การดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชนราชทรัพย์แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
การสนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนราชทรัพย์เพื่อการพัฒนาชุมชนโดยสานักงานทรัพย์สินฯ
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลการบริหารจัดการที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์ผ่านการขอ
สินเชื่อในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนที่เข้าร่วมจะ
ได้สัญญาเช่าที่ดินในระยะยาวเป็นเวลา 30 ปี และ 2) การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนราชทรัพย์สู่
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กระบวนการการพัฒนาชุมชน (ดูภาพที่ 6.5 ประกอบ) (การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการบ้าน
มั่นคง, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555)

ภาพที่ 6.5 การพัฒนาแบบปรับปรุงโครงสร้างของชุมชนราชทรัพย์
(ที่มา: สานักงานภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)

สภาพปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
การวิเคราะห์สภาพปัญหาก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงดังตารางที่ 6.8 พบว่ามี
สมาชิกองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีสัญญาเช่า
ที่อยู่อาศัยเป็นรายปีอยู่แล้ว จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71 และมีสมาชิกองค์กรชุมชน
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.29 ที่มีปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีปัญหา
การเช่ าช่ว งที่ อ ยู่ อ าศั ยต่ อ จากผู้ เ ช่ าจากส านั กงานทรัพ ย์สิ นส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์อีก ที ซึ่ง มี
ลักษณะเป็นรายเดือนและมีสภาพที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม
ตารางที่ 6.8 สภาพปัญหาด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์
สภาพปัญหาด้านความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของสมาชิกองค์กร
ชุมชนราชทรัพย์
ไม่มี
มี
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100 หมายถึง มีระดับค่ามากที่สุด
ค่าร้อยละ 60-79
หมายถึง มีระดับค่ามาก
ค่าร้อยละ 40-59
หมายถึง มีระดับค่าน้อย
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40 หมายถึง มีระดับน้อยทีส่ ุด

จานวน
สมาชิก
69
36
105

ร้อยละ

แปลค่า

65.71
34.29
100.00

มาก
น้อยที่สุด
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เมื่อนาสมาชิกองค์กรชุมชนที่มีปัญหามาจาแนกตามลักษณะของปัญหาดังตารางที่ 6.9
พบว่าสมาชิกองค์กรชุมชน จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยระยะสั้น
ส่วนสมาชิกองค์กรชุมชน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 มีสภาพที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม
ตารางที่ 6.9 ลักษณะปัญหาด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์
ลักษณะปัญหาด้านความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของสมาชิกองค์กร
จานวนสมาชิก ร้อยละ
ชุมชนราชทรัพย์
69 65.71
ไม่มีปัญหา
21 20.00
สัญญาเช่าที่อยู่อาศัยระยะสั้น
15 14.29
สภาพที่อยูอ่ าศัยเสื่อมโทรม
รวมทั้งสิ้น
105 100.00
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100 หมายถึง มีระดับค่ามากที่สุด
ค่าร้อยละ 60-79
หมายถึง มีระดับค่ามาก
ค่าร้อยละ 40-59
หมายถึง มีระดับค่าน้อย
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40 หมายถึง มีระดับน้อยทีส่ ุด

แปลค่า
มาก
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

การเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
การวิเคราะห์ก ารเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชนราชทรัพย์ดังตารางที่
6.10 พบว่ากลุ่มสมาชิกองค์กรชุมชน จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ต้องการที่อยู่อาศัยที่
มั่นคงโดยการต่อสัญญาระยะยาว 30 ปี ส่วนสมาชิกองค์กรชุมชน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
14.29 ต้อ งการปรับปรุงที่อ ยู่อ าศัย และสมาชิกองค์กรชุมชน จานวน 69 คน คิดเป็นร้อ ยละ
65.71 ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ตารางที่ 6.10 เหตุผลการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชนราชทรัพย์
เหตุผลการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวนสมาชิก
ต้องการมีส่วนร่วมกับชุมชน
69
ต้องการที่อยูอ่ าศัยที่มั่นคงโดยการต่อสัญญาระยะยาว 30 ปี
21
ต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
15
รวมทั้งสิ้น
105
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100 หมายถึง มีระดับค่ามากที่สุด
ค่าร้อยละ 60-79
หมายถึง มีระดับค่ามาก
ค่าร้อยละ 40-59
หมายถึง มีระดับค่าน้อย
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40 หมายถึง มีระดับน้อยทีส่ ุด

ร้อยละ
65.71
20.00
14.29
100.00

แปลค่า
มาก
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

เมื่อวิเคราะห์จาแนกสถานภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนดังตารางที่ 6.11 พบว่าสมาชิก
องค์กรชุมชน จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เป็นคณะกรรมการในการดาเนินโครงการ
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บ้านมั่นคง และสมาชิกองค์กรชุมชน จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 เป็นสมาชิกเข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคง
ตารางที่ 6.11 สถานภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์
สถานภาพของสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์
คณะกรรมการในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
สมาชิกเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
รวม

จานวนสมาชิก
9
96
105

ร้อยละ
8.57
91.43
100.00

แบบแผนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนราชทรัพย์
การวิเคราะห์แบบแผนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนราชทรัพย์ดังตารางที่ 6.12 ได้
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามตั ว แทนองค์ ก รชุ ม ชนในกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม
โดยเฉพาะกับองค์กรภายนอกจากการประเมินระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง พบว่าองค์กรชุมชนราชทรัพย์ในขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวางแผนโครงการ และขั้นตอนการออกแบบพัฒนา
ชุมชนมีส่ว นร่วมแบบให้ ความคิดเห็น ส่ วนขั้นตอนการดาเนินโครงการและขั้นตอนการดูแล
รักษาชุมชนมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
ตารางที่ 6.12 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนคลองลานุ่น จาแนกตามขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ระดับการมีส่วนร่วมของ
องค์กรชุมชนราชทรัพย์
มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน
มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น
ไม่มีส่วนร่วม

ขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การกาหนด การวางแผน การออกแบบ การดาเนิน
วัตถุประสงค์ โครงการ
พัฒนาชุมชน
โครงการ





การดูแล
รักษาชุมชน


การแทรกแซงสนับสนุนเชิงกระบวนการจากองค์กรอื่น
การวิเคราะห์การแทรกแซงสนับสนุนเชิงกระบวนการจากองค์กรอื่นขององค์กรชุมชน
ราชทรัพย์ดังตารางที่ 6.13 จากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามตัวแทนองค์กรชุมชนพบว่า
องค์กรชุมชนราชทรัพย์มีการเชื่อมโยงและมีการแทรกแซงจากองค์กรอื่น เพียงภายนอกชุมชน
เท่านั้น กล่าวคือได้รับการแทรกแซงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีการแทรกแซงสนับสนุน
เชิงกระบวนการ 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน ความรู้และการดาเนินการ ส่วนสานักงานทรัพย์มีการ
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แทรกแซงสนั บสนุ น 2 ด้าน คื อ ด้า นความรู้ และการดาเนินงานส าหรั บการนามาปรับใช้ใ น
กระบวนการวางแผนและดาเนินโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชนราชทรัพย์

ภายนอกชุมชน

การแทรกแซงสนับสนุนองค์กร
ชุมชนจากองค์กรอื่น

ตารางที่ 6.13 การแทรกแซงสนับสนุนจากองค์กรอื่นขององค์กรชุมชนราชทรัพย์
สานักงานทรัพย์สินฯ
เงิน
ความรู้
ดาเนินงาน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
เงิน
ความรู้
ดาเนินงาน







6.2 การรับรู้วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มของสมาชิกองค์กรชุมชนในการ
ดาเนินโครงการบ้านมัน่ คง
การวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู้ วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการบ้ า นมั่ น คงของสมาชิ ก ชุ ม ชนแบ่ ง การ
วิเคราะห์อธิบายเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) แหล่งการรับรู้วัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคง 2)
วิธีการสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคง และ 3) การประเมินประโยชน์ที่
ได้รับจากวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคง วิธีการวิเคราะห์ใช้การเปรียบเทียบค่าร้อยละของ
จานวนสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์
6.2.1 แหล่งการรับรู้วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
การวิเคราะห์ แ หล่งการรับรู้วัตถุ ประสงค์ โครงการบ้านมั่นคงดังตารางที่ 6.14 พบว่า
สมาชิก องค์ ก รชุมชนคลองล านุ่นส่ ว นใหญ่ รับรู้วัต ถุ ประสงค์ โครงการบ้านมั่นคงจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนมีจานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมารับรู้
จากรับรู้จากสหพั นธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมือ งแห่งชาติ จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ
64.29 และคณะกรรมการชุมชน จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 อยู่ในระดับมาก
ส่วนสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์ส่วนใหญ่รับรู้วัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคงจาก
คณะกรรมการองค์ ก รชุ ม ชนมี จ านวน 90 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.71 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
รองลงมารับรู้จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 อยู่ในระดับ
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มาก และรับรู้จากสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
17.14 อยู่ในระดับน้อยที่สุด
กล่ าวโดยสรุป คื อ องค์ ก รชุมชนคลองล านุ่นมี การเชื่ อ มโยงกับสหพั นธ์ พัฒนาองค์ ก ร
ชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ในระดับสมาชิกขององค์กรชุมชนมากกว่าองค์กรชุมชนราช
ทรัพย์ในการรับรู้วัตถุประสงค์และแนวทางดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ทั้งนี้ความสาคัญของการ
เชื่อมโยงกับ สอช. จะมีผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและดาเนินการ เนื่องจาก สอช. เกิดขึ้นจาก
การรวมกลุ่มของผู้นาองค์กรชุมชนในแต่ละแห่งที่มีการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงเป็นไปเพื่อ
การแลกเปลี่ยนวิธีการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการดาเนินการร่วมกันของสมาชิก
ตารางที่ 6.14 แหล่งการรับรู้วัตถุประสงค์และแนวทางดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิก
แหล่งการรับรู้วัตถุประสงค์
โครงการบ้านมั่นคงของสมาชิก

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
องค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวนสมาชิก ร้อยละ แปลค่า จานวนสมาชิก
ร้อย แปลค่า
(n=42)
(n=105)
ละ
38 90.48 มากที่สุด
75 71.43
มาก
27 64.29
มาก
18 17.14 น้อยที่สุด

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจน
เมืองแห่งชาติ
คณะกรรมการองค์กรชุมชน
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100 หมายถึง
ค่าร้อยละ 60-79
หมายถึง
ค่าร้อยละ 40-59
หมายถึง
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40 หมายถึง

26 61.90
มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยที่สุด

มาก

90

85.71

มากที่สุด

6.2.2 วิธีการสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
การวิเคราะห์วิธีการสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคงสามารถสรุปได้
เป็นค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 6.15 พบว่าสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นประเมินวิธีการสร้างความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคงด้วยวิธีการพูดคุยกลุ่มย่อยภายในชุมชนอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาเป็นวิธีการประชุมใหญ่ทั้งชุมชนและวิธีการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง
สาหรับสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์ประเมินวิธีการสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์
โครงการบ้านมั่นคงด้วยวิธีการพูดคุยภายในชุมชนและวิธีการประชุมใหญ่ทั้งชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนวิธีการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนอยู่ในระดับน้อย
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ตารางที่ 6.15 ค่าเฉลี่ยการประเมินวิธีการสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคง
ค่าเฉลี่ยการประเมินวิธีการสร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคง
วิธีการพูดคุยกลุ่มย่อยภายในชุมชน
วิธีการประชุมใหญ่ทั้งชุมชน
วิธีการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
Mean S.D. แปลผล
2.52 0.67
มาก
2.19 0.59 ปานกลาง
1.62 0.91 ปานกลาง

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
Mean S.D.
แปลผล
2.37 0.72 ปานกลาง
2.29 0.62 ปานกลาง
1.34 0.68
น้อย

หมายเหตุ 2.50 - 3.00 หมายถึง มาก
1.50 – 2.49 หมายถึง ปานกลาง
1.00 – 1.49 หมายถึง น้อย

6.2.3 การประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากวัตถุประสงค์การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
การประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคงสามารถสรุปได้ใน
ลักษณะค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 6.16 พบว่าสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นประเมินว่าประโยชน์ที่
ได้รับจากวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคงอยู่ในระดับมากที่สุด และสมาชิกองค์กรชุมชนราช
ทรัพย์ประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคงอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 6.16 ค่าเฉลี่ยการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคง
การประเมินประโยชน์ที่ได้รับจาก
วัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคง
ค่าเฉลี่ยการประเมินประโยชน์

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
Mean
S.D. แปลผล
4.57

0.74 มากที่สุด

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
Mean
S.D. แปลผล
3.86

0.73 มาก

หมายเหตุ 4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มาก
2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง น้อย
1.00-1.49 หมายถึง น้อยทีส่ ุด

6.3 การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ของสมาชิกองค์กรชุมชน
การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจในโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกองค์กร
ชุมชนจาแนกการอธิบายเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในโครงการบ้านมั่นคง และ 2)
การตัดสินใจในโครงการบ้านมั่นคง
6.3.1 การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การมีส่วนร่วมในโครงการบ้านมั่นคงแบ่งการวิเคราะห์เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ระดับการ
เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง 2) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมโครงการบ้านมั่นคง 3) บทบาทของ
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สมาชิกองค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมโครงการบ้านมั่นคง และ 4) บทบาทของงองค์กรชุมชนใน
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรชุมชน
6.3.1.1 ระดับการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
การวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ระดับ การเข้าร่ว มโครงการบ้านมั่ นคงดั งตารางที่ 6.17 พบว่ า
สมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์มีการเข้าร่วมกิจกรรมในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงในระดับเข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่
ตารางที่ 6.17 ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกองค์กรชุมชน
ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในการ
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
Mean S.D. แปลค่า
ค่าเฉลี่ยระดับการเข้าร่วม 2.81 0.86 เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
Mean S.D. แปลค่า
3.29 0.85 เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่

หมายเหตุ 3.50-4.00 หมายถึง ที่ครัง้ ที่มกี ิจกรรม
2.50-3.49 หมายถึง เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่
1.50-2.49 หมายถึงเข้าร่วมตามสะดวก
1.00-1.49 หมายถึง ไม่ค่อยได้เข้าร่วม

6.3.1.2 กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมโครงการบ้านมั่นคง
การวิเคราะห์กิจกรรมทีส่ ร้างความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมโครงการบ้านมั่นคงดังตารางที่
6.18 พบว่าสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมโครงการบ้านมั่นคง
ให้กับสมาชิกมากที่สุด คือ การรวมกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย รองลงเป็นกิจกรรมการรวมกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อความมั่นคงในการอยู่อาศัย กิจกรรมรวมกลุ่มแก้ปัญหาในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคง และกิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกองค์กรชุมชน
ส่วนสมาชิกองค์กรราชทรัพย์ได้ให้ความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่สร้างความตื่นตั วในการมี
ส่วนร่วมโครงการบ้านมั่นคงให้กับสมาชิกมากที่สุด คือ การรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อความมั่นคง
ในการอยู่อาศัย รองลงมาเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกองค์กรชุมชน กิจกรรมการรวมกลุ่ม
พัฒนาที่อยู่อาศัย และการรวมกลุ่มแก้ปัญหาในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
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ตารางที่ 6.18 กิจกรรมสร้างความตื่นตัวในการมีสว่ นร่วมโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกองค์กรชุมชน
กิจกรรมสร้างความตื่นตัวในการมีส่วน
ร่วมโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิก
องค์กรชุมชน
การรวมกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ ความมั่นคงในการ
อยู่อาศัย
การรวมกลุ่มพัฒนาที่อยูอ่ าศัย
การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกองค์กร
ชุมชน
การรวมกลุ่มแก้ปัญหาในการดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคง
หมายเหตุ

ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=42)
16
38.10 น้อยที่สุด

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวน
ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=105)
51
48.57 น้อย

28
8

66.67 มาก
19.05 น้อยทีส่ ุด

9
24

8.57 น้อยที่สุด
22.86 น้อยที่สุด

12

28.57 น้อยที่สุด

9

8.57 น้อยที่สุด

มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยทีส่ ุด

6.3.1.3 บทบาทของสมาชิกองค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมโครงการบ้านมั่นคง
การวิเคราะห์บทบาทของสมาชิกองค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมโครงการบ้านมั่นคงดัง
ตารางที่ 6.19 พบว่าสมาชิกองค์กรคลองลานุ่นมีส่วนร่วมดาเนินโครงการบ้านมั่นคงในบทบาท
การรวมกลุ่มสมาชิกและบทบาทประสานการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
รองลงมาเป็นบทบาทประสานการดาเนินการก่อสร้างและพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับน้อย ส่วน
บทบาทประสานงานกับองค์กรภายนอก บทบาทขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ บทบาทเจรจา
ด้านที่ดินของชุมชน บทบาทประสานการวางแผนรูปแบบการพัฒนาชุมชนและบทบาทประสาน
การดาเนินการก่อสร้างและพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สาหรับสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์มีส่วนร่วมดาเนินโครงการบ้านมั่นคงในบทบาท
ประสานการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก บทบาทการรวมกลุ่มสมาชิกอยู่ ใน
ระดับน้อย ส่วนบทบาทประสานงานกับองค์กรภายนอก บทบาทขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ
บทบาทเจรจาด้านที่ดิน บทบาทประสานการวางแผนรูปแบบการพัฒนาชุมชน บทบาทประสาน
ความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกัน และบทบาทประสานการดาเนินการก่อสร้างและพัฒนา
ชุมชนอยู่ในระดับน้อยที่สุด

211

ตารางที่ 6.19 บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กร
ชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง

รวบรวมกลุ่มสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
ประสานการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
ประสานงานกับองค์กรภายนอก
ขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ
เจรจาด้านที่ดินของชุมชน
ประสานการวางแผนรูปแบบการพัฒนาชุมชน
ประสานความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกัน
ประสานการดาเนินการก่อสร้างและพัฒนา
ชุมชน
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=42)
28
66.67 มาก
30
71.43 มาก
14
33.33 น้อยที่สุด
10
23.81 น้อยที่สุด
6
14.29 น้อยที่สุด
8
19.05 น้อยที่สุด
18
42.86 น้อย
14
33.33 น้อยที่สุด

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวน
ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=105)
60
57.14 น้อย
72
68.57 มาก
18
17.14 น้อยที่สุด
39
37.14 น้อยที่สุด
6
5.71 น้อยที่สุด
21
20.00 น้อยที่สุด
24
22.86 น้อยที่สุด
36
34.29 น้อยที่สุด

มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยที่สุด

6.3.1.4 บทบาทขององค์กรชุมชนในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กร
ชุมชน
การวิเคราะห์บทบาทขององค์กรชุมชนในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กร
ชุมชนดังตารางที่ 6.20 พบว่าสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
จากองค์กรชุมชนด้านการประสานการรวมกลุ่มสมาชิกในการดาเนินโครงการและสนับสนุนการ
ประสานกิ จกรรมการมีส่ ว นร่ว มและการตัดสิ น ใจในโครงการอยู่ ใ นระดั บ มากที่สุ ด ส่ ว นการ
สนับสนุนการแก้ปัญหาด้านการเงินในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับน้อย
สาหรับสมาชิก องค์ก รชุมชนราชทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนการมีส่ วนร่ว มจากองค์กร
ชุมชนด้ านการรวมกลุ่ ม สมาชิก อยู่ ใ นระดั บมากที่สุ ด รองลงมาได้รั บการสนั บสนุ น ประสาน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจในโครงการอยู่ในระดับน้อย และสนับสนุนช่วยแก้ปัญหา
ด้านการเงินในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ตารางที่ 6.20 บทบาทขององค์กรชุมชนในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรชุมชน
บทบาทขององค์กรชุมชนในการสนับสนุน
สมาชิกองค์กร

ประสานการรวมกลุ่มสมาชิกในการดาเนินโครงการ
ประสานกิจกรรมการมีสว่ นร่วมและการตัดสินใจใน
โครงการ
สนับสนุนและช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินในการเข้า
ร่วมโครงการ
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=42)
36
85.71 มากที่สุด
36
85.71 มากที่สุด
20

47.62 น้อย

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=105)
87 82.86 มากที่สุด
57 54.29 น้อย
33

31.43 น้อยที่สุด

มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยทีส่ ุด

6.3.2 การตัดสินใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การตัดสินใจในโครงการบ้านมั่นคงแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วน
ร่วมตัดสินใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง 2) วิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการตัดสินใจ
และ 3) การแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นใจในการตัดสินใจ
6.3.2.1 การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงดังตารางที่ 6.21
พบว่าสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีส่วนร่วมการตัดสินใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ด้านการกาหนดแนวทางแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่ อาศัยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ด้านการกาหนดรูปแบบและการเลือกขั้นตอนดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการบริหาร
รักษาและดูแลทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชนอยู่ในระดับน้อย สาหรับด้านการกาหนดบทบาทผู้
ดาเนินงานในโครงการ ด้านการกาหนดงบประมาณในการดาเนินโครงการ ด้านการกาหนด
รูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชนและด้านการกาหนดรูปแบบการดาเนินการก่อสร้างผั ง
ชุมชนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ตารางที่ 6.21 การมีส่วนร่วมการตัดสินใจของสมาชิกองค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การมีส่วนร่วมการตัดสินใจของสมาชิก
องค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคง
ด้านการกาหนดแนวทางแก้ปัญหาความไม่
มั่นคงในการอยู่อาศัย
ด้านการกาหนดรูปแบบและการเลือกขั้นตอน
ดาเนินงาน
ด้านการกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานใน
โครงการ
ด้านการกาหนดงบประมาณในการดาเนิน
โครงการ
ด้านการกาหนดรูปแบบและรายละเอียดของ
ผังชุมชน
ด้านการกาหนดรูปแบบการดาเนินการ
ก่อสร้างผังชุมชน
ด้านการบริหาร รักษาและดูแลทรัพย์สิน
ส่วนรวมของชุมชน
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=42)
34
80.95 มากที่สุด

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=105)
93
88.57 มากที่สุด

26

61.90 มาก

39

37.14 น้อยที่สุด

16

38.10 น้อยที่สุด

15

14.29 น้อยที่สุด

14

33.33 น้อยที่สุด

6

5.71 น้อยที่สุด

14

33.33 น้อยที่สุด

9

8.57 น้อยที่สุด

14

33.33 น้อยที่สุด

6

5.71 น้อยที่สุด

18

42.86 น้อย

60

57.14 น้อย

มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยทีส่ ุด

สาหรับสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพมีส่วนร่วมการตัดสินใจในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคงด้านการก าหนดแนวทางแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อ าศัยอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด
รองลงมาด้านการบริหาร รักษาและดูแลทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชนอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้าน
การกาหนดรูปแบบและการเลือกขั้ นตอนดาเนินงาน ด้านการกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานใน
โครงการ ด้า นการก าหนดงบประมาณในการดาเนินโครงการ ด้านการกาหนดรูปแบบและ
รายละเอียดของผังชุมชน และด้านการกาหนดรูปแบบการดาเนินการก่อสร้างผังชุมชนอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด
6.3.2.2 วิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการตัดสินใจ
การวิเคราะห์วิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการตัดสินใจดังตารางที่ 6.22 พบว่า
สมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีวิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการตัดสินใจด้วยวิธีการ
สื่อสารข้อมูลการดาเนินโครงการให้เข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
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เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการวางแผนและวิธีการสร้างตัวแทนในกลุ่มย่อย
เพื่อประสานความเข้าใจในโครงการอยู่ในระดับมาก
สาหรับสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์มีวิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการตัดสินใจ
ด้ว ยวิธี ก ารแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นในกระบวนการวางแผนอยู่ใ นระดับมาก รองลงมาเป็น
วิธี การสื่อ สารข้อมูล การดาเนินโครงการให้เข้าใจร่ว มกันอย่างต่อ เนื่อ งอยู่ในระดับน้อ ย และ
วิธีการสร้างตัวแทนในกลุ่มย่อยเพื่อประสานความเข้าใจในโครงการไม่มีการใช้วิธีการนี้
ตารางที่ 6.22 วิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชน
วิธีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของ
สมาชิกองค์กรชุมชน

การสื่อสารข้อมูลการดาเนินโครงการให้
เข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
กระบวนการวางแผน
การสร้างตัวแทนในกลุ่มย่อยเพือ่ ประสาน
ความเข้าใจในโครงการ
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=42)
34
80.95 มากที่สุด

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=105)
45
42.86 น้อย

28

66.67 มาก

81

77.14 มาก

32

76.19 มาก

0

0.00 ไม่มี

มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยทีส่ ุด

6.3.2.3 การแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจ
การวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจดังตารางที่ 6.23
พบว่ าสมาชิ ก องค์ ก รชุ มชนคลองล านุ่นมี วิธี การแก้ ปัญ หาความขัด แย้ งความคิ ด เห็น ในการ
ตัดสินใจร่วมกันด้วยวิธีการเสนอความคิดความต้องการของแต่ละบุคคลและให้สมาชิกยอมรับ
ร่วมกันอยู่ในระดับมาก รองลงมาใช้วิธีการสร้างความเข้าใจในโครงการกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับน้อย และใช้วิธีการนาองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานความเข้าใจร่วมกันอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด
สาหรับสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์มีวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นใน
การตัดสินใจร่วมกันด้วยวิธีการนาองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานความเข้าใจร่วมกันอยู่ใน
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ระดับมากที่สุ ด รองลงมาเป็นวิธี การเสนอความคิ ดความต้อ งการแต่ล ะบุคคลและให้ส มาชิก
ยอมรับร่วมกัน และสร้างความเข้าใจในโครงการกับสมาชิกอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 6.23 การแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชน
การแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็น
ในการตัดสินใจท่ามกลางสมาชิกองค์กร
ชุมชน
เสนอความคิดความต้องการของแต่ละ
บุคคลและให้สมาชิกยอมรับร่วมกัน
สร้างความเข้าใจในโครงการกับสมาชิก
อย่างต่อเนื่อง
นาองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานความ
เข้าใจร่วมกัน
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=42)
32
76.19 มาก

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=105)
27
25.71 น้อยที่สุด

22

52.38 น้อย

36

34.29 น้อยที่สุด

12

28.57 น้อยที่สุด

84

80.00 มากที่สุด

มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยทีส่ ุด

6.4 โครงข่ายทางสังคมของสมาชิกองค์กรชุมชน
การวิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ยทางสั ง คมได้ ม าจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมมาจาก
แบบสอบถามในประเด็นการติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กรชุมชนใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS for Windows ส่วนการวิเคราะห์แบบแผน
โครงข่ายทางสังคมใช้ข้อมูล ที่รวบรวมมาจากแบบสอบถามชุดเดียวกัน เกี่ยวกับประเด็นการ
ติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กรชุมชนในระดับครัวเรือนกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน
ด้า นจ านวนบุค คลที่ติ ดต่ อ ประเด็น สาระที่สื่ อ สาร ตลอดจนจ านวนความถี่ ต่ อ เดือ นที่ มีก าร
ติดต่อสื่อสารเพื่อการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคม
(Social network analysis: SNA) ในการวิเคราะห์เพื่อการอธิบายบทบาทขององค์กรชุมชนใน
ระดับสมาชิกองค์กรชุมชน ข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
Pajek ในการประมวลผลไฟล์ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กรชุมชน ซึ่งเรียบเรียงไว้
อยู่ในรูปแบบ Network data file (*.net) เขียนด้วยโปรแกรม Notepad เป็นหนึ่งในโปรแกรม
กลุ่ม Word processor พบได้ทั่วไปบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมของสมาชิกองค์กรชุมชนแบ่งเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1)
ประเด็นการติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กรชุมชน และ 2) แบบแผนโครงข่ายทางสังคม
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6.4.1 ประเด็นการติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กรชุมชน
การวิเคราะห์ประเด็นการติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กรชุมชนแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1) ประเด็นการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน และ 2) ประเด็นการติดต่อสื่อสารภายนอกชุมชน
6.4.1.1 ประเด็นการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน
การวิเ คราะห์ ประเด็นการติดต่อ สื่อ สารภายในชุมชนดังตารางที่ 6.24 พบว่าสมาชิก
องค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีประเด็นการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนประเด็นการผ่อนชาระค่าที่ดิน
และที่อยู่อาศัยกับประเด็นการสร้างกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการอยู่อาศัยร่วมกันอยู่ในระดับมาก
รองลงมาเป็นประเด็นการประสานความร่วมมืออยู่ในระดับน้อย ส่วนประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิกองค์กรชุมชน การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกองค์กรชุมชน การแก้ปัญหาในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคง และการจัดทาบัญชีของโครงการบ้านมั่นคงอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 6.24 ประเด็นการติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กรชุมชนภายในชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ประเด็นการติดต่อสื่อสารของสมาชิก
องค์กรชุมชนภายในชุมชนในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การผ่อนชาระค่าที่ดินและค่าที่อยูอ่ าศัย
การประสานความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกองค์กร
ชุมชน
การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกองค์กร
ชุมชน
การแก้ปัญหาในการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคง
การสร้างกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการอยูอ่ าศัย
ร่วมกัน
การจัดทาบัญชีของโครงการบ้านมั่นคง
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
จานวน ร้อยละ
แปลค่า
สมาชิก
(n=42)
29
69.05
มาก
20
47.62
น้อย
16
38.10 น้อยที่สุด

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวน ร้อยละ
แปลค่า
สมาชิก
(n=105)
69
65.71
มาก
15
14.29
น้อยที่สุด
45
42.86
น้อย

12

28.57

น้อยที่สุด

3

2.86

น้อยที่สุด

12

28.57

น้อยที่สุด

15

14.29

น้อยที่สุด

27

64.29

มาก

12

11.43

น้อยที่สุด

8

19.05

น้อยที่สุด

12

11.43

น้อยที่สุด

มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยทีส่ ุด

สาหรับสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์ มีประเด็นการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนประเด็น
การผ่ อ นช าระค่ า ที่ ดิ น และค่ า ที่ อ ยู่ อ าศั ย อยู่ ใ นระดั บ มาก รองลงมาเป็ น ประเด็ น การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตสมาชิกองค์กรชุมชนอยู่ในระดับน้อย ส่วนประเด็น การประสานความร่วมมือ การ

217

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกองค์กรชุมชน การแก้ปัญหาในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การสร้างกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการอยู่อาศัยร่วมกัน และการจัดทาบัญชีของโครงการบ้านมั่นคง
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
6.4.1.2 ประเด็นการติดต่อสื่อสารภายนอกชุมชน
การวิเคราะห์ประเด็นการติดต่อสื่อสารภายนอกชุมชนดังตารางที่ 6.25 พบว่าสมาชิก
องค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีประเด็นการติดต่อสื่อสารภายนอกชุมชนประเด็นระบบผ่อนชาระค่า
ที่ดินและที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นประเด็นการแก้ปัญหาในการดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคงอยู่ในระดับน้อย ส่วนประเด็นการจัดการบัญชีโครงการบ้านมั่นคง การจัดทาข้อมูล
ชุม ชน การดูแ ลพั ฒนาชุ ม ชน การจั ด กิจ กรรมสานสั ม พั น ธ์ ส มาชิก องค์ กรชุ ม ชน และความ
ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สาหรับสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์ มีประเด็นการติดต่อสื่อสารภายนอกชุมชนทุก
ประเด็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 6.25 ประเด็นการติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กรชุมชนภายนอกชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ประเด็นการติดต่อสื่อสารของสมาชิกองค์กร
ชุมชนภายในชุมชนในการดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคง
การจัดการบัญชีโครงการบ้านมั่นคง
การจัดทาข้อมูลชุมชน
การดูแลพัฒนาชุมชน
ระบบการผ่อนชาระค่าที่ดินและทีอ่ ยู่อาศัย
การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชิกองค์กรชุมชน
การแก้ปัญหาในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น

องค์กรชุมชนราชทรัพย์

จานวน
สมาชิก
(n=42)
4
2
12
27
2
18
8

จานวน
สมาชิก
(n=105)
12
9
15
21
3
9
0

ร้อยละ แปลค่า

9.52
4.76
28.57
64.29
4.76
42.86
19.05

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
มาก
น้อยที่สุด
น้อย
น้อยที่สุด

ร้อยละ แปลค่า

11.43
8.57
14.29
20.00
2.86
8.57
0.00

น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยทีส่ ุด

6.4.2 แบบแผนโครงข่ายทางสังคม
แบบแผนโครงข่า ยทางสั ง คมใช้ก รอบแนวคิ ดด้ านการวิ เ คราะห์โครงข่ ายทางสั งคม
(Social network analysis: SNA) ที่กล่าวโดย Scott (2000) Nooy, Mrvar, and Batagelj
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(2005) Bruggeman (2008) Bodin and Crona (2009) Prell, Hubacek, and Reed (2009)
และ Brummel, Nelson, and Jakes (2012) ซึ่งอยู่ภายในเงื่อนไขแนวคิดคือบุคคลผู้ที่เข้ากับ
ลักษณะสังคมได้ดีจะมีแนวโน้มของปฏิสัมพันธ์มาก กลุ่มบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันสูงมักจะมี
แนวโน้มในการเกิดทัศนคติร่วมกันสูง และบุคคลิกลักษณะที่คล้ายกันและถูกพิจารณาเป็นกลุ่ม
ทางสังคมเดียวกัน สมาชิกของกลุ่มทางสังคมนี้มักจะได้รับการสนับสนุนต่อกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น นอกจากนี้ ลั ก ษณะแบบแผนโครงข่ า ยจะขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทของความสั ม พั น ธ์ ห รื อ
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลในโครงข่าย และจะมีผลโดยตรงต่อกระบวนการทางสังคม
ทั้งนี้ประเด็นสาระของการปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิด
ประเภทของแบบแผนโครงข่ายเกิดขึ้นอย่างแตกต่างกันอีกด้วย
การวิ เ คราะห์ แ บบแผนโครงข่ า ยทางสั ง คมแบ่ ง เป็ น 2 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) แผนผั ง
โครงข่ายทางสังคมคือภาพวาดการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของโครงข่ายทางสังคมที่ได้ข้อมูลมา
จากข้อ มูลความสั มพันธ์ เ ชิงสถิติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีกราฟที่พัฒนามาจากลักษณะเชิง
คณิตศาสตร์ เป็นลักษณะของการสื่อแทนค่าเชิงรูปภาพ หน่วยวิเคราะห์จะถูกสื่อแทนด้วยภาพ
วงกลมที่นิยมเรียกแทนว่าจุดพิกัด (Node or Vertices) ส่วนการเชื่อมโยงแต่ละปฏิสัมพันธ์จะถูก
สื่อแทนด้วยภาพลูกศร (Arc) และ
2) ตัวชี้วัดระดับโครงข่ายทางสังคมใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน (องค์กรชุมชนคลองลานุ่น) กับองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมแบบให้ความคิด
เห็น (องค์กรชุมชนราชทรัพย์) เพื่อสร้างความเข้าใจในรายละเอียดแบบแผนโครงข่ายทางสังคม
ที่เกิดขึ้น
สมมุติฐานในการวิเคราะห์แบบแผนโครงข่ายทางสังคมคือองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วนจะมีแ ผนผังโครงข่ายทางสังคมในลักษณะสื่อ สารอย่างครอบคลุม และมีการกระจาย
ศูนย์ก ลางการสื่ อ สารให้ กั บสมาชิกขององค์ กรชุมชน ส่ ว นองค์ กรชุมชนที่มีส่ ว นร่ว มแบบให้
ความคิดเห็นจะมีแผนผังโครงข่ายทางสังคมในลักษณะมีศูนย์กลางการสื่อสารภายในโครงข่าย
และมีการกระจุกตัวของบุคคลเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร
6.4.2.1 แผนผังโครงข่ายทางสังคม
การวิเคราะห์แผนผังโครงข่ายทางสังคมแบ่งจาแนกตามตัวชี้วัดโครงข่ายทางสังคม 2
ประเด็น ในการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนแบบหุ้นส่วนกับแบบให้ความคิด
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เห็น ได้แก่ 1) ค่าความเป็นศูนย์กลางของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราช
ทรัพ ย์ และ 2) ค่ าความเชื่อมโยงศู นย์กลางของสมาชิกองค์ กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กร
ชุมชนราชทรัพย์
6.4.2.1.1 ค่าความเป็นศูนย์กลางของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
และองค์กรชุมชนราชทรัพย์
การวิเคราะห์ค่าความเป็นศูนย์กลางโครงข่ายของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับ
องค์กรชุมชนราชทรัพย์เปรียบเทียบกันดังภาพที่ 6.6 พบว่าค่าความเป็นศูนย์กลางของสมาชิก
องค์กรชุมชนคลองลานุ่นทาให้ลักษณะแผนผังโครงข่ายเป็นแบบสื่อสารอย่างครอบคลุมเกิดขึ้น
สามารถสะท้อ นถึ งคุ ณ ลั ก ษณะโครงข่ ายที่ส มาชิกองค์ กรชุม ชนทุกบุ ค คลมีบ ทบาทสามารถ
เชื่อมโยงติดต่อกันเองได้โดยไม่ต้องผ่านบุคคลใด มีแนวโน้มของการเป็นกลุ่มทางสังคมเดียวกัน
สูง
ส่วนค่าความเป็นศูนย์กลางของสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์ทาให้ลักษณะแผนผัง
โครงข่ายเป็นแบบมีศูนย์ก ลางการสื่อ สารเกิดขึ้น สามารถสะท้อ นถึ งคุณลั กษณะโครงข่ายที่
สมาชิกองค์กรชุมชนแต่ละบุคคลในการเชื่อมโยงติดต่อต้องผ่านบุคคลที่มีค่าศูนย์กลางสูงที่อยู่
ภายในโครงข่าย

ภาพที่ 6.6 แผนผังโครงข่ายทางสังคม จาแนกเปรียบเทียบตามค่าความเป็นศูนย์กลาง
ของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราชทรัพย์

กล่าวโดยสรุปในเชิงทฤษฎีโครงข่ายทางสังคมได้ว่าการสื่อสารข้อมูลทั้งวัตถุประสงค์
และรายละเอียดเนื้อ หาสาระการดาเนินโครงการบ้า นมั่นคงขององค์ กรชุมชนคลองล านุ่น มี
แผนผังโครงข่ายทางสังคมระดับค่าความเป็นศูนย์กลางแบบสื่อสารอย่างครอบคลุมจะหมายถึง
ว่าองค์กรชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างครอบคลุมในกลุ่มสมาชิกขององค์กรชุมชน
กลุ่มสมาชิกขององค์กรชุมชนที่มีการติดต่อสื่อสารในลักษณะนี้ จะมีแนวโน้มในการเป็นกลุ่มทาง
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สังคมเดียวกันและมีทัศนคติร่วมกันสูง ซึ่งสมาชิกของกลุ่มทางสังคมจะได้รับการสนับสนุนต่อ
กิจกรรมต่างๆ
ในทางตรงข้ามองค์กรชุมชนราชทรัพย์มี แผนผังโครงข่ายทางสังคมระดับค่าความเป็น
ศูนย์กลางแบบมีศูนย์กลางการสื่อสารจะหมายถึงองค์กรชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แบบถู ก ควบคุ ม โดยศู น ย์ ก ลางการสื่ อ สาร ดั ง นั้ น กลุ่ ม สมาชิ ก ขององค์ ก รชุ ม ชนที่ มี ก าร
ติดต่อสื่ อสารในลั กษณะนี้มีแ นวโน้มในการเป็นกลุ่ มทางสั งคมแบบกระจายที่ถูกควบคุมการ
รวมกลุ่มทางสังคมจากศูนย์กลางของโครงข่าย ซึ่งการมีทัศนคติร่วมกันและการรวมกลุ่มทาง
สังคมจะขึ้นอยู่กับการบริหารการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของบุคคลที่อยู่ในตาแหน่งศูนย์กลาง
โครงข่าย
6.4.2.1.2 ค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
และองค์กรชุมชนราชทรัพย์
สาหรับการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
และองค์กรชุมชนราชทรัพย์เปรียบเทียบกันดังภาพที่ 6.7 พบว่าค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางของ
สมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นทาให้ลักษณะแผนผังโครงข่ายเป็นแบบสื่อสารอย่างครอบคลุม
เกิ ด ขึ้ น สามารถสะท้ อ นถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะโครงข่ า ยที่ ส มาชิ ก องค์ ก รชุ ม ชนทุ ก บุ ค คลสามารถ
เชื่อมโยงติดต่อกันเองได้โดยไม่ต้องผ่านบุคคลใด มีแนวโน้มของการเป็นกลุ่มทางสังคมเดียวกัน
สูง ส่วนค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางของสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์ทาให้ลักษณะแผนผัง
โครงข่ายแบบมีศูนย์กลางการสื่อสาร สามารถสะท้อนถึงคุณลักษณะโครงข่ายที่สมาชิกองค์กร
ชุมชนแต่ละบุคคลในการเชื่อมโยงติดต่อต้องผ่านบุคคลที่มีค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางสูงที่อยู่
ภายในโครงข่าย

ภาพที่ 6.7 แผนผังโครงข่ายทางสังคม จาแนกเปรียบเทียบตามค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลาง
ของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราชทรัพย์
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กล่าวโดยสรุป ว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมี แผนผังโครงข่ายทางสังคมระดับค่าความ
เชื่อมโยงศูนย์กลางแบบสื่อสารอย่างครอบคลุมจะหมายถึงว่า สมาชิกขององค์กรชุมชนแต่ละ
บุคคลมีบทบาทในการเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงให้มีความเข้าใจ
ร่วมกันอย่างครอบคลุ ม กลุ่ มสมาชิกขององค์กรชุมชนที่มีการติดต่อสื่ อสารในลักษณะนี้จะมี
แนวโน้มในการเป็นกลุ่มทางสังคมเดียวกันและมีทัศนคติร่วมกันสูง ซึ่งสมาชิกของกลุ่มทางสังคม
มักจะมีการตัดสินใจร่วมกันอย่างเป็นฉันทามติ
ในทางตรงข้ ามองค์ ก รชุ มชนราชทรั พ ย์มี แ ผนผั ง โครงข่ ายทางสั ง คมระดั บ ค่ า ความ
เชื่อมโยงศูนย์กลางแบบมีศูนย์กลางการสื่อสารจะหมายถึง สมาชิกขององค์กรชุมชนแต่ละบุคคล
จะมีการเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงให้มีความเข้าใจร่วมกันจากการ
ควบคุมการสื่อสารข้อมูลโดยบุคคลผู้เป็นศูนย์กลางของโครงข่าย ดังนั้นกลุ่มสมาชิกขององค์กร
ชุมชนที่มีการติดต่อสื่อสารในลักษณะนี้มีแนวโน้มในการเป็นกลุ่มทางสังคมแบบกระจายที่ถูก
ควบคุมการรวมกลุ่มทางสั งคมจากศูนย์กลางของโครงข่าย ซึ่งการมีทัศนคติร่วมกันและการ
รวมกลุ่ มทางสั งคมจะขึ้นอยู่กั บการบริหารการดาเนิน โครงการบ้านมั่นคงของบุค คลที่ อ ยู่ใ น
ตาแหน่งศูนย์กลางโครงข่าย
6.4.2.2 ตัวชี้วัดเชิงสถิติระดับโครงข่ายทางสังคม
เมื่อวิเคราะห์ด้วยตัวชี้วัดเชิงสถิติระดับโครงข่ายทางสังคมระหว่างสมาชิกองค์กรชุมชน
คลองล านุ่ น กั บ สมาชิ ก องค์ ก รชุ ม ชนราชทรั พ ย์ ดั ง ตารางที่ 6.26 พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความเป็ น
ศูนย์กลางและค่ากระบวนการเป็นศูนย์กลางของโครงข่ายทางสังคมสมาชิกองค์กรชุมชนคลอง
ลานุ่นมีค่าต่ากว่าโครงข่ายสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์ หมายถึง โครงข่ายของสมาชิกองค์กร
ชุมชนคลองลานุ่นมีลักษณะเชื่อมโยงกับบุคคลที่เป็นศูนย์กลางน้อยกว่าสมาชิกองค์กรชุมชนราช
ทรั พ ย์ และเมื่ อ วิ เ คราะห์ สั ม พั น ธ์ กั บ ค่ า เฉลี่ ย ความเชื่ อ มโยงศู น ย์ ก ลางกั บ ค่ า กระบวนการ
เชื่อมโยงศูนย์กลางพบว่าโครงข่ายสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีค่าสูงกว่าสมาชิกองค์กร
ชุ ม ชนราชทรั พ ย์ หมายถึ ง โครงข่ า ยของสมาชิ ก องค์ ก รชุ ม ชนคลองล านุ่ น มี ก ารเชื่ อ มโยง
ท่ามกลางสมาชิกอย่างครอบคลุ มหลายช่องทางมากกว่าโครงข่ายสมาชิกองค์ กรชุมชนราช
ทรัพย์
เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดเชิงสถิติระดับโครงข่ายทางสังคมยืนยันต่อแบบ
แผนผังโครงข่ายทางสังคมสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราชทรัพย์ดังที่
กล่าวมาข้างต้น

222

ตารางที่ 6.26 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเชิงสถิติโครงข่ายทางสังคมขององค์กรชุมชนคลองลานุน่ และองค์กรชุมชนราชทรัพย์
ตัวชี้วัดโครงข่ายทางสังคม
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
องค์กรชุมชนราชทรัพย์
ขอบเขตผู้มีส่วนได้เสียในโครงการบ้านมั่นคง
จานวนผู้มีส่วนร่วมสาคัญภายในพื้นที่
42
105
จานวนผู้มีส่วนร่วมสาคัญภายนอกพืน้ ที่
6
6
จานวนผู้มีส่วนร่วมสาคัญทั้งสิ้น
48
111
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติโครงข่ายทางสังคม
ค่าความเป็นศูนย์กลาง (ค่าเฉลี่ย)
0.0705 (S.D. = 0.0713)
0.0805 (S.D. = 0.0829)
ค่ากระบวนการเป็นศูนย์กลาง
0.0214
0.0365
ค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลาง (ค่าเฉลี่ย)
0.0500 (S.D. = 0.05)
0.0099 (S.D. = 0.04)
ค่ากระบวนการเชือ่ มโยงศูนย์กลาง
0.3363
0.1499
หมายเหตุ – การวิเคราะห์ขอ้ มูลรวบรวมมาจากแบบสอบถามและเรียบเรียงตรวจสอบข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
เจ้าหน้าที่โครงการบ้านมั่นคง

เมือ่ วิเคราะห์ในรายละเอียดค่าความเป็นศูนย์กลางและค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางของ
สมาชิก องค์ ก รชุม ชนแต่ล ะบุค คล จาแนกเปรียบเทียบระหว่างองค์ กรชุม ชนคลองล านุ่นกั บ
องค์กรชุมชนราชทรัพย์ดังตารางที่ 6.27 พบว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีการกระจายค่าความ
เป็นศูนย์กลางของโครงข่ายทางสังคมมากกว่าองค์กรชุมชนราชทรัพย์ โดยสังเกตได้จากระดับ
ค่าความเป็นศูนย์กลางของโครงข่ายองค์กรชุมชนคลองลานุ่น (ช่วงค่า 0.25-0.36) มีค่าน้อยกว่า
องค์กรชุมชนราชทรัพย์ (ช่วงค่า 0.41-0.60) และมีจานวนบุคคลอยู่ในระดับค่าความศูนย์กลาง
สูงสุดของโครงข่ายเป็นจานวนมากกว่า นอกจากนี้ช่วงห่างของค่าความเป็นศูนย์กลางของกลุ่ม
คนส่วนใหญ่กับกลุ่มคนที่มีค่าสูงสุดของโครงข่ายขององค์กรชุมชนราชทรัพย์มีช่วงห่างมากกว่า
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น สรุปได้ว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีการสื่อสารภายในโครงข่ายทาง
สังคมในลั กษณะสื่อ สารอย่างครอบคลุ ม กับ สมาชิกขององค์ กรชุมชน ส่ ว นองค์ กรชุมชนราช
ทรัพ ย์มีสื่ อสารภายในโครงข่ายทางสั งคมแบบมีศูนย์กลางการสื่อ สารกับสมาชิกขององค์ กร
ชุมชน
ส่วนการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางของสมาชิกแต่ละบุคคลในองค์กรชุมชน
คลองล านุ่ น กั บ องค์ ก รชุ ม ชนราชทรั พ ย์ มี สั ด ส่ ว นที่ ต่ า งกั น กลุ่ ม บุ ค คลไม่ มี บ ทบาทในการ
เชื่อมโยงศูนย์กลางขององค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าองค์กรชุมชนราชทรัพย์ที่มีกลุ่มบุคคลไม่มีบทบาทเชื่อมโยงศูนย์กลางขององค์กรราช
ทรัพย์มีจานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 44.14 และวิเคราะห์จานวนสมาชิกที่มีบทบาทเชื่อมโยง
ศูนย์กลางพบว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีจานวนสมาชิกที่มีระดับค่าการเชื่อมโยงศูนย์กลาง
มากกว่าองค์กรชุมชนราชทรัพ ย์ ในสองกลุ่มที่มีค่าการเชื่อ มโยงศูนย์กลางสู งสุดขององค์กร
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ชุมชนคลองลานุ่นมีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 ซึ่งมีค่าสูงกว่าองค์กรชุมชนราชทรัพย์
ที่มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 อย่างชัดเจน
ตารางที่ 6.27 การแบ่งช่วงค่าความเป็นศูนย์กลางและค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางของสมาชิกแต่ละบุคคลขององค์กรชุมชน
คลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราชทรัพย์
สมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
สมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์
ระดับค่า
จานวนผู้มีส่วนได้เสีย
ร้อยละ
ระดับค่า
จานวนผู้มีส่วนได้เสีย
การแบ่งช่วงค่าความเป็นศูนย์กลางของสมาชิกองค์กรชุมชน จานวน 4 ช่วง
0.00
6
12.50
0.00
1
0.01-0.12
36
75.00
0.01-0.20
104
0.13-0.24
4
8.33
0.21-0.40
5
0.25-0.36
2
4.17
0.41-0.60
1
รวม
48
100.00
รวม
111
การแบ่งช่วงค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางของสมาชิกองค์กรชุมชน จานวน 4 ช่วง
0.00
7
14.58
0.00
49
0.01-0.06
26
54.17
0.01-0.12
60
0.07-0.12
10
20.83
0.13-0.24
1
0.13-0.18
5
10.42
0.25-0.36
1
รวม
48
100.00
รวม
111

ร้อยละ
0.91
93.69
4.50
0.9
100.00
44.14
54.04
0.91
0.91
100.00

การวิเคราะห์ดูสมาชิกองค์กรชุมชน 10 ลาดับแรกที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางและค่า
ความเชื่อมโยงศูนย์กลางสูงสุดระหว่างองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับองค์กรชุมชนราชทรัพย์ดัง
ตารางที่ 6.28 พบว่าองค์กรชุมชนราชทรัพย์มีผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรชุมชนมีระดับค่า
ความเป็นศูนย์กลางอยู่ลาดับที่ 4 และมีค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางอยู่ลาดับที่ 1 สิ่งนี้สะท้อนถึง
บทบาทของสมาชิ ก ภายในองค์ กรชุมชนไม่ส ามารถมีบทบาทในการเชื่อ มโยงติดต่ อ สื่ อ สาร
กั น เองภายในองค์ ก รได้ จ าเป็ น ต้ อ งมี อ งค์ ก รภายนอกเข้ า มาช่ ว ยประสานเชื่ อ มโยงการ
ติดต่อสื่อสารของสมาชิกภายในองค์กร ต่างจากองค์กรชุมชนคลองลานุ่นที่สมาชิกองค์กรชุมชน
ที่มีค่าความเป็นศูนย์กลางและค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลางสูงสุด 10 อันดับ เป็นสมาชิกภายใน
องค์กรชุมชนทั้งหมด หมายถึง สมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นสามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร
กันเองภายในองค์กรชุมชนได้
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ตารางที่ 6.28 การจัดลาดับค่าตัวชี้วดั เชิงสถิติโครงข่ายทางสังคมขององค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราชทรัพย์
จาแนกรายสมาชิก 10 อันดับแรกของค่ามากที่สุด
ลาดับ สมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
สมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์
ค่าความเป็นศูนย์กลาง ค่าความเชื่อมโยง
ค่าความเป็นศูนย์กลาง ค่าความเชื่อมโยง
ศูนย์กลาง
ศูนย์กลาง
ผู้มีส่วนได้ ระดับค่า
ผู้มีส่วนได้ ระดับค่า
ผู้มีส่วนได้ ระดับค่า
ผู้มีส่วนได้ ระดับค่า
เสีย
เสีย
เสีย
เสีย
1
is6
0.36
is20
0.18
0.6000
is21
0.3567
es6
2
is20
0.30
is8
0.17
0.3818
is15
0.1957
is21
3
is1
0.21
is6
0.17
0.3455
is36
0.0886
is15
4
is4
0.21
is1
0.16
0.3273
es6
0.0737
es5
5
is29
0.12
is35
0.14
0.3000
is19
0.0483
is36
6
is23
0.12
is33
0.12
0.2545
is32
0.0430
is75
7
is27
0.11
is42
0.12
0.1545
is27
0.0415
is32
8
is38
0.11
is39
0.11
0.1455
es5
0.0396
is19
9
is15
0.09
is15
0.11
0.0909
is11
0.0341
is102
10 is40
0.09
is21
0.11
0.0727
is89
0.0268
is37
หมายเหตุ- is หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรชุมชน (Internal stakeholder)
es หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรชุมชน (External stakeholder)

ผลการวิเคราะห์แบบแผนโครงข่ายทางสังคมพบว่ามีความสอดคล้องกับสมมุติฐานเชิง
ทฤษฎีก ล่าวคื อ องค์ก รชุมชนที่มีส่ วนร่วมแบบหุ้นส่ วน (องค์ กรชุมชนคลองล านุ่น ) มีแผนผั ง
โครงข่ายทางสังคมในลักษณะสื่อสารอย่างครอบคลุม เมื่อวิเคราะห์กลุ่มตัวชี้วัด โครงข่ายทาง
สังคมค่าความเป็นศูนย์กลาง (Centrality) และค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลาง (Betweenness
centrality) พบว่ามีการกระจายบทบาทศูนย์กลางการสื่อสารและบทบาทการเชื่อมโยงศูนย์กลาง
ในกลุ่มสมาชิกขององค์กรชุมชน
ส่วนองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น (องค์กรชุมชนราชทรัพย์) มีแผนผัง
โครงข่ายทางสังคมในลักษณะมีศูนย์กลางการสื่อสาร เมื่อวิเคราะห์กลุ่มตัวชี้วัดโครงข่ายทาง
สังคมค่าความเป็นศูนย์กลางและค่าความเชื่ อมโยงศูนย์กลางพบว่ามีการกระจุกตัวของบทบาท
ศู น ย์ ก ลางการสื่ อ สารและบทบาทการเชื่ อ มโยงศู น ย์ ก ลางของกลุ่ ม สมาชิ ก องค์ ก รชุ ม ชน
นอกจากนี้ยังพบว่าบทบาทความเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและบทบาทการเชื่อมโยงศูนย์กลาง
ภายในโครงข่ายทางสังคมขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความเห็ นมีองค์กรภายนอกเข้า
มามีบทบาทในโครงข่ายอีกด้วย ซึ่งหมายถึงการมีบทบาทและอิทธิพลต่อการดาเนินโครงการ
บ้านมั่นคงจากองค์กรภายนอกเป็นไปตามแนวคิดของ de Kruijf (2008) เกี่ยวกับการแทรกแซง
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ในการก าหนดวั ต ถุ ประสงค์ ของการรวมกลุ่ ม องค์ กรชุมชนที่ม ากเกินไป การรับรู้ข้อ มูล ของ
สมาชิกองค์กรชุมชนจะมีการดาเนินการของภาครัฐเป็นหลัก สิ่งนี้ส่งผลทาให้เกิดความแตกต่าง
ของพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ของสมาชิกองค์กรชุมชนเป็นลักษณะมีศูนย์กลาง
ในการสื่อสารและจะมีผลกระทบให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ลดลงด้วย

6.5 การประเมินบทบาทขององค์กรชุมชนโดยสมาชิกองค์กรชุมชน
การประเมิ น บทบาทขององค์ ก รชุ ม ชนแบ่ ง การวิ เ คราะห์ เ ป็ น 2 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1)
บทบาทขององค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง และ 2) ความพึงพอใจในโครงการ
บ้านมั่นคง
6.5.1 บทบาทขององค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การวิเ คราะห์ บ ทบาทขององค์ กรชุมชนในการดาเนิน โครงการบ้านมั่นคงจากความ
คิดเห็นของสมาชิกองค์กรดังตารางที่ 6.29
ตารางที่ 6.29 บทบาทขององค์กรชุมชนในทัศนคติของสมาชิกองค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
บทบาทขององค์กรชุมชนในทัศนคติ
ของสมาชิกองค์กรชุมชนในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง
ประสานการรวมกลุ่มสมาชิก
ประสานกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
ประสานด้านการเงิน ความรู้ และการ
ดาเนินโครงการ
ประสานการดาเนินโครงการ
ประสานการเจรจาด้านที่ดินของชุมชน
ประสานการวางแผนรูปแบบการพัฒนา
ชุมชนและที่อยูอ่ าศัย
ประสานไกล่เกลี่ยความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจร่วมกันของสมาชิก
ประสานการดาเนินการก่อสร้างและพัฒนา
ชุมชน
ประสานการบริหาร รักษาและดูแล
ทรัพย์สนิ ส่วนรวมของชุมชน
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=42)
38
90.48 มากที่สุด
26
61.90 มาก
31
73.81 มาก

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=105)
96
91.43 มากที่สุด
81
77.14 มาก
30
28.57 น้อยที่สุด

24
34
20

57.14 น้อย
80.95 มากที่สุด
47.62 น้อย

57
12
21

54.29 น้อย
11.43 น้อยที่สุด
20.00 น้อยที่สุด

18

42.86 น้อย

39

37.14 น้อยที่สุด

14

33.33 น้อยที่สุด

24

22.86 น้อยที่สุด

18

42.86 น้อย

63

60.00 มาก

มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยทีส่ ุด
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จากตารางที่ 6.29 พบว่าสมาชิกองค์กรชุมชนให้ความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กร
ชุมชนคลองลานุ่นว่ามีบทบาทด้านการประสานการรวมกลุ่มสมาชิก และด้านการประสานการ
เจรจาด้านที่ดินของชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นบทบาทด้านการประสานกิจกรรม
การมีส่วนร่วมและด้านการประสานด้านการเงิน ความรู้และการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก
ส่วนบทบาทด้านการประสานการดาเนินโครงการ ด้านการประสานการวางแผนรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัย ด้านการประสานไกล่เกลี่ยความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกันของ
สมาชิกและบทบาทด้านการประสานการบริหาร รักษาและดูแลทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชนอยู่
ในระดับน้อย สุดท้ายบทบาทด้านการประสานการดาเนินการก่อสร้างและพัฒนาชุมชนอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด
สาหรับสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์ให้ความคิดเห็นต่อบทบาทขององค์กรชุมชนราช
ทรัพ ย์ว่ามีบทบาทด้านการประสานการรวมกลุ่ มสมาชิก อยู่ในระดับมากที่สุ ด รองลงมาเป็น
บทบาทด้านการประสานกิจกรรมการมีส่วนร่วมและด้านการประสานกิจกรรมการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก ส่วนบทบาทด้านการประสานการดาเนินโครงการอยู่ในระดับน้อย สุดท้ายบทบาท
ด้านการประสานด้านการเงิน ความรู้ และการดาเนินโครงการ การประสานการเจรจาด้านที่ดิน
ของชุมชน การประสานการวางแผนรูปแบบการพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัย การประสานไกล่
เกลี่ยความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิก และการประสานการดาเนินการก่อสร้าง
และพัฒนาชุมชนอยู่ในระดับน้อยที่สุด
เมื่อวิเคราะห์กิจกรรมรวมกลุ่มสมาชิกองค์กรชุมชนเพื่อดาเนินการพัฒนาในปัจจุบันดัง
ตารางที่ 6.30 พบว่าสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีกิจกรรมรวมกลุ่มสมาชิกองค์กรชุมชนใน
กิจกรรมพั ฒนาและปรับปรุงภูมิทัศ น์ชุมชน กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมทาความสะอาด
ชุมชน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุมชนต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส าหรั บ สมาชิ ก องค์ ก รชุ ม ชนราชทรั พ ย์ มี กิ จ กรรมรวมกลุ่ ม สมาชิ ก องค์ ก รชุ ม ชนใน
กิจกรรมตามประเพณีอยู่ในระดับน้อย รองลงมาเป็นกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุมชนต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ตารางที่ 6.30 กิจกรรมรวมกลุ่มสมาชิกองค์กรชุมชนเพือ่ ดาเนินการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน
กิจกรรมรวมกลุ่มสมาชิกองค์กรชุมชน
เพื่อดาเนินการพัฒนาชุมชนในปัจจุบัน

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชมุ ชน
กิจกรรมตามประเพณี
กิจกรรมทาความสะอาดชุมชน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุมชนต่อเนือ่ ง
หมายเหตุ ค่าร้อยละ 80-100
ค่าร้อยละ 60-79
ค่าร้อยละ 40-59
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 40

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
จานวน ร้อย แปลค่า
สมาชิก
ละ
(n=42)
10 23.81 น้อยที่สุด
14 33.33 น้อยที่สุด
4 9.52 น้อยที่สุด
0 0.00 น้อยที่สุด

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
จานวน ร้อยละ แปลค่า
สมาชิก
(n=105)
0
0.00 น้อยที่สุด
42
40.00 น้อย
9
8.57 น้อยที่สุด
9
8.57 น้อยที่สุด

มีระดับค่ามากที่สุด
มีระดับค่ามาก
มีระดับค่าน้อย
มีระดับน้อยทีส่ ุด

6.5.2 ความพึงพอใจในโครงการบ้านมั่นคง
ความพึงพอใจในโครงการบ้านมั่นคงใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎี de Kruijf (2008)
เกี่ยวกับการรับรู้ประเมินคุณค่าในวัตถุประสงค์ของโครงการบ้านมั่นคง จนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติก รรม และการเจรจาติดต่อ สื่อ สารสร้างเงื่อ นไขข้อตกลงในการดาเนินโครงการร่วมกัน
กล่าวคื อในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงที่มาจากความตระหนักให้ คุณค่าความสาคัญ ของ
สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมกัน ผลความพึงพอใจควรจะสะท้อนออกมาระดับมากเนื่องจากมีการ
รับรู้ประเมินคุณค่าที่ตรงกัน ส่วนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงที่ไม่ได้มาจากความตระหนักให้
คุณค่ าความสาคั ญของสมาชิกองค์ กรชุมชนร่ว มกัน ผลความพึงพอใจควรจะสะท้อ นออกมา
ระดับที่ลดลงเนื่องจากมีการรับรู้ประเมินคุณค่าที่ไม่ตรงกัน
การวิเคราะห์ความพึงพอใจในโครงการบ้านมั่นคงดังตารางที่ 6.31 พบว่าสมาชิกองค์กร
ชุมชนคลองลานุ่นมีความพึงพอใจในโครงการบ้านมั่นคงทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนสมาชิก
องค์กรชุมชนราชทรัพย์มีความพึงพอใจในโครงการบ้านมั่นคงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
กล่าวสรุปได้ว่าสมาชิกขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนิ นโครงการบ้านมั่ นคงในระดั บมาก เนื่อ งจากมีการรับรู้ป ระเมิ นคุ ณค่ าในวั ต ถุ ประสงค์
ร่ ว มกั น ส่ ว นองค์ ก รชุ ม ชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มแบบให้ ค วามคิ ด เห็ น มี ค วามพึ ง พอใจในการด าเนิ น
โครงการบ้านมั่นคงในระดับปานกลาง เนื่อ งจากมีการรับรู้ประเมินคุ ณค่าในวัตถุ ประสงค์ไม่
ตรงกัน
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ตารางที่ 6.31 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกองค์กรชุมชน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในโครงการบ้าน
มั่นคงของสมาชิกองค์กรชุมชน
ด้านการดาเนินแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
ด้านความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
ด้านการดาเนินการรวมกลุ่มและการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ด้านการกาหนดรูปแบบและการเลือก
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงาน
ด้านการกาหนดงบประมาณการพัฒนา
ชุมชน
ด้านการกาหนดรูปแบบรายละเอียดของผัง
ชุมชน
ด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ด้านการดาเนินการก่อสร้างพัฒนาชุมชน
ด้านการบริหาร รักษาและดูแลทรัพย์สิน
ส่วนรวมของชุมชน
ด้านการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกองค์กร

องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
Mean S.D. แปลค่า
4.05 0.96 มาก
4.19 1.11 มาก
3.67 0.85 มาก

องค์กรชุมชนราชทรัพย์
Mean
S.D. แปลค่า
3.60
0.64 มาก
3.71
0.66 มาก
3.37
0.64 ปานกลาง

3.55

0.89 มาก

3.11

0.52 ปานกลาง

3.52
3.62

0.86 มาก
0.85 มาก

3.09
2.83

0.65 ปานกลาง
0.70 ปานกลาง

3.57

0.97 มาก

2.86

0.69 ปานกลาง

3.71
3.76
3.33

1.04 มาก
0.76 มาก
1.14 มาก

3.43
3.14
3.54

0.65 ปานกลาง
0.54 ปานกลาง
0.69 มาก

3.57

0.80 มาก

3.54

0.69 มาก

หมายเหตุ 4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สดุ
3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สดุ

6.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้คณ
ุ ค่าวัตถุประสงค์โครงการ
บ้านมั่นคงกับระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการให้คุณค่าวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคงกับ
ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษาสมาชิกขององค์กรชุมชน
คลองลานุ่น ดังตารางที่ 6.32 พบว่าสมาชิกขององค์กรชุมชนที่ประเมินประโยชน์วัตถุประสงค์
โครงการบ้านมั่นต่อสถานะการอยู่อาศัยมีประโยชน์ปานกลางมักจะมีแนวโน้มไม่ค่อยได้เข้าร่วม
กิจกรรมดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ในทางตรงข้ามสมาชิกขององค์กรชุมชนที่ประเมินประโยชน์
วัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นต่อสถานะการอยู่อาศัยมีประโยชน์มากที่สุด มักจะมีแนวโน้มเข้า
ร่วมร่วมกิจกรรมดาเนินโครงการบ้านมั่นคงทุกครั้งที่มีกิจกรรม
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เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนพบว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติด้วยระดับนัยสาคัญที่ 0.01 มีความสัมพันธ์ที่ใน
ระดับ 0.581
ตารางที่ 6.32 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้คุณค่าวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคงกับระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษาสมาชิกขององค์กรชุมชนคลองลานุ่น
การประเมินประโยชน์วัตถุประสงค์
โครงการบ้านมัน่ คง
ต่อสถานะการอยูอ่ าศัย

ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ไม่ค่อย
เข้าร่วมตาม
เข้าร่วมเป็น
ทุกครั้งทีม่ ี
ได้เข้าร่วม
สะดวก
ส่วนใหญ่
กิจกรรม

ปานกลาง
2 (4.76)
มาก
0 (0.00)
มากที่สุด
0 (0.00)
รวมทั้งสิ้น
2 (4.76)
Sig. = 0.002**, Contingency Coefficient = 0.581
หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ

0 (0.00)
4 (9.52)
10 (23.81)
14 (33.33)

4 (9.52)
0 (0.00)
12 (28.57)
16 (38.10)

0 (0.00)
2 (4.76)
8 (19.05)
10 (23.81)

รวม

6 (14.29)
6 (14.29)
30 (71.43)
42 (100.00)

เมื่อนามาเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้คุณค่าวัตถุประสงค์
โครงการบ้านมั่นคงกับระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา
สมาชิกขององค์กรชุมชนราชทรัพย์ ดังตารางที่ 6.33 พบว่าสมาชิกขององค์กรชุมชนที่ประเมิน
ประโยชน์วัตถุประสงค์ โครงการบ้านมั่นต่อสถานะการอยู่อาศัยมีประโยชน์ปานกลางมักจะมี
แนวโน้มไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ในทางตรงข้ามสมาชิกขององค์กร
ชุมชนที่ประเมินประโยชน์วัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นต่อสถานะการอยู่อาศัยมีประโยชน์มาก
ที่สุด มักจะมีแนวโน้มเข้าร่วมร่วมกิจกรรมดาเนินโครงการบ้านมั่นคงทุกครั้งที่มีกิจกรรม ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับกรณีศึกษาองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
ตารางที่ 6.33 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้คุณค่าวัตถุประสงค์โครงการบ้านมั่นคงกับระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษาสมาชิกขององค์กรชุมชนราชทรัพย์
การประเมินประโยชน์วัตถุประสงค์
และแนวทางดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคงต่อสถานะการอยูอ่ าศัย

ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ไม่ค่อย
เข้าร่วมตาม
เข้าร่วมเป็น
ทุกครั้งทีม่ ี
ได้เข้าร่วม
สะดวก
ส่วนใหญ่
กิจกรรม

ปานกลาง
3 (2.86)
มาก
0 (0.00)
มากที่สุด
0 (0.00)
รวมทั้งสิ้น
3 (2.86)
Sig. = 0.001***, Contingency Coefficient = 0.424
หมายเหตุ – ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ

12 (11.43)
3 (2.86)
3 (2.86)
18 (17.14)

12 (11.43)
12 (11.43)
6 (5.71)
30 (28.57)

รวม

9 (8.57)
36 (34.29)
33 (31.43)
48 (45.71)
12 (11.43)
21 (20.00)
54 (51.43) 105 (100.00)
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เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงกับรูปแบบการ
พัฒนาชุมชนพบว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติด้วยระดับนัยสาคัญที่ 0.001 มีความสัมพันธ์ที่ใน
ระดับ 0.424

6.7 การอภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์การประเมินบทบาทขององค์กรชุมชนและรูปแบบการติดต่อสื่อสารของ
สมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์สามารถสรุปได้ดัง ตารางที่
6.34
ตารางที่ 6.34 การวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ศึกษาระหว่างองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับองค์กรชุมชนราชทรัพย์
องค์ประกอบ
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
องค์กรชุมชนราชทรัพย์
ระดับการมีส่วนร่วม
แบบหุ้นส่วน
แบบให้ความคิดเห็น
บริบทร่วมกัน
มีปัญหาความมั่นคงในที่ดิน
ไม่มีปัญหาความมั่นคงในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ที่ดินเดิม
ภาคเอกชน
ภาครัฐ
รูปแบบการพัฒนาชุมชน ปรับผังชุมชน
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ระยะเวลาการดาเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2545-2549)
6 ปี (พ.ศ.2550-2555)
วิธีการสื่อสารหลัก
การพูดคุยกลุ่มย่อยภายในชุมชน
การประชุมใหญ่ทั้งชุมชน
ความถี่ในการสื่อสาร
4 ครั้งต่อเดือน
1 ครั้งต่อเดือน
บทบาทของสมาชิก
- รวมกลุ่มสมาชิก
- รวมกลุ่มสมาชิก
- ประสานการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
วิธีการสร้างความเข้าใจ
- สื่อสารข้อมูลให้เข้าใจตรงกันอย่างต่อเนื่อง
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดาเนินการ
ร่วมกันในการตัดสินใจ
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดาเนินการ
- สร้างตัวแทนในกลุ่มย่อยเพือ่ การประสานงาน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง - เสนอความคิดความต้องการของแต่ละบุคคล - นาองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานความ
ในการตัดสินใจ
และให้สมาชิกยอมรับร่วมกัน
เข้าใจร่วมกัน
ประเด็นการติดต่อสือ่ สาร - การผ่อนชาระค่าที่ดินและค่าที่อยูอ่ าศัย
- การผ่อนชาระค่าที่ดินและค่าที่อยูอ่ าศัย
- ระบบการผ่อนชาระค่าที่ดินและค่าทีอ่ ยู่อาศัย
- การสร้างกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
แผนผังโครงข่ายทางสังคม
ระดับค่าความเป็น
ศูนย์กลาง

แผนผังโครงข่ายทางสังคม
ระดับค่าความเชื่อมโยง
ศูนย์กลาง

231

ตารางที่ 6.34 การวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ศึกษาระหว่างองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับองค์กรชุมชนราชทรัพย์
องค์ประกอบ
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
องค์กรชุมชนราชทรัพย์
การประเมินบทบาท
- ประสานการรวมกลุ่มองค์กร
- ประสานการรวมกลุ่มองค์กร
องค์กรชุมชนของสมาชิก - ประสานกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
- ประสานกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
- ประสานด้านการเงิน และการดาเนินการ
- ประสานการบริหารดูแลทรัพย์สินส่วนรวม
- ประสานการเจรจาด้านที่ดินของชุมชน
ของชุมชน
ความพึงพอใจในการ
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ระดับค่าความพึงพอใจมาก
ระดับค่าความพึงพอใจปานกลาง
ของสมาชิกองค์กรชุมชน

จากตารางที่ 6.34 อธิบายได้ว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีส่วนร่วมในระดับหุ้นส่วนใน
ทุกขั้นตอนของการดาเนินโครงการ ซึ่งต่างจากองค์กรชุมชนราชทรัพย์มีส่วนร่วมในระดับให้
ความคิดเห็นของขั้นตอนการดาเนินโครงการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ 2)
การวางแผนโครงการ และ 3) การออกแบบพัฒนาชุมชน ส่วนขั้นตอนการดาเนินโครงการกับ
ขั้นตอนการดูแลรักษาชุมชนจะมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน (ดูตารางที่ 6.6 กับ 6.12 ประกอบ) ผล
การวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ de Kruijf (2008) ที่กล่าวไว้การถูกแทรกแซงในการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนจะทาให้องค์กรมีความเข้าใจในบทบาทที่คาด
เคลื่อน ซึ่งจะส่งผลทาให้ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอกลดลง
ในประเด็น การวิ เ คราะห์ ก ารแทรกแซงสนับ สนุ นเชิง กระบวนการจากองค์ กรอื่น ทั้ ง
ภายในและภายนอกชุมชนระหว่างองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับองค์กรชุมชนราชทรัพย์ ดังตาราง
ที่ 6.35 อธิบายได้ว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีการเชื่อมโยงและได้รับการแทรกแซงจากองค์กร
อื่นทั้งภายในและภายนอกชุมชนมากกว่าองค์กรชุมชนราชทรัพย์ กล่าวคือองค์กรชุมชนคลองลา
นุ่นมีก ารประสานระบบดาเนินการกับกลุ่ มออมทรัพย์ภายในชุมชนที่มีการแทรกแซงให้การ
สนับสนุนทั้งด้านการเงิน ความรู้และการดาเนินงาน ในขณะที่องค์กรชุมชนราชทรัพย์ไม่มีระบบ
กลุ่มออมทรัพย์ช่วยในการแทรกแซงสนับสนุนให้กับองค์กรในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
นอกจากนี้องค์กรชุมชนคลองลานุ่นยังมีการประสานเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นภายนอก
ชุมชน 4 องค์กร ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่มีการแทรกแซงให้การสนับสนุนทั้งด้าน
การเงิน ความรู้และการดาเนินงาน ในขณะที่องค์กรอื่น เช่น สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชน กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีได้มีการแทรกแซงให้การสนับสนุน 2 ด้าน คือ ด้านความรู้
และด้านการดาเนินงานเพื่อจะสามารถนามาปรับใช้กับการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ในขณะที่
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องค์กรชุมชนราชทรัพย์มีเพียง 2 องค์กรภายนอกเท่านั้นที่มีการแทรกแซงให้การสนับสนุนใน
การดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์ กรชุมชนที่มีการแทรกแซงให้การ
สนับสนุนทั้งด้านการเงิน ความรู้และการดาเนิน งาน ส่วนสานักงานทรัพย์สินมีการแทรกแซงให้
การสนับสนุน 2 ด้าน คือ ด้านความรู้และด้านการดาเนินการ

ภายนอกชุมชน

การแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจากองค์กรอื่น

ภายในชุมชน

ตารางที่ 6.35 การวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะการแทรกแซงสนับสนุนจากองค์กรอื่นระหว่างองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับ
องค์กรชุมชนราชทรัพย์
ประเด็นการแทรกแซงสนับสนุนองค์กรชุมชนจากองค์กรอื่น
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
องค์กรชุมชนราชทรัพย์
กลุ่มออมทรัพย์
เงิน

ความรู้

ดาเนินงาน

สานักงานทรัพย์สินฯ
เงิน
ความรู้

ดาเนินงาน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
เงิน


ความรู้


ดาเนินงาน


สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชน (สอช.)
เงิน
ความรู้

ดาเนินงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์
เงิน
ความรู้

ดาเนินงาน

กรมตรวจบัญชี
เงิน
ความรู้

ดาเนินงาน


กล่าวโดยสรุปสาหรับประเด็นการแทรกแซงให้การสนับสนุนจากองค์กรอื่นทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนขององค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีความหลากหลายกว่าองค์กรชุมชนราชทรัพย์
ซึ่งมีผลต่อลักษณะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่จะทาให้องค์กรชุมชนและสมาชิกเกิดการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นต่อกระบวนการวางแผนดาเนินโครงการบ้านมั่นคง สามารถนาไปสู่การ
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เปลี่ยนแปลงทัศนคติกับพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมและการติดต่อสื่อสารซึ่งกันท่ามกลางสมาชิก
องค์กรชุมชนได้อย่างเป็นโครงข่ายมากขึ้น ดังที่ จินตวีร์ เกษมสุข (2554) Timpka et al. (2007)
Conti (2010) และ Brummel, Nelson, and Jakes (2012) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับลักษณะการ
ปฏิสั มพั นธ์ ทาให้ เ กิ ดการเรียนรู้และการสนับ สนุนทรัพยากรซึ่งกันท่ ามกลางสมาชิกภายใน
โครงข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์เหล่านั้น
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกั บประเด็นบริบทที่มีค วามหมายร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชน
เกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัยพบว่า สมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นส่วน
ใหญ่รู้สึกว่ามีปัญหาด้านนี้ ส่วนสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่ามีปัญหา (ดู
ตารางที่ 6.2 กับ 6.8 ประกอบ) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการให้คุณค่าวัตถุประสงค์
โครงการบ้านมั่นคงกับระดับการเข้าร่วมกิจกรรมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา
สมาชิกขององค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับกรณีศึกษาสมาชิกขององค์กรชุมชนราชทรัพย์ทาให้
สามารถสรุป ได้ ว่า การให้ คุ ณ ค่ าวั ต ถุ ป ระสงค์ โครงการบ้า นมั่ นคงมีผ ลต่ อ ระดับ การเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง กล่าวได้ว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่ว น
ปัจจัยทาให้เกิดการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนจะมาจากความตระหนักต่อปัญหาความมั่นคงใน
การอยู่อาศัยในระดับสมาชิกขององค์กรชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วม
แบบให้ความคิดเห็นพบว่าสมาชิกขององค์กรชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ ตระหนักเกี่ยวกับปัญหาด้าน
ความมั่นคงในการอยู่อาศัยในระดับสมาชิกขององค์กรชุมชน นอกจากนี้รูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นยั งถูกแทรกแซงจากองค์กรภายนอก
ทาให้การตัดสินใจในขั้นตอนดาเนินโครงการด้านการกาหนดวัตถุประสงค์ ด้านการวางแผน
โครงการ และด้านการออกแบบพัฒนาชุมชนขององค์กรชุมชนมีเพียงระดับการให้ความคิดเห็น
เท่านั้น ข้อค้นพบนี้สนับสนุนผลการวิเคราะห์และการอภิปรายไว้ในบทที่ 4 และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ de Kruijf (2008) ได้กล่าวไว้ว่าบริบทที่มีความหมายร่วมกันได้ส่งผลให้เกิดบทบาท
ขององค์กรชุมชนและรูปแบบโครงข่ายทางสังคมท่ามกลางสมาชิก ขององค์กรชุมชนที่ต่างกันอีก
ด้วย
ในการประเมินวิธีการรับรู้วัตถุประสงค์ของโครงการบ้านมั่นคงพบว่าองค์กรชุมชนคลอง
ลานุ่นใช้การพูดคุยกันเองกลุ่มย่อยภายในชุมชนอยู่ในระดับมาก ซึ่งมากกว่าองค์กรชุมชนราช
ทรัพย์ที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยแหล่งการรับรู้วัตถุประสงค์ของโครงการบ้านมั่นคงในสมาชิก
องค์กรชุมชนคลองลานุ่นมี 3 แหล่งที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ รับรู้จากคณะกรรมการ
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องค์กรชุมชน สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุ ม ชน ตามล าดั บ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สมาชิ ก องค์ ก รชุ ม ชนราชทรั พ ย์ มี แ หล่ ง การรั บ รู้
วัตถุประสงค์ของโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด 2 แหล่ง ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
และคณะกรรมการองค์ ก รชุม ชน ตามล าดับ ความแตกต่ างแหล่ งการรับรู้ วัต ถุ ป ระสงค์ ของ
โครงการบ้านมั่นคงระหว่างองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับองค์กรชุมชนราชทรัพย์ คือ สอช. เมื่อ
วิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่ามี อิทธิพลในเชิงกระบวนการเนื่องจาก สอช. เป็นองค์กรที่มาจาก
การรวมกลุ่มของผู้นาองค์กรชุมชนในแต่ละแห่งที่มีการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงเป็นไปเพื่อ
การแลกเปลี่ยนวิธีการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการดาเนินการร่วมกันของสมาชิก
องค์กรชุมชน มีผลทาให้การประเมินคุณค่าในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกองค์กร
ชุมชนคลองลานุ่นสูงกว่าสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์
การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงพบว่าสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
และสมาชิกองค์กรชุมชนราชทรัพย์เข้าร่วมการดาเนินโครงการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับองค์กร
ชุมชนคลองลานุ่นจะมีกิจกรรมที่สร้างความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมมาก คือ กิจกรรมรวมกลุ่ม
พัฒนาที่อยู่อาศัย
บทบาทของสมาชิกองค์กรชุมชนในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงพบว่าองค์กรชุมชน
คลองลานุ่นมี 2 บทบาทที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การรวบรวมกลุ่มสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
และการประสานการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ ส่วนองค์กรชุมชนราชทรัพย์มี 1 บทบาท
ที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การประสานการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
การประเมินบทบาทขององค์กรชุมชนของสมาชิกองค์กรพบว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
มี 2 บทบาทที่อ ยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ บทบาทการประสานการรวมกลุ่มสมาชิกและการ
ประสานกิจกรรมการมีส่วนร่วม ส่วนองค์กรชุมชนราชทรัพย์มี 1 บทบาทที่อยู่ในระดับมากที่สุด
ได้แก่ การประสานการรวมกลุ่มสมาชิก
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงพบว่าองค์กร
ชุมชนคลองลานุ่นมี 2 ขั้นตอนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนกาหนดรูปแบบการ
ดาเนินงาน และขั้นตอนกาหนดแนวทางแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย ตามลาดับ ส่วน
องค์ ก รชุ ม ชนราชทรั พ ย์ มี 1 ขั้ น ตอนอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ขั้ น ตอนก าหนดแนวทาง
แก้ปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย
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การสร้างความเข้าใจร่วมกันในการตัดสินใจพบว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่นใช้ 3 วิธีการ
อยู่ใ นระดับมากถึงมากที่สุ ด ได้แก่ การสร้างตัวแทนในกลุ่ มย่อยเพื่อประสานความเข้าใจใน
โครงการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการวางแผน และการสื่อสารข้อมูลการดาเนิน
โครงการให้เข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง บทบาทดังกล่าวนับเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบสองทางที่จะ
สามารถทาให้เกิดการเจรจาและการตัดสินใจร่วมกันได้ดังกล่าวไว้โดย Hamdi and Goethert
(1997) ส่วนองค์กรชุมชนราชทรัพย์ ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการวางแผน
อยู่ใ นระดับมาก ส่ ว นการสื่ อ สารข้อมูล อย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับน้อย วิธี การสื่ อ สารเน้นการ
ประชุมใหญ่กับการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นลักษณะปฏิสัมพันธ์แบบทางเดียวทาให้ยากต่อการเกิด
ปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง ส่วนวิธีการสร้างตัวแทนในกลุ่มย่อยเพื่อประสานความเข้าใจที่เป็นการ
ปฏิสัมพันธ์แบบสองทางไม่ได้ใช้ในการสื่อสาร
การแก้ปัญหาความขัดแย้งความคิดเห็นในการตัดสินใจท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชน
พบว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่นใช้วิธีการเสนอความคิดความต้องการของแต่ละบุคคลให้สมาชิก
ยอมรับร่วมกันอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์กรชุมชนราชทรัพย์ให้องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ประสานความเข้าใจร่วมกันอยู่ในระดับมากที่สุด
ประเด็นการติดต่อสื่อสารท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชนพบว่า องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
มีการติดต่อด้านการผ่อนชาระค่าที่ดินที่อยู่อาศัยและการสร้างกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการอยู่อาศัย
ร่วมกันอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์กรชุมชนราชทรัพย์มีการติดต่อด้านการผ่านชาระค่าที่ดินที่อยู่
อาศัยในระดับมากเพียงด้านเดียว
ประเด็นการติดต่อ สื่อสารภายนอกชุมชนของสมาชิกองค์กรชุมชนพบว่า องค์กรชุมชน
คลองลานุ่นมีการติดต่อด้านระบบการผ่อนชาระค่าที่ดินที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับมาก ส่วนองค์กร
ชุมชนราชทรัพย์มีการติดต่อภายนอกชุมชนแต่ละด้านอยู่ในระดับน้อยที่สุด อธิบายได้ว่าการ
เชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกขององค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบการ
บริหารเงินเข้ามาใช้ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงมากกว่าองค์กรชุมชนราชทรัพย์
โครงข่ายทางสังคมระหว่างองค์กรชุมชนคลองลานุ่นกับองค์กรชุมชนราชทรัพย์มีความ
ต่างกัน โดยองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีลักษณะโครงข่ายทางสังคมแบบสื่อสารอย่างครอบคลุม
ส่วนองค์กรชุมชนราชทรัพย์มีลักษณะโครงข่ายทางสังคมแบบมีศูนย์กลางการมีสื่อสาร เมื่อดู
รายละเอียดตัวชี้วัดโครงข่ายทางสังคมพบว่า องค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีสมาชิกที่มีบทบาทเป็น
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ศูนย์กลางกับบทบาทเชื่ อมโยงศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารมากกว่า องค์กรชุมชนราชทรัพย์
โดยองค์กรชุมชนราชทรัพย์ต้องมีองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยในบทบาทการเป็นศูนย์กลางและ
การเชื่อมโยงในการติดต่อ สื่อ สารข้อ มูล ท่ามกลางสมาชิกขององค์กรชุมชนราชทรัพย์ ความ
แตกต่างของโครงข่ายทางสังคมมีผลการกระบวนการรับรู้สาระของการดาเนินโครงการบ้าน
มั่นคงในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้สอดคล้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาชุมชนกล่าวที่กล่าวไว้โดย de Kruijf (2008) ดังนั้นองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีโครงข่าย
ทางสังคมแบบสื่อสารอย่างครอบคลุมจึงทาให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกเป็น
แบบหุ้ น ส่ ว น ซึ่ง เป็น ระดั บ ที่ม ากกว่ าองค์ ก รชุม ชนราชทรั พย์ ที่ มี โ ครงข่ ายทางสั งคมแบบมี
ศูนย์กลางการสื่อสารจึงทาให้กระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกเป็นแบบให้ความคิดเห็น
แต่อย่างไรก็ตามสาหรับเครื่องมือการบริหารเชื่อมโยงสมาชิกขององค์กรชุมชนคลองลา
นุ่นที่ต่างจากองค์กรชุมชนราชทรัพย์ที่ใช้วิธีการสื่อสารอย่างครอบคลุมด้วยการแบ่งกลุ่มย่อย
ทางสังคมขององค์กรสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการมี
สภาพบริบทที่มีปัญหาร่วมกันของสมาชิกและขนาดของสมาชิกองค์กรชุมชนที่ไม่มากเกินไปจน
กลายเป็นอุปสรรคของการสื่อสาร ดังที่ Brummel, Nelson, and Jakes (2012) ได้กล่าวไว้
ดังนั้ น เงื่ อ นไขและข้ อ จากั ดของการใช้เ ครื่อ งมื อ เชิ งกระบวนการสร้างปฏิสั มพั นธ์ อ ย่างเป็ น
โครงข่ายสื่อสารครอบคลุมด้วยวิธีการจัดกลุ่มย่อยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานคือ 1) ขนาดชุมชนต้องไม่
มีขนาดใหญ่ มากเกิ นกว่าการจัดระบบเชื่อมโยงสื่อ สารด้วยสมาชิกองค์ กรชุมชน 2) สมาชิก
องค์กรชุมชนจาเป็นต้องมีสถานภาพบริบทปัญหาร่วมกันจึงจะสามารถทาให้เกิดการสื่อสารด้วย
กลไกทางสังคมนี้ได้ และ 3) สถานภาพของสมาชิกในองค์กรชุมชนต้องไม่มีความขัดแย้งซึ่งกัน
อย่างรุนแรงจนทาให้สมาชิกไม่มีสามารถมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันท่ามกลางระบบทางสังคมได้
การประเมินความพึงพอใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกองค์กรชุมชน
พบว่าองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกขั้นตอนการดาเนินโครงการ
ส่วนองค์กรชุมชนราชทรัพย์ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงอยู่ใน
ระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงนี้นับเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึง
การให้คุณค่าของการรวมกลุ่มและกระบวนการมีส่วนร่วมที่ดี เนื่องจากถ้าสมาชิก ขององค์กร
ชุมชนมีการสื่อสารความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม และแนวทางดาเนินโครงการที่
ตรงกัน เมื่อมีการดาเนินโครงการมักจะมีความพึงพอใจในระดับมาก แต่ถ้า สมาชิกขององค์กร
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ชุมชนมีความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงที่ไม่ตรงกัน เมื่อมีการ
ดาเนินโครงการมักจะมีความพึงพอใจลดลง
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บทที่ 7
การสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
แนวคิดด้านการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่จะมีองค์กรภาครัฐเป็นหน่วย
หลักในกระบวนการวางแผนและดาเนินโครงการ โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่โต้แย้งว่ากระบวนการ
วางแผนดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชน เนื่องจากไม่สามารถเข้าใจถึง
บริบทของชุมชนเหล่านั้น และบ่อยครั้งการดาเนินการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนมักจะมี
วัตถุประสงค์ที่ขัดแย้งกับชุมชนในพื้นที่ จนเกิดความขัดแย้งและการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชน
เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการด าเนิ น การขององค์ ก รภาครั ฐ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วน าไปสู่ พั ฒ นารู ป แบบ
กระบวนการวางแผนเพื่อ การฟื้นฟูเ มืองและการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่ วนร่ว มขององค์ กร
ชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดต่อสื่อสารเจรจา
แบบสองทางเพื่อการค้นหาข้อตกลงร่วมกันในทิศทางและรูปแบบการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นแห่งหนึ่งที่เคยมีรูปแบบกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมืองที่มีหน่วยงาน
หลั ก เป็น ภาครั ฐ และได้ มีก ารพั ฒ นากระบวนการวางแผนแบบมี ส่ ว นร่ว มกั บองค์ กรชุ ม ชน
นโยบายดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผ่านการ
ขับเคลื่อนด้วยโครงการบ้านมั่นคง โดยการค้นหาชุมชนที่มีแนวโน้มต่อปัญหาความไม่มั่นคงใน
ที่ดินและที่อยู่อาศัยเข้าร่วมโครงการเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์แบบสองทางกับองค์กรชุมชนในแต่ละ
ขั้นตอนของการดาเนินโครงการอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง ร่วมกับวิธีการสร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์
อย่างเป็นระบบโครงข่ายระดับเมืองเพื่อให้สมาชิกระหว่างองค์กรชุมชนภายในพื้นที่ระดับเมือง
สามารถสนทนาอภิปรายร่วมกันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงกระบวนการขององค์กรชุมชน
อื่นที่มีลักษณะขององค์ประกอบที่คล้ายกัน ด้วยวิธีการสนับสนุนด้านงบประมาณและการจัดตั้ง
องค์กรที่มาจากตัวแทนสมาชิกแต่ละองค์กรภายในพื้นที่ระดับเมืองมีหน้าที่ดูแลกระบวนการ
รวมกลุ่มอย่างเป็นโครงข่ายกับดูแลสมาชิกองค์กรทั้งหมดให้สามารถขับเคลื่อนโครงการบ้าน
มั่นคงได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ชื่อว่า “สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ
(สอช.)” ผลจากลัก ษณะองค์ ประกอบเชิงกระบวนการที่หลากหลายส่ งผลให้อ งค์กรชุมชนมี
บทบาทหน้าที่ต่างกันและมีผลของรูปแบบพัฒนาชุมชนที่ต่างกันด้วยเช่นกัน
ผลการวิจัยครั้งนีพ้ บว่าการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงมีองค์กรชุมชนบางกลุ่มมีส่วนร่วม
ในการดาเนินโครงการเพียงระดับให้ความคิดเห็น หมายถึง การดาเนินโครงการบ้านมั่นคงไม่
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สามารถบรรลุ เ ป้า หมายที่ว างไว้ได้ ทั้งหมด บทบาทขององค์ กรชุมชนที่เ กิดขึ้นต่า งกัน และ
นอกจากนั้นลักษณะโครงข่ายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่างกันอีกด้วย โดยมีปัจจัยสาคัญที่ทาให้
บทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการบ้านมั่นคงมีความแตกต่างกัน 2
ประเด็น ได้แก่ 1) การให้คุณค่าต่อวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน และ 2) กิจกรรม
และการสื่อสารอย่างเป็นโครงข่าย สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

7.1 การสรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยแบ่งประเด็นการอธิ บายเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การอภิปราย
ผลการวิจัย และ 2) การสรุปข้อค้นพบจากการวิจัย
7.1.1 การอภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยแบ่งการอภิปรายเป็น 2 ระดับ ตามระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ 1)
การอภิปรายผลวิจัยระดับภาพรวม และ 2) การอภิปรายผลวิจัยระดับเชิงลึก
การอภิปรายผลการวิจัยระดับภาพรวม
การศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วน
ร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานครพบว่าองค์กรชุมชนจานวน 130 แห่ง โดยมีองค์กร
ชุมชน 3 ใน 4 ขององค์กรชุมชนทั้งหมดมีรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน ที่เหลือ 1
ใน 4 มีรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น
ปัจจัยภายนอกในประเด็นด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงพบว่า
ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ดินภาคเอกชน รูปแบบการพัฒนาชุมชนด้านที่ดินมักจะมี
การย้ า ยชุ ม ชนไปตั้ ง ถิ่ น ฐานในที่ ดิ น อื่ น ที่ ส ามารถสร้ า งความมั่ น คงในกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ
ครอบครองที่ดินขององค์กรชุมชนได้ โดยองค์กรชุมชนส่วนใหญ่จะมีบทบาทการมีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วน ซึ่งต่างจากชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในกรรมสิทธิ์ภาครัฐที่ส่วนใหญ่ภาครัฐให้การสนับสนุน
ด้า นที่ ดิ น ท าให้ มี อ งค์ ก รชุ ม ชนกลุ่ ม หนึ่ ง มี ส่ ว นร่ ว มเพี ย งระดั บให้ ค วามคิ ด เห็ น และมี ค วาม
หลากหลายในรูปแบบการพั ฒนาชุ มชน สาหรับประเด็นนี้สามารถอธิบายได้ 2 ประเด็นตาม
กรอบแนวคิด ได้แก่ 1) ด้านบริบทที่มีความหมายร่วมกันที่กล่าวไว้โดยปุสตี อาคมานนท์ กับ
ปัทมา สุพรรณกุล (2549) และ สมพงษ์ พัดปุย (อ้างใน ฉันทัส เพียรธรรม, 2542) เกี่ยวกับ
ปัญ หาการที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองที่ดินกับภาคเอกชนได้ ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการ
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สื่อสาร การให้คุณค่าและทัศนคติร่วมกันทาให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการแก้ปัญหาของสมาชิกที่มี
บริบทความหมายเดียวกั น ทั้งนี้การตระหนักต่อปัญหาจะนาไปสู่ การสื่อ สารอย่างเป็นระบบ
นาไปสู่การมีส่วนร่วมในการกาหนดกลยุทธที่จะสามารถสร้ างรูปแบบการแก้ปัญหาร่วมกันของ
สมาชิก ได้ ลั ก ษณะปฏิสั มพันธ์ ของสมาชิกองค์ กรชุมชนจะมีบทบาทสาคั ญ ในการเป็นกลไก
ขับเคลื่อนกระบวนการวางแผนและดาเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนประเด็นที่ 2) ด้าน
การแทรกแซงของภาครัฐในการผลักดันการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนขององค์ กรชุมชน
ที่มากเกินไปดังที่ Turner (อ้างใน นพดล สหชัยเสรี, 2543) และ de Kruijf (2008) ได้กล่าวว่า
องค์กรชุมชนจะไม่สามารถดาเนินการพัฒนาชุมชนได้ ถ้าไม่มีการเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก
เช่น การแทรกแซงสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ส่วนรวมของชุมชน
ในกรณี ขององค์ ก รชุม ชนราชทรัพย์ ขาดความตระหนักเกี่ยวกับปัญ หาพัฒนาชุมชนร่ว มกั น
ท่ามกลางสมาชิกในองค์กรชุมชนทาให้เกิดการรวมกลุ่มลดลง ส่งผลให้สานักงานทรัพย์ฯ สร้าง
เงื่อนไขข้อผูกพันในการให้สัญญาเช่าที่ดินในระยะยาว 30 ปี แลกกับการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
เพื่อเข้าร่วมและดาเนินโครงการบ้านมั่นคง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นดังที่ Turner และ de Kruijf กล่าวคือ
การแทรกแซงจากระบบองค์ ก รที่ ใ หญ่ ก ว่ า ได้ แ ทรกแซงการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
แก้ ปั ญ หาขององค์ ก รชุ มชนเกิ ดขึ้น ทาให้เ กิด ความแตกต่ างในการรับรู้ ต่อ ปัญ หาของชุ มชน
ตามมา ดังนั้นจึงมีองค์กรชุมชนบางกลุ่มที่มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนเพียงระดับให้ความ
คิดเห็น
เมื่ อ เปรี ย บเทีย บความแตกต่ า งระหว่ า งบทบาทขององค์ ก รชุม ชนที่มี ส่ ว นร่ว มแบบ
หุ้นส่วนกับมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นพบว่าองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบทบาท
ในการเป็นตัวประสานเชื่อ มโยงในกระบวนการวางแผนและดาเนินโครงการมากกว่าองค์กร
ชุมชนมีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นสอดคล้องกับทฤษฎีบทบาทตัวกลางประสานเชื่อมโยงของ
องค์กรชุมชนระหว่างองค์กรภายนอกกับสมาชิกองค์กร (ประเวศ วสี, 2555; บวชศักดิ์ อุวรรณ
โณ และถวิลวดี บุรีกุล, 2549; ปุสตี อาคมานนท์ และปัทมา สุพรรณกุล , 2549; เจมส์ แอล เคร
ตัน; 2543; ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, 2543; วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ, 2543; สมพงษ์ พัดปุย อ้างใน
ฉันทัส เพียรธรรม, 2542; Harrison and Glasmeier cited in Ross and Leigh, 2000; Hamdi
and Goethert, 1996) บทบาทขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนในการเป็นตัวกลาง
ประสานเชื่อมโยงกับสมาชิกองค์กรได้มุ่งเน้นการรับรู้วัตถุประสงค์ด้วยการติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม
ย่อยภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังที่ Faludi (1984) Kumar and van Dissel (1996) Hamdi
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and Goethert (1997) และ Silverman (2001) ได้กล่าวเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ใน
ลักษณะกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบสองทางที่ มักจะสามารถสร้าง
ความรับรู้และทัศนคติร่วมกันท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชนได้ ซึ่งนับเป็นพื้นฐานสาคัญของการ
เกิดโครงข่ายทางสังคมอย่างมีระบบที่จะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดาเนินการ
เกิดขึ้นตามมา อย่างไรก็ตามสาหรับกรณีศึกษาองค์กรชุมชนคลองลานุ่น เป็นองค์กรชุมชนที่มี
ขนาดองค์ ก รไม่ ใ หญ่ ม ากจึง ทาให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการสื่ อ สารด้ว ยวิ ธี ก ลุ่ ม ย่อ ยได้ผ ลอย่า ง
ครอบคลุมทั้งองค์กร สาหรับงานวิจัยครั้งนี้อาจไม่สามารถสรุปได้ว่าการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ใน
ลักษณะย่อยจะสามารถใช้ได้ผลเสมอไป ดังข้อโต้แย้งของ Brummel, Nelson, and Jakes
(2012) ที่ได้กล่าวว่าเงื่อนไขและข้อจากัดของการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ในลักษณะกลุ่ มย่อยจะต้อง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของขนาดชุมชนที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่า
ขนาดของชุมชนที่ใหญ่ที่สุดที่ยังสามารถใช้การสื่อสารแบบกลุ่มย่อยควรมีขนาดเพียงใด และ
สมาชิกภายในกลุ่มย่อยและตัวแทนสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มย่อยภายในองค์กรชุ มชนจะต้อง
มีสภาพปัญหาร่วมกันหรือการตีความให้คุณค่าให้ทิศทางเดียวกันและปราศจากความขัดแย้ง
ภายในระบบจนถึงระดับไม่สามารถสื่อสารกันได้
สาหรับประเด็นทางด้านกิจกรรมและวิธีการสื่อสารการรับรู้ในวัตถุประสงค์และแนวทาง
ดาเนินโครงการดังที่กล่าวโดย Ashby (1957) Cadwallader (1959) Faludi (1984) Hamdi and
Goethert (1997) และ Repetti and Prelaz-Droux (2002) ถึงกลไกบทบาททางสังคมที่เป็นสิ่ง
สาคัญทาให้เกิดการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ท่ามกลางผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นวิธีการปฏิสัมพันธ์และ
ระบบการสื่ อ สารท่ามกลางสมาชิกขององค์ กรชุ มชนเป็นสิ่ งสาคั ญที่ทาให้เ กิดการมีส่ วนร่ว ม
โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์แบบสองทางในกลุ่มย่อยทางสังคมจะทาให้ง่ายต่อการรับรู้และความ
เข้าใจร่ว มกั นอย่างเป็นระบบโครงข่าย แบบแผนทางสังคมที่เ กิดขึ้นจะนาไปสู่ ฉั นทามติการ
ตัดสินใจของสมาชิกองค์กรชุมชนได้ หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยนี้พบว่ามีความสอดคล้อง
กับทฤษฎีที่กล่าวมา คือ องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีการใช้การพูดคุยกันเองในกลุ่ม
ย่อยภายในชุมชนระดับที่มากกว่าองค์กรชุมชนที่มีส่ วนร่วมแบบให้ความคิ ดเห็น นอกจากนี้
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนยังการเชื่อมโยงสื่อสารในการทาความเข้าใจวัตถุประสงค์
โครงการกับองค์กรภายนอกมากกว่าองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น
กล่าวโดยสรุปในการอภิปรายผลการวิจัยในระดับภาพรวมระหว่างหลักฐานเชิงประจักษ์
จากการวิจัยครั้งนี้ กับทฤษฎีบทบาทขององค์กรชุมชนที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมีความ
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สอดคล้องเกี่ยวกับบทบาทในกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อกาหนดนโยบายและค้นหา
แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง และบทบาทการ
สื่อสารเชื่อมโยงท่ามกลางสมาชิกขององค์กรชุมชนเพื่อการตีความหมายและการให้คุณค่าใน
ประเด็นปัญหาความไม่มั่นคงและคุณภาพด้า นที่อยู่อาศัยของชุมชน การสร้างความรู้จะนาไปสู่
การปรับทัศนคติความเข้าใจและจะกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการรวมกลุ่มองค์กร
ชุ ม ชนและการสื่ อ สารเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น ท่ า มกลางสมาชิ ก ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด การรั บ รู้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในแต่ล ะขั้นตอนของกระบวนการวางแผน
พัฒนาชุมชน
การอภิปรายผลการวิจัยระดับเชิงลึก
หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการศึกษาวิเคราะห์ ระดับเชิงลึกด้วยกรณีศึกษาเปรียบเทียบ
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนกับองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น โดยมี
หน่วยวิเคราะห์เป็นสมาชิกองค์กรชุมชน พบว่าในแต่ละขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ขององค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกขั้นตอน ส่วนองค์กร
ชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นจะมีลักษณะดังที่ Turner (อ้างใน นพดล สหชัยเสรี ,
2543) และ de Kruijf (2008) ได้กล่าวเกี่ยวกับการแทรกแซงขององค์กรภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ
การสร้างเงื่อนไขในการพยายามผลักดันการมีส่วนร่วมขององค์กรชุม ชนจากการสร้างเงื่อนไข
ระหว่างองค์ กรเพื่ อให้อ งค์ กรชุมชนมีการรวมกลุ่มดาเนินการ ดังนั้นในขั้นตอนการรวมกลุ่ ม
องค์กรชุมชนเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงถูกกาหนดโดยองค์กรภายนอก ซึ่งไม่ได้มา
จากรับรู้ให้ คุณ ค่าของการรวมกลุ่ มของสมาชิกองค์ กรเพื่อวัต ถุประสงค์นี้ จึงทาให้เ กิดความ
แตกต่างในการรับรู้ของวัตถุประสงค์และแนวทางดาเนินการร่วมกันของสมาชิกองค์กรชุมชนที่
จะส่งผลกระทบต่อบทบาทขององค์กรชุมชนในการสื่อสาร ความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมและการตัดสินใจร่วมกันท่ามกลางสมาชิกองค์กรชุมชน ดังกรณีศึกษาขององค์กรชุมชน
ราชทรัพย์ที่สานักงานทรัพย์สินฯ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้แทรกแซงสร้างเงื่อนไขข้อผูกพันใน
การให้สัญญาเช่าที่ดินในระยะยาว 30 ปี แลกกับการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนเข้าร่วมดาเนิน
โครงการบ้านมั่นคง โดยมีสานักงานทรัพย์สินฯ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีบทบาทในการ
เป็นศูนย์กลางการสื่อสารแทนที่จะเป็นสมาชิกภายในองค์กรชุมชนที่ควรมีบทบาทในการเป็น
ศูนย์กลางและเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันเองภายในชุมชน
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ในประเด็นของการมีบริบทที่มีค วามหมายร่วมกันที่กล่าวโดยปุสตี อาคมานนท์ และ
ปัทมา สุพรรณกุล (2549) และสมพงษ์ พัดปุย (อ้างในฉันทัส เพียรธรรม, 2542) มีผลต่อการ
รวมกลุ่ ม เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาชุ ม ชนร่ ว มกั น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ จากงานวิ จั ย นี้ พ บว่ า ใน
กรณีศึกษาองค์กรชุมชนคลองลานุ่นที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนมีบริบทปัญหาร่วมกันเป็นร้อยละ
90.48 ของสมาชิกองค์กรชุมชนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกรณีศึกษาองค์กรชุมชนราชทรัพย์ที่มี
ส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นมีบริบทปัญหาร่วมกันเพียงร้อยละ 34.29 นอกจากนี้กิจกรรมใน
การรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนที่มีส่ว นร่วมแบบหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่อ ยู่อาศัยสร้างความ
ตื่นตัวในการมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกองค์กรชุมชนอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กร
ชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็น จะไม่มีกิจกรรมการรวมกลุ่มที่สร้างความตื่นตัวในการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรอยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบนี้สามารถอธิบายได้ ว่าองค์กรชุมชนที่มี
ส่ ว นร่ ว มแบบให้ ค วามคิ ด เห็ น ขาดปั จ จั ย ด้ า นบริ บ ทที่ มี ค วามหมายร่ ว มกั น จึ ง ส่ ง ผลให้ ก าร
รวมกลุ่มเพื่อมีส่วนร่วมในการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชนเป็นเพียงให้ความคิดเห็นใน
ที่สุด
ประเด็นด้านแบบแผนโครงข่ายทางสังคมจาแนกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ บทบาทของ
สมาชิกองค์กรชุมชน และลักษณะโครงข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้น กล่าวคือ
การรั บ รู้ เ ข้ า ใจต่ อ บริ บ ทที่ มี ค วามหมายร่ ว มกั น และความเข้ า ใจถึ ง คุ ณ ค่ า ของ
วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคงดังกล่าวไว้โดย de Kruijf (2008)
เกี่ยวกับการตระหนักต่อปัญหาทาให้มีการติดต่อสื่อสารเพื่อค้นหาสาระในการแก้ปั ญหาของ
บุค คลหนึ่ง จะน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ และพฤติ กรรมท าให้ เ กิ ดการวางกลยุ ท ธเชิ ง
พฤติกรรมของบุคคลนั้นในการติดต่อสื่อสารกับอีกบุคคลหนึ่งเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกัน สิ่งนี้ทา
ให้ เ กิ ด การติ ด ต่ อ สื่ อ สารถั ก ทอจนกลายเป็ น ระบบโครงข่ า ยองค์ ก รเพื่ อ แก้ ปั ญ หาเหล่ า นั้ น
หลักฐานเชิงประจักษ์จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าบทบาทของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นที่มี
ส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนและองค์กรชุมชนราชทรัพย์ที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นจะมีบทบาทใน
การประสานการรวมกลุ่มสมาชิกองค์กรชุมชนเหมือนกัน แต่ กรณีศึกษาสมาชิกองค์กรชุมชน
คลองลานุ่นจะมีบทบาทในการประสานกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสมาชิกขององค์กรชุมชนใน
การดาเนินโครงการเพิ่มเข้ามาอีก นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่ละขั้นตอนใน
การดาเนินโครงการของสมาชิกองค์กรชุมชนคลองลานุ่นจะมีมากกว่าองค์กรชุมชนราชทรัพย์
โดยเฉพาะขั้นตอนการกาหนดการวางแผนรูปแบบการดาเนินโครงการ อธิบายได้ว่าสมาชิก
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องค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีความตระหนักในบริบทปัญหาส่งผลให้เกิดการติดต่อสื่อสารจนเป็น
กลุ่มย่อยทางสังคม การติดต่อสื่อสารทาให้เกิดบทบาททางสังคมสาหรับการประสานการมีส่วน
ร่วมในการดาเนินโครงการของสมาชิกองค์กรชุมชน ตลอดจนการสร้ างความเข้าใจร่วมกันและ
การแก้ ปัญ หาความขัด แย้ง ความคิ ด เห็ น ในการตัด สิ นใจร่ว มกั น ของสมาชิก องค์ กรชุ มชนมี
บทบาทในการประสานกันเอง ต่างจากกรณีศึกษาองค์กรชุมชนราชทรัพย์ที่ไม่มีบริบทปัญหา
ร่วมกันทาให้การติดต่อสื่อสารเป็นเพียงเงื่อนไขการรวมกลุ่มองค์กรที่ตกลงไว้กับ เจ้าของที่ดิน
ดังนั้นการติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนโดยองค์กรภายนอกเป็นหลัก ตลอดจนการสร้าง
ความเข้าใจร่ว มกั นและการแก้ ปัญ หาความขัดแย้งความคิ ดเห็นในการตัดสิ นใจร่ว มกันของ
สมาชิก องค์ก รชุมชนยังต้อ งพึ่ งพาการประสานจากองค์ กรภายนอกด้วยเช่นกัน สิ่ งกล่าวมา
สามารถสรุปได้ว่ าการที่ ส มาชิก ขององค์ กรชุมชนมีการรั บรู้บริบทที่มีค วามหมายร่ ว มกันจะ
สามารถน าไปสู่ ก ารสร้างวัถ ตุป ระสงค์ ก ารรวมกลุ่ มองค์ กรของสมาชิ กชุ มชน จนสามารถมี
บทบาทในกระบวนการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนกับองค์กรภายนอกได้ ส่งนี้เป็นกลไกที่ทาให้เกิด
บทบาทขององค์กรชุมชนและสมาชิกในการวางแผนและดาเนินการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนา
ชุมชนได้
ประเด็นด้านลักษณะโครงข่ายทางสังคมดังที่กล่าวโดย Robey and Sales (cited in
Kumar and van Dissel, 1996) และ Bodin and Crona (2009) เกี่ยวกับลักษณะโครงข่ายทาง
สังคมแบบสื่อสารอย่างครอบคลุ มทั้งโครงข่ายของสมาชิกองค์กรชุมชนจะทาให้เกิดการรับรู้และ
ความเข้าใจร่ว มกั นสูง มีแ นวโน้มต่อ การแบ่งปันทรัพยากรเพื่อการเกิดการตัดสิ นใจร่ว มกัน
เป็นไปอย่างฉันทามติให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ส่วนลักษณะโครงข่ายทางสังคมแบบมี
ศูนย์กลางการสื่อสารจะทาให้เกิดการควบคุมการติดต่อสื่อสารทาให้การรับรู้และความเข้าใจ
ร่วมกันเป็นไปอย่างมีข้อจากัด แนวโน้มการแบ่งปันท่ามกลางโครงข่ายที่เกิดขึ้นไม่ยืดหยุ่นทาให้
การตัดสินใจร่วมกันไม่เป็นไปอย่างฉันทามติ หลักฐานเชิงประจักษ์ ในงานนี้พบว่ากรณีศึกษา
องค์กรชุมชนคลองลานุ่นมีโครงข่ายทางสังคมแบบแบบสื่อสารอย่างครอบคลุมท่ามกลางสมาชิก
องค์กรชุมชน ส่วนกรณีศึกษาองค์กรชุมชนราชทรัพย์มีโครงข่ายทางสังคมแบบมีศูนย์กลางการ
สื่อสาร อธิบายได้ว่าปรากฎการณ์นี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น และสามารถ
วิเคราะห์ยืนยันสะท้อนผ่านการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการให้คุณค่าในการดาเนินโครงการของสมาชิก
องค์กรชุมชนด้านความพึงพอใจในแต่ละขั้นตอน พบว่ากรณีศึกษาองค์กรชุมชนคลองลานุ่นมี
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ความพึงพอใจทุกขั้นตอนการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนกรณีศึกษาองค์กรชุมชนราช
ทรัพย์มีความพึงพอใจระดับปานกลางในขั้นตอนของกระบวนการวางแผนดาเนินโครงการ
7.1.2 การสรุปข้อค้นพบจากการวิจัย
ผลการวิจัยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดการวิจัยทาให้เกิดข้อค้นพบเชิงทฤษฎี 4 ประเด็น
ได้ แ ก่ 1) บริ บทที่มี ค วามหมายร่ว มกั น 2) การรวมกลุ่ มองค์ ก รชุ มชน 3) การมีส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการวางแผนขององค์กรชุมชน และ 4) การดาเนินโครงการขององค์กรชุมชน อธิบายได้
ดังนี้
1) บริบทที่มีความหมายร่วมกัน สมาชิกชุมชนที่มีบริบทที่มีความหมายร่วมกันมักจะ
มีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนสูง เช่น การมีสถานการณ์ปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคงในการ
อยู่อาศัยหรือการตั้งถิ่นฐานร่วมกันมักจะทาให้สมาชิก ขององค์กรชุมชนมีการรับรู้และตระหนัก
เหตุปัจจัยที่จะส่งผลกระทบการอยู่อาศัยของตน เมื่อมีการติดต่อสื่ อสารและรับรู้ร่ว มกันว่ามี
บุคคลอื่นที่มีเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันมักจะพยายามแลกเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเพื่อ
นามาเป็นกลยุทธในการดาเนินการเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขสถานการณ์ในระดับส่วนบุคคลและ
ระดับส่วนรวม
2) การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน ควรมาจากการรับรู้และให้คุณค่าต่อวัตถุประสงค์ของ
การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนของสมาชิกองค์กรเพื่อการดาเนินการที่เป็นประโยชน์ระดับองค์กรและ
ระดับส่ วนบุค คลของสมาชิก องค์ กรมากกว่าการพยายามแทรกแซงและสร้างเงื่ อนไขในการ
รวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุนทรัพยากรจากองค์กรภายนอก ปัจจัย
ดังกล่าวจะทาให้การตระหนักและรับรู้ในบริบทที่มีความหมายร่วมกันลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการ
เข้าใจบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กร
3) การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการขององค์กรชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วม
ในการตัดสิ นใจของแต่ละขั้นตอนการดาเนินโครงการ ไม่ใช่การเข้าร่ว มหรือ การแลกเปลี่ยน
ความคิ ดเห็ น เมื่ อ พิ จารณาในรายละเอี ยดโดยเฉพาะขั้น ตอนการกาหนดวัต ถุ ประสงค์ ของ
โครงการจะกลายเป็นสิ่ งสาคัญต่อ การสร้างการมีส่ว นร่ว มในขั้นตอนต่อ ไปขององค์กรชุมชน
ข้อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมพิจารณาได้จาก 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรภายนอกแบบสองทาง 2) องค์กรชุมชนมีบทบาทในการดาเนินการ และ 3) องค์กรชุมชน
มีอานาจการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ทั้ง 3 ประเด็นที่กล่าวมาจะตัวชี้วัดที่จาแนกให้เห็นถึงระดับ
การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเกิดขึ้น (ดูตารางที่ 2.3 ประกอบ)
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4) การดาเนินโครงการขององค์กรชุมชน แจกแจงรายละเอียดเป็นข้อย่อยได้ 3
ประเด็น ได้แก่ 1) กิจกรรมและวิธีการติดต่อสื่อสารขององค์กรชุมชน 2) การบริหารการตัดสินใจ
ร่วมกันขององค์กรชุมชน และ 3) แบบแผนโครงข่ายทางสังคม กล่าวในรายละเอียดได้ดังนี้
4.1) กิจกรรมและวิธีการติดต่อสื่อสารขององค์กรชุมชน องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วม
แบบหุ้นส่วนใช้กลุ่มย่อยของสมาชิกองค์กรในการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดาเนินการท่ามกลางสมาชิก ทา
ให้กระบวนการมีส่วนร่วมท่ามกลางสมาชิกขององค์กรชุมชนกับองค์กรภายนอกดีกว่า องค์กร
ชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นที่ใช้ วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยการประชุมใหญ่ที่มีจานวน
ครั้งในการติดต่อสื่อสารเพียงหนึ่งครั้งต่อเดือน
4.2) การบริหารการตัดสินใจร่วมกันขององค์กรชุมชน องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วม
แบบหุ้นส่วนใช้วิธีการติดต่อสื่อสารท่ามกลางสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอความคิดเห็นและ
ความต้องการแต่ละบุคคลของสมาชิกองค์กรชุมชนเพื่อให้เกิดการเจรจาและการยอมรับร่วมกัน
ก่อนตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินโครงการ
4.3) แบบแผนโครงข่ายทางสังคม องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนจะมีลั กษณะ
โครงข่ายทางสังคมแบบสื่อสารอย่างครอบคลุมทั้งโครงข่ายของสมาชิกองค์กรชุมชน ซึ่งต่างจาก
องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นที่จะมีลักษณะโครงข่ายทางสังคมแบบมีศูนย์กลาง
การสื่อสาร ทั้งนี้โครงข่ายทางสังคมแบบสื่อสารอย่างครอบคลุมจะมีผลต่อการสื่อสารเชื่อมโยง
การรับรู้ท่ามกลางสมาชิกองค์ก รชุมชนอย่างทั่ว ถึงและทาให้เกิด การรวมกลุ่ มทางสั งคมที่จะ
สามารถน าไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมในการมี ส่ ว นร่ ว มและ
ดาเนินการฟื้ นฟูเ มืองและการพัฒนาชุมชนมากกว่า โครงข่ายทางสั งคมแบบมีศูนย์กลางการ
สื่อสาร

7.2 แบบจาลองบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
การเกิดบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนจะมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1) บริบทที่มีความหมายร่วมกัน 2) การรวมกลุ่มขององค์กร
ชุมชน 3) ระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน และ 4) โครงข่ายในการดาเนินโครงการ
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ชุมชนที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในการตั้งถิ่นฐานมักจะไม่ค่อยมีการรวมกลุ่ ม
องค์กรเพื่อพัฒนาชุมชน ในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชมส่วนใหญ่มักจะมาจากการแทรกแซงจาก
องค์กรภายนอกเพื่อแลกกับเงื่อนไขสนับสนุนการสนับสนุนทรัพยากรบางอย่าง สิ่งนี้ส่งผลให้
บทบาทการดาเนินโครงการขององค์กรชุมชนและสมาชิกองค์ กรชุมชนลดลงด้ว ย เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มไม่ได้มาจากบริบทที่มีความหมายร่วมกันทาให้ระดับการมีส่วน
ร่ว มมีลัก ษณะให้ค วามคิดเห็ นในการปฏิสั มพันธ์ กับองค์ กรภายนอก โดยเฉพาะขั้นตอนการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังส่งผลไปสู่ลักษณะโครงข่ายทางสังคมใน
การดาเนินโครงการด้วยเช่นกัน โดยบทบาทการสื่อสารหลักจะอยู่ที่องค์กรภายนอกที่เข้ามา
แทรกแซงมากกว่าบทบาทการสื่อสารหลักอยู่ที่องค์กรชุมชน (ดูภาพที่ 7.1 ประกอบ)
องค์กรภายนอก

ไม่มีปัญหา

การตั้งถิ่น
ฐานของ
ชุมชน

กาหนดด้วย
องค์กรภายนอก

การให้คุณค่าในการพัฒนาชุมชน

มีปัญหา

การสื่อสารหลักอยู่
ที่องค์กรภายนอก

มีส่วนร่วมแบบ
ให้ความคิดเห็น

การ
พัฒนา
ชุมชน

กิจกรรมและวิธีการสื่อสารอย่างเป็นโครงข่าย

กาหนดด้วย
สมาชิกองค์กร

การสื่อสารอยู่ที่
องค์กรชุมชน

บริบทที่มีความหมาย วัตถุประสงค์ของการ
ร่วมกัน: ความไม่มั่นคง รวมกลุ่มองค์กรชุมชน
ในการตั้งถิ่นฐาน

โครงข่ายในการ
ดาเนินโครงการ

มีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วน
ระดับการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผน

สมาชิกองค์กรชุมชน

บทบาทการประสานเชื่อมโยงระหว่างองค์กรภายนอกกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
ภาพที่ 7.1 แบบจาลองบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีสว่ นร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน

ส่วนชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในการตั้งถิ่นฐานมักจะมีการรวมกลุ่มองค์กร
เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกันสูง การรวมกลุ่มมักจะมาจากการให้คุณค่าร่วมกันในการพัฒนาชุมชน
ดังนั้นการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อการพัฒ นาชุมชนจะมาจากความเข้าใจและความ
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ตระหนักในปัญหาของสมาชิกองค์กรชุมชน สิ่งนี้ผลให้บทบาทการดาเนินโครงการขององค์กร
ชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มมาจากความ
เข้าใจของสมาชิกที่มีบริบทความหมายร่วมกันทาให้ระดับการมีส่วนร่วมมีลักษณะหุ้นส่วนในทุก
ขั้นตอนที่มีการปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก นอกจากนี้ยังส่งผลไปสู่ลักษณะโครงข่ายในการ
ดาเนินโครงการด้วยเช่นกัน โดยบทบาทการสื่อสารหลักจะอยู่ที่องค์กรชุมชนมากกว่าองค์กร
ภายนอกที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการดาเนินโครงการ

7.3 ผลการวิจัยนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีกระบวนการวางแผน
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการ
มีส่วนร่วมในโครงการบ้านมั่นคงนาไปสู่ทฤษฎีกระบวนการวางแผนเพิ่มเติมจากที่
Faludi (1984) ได้กล่าวไว้เป็นทฤษฎีที่อธิบายเชิงกระบวนการเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิ ธี ก ารโดยเฉพาะวิ ธี ก ารตั ด สิ น ใจและบทบาทของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในกระบวนการ
วางแผน และนอกจากนี้ กระบวนการวางแผนในเนื้อหาสาระใดสาระหนึ่งจะนาไปสู่
การเกิดขึ้นขององค์กรหรือสถาบันใหม่ที่จะต้องมีการจัดเรียงบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดาเนินการในเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้น
ควบคู่กันไป ผู้วิจัยมีแนวคิดเพิ่มเติมในเชิงทฤษฎีกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับการ
เกิดขึ้นขององค์กรหรือสถาบันจะมีลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่มาจาก
สถานะบทบาททางสังคมที่แตกต่างกัน เช่น องค์กรชุมชน ภาครัฐ และองค์กรพัฒนา
เอกชน และเจ้าของที่ดิน เป็นต้น ตั้งแต่การสร้างเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน การระดม
ทรัพ ยกรทางด้า นต่า งๆ ที่สาคัญ ในการด าเนิ นตามแผนงานที่ วางไว้ ไปจนถึงการ
ตัดสินใจร่วมกัน ลักษณะบริบทดังกล่าวเป็นลักษณะของรูปแบบกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ที่ต้องมีลักษณะการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ การ
ตีความ และการสร้างทัศนคติของการรวมกลุ่ม เชิงองค์กรเพื่อความเข้าใจในบทบาท
ของแต่ละผู้มีส่วนได้เสีย ในการวางแผนและดาเนินการ ดังนั้นบทบาทขององค์กร
ชุมชนในแต่ละบทบาทของกระบวนการวางแผนท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย จะขึ้นอยู่กับ
แบบแผนการสื่อสารเพื่อการเกิดปฏิสัมพันธ์ขององค์กรชุมชนท่ามกลางผู้มีส่วนได้เสีย
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สิ่งนี้จ ะนาไปสู่ ค วามเข้าใจและการให้คุณ ค่าของการรวมกลุ่ม เชิงองค์ก ร และการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของสมาชิกให้มีบทบาทสอคดล้องในการสนับสนุนต่อการ
วางแผนและดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มเชิงองค์กรร่วมกัน
7.4 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ผลการวิจัยบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ การพัฒนาชุมชนใน
กรุงเทพมหานครได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดระดับการมีส่วนร่วมและบทบาทของ
องค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนที่สามารถนามาเป็นข้อพิจารณาในงานด้านการ
การฟื้นฟูเมือง การพัฒนาชุมชน และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนได้
อย่างเหมาะสม โดยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2)
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี และ 3) ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อเนื่อง
7.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเงื่อนไขปัจจัยที่นาไปสู่บทบาทของ
องค์ ก รชุมชนในกระบวนการมีส่ ว นร่ว มเพื่อ การพัฒนาชุม ชน ส าหรั บประกอบการตัดสิ นใจ
กาหนดนโยบายด้านการฟื้นฟูเมือง การพัฒนาชุมชน และกระบวนการวางแผน มี 3 ประเด็น
ได้แก่ 1) การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน 2) ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน และ 3) กิจกรรม
และวิธีการสื่อสารอย่างเป็นโครงข่าย
7.4.1.1 การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนพบว่าสมาชิกองค์กรชุมชนควรมีความ
เข้าใจในบริบทและวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน สิ่งนี้จะนาไปสู่
ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของการเกิ ดบทบาท
การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรชุมชน ดังนั้นการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทองค์กรชุมชน
ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนควรมีการสนับสนุนขั้นตอนการรับรู้และการสร้าง
คุณค่าการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนให้มีความชัดเจนมากขึ้น ง่ายต่อการรับรู้และเข้าใจของสมาชิก
นอกจากนี้ในกระบวนการรวมกลุ่มควรมีวิธีการวัดการรับรู้และการประเมินคุณค่าวัตถุประสงค์
ในการรวมกลุ่มองค์กรของสมาชิกชุมชนด้วย
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7.4.1.2 ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
ระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนเพื่อ การพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานครพบว่ามี
องค์กรชุมชนบางส่วนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพียงระดับให้ความคิดเห็น แม้ว่านโยบาย
โครงการบ้านมั่นคงจะมีวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมระดับหุ้นส่วนในการดาเนินโครงการก็
ตาม ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในแต่ละขั้นตอนการ
ดาเนินโครงการ โดยเฉพาะขั้นตอนการรวมกลุ่มและการกาหนดวัตถุประสงค์ควรมีการควบคุม
ให้เกิดจากกลุ่มสมาชิกขององค์กรชุมชนเอง
7.4.1.3 กิจกรรรมและวิธีการสื่อสารอย่างเป็นโครงข่าย
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างด้านกิจกรรมและวิธีการสื่อสารอย่างเป็นโครงข่าย
ระหว่างองค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนขององค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนที่มี
ส่วนร่วมแบบให้ความคิดเห็นขององค์กรชุมชนราชทรัพย์พบว่ามีการใช้ประเภทกิจกรรมและ
วิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันจนทาให้เกิดโครงข่ายทางสังคมที่ต่างกันด้วยเช่นกัน กล่าวคือองค์กร
ชุมชนที่มีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนใช้กิจกรรมและวิธีการสื่อสารแบบการรวมกลุ่มย่อยของสมาชิก
ภายในองค์กรชุมชนทาให้โครงข่ายทางสังคมมีลั กษณะการสื่อสารทุกช่องทางเป็นปัจจัยสาคัญ
ด้านบทบาทขององค์กรชุมชนในการสร้างรับรู้ความเข้าใจที่จะนาไปสู่การสื่อสารอย่างเป็นระบบ
โครงข่ายในการประสานการดาเนินการ
ดังนั้นในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
ควรมีการกาหนดลักษณะกิจกรรมและการสื่อสารขององค์กรชุมชนเป็นแบบกลุ่มย่อย และควรมี
เครื่องมือการตรวจสอบลักษณะของโครงข่ายทางสังคมของสมาชิกองค์กรที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
7.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีในการดาเนินการพัฒนาชุมชน
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนาชุมชน มีข้อเสนอแนะ 2 ขั้นตอนของการดาเนินโครงการ ได้แก่ 1) ขั้นตอนการสร้าง
คุณค่าในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชน และ 2) ขั้นตอนกิจกรรมและวิธีการสื่อสารอย่างเป็น
โครงข่าย โดยทั้งสองขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ (ดู
ภาพที่ 7.2 ประกอบ)
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องค์กรภายนอก

ไม่มีปัญหา

การตั้งถิ่น
ฐานของ
ชุมชน

กาหนดด้วย
องค์กรภายนอก

1

การสื่อสารหลักอยู่
ที่องค์กรภายนอก
2

การให้คุณค่าในการพัฒนาชุมชน

มีปัญหา

มีส่วนร่วมแบบ
ให้ความคิดเห็น

การ
พัฒนา
ชุมชน

กิจกรรมและวิธีการสื่อสารอย่างเป็นโครงข่าย

กาหนดด้วย
สมาชิกองค์กร

การสื่อสารอยู่ที่
องค์กรชุมชน

บริบทที่มีความหมาย วัตถุประสงค์ของการ
ร่วมกัน: ความไม่มั่นคง รวมกลุ่มองค์กรชุมชน
ในการตั้งถิ่นฐาน

โครงข่ายในการดาเนิน
โครงการ

มีส่วนร่วมแบบ
หุ้นส่วน
ระดับการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
วางแผน

สมาชิกองค์กรชุมชน

บทบาทการประสานเชื่อมโยงระหว่างองค์กรภายนอกกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
บทบาทการประสานเชื่อมโยงระหว่างองค์กรภายนอกกับสมาชิกขององค์กรชุมชน
ภาพที่ 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีบทบาทขององค์กรชุมชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

1) ขั้นตอนการสร้างคุณค่าในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุม ชน การสร้างคุณค่า
ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ก รอบแนวคิ ด เริ่ ม ต้ น จากการวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทที่ มี
ความหมายร่วมกันหรือไม่ของชุมชน กล่าวคือ 1) ชุมชนที่มีบริบทความหมายร่วมกัน เช่น การ
ตั้งถิ่นฐานแบบไม่มีสัญญาเช่าในที่ดินและที่อยู่อาศัยหรือชุมชนที่กาลังถูกไล่ที่ ปรากฏการณ์
เหล่านี้นับเป็นปัญหาที่ทาให้เกิดบริบทที่มีความหมายร่วมกันของสมาชิกชุมชนเป็นปัจจัยที่ทา
ให้สมาชิกชุมชนมีการรับรู้และตระหนักต่อสถานการณ์ที่มีผลต่อการดารงชีวิต ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม และการสื่อสารเชื่อมโยงอย่างครอบคลุมกับสมาชิกอื่นผู้ที่มี
สถานการณ์ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่นาไปสู่การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน และนาไปสู่รูปแบบ
การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนแบบหุ้นส่วน
ส่วนชุมชนที่ไม่มีบริบทความหมายร่วมกันมักจะมีลักษณะการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนใน
การดาเนินการฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชนจากการสื่อสารขององค์กรภายนอกเพื่อให้เกิด
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การรับรู้ให้คุณค่าร่วมกันของการรวมกลุ่มองค์กรเพื่อ การพัฒนาชุมชน จากการแทรกแซงการ
รวมกลุ่มและการกาหนดวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนทาให้การสื่อสารหลักอยู่ที่
องค์กรภายนอก สิ่งที่กล่าวมาจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลทาให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมแบบให้ความคิด
เห็น
2) ขั้นตอนกิจกรรมและวิธีการสื่อสารอย่างเป็นโครงข่าย สาหรับองค์กรชุมชนที่ไม่
มีบริบทความหมายร่วมกัน ถ้าไม่สามารถสร้างคุณค่าในการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนา
ชุมชนได้ การกาหนดวัตถุ ประสงค์การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเกิดจากองค์กรภายนอกที่เข้ามา
แทรกแซงให้เกิดการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน ในการดาเนินโครงการอย่างน้อยต้องมีการสร้าง
กิจกรรมและวิธี การสื่ อสารอย่างเป็นโครงข่ายเพื่อแทรกแซงการปฏิสั มพันธ์ แบบสองทางให้
เกิ ดขึ้ นด้ว ยวิธี ก ารจัด กลุ่ มย่ อ ยของสมาชิกองค์ ก รชุมชนให้เ กิดการเจรจาแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างบทบาทของสมาชิกองค์กรชุมชนให้เกิดขึ้น จนสามารถสร้าง
การเปลี่ยนแปลงลาดับขั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ด้านข้อมูลเพื่อ
นาไปสู่ใ นล าดับขั้น การตัดสิ นใจร่ว มกันในแต่ล ะขั้นตอนการดาเนินโครงการ การแทรกแซง
ดังกล่าวจะสามารถทาให้องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในลักษณะหุ้นส่วนได้ในที่สุด
อย่างไรก็ตามสาหรับชุมชนทีไ่ ม่มีบริบทความหมายร่วมกันและถูกแทรกแซงการกาหนด
วัตถุประสงค์ การรวมกลุ่ม องค์กรชุมชนจากองค์กรภายนอกมักจะทาให้รูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชนกลายเป็นแบบให้ความคิดเห็น จะมีลักษณะการสื่อสารเพื่อดาเนิน
โครงการจะอยู่ที่อ งค์ ก รภายนอกเป็นหลั ก นอกจากนั้นถ้ าการกาหนดวัต ถุ ประสงค์ และการ
ดาเนินโครงการจากองค์กรภายนอกมีผลกระทบต่อความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชน จนทา
ให้กลายเป็นบริบทที่มีความหมายร่วมกันของสมาชิกชุมชนแล้ว อาจจะมีการรวมกลุ่มองค์กร
ชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต่อต้านวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการที่กาหนดโดยองค์กร
ภายนอก
7.4.3 ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อเนื่อง
เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ก ารวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ขอ
เสนอแนะเพื่อการเชื่อมโยงในองค์รวมของกระบวนการวางแผนฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาชุมชน
โดยมีองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การศึกษาปัจจัย
ด้านการรับรู้และประเมินค่าในการรวมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาชุมชนของสมาชิกองค์กรชุมชน และ
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดองค์กรชุมชนกับจานวนกลุ่มย่อยทางสังคมภายในองค์กรชุมชน
เพื่อการสื่อสารอย่างเป็นโครงข่าย อธิบายในรายละเอียดได้ดังนี้
7.4.3.1 การศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้และประเมินคุณค่าในการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา
ชุมชนของสมาชิกองค์กรชุมชน
ประเด็นวิจัยเพื่อ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้ส มาชิกชุมชนมีการรับรู้และ
ประเมินให้คุณค่าต่อการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง ในการศึกษา
ควรพยายามจาแนกให้ เ ห็นภาพปัจจัย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปัจจัยที่กระตุ้นหรือ มีค วามสั มพันธ์
ทางบวกที่ทาให้เกิดการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อดาเนินการพัฒนาชุมชน และ 2) ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคหรือมีความสัมพันธ์ทางลบที่ทาให้การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนลดลง
ความเข้าใจดังกล่าวจะสามารถนาไปสู่การแทรกแซงเชิงกระบวนการในขั้นตอนของการ
รวมกลุ่มและสร้างวัตถุประสงค์ให้กับองค์กรชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานในบริบทที่
ไม่มีปัญหาร่วมกัน
7.4.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดองค์กรชุมชนกับจานวนกลุ่มย่อยทางสังคมภายใน
องค์กรชุมชนเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นโครงข่าย
ในเชิงทฤษฎีได้อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยทาให้การรวมกลุ่มและการติดต่อสื่อสารท่ามกลาง
สมาชิกลดลง ได้แก่ ขนาดขององค์กรชุมชน (de kruijf, 2008; Conti, 2010) สาหรับการวิจัยครั้ง
นี้พ บว่าการสร้างกลุ่มย่อยช่วยในการติดต่อ สื่อ สารเป็นลักษณะขององค์ กรที่มีส่ ว นร่ว มแบบ
หุ้นส่วนและทาให้มีการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นโครงข่ายแบบสื่อสารครอบคลุม แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อค้นพบนี้ได้มาจากกรณีศึกษาขององค์กรชุมชนที่มีขนาดองค์กรชุมชน มีสมาชิกจานวน 47
ครัวเรือน ถือว่าเป็นองค์กรชุมชนที่มีขนาดเล็ก คาถามเบื้องต้นว่าขนาดขององค์กรชุมชนเท่าใด
ที่สามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มย่อยได้ โดยมีสมมุติฐานเบื้องต้น คือ ขนาดขององค์กร
ชุมชนขนาดเล็กสามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบกลุ่มย่อยได้ ส่วนองค์กรชุมชนที่มีขนาดใหญ่
มากขึ้นอาจจะต้องมีระบบการควบคุมการติดต่อสื่อสารของกลุ่มย่อยภายในชุมชน และมีการ
ตรวจสอบโครงข่ายการสื่อสารเชื่อมโยงของกลุ่มย่อยที่ เกิดขึ้นในระดับภาพรวมขององค์กรด้วย
เช่นกัน
ความเข้าใจดังกล่าวจะสามารถนาไปสู่ระบบการบริหารกิจกรรมและวิธีการติดต่อสื่อสาร
ได้อย่างเป็นโครงข่ายเพื่อให้สมาชิกองค์กรชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องทาให้เกิด
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การให้คุณค่าต่อวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม นาไปสู่การปรับบทบาทการดาเนินการให้มีส่วน
ร่วมเพิ่มมากขึ้นและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
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ภาคผนวก ก
ฐานข้อมูลหน่วยวิเคราะห์: โครงการบ้านมั่นคง
1. การเปรียบเทียบจานวนโครงการบ้านมั่นคงของประเทศไทย จาแนกรายจังหวัด
2. การสารวจชุมชนทีม่ ีปญ
ั หาด้านอยู่อาศัย จาแนกรายเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร
3. การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเพื่อพัฒนาชุมชน จาแนกรายเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
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1. การเปรียบเทียบจานวนโครงการบ้านมั่นคงของประเทศไทย จาแนกรายจังหวัด
ลาดับ
จังหวัด
จานวนโครงการ ร้อยละ
1
กรุงเทพมหานคร
160
20.97
2
ขอนแก่น
56
7.34
3
ปทุมธานี
56
7.34
4
เชียงใหม่
33
4.33
5
นครราชสีมา
26
3.41
6
สงขลา
24
3.15
7
สมุทรปราการ
22
2.88
8
อุบลราชธานี
22
2.88
9
นราธิวาส
16
2.10
10
สระแก้ว
14
1.83
11
เลย
13
1.70
12
นครปฐม
13
1.70
13
อุดรธานี
13
1.70
14
จันทบุรี
12
1.57
15
นครสวรรค์
12
1.57
16
สุรินทร์
11
1.44
17
ชัยภูมิ
9
1.18
18
ชุมพร
9
1.18
19
ปราจีนบุรี
9
1.18
20
พังงา
9
1.18
21
ภูเก็ต
9
1.18
22
เชียงราย
8
1.05
23
นครศรีธรรมราช
8
1.05
24
นนทบุรี
8
1.05
25
พิจิตร
8
1.05
26
พิษณุโลก
8
1.05
27
ศรีสะเกษ
8
1.05
28
เพชรบุรี
7
0.92
29
กาญจนบุรี
7
0.92
30
ชลบุรี
7
0.92
31
นครนายก
7
0.92
32
สระบุรี
7
0.92
33
สุพรรณบุรี
7
0.92
34
สุราษฏร์ธานี
7
0.92
35
อุตรดิตถ์
7
0.92
ที่มา: สังเคราะห์จากฐานข้อมูลสานักงานโครงการบ้านมั่นคง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เดือนมิถุนายน 2555

ลาดับ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ตาก
ปัตตานี
ลาปาง
มหาสารคาม
ยโสธร
ราชบุรี
สกลนคร
สตูล
ตราด
บุรีรัมย์
พระนครศรีอยุธยา
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
สมุทรสาคร
แพร่
กระบี่
กาฬสินธุ์
ชัยนาท
สุโขทัย
เพชรบูรณ์
ตรัง
พะเยา
ยะลา
อ่างทอง
อานาจเจริญ
แม่ฮ่องสอน
กาแพงเพชร
นครพนม
น่าน
ประจวบคีรีขนั ธ์
มุกดาหาร
สมุทรสงคราม
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
763

ร้อยละ
0.79
0.79
0.79
0.79
0.66
0.66
0.66
0.66
0.66
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.39
0.39
0.39
0.39
0.39
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
100
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2. การสารวจชุมชนที่มปี ัญหาด้านอยู่อาศัย จาแนกรายเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

เขต

หนองจอก
ภาษีเจริญ
หนองแขม
ธนบุรี
ดุสิต
บางกอกน้อย
จตุจักร
คลองเตย
บางคอแหลม
คลองสามวา
มีนบุรี
บางบอน
ยานนาวา
ราษฎร์บูรณะ
พระโขนง
ตลิ่งชัน
สะพาน
พระนคร
หลักสี่
ดอนเมือง
ทุ่งครุ
ราชเทวี
ห้วยขวาง

จานวนชุมชน
ผู้มีรายได้น้อย

ร้อยละ

ลาดับ

65
48
47
44
37
35
32
32
32
32
30
28
28
28
28
28
25
24
23
23
22
22
21

6.35
4.69
4.59
4.30
3.61
3.42
3.13
3.13
3.13
3.13
2.93
2.73
2.73
2.73
2.73
2.73
2.44
2.34
2.25
2.25
2.15
2.15
2.05

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ที่มา: สังเคราะห์จากฐานข้อมูลสานักงานโครงการบ้านมั่นคง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เดือนมิถุนายน 2555

เขต

วัฒนา
บางนา
สวนหลวง
ลาดกระบัง
ประเวศ
บางแค
บางเขน
บางซื่อ
สาทร
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
ปทุมวัน
พญาไท
วังทองหลาง
บางกะปิ
บางขุนเทียน
คันนายาว
บางรัก
ดินแดง
ลาดพร้าว
สัมพันธวงศ์
ทวีวัฒนา
สายไหม
รวมทั้งสิ้น

จานวนชุมชน
ผู้มีรายได้น้อย

ร้อยละ

21
21
20
19
19
19
17
17
17
15
15
14
13
12
10
10
9
8
4
4
3
3
1024

2.05
2.05
1.95
1.86
1.86
1.86
1.66
1.66
1.66
1.46
1.46
1.37
1.27
1.17
0.98
0.98
0.88
0.78
0.39
0.39
0.29
0.29
100.00
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3. การรวมกลุม่ องค์กรชุมชนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเพือ่ พัฒนาชุมชน จาแนกรายเขต พื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เขต
จตุจักร
หลักสี่
บางเขน
คลองเตย
บางขุนเทียน
วังทองหลาง
ดุสิต
ประเวศ
ป้อมปราบ
ห้วยขวาง
พระนคร
ภาษีเจริญ
มีนบุรี
คันนายาว
บึงกุ่ม
ดอนเมือง
ดินแดง
บางคอแหลม
บางบอน
บางพลัด

จานวนองค์กรชุมชน
25
21
14
10
8
8
7
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2

ร้อยละ ลาดับ เขต
15.63
21 ปทุมวัน
13.13
22 พระโขนง
8.75
23 สวนหลวง
6.25
24 หนองแขม
5.00
25 หนองจอก
5.00
26 คลองสาน
4.38
27 ตลิ่งชัน
3.13
28 บางแค
3.13
29 บางกอกน้อย
3.13
30 บางกะปิ
2.50
31 บางซื่อ
2.50
32 ยานนาวา
2.50
33 ราชเทวี
1.88
34 ราษฏร์บูรณะ
1.88
35 ลาดพร้าว
1.25
36 วัฒนา
1.25
37 สะพานสูง
1.25
38 สาทร
1.25
39 สายไหม
1.25
รวมทั้งสิ้น

จานวนองค์กรชุมชน
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
160

ที่มา: สังเคราะห์จากฐานข้อมูลสานักงานโครงการบ้านมั่นคง และสานักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เดือนมิถุนายน 2555

ร้อยละ
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
100.00
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามในการวิจัย
1. แบบสอบถามด้านบทบาทระดับการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรขององค์กรชุมชนในขั้นตอนแผนงาน
โครงการบ้านมั่นคง
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์กรชุมชนและการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และการเข้าร่วมดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกชุมชน
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1. แบบสอบถามด้านบทบาทระดับการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรขององค์กรชุมชนใน
ขั้นตอนแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
1.1 ประเด็นและเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล
ประเด็นคาถามและการรวบรวมข้อมูลตัวแปร
1. ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ขอ้ มูล
2. ระดับการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนแผนงานขององค์กร
ชุมชน

เป้าหมายของการรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์เชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลระดับการมีส่วนร่วม
ในแต่ละขั้นตอนแผนงานขององค์กรชุมชน
การวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในการมี
ส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในแผนงานโครงการบ้านมั่นคง

1.2 โครงสร้างแบบสอบถาม
ประเด็น
ลักษณะการ
มีส่วนร่วม
ขององค์กร
ชุมชน

ประเด็นย่อย
1. ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้
ข้อมูล
2. ระดับการมีส่วนร่วม
ในแต่ละขั้นตอนแผนงาน
ขององค์กรชุมชน

กลุ่มตัวแปร
ชื่อ ตาแหน่ง และสังกัด
ชื่อโครงการที่ประเมิน
การริเริมโครงการ
การวางแผนงาน

การออกแบบการพัฒนา
ชุมชน
การดาเนินการ
การบารุงรักษา

ตัวแปร

การกาหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์
การวางแผนสาระงาน
การกาหนดบทบาท
ผู้เกี่ยวข้อง
การกาหนดงบประมาณ
การกาหนดและเลือกรูปแบบ
การเปลี่ยนแปลง
การดาเนินการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานและบารุงผล
การดาเนินแผนงาน

รูปแบบข้อคาถาม
ปลายเปิด
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
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1.3 ชุดแบบสอบถาม
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนของในโครงการบ้านมั่นคง
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “บทบาท
ขององค์กรชุมชนในการร่วมมือแบบหุ้นส่วนเพื่อการฟื้นฟูเมืองในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การศึ กษาระดั บการมีส่วนร่ วมขององค์ก รชุม ชนในแต่ ละขั้ นตอนของแผนงานโครงการบ้ านมั่ นค ง พื้น ที่
กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ทรงคุณวุฒิกับโครงการบ้าน
มั่นคงที่ให้ข้อมูล และ 2) การให้ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน โดยระดับการมีส่วนร่วมถูกเรียง
ไว้ตามลาดับจากระดับการมีส่วนร่วมต่าสุดไปจนสู่ระดับสูงสุด
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาหรับการให้ข้อมูลที่ทรงคุณค่ากับการศึกษาในครัง้ นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและชื่อโครงการบ้านมั่นคงที่ประเมิน
การมีส่วนร่วม
ผู้ทรงคุณวุฒิชื่อ............................................................................................................................................
ตาแหน่ง/สังกัด.............................................................................................................................................
ให้ข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง ............................................. เขต......................................... กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 การให้ข้อมูลลักษณะการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในแต่ละขั้นตอนแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
กรุณาทาเครื่อง  เพียงข้อเดียวเพื่อระบุระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงในการดาเนินแผนงานโครงการบ้านมั่นคงตามความคิดเห็นของท่าน โดยระดับการมีส่วนร่วม
ถูกเรียงไว้ตามลาดับจากระดับต่าที่สุด คือ ไม่มีส่วนร่วม ไปจนสู่ระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด
1. องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการบ้านมั่นคงในระดับใด
ไม่มีส่วนร่วมใดๆในการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
มีการรับรู้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญโครงการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์
มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร่วมกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์กับผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรชุมชนตกลงกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์กันเอง
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2. องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบและการเลือกขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการบ้านมั่นคง
ในระดับใด
ไม่มีส่วนร่วมใดๆในการกาหนดรูปแบบและการเลือกขั้นตอนการดาเนินงาน
มีการรับรู้รูปแบบขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการบ้านมั่นคงที่กาหนดไว้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อแผนงาน
มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการกาหนดรูปแบบและการเลือกขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการ
ร่วมกาหนดรูปแบบและเลือกขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการกับผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรชุมชนตกลงกาหนดรูปแบบและเลือกขั้นตอนการดาเนินงานของโครงการกันเอง
3. องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนของโครงการบ้าน
มั่นคงในระดับใด
ไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงาน
มีการรับรู้การกาหนดบทบาทผูด้ าเนินงานที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานที่เกีย่ วข้อง
ร่วมกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนกับผู้เชีย่ วชาญ
องค์กรชุมชนตกลงกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนกันเอง
4. องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงในระดับใด
ไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดงบประมาณ
มีการรับรู้เงื่อนไขในการกาหนดงบประมาณโครงการที่กาหนดไว้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการกาหนดงบประมาณของโครงการ
มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการกาหนดงบประมาณของโครงการ
ร่วมกาหนดงบประมาณของโครงการกับผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรชุมชนตกลงกาหนดงบประมาณของโครงการกันเอง
5. องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชนที่จะเปลี่ยนแปลงในระดับใด
ไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชน
มีการรับรู้รูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชนที่กาหนดไว้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการกาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชน
มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการกาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชน
ร่วมกาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชนกับผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรชุมชนตกลงกาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชนกันเอง
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6. องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการก่อสร้างผังชุมชนทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงในระดับใด
ไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินการก่อสร้าง
มีการรับรู้การดาเนินการก่อสร้างผังชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะ
ผู้เชี่ยวชาญเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินการก่อสร้างผังชุมชน
มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการดาเนินการก่อสร้างผังชุมชนกับผู้เชี่ยวชาญ
ร่วมดาเนินการก่อสร้างผังชุมชนกับผู้เชี่ยวชาญ
องค์กรชุมชนตกลงดาเนินการก่อสร้างผังชุมชนกันเอง
7. องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลบารุงรักษาผังชุมชนทีไ่ ด้จากการดาเนินโครงการในระดับใด
ไม่มีส่วนร่วมในการดูแลบารุงรักษาผังชุมชน
มีการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษาผังชุมชนจากภาครัฐที่รบั ผิดชอบ
ผู้เชี่ยวชาญเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการดูแลบารุงรักษาผังชุมชน
มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษาผังชุมชน
ร่วมดูแลบารุงรักษากับภาครัฐที่รับผิดชอบ
องค์กรชุมชนตกลงที่จะดูแลบารุงรักษากันเอง
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2. แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์กรชุมชนและการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
2.1 ประเด็นและเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล
ประเด็นคาถามและการรวบรวมข้อมูลตัวแปร
1. ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ขอ้ มูล

เป้าหมายของการรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์เชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลขององค์กรชุมชน

2. ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

การวิเคราะห์แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและลักษณะการ
แก้ปัญหาความไม่มั่นคงในการตั้งฐานของชุมชน

3. ข้อมูลองค์กรชุมชน

การวิเคราะห์สถานะและการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชน

4. โครงสร้างและการบริหารองค์กรชุมชน

การวิเคราะห์ลักษณะการบริหารองค์กรชุมชน

5. การดาเนินแผนงานโครงการขององค์กร

การวิเคราะห์การสร้างกิจกรรมสือ่ สารเชื่อมโยงกิจกรรมกับ
สมาชิกชุมชนขององค์กรชุมชน

6. การบริหารกระบวนการตัดสินใจขององค์กรชุมชน

การวิเคราะห์กลยุทธการบริหารการตัดสินใจในแผนงานของ
องค์กรชุมชนและการแก้ปัญหาความข้ดแย้งทางทัศนคติใน
การตัดสินใจร่วมกันขององค์กรชุมชน

2.2 โครงสร้างแบบสอบถาม
ประเด็น
บริบท
องค์กร
ชุมชนและ
การดาเนิน
โครงการ
บ้านมั่นคง

ประเด็นย่อย
1. ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ให้ข้อมูล
2. ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน

กลุ่มตัวแปร
ชื่อ ตาแหน่ง และสังกัด
โครงการบ้านมั่นคง
บริบทการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนก่อนเข้าร่วมโครงการ

ที่ดินในการดาเนินโครงการ

การบริหารกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินและที่อยู่อาศัยของ
ชุมชน
3. ข้อมูลองค์กร
ชุมชน

สถานภาพชุมชนก่อนเข้า
ร่วมโครงการ
ลักษณะองค์กร

การสื่อสารเชือ่ มโยง
กิจกรรมขององค์กรชุมชน

ตัวแปร

ลักษณะที่ดินในการอยู่อาศัยก่อน
เข้าร่วมโครงการ
สภาพปัญหาในการอยู่อาศัยก่อน
เข้าร่วมโครงการ
ลักษณะรูปแบบที่ดินในการดาเนิน
โครงการ
วิธีการได้มาซึ่งที่ดินของโครงการ
ลักษณะการบริหารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ของชุมชน
ลักษณะการบริหารกรรมสิทธิ์ในที่
อยู่อาศัย
การรวมกลุ่มองค์กรก่อนเข้าร่วม
โครงการ
ลักษณะรูปแบบองค์กร
สถานภาพทางกฎหมาย
จานวนสมาชิกองค์กร
การสนับสนุนจากองค์กรอื่นภายใน
ชุมชน
การสนับสนุนจากองค์กรอื่น
ภายนอกชุมชน

รูปแบบข้อคาถาม
ปลายเปิด
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ปลายเปิด
ปลายเปิด/ตรวจสอบ
รายการ
ปลายเปิด/ตรวจสอบ
รายการ
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ประเด็น

ประเด็นย่อย
4. โครงสร้าง
และการบริหาร
องค์กรชุมชน

กลุ่มตัวแปร
โครงสร้างองค์กรชุมชน

การบริหารองค์กร

5. การดาเนิน
แผนงาน
โครงการของ
องค์กร

วิธีการสร้างการรับรู้ใน
วัตถุประสงค์โครงการของ
องค์กรชุมชนกับสมาชิก
ชุมชน
การสร้างกระบวนการมีสว่ น
ร่วม

การบริหารระบบการเงิน
ขององค์กร

6. การบริหาร
กระบวนการ
ตัดสินใจของ
องค์กรชุมชน

กลุ่มในการตัดสินใจแต่ละ
ขั้นตอนการวางแผน
โครงการ

การบริหารกระบวนการ
ตัดสินใจ

ตัวแปร
ลักษณะโครงสร้างองค์กรชุมชนใน
การดาเนินโครงการ
ลักษณะโครงสร้างองค์กรชุมชน
ก่อนการดาเนินโครงการ
จานวนคณะกรรมการองค์กร
ระบบการคัดเลือกคณะกรรมการ
บทบาทคณะกรรมการ
วิธีการสร้างการรับรู้วตั ถุประสงค์
ของโครงการกับสมาชิก
วิธีการสร้างการรับรู้วตั ถุประสงค์ที่
มีประสิทธิผล
ลักษณะกิจกรรมสานสัมพันธ์กับ
สมาชิก
การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในการดาเนินโครงการ
ลักษณะระบบออมทรัพย์เพือ่ การ
อยู่อาศัย
แนวทางการแก้ปัญหาระบบ
การเงิน
การกาหนดแนวทางการแก้ปัญหา
ความไม่มั่นคงของชุมชน
การกาหนดรูปแบบและการเลือก
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
การกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงาน
แต่ละขัน้ ตอนของโครงการ
การกาหนดงบประมาณ
การกาหนดรูปแบบรายละเอียดผัง
ชุมชน
การกาหนดรูปแบบการดาเนินการ
ก่อสร้างผังชุมชน
วิธีการสร้างความเข้าร่วมกันของ
สมาชิก
วิธีการลดความขัดแย้งในการ
ตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกชุมชน

รูปแบบข้อคาถาม
ปลายเปิด
ปลายเปิด
ปลายเปิด
ปลายเปิด
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ/
ปลายเปิด
เรียงลาดับ
ปลายเปิด
ปลายเปิด
ปลายเปิด
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ปลายเปิด
ปลายเปิด
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2.3 ชุดแบบสอบถาม
แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์กรชุมชนและการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
กลุ่มเป้าหมายการสอบถาม: คณะกรรมการองค์กรชุมชน
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “บทบาท
ขององค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
การรวมกลุ่มขององค์กรชุมชน โครงสร้างและการดาเนินแผนงานขององค์กรชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง
แบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ส่วน ซึ่งส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล และส่วนที่ 2-6 เป็นการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับชุมชน องค์กรชุมชน โครงสร้างและการดาเนินแผนงานขององค์กรชุมชน
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาหรับการให้ข้อมูลที่ทรงคุณค่ากับการศึกษาในครั้งนี้
กรุณาทาเครื่องหมาย  หน้าข้อคาตอบที่ใกล้เคียงกับบริบทองค์กรชุมชนของท่านมากที่สุด และกรุณาเขียน
รายละเอียดข้อมูลคาตอบเพิ่มเติมในพื้นที่ว่างที่เตรียมให้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลชื่อ.......................................................นามสกุล..........................................................................
มีตาแหน่งและหน้าทีใ่ นองค์กรชุมชน คือ.....................................................................................................
ในโครงการบ้านมั่นคง......................................................เขต............................................กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง สมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชนอยู่อาศัยในที่ดินลักษณะใด
มีสัญญาการเช่าอยู่บนที่ดิน
อยู่บนที่ดินโดยไม่มีสัญญาเช่า
อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................................
2. ก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนมีสภาพปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงในการอยู่อาศัยหรือไม่ และ
อย่างไร
มีปัญหา สาเหตุของปัญหา คือ........................................................................................
ไม่มีปญ
ั หา แต่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงด้วยเหตุผล คือ................................................
3. ที่ดินในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนมีลักษณะเป็นอย่างไร
ซือ้ ที่ดินเดิมที่อาศัยอยูท่ ั้งหมด
เจรจาเช่าที่ดินเดิมระยะยาว
เจรจาแบ่งซื้อที่ดินเดิมบางส่วน
เจรจาแบ่งเช่าที่ดินเดิมบางส่วนระยะยาว
ซื้อที่ดินในพื้นที่อื่น
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................
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4. องค์กรชุมชนมีวธิ ีการเจรจาได้มาซึ่งที่ดินในโครงการบ้านมั่นคงอย่างไร กรุณาอธิบายมาพอสังเขป
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5. การบริหารกรรมสิทธิใ์ นที่ดินของชุมชนมีลักษณะเช่นไร
กรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชน
แบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนบุคคล
6. การบริหารกรรมสิทธิใ์ นที่อยูอ่ าศัยของชุมชนมีลักษณะเช่นไร
กรรมสิทธิ์บริหารร่วมของชุมชน
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล
ส่วนที่ 3 ข้อมูลองค์กรชุมชน
7. ก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนมีการร่วมกลุ่มเพื่อดาเนินการด้านความมั่นคงในที่ดินและการ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือไม่
มี
ไม่มี
8. ในการดาเนินโครงการบ้านมัน่ คง องค์กรชุมชนมีลักษณะรูปแบบองค์กรเป็นเช่นไร
สหกรณ์เคหสถาน
สหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................
9. การรวมกลุ่มองค์กรชุมชนมีการจดทะเบียนทางกฎหมายหรือไม่
มีการจดทะเบียน
ไม่มี เนื่องจาก........................................................
10. ปัจจุบันมีสมาชิกองค์กรชุมชน จานวนทั้งสิ้น......................................คน
11. ภายในชุมชนมีกลุ่มองค์กรใดบ้าง เข้าร่วมสนับสนุนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง และสนับสนุนด้านใด
(การสนับสนุนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ชื่อองค์กร .....................................................สนับสนุนด้าน การเงิน ปรึกษาความรู้ การทางาน
ชื่อองค์กร .....................................................สนับสนุนด้าน

การเงิน ปรึกษาความรู้

การทางาน

ชื่อองค์กร .....................................................สนับสนุนด้าน

การเงิน ปรึกษาความรู้

การทางาน

ชื่อองค์กร .....................................................สนับสนุนด้าน

การเงิน ปรึกษาความรู้

การทางาน

ชื่อองค์กร .....................................................สนับสนุนด้าน

การเงิน ปรึกษาความรู้

การทางาน
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12. ภายนอกชุมชนมีหน่วยงานใดให้การสนับสนุนบ้าง และให้การสนับสนุนด้านใด
(การสนับสนุนตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ชื่อหน่วยงาน ...........................................สนับสนุนด้าน การเงิน
ปรึกษาความรู้

การทางาน

ชื่อหน่วยงาน ...........................................สนับสนุนด้าน

การเงิน

ปรึกษาความรู้

การทางาน

ชื่อหน่วยงาน ...........................................สนับสนุนด้าน

การเงิน

ปรึกษาความรู้

การทางาน

ชื่อหน่วยงาน ...........................................สนับสนุนด้าน

การเงิน

ปรึกษาความรู้

การทางาน

ชื่อหน่วยงาน ...........................................สนับสนุนด้าน

การเงิน

ปรึกษาความรู้

การทางาน

ส่วนที่ 4 ข้อมูลโครงสร้างขององค์กรชุมชน
13. ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง องค์กรชุมชนมีโครงสร้างของการทางานเป็นอย่างไร กรุณาเขียน
แผนผังโครงสร้างองค์กรพอสังเขปในพื้นที่ว่างด้านล่างนี้
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14. คาตอบจากข้อ 7 (ถ้าตอบว่าไม่มี กรุณาข้ามข้อนี้เพื่อทาข้อต่อไป) ก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ชุมชน
มีการร่วมกลุม่ เพื่อดาเนินการด้านความมั่นคงในที่ดินและการปรับปรุงที่อยู่อาศัย องค์กรชุมชนมีโครงสร้าง
ของการทางานเป็นอย่างไร กรุณาเขียนแผนผังโครงสร้างองค์กรพอสังเขปในพื้นทีว่ ่างด้านล่างนี้

15. ปัจจุบันองค์กรชุมชนมีคณะกรรมการจานวน............................................................คน
16. กรุณาอธิบายระบบการคัดเลือกคณะกรรมการองค์กรชุมชนมาพอสังเขป
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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17. กรุณาอธิบายบทบาทของคณะกรรมการองค์กรชุมชนในการประสานงานกับ พอช. (สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน) หรือองค์กรภายนอกมาพอสังเขป
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5 ข้อมูลการดาเนินแผนงานโครงการบ้านมั่นคงขององค์กรชุมชน
18. องค์กรชุมชนใช้วิธีการใด ในการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ให้กับสมาชิกชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การพูดคุยกับกลุ่มย่อย จานวน...............................ครั้งต่อเดือน
การประชุมใหญ่ทั้งชุมชน จานวน...............................ครั้งต่อเดือน
การประชาสัมพันธ์ตามกระดานข่าว / เสียงตามสายของชุมชน จานวน............ครั้งต่อเดือน
อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................................................
......................................................................................................................
19. คาตอบจากข้อ 18 วิธีการสร้างการรับรู้วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินโครงการฯ ให้กบั สมาชิก
ชุมชนตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มในโครงการบ้านมั่นคง วิธีการใดได้ผลมากที่สุด จงเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย
อันดับที่......................... คือ การพูดคุยกับกลุ่มย่อย
อันดับที่......................... คือ การประชุมใหญ่ทั้งชุมชน
อันดับที่......................... คือ การประชาสัมพันธ์ตามกระดานข่าว / เสียงตามสายของชุมชน
อันดับที่......................... คือ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................
อันดับที่......................... คือ อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................
20. องค์กรชุมชนมีกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสมาชิกชุมชนอย่างไรบ้าง กรุณาอธิบายมาพอสังเขป
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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21. องค์กรชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนเพื่อการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงด้วยวิธีการใด
กรุณาอธิบายมาพอสังเขป
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
22. องค์กรชุมชนมีระบบการรวบรวมเงินออมทรัพย์เพื่อการอยูอ่ าศัยในโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิกชุมชน
อย่างไร กรุณาอธิบายมาพอสังเขป
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
23. การดาเนินการรวบรวมเงินออมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงกับสมาชิกชุมชนมีปญ
ั หา
บ้างหรือไม่ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น องค์กรชุมชนมีแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกชุมชนอย่างไร
กรุณาอธิบายมาพอสังเขป
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 6 การบริหารกระบวนการตัดสินใจในโครงการบ้านมั่นคง
24. การกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัยใช้กลุ่มใดของชุมชนในการตัดสินใจ
หัวหน้าคณะกรรมการองค์กรชุมชน
คณะกรรมการองค์กรชุมชน
สมาชิกทั้งหมดขององค์กรชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
25. การกาหนดรูปแบบและการเลือกขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงใช้กลุม่ ใดของชุมชนในการ
ตัดสินใจ
หัวหน้าคณะกรรมการองค์กรชุมชน
คณะกรรมการองค์กรชุมชน
สมาชิกทั้งหมดขององค์กรชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
26. การกาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนของโครงการบ้านมั่นคงใช้กลุม่ ใดของชุมชนใน
การตัดสินใจ
หัวหน้าคณะกรรมการองค์กรชุมชน
คณะกรรมการองค์กรชุมชน
สมาชิกทั้งหมดขององค์กรชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
27. การกาหนดงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงใช้กลุม่ ใดของชุมชนในการตัดสินใจ
หัวหน้าคณะกรรมการองค์กรชุมชน
คณะกรรมการองค์กรชุมชน
สมาชิกทั้งหมดขององค์กรชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
28. การกาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชนที่จะเปลี่ยนแปลงใช้กลุ่มใดของชุมชนในการตัดสินใจ
หัวหน้าคณะกรรมการองค์กรชุมชน
คณะกรรมการองค์กรชุมชน
สมาชิกทั้งหมดขององค์กรชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
29. การกาหนดรูปแบบการดาเนินการก่อสร้างผังชุมชนทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงในโครงการบ้านมั่นคงใช้กลุม่ ใดของ
ชุมชนในการตัดสินใจ
หัวหน้าคณะกรรมการองค์กรชุมชน
คณะกรรมการองค์กรชุมชน
สมาชิกทั้งหมดขององค์กรชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
30. องค์กรชุมชนมีวธิ ีการใดในการสร้างความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกชุมชนทั้งหมด กรุณาอธิบายมาพอ
สังเขป
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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31. ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ถ้าสมาชิกชุมชนมีความขัดแย้งด้านมุมมมองและความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจร่วมกัน องค์กรชุมชนมีวิธีการใดเพื่อลดความขัดแย้งที่จะนาไปสู่ความเข้าใจ การตัดสินใจและการ
ดาเนินงานร่วมกัน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และการเข้าร่วมดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของ
สมาชิกชุมชน
3.1 ประเด็นและเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูล
ประเด็นคาถามและการรวบรวมข้อมูลตัวแปร
1. ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ขอ้ มูล
2. การรับรู้และการเข้าร่วมดาเนินโครงการ
3. กิจกรรมและการตัดสินใจในโครงการ
4. การติดต่อสื่อสารในโครงการ
5. การประเมินแผนงานโครงการ

เป้าหมายของการรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์เชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกชุมชน
การวิเคราะห์การรับรู้ ให้คุณค่า สร้างทัศนคติและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของสมาชิกชุมชน
การวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและการ
ตัดสินใจของสมาชิกชุมชน
การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมของสมาชิกชุมชน
การวิเคราะห์และตรวจสอบความสัมพันธ์ลักษณะผลการ
ดาเนินแผนงานกับฉันทมติของชุมชน

3.2 โครงสร้างแบบสอบถาม
ประเด็น
บริบท
องค์กร
ชุมชนและ
การดาเนิน
โครงการ
บ้านมั่นคง

ประเด็นย่อย
กลุ่มตัวแปร
ตัวแปร
1. ข้อมูลพื้นฐาน ชื่อ ตาแหน่ง และสังกัด
ผู้ให้ข้อมูล
สภาพปัญหาด้านที่อยู่อาศัย สภาพปัญหาในการอยู่อาศัยก่อนเข้า
และการเข้าร่วมโครงการ
ร่วมโครงการ
การเข้าร่วมโครงการ
2. การรับรู้และ
การเข้าร่วม
ดาเนินโครงการ

3. กิจกรรมและ
การตัดสินใจใน
โครงการ

4. การ
ติดต่อสื่อสารใน
โครงการ

ความเข้าใจและการให้
คุณค่าในโครงการ

การรับรู้วัตถุประสงค์และแนวทาง
ดาเนินโครงการ
วิธีการสร้างความเข้าใจในการรับรู้
วัตถุประสงค์ดีที่สุด
การเห็นคุณค่าของโครงการ
บทบาทและการมีส่วนร่วม ความถี่การมีส่วนร่วมในโครงการ
ในโครงการ
บทบาทสถานะในโครงการ
ลักษณะการมีส่วนร่วมในโครงการ
กิจกรรมที่สร้างความตื่นตัวและการมีส่วนร่วม
บทบาทองค์กรชุมชนช่วยในการเข้าร่วมโครงการ
การมีส่วนร่วมการตัดสินใจในโครงการ
การบริหารกระบวนการ
วิธีการตัดสินใจร่วมกัน
ตัดสินใจ
การแก้ปัญหาความเห็นไม่ตรงกันใน
การตัดสินใจ
โครงข่ายทางสังคมในการ
การปรึกษาดาเนินโครงการกับ
ดาเนินโครงการ
บุคคลภายในชุมชน
การปรึกษาดาเนินโครงการกับ
บุคคลภายนอกชุมชน

รูปแบบข้อคาถาม
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ/
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ/
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ
เรียงลาดับ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ปลายเปิด
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ/
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ/
ปลายเปิด
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ประเด็น

ประเด็นย่อย

5. การประเมิน
แผนงาน
โครงการ

กลุ่มตัวแปร
ประเด็นในการติดต่อสือ่ สาร
ในโครงข่ายทางสังคม

ตัวแปร
ประเด็นการปรึกษากับบุคคลภายใน
ชุมชน
ประเด็นการปรึกษากับ
บุคคลภายนอกชุมชน
บทบาทและการดาเนิน
ความต่อเนื่องในการดาเนินการของ
กิจกรรมขององค์กรชุมชน องค์กรชุมชน
บทบาทองค์กรชุมชนในการดาเนิน
โครงการ
ความพึงพอใจในการดาเนิน การดาเนินโครงการ
โครงการ
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
การรวมกลุ่มและการมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมของโครงการ
การกาหนดรูปแบบและการเลือก
ขั้นตอนดาเนินโครงการ
การกาหนดบทบาทผู้ดาเนิน
โครงการ
การกาหนดงบประมาณ
การกาหนดรูปแบบผังชุมชน
การปรับปรุงที่อยู่อาศัย
การดาเนินการก่อสร้างผังชุมชน
การบริหารทรัพย์สินส่วนรวมของ
ชุมชน
การตัดสินใจร่วมกันของโครงการ

รูปแบบข้อคาถาม
เรียงลาดับ/
ปลายเปิด
เรียงลาดับ/
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ/
ปลายเปิด
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ
ตรวจสอบรายการ

290

3.3 ชุดแบบสอบถาม
ชุมชนที่.................แบบสอบถามที่.................

แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และการเข้าร่วมดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ของสมาชิกชุมชน
กลุ่มเป้าหมายการสอบถาม: หัวหน้าครัวเรือนในชุมชน
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “บทบาท
ขององค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
การรับรู้ และการเข้าร่วมดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิกชุมชน แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล ส่วนที่ 2 การรับรู้และการเข้าร่วมดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ส่วนที่ 3
กิจกรรมและการตัดสินใจในโครงการบ้านมั่นคง ส่วนที่ 4 การติดต่อสื่อสารและปรึกษาหารือในโครงการบ้าน
มั่นคง และส่วนที่ 5 การประเมินแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
คาว่า “องค์กรชุมชน” ในแบบสอบถามนี้ หมายถึง กลุม่ สมาชิกภายในชุมชนของท่านที่รวมกลุ่มกัน
เพื่อเป็นหลักในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาหรับการให้ข้อมูลที่ทรงคุณค่ากับการศึกษาในครั้งนี้
กรุณาทาเครื่องหมาย  หน้าข้อคาตอบที่ใกล้เคียงกับท่านมากที่สุด และกรุณาเขียนรายละเอียดข้อมูล
คาตอบเพิ่มเติมในพื้นที่วา่ งที่เตรียมให้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลชื่อ..................................................นามสกุล............................................................................
อยู่บ้านเลขที่.......................................................
1. ก่อนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ท่านมีปญ
ั หาด้านความไม่มนั่ คงในการอยู่อาศัยหรือไม่
มีปัญหา สาเหตุของปัญหา คือ.........................................................................................
ไม่มีปญ
ั หา
2. ท่านได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงหรือไม่
เข้าร่วม เหตุผลที่เข้าร่วม คือ...............................................................................
ไม่เข้าร่วม เหตุผลไม่เข้าร่วม คือ.........................................................................
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ส่วนที่ 2 การรับรู้และการเข้าร่วมดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
3. ท่านรับรู้วตั ถุประสงค์และแนวทางการดาเนินโครงการบ้านมัน่ คงจากกลุ่มองค์กรบ้างใด (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
สหพันธ์พฒ
ั นาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.)
คณะกรรมการองค์กรชุมชนของท่าน
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................
4. คาตอบจากข้อ 3 กลุ่มองค์กรดังกล่าวมีวธิ ีการใดที่สร้างความเข้าใจในการรับรู้วตั ถุประสงค์และแนว
ทางการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงให้กบั ท่านมากที่สุด (กรุณาเรียงจากมากไปหาน้อย)
อันดับที่......................... คือ การพูดคุยในกลุ่มย่อยของท่าน
อันดับที่......................... คือ การประชุมใหญ่ทั้งชุมชน
อันดับที่......................... คือ การประชาสัมพันธ์ตามกระดานข่าว / เสียงตามสายของชุมชน
อันดับที่......................... คือ อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................
อันดับที่......................... คือ อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................
5. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์และแนวทางดาเนินโครงการบ้านมั่นคงมีประโยชน์ต่อท่านและครอบครัวเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6. ท่านได้เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงมากน้อยเพียงใด
ทุกครั้งทีม่ ีกิจกรรม
เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่
เข้าร่วมตามสะดวก
ไม่ค่อยได้เข้าร่วม
7. ท่านมีสถานะอย่างไร ในโครงการบ้านมั่นคง
คณะกรรมการในการดาเนินโครงการฯ
สมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................
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8. ท่านมีสว่ นร่วมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประสานการรวมกลุ่มสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
ประสานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
ประสานการสนับสนุนการเงิน ความรู้และกาลังคน กับหน่วยงานภายนอกชุมชน
ประสานการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ประสานการเจรจาด้านที่ดินของชุมชน
ประสานการวางแผนรูปแบบการพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัย
ประสานไกล่เกลี่ยความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
ประสานและดาเนินการก่อสร้างและพัฒนาชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................
ส่วนที่ 3 กิจกรรมและการตัดสินใจในโครงการบ้านมั่นคง
9. ท่านคิดว่ากิจกรรมใด สร้างความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิก
ชุมชนได้มากที่สุด กรุณาอธิบายมาพอสังเขป
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
10. องค์กรชุมชนมีส่วนช่วยเหลือท่านในโครงการบ้านมั่นคงอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประสานความเคลื่อนไหวในการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ประสานกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนของโครงการบ้านมั่นคง
ช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านการเงินในการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง
อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................................................................
11. ในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง ท่านมีส่วนร่วมการตัดสินใจขั้นตอนใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กาหนดแนวทางการแก้ปญ
ั หาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย
กาหนดรูปแบบและการเลือกขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
กาหนดบทบาทผู้ดาเนินงานที่เกีย่ วข้องแต่ละขั้นตอนของโครงการบ้านมั่นคง
กาหนดงบประมาณในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
กาหนดรูปแบบและรายละเอียดของผังชุมชนทีจ่ ะเปลี่ยนแปลง
กาหนดรูปแบบการดาเนินการก่อสร้างผังชุมชนทีจ่ ะเปลี่ยนแปลง
บริหาร รักษาและดูแลทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................
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12. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนของท่านมีวธิ ีการตัดสินใจร่วมกันอย่างไร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
13. ถ้ามีเหตุการณ์ความคิดเห็นไม่ตรงกันในการตัดสินใจร่วมกันของการดาเนินโครงการบ้านมัน่ คง ชุมชน
ของท่านมีวิธีการประนีประนอมซึ่งกันอย่างไร และบุคคลหรือองค์กรใดเข้ามาช่วยในการประนีประนอม
เหตุการณ์นี้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 การติดต่อสื่อสารและปรึกษาหารือในโครงการบ้านมั่นคง
14. ภายในชุมชน ท่านมีการติดต่อปรึกษาโครงการบ้านมั่นคงกับบุคคลใดบ้าง (กรุณาตอบอย่างน้อย 3
รายชื่อ)
อันดับ 1 ชื่อ-นามสกุล............................................................อยู่บ้านเลขที่..................................................
มีการติดต่อปรึกษาหารือ จานวน........................................ครั้งต่อสัปดาห์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคง คือ.................................................................................
อันดับ 2 ชื่อ-นามสกุล............................................................อยู่บ้านเลขที่..................................................
มีการติดต่อปรึกษาหารือ จานวน........................................ครั้งต่อสัปดาห์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคง คือ.................................................................................
อันดับ 3 ชื่อ-นามสกุล............................................................อยู่บ้านเลขที่..................................................
มีการติดต่อปรึกษาหารือ จานวน........................................ครั้งต่อสัปดาห์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคง คือ.................................................................................
อันดับ 4 ชื่อ-นามสกุล............................................................อยู่บ้านเลขที่..................................................
มีการติดต่อปรึกษาหารือ จานวน........................................ครั้งต่อสัปดาห์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคง คือ.................................................................................
อันดับ 5 ชื่อ-นามสกุล............................................................อยู่บ้านเลขที่..................................................
มีการติดต่อปรึกษาหารือ จานวน........................................ครั้งต่อสัปดาห์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคง คือ.................................................................................
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15. ภายนอกชุมชน ท่านมีการติดต่อปรึกษาโครงการบ้านมั่นคงกับบุคคลใดบ้าง (กรุณาตอบอย่างน้อย 3
รายชื่อ)
อันดับ 1 ชื่อ-นามสกุล.......................................................สังกัดหน่วยงาน...................................................
มีการติดต่อปรึกษาหารือ จานวน........................................ครั้งต่อสัปดาห์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคง คือ.................................................................................
อันดับ 2 ชื่อ-นามสกุล.......................................................สังกัดหน่วยงาน...................................................
มีการติดต่อปรึกษาหารือ จานวน........................................ครั้งต่อสัปดาห์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคง คือ.................................................................................
อันดับ 3 ชื่อ-นามสกุล.......................................................สังกัดหน่วยงาน...................................................
มีการติดต่อปรึกษาหารือ จานวน........................................ครั้งต่อสัปดาห์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคง คือ.................................................................................
อันดับ 4 ชื่อ-นามสกุล.......................................................สังกัดหน่วยงาน...................................................
มีการติดต่อปรึกษาหารือ จานวน........................................ครั้งต่อสัปดาห์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคง คือ.................................................................................
อันดับ 5 ชื่อ-นามสกุล.......................................................สังกัดหน่วยงาน...................................................
มีการติดต่อปรึกษาหารือ จานวน........................................ครั้งต่อสัปดาห์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านมั่นคง คือ.................................................................................
16. การติดต่อปรึกษาในโครงการบ้านมั่นคงกับบุคคลภายในชุมชนเป็นประเด็นใดบ้าง
(กรุณาตอบอย่างน้อย 3 ประเด็น ตั้งแต่อันดับความสาคัญมากไปหาน้อย)
อันดับ 1 ปรึกษาประเด็น เรื่อง........................................................................................................
อันดับ 2 ปรึกษาประเด็น เรื่อง........................................................................................................
อันดับ 3 ปรึกษาประเด็น เรื่อง........................................................................................................
อันดับ 4 ปรึกษาประเด็น เรื่อง........................................................................................................
อันดับ 5 ปรึกษาประเด็น เรื่อง........................................................................................................
17. การติดต่อปรึกษาในโครงการบ้านมั่นคงกับบุคคลภายนอกชุมชนเป็นประเด็นใดบ้าง
(กรุณาตอบอย่างน้อย 3 ประเด็น ตั้งแต่อันดับความสาคัญมากไปหาน้อย)
อันดับ 1 ปรึกษาประเด็น เรื่อง........................................................................................................
อันดับ 2 ปรึกษาประเด็น เรื่อง........................................................................................................
อันดับ 3 ปรึกษาประเด็น เรื่อง........................................................................................................
อันดับ 4 ปรึกษาประเด็น เรื่อง........................................................................................................
อันดับ 5 ปรึกษาประเด็น เรื่อง........................................................................................................
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ส่วนที่ 5 การประเมินแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
18. ปัจจุบันองค์กรชุมชนมีกจิ กรรมสานสัมพันธ์เพื่อการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอยู่หรือไม่
ไม่มี
มี กิจกรรม ได้แก่........................................................................................................
.
........................................................................................................
19. ในความคิดเห็นของท่าน องค์กรชุมชนมีบทบาทในการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงอย่างไร
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประสานการรวมกลุ่มสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
ประสานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง
ประสานการสนับสนุนการเงิน ความรู้และกาลังคนกับหน่วยงานภายนอกชุมชน
ประสานการดาเนินโครงการบ้านมั่นคง
ประสานการเจรจาด้านที่ดินของชุมชน
ประสานการวางแผนรูปแบบการพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัย
ประสานไกล่เกลี่ยความคิดเห็นและการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกโครงการบ้านมั่นคง
ประสานการดาเนินการก่อสร้างและพัฒนาชุมชน
บริหาร รักษาและดูแลทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชน
อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................................................
20. ท่านมีความพึงพอใจในการดาเนินแผนงานโครงการบ้านมัน่ คงเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด

21. ท่านมีความพึงพอใจในความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

น้อยที่สุด

น้อย

22. ท่านมีความพึงพอใจการดาเนินการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการบ้านมั่นคงเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
23. ท่านมีความพึงพอใจในการกาหนดรูปแบบและการเลือกขั้นตอนการดาเนินโครงการบ้านมั่นคงเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
24. ท่านมีความพึงพอใจในการกาหนดบทบาทผู้ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงแต่ละขั้นตอนเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
25. ท่านมีความพึงพอใจในการกาหนดงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงเพียงใด
น้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

น้อยที่สุด
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26. ท่านมีความพึงพอใจในการกาหนดรูปแบบรายละเอียดของผังชุมชนทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
27. ท่านมีความพึงพอใจในการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของท่านเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด

28. ท่านมีความพึงพอใจในการดาเนินการก่อสร้างผังชุมชนในโครงการบ้านมั่นคงเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
29. ท่านมีความพึงพอใจในการบริหาร รักษาและดูแลทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชนเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
30. ท่านมีความพึงพอใจในการตัดสินใจร่วมกันของโครงการบ้านมั่นคงเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย

น้อยที่สุด
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัย
1. รายนามตาแหน่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
2. รายนามตาแหน่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยแบบสอบถามบทบาทระดับการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร
ขององค์กรชุมชนในขั้นตอนแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
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1. รายนามผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ตาแหน่ง / สังกัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สานักงานภาคกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
เลขานุการ / สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สานักงานภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล /
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
คณะกรรมการองค์กรชุมชนคลองลานุน่
คณะกรรมการองค์กรชุมชนราชทรัพย์

วันที่
24 มิถุนายน 2555
16, 21 กรกฎาคม 2555
27 พฤษภาคม 2555
12 ตุลาคม 2555
26 ตุลาคม 2555
29 ตุลาคม 2555

2. รายนามตาแหน่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยแบบสอบถามบทบาทระดับการมีส่วนร่วม
ระหว่างองค์กรขององค์กรชุมชนในขั้นตอนแผนงานโครงการบ้านมั่นคง
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ตาแหน่ง

องค์กรชุมชนโครงการ
บ้านมั่นคง

ประธานสหกรณ์
ผู้ประสานงานกลุม่ ออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้จัดการสหกรณ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานสหกรณ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้ประสานงานกลุม่ ออมทรัพย์
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้ประสานงานสหกรณ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานสหกรณ์
ผู้ประสานงานกลุม่ ออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์

สามัคคีธรรม
แจ้งวัฒนะ ซอย 5
คลองบางเขน
เทวะสุนทร
ตลาดบางเขน
เปรมสุขสันต์
เปรมประชาพัฒนา
ตลาดหลักสี่
คนรักถิ่น
บางบัวเชิงสะพานไม้ 1
หลังแฟลต
ร่วมพัฒนา
ก้าวหน้า
ชายคลองบางบัว
พรรณี 1
บ่อฝรั่งริมน้าพัฒนา
ประชาร่วมใจ 1
วัดเสมียนนารี
ป่ากล้วย (ไทรคู่)
หลังตลาดสุภาพงษ์
โรงเจ
สามัคคีเทวะสุนทร
หลังกรมวิทยาศาสตร์
ริมคลองลาดพร้าว
หลัง วด. จันทรเกษม

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ตาแหน่ง

องค์กรชุมชนโครงการบ้าน
มั่นคง

ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานสหกรณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้ประสานงานสหกรณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ประธานสหกรณ์
ผู้ประสานงานกองทุน
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้ประสานงานกลุม่ ออมทรัพย์
ผู้ประสานงานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ผู้ประสานงานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
เลขานุการกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้จัดการสหกรณ์

อุทิศนุสรณ์
บ้านบางเขน
กองการภาค
ร่วมใจพัฒนาใต้
สามัคคีร่วมใจ
รุ่นใหม่พฒ
ั นา
ร้อยกรอง
แก้วฟ้าชัยมงคล
คลองลานุ่น
สค. สุขุมวิท 93
สัจจะพัฒนาฉลองกรุง
ศิริมีน เพส 2
ศิริมีนพัฒนา
คลองโตนด
กอ. ชีวิตใหม่ฟื้นนคร
เกาะกลาง
ส. เคหสถานประเวศพัฒนา
ส. บัวหลวง จากัด
ส. นิมิตรใหม่สะพานทอง
ทรัพย์สินเก่า
ทรัพย์สินใหม่
เทพลีลา
รุ่งมณีพัฒนา
น้อมเกล้า
ส. มหาดไทย จากัด
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ลาดับ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ตาแหน่ง

องค์กรชุมชนโครงการ
บ้านมั่นคง

ผู้ประสานงานกลุม่ ออมทรัพย์
ประธานสหกรณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานสหกรณ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานสหกรณ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้ประสานงานกลุม่ ออมทรัพย์
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
ประธานสหกรณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ประธานสหกรณ์
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
เลขานุการกลุ่มออมทรัพย์
เหรัญญิก
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ประธานสหกรณ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้ประสานงานกลุม่ ออมทรัพย์
ผู้ประสานงานสหกรณ์
ผู้ประสานงานสหกรณ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้ประสานงานโครงการ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์

ชายคลองเสนา 2
ร่วมสุขพัฒนา
พหลโยธิน 32
พหลโยธิน 46
สค. เสือใหญ่ร่วมใจ
ประดิษฐโทรการ 47-49
พหลโยธิน 45
ริมคลองพัฒนาบางบัว
โรงสูบ
สามัคคีต้นตาล
สวนผัก
กรุงเทพพัฒนา
ประชาร่วมใจ 2
เจริญชัยนิมิตรใหม่
ดอกรักริมทางรถไฟ
คลองบางพรานพัฒนา
สค. พระนครธนบุรี
วิมานทองร่วมพัฒนา
โฟร์โมส
ทรัพย์สินพัฒนา
เชื่อมสัมพันธ์
ปู่โฉมพัฒนา
หลังตลาดเจริญนคร 55
ส-ค สุขสวัสดิ์ 60 จากัด
กองขยะ
สี่แยกทศกัณฑ์
ราศรีธรรม
ศิรินทร์และเพื่อน
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
คลองลัดภาชี
ประชาสามัคคี
ฟ้าใหม่
วังหลังต้นโพธิ์
สตรีเหล็ก
บาเพ็ญประโยชน์
ริมคลองลาดพร้าว
ส. เสือใหญ่รว่ มใจ จากัด
ร่วมใจพัฒนาเหนือ
วรวีวัฒนาบางบัว
คลองหลุมไผ่

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ตาแหน่ง

องค์กรชุมชนโครงการบ้าน
มั่นคง

ประธานสหกรณ์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้ประสานงานกลุม่
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ประธานสหกรณ์
ประธานองค์กรชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ประธานองค์กรชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ประธานองค์กรชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ประธานองค์กรชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ผู้ประสานงานภายในชุมชน
ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ผู้ประสานงานภายในชุมชน

ส. ร่วมสามัคคี จากัด
เก้าพัฒนา
เฉลิมนุสร
บ้านกล้วย
ตลาดปีนัง
วัดคลองเตยใน
ริมทางรถไฟสายท่าเรือ
ร่วมใจพัฒนา 7-12
สร้างสรรค์พฒ
ั นา 7-12
บึงพระราม 9 พัฒนา (2)
บึงพระราม 9 บ่อ 3
บึงพระราม 9 พัฒนา
กอ. กัลยาณมิตร
ราชทรัพย์
เชื้อเพลิงร่วมใจ 2
หลังฉางพัฒนา
หลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร
สวนพลู
บางซื่อ แยก 2-4
ริมคลองบางซื่อ แยก 18
หลังกรมทางหลวง
จรัสเมือง
บ่อนไก่
ร่วมจิตหลังธนาคารกรุงไทย
มิตตคาม 1
ตรอกต้นโพธิ์
สันติสุข
ท่าน้าสามเสน
สุโขทัย ซอย 9
วัดสุคันธาราม
นครไชยศรี
ซอยโซดา
จักรพรรดิพงษ์
วัดสระเกศ
บ้านบาตร
สิตาราม
วัดสุนทรธรรมทาน
วังกรมพระสมมติอมรพันธ์
ท่าวัง
ป้อมมหากาฬ
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างโครงสร้างการเขียนข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติของโครงข่ายทางสังคม
สาหรับการประมวลผลในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล Pajek
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โครงสร้างการเขียนข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิติทางสังคม สาหรับการสร้างไฟล์ *.net จากกลุ่ม
โปรแกรม Word Processor ที่จะใช้ในการประมวลผลด้วยโปรแกรม Pajek
ตัวอย่างองค์กรชุมชนคลองลานุ่น
*Vertices
1 "is1"
2 "is2"
3 "is3"
...
46 "es4"
47 "es5"
48 "es6"
*Arcs
1 8 1
2 20 1
3 1 1
...
47 7 1
48 15 2
48 16 2
*Edges

48

ตาราง การกาหนดรหัสหน่วยวิเคราะห์สาหรับการเขียนโครงสร้างข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิตโิ ครงข่ายทางสังคมสมาชิก
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รหัส บ้านเลขที่
is1
167
is2
101
is3
103
is4
105
is5
151
is6
155
is7
153
is8
127
is9
83
is10
108
is11
75
is12
117
is13
71
is14
91/7
is15
115
is16
119

ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

รหัส บ้านเลขที่
is17
111
is18
113
is19
139
is20
137
is21
89
is22
73
is23
121
is24
98
is25
100
is26
161
is27
82
is28
112
is29
152
is30
147
is31
124
is32
93

ลาดับ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

รหัส
บ้านเลขที่
is33
94
is34
104
is35
145
is36
133
is37
156
is38
77
is39
79
is40
81
is41
132
is42
107
es1 สถาบันการศึกษา
es2
สอช
es3
สานักงานเขต
es4 ศูนย์สาธารณสุข
es5
พอช.
es6
ชุมชนบึงกุ่ม
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ตาราง การกาหนดรหัสหน่วยวิเคราะห์สาหรับการเขียนโครงสร้างข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสถิตโิ ครงข่ายทางสังคมสมาชิก
องค์กรชุมชนราชทรัพย์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รหัส บ้านเลขที่
is1
230
is2
204
is3
226
is4
178
is5
190
is6
196
is7
190/1
is8
201
is9
190/2
is10
182
is11
685
is12
38
is13
36/2
is14
60
is15
679
is16
116
is17
132
is18
22
is19
188/1
is20
228
is21
197
is22
36/1
is23
36/3
is24
34
is25
34/1
is26
60/1
is27
36/4
is28
60/2
is29
138/1
is30
138/2
is31
114
is32
141
is33
136
is34
74
is35
188/2
is36
23
is37
332

ลาดับ
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

รหัส
is38
is39
is40
is41
is42
is43
is44
is45
is46
is47
is48
is49
is50
is51
is52
is53
is54
is55
is56
is57
is58
is59
is60
is61
is62
is63
is64
is65
is66
is67
is68
is69
is70
is71
is72
is73
is74

บ้านเลขที่
26
27
29
30
31
35
40
41
43
58
62
134
523
78
142
158
243
99
432
431
176
172
184
154
163
187
351
79
56
312
36
87
66
65
521
98
166

ลาดับ
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

รหัส
is75
is76
is77
is78
is79
is80
is81
is82
is83
is84
is85
is86
is87
is88
is89
is90
is91
is92
is93
is94
is95
is96
is97
is98
is99
is100
is101
is102
is103
is104
is105
es1
es2
es3
es4
es5
es6

บ้านเลขที่
171
191
186
45
61
77
81
82
32
46
522
47
72
64
524
75
413
63
189
155
143
157
96
169
24
127
131
52
161
144
148
สถาบันการศึกษา
สอช
สานักงานเขต
ศูนย์สาธารณสุข
พอช.
สานักงานทรัพย์สนิ
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ภาคผนวก จ
ผลการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายทางสังคมที่ได้จากโปรแกรม Pajek
กรณีศึกษาองค์กรชุมชนคลองลานุ่นและองค์กรชุมชนราชทรัพย์
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1. การวิเคราะห์ค่าความเป็นศูนย์กลาง (Centrality)
1.1 คาสั่งประมวลผลในโปรแกรม PAJEK
ตาราง วัตถุประสงค์การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมและชุดคาสั่งในการวิเคราะห์ค่าความเป็นศูนย์กลาง
วัตถุประสงค์
การประมวลผลค่าความเป็นศูนย์กลาง
การแสดงรายละเอียดข้อมูล

การวาดภาพแสดงแผนผัง
โครงข่ายทางสังคม

ชุดคาสั่งใน PAJEK
Menu bar > Net > Partitions > Degree > Input
Menu bar > Info > Vector
Input numbers: 48 (จานวนหน่วยวิเคราะห์ในโครงข่ายทั้งหมด)
Dividing values: #4 (กาหนดการจาแนกระดับค่า)
Menu bar > Draw > Draw-Vector
Layout > Energy > Kamada-Kawai > Free (ปรับแผนผังตามค่าความสัมพันธ์)

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายทางสังคมจากโปรแกรม PAJEK
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
--------------------------------------------------------1. Normalized Input Degree partition of N1 (48)
--------------------------------------------------------Dimension: 48
The lowest value:
0.0000
The highest value:
0.3617
Highest values:
Rank
Vertex
Value
Id
--------------------------------------------------1
6
0.3617
is6
2
20
0.2979
is20
3
1
0.2128
is1
4
4
0.2128
is4
5
29
0.1277
is29
6
23
0.1277
is23
7
27
0.1064
is27
8
38
0.1064
is38
9
15
0.0851
is15
10
40
0.0851
is40
11
28
0.0851
is28
12
25
0.0851
is25
13
22
0.0851
is22
14
21
0.0851
is21
15
43
0.0851
es1
16
41
0.0851
is41
17
39
0.0851
is39
18
3
0.0638
is3
19
12
0.0638
is12
20
42
0.0638
is42
21
37
0.0638
is37
22
36
0.0638
is36
23
35
0.0638
is35
24
33
0.0638
is33
25
14
0.0426
is14
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26
7
0.0426
is7
27
13
0.0426
is13
28
45
0.0426
es3
29
48
0.0426
es6
30
18
0.0426
is18
31
16
0.0426
is16
32
46
0.0426
es4
33
47
0.0426
es5
34
44
0.0426
es2
35
8
0.0426
is8
36
31
0.0213
is31
37
17
0.0213
is17
38
11
0.0213
is11
39
26
0.0213
is26
40
5
0.0213
is5
41
30
0.0213
is30
42
10
0.0213
is10
43
32
0.0000
is32
44
19
0.0000
is19
45
9
0.0000
is9
46
2
0.0000
is2
47
24
0.0000
is24
48
34
0.0000
is34
--------------------------------------------------Sum (all values):
3.3830
Arithmetic mean:
Median:
Standard deviation:
2.5% Quantile:
5.0% Quantile:
95.0% Quantile:
97.5% Quantile:

0.0705
0.0532
0.0713
0.0000
0.0000
0.2128
0.2830

Vector
Values Frequency Freq% CumFreq%
--------------------------------------------------------(
... 0.000]
6
12.5000
6
12.5000
(0.000 ... 0.121]
36
75.0000
42
87.5000
(0.121 ... 0.241]
4
8.3333
46
95.8333
(0.241 ... 0.362]
2
4.1667
48 100.0000
--------------------------------------------------------Total
48
100.0000
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--------------------------------------------------------------------1. Normalized Input Degree partition of N2 (111)
--------------------------------------------------------------------Dimension: 111
The lowest value:
0.0000
The highest value:
0.6000
Highest values:
Rank
Vertex
Value
Id
--------------------------------------------------1
21
0.6000
is21
2
15
0.3818
is15
3
36
0.3455
is36
4
111
0.3273
es5
5
19
0.3000
is19
6
32
0.2545
is32
7
27
0.1545
is27
8
110
0.1455
es5
9
11
0.0909
is11
10
89
0.0727
is89
11
105
0.0545
is105
12
51
0.0545
is51
13
102
0.0545
is102
14
20
0.0545
is20
15
75
0.0545
is75
16
29
0.0455
is29
17
55
0.0455
is55
18
6
0.0455
is6
19
100
0.0455
is100
20
93
0.0455
is93
21
92
0.0455
is92
22
2
0.0455
is2
23
85
0.0455
is85
24
80
0.0455
is80
25
4
0.0455
is4
26
72
0.0455
is72
27
7
0.0364
is7
28
30
0.0364
is30
29
3
0.0364
is3
30
107
0.0364
es2
31
106
0.0364
es1
32
26
0.0364
is26
33
47
0.0364
is47
34
46
0.0364
is46
35
45
0.0364
is45
36
22
0.0364
is22
37
5
0.0364
is5
38
81
0.0364
is81
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

88
73
77
9
37
69
68
74
1
13
17
35
34
8
67
16
63
62
59
58
28
101
109
25
12
52
48
96
90
104
86
78
83
70
39
79
108
18
71
103
66
94
50
43
24
41
54
84
95
49

0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0364
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0273
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182
0.0182

is88
is73
is77
is9
is37
is69
is68
is74
is1
is13
is17
is35
is34
is8
is67
is16
is63
is62
is59
is58
is28
is101
es4
is25
is12
is52
is48
is96
is90
is104
is86
is78
is83
is70
is39
is79
es3
is18
is71
is103
is66
is94
is50
is43
is24
is41
is54
is84
is95
is49
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89
99
0.0182
is99
90
76
0.0182
is76
91
98
0.0182
is98
92
44
0.0182
is44
93
14
0.0182
is14
94
38
0.0182
is38
95
91
0.0182
is91
96
65
0.0182
is65
97
64
0.0182
is64
98
40
0.0182
is40
99
60
0.0182
is60
100
10
0.0182
is10
101
61
0.0182
is61
102
87
0.0091
is87
103
57
0.0091
is57
104
31
0.0091
is31
105
56
0.0091
is56
106
33
0.0091
is33
107
82
0.0091
is82
108
53
0.0091
is53
109
23
0.0091
is23
110
97
0.0091
is97
111
42
0.0000
is42
--------------------------------------------------Sum (all values):
5.6000
Arithmetic mean:
Median:
Standard deviation:
2.5% Quantile:
5.0% Quantile:
95.0% Quantile:
97.5% Quantile:

0.0505
0.0273
0.0829
0.0091
0.0091
0.2045
0.3318

Vector
Values
Frequency
Freq% CumFreq%
--------------------------------------------------------------------(
... 0.000]
1
0.9009
1
0.9009
(0.000 ... 0.200]
104
93.6937
105
94.5946
(0.200 ... 0.400]
5
4.5045
110
99.0991
(0.400 ... 0.600]
1
0.9009
111 100.0000
--------------------------------------------------------------------Total
111
100.0000
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2. การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลาง (Betweenness Centrality)
2.1 คาสั่งประมวลผลในโปรแกรม PAJEK
ตาราง วัตถุประสงค์การวิเคราะห์โครงข่ายทางสังคมและชุดคาสั่งในการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลาง
วัตถุประสงค์
การประมวลผลค่าความเชื่อมโยงศูนย์กลาง
การแสดงรายละเอียดข้อมูล

การวาดภาพแสดงแผนผัง
โครงข่ายทางสังคม

ชุดคาสั่งใน PAJEK
Menu bar > Net > Vector > Centrality > Betweenness
Menu bar > Info > Vector
Input numbers: 48 (จานวนหน่วยวิเคราะห์ในโครงข่ายทั้งหมด)
Dividing values: #4 (กาหนดการจาแนกระดับค่า)
Menu bar > Draw > Draw-Vector
Layout > Energy > Kamada-Kawai > Free (ปรับแผนผังตามค่าความสัมพันธ์)

2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายทางสังคมด้วยโปรแกรม PAJEK
องค์กรชุมชนคลองลานุ่น
--------------------------------------------------------------------1. Betweenness centrality in N1 (48)
--------------------------------------------------------------------Dimension: 48
The lowest value:
0.0000
The highest value:
0.1806
Highest values:
Rank
Vertex
Value
Id
--------------------------------------------------1
20
0.1806
is20
2
8
0.1702
is8
3
6
0.1659
is6
4
1
0.1614
is1
5
35
0.1428
is35
6
33
0.1202
is33
7
42
0.1163
is42
8
39
0.1063
is39
9
15
0.1057
is15
10
21
0.1015
is21
11
29
0.0953
is29
12
38
0.0797
is38
13
27
0.0732
is27
14
23
0.0639
is23
15
22
0.0628
is22
16
30
0.0546
is30
17
13
0.0507
is13
18
11
0.0434
is11
19
12
0.0400
is12
20
7
0.0328
is7
21
5
0.0289
is5
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22
25
0.0270
is25
23
28
0.0239
is28
24
4
0.0227
is4
25
40
0.0212
is40
26
16
0.0183
is16
27
31
0.0181
is31
28
26
0.0177
is26
29
36
0.0171
is36
30
37
0.0162
is37
31
41
0.0154
is41
32
18
0.0135
is18
33
3
0.0131
is3
34
17
0.0127
is17
35
14
0.0117
is14
36
10
0.0084
is10
37
43
0.0045
es1
38
47
0.0028
es5
39
46
0.0001
es4
40
45
0.0001
es3
41
44
0.0001
es2
42
19
0.0000
is19
43
34
0.0000
is34
44
2
0.0000
is2
45
9
0.0000
is9
46
24
0.0000
is24
47
48
0.0000
es6
48
32
0.0000
is32
--------------------------------------------------Sum (all values):
2.2609
Arithmetic mean:
Median:
Standard deviation:
2.5% Quantile:
5.0% Quantile:
95.0% Quantile:
97.5% Quantile:

0.0471
0.0220
0.0529
0.0000
0.0000
0.1644
0.1695

Vector
Values
Frequency
Freq% CumFreq%
--------------------------------------------------------------------(...
0.000]
7
14.5833
7
14.5833
(0.000 ...
0.060]
26
54.1667
33
68.7500
(0.060 ...
0.120]
10
20.8333
43
89.5833
(0.120 ...
0.181]
5
10.4167
48 100.0000
--------------------------------------------------------------------Total
48
100.0000
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--------------------------------------------------------------------2. Betweenness centrality in N1 (111)
--------------------------------------------------------------------Dimension: 111
The lowest value:
0.0000
The highest value:
0.3567
Highest values:
Rank
Vertex
Value
Id
--------------------------------------------------1
111
0.3567
es5
2
21
0.1957
is21
3
15
0.0886
is15
4
110
0.0737
es5
5
36
0.0483
is36
6
75
0.0430
is75
7
32
0.0415
is32
8
19
0.0396
is19
9
102
0.0341
is102
10
37
0.0268
is37
11
89
0.0248
is89
12
47
0.0181
is47
13
34
0.0180
is34
14
92
0.0131
is92
15
85
0.0090
is85
16
80
0.0090
is80
17
90
0.0090
is90
18
69
0.0090
is69
19
27
0.0077
is27
20
11
0.0042
is11
21
104
0.0034
is104
22
100
0.0031
is100
23
29
0.0029
is29
24
63
0.0025
is63
25
20
0.0024
is20
26
35
0.0022
is35
27
1
0.0017
is1
28
51
0.0010
is51
29
68
0.0009
is68
30
93
0.0003
is93
31
105
0.0003
is105
32
3
0.0003
is3
33
67
0.0002
is67
34
2
0.0002
is2
35
81
0.0002
is81
36
77
0.0002
is77
37
30
0.0002
is30
38
13
0.0002
is13
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

39
8
6
12
43
24
9
55
107
106
59
103
88
17
7
65
4
46
18
25
61
49
48
5
97
53
72
23
84
73
98
40
10
41
99
74
83
78
108
26
96
22
87
44
66
45
28
42
82
76

0.0002
0.0002
0.0002
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

is39
is8
is6
is12
is43
is24
is9
is55
es2
es1
is59
is103
is88
is17
is7
is65
is4
is46
is18
is25
is61
is49
is48
is5
is97
is53
is72
is23
is84
is73
is98
is40
is10
is41
is99
is74
is83
is78
es3
is26
is96
is22
is87
is44
is66
is45
is28
is42
is82
is76
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89
101
0.0000
is101
90
16
0.0000
is16
91
31
0.0000
is31
92
79
0.0000
is79
93
95
0.0000
is95
94
70
0.0000
is70
95
91
0.0000
is91
96
38
0.0000
is38
97
33
0.0000
is33
98
64
0.0000
is64
99
50
0.0000
is50
100
71
0.0000
is71
101
54
0.0000
is54
102
58
0.0000
is58
103
56
0.0000
is56
104
14
0.0000
is14
105
62
0.0000
is62
106
60
0.0000
is60
107
52
0.0000
is52
108
86
0.0000
is86
109
57
0.0000
is57
110
109
0.0000
es4
111
94
0.0000
is94
--------------------------------------------------Sum (all values):
1.0943
Arithmetic mean:
Median:
Standard deviation:
2.5% Quantile:
5.0% Quantile:
95.0% Quantile:
97.5% Quantile:

0.0099
0.0001
0.0402
0.0000
0.0000
0.0423
0.0774

Vector
Values
Frequency
Freq% CumFreq%
--------------------------------------------------------------------(
... 0.000]
49
44.1441
49
44.1441
(0.000 ... 0.119]
60
54.0541
109
98.1982
(0.119 ... 0.238]
1
0.9009
110
99.0991
(0.238 ... 0.357]
1
0.9009
111 100.0000
--------------------------------------------------------------------Total
111
100.0000
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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