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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือเสนอแนะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัย  
เชิงปริมาณได้ด าเนินการโดยศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย ที่ เลือกมาจากผู้น าชุมชนของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ นคนปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เลือกตัวอย่างมา
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.78 สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน 
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยศึกษาเอกสาร
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 17 ราย ประกอบด้วย นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 ราย รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ราย 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 ราย รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ราย 
หัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก จ านวน 9 ราย หัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน จ านวน 1 ราย และ        
ได้จัดการสนทนากลุ่ม จ านวน 3 ครั้ง ในครั้งแรกมีผู้ เข้าร่วม จ านวน 7 ราย ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี ในครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วม 8 ราย ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ 
ในครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วม 10 ราย ประกอบด้วย ตัวแทนของชุมชนหรือหมู่บ้าน กับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งทั้งหมดถูกเลือกมา 
แบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการตีความ 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครโดยรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.20, S.D = 0.96) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมมีค่าสูงสุด ( X = 3.37, S.D = 0.94) 
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รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการมีส่วนร่วม ( X = 3.25, S.D = 0.96) ด้านกระบวนการที่มีส่วนร่วม                 
( X = 3.12, S.D = 1.04) และด้านความถี่ของการมีส่วนร่วม ( X = 3.06, S.D = 1.08) ซึ่งด้านนี้มี 
ค่าน้อยที่สุดเพราะขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยภาคส่วนต่าง ๆ ประชาชนขาดความต้องการที่จะ
มีส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง  
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ                 
(1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร คือ ความต้องการของประชาชนที่จะมีอิทธิพล
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (β = 0.210) ความเชื่อมั่นในอิทธิพลของตนเอง (β = 0.100) และ 
การยึดมั่นในตัวบุคคล (β = -0.062) (2) ปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 
2 ตัวแปร คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาคส่วนต่าง ๆ (β = 0.263) และการรับรู้
ข้อมูล (β = 0.117) (3) ปัจจัยทางการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ตัวแปร คือ ภาวะผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (β = 0.108) ความสามารถในการบริหาร       
การเปลี่ยนแปลง (β = 0.143) และความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง (β = 0.107) โดยทั้ง          
3 ปัจจัยข้างต้น สามารถอธิบายความผันแปรของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ร้อยละ 69.99             
(R2 = 0.6999) นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่านอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
ส่งมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ (1) ความผูกพันต่อท้องถิ่น (2) ความเป็นปัจเจกบุคคล  
(3) การสื่อสารกับประชาชน (4) บทบาทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชาชน (5) เวลาในการ
มีส่วนร่วม (6) ความเจริญของพ้ืนที่ และ (7) จ านวนประชากร 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ (1) พัฒนาให้ประชาชนมีจ านวนความถี่ในการมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น โดยให้โอกาส
แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามาร่วมส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น  (2) สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมโดย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วม (3) เพ่ิมช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวท้องถิ่นของตนเอง โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ให้     
มากยิ่งขึ้น (4) ลดความสลับซับซ้อนของกระบวนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ศึกษาตัวแบบการลดความสลับซับซ้อนของกระบวนการท างานจากองค์การที่ประสบความส า เร็จ           
(5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยให้องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อความคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (6) สนับสนุนให้
ประชาชนมีความตื่นตัวในอิทธิพลของตนเองต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยจัดนิทรรศการ 
จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง และเชิดชูคุณความดีผู้ท าคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
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ABSTRACT 
  The objectives of this research were to 1) study the people’s participation in 
the administration of Local Administrative Organizations in the provinces surrounding 
Bangkok Metropolis, 2) study the factors influencing the people’s participation in the 
administration of Local Administrative Organizations in the provinces surrounding 
Bangkok Metropolis, and 3) propose suggestions for increasing the people’s participation in 
the administration of Local Administrative Organizations. A mixed methods research 
was employed in this research. The quantitative research was conducted by collecting 
data from 400 respondents who were community leaders in 5 provinces consisting of 
Nakhonpathom, Nonthaburi, Pathumthani, Samutprakan, and Samutsakhon. The sample 
size was derived by calculations using Taro Yamane’s formula and the stratified random 
sampling technique. The instrument for data collection was a 5-level Likert Scale 
questionnaire, with a reliability of 0.78, and the statistics used to analyze the data 
consisted of mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The 
qualitative research was conducted doing document research, interviews with 17 key 
informants consisting of three Chief Executives, one Deputy Chief Executive, two Chief 
Administrators, one Deputy Chief Administrator, nine Division Directors and one Subdivision 
Chief, all working in Local Administrative Organizations, and 3 focus-groups. The first 
group consisted of 7 municipal mayors, the second group consisted of 8 Chief Executives of 
Sub-district Administrative Organizations, and the third group consisted of 10 communities’ 
leaders and Officers of Local Administrative Organizations who were in charge of the 
people’s participation. All of them were selected using the purposive random sampling 
technique. The data were analyzed by content analysis and interpretations.  
 The research findings were as follows: 
 1.  The people’s participation in the administration of Local Administrative 
Organizations in the surrounding provinces of Bangkok metropolis was, overall, at           
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a moderate level ( X = 3.20, S.D = 0.96). When considered and compared individually, 

the aspect of benefits of participation was at the highest ( X = 3.37, S.D = 0.94), followed 

by the forms of participation ( X = 3.25, S.D = 0.96), the processes of participation              

( X = 3.12, S.D = 1.04), and the frequency of participation ( X = 3.06, S.D = 1.08). The reasons 
behind this low score were threefold: there was a lack of promotion for people 
participation by various sectors, the people lacked the desire to influence Local 
Administrative Organizations, and there was a lack of conflict management capability.  
 2. Three factors affecting the people’s participation were identified:                        
(1) cultural factors, with three variables, namely the people’s desire to influence Local 
Administrative Organizations (β = 0.210), the people’s confidence  in their influence (β = 0.100), 
and the people’s personal orientation (β = -0.062), (2) environmental factors, with 2 variables: 
the promotion of participation by other sectors (β = 0.263), and the people’s awareness of 
information (β = 0.117), (3) administrative factors, with 3 variables: democratic leadership of 
the Local Administrative Organizations’ executives (β = 0.108), change management 
capability (β = 0.143), and conflict management capability (β = 0.107). These three 
factors could explain 69.99 % of the variation of the people’s participation (R2 = 0.6999). 
In addition, the qualitative study revealed that there were some variables influencing 
people’s participation, including (1) people’s commitment to their locality, (2) individuality, 
(3) communication with the people, (4) role of the Local Administrative Organizations toward 
their people, (5) people’s time to participate, (6) locals’ developmental status, and           
(7) the number of citizens.  
 3. The suggestions for encouraging the people’s participation are as follows 
(1) increase the frequency of the people’s participation by giving other sectors more chances 
to take a role in making the people realize their own roles in self-governing at the local 
level, (2) motivate the people to participate by informing them about the benefits of 
participation, (3) increase the people’s access to the information in their locality by 
using more appropriate information technologies, (4) simplify the operating procedures 
of the Local Administrative Organizations by learning from the best practices of public and 
private organizations, (5) promote the people’s confidence in their potential by 
encouraging the Local Administrative Organizations to react to the people’s opinions 
in concrete ways, and at the same time, (6) support the people’s awareness of their 
influence on Local Administrations by organizing events, promulgating these issues, 
and praising people who continually contributed to public interests. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 องค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรดูแลควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่
ของตนเองได้ดีเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่ำท้องถิ่นนั้นๆ มีกำรด ำเนินงำนที่เอ้ือต่อกำรดูแลประชำชนอย่ำงดี
หรือไม่ ซึ่งเกณฑ์ที่สำมำรถใช้วัดกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่ดี
หรือไม่นั้นก็คือควำมเป็นธรรมำภิบำลขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพรำะควำมเป็นธรรมำภิบำลจะเป็น
หลักประกันได้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนผู้เป็นเจ้ำของที่
แท้จริงของท้องถิ่น จะให้ควำมเป็นธรรมกับประชำชนทุกๆ ฝ่ำยได้  
 ควำมเป็นธรรมำภิบำลขององค์กรนั้นประกอบไปด้วยลักษณะหลำยประกำร แต่กำรจะท ำ
ให้องค์กรมีควำมเป็นธรรมำภิบำลได้นั้นคงจะส่งเสริมให้เกิดธรรมำภิบำลในทุกๆ ประกำรพร้อมๆ กัน
ไม่ได้ แต่ควรจะต้องค่อยๆ ส่งเสริมลักษณะที่ส ำคัญๆ ของควำมเป็นธรรมำภิบำลก่อน โดยลักษณะที่
ส ำคัญนี้ควรจะเป็นลักษณะที่สำมำรถเกื้อหนุนให้เกิดลักษณะอ่ืนๆ ของธรรมำภิบำลได้ นั่นคือ         
กำรบริหำรงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ
ประชำชนทุกฝ่ำย และภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งหมดในท้องถิ่นนั่นเอง โดยสิ่งที่เรียกว่ำกำรมีส่วนร่วมในที่นี้  
หมำยถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแสดงควำมคิดเห็น     
ร่วมติดตำมกำรด ำเนินงำน ซึ่งกินควำมรวมตั้งแต่กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองในควำมหมำยของ
นักวิชำกำรทำงรัฐศำสตร์ และกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจำกกำรแสดงบทบำททำง
กำรเมืองด้วย  
 กำรที่ประชำชนจะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นั้นต้องอำศัย
ปัจจัยหลำยประกำรไม่ว่ำจะเป็นปัจจัยภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยภำยในที่
เกี่ยวกับกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง   
 ในด้ำนปัจจัยภำยนอกนั้นเกี่ยวข้องทั้งกับควำมคิด ควำมเข้ำใจของประชำชนในเขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่ำงมำกจำกลักษณะของสังคมไทย สังคมไทย
นั้นเป็นสังคมที่มีลักษณะเฉพำะ แตกต่ำงจำกสังคมอ่ืนๆ ข้ำงเคียงในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยกันหรือแม้แต่สังคมพุทธด้วยกันก็ยังแตกต่ำง ทั้งนี้เพรำะสังคมไทยมีต้นก ำเนิดเฉพำะที่แตกต่ำง           
มีพัฒนำกำรที่แตกต่ำง ท ำให้วัฒนธรรมที่เป็นรำกฐำนส ำคัญของสังคมไทยกลำยเป็นส่วนผสมจำกทั้ง
ศำสนำและคติควำมเชื่อที่แตกต่ำง กล่ำวคือได้รับอิทธิพลจำกคติแบบพุทธ คติแบบฮินดูและวัฒนธรรม
ของชนเผ่ำที่แตกต่ำงไม่ว่ำจะเป็นชำวไทยเดิม ชำวจีน ชำวล้ำนนำ ชำวล้ำนช้ำง และชำวมอญ  
 คติและวัฒนธรรมต่ำงๆ ที่รวมกันเป็นวัฒนธรรมไทยดังที่ได้กล่ำวข้ำงต้น เป็นรำกฐำนที่
ส ำคัญของทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย หำกพิจำรณำตำมแนวคิดของ ชำยน์  (1992) ก็จะ
พบว่ำวัฒนธรรมไทยมีอิทธิพลทั้งต่อข้อสมมติพ้ืนฐำน (Basic Assumptions) อันได้แก่ ควำมเข้ำใจที่
บุคคลมีต่อโลกและสิ่งต่ำงๆ ในโลก ต่อชีวิต ต่อตนเอง และต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว 
ค่ำนิยม (Values) อันได้แก ่ควำมคิดเก่ียวกับสิ่งที่ถูกต้อง และสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่ควรกระท ำและสิ่งที่
ไม่ควรกระท ำ ซึ่งมีพ้ืนฐำนมำจำกข้อสมมติฐำนที่มีอยู่ และกำรกระท ำที่แสดงออก (Artifacts) ซึ่ง
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หมำยถึง กำรแสดงออกทำงร่ำงกำย และวำจำ ของบุคคล โดยรวมไปถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี 
พิธีกรรมต่ำงๆ ของคนไทย  
 วัฒนธรรมส่งผลอย่ำงมำกต่อควำมเป็นไปของสังคม ดังที่ได้กล่ำวข้ำงต้น กำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจะเป็นไปในทิศทำงที่ดีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่ด ำรงอยู่ในสังคมนั้น และจุดเริ่มต้น
ของกำรพัฒนำสังคมไทยไปในทิศทำงที่ดีก็คือ กำรเมืองในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพรำะในปัจจุบันนั้น 
กำรเมืองของไทยก ำลังมุ่งไปในทิศทำงที่มีกำรกระจำยอ ำนำจมำกยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จำกกำรที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกำรถ่ำยโอนอ ำนำจหน้ำที่ในกำรดูแลควำมเป็นอยู่ของประชำชนในเขตของ
ตนเองมำกยิ่งขึ้น ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงเพ่ือใช้ในกำรบริหำรภำยในท้องถิ่น      
มำกขึ้น  
 ในแวดวงวิชำกำรนั้นได้มีกำรศึกษำปัจจัยส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองเอำไว้ 
โดยปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญ ได้แก่ วัฒนธรรมทำงกำรเมือง ซึ่งแนวคิดเช่นนี้เป็นแนวคิดของ แอลมอนด์  
และเวอร์บำ (1965) โดยวัฒนธรรมทำงกำรเมืองในควำมคิดของ แอลมอนด์ และเวอร์บำ นี้สำมำรถที่
จะจ ำแนกออกได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ วัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบคับแคบ (Parochial Political Culture) 
วัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบไพร่ฟ้ำ (Subject Political Culture) และวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Political Culture) ซึ่งในวัฒนธรรมทำงกำรเมือง 3 แบบนี้ วัฒนธรรมทำง
กำรเมืองแบบมีส่วนร่วมถือเป็นวัฒนธรรมทำงกำรเมืองที่เรำจะสำมำรถเห็นกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรเมืองได้มำกที่สุด 
 อย่ำงไรก็ตำม กำรจะส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรเมืองระดับท้องถิ่นของ
สังคมไทยซึ่งเคยเป็นและยังคงเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบไพร่ฟ้ำนี้ จะกระท ำโดยกำร
ส่งเสริมวัฒนธรรมของสังคม ผ่ำนทำงกำรปลูกฝังหรือกล่อมเกลำทำงกำรเมืองเพียงด้ำนเดียวคงไม่ได้ 
และล ำพังวัฒนธรรมทำงกำรเมืองอำจเป็นปัจจัยที่ไม่เพียงพอต่อกำรอธิบำยกำรมีส่วนร่วมหรือไม่มี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรท้องถิ่น วัฒนธรรมที่น่ำจะมีส่วนในกำรอธิบำยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนได้นั้น น่ำจะรวมไปถึงวัฒนธรรมโดยทั่วๆ ไปของประชำชน ที่ไม่ได้จ ำเพำะเจำะจงว่ำต้อง
เกี่ยวกับควำมคิดทำงกำรเมืองเท่ำนั้น ดังนั้น ในภำพรวมของกำรศึกษำครั้งนี้ จึงเป็นกำรศึกษำทั้ง
วัฒนธรรมทำงกำรเมือง และวัฒนธรรมทั่วไปของประชำชนในสังคมควบคู่กันไป  
 กำรที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียนั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเข้ำใจเสียก่อนว่ำลักษณะใด หรือแง่ใดของวัฒนธรรมของ
สังคมไทยที่สัมพันธ์กับควำมเชื่อ หรือควำมคิดที่เกี่ยวกับกำรยอมรับกำรมีส่ วนร่วมของประชำชน 
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่ำกำรศึกษำวัฒนธรรมไทย ทั้งในแง่วัฒนธรรมทำงกำรเมืองและวัฒนธรรมโดย
ทัว่ๆ ไปของสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงมำก เพรำะจะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำ
วัฒนธรรมแบบใดที่ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเมื่อเกิดควำมเข้ำใจใน
เรื่องนี้แล้วก็จะได้ใช้ควำมเข้ำใจนี้เป็นประโยชน์ต่อส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อไป  
 ปัจจัยภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำมำรถส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนนั้น 
ไม่ได้มีเพียงแค่ปัจจัยทำงวัฒนธรรมของประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น หำกแต่ยังรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่
ไม่ใช่เรื่องควำมคิดควำมเข้ำใจของประชำชนอีกด้วย เช่น เวลำที่ประชำชนมี กำรรับรู้ข้อมูลของ
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ประชำชนเกี่ยวกับกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และกำรที่ประชำชนจะมีส่วนร่วม
ได้นั้น ยังต้องอำศัยปัจจัยภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็นปัจจัยทำง       
กำรบริหำรนั้น หำกจะกล่ำวถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนก็มีด้วยกันหลำย
ประกำรด้วยกัน เช่น รูปแบบภำวะผู้น ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น กำรศึกษำให้เข้ำใจว่ำปัจจัยภำยนอกและ
ปัจจัยภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล่ำวเป็นตัวอย่ำงข้ำงต้นนั้นมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนหรือไม่ และมีผลอย่ำงไรจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ส ำคัญส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วมมำกยิ่งข้ึนได้ในอนำคต 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 1.2.1 เพ่ือศึกษำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหำนคร 
 1.2.2 เพ่ือศึกษำปัจจัยต่ำงๆ ที่มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหำนคร 
 1.2.3  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน         
กำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1.3  กรอบแนวคิดของกำรวิจัย  
 กำรวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิด แสดงได้ดังภำพต่อไปนี้ 
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 ในกรอบแนวคิดข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะถูกพิจำรณำแยกเป็น 4 มิติ ได้แก่ ควำมถี่ในกำรมีส่วนร่วม รูปแบบของ       
กำรมีส่วนร่วม กระบวนกำรมีส่วนร่วม และผลกระทบที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมนั้น เป็นผลมำจำก
ปัจจัยที่ส ำคัญ 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมของสังคมไทย ปัจจัยทำงด้ำนกำรบริหำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมของสังคมไทย จะพิจำรณำแยกเป็น 2 เรื่อง คือ วัฒนธรรมโดยทั่วไป 
กับวัฒนธรรมทำงกำรเมือง โดยวัฒนธรรมโดยทั่วไปประกอบไปด้วยตัวแปรต่ำงๆ คือ ระยะห่ำงของ
อ ำนำจ กำรหลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน กำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล กำรให้ควำมส ำคัญกับเพศที่
แข็งแรงและกำรแข่งขัน กำรเคำรพอำวุโส และกำรวำงเฉยและหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง ส่วนวัฒนธรรม
ทำงกำรเมืองประกอบไปด้วย ตัวแปรต่ำงๆ คือ ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมต้องกำรมีอิทธิพล และ       
ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน ส่วนท้องถิ่น 
 ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง ปัจจัยต่ำงๆ ที่เป็น
ลักษณะเฉพำะขององค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรต่ำงๆ คือ ภำวะผู้น ำ
แบบประชำธิปไตย จ ำนวนประชำชนในพ้ืนที่ ควำมเจริญของพ้ืนที่ ขนำดของพ้ืนที่ ควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรควำมขัดแย้ง ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง และระบบสำรสนเทศ ทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สื่อสำรข้อมูลกับประชำชน  
 ปัจจัยด้ำนสุดท้ำย คือปัจจัยภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง ลักษณะด้ำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรท้องถิ่นนั้นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถควบคุมได้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวแปรต่ำงๆ คือ กำรสื่อสำรกับประชำชน กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน ควำมสลับ 
ซับซ้อนของกระบวนกำร แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วม บทบำทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อ
ประชำชน เวลำในกำรมีส่วนร่วม และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยภำคส่วนต่ำงๆ 
 
1.4  สมมติฐำนของกำรวิจัย 

ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรม ปัจจัยทำงกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยภำยนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 1.5.1  กำรศึกษำครั้งนี้ศึกษำปัจจัยทำงด้ำนวัฒนธรรมปัจจัยด้ำนวัฒนธรรม  ปัจจัยทำง     
กำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 1.5.2 กำรศึกษำครั้งนี้ศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปริมณฑลของ
กรุงเทพมหำนคร อันได้แก่ จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปรำกำร 
และจังหวัดสมุทรสำคร1 
 1.5.3 กำรศึกษำครั้งนี้ศึกษำในช่วงเดือนกรกฏำคม 2557 ไปจนถึงเดือนมีนำคม 2558 
 
1.6  ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.6.1  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง องค์กรของรัฐซึ่งได้รับกำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรบริหำรงำนจำกส่วนกลำง ซึ่งประกอบไปด้วย เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 1.6.2 กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้มีบทบำทต่อ         
กำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำรมีส่วนร่วมนี้สำมำรถวัดได้จำกควำมถี่ในกำรมี
ส่วนร่วม รูปแบบกำรมีส่วนร่วม กระบวนกำรที่มีส่วนร่วม และประโยชน์จำกกำรมีส่วนร่วม  
 1.6.3 ควำมถี่ในกำรมีส่วนร่วม หมำยถึง ควำมถี่ของกำรที่ประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วม     
ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.6.4 รูปแบบกำรมีส่วนร่วม หมำยถึง จ ำนวนรูปแบบที่ประชำชนได้เข้ำไปร่วมใน           
กำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง  
 1.6.5 กระบวนกำรที่มีส่วนร่วม หมำยถึง จ ำนวนกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วม  
 1.6.6 ประโยชน์จำกกำรมีส่วนร่วม หมำยถึง ระดับกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเกิดจำกกำรแสดงควำมคิดเห็น และกำรแสดงออกของประชำชน
ในท้องถิ่น 
 1.6.7 ปัจจัยทำงวัฒนธรรมของประชำชนในท้องถิ่น หมำยถึง ควำมรู้สึก ควำมเข้ำใจที่
ประชำชนมีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน หรือต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ รอบตัว ซึ่งแยกได้เป็นวัฒนธรรมโดยทั่วไปกับ
วัฒนธรรมทำงกำรเมือง 
 1.6.8 วัฒนธรรมโดยทั่วไป หมำยถึง ควำมรู้สึก ควำมเข้ำใจที่ประชำชนมีต่อตนเองต่อ
ผู้อ่ืน หรือต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ รอบตัว ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเมือง ซึ่งวัฒนธรรมโดยทั่วไปนี้       
แยกเป็นตัวแปรต่ำงๆ ได้แก่ ระยะห่ำงของอ ำนำจ กำรหลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน กำรให้ควำมส ำคัญ
กับตัวบุคคล กำรให้ควำมส ำคัญกับเพศที่แข็งแรงและกำรแข่งขัน กำรเคำรพอำวุโส และกำรวำงเฉย
และหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง  
 1.6.9 ระยะห่ำงของอ ำนำจ หมำยถึง ระดับกำรยอมรับควำมแตกต่ำงของอ ำนำจของ
บุคคลในสังคม  

                                                           
1 จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหำนครตำมที่ก ำหนดในผังภำคกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจัดท ำโดย 
ส ำนักผังประเทศและผังภำค กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย สืบค้นข้อมูลจำก 
http://www.dpt.go.th/nrp/index.php?option=com_content&view=article&id=3 9 &Itemi
d=42 เมื่อวันที่ 30  กรกฎำคม 2557 

http://www.dpt.go.th/nrp/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=42%20เมื่อ
http://www.dpt.go.th/nrp/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=42%20เมื่อ
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 1.6.10  กำรหลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน หมำยถึง ระดับควำมต้องกำรของบุคคลในอันที่จะ
หลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน หรือกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง  
 1.6.11 กำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล หมำยถึง ระดับควำมยึดมั่นในควำมส ำคัญของ
ลักษณะเฉพำะของบุคคล  
 1.6.12 กำรให้ควำมส ำคัญกับเพศที่แข็งแรงและกำรแข่งขัน หมำยถึง ระดับควำมยึดมั่น 
ในควำมเหนือกว่ำของเพศชำย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมคิดว่ำกำรกระท ำสิ่งต่ำงๆ จะต้องมีกำรแข่งขัน 
จะต้องมีฝ่ำยแพ้และฝ่ำยชนะเสมอ  
 1.6.13 กำรเคำรพอำวุโส หมำยถึง ระดับกำรยอมรับที่บุคคลมีต่อกำรเคำรพอำวุโส 
 1.6.14 กำรวำงเฉยและหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง หมำยถึง ระดับกำรยอมรับต่อสิ่งที่ไม่
เป็นไปตำมควำมคิดของตนเอง และระดับควำมต้องกำรในอันท่ีจะหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 1.6.15 วัฒนธรรมทำงกำรเมือง หมำยถึง ควำมเชื่อพ้ืนฐำนเกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับองค์กำร 
เกี่ยวกับสภำพแวดล้อมขององค์กำร ซึ่งสมำชิกองค์กำรยึดถือร่วมกัน โดยควำมเชื่อพ้ืนฐำนนี้จะเป็น
พ้ืนฐำนควำมคิด ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมของสมำชิกองค์กำร ซึ่งแยกเป็นตัวแปรต่ำงๆ 
ได้แก่ ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมต้องกำรมีอิทธิพล และควำมเชื่อม่ันในอิทธิพลของตน  
 1.6.16 ควำมผูกพันต่อท้องถิ่นหมำยถึง ระดับควำมผูกพันที่ประชำชนในท้องถิ่นนั้นๆ มีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง  
 1.6.17 ควำมต้องกำรมีอิทธิพล หมำยถึง ระดับควำมต้องกำรที่บุคคลมีต่อกำรมีอิทธิพลต่อ
กำรด ำเนินงำนในขั้นตอนต่ำงๆ ขององค์กรปกครอง       ส่วนท้องถิ่นของตนเอง 
 1.6.18 ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน หมำยถึง ระดับควำมเชื่อมั่นของประชำชนใน
ท้องถิ่นว่ำตนเองสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือก ำหนดกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ในขั้นตอนต่ำงๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 1.6.19 ปัจจัยทำงกำรบริหำร หมำยถึง ปัจจัยต่ำงๆ ภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันประกอบไปด้วยตัวแปร
ต่ำงๆ ได้แก่ ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตย จ ำนวนประชำชนในพ้ืนที่ ควำมเจริญของพ้ืนที่ ขนำดของ
พ้ืนที่ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง และ
ระบบสำรสนเทศ  
 1.6.20 ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตย หมำยถึง ระดับควำมสอดคล้องของพฤติกรรมของ
ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับพฤติกรรมของ        กำรเป็นผู้น ำแบบประชำธิปไตย 
 1.6.21 จ ำนวนประชำชนในพ้ืนที่ หมำยถึง จ ำนวนประชำชนทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นๆ ตำมระบบทะเบียนรำษฎร 
 1.6.22 ควำมเจริญของพ้ืนที่ หมำยถึง ระดับควำมเจริญของพ้ืนที่  ซึ่งวัดจำกรำยได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นจัดเก็บได้เอง 
 1.6.23 ขนำดของพ้ืนที่ หมำยถึง ควำมกว้ำงของพ้ืนที่ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นๆ โดยวัดเป็นตำรำงกิโลเมตร 
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 1.6.24 ควำมสำมำรถของกำรบริหำรควำมขัดแย้ง หมำยถึง ควำมสำมำรถโดยรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดกำรควำมควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ ภำยใน
ท้องถิ่น 
 1.6.25 ควำมสำมำรถของกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง หมำยถึง ควำมสำมำรถโดยรวม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแก่ท้องถิ่น 
 1.6.26 ระบบสำรสนเทศ หมำยถึง คุณภำพของระบบกำรสื่อสำรสำรสนเทศและข้อมูล
ระหว่ำงประชำชนทุกคนในท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นๆ 
 1.6.27 ปัจจัยภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง ปัจจัยสภำพแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่สำมำรถส่งผลต่อ
กำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรต่ำงๆ ได้แก่ กำรสื่อสำรกับ
ประชำชน กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน ควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำร แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วม 
บทบำทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชำชน เวลำในกำรมีส่วนร่วม และกำรส่งเสริมกำรมี 
ส่วนร่วม 
 1.6.28 กำรสื่อสำรกับประชำชน หมำยถึง ระดับ ควำมพยำยำมและควำมสม่ ำเสมอที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของตนเองไปยังประชำชนของตนเอง 
แรงจูงใจของประชำชนในกำรเข้ำมีส่วนร่วมในกำรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 1.6.29 กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน หมำยถึง ระดับควำมสนใจในกำรกำรติดตำมและ
กำรเปิดรับข้อมูลของประชำชนในท้องถิ่นต่อข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 1.6.30 ควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำร หมำยถึง ระดับควำมสลับซับซ้อนของ
กระบวนกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นๆ  
 1.6.31 แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วม หมำยถึง ระดับของควำมปรำรถนำของประชำชนใน
กำรที่จะมีส่วนร่วมในกำรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องถิ่นของตนเอง 
 1.6.32 บทบำทท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชำชน หมำยถึง ระดับควำมสำมำรถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรด ำเนินงำนเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนในพื้นท่ีของตนเอง 
 1.6.33 เวลำในกำรมีส่วนร่วม หมำยถึง เวลำที่ประชำชนในท้องถิ่นจะสำมำรถจัดสรร
ให้กับกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบต่ำงๆ ในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 1.6.34 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม หมำยถึง ระดับของกำรมีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
ประชำชนมีควำมสนใจและต้องกำรที่จะมีส่วนร่วม ซึ่งอำจด ำเนินกำรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือองค์กรอื่น 
 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1 สร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรส่งเสริมธรรมำภิบำล ในสภำพแวดล้อม
ทำงกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะธรรมำภิบำลในด้ำนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 
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 1.7.2 สร้ำงข้อเสนอแนะส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภำคส่วนต่ำงๆ ใน
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรท้องถิ่น 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรมไทยในการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ระยะห่างของอ านาจ 
- การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
- การให้ความส าคัญกับตัวบุคคล 
- การให้ความส าคัญกับเพศท่ีแข็งแรงและการแข่งขัน  
- การเคารพอาวุโส 
- การวางเฉยและการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง  
- ความผูกพันต่อท้องถิ่น 
- ความต้องการมีอิทธิพล 
- ความเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน 
 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ความถี่ในการมีส่วนร่วม 
- รูปแบบการมีส่วนร่วม 
- กระบวนการที่มี             

ส่วนร่วม 
- ประโยชน์จากการมี  

ส่วนร่วม 

ปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การสื่อสารกับประชาชน 
- การรับรู้ข้อมูลของประชาชน 
- ความสลับซับซ้อนของกระบวนการ 
- แรงจูงใจในการมีส่วนร่วม 
- บทบาทท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชาชน 
- เวลาในการมีส่วนร่วม 
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ของประชาชน 

ปัจจัยด้านการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

- ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย 
- จ านวนประชาชนในพื้นท่ี 
- ความเจริญของพ้ืนที่ 
- ขนาดของพ้ืนที่  
- ความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง 
- ความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง  
- ระบบสารสนเทศ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะเริ่มด้วยการกล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยปัจจัยแรกที่จะกล่าวถึงคือสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย
อย่างคร่าวๆ จากนั้นจะน าเสนอทฤษฎีและแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองเนื่องจากวัฒนธรรมทาง
การเมืองเป็นปัจจัยส าคัญที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ครั้งนี้มีกรอบแนวคิดว่านอกจากวัฒนธรรมทางการเมืองแล้ว วัฒนธรรมโดยทั่วไปของสังคมก็สามารถ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้เช่นกัน ดังนั้น ส่วนต่อมาจึงเป็นการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาวัฒนธรรมของสังคมว่าในทางวิชาการแล้ว มีกรอบแนวคิดในการศึกษาเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมของสังคมอย่างไร และส่วนสุดท้ายที่จะเป็นการกล่าวถึงปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญๆ ที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยทางการบริหารที่กล่าวถึงนี้ประกอบไปด้วย ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ความสามารถในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และระบบสารสนเทศขององค์การ  
 หลังจากท่ีน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว ล าดับต่อไปเป็นการน า 
เสนอแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยจะเริ่มจากการมองการมีส่วนร่วม
ในภาพกว้างในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การ จากนั้นจะน าเสนอทฤษฎี
และแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และเจาะจงลงไปกล่าวถึงแนวคิดการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่น และในหัวข้อท้ายๆ ของบทนี้จะเป็นการสรุปเรียบเรียงว่า
ปัจจัยทางวัฒนธรรมในแง่ใดบ้างท่ีสามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
  
2.1  สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาว่าวัฒนธรรมในสังคมไทยนั้นมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น ประเด็นแรกที่ผู้เขียนเห็น
ว่าควรน าเสนอคือสภาพของสังคมและวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นมาในอดีต และท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงข้อมูลพ้ืนฐานของความคิด และค่านิยมของคนไทยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ประเด็น
น าเสนอจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจของไทย ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และประเด็นสุดท้ายคือ
ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท ซึ่งเป็นประเด็นที่น าเสนอเนื่องจากความเป็นเมืองนั้น
น่าจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ โดยประเด็นต่างๆ ข้างต้นมีรายละเอียด ดังนี้  
 2.1.1  ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทย 
 วิเชียร รักการ (2529) ได้อธิบายเรื่องค่านิยมสังคมไทย ไว้ว่า ความเชื่อและศาสนา 
คือ ระบบความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาพ้ืนฐานของชีวิตคนไทย เพราะเป็นการอธิบายถึงโลกมนุษย์
และจักรวาลเป็นการบ ารุงขวัญ และก าลังใจในการด ารงอยู่ของสังคมไทย เป็นการสร้างความเป็น
ปึกแผ่นให้แก่กลุ่มในสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญ  
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 สังคมไทยเราแต่โบราณมานั้นมีระบบความเชื่อในเรื่องผี วิญญาณ เช่นเดียวกับชน
ชาติอ่ืนๆ ในกลุ่มภาคนี้ มีการกลัวผี นับถือบูชาผีที่ส าคัญๆ นอกจากนับถือผี วิญญาณต่างๆ ซึ่งเป็น
ระบบความเชื่อดั้งเดิมของไทยแล้ว เมื่อพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูแพร่ขยายเข้ามาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คนไทยเราก็กลายเป็นพุทธศาสนิกชน รับเอาธรรมเนียม ประเพณีหลายประการ
จากลัทธิฮินดู เช่น แนวความคิดเรื่องสตรีเป็นเพศต่ ากว่าชาย ความเชื่อจากศาสนาฮินดูได้มีผลต่อแบบ
แผนความสัมพันธ์ทางเครือญาติของไทย เช่น ได้เปลี่ยนฐานะของสตรีไทยที่เคยเท่าเทียมกับชายให้   
ต่ าต้อยลง ส่วนความเชื่อดั้งเดิมในด้านผีวิญญาณ ได้ก่อให้เกิดความกลัวนั้นมีผลต่อสัมพันธภาพทาง
เครือญาติ เพ่ือความอบอุ่นทางใจ และเพ่ือเพ่ิมแรงงาน  
 ค่านิยมของไทยสรุปได้ว่ามีลักษณะส าคัญ คือ คนไทยมีค่านิยมในการนับถือบุคคล 
คนไทยมีค่านิยมยกย่องความเป็นผู้ใหญ่ สมาชิกในครัวเรือนจะมีความย าเกรง ไม่สามารถโต้แย้งได้ 
ผู้ใหญ่ในที่นี้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ การมีอายุมาก การมีต าแหน่งสูงทางสังคม และ 
การรับราชการมานาน ต่อมาคือคนไทยยกย่องการเป็นเจ้านาย คนไทยมีค่านิยมรักความสนุก        
ความสนุกสนานร่าเริง ความไม่เป็นคนเจ้าทุกข์ ซึ่งได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในเรื่องให้ถือ      
สายกลาง และสุดท้ายคือคนไทยมีค่านิยมยกย่องความเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณคน  
 รัชนีกร เศรษโฐ (2536) ได้สรุปพฤติกรรมของคนไทยโดยมีกรอบแนวความคิดว่ามี
สาเหตุมาจากปัจจัยส าคัญทั้งปัจจัยทางด้านค่านิยม และปัจจัยอ่ืนอีกรวมเป็น 3 ประการด้วยกัน คือ 
สภาพภูมิศาสตร์และดินฟ้าอากาศ ค่านิยม และการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว  
 ในเรื่องสภาพภูมิศาสตร์และดินฟ้าอากาศนั้น พ้ืนแผ่นดินที่คนไทยอาศัยอยู่ตั้งแต่
อดีตกาล มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะไม่ท าให้เกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมไทยล้ม
ตายลงด้วยความอดอยาก ผลก็คือพฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาการท างานไม่หนักเท่าที่ควร 
ไม่มีระเบียบวินัย ไม่เคารพกฎเกณฑ์ ชอบสบาย และชอบความสนุกสนานรื่นเริง  
 ในด้านที่สองที่เป็นเรื่องค่านิยมซึ่งเป็นความรู้สึกของสังคมที่ถือว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี 
และค่านิยมนั้นมิใช่ความรู้สึกส่วนบุคคลเพียงคนใดคนหนึ่ง ค่านิยมที่ส าคัญ และจัดได้ว่าเป็นค่านิยม
ของคนไทยนั้น พอจะประมวลได้ว่ามีลักษณะนิยมความม่ังคั่ง ในสังคมไทยปัจจุบันได้ย้ าเรื่องเงิน เรื่อง
วัตถุมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ ผู้ที่มั่งค่ังในสังคมไทยจะได้รับสิ่งตอบแทนจากสังคม คือ เป็นผู้มีญาติพ่ีน้องมาก 
สังคมยกย่องว่ามีเกียรติ กลายเป็นผู้มีอ านาจในสังคม ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมีเงินหรือทองหรือมี
ความมั่งคั่งนี้เอง ที่ท าให้คนไทยต้องคอยประพฤติตนเหมือนกับว่ามีเงินอยู่ตลอดเวลา และต้องคอย
รักษาหน้าให้ใหญ่อยู่เสมอ นอกจากนิยมความมั่งคั่งแล้วคนไทยยังนิยมอ านาจ คนไทยนั้นยกย่องและ
นิยมที่จะได้เป็นเจ้าของอ านาจ ผลของการที่สังคมเห็นว่าอ านาจเป็นสิ่งที่ดี คือ พฤติกรรมที่แสดงให้
เห็นว่าตนเป็นผู้มีอ านาจบ้าง และยังมีนิสัยไม่ค่อยยอมรับคนที่มีอ านาจมากกว่าหรือเด่นกว่าตนเอง       
อีกด้วย คนไทยมีความเคารพอาวุโสยกย่องให้ผู้อาวุโสเป็นผู้ท าหน้าที่ตัดสินใจการตัดสินใจของผู้อาวุโสจะ
ถูกต้องกว่า ดีกว่า เพราะมีประสบการณ์มากกว่า เกรงใจผู้ใหญ่ ห้ามเถียง แต่สุภาพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ 
และถูกสอนให้มีความเชื่อว่า “เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด” ลักษณะของค่านิยมต่อมาคือนิยมผู้รู้
หรือมีความสามารถ คนไทยนิยมยกย่องผู้มีวิชาติดตัวหนทางที่จะเป็นผู้รู้ได้คือการเรียนให้สูงกว่า        
คนอ่ืน คนไทยจึงกระเสือกกระสนเรียนให้จบชั้นสูงๆ เพ่ือประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรอันเป็นตัว
บ่งบอกสถานภาพทางสังคม ต่อมาคือคนไทยให้ความส าคัญในแง่บุคคล คนไทยนิยมให้ความส าคัญต่อ
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ตัวบุคคลเป็นอันมาก ก่อให้เกิดนิสัยที่เป็นคนรักพวกรักพ้อง รักพ่ีรักน้อง รักเพ่ือนฝูง ลักษณะต่อมาคือ
คนไทยชอบความสนุกสนานร่าเริง (ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยในอดีตของสังคมไทย 2 ประการ
ด้วยกัน คือ การเป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์ และการที่มีระบบการเมืองแบบเชื่อเจ้านาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
การบริหาร) ลักษณะต่อมาคือคนไทยมีความวางเฉย ความสงบใจเย็น และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ พอใจ
ในสิ่งที่ตนมีอยู่ นอกจากนี้ คนไทยังมีความเชื่อในเรื่องบุญบาป กฎแห่งกรรม และทางสายกลางและ
สุดท้ายคือค่านิยมของคนไทยเป็นคนที่ให้ความส าคัญกับความสบายกายและไม่ชอบให้ใครมาขัดใจ
และไม่ชอบขัดใจคนอ่ืน จะท าให้อะไรก็ไม่อยากขัดใจตัวเอง จนบางครั้งก็อาจจะไม่ท าอะไรเลย ทั้งนี้
เพ่ือความสบายใจและกายเป็นส าคัญ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สังคมตั้งขึ้นมามักถูกหลีกเลี่ยงหลบหลีกอยู่
เสมอ เพราะมุ่งแต่ในเรื่องความสะดวกสบายของตนเองและของคนที่อยู่ใกล้ชิดตนเองเป็นส าคัญ 
 ในด้านที่สามคือด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวนั้น วัฒนธรรมในการเลี้ยงดู
และอบรมเด็ก เช่น วิธีการให้อาหารแก่เด็กอ่อน การฝึกหัดเกี่ยวกับการขับถ่าย และการอบรม
กิริยามารยาทและค่านิยมของสังคมไทยให้กับเด็ก 
 อิทธิพลของปัจจัยทั้ง 3 ประการ คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ค่านิยม และการเลี้ยงดู
อบรมเด็กนั้น ได้ก าหนดนิสัยของคนส่วนรวมในสังคม เรียกว่าลักษณะประจ าชาติของคนไทย ซึ่งพอจะ
รวบรวมไว้ได้พอสังเขปว่าคนไทยมีลักษณะขี้เกรงใจคน ชอบผัดผ่อนไม่ตรงต่อเวลา ให้อภัยง่าย       
ยิ้มเสมอ ชอบสบายเป็นกันเอง ขาดระเบียบวินัย สอดรู้สอดเห็น ตัวใครตัวมันพวกใครพวกมัน ไม่ชอบ
ให้ใครได้ดีกว่าตน ลืมง่าย ขี้เล่น เชื่อโชคลาง ตัดสินใจด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
ชอบต่อรองเพราะมีเวลาเหลือเฟือ และกินพร่ าเพรื่อ 
 ความเป็นไทย หรือที่ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร เรียกว่า “ไทยสไตล์” นั้น เป็นลักษณะ
พิเศษที่แตกต่างไปจากคนชาติอ่ืนๆ แม้กระทั่งในบรรดาชาวเอเชีย หรือชาวเอเชียอาคเนย์หรือ
แม้กระท่ังชาวแหลมสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นเพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน  
 เมื่อกล่าวถึง “คนไทย” มิได้หมายถึง เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สัญชาติ รูปร่างหน้าตา 
ภูมิล าเนาและถิ่นฐาน คุณสมบัติความเป็นคนไทยคือจิตส านึกในความเป็นไทยเท่านั้น ประเด็นที่ต้อง
พิจารณาคือ “จิตส านึก” อย่างไร จึงจะเรียกว่าเป็น “จิตส านึกในความเป็นไทย” และอีกประเด็นหนึ่ง 
“จิตส านึก” ดังกล่าวนี้เกิดข้ึนได้อย่างไร  
 จิตส านึกในความเป็นไทยประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 5 ประการที่ส าคัญ คือ มีความ
รักชาติ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและครูบาอาจารย์ มีความยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์  
มีใจรักภาษาไทย และมีไมตรีจิตต่อชนชาติอ่ืน ศาสนาอ่ืน และอารยธรรมอ่ืน สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างเสมอภาคและสันติ  
 การที่คนไทยมีวัฒนธรรมดังที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็นผลมาจากองค์ประกอบหลายอย่าง 
ซึ่งวิเชียร รักการ (2529) เสนอแนวคิดไว้ว่าวัฒนธรรมของแต่ละสังคมนั้นมีที่มาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
ปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางจิต ปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
 รัชนีกร เศรษโฐ (2536) ได้ตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
ว่าพระพุทธศาสนาได้ช่วยประคับประคองสังคมของประเทศไทยให้เป็นปึกแผ่น พระพุทธศาสนาเป็น
ฟันเฟืองส าคัญที่ท าหน้าที่ให้สังคมอยู่รอดได้ ทั้งนี้เพราะสังคมได้อาศัยพระพุทธศาสนาในแง่ต่างๆ คือ 
เป็นหลักเกณฑ์ของศีลธรรมและเป็นที่มาของวัฒนธรรมและมรดกของชาติ เป็นสื่อหรือกลไกในการควบคุม
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ระเบียบของสังคม เป็นสื่อในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม และเป็นที่รวม “ปัญญาชน” 
ของชาติ  
 รัชนีกร เศรษโฐ (2536) ยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกว่าวัฒนธรรมต่างชาติก็มีบทบาทใน   
การก่อตัวของวัฒนธรรมไทยเช่นกัน ในสมัยแรกๆ ของสังคมไทยโดยเฉพาะสมัยสุโขทัย ไทยได้รับ
อิทธิพลวัฒนธรรมทางด้านภาษา ศาสนาและความเชื่อมาจากชนชาติเขมร จีน และอินเดีย ต่อมา     
เมื่อไทยได้ติดต่อกับชาติตะวันตกซึ่งหมายถึงชาติในยุโรปและอเมริกา จึงได้รับความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีจากชนชาติเหล่านี้ อิทธิพลของวัฒนธรรมชาติต่างๆ ได้เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยทางด้าน
ต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา วัฒนธรรมขอมและอินเดียได้เข้ามามีอิทธิพลทางด้านการศึกษาของคน
ไทยในสมัยสุโขทัย สมัยนั้นจ าเป็นต้ออาศัยภาษาขอมเป็นหลัก แต่ต่อมาเม่ือพ่อขุนรามค าแหงมหาราช
ประดิษฐ์อักษรไทยได้ส าเร็จ เมื่อปี พ.ศ. 1826 ไทยจึงมีอักษรของไทยใช้ ภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของ
อินเดีย และถูกใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ได้เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยเมื่อไทยรับเอา
พระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจ าชาติ 
 เมื่อไทยได้ติดต่อกับชาติตะวันตกในเวลาต่อมาก็ได้รับเอาภาษาตะวันตกเข้ามาใช้
และได้เอาแนวคิด โครงสร้าง และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับระบบการศึกษาสมัยใหม่จากชนชาติ
เหล่านี้ปัจจุบันระบบการศึกษาของไทยส่วนใหญ่ยึดแนวมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้ งด้านปรัชญา
การศึกษา เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีการสอนแบบต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว
วิทยาการสมัยใหม่ในวงการศึกษาของไทยก็รับเอามาจากตะวันตกแทบทั้งหมด 
 ทางด้านการเมือง ในสมัยสุโขทัยการปกครองของไทยเป็นแบบพ่อปกครองลูก 
ต่อมาในสมัยอยุธยาไทยได้รับอิทธิพลมาจากขอมซึ่งมีความเชื่อในเรื่องสมมติเทพว่าพระมหากษัตริย์
นั้นคือเทพต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไทยได้รับอิทธิพลจากขอมอีกครั้งหนึ่ง จึงรับเอา
ระบบศักดินาซึ่งใช้ที่ดินมาเป็นเกณฑ์แบ่งแยกสถานภาพของคนในสังคมไทย สืบต่อกันมาจนถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในสังคมไทยซึ่งนับได้ว่าได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตกที่แท้จริง  
 ทางด้านเศรษฐกิจ ระบอบเศรษฐกิจของไทยซึ่งปัจจุบันยึดเอาระบอบเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมหรือแบบทุนนิยม ตามทัศนะของอดัม สมิท กระบวนการธุรกิจการเงินและการค้าของไทย
ปัจจุบันก็ได้รับแบบอย่างมาจากต่างชาติ ซ้ ายังมีนักธุรกิจ นักบริหาร และนักลงทุนมากมายที่เป็นคน
ต่างชาติจากประเทศต่างๆ เข้ามามีบทบาทในวงธุรกิจของไทยไม่น้อย  
 ทางด้านสังคมและวิถีชีวิต ปัจจุบันวิถีชีวิตประจ าวันของชาวไทยต่างก็ได้รับอิทธิพล
ต่างชาติตลอดเวลา เครื่องใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกในครอบครัวและการแต่งกาย ส่วนใหญ่เป็น
วัฒนธรรมของยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น 
 ในเรื่องลักษณะของสังคมไทยนั้น วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (2552) มองว่ามีสิ่งที่เป็น
ความสับสนในสังคมไทยในเรื่องข้อเท็จจริง ความสับสนในเรื่องความคิดเห็น ความสับสนในพฤติกรรม
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สังคมถือเป็นต้นแบบ ความสับสนในเรื่องความเชื่อและความศรัทธา   
ความสับสนจากค าอธิบายและการชี้แจง และความสับสนอันเนื่องมาจากความหมายของค าท่ีใช้ 
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 ในความเห็นของวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (2552) สาเหตุของความสับสนในสังคมไทย 
เป็นเพราะคนไทยเราโดยทั่วไปขาด “จิตส านัก” (Sense) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในหลายเรื่อง เช่น
จิตส านึกในความปลอดภัย (A Sense of Safety) จิตส านึกอีกอย่างที่ขาดคือจิตส านึกทางประวัติศาสตร์ 
(A Sense of History) การขาดจิตส านึกทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Mind) และการขาดจิตส านึก
ในจริยธรรมและความยึดมั่นในความถูกต้อง ( Integrity) เมื่อขาดจิตส านึกทางประวัติศาสตร์ท าให้
สาธารณชนคนไทยตกอยู่ในความสับสนเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ อีกด้วย สิ่งต่อมาที่ขาดคือขาดจิตส านึก
ในจริยธรรมและความยึดมั่นในความถูกต้องในกรณีที่มีผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัว
เข้ามาพัวพันกัน คนไทยโดยทั่วไปจะไม่เต็มใจที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัว สาเหตุต่อมานอกจาก
การขาดจิตส านึกคือจิตใจของสาธารณะชนคนไทยถูกครอบง าด้วย “เศรษฐกิจทุนนิยม” ที่มุ่ง “เอาแต่ได้” 
และยึดถือเอา “เงินเป็นใหญ่” สาเหตุต่อมาคือการขาดอุปนิสัยในการศึกษาหาความรู้และความเข้าใจ
ในปัญหาต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งคนไทยเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลา สาเหตุต่อมาคือ
ความไม่ม่ันคงของจิตใจของคนไทยโดยทั่วไปและสาเหตุสุดท้ายคือ “สื่อมวลชน” ที่มีอิทธิพลค่อนข้าง
สูงต่อความรู้ความเข้าใจ สื่อมวลชนที่ขาดความรู้ความเข้าใจได้สื่อความสับสนดังกล่าวมาสู่สาธารณชน
ซึ่งไม่คิดที่จะแสวงหาทางเลือก 
 2.1.2  สภาพเศรษฐกิจไทย  
 ภาพของเศรษฐกิจในระบบฐานันดรไพร่ของสมัยอยุธยาซึ่งเป็นเศรษฐกิจการเกษตร
ชนิดเลี้ยงตัวเอง (Self-Sufficient Economy) มีการค้าภายในโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนกัน (Barter) 
และมีการค้าต่างประเทศเพียงเล็กน้อย แต่ผูกขาดโดยกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนั้น ค่อยเลือนหายไป
ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เมื่อถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 4 พระองค์จึงทรงเริ่มเปิดประตูการค้าเสรี หลังจากมีสนธิสัญญาบาวริง สนธิสัญญาบาวริง      
ก็เป็นตัวเร่งระบบทุนนิยมในระบบเศรษฐกิจไทย การให้สินค้าต่างชาติเข้าประเทศไทยได้ทุกชนิด 
ยกเว้นอาวุธที่จะต้องขายให้รัฐและสินค้าที่มีเจ้าภาษีผูกขาดอยู่ หลังจากสนธิสัญญาบาวริงแล้ว 
อุตสาหกรรมการส่งออกข้าวได้เป็นตัวเร่งให้เกิดระบบทุนนิยมขึ้น เกิดกระบวนการแปรสภาพให้เป็น
สินค้า ที่ประเมินได้เป็นราคาด้วยระบบเงินตรา ซึ่งผิดกับที่เคยเป็นอยู่ในสมัยอยุธยาที่มองสินค้าในแง่
ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าที่จะประเมินออกเป็น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงออก
กฎหมายให้ใช้เงินตรา ความสัมพันธ์แบบตลาดและระบบการแลกเปลี่ยนก็ค่อยหายไปพร้อมๆ กัน  
 ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ เช่น ที่ดินและแรงงานได้ถูกแปรไปเป็นสินค้าซึ่งมีค่าเป็นเงิน
ด้วย มีการออกกฎหมายให้บุคคลสามารถมี “สิทธิส่วนบุคคล” เหนือที่ดินที่ ไพร่เริ่มได้รับอนุญาต     
ไม่ต้องเข้าเดือนออกเดือน แต่ต้องจ่ายเงินให้หลวงแทนแรงงาน เศรษฐกิจถูกกระตุ้นจากพ่อค้าอังกฤษ
ให้เร่งผลิตข้าวออกไปขายที่พม่าและจีน เร่งขยายพ้ืนที่ท านา ตั้งโรงสี มีการน ากระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมสมัยใหม่เข้ามา การขยายตัวของปริมาณการใช้เงินตรา การขยายตัวของการค้าระหว่าง
ประเทศและการค้าภายในประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนและแรงงาน ซึ่งเป็น      
การพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมการตลาดที่ได้ท าให้ระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตนเองได้เสื่อมสลายไปใน
ที่สุด  
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 ต่อมารัฐได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเร่งให้เกิดเศรษฐกิจทุนนิยม จึงสามารถ
กล่าวได้ว่ายุคนี้เป็นยุคเศรษฐกิจทุนนิยมโดยรัฐ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาซึ่ง
สนับสนุนรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้เริ่มเข้ามาค้าขายอาวุธหลังสงครามในประเทศไทย 
เป็นเหตุให้ระบบทุนนิยมโดยรัฐเริ่มอ่อนตัวลง สหรัฐอเมริกาสนับสนุนธุรกิจเอกชนหรือทุนนิยมเอกชน 
ท าให้เกิดยุคใหม่ทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็นทุนนิยมโดยเอกชน  
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจข้างต้นน ามาสู่ค าอธิบายสภาพเศรษฐกิจของ
สังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่ง รชันีกร เศรษโฐ (2536) ได้อธิบายสภาพเศรษฐกิจไทย ไว้ดังนี้ 
 ระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นแบบเปิด พ่ึงพาต่างประเทศ มีการแข่งขันกันผลิต         
มีการขาย และมีการจัดการตามระบบการค้าเสรี เศรษฐกิจในสังคมชนบทนั้นยังคงเป็นเกษตรกรรรมอยู่ 
การผลิตได้เปลี่ยนจากเพียงเพ่ือพอกินพอใช้ไปสู่การผลิตเพ่ือการค้าหรือการขาย สังคมเมือง
ประกอบด้วย กลุ่มบุคคลที่มีเชื้อชาติ อาชีพ วิถีชีวิต และความเป็นอยู่หลากหลายยิ่งไปกว่าที่พบได้ใน
ชนบท อาชีพที่ส าคัญของชาวเมืองคืออาชีพขั้นที่ 3 ซึ่งได้แก่ อาชีพเกี่ยวข้องกับการบริการ อาชีพ
พ่อค้า และอาชีพรับราชการ เป็นต้น  
 2.1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 รัชนีกร เศรษโฐ (2536) ได้อธิบายที่มาของสังคมไทยตั้งแต่เริ่มต้น โดยเริ่มอธิบายว่า
ดินแดนสยามที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ต่อมาเกิดเป็นชุมชนหมู่ที่มีระเบียบแบบแผนไม่มากกว่า 5,000 ปี และไม่น้อยกว่า 3,000 ปี
มาแล้ว ต่อมาได้กลายเป็นบ้านเมืองที่มีลักษณะสังคมแบบเมือง โดยมีหัวหน้าปกครอง เริ่มมีความแตกต่าง
ทางชนชั้นอย่างจริงจัง มีชนชั้นมูลนาย และประชาชนเรียกว่า ไพร่ และ ทาส ในพุทธศตวรรษที่ 20 มี
การรวมตัวเป็นอาณาจักร มีศูนย์อ านาจชื่ออาณาจักรอยุธยา หรือ ราชอาณาจักรสยาม ที่มีพ้ืนดินอุดม
สมบูรณ์ ควบคุมชายทะเลได้อย่างกว้างขวาง มีความเข้มแข็งทางการเมืองมากกว่าอาณาจักรใกล้เคียง 
และเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของราชส านักจีน 
 ลักษณะส าคัญทางสังคมในสมัยอยุธยานั้นคือ ถึงแม้ว่าชนชั้นปกครองจะสืบตระกูล
และสืบสมบัติฝ่ายพ่อ แต่ส าหรับสามัญชนโดยทั่วไปแล้วยังคงให้ความส าคัญทางฝ่ายแม่มากกว่าทาง
ฝ่ายพ่อ กษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดิน สามารถพระราชทานที่ดินให้ราษฎรท ากินและเพิกถอนกรรมสิทธิ์ได้ 
ประชาชนตอบแทนแว่นแคว้นด้วยการยอมให้เกณฑ์แรงงานเพ่ือใช้ในราชการและงาน ในยามปกติสุข 
ขุนนาง ข้าราชการ และประชาชนมีสภาพเป็นพลเรือนเหมือนกันหมด แต่ในยามศึกสงครามชายฉกรรจ์
ทุกคนต้องเป็นทหาร ราษฎรนับถือศาสนาพุทธ (หินยาน) และพราหมณ์ไปพร้อมๆ กัน มีการแบ่งแยก
ประเภทบุคคลในสังคมออกเป็นชั้นต่างๆ คือ ชนชั้นมูลนาย ชนชั้นไพร่ฟ้าข้าทาส และชนชั้นพิเศษ 
เช่น สมณะชีพราหมณ์ เป็นต้น   
 สังคมสมัยอยุธยานั้นเป็นสังคมแบบศักดินา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงออก
กฎหมายการควบคุมก าลังคนของฝ่ายพลเรือน-ทหารขึ้น มีการก าหนดฐานะและหน้าที่ไว้อย่างเด่นชัด 
ระบบศักดินาไทยใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น หลังสัญญาบาวริง ระบบ
ศักดินาค่อยๆ หมดความส าคัญไป จนกระทั่งในรัชกาลที่ 5 ได้ทรงยกเลิก กรุงศรีอยุธยาตกเป็น
เมืองขึ้นพม่า 2 ครั้ง สมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราช ทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแทน เศรษฐกิจของ
กรุงธนบุรีจึงอยู่ในสภาพที่ตกต่ ามาก จากนั้นได้มีการย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงเทพมหานคร หรือ      
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กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเจ้าพระยาจักรี (สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก) ได้ปราบดาภิเษกขึ้น
ครองราชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2325 การปกครองสังคมและเศรษฐกิจมีลักษณะเหมือนสมัยอยุธยา จนกระท่ัง
สมัยรัชกาลที่ 4 จึงเริ่มมีลักษณะสังคมแบบตะวันตก  
 วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร (2552) ได้อธิบายวัฒนาการสังคมไทยยุคใหม่ไว้ว่า สังคมไทย
ยุคใหม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญ 6 ประการ คือ การจัดตั้งระบบการศึกษาแห่งชาติ 
ให้ราษฎรทุกระดับชั้นมีโอกาสได้รับการศึกษาตามแบบอย่างของอารยประเทศ เปลี่ยนเมืองไทยจาก
ความเป็นบ้านเมืองล้าหลัง สร้างคนไทยที่มีความรู้ความสามารถพอเพียงที่จะเริ่มต้นปกครองตนเองได้ 
ต่อมาคือการเปิดประเทศ ปลูกฝังจิตส านึกอันเป็นสากล ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้สอดคล้องกับโลก
ภายนอก รับรู้แนวคิดแบบประชาธิปไตย ต่อมาคือการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน        
การบริหารจัดการในเรื่องการเงินและการคลังซึ่งรวมถึงการให้มีทุนส ารองเงินตรา การบริหารอัตรา
แลกเปลี่ยน การจัดเก็บภาษีอากร การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ชาวต่างประเทศได้รับ      
การว่าจ้างให้เข้ามาท าหน้าที่ต่างๆ แทบทุกกระทรวง ทบวง กรม ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยก็ได้ส่ง
นักเรียนออกไปศึกษาวิชาการเหล่านั้นในต่างประเทศ ประการต่อมาคือการปฏิรูประบบกฎหมายและ
กระบวนการยุตธรรม ประการต่อมาคือการเลิกทาสอย่างเป็นขั้นเป็นตอนละราบรื่น และประการ
สุดท้ายคือการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม และจิตส านึกความเป็นไทยเอาไว้อย่างค่อนข้างมั่นคงผ่าน
ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 สังคมไทยที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีความทันสมัย และมีความพร้อมสูง       
ในการรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขณะที่เป็นสังคมที่สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ  
ความศรทัธาที่มีมาตั้งแต่เดิม หากก็มีลักษณะที่เป็น “ประชาธิปไตย” ที่สะท้อนในความเสมอภาคและ
ในสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในฐานะทางสังคมของบุคคลที่มีความราบรื่น 
 สังคมไทยได้อยู่ในดุษณียภาพเป็นเวลาต่อเนื่องกันนานประมาณ 170 ปี นับตั้งแต่
สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แห่ง       
กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อมีการท าสนธิสัญญาทางไมตรีและการพาณิชย์กับประเทศตะวันตก เหตุการณ์
อันเป็นประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นพลังขับเคลื่อนวิวัฒนาการ ในทุกด้านของสังคมไทย เกือบจะกล่าว
ได้ว่าโดยทันที วิวัฒนาการสังคมไทยดังกล่าวนี้ เมื่อได้เริ่มขึ้นแล้ว ก็ด าเนินต่อไปโดยมิหยุดยั้งในลักษณะ 
ที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ียั่งยืน เป็นเวลาถึง 150 ปี 
 วิวัฒนาการสังคมไทย เกิดจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งมีน้ าหนักใกล้เคียงกัน อีกทั้ง
มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ได้แก่ เศรษฐกิจ การศึกษา อารยธรรมตะวันตก และการเมืองการปกครอง 
ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamics) สนธิสัญญาบาวริง ได้ก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อผลิตผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะข้าว พ่อค้าต่างประเทศต้องการซื้อข้าวไทยไปจ าหน่วยยังประเทศอ่ืนๆ แม่น้ าเจ้าพระยาก็ได้
กลายเป็นที่ชุมนุมของเรือสินค้านับร้อยล า ซึ่งแวะเข้ามาซื้อข้าวไทยเพ่ือการส่งออก ชาวนาไทยเร่ง
ขยายที่นา เพ่ือเพ่ิมผลผลิต รัฐบาลก็สามารถเก็บภาษีอากรท าให้มีรายรับมากขึ้น เมื่อรายได้จาก      
การส่งออกสูงขึ้น ก็ท าให้มีการน าเข้าสินค้าต่างๆ มากขึ้น จากเดิมที่เป็นเศรษฐกิจที่ท านาพอเลี้ยงตัว 
หรือพอมีพอกิน กลายมาเป็นเศรษฐกิจที่ท าน าเพ่ือการจ าหน่าย มีปริมาณเงินในปริวรรตเพ่ิมขึ้นเป็น
ล าดับเพื่อการซื้อขายสินค้า จนกระท่ังเห็นได้ชัดว่าเป็นเศรษฐกิจที่เฟ่ืองฟู 
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 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เริ่มมีวิวัฒนาการวิถีชีวิตของผู้คนถูกจ ากัดอยู่ใน
กรอบแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสังคมที่แสวงหาสิ่งใหม่ๆ ในการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจแห่ง
ประเทศไทยก็ได้เติบโตจากเดิมก่อนเปิดประเทศกว่าเท่าตัว อีกท้ังได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ
โลก ก่อนสิ้นรัชกาลที่ 5 ไทยได้เข้าสู่มาตรฐานปริวรรตทองค าโดยเงินบาท มีค่าและอัตราแลกเปลี่ยน
ผูกติดกับเงินปอนด์สเตอลิง 
 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตขึ้น แต่ก็ยังเป็นเศรษฐกิจของประเทศกสิกรรม กิจกรรม
ทางอุตสาหกรรมเริ่มจะมีบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก ขณะที่ภาคการบริการขยายตัวออกไปตามการเพ่ิมขึ้น
ของประชากร เศรษฐกิจไทยประสบกับความชะงักงันในระหว่างสงครามดังกล่าวที่ครอบคลุม
เวลานานเกือบ 4 ปี ปริมาณเงินที่ได้เพ่ิมข้ึนมากจากการใช้จ่ายของกองทัพญี่ปุ่น ภาวะเงินเฟ้อได้ท าให้
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่มีการน าเข้า และก็มิได้มีการผลิตภายในประเทศขาดแคลนและมีราคาแพง 
เป็นปัญหาในเรื่องของค่าครองชีพ ความประพฤติมิชอบในรูปแบบต่างๆ ปรากฏให้เห็นในสังคมไทย 
จนเป็นเรื่องธรรมดา  
 เมื่อเศรษฐกิจไทยได้กลับคืนสู่ความปกติหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 วิวัฒนาการ
สังคมไทยในช่วงนั้นมีการแบ่งแยกของส่วนต่างๆ ของสังคมตามความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจ 
การขาดสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคมในเมืองและในชนบท และระหว่างภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขยายปัญหาออกไปพร้อมกับคามเจริญเติบโตที่รวดเร็วของเศรษฐกิจในภาพรวม 
 การศึกษาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนวิวัฒนาการสังคมไทย พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าได้ตระหนักพระราชหฤทัยว่า หากประชาชาติไทยจะคงรักษาเอกราชและอธิปไตยเอาไว้
ได้ต่อไปแล้ว คนไทยจะต้องสลัดความไม่รู้ในเรื่องที่ควรต้องรู้ออกไปให้หมด  
 การศึกษาของเมืองไทยได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง ตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ 5 รัฐบาลไทย
ได้เริ่มส่งผู้ที่ส าเร็จจากโรงเรียนดังกล่าวไปศึกษาวิชาครูต่อ ณ ประเทศอังกฤษ จนกระทั่ง ประกาศใช้
กฎหมาย การประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2464 ในรัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 การศึกษาได้ท าหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อน “วิวัฒนาการสังคมไทย” พร้อมไปกับ     
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ บรรดาผู้ที่ได้รับการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ 
ได้กระจายกันไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม การเปลี่ยนแปลงทั้งในทัศนคติ 
ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรม สังคมไทยได้มีวิวัฒนาการไปเป็นอันมากและโดยรวดเร็ว จนกระทั่ง
เกือบจะมิได้ทิ้งร่องรอยของสังคมไทยเมื่อ 100 ปี มาแล้วให้ได้เห็น 
 พร้อมกับการเริ่มต้นจัดการศึกษา สนธิสัญญาบาวริงยังมีบทบาทส าคัญในการเปิด
ประเทศ ให้เมืองไทยได้รับอารยธรรมตะวันตกในทุกรูปแบบ จึงมีความจ าเป็นที่ไทยจะต้องปรับตนเอง
ให้เข้ากับอารยธรรมตะวันตก 
 ในรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่สอดคล้องกับ  
อารยธรรมตะวันตกในหลายส่วน การรับอารยธรรมตะวันตกเข้ามาปรับให้เข้ากับสังคมไทย ได้ท าให้
สังคมไทยมีวิวัฒนาการสู่ความทันสมัยค่อนข้างรวดเร็ว และมีความต่อเนื่องมาถึงยุคก่อนสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ปัจจัยส าคัญประการสุดท้ายที่มีอิทธิพลต่อ “วิวัฒนาการสังคมไทย” นับตั้งแต่สนธิสัญญาบาวริง
ก็คือการเมืองและการปกครอง  
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 ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงมีอ านาจใน
ราชการแผ่นดินใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากพระบารมีในทางพระชาติวุฒิอยู่บ้างเท่านั้น ต่อมาในรัชกาลที่ 5 
แม้ว่าพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชอ านาจโดยสิทธิ์ขาดตามระบอบการปกครองก็ตาม แต่ตาม
สภาพความเป็นจริง เมื่อทรงมีพระราชด าริในเรื่องใด ก็จะทรงปรึกษาหารือกับบรรดาเจ้านายและ
ข้าราชการผู้ใหญ่ จนกระท่ังได้มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน และการเปลี่ยนแปลง
อันเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองอีกหลายด้าน ในลักษณะที่เสมือนเป็น “การพลิกแผ่นดิน” ซึ่งส่งผล
ท าให้สังคมไทยมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างมั่นคงและรวดเร็ว 
 การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบ
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองและ 
การปกครองที่มีความส าคัญขั้นมูลฐานและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่ งสังคมไทยไม่เคยได้
ประสบมาก่อน สาระส าคัญทางสังคมที่มีน้ าหนักมากที่สุดก็คือ “ความเสมอภาค” และคามเท่าเทียม
กันของบุคคล   
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อคณะราษฎร ได้สลายไปและการเมืองใหม่ มีลักษณะ
เป็นการแย่งชิงอ านาจรัฐระหว่างบุคคลกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีความมุ่งหมายและผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไป 
วิวัฒนาการสังคมไทยก็หลุดพ้นไปจากการเมืองและการปกครอง หากได้เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของ “โลกาภิวัตน์” ทั้งทางเศรษฐกิจทุนนิยมและทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส่วน ศรีศักร วัลลิโภดม (2554) ได้ให้ค าอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทยนับตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีมาจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาในแง่ของการเปลี่ยนแปลง          
ในเรื่องชนชั้นในสังคม ไว้ดังนี้  
 หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในปลายรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จ          
พระพุทธยอดฟ้า และสมเด็จพระอนุชาทรงประสบความส าเร็จอย่างมากในการแก้ไขปัญหาทั้งภายใน
และภายนอก กรุงเทพฯ กลายเป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองท่าที่เรือสินค้านานาชาติเข้ามาติดต่อค้าขาย 
มีผู้คนเพ่ิมขึ้น พ่อค้าวาณิชเข้ามาตั้งถิ่นฐานและพวกอพยพลี้ภัยกับพวกเชลยศึกที่กวาดต้อนมา เมื่อมี
ความสงบและความม่ังคั่ง ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมก็มีการเคลื่อนไหว ชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้
มีวัดเป็นศูนย์กลาง พระมหากษัตริย์และทางราชการอาศัยสถาบันสงฆ์และวัดในการจัดการด้าน
การเมืองและวัฒนธรรม กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองและวัฒนธรรมก็จะผ่านทางพระสงฆ์        
ที่วัด สถาบันกษัตริย์กับสถาบันสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก  
 ความเคลื่อนไหวของคนจีนในการอพยพสมัยรัชกาลที่ 3 ก็เติบโตจนเป็นรูปธรรม
แทบทุกหนแห่งในบ้านเมืองที่มีทรัพยากรที่จะน ามาผลิตเป็นสินค้าได้นั้น จะมีคนจีนเข้าไปตั้งถิ่นฐาน
แทรกตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ในรูปของเจ้าภาษีนายอากร เกิดย่านตลาดและเมืองแบบใหม่ขึ้น มีวัด
ประจ าท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง มีพ้ืนที่สาธารณะที่ใช้ในการจัดตลาดเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าและมีจวน 
เจ้าเมือง  
 การเกิดชุมชนเมืองผ่านตลอดซึ่งมีกลุ่มคนจีนเป็นองค์ประกอบนั้น ก่อให้เกิด
พฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงและหันเหไปจากเดิม นั่นคือ เรื่องเกี่ยวกับการหย่อนใจ เมื่อเกิด
ย่านตลาดและชุมชนใหม่ที่มีคนจีนอยู่อาศัยก็เกิดของใหม่ที่พร่ าเพรื่อขึ้นมา เช่น การเล่นไพ่ เล่นการพนัน
ที่เรียกว่าบ่อนเบี้ย ทางราชการก็ให้การดูแลและอุดหนุนจุนเจือพ่อค้าวาณิชและเจ้าภาษีนายอากร 
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รวมไปถึงบ่อนเบี้ยด้วย เพราะสามารถเก็บอากรมาเป็นรายได้ของแผ่นดิน คนเหล่านี้จึงมีทั้งอ านาจ
และความม่ังคั่งขึ้นแก่คนเหล่านี้ จนท าให้กลายเป็นผู้น าของชุมชนไป  
 
 สิ่งส าคัญเหนืออ่ืนใดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือ การผสมผสานทางชาติพันธุ์ระหว่างชน
หลายเผ่าพันธุ์ได้เกิดขึ้น ในด้านความคิดเกี่ยวกับความมั่งคั่งในเงินทองกับอ านาจนั้น นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
(อ้างถึงใน ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554) ได้ชี้ให้เห็นว่าบรรดาวรรณคดี คือสิ่งที่สะท้อนให้แลเห็นทั้งภาพ
สังคมและวัฒนธรรมกระฎุมพี ผู้คนในยุคนี้ให้ความสนใจทางวัตถุและทางโลก รวมทั้งความเป็นปัจเจก
บุคลส่วนตัวมากขึ้น พร้อมทั้งขานรับบรรดาศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ๆ ที่แพร่หลายมาจากทาง
ตะวันตกและที่อ่ืนๆ จากภายนอก  
 ชนชั้นน าที่มีความรู้และฉลาดจึงมีโอกาสที่ใช้ความสามารถในการเขียนของตน 
เขียนหรือแต่งเรื่องราวทางสังคมและการเมือง ชักชวนหรือครอบง าความคิดคนที่ชอบอ่านแต่ไม่ค่อย
คิดให้เชื่อหรือหลงใหลได้ง่าย จนอาจกล่าวได้ว่า คนในสังคมไทยส่วนใหญ่กลายเป็นคนชอบจ าและ
ชอบเชื่ออะไรง่ายๆ จนสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ก็ได้ ชนชั้นปกครองมีโอกาสเรียนรู้ทางศิลปวิทยาการและ
เทคโนโลยี เกิดกลุ่มหรือตระกูลขุนนางหลายตระกูลที่มีบทบาทในด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
ซึ่งมีท้ังสนับสนุนและค้านพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์  
 อย่างไรก็ตาม นิธิ เอียวศรีวงศ์ (อ้างถึงใน ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554) มีความเห็นว่า
การค้าแบบเสรีนั้นมีมาก่อนหน้าสนธิสัญญาบาวริงแล้ว เพราะเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ผูกขาดการซื้อขาย
สินค้าทุกชนิด การค้าแบบเสรีนี้คือสิ่งที่ท าให้พวกเจ้าขุนมูลนายกับบรรดาพ่อค้าชาวจีนและต่างชาติ
อ่ืนมีรายได้และมีฐานะเติบโตร่ ารวย ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสมัยรัชกาลที่ 3 
ต่อเนื่องไปยังรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 คือกระแสการเปลี่ยแปลงเดียวกันและสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้ก็คือ ความเข้มแข็งของอ านาจรัฐสร้างอ านาจรวมศูนย์ขึ้นได้ในสมัย
รัชกาลที่ 5  
 ความโดดเด่นของการรับอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 ลงมาก็คือการยกย่อง
และชื่นชมอารยธรรมตะวันตกว่าเป็นความเจริญ รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นผู้น าในด้านการแต่งกายทั้งแบบ
สากลตามแบบตะวันตก และการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกกับไทย พระองค์ยังทรงพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบใหม่ตามแบบตะวันตกเช่นนี้ กระตุ้นให้คนอยากได้และ ท าให้คนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น ที่ท าให้ค่านิยมและความส านึกในเรื่องชนชั้นในสังคมไทย
ยังด ารงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย แม้ประกาศความเป็นประชาธิปไตยไปแล้วก็ตาม  
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่ส าคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็คือ การเปลี่ยนแปลง
จากสังคมกระฎุมพีที่มีมาแต่เดิมมาเป็นสังคมชนชั้นอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสังคม เศรษฐกิจแบบตลาดและเงินตรากับการเน้นความส าคัญทางปัจเจกชน และเน้น
การค้าเสรีมากขึ้น เปิดรับมิติใหม่ทางเศรษฐกิจการเมือง สมัยรัชกาลที่  5 จ าเป็นต้องปฏิรูปการเมือง 
การบริหาร และการปกครองให้เป็นมาตรฐานแบบทางตะวันตก จึงกินเลยมาถึงเรื่องวัฒนธรรมที่ท าให้
ต้องมีการเลิกทาส การให้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือให้เป็นที่ท ากิน ลงทุนและซื้อขายกันได้ มีการขุดคลอง
ทั้งเพ่ือการคมนาคมและการขยายการเกษตรกรรมการสร้างทางรถไฟและการท าถนนไปยังจังหวัด
ต่างๆ นั้นท าให้เกิดชุมชนเกษตรกรรมไปด้วย 
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 ทั้งหมดนี้ท าให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่ง คือ ความล้าหลังทางวัฒนธรรม (Cultural Lag) 
ขึ้นคนหลายหมู่เหล่าในสังคมปรับตัวไม่ทัน กลุ่มชนที่เป็นผู้ได้โอกาสและปรับตัวเองได้ดีกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 
ก็คือพวกคนจีนและพวกสามัญชนที่เป็นพ่อค้าและคนที่มีความรู้ความช านาญในการท าการเกษตร
สามารถบุกเบิกแหล่งที่มีทรัพยากรที่จะน าไปผลิตเป็นสินค้าได้ อีกทั้งรู้ว่าจะผลิตอะไรและท าอย่างไร 
สามารถซื้อที่ดินจากบรรดาเจ้าขุนมูลนาย รวมทั้งไพร่ทาสเมื่อเป็นเสรีชนแล้วท ากินไม่เป็น มาเป็น
กรรมสิทธิ์ของตน คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือผู้ที่เรียกว่า ชนชั้นกลาง นั่นเอง  
 เมืองแต่เดิมที่ตั้งขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3-4 นั้นมีแต่จวนเจ้าเมืองเป็นสัญลักษณ์และ       
วัดใหญ่เป็นศูนย์กลาง พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 บรรดาเจ้าเมืองทั้งหลายต้องการให้มีการค้าขาย         
ก็มักจะชวนคนจีนและให้โอกาสคนจีนเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายและที่อยู่อาศัย เกิดการเคลื่อนไหว
ทางการค้าคมนาคมขึ้นเป็นย่านตลาด  
 เมื่อมีผลดีขึ้น คนจีนก็จะเข้าไปตั้งถิ่นฐานโดยสร้างความสัมพันธ์ทางการแต่งงานกับ
คนท้องถิ่น เกิดชนชั้นกลางที่เป็นพ่อค้านายทุน และนักธุรกิจระดับท้องถิ่น ที่ล้วนเป็นลูกหลานหรือ
เชื้อสายของคนจีนเกือบทั้งสิ้น  
 ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา การเติบโตของสังคมชนชั้นที่มีชนชั้นกลางเป็นชน
ชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น แลเห็นเป็นรูปธรรมได้จากรูปแบบทางกายภาพของชุมชนเมืองที่มีย่านตลาด  
ย่านธุรกิจ สถานที่ทางราชการและย่านที่อยู่อาศัยเกิดข้ึน  
 ชุมชนชาวนาในสังคมชนชั้นแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มานั้น ถูกดึงเข้ามาอยู่ภายใต้          
การปกครองและการบริหารอย่างค่อนข้างกระชับ อันเนื่องมาจากการปฏิรูปแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ลงมา 
โดยมีผู้ใหญ่ ก านัน นายอ าเภอ และคณะกรรมอ าเภอดูแล ก านันและผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับเดียวกับ
ชาวบ้านทั่วไป ต่างจากบรรดาข้าราชการ ประจ าอ าเภอ นับแต่นายอ าเภอลงมาจนถึงปลัดอ าเภอและ
เจ้าหน้าที่บางประเภท ที่มีทั้งสิทธิอ านาจและรายได้ประจ าพอเพียงที่มีฐานะเป็นชนชั้นกลาง ดังนั้น
เมื่อนับรวมเข้ากับบรรดาพ่อค้าและคหบดีที่เป็นเจ้าของโรงสีหรือกิจกรรมในย่านตลอดแล้ว ก็จะเห็น
ภาพได้ว่ามีชนชั้นกลางอย่างน้อย 2 พวกในสังคมท้องถิ่นคือ พ่อค้าและข้าราชการ 
 ชนชั้นกลางได้พัฒนาแยกตัวเองออกจากชนชั้นปกครองในสังคมกระฎุมพี กลายมา
เป็นชนชั้นอิสระที่มีโอกาสหลายๆ อย่างในสังคม ในขณะที่ชนชั้นไพร่ทาสเดิมที่ เป็นคนธรรมดาสามัญ
นั้นก็ยังด้อยโอกาสเหมือนเดิม ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ลงมา จนถึงการสิ้นสุดของระบอบการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ระบบราชการแบบรวมศูนย์อ านาจ
ยังไม่เปลี่ยนแปลง และชนชั้นถูกปกครองก็ยังคงขาดสิทธิ์และโอกาส แต่กลับให้กับชนชั้นยังชีพที่แต่
เดิมเป็นพวกชนชั้นที่ถูกปกครองไม่ ท านองตรงข้าม กับให้โอกาสชนชั้นกลางรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมามี
โอกาสและอ านาจแทนคนรุ่นเก่า  
 คนกลุ่มใหม่ที่เข้ามาปกครอง ยังคงวางตัวเป็นผู้น าผู้ปกครองที่จรรโลงความเป็นชน
ชั้นอยู่ดังเดิม ความเป็นประชาธิปไตยจึงไม่มีทางเกิด สังคมไทยตั้งแต่สมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมานั้น รัฐก็ยังด ารงอยู่ในลักษณะรวมศูนย์ใน
ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ชนชั้นกลางที่มีความรู้ความสามารถไต่บันไดสังคมข้ึนมาเป็นผู้ปกครองได้  
ภาพพจน์ของชนชั้นกลางในสังคมช่วงเวลานี้ประกอบไปด้วยคนสองพวกคือ พวกที่มีอ านาจหน้าที่         
ในการปกครองและในการบริหาร กับพวกท่ีมีเงินคือบรรดาพ่อค้าและนักธุรกิจ  
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 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยและสังคมไทยอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตย
ที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกา เพราะมีรากเหง้าเป็นสังคมกระฎุมพีและสังคมชนชั้น
ที่ให้ความส าคัญต่อการเป็นปัจเจกบุคคลและวัตถุนิยมมานานแล้ว  
 ความชอบธรรมในการปกครองแผ่นดินของรัฐบาลทหารก็คือข้ออ้างเก่าๆ ที่ว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในเรื่องประชาธิปไตย รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นรัฐบาล
ชาตินิยมตามกระแสของชาตินิยมที่เกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสุดของยุคล่าอาณานิคมพยายามที่จะ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ให้กับคนในชาติ พอมาถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ได้เลิกกระทรวงวัฒนธรรมเสีย 
แล้วตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นมาแทน  
 กิจกรรมส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น       
2 อย่าง คือ กิจกรรมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการให้ทุนการศึกษา
และอบรมบุคลากร ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมด้านลบการด าเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมนั้นท าให้เกิดวามสะดวกในการเคลื่อนย้าย และ   
การเข้าถึงทรัพยากร และเกิดความก้าวหน้าและล้าหลังที่ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางสังคม ผู้ที่รุกล้ า
เข้าไปใช้ทรัพยากรและตั้งถิ่นฐานใหม่นั้นมากเป็นผู้ที่มีความรู้ มีเงินมีทอง สามารถบุกเบิกทรัพยากร
ใหม่มาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนในขณะที่คนในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่กลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดทุนทรัพย์ ต้องยอมปล่อยให้คนจากที่อ่ืนมาใช้ทรัพยากรของตน  
 ถ้าจะล าดับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคสงครามเย็น       
ก็อาจวิเคราะห์ออกได้เป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนแรกเกิดขึ้น สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็น
นายกรัฐมนตรี เริ่มการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศเข้าสู่ส้งคมอุตสาหกรรม การส่งคน
ไปศึกษาต่อ รวมทั้งการรับความช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี และวิชาการจากองค์การต่างประเทศ 
ผลของการเปลี่ยนแปลงในขั้นนี้ก็คือ การเปิดช่องทางและโอกาสที่ท าให้ชนชั้นกลางได้เข้าถึงและแล
เห็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งที่จะด าเนินการทางเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  
 หลังสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ พฤติกรรมทางทุจริตในหมู่ทหารและข้าราชการที่
สัมพันธ์กับพวกพ่อค้านักธุรกิจที่ไม่มีคุณธรรมก็ยังคงด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง จนท าให้เกิดการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มปัญญาชนที่เป็นชนชั้นกลางขึ้น ซึ่งมีรากฐานมาจากการสนับสนุนและส่งคนไปเรียน
ต่างประเทศนั่นเอง ซึ่งในที่สุดการเคลื่อนไหวและเรียกร้องประชาธิปไตยของปัญญาชนรุ่นใหม่ก็
น าไปสู่การจลาจลและนองเลือด ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ตามมาหลายอย่าง เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากเบื้องล่าง คือจากประชาชนเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ไทย เหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม ได้กระตุ้นและกระจายความคิดความรู้ทางประชาธิปไตย 
สิทธิและอ านาจที่มาจากประชาชนที่อยู่ข้างล่างไปทั่ว ซึ่งน าไปสู่ส านึกในเรื่องความเหลื่อมล้ า 
(Relative Deprivation) ที่แตกต่างไปจากส านึกของการยอมโดยดุษฎี (Absolute Deprivation) ที่
ประชาชนเคยมีต่อผู้น าและบุคคลในชนชั้นปกครองแต่ก่อน ในช่วงนี้อาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยเปลี่ยน
เข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง เพราะมีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างมากจากชนชั้นกลางรุ่นใหม่ แต่ทว่าเส้นทาง
ของการเปลี่ยนแปลงนั้นหาราบรื่นไม่ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระตุ้นและเร่งเร้าให้บุคคลกลุ่ม
ต่างๆ ที่เคยอยู่ใต้การปกครองและครอบง าของรัฐบาลเผด็จการทหารกล้าแสดงออก จึงเกิดแนวคิด
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และความคิดทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มากมายและแตกต่างกันซึ่งมีผลน าไปสู่ความขัดแย้ง
ในที่สุด โดยความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มก้าวหน้าและกลุ่มล้าหลัง     
ความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มก้าวหน้ากับกลุ่มล้าหลังที่ส าคัญก็คือ ฝ่ายก้าวหน้าต้องการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความก้าวร้าวผสมอยู่ด้วยในการแสดงออก เพราะมั่นใจ
ในเรื่องอ านาจและความชอบธรรมที่ได้มาจากการโค่นล้างอ านาจรัฐบาลออกไป  
 ต่อจากรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาจนสิ้นสุดรัฐบาลของคณะปฏิวัติของ      
จอมพล ถนอม กิตติขจรนั้น การสร้างถนนหนทาง การสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรและเขื่อนเพ่ือ
พลังไฟฟ้า รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นพื้นฐานให้เกิดการลงทุนทางอุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม
นั้น ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คน โดยเฉพาะชนชั้นกลางเข้าสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและพ้ืนที่
ทางเกษตรอุตสาหกรรม ท าให้มีการขยายที่เพาะปลูกจากพ้ืนที่ลุ่มต่ าที่เหมาะกับการปลูกข้าวมาเป็นที่
ดอนที่เหมาะกับพืชเศรษฐกิจแบบใหม่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ปอ เป็นต้น ท าให้มีคนที่เป็น
นายทุนชนชั้นกลางเริ่มขยายตัวเข้าชนบท แทรกแซงไปตามชุมชนท้องถิ่นท่ีมีมาแต่เดิม 
 ถัดมาในสมัยของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือ เป็นสมัยที่    
การด าเนินการยุทธศาสตร์ให้ความขัดแย้งสู้รบระหว่างฝ่ายรัฐบาลซึ่งนิยมลัทธิเสรีประชาธิปไตยกับ
พวกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่อยู่ตามป่าเขาและชนบทหมดสิ้นลง เปิดโอกาสให้ระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมเติบโตและแพร่หลายในเวลาต่อมา บรรดานายทุนหรือผู้มีความคิดและความสามารถในการค้า
ธุรกิจเขาถึงแหล่งทรัพยากรในชนบทที่เคยอยู่ในเขตผู้ก่อการร้ายได้ง่าย ความหละหลวมทั้งในด้ าน
ระเบียบวินัยและการขาดจริยธรรม ได้ท าให้เกิดกลุ่มคนที่ละโมบทั้งในหมู่ข้าราชการของรัฐปละหมู่
ธุรกิจเอกชน ด าเนินการทุกจริตเอาทรัพยากรต่างๆ ตามท้องถิ่นต่างๆ มาใช้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ท าให้
เกิดการท าลายป่าไม้ ยึดครองที่ดิน และการขยายตัวของตลาดย่านการค้าอย่างไม่มีระเบียบและขาด
การควบคุมผลที่ตามมาก็คือการเกิดคนรวยใหม่ข้ึนมากมาย 
 การจัดระเบียบโลกใหม่ในยุคหลังสงครามเย็น โลกมีฐานะเป็นหนึ่งเดียว ศูนย์กลาง
หรือแกนกลางของโลกท่ีมีพลังและอ านาจคือสหรัฐอเมริกา  
 หลังจากที่เปิดประเทศสู่การพัฒนาโดยมีสหรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน ได้เ กิด       
การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเป็น 2 กระแสที่ขัดแย้งกันเอง กระแสแรก คือ การเติบโตของเศรษฐกิจ
การเมืองแบบทุนนิยมอย่างสุดโต่งที่มีรัฐเป็นตัวกระตุ้น กระแสที่ 2 คือ การเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ปัญญาชน ที่ประกอบด้วยคนรุ่นหนุ่มสาวที่ท างานตามท้องถิ่นในรูปขององค์กรเอกเชน (NGO) และ
สื่อมวลชนกับกลุ่มราษฎรอาวุโส สมัครเข้าท างานช่วยเหลือชาวบ้านและคนด้อยโอกาสตามท้องถิ่น
ต่างๆ ในรูปขององค์กรเอกชน นับเป็นการเคลื่อนไหวจากทางเบื้องล่างที่มีผลท าให้ชาวบ้านรับรู้อะไร
หลายอย่างในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การเกิดขององค์กรชาวบ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ มีเครือข่าย
กับพ้ืนที่ต่างๆ และกลุ่มชนต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนในสังคมเมือง และมีการเคลื่อนไหวในการวิพากษ์  
วิจารณ์การด าเนินงานที่ไม่โปร่งใสของรัฐในลักษณะของผู้พิทักษ์การปกครองแบบประชาธิปไตย       
การเกิดเหตุการณ์นองเลือด ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2535 หรือที่เรียกว่า พฤษภาทมิฬ ก็คือสิ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงการเผชิญหน้าของพลังการเคลื่อนไหวทางสังคมสองกระแสดังกล่าวนี้  
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 2.1.4  ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมไทย ดังนั้นในที่นี้จึงขอกล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนี้  ซึ่ง
รัชนีกร เศรษโฐ ได้อธิบายถึงผลของการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเริ่มด้วยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 5 นั้นได้ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อสังคมไทย ในแง่ที่ดี 
ท าให้รายได้ต่อหัวต่อปีของคนไทยสูงขึ้น มีแรงงานเพ่ิมขึ้น มีการขยายตัวของการผลิตทางการเกษตร 
มีประเภทของการเกษตรเพ่ิมขึ้น มีการน าเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตแบบใหม่เข้ามาในสังคมไทย       
การคมนาคมสะดวก การขยายตัวของทุนภาคเอกชนเพ่ิมขึ้น เพราะนายทุนมีความมั่นใจว่ารัฐไม่โอน
กิจการเข้าเป็นของรัฐ ไม่ค้าขายแข่งกับเอกชน และมีความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลพวงที่ไม่พึงประสงค์ก็ติดตามมาด้วย คือ มีความ
แตกต่างระหว่างชนบทกับเมืองมีมากขึ้น มีแนวโน้มการออมของประชากรในสังคมลดลง มีภาระหนี้
สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้น มีการเสียเปรียบดุลการค้าอย่างต่อเนื่อง มีการผลิตขึ้นอยู่กับตลาดโลกที่เพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น และมีแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไหลผ่านเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น  
 ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจข้างต้นมีผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยหลาย
ประการด้วยกัน คือ คนในสังคมเกิดความแตกต่างกันในฐานะทางสังคมรูปแบบการด ารงชีพก็แตกต่าง
กันไปมากมาย และความขัดแย้งของรูปแบบการด ารงชีพ ผลกระทบต่อมาคือคนในสังคมที่กลายเป็น  
ผู้มีนิสัยซึ่งจัดได้ว่าเป็นนักบริโภคชั้นเยี่ยม ผลต่อมาคือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตจากชนบทเป็น
เมืองมากยิ่งขึ้น มีความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ต้องการความสะดวกสบายในชีวิต เริ่มมีความมุ่ง
หมายไปในด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเฉพาะตัวและครอบครัว และมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจดี
กว่าเดิม ผลประการต่อมาคือครอบครัวแตกแยกมากข้ึน การหย่ากันมากขึ้น และสุดท้ายคือคนไทยหัน
ไปพึ่งพาไสยศาสตร์มากข้ึน  
 2.1.5  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 วิเชียร รักการ (2529) เสนอมุมมองในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทยว่าควรพิจารณาจากตัวแปร 4 ประการด้วยกัน คือ การเปลี่ยนแปลงของขนาดกลุ่มคน 
โครงสร้างของสังคม ค่านิยมทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของสมาชิกสังคม 
 1)  การเปลี่ยนแปลงของขนาดกลุ่มคน: ในระยะแรกที่คนไทยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
มีการรวมกลุ่มกัน และอยู่กันเหมือนครอบครัวใหญ่ จ านวนประชากรของกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่เริ่มตั้งถิ่น
ฐานนั้นมีจ านนไม่มากในปี พ.ศ. 2503 มีการท าส ามะโนประชากร ประเทศไทยมีประชากรถึง 26 ล้าน
คนเศษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ประชากรเพ่ิมขึ้นเป็น 36 ล้านคนเศษ การเพ่ิมจ านวนประชากรของ
ไทยมีลักษณะเช่นเดียวกันกับประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย คือมีอัตราการเกิดสูงแต่อัตราการตาย
ลดลงอย่างรวดเร็ว ประชากรที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นนี้มิใช่เพ่ิมแต่จ านวน แต่ได้เพ่ิมความคาดหวังขึ้นมา
ด้วยในส่วนต่างๆ ของภูมิภาค คือคนไทยต้องการชีวิตที่อยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้น  
 2) การเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างของสังคม: ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก สามีกับภรรยา ฯลฯ เปลี่ยนแปลงไปตามความจ าเป็นทางเศรษฐกิจทั้งเด็กผู้ชาย
และเด็กหญิงต้องเข้ารับการศึกษา เศรษฐกิจได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นการผลิตเพ่ือการตลาดมากขึ้น 
นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจมีความต้องการเงินหมุนเวียนมากขึ้น ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งมีอาชีพ
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มากมายหลายประเภทให้บุคคลเลือกประกอบได้ ต้องมีการฝึกอบรมวิชาชีพในสถาบันการศึกษา 
บุคคลที่อยู่ในบทบาทของนักศึกษาย่อมเป็นโอกาสได้รับความรู้ความคิดทั้งที่เป็นวิชาการและ
นอกเหนือไปจากนั้นและเป็นความรู้ความคิดของคนหนุ่มสาวที่อาจแตกต่างไปจากความคิดของคนรุ่นเก่า 
กลุ่มข้าราชการยังคงเป็นกลุ่มที่ท าหน้าที่การบริหารปกครองสืบเนื่องจากกลุ่มท านองเดียวกันของ
สังคมสมัยก่อน  
 3) การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมและพฤติกรรม: การเปลี่ยนแปลงในด้าน
วัฒนธรรมนี้หมายถึง ค่านิยมทางวัฒนธรรม อันได้แก่ แนวคิด แนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่คนในแต่ละ
วัฒนธรรมมีความนิยมชมชอบหรือยึดถือเอามาเป็นเครื่องก าหนดพฤติกรรมต่างๆ ของตน ตัวอย่างเช่น 
ค่านิยมเกี่ยวกับความดี ความชั่ว ค่านิยมเกี่ยวกับความสวยงาม ศิลปะการบันเทิง ค่านิยมเกี่ยวกั บ
ความทุกข์ ความสุขของคน ค่านิยมเกี่ยวกับตัวและคนอ่ืน ค่านิยมเกี่ยวกับการเกิด การตาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดกับการตาย ฯลฯ  
 2.1.6  ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท 
 รัชนีกร เศรษโฐ (2536) ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง
ไว้ว่า โครงสร้างสังคมชนบทจัดได้ว่าเป็นโครงสร้างที่ส าคัญที่สุดของสังคมไทย เพราะเท่ากับเป็น
โครงสร้างของสังคมไทยทั้งหมดก็เกือบว่าได้ ลักษณะจ าเพาะที่ส าคัญของสังคมชนบท ได้แก่ การรวมกลุ่ม
แบบอรูปนัย (Informal) ของกลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) โครงสร้างสังคมเมืองหลวง จ านวนกลุ่ม
และองค์การที่มี มากในสังคมเมืองหลวง หลักเกณฑ์การพิจารณาสถานภาพทางสังคมของบุคคลใน
เมืองหลวงขึ้นกับฐานะทางเศรษฐกิจ อ านาจและความเกี่ยวข้องทางการเมืองและระดับการศึกษา 
ส าหรับค่านิยมของคนเมืองหลวงนั้นจะเน้นหนักเรื่องอ านาจและความมั่งคั่งมากกว่าชาวชนบทมี  
ความต้องการถีบตัวจากชั้นทางสังคมเดิมไปสู่ชั้นที่สูงกว่าโดยอาศัยปัจจัยอ านาจทางการเมือง อภิสิทธิ์ 
และพวกพ้องเป็นตัวเร่ง  
 ปัจจุบันนี้โครงสร้างที่ส าคัญของสังคมไทยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ โครงสร้าง
ชนบทและโครงสร้างเมือง แต่ประชากรที่เป็นชาวชนบทนั้นมีถึงร้อยละ 80 ของประชากรทั้งประเทศ 
ดังนั้น ถ้าหากจะรู้จักสังคมและวัฒนธรรมไทยจะต้องพิจารณาจากโครงสร้างสังคมชนบทเป็นหลัก 
และต้องพิจารณาถึงอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมเมืองที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมชนบทประกอบ
ไปด้วยพร้อมๆ กัน 
 
2.2  ทฤษฎี และแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมือง  
 การศึกษาของนักวิชาการเกี่ยวกับความคิดทางการเมือง โดยเฉพาะการศึกษาของ
นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ท าให้เกิดความเข้าใจที่ค่อนข้างชัดเจนว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ก าหนดว่าประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใด จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในลักษณะใด ดังนั้น ในที่นี้ผู้เขียนจึงขอน าเสนอแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองว่าวัฒนธรรมทาง
การเมืองคืออะไร ได้รับอิทธิพลจากสิ่งใดบ้าง เราสามารถแยกแยะรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองได้
เป็นรูปแบบใดบ้าง จากนั้นจะเป็นการน าเสนอวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้อกับการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและน่าจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยประเด็นต่างๆ ข้างต้น           
มีรายละเอียด ดังนี้  
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 2.2.1 ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง   
 นักวิชาการหลายท่าน โดยเฉพาะทางด้านรัฐศาสตร์ ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรม
ทางการเมืองไว้หลายนิยาม ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้ 
 พาย และเวอร์บา (อ้างถึงใน ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย, 2547) กล่าวว่าวัฒนธรรมทาง
การเมืองเป็นเรื่องทัศนคติ สภาวะแห่งจิตใจและความรู้สึกต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดและมีส่วนก าหนด
พฤติกรรมทางการเมืองในสังคม อันหมายถึงแบบแผนที่ต่อเนื่องซึ่งมีความเหมาะสมร่วมกันและต่าง
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
 ลูเชียน พาย ได้ให้ค านิยามค าว่าวัฒนธรรมทางการเมืองไว้ว่า วัฒนธรรมทาง
การเมืองคือแบบแผนของทัศนคติ ความเชื่อ สภาวะอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งเป็นสิ่งที่สั่งการ และมี
ความหมายต่อกระบวนการทางการเมือง เป็นกรอบของพฤติกรรมของระบบการเมืองนั้นๆ ส่วนประกอบ
ของวัฒนธรรมทางการเมืองมีทั้งอุดมคติทางการเมืองและปทัสถานในการด าเนินการของระบบ
การเมือง กล่าวอีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรมทางการเมืองคือรูปแบบของมิติทางจิตวิทยา และอัตวิสัยของ
การเมืองมีปรากฏอยู่ในระบบการเมืองแต่ละระบบ 
 พาร์สัน (อ้างถึงใน ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย, 2547) กล่าวว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็น      
การอบรมกล่อมเกลาที่มีส่วนต่างๆ ของระบบการเมือง การอบรมกล่อมเกลาจะเป็นช่องทางน าไปสู่
การแสดงออกทางการเมืองและการอบรมถูกก าหนดโดยขนบธรรมเนียมประเพณี ประสบการณ์  
แรงจูงใจ ระเบียบทางสังคมและสัญลักษณ์ต่างๆ  
 โรเซนบอม (อ้างถึงใน ศุภวัฒน์ ธรรมวิมล, 2546) ให้ความเห็นของการศึกษา
วัฒนธรรมทางการเมืองว่าแยกออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางท่ี 1 การศึกษาระดับ ปัจเจกบุคคล 
โดยมุ่งศึกษาในเชิงจิตวิทยาขั้นพ้ืนฐานว่า บุคคลมีความรู้สึกโน้มเอียงต่อองค์ประกอบส าคัญของระบบ
การเมืองในแนวใด หมายความว่า คน “รู้สึก” และ “คิด” เกี่ยวกับสัญลักษณ์สถาบันและการปกครอง
ซึ่งเป็นแบบแผนทางการเมืองในสังคมของเขาอย่างไร และตอบสนองอย่างไรต่อแบบแผนทางการเมือง
ดังกล่าว กับแนวทางที่ 2 เป็นการศึกษาที่ระบบโดยศึกษาว่าสมาชิกในสังคมประเมินค่าสถาบันทาง
การเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร นอกจากนี้ โรเซนบอม ยังได้แสดงความเห็นต่อไปว่าวัฒนธรรม
ทางการเมืองเกิดจากการสะสมบรรดาความโน้มเอียงของประชาชน ที่มีต่อองค์ประกอบพ้ืนฐานของ
ระบบการเมืองซึ่งสามารถแบ่งการศึกษาออกได้ 3 ระดับ คือ 
 ระดับที่ 1 เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อของสมาชิกใน
สังคมต่อระบบการเมือง เช่น ความชื่นชมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การยกย่องเสรีภาพและ
ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม เป็นต้น 
 ระดับที่ 2 เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับการกระท า เป็นแบบแผนวิธีการ
ปฏิบัติในทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การหาเสียง และการชุมนุมประท้วง เป็นต้น 
 ระดับที่ 3 เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งระบบสังคมได้จัด 
ตั้งขึ้น ได้แก่ สถาบันทางการเมืองต่างๆ พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น 
 วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง วิถีชีวิตทางการเมืองของประชาชนที่เป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ่ง ที่ใช้ทดสอบคุณภาพและสมรรถภาพของระบบการเมือง (กุลนาก เดชาเลิศ 
อ้างถึงใน ศุภวัฒน์ ธรรมวิมล, 2546) 
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 ศุภวัฒน์ ธรรมวิมล ได้เสนอความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองจากการตั้ง
ข้อสังเกตนิยามหลายๆ นิยาม ว่ามองว่าโดยรวมๆ แล้ว วัฒนธรรมทางการเมืองถูกมอง ว่าหมายถึง 
ความรู้ความเข้าใจ และความส านึกทางการเมืองที่สมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่งมีต่อระบบการเมือง
การปกครองของเขา เช่น ความรู้ความเข้าใจว่าสังคมหรือประเทศของเขานั้นมีระบบการเมืองการปกครอง
แบบไทยๆ มีหน่วยงาน มีองค์กรอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ตัวเขาเองมีบทบาท สิทธิและหน้าที่ในกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครองอย่างไรบ้าง เขามีความรู้สึกพอใจอย่างไรหรือไม่ ต่อระบบการเมืองการปกครอง
ที่เป็นอยู่ ดังนั้น พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลจะเป็นไปในลักษณะใด ก็ขึ้นอยู่ กับวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เขามีอยู่นั่นเอง วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทั่วไป ดังนั้น การที่จะ
พิจารณาความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึง
วัฒนธรรมใหญ่ด้วยว่ามีสภาพเป็นอย่างไร มิฉะนั้น อาจจะท าให้เข้าใจผิดพลาดจากความเป็นจริงไปได้ 
เช่น สังคมใดที่มีวัฒนธรรมส่วนรวมเป็นแบบเน้นการใช้อ านาจ พ่อแม่เลี้ยงดูลูกแบบการลงโทษที่
รุนแรง ครูลงโทษนักเรียนด้วยวีรุนแรงให้นักเรียนเกรงกลัว อยู่ในอ านาจมากกว่าเหตุผลผู้ใต้บังคับบัญชา
ถูกกดขี่โดยผู้บังคับบัญชา ประชาชนถูกจ ากัดเสรีภาพโดยรัฐบาลผู้ปกครอง วัฒนธรรมทางการเมือง
ของสังคมแบบนี้ จะถูกกระทบกระเทือนไปด้วยจะท าให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง ประชาชนในประเทศนั้นก็จะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ท าให้ไม่มีความตื่นตัว
ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง และไม่สนใจไม่เข้าใจ และไม่กล้าแสดงออกทางสิทธิและ
หน้าที่ที่แท้จริงของคนในทางการเมืองการปกครอง 
 ศุภวัฒน์ ธรรมวิมล (2546) ได้อธิบายต่อไปว่า ระบบการเมืองอาจเป็นเหตุหรือที่มา
ของวัฒนธรรมทางการเมืองได้ซึ่งหากระบบการเมืองมีความมั่นคงเข้มแข็งในหลักการที่ถูกต้อง ยึดมั่น
ในสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ประโยชน์ส่วนรวม และมีการส่งเสริมให้ใช้หลักการ
ดังกล่าวในสังคมอย่างแพร่หลาย ก็จะส่งผลไปยังระบบของสังคมนั้น กล่าวคือจะเป็นการเสริมสร้างวิถี
ชีวิตที่พึงปฏิบัติต่อกันในการด ารงชีวิตร่วมกัน  ซึ่งอาจจะกลายมาเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองได้ 
ประชาชนอาจจะน าเอาหลักการเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือน าทางหรือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ซึ่งแสดง
ให้เห็นชัดเจนว่า ระบบการเมืองมีอิทธิพลในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย และเมื่อวัฒนธรรม
ทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม ก็แสดงให้เห็นได้ว่าระบบการเมืองนั้น ก็เป็นสาเหตุที่มาแห่งวัฒนธรรม 
และน าไปสู่การเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สัมฤทธิผลทางการเมืองนั้น เป็นระบบ
การเมืองที่ดีไปด้วย 
 แอลมอนด์ และพาวเวลล์ ให้ค าจ ากัดความวัฒนธรรมการเมืองไว้ว่า “วัฒนธรรม
การเมือง คือ แบบอย่างของทัศนคติ (Attitude) และความโน้มเอียง ซึ่งบุคคลในฐานะสมาชิกของ
ระบบการเมืองมีต่อการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับของทินพันธุ์ นาคะตะ (อ้างถึงใน จิตติมา ตรีริยะ, 2548) 
กล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อทางการเมือง ซึ่งเป็นมิติ
ทางด้านจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมของระบบการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองของระบบการเมือง
หนึ่งๆ ย่อมเป็นผลผลิตทั้งของประวัติศาสตร์ของระบบการเมืองและประวัติชีวิตของมวลสมาชิกใน
ระบบการเมืองนั้น ความโน้มเอียง หมายถึง ท่าทีที่จะมีการกระท าทางการเมืองแบบใดแบบหนึ่ง โดย
ที่จะต้องเข้าใจว่า จะถือว่าบุคคลมีอิสรเสรีในการก าหนดความโน้มเอียงของเขาไปทั้งหมดนั้นไม่ได้ 
เพราะมีประเพณีความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ บรรทัดฐานทางสังคมหลายอย่างที่เขาซึมซับมาใน 
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ตัวเขา โดยผ่านการขัดเกลาทางสังคม นอกเหนือไปจากแรงจูงใจ อารมณ์ความรู้สึก และอ่ืนๆ ที่เขามี
ในฐานะบุคคล เป็นตัวร่วมก าหนดอยู่ด้วย ดังนั้น ในค าจ ากัดความจึงมีข้อความว่า “บุคคลในฐานะ
สมาชิกของระบบการเมือง” ก ากับอยู่ด้วยเพ่ือแสดงว่าสิ่งที่สนใจวิเคราะห์ไม่ใช่ความโน้มเอียงส่วน
บุคคลหากแต่เป็นความโน้มเอียงของบุคคลประเภทต่างๆ ในสังคมซึ่งมีฐานะเป็นข้อมูลทางสังคม
มากกว่าที่จะเป็นข้อมูลทางด้านจิตวิทยาส่วนบุคคล 
 ดังนั้น การศึกษาวัฒนธรรมการเมือง จึงมิได้มุ่งที่ศึกษาโครงสร้างทางการเมือง      
แต่มุ่งตีความว่าคนมีความเชื่อ อย่างไรเกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรม ทั้งนี้เพราะความเชื่อเหล่านี้
เองที่ให้ความหมายต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งส าหรับตัวเอง และผู้อ่ืน การศึกษาความเชื่อเหล่านี้จึง
เป็นแนวทางที่อธิบายว่าท าไมมนุษย์จึงมีพฤติกรรมทางการเมืองออกมาในรูปแบบอื่นๆ จิตติมา ตรีริยะ 
(2548) จึงได้สรุปความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศใด
ประเทศหนึ่งคือลักษณะการกระจายของความโน้มเอียงทางด้านความรู้ ความรู้สึก และการประเมิน
ค่าต่อวัตถุทางการเมืองที่มีอยู่ในบรรดาสมาชิกของสังคมนั้น 
 โดยสรุป วัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งคือลักษณะการกระจาย
ของความโน้มเอียงทางด้านความรู้ ความรู้สึก และการประเมินค่าต่อวัตถุทางการเมืองที่มีอยู่ในบรรดา
สมาชิกของสังคมนั้น 
 วัตถุทางการเมือง หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ของระบบการเมือง เช่น ฝ่ายบริหาร 
พรรคการเมือง เป็นต้น และ ทัศนคติของบุคคลเกี่ยวกับตนเองในฐานะผู้นกระท าการทางการเมือง 
และทัศนะต่อบทบาททางการเมืองของผู้อ่ืน 
 แอลมอนด์ และเวอร์บา (1965) ได้พยายามสร้างแนวทางในการวิเคราะห์วัฒนธรรม
ทางการเมือง โดยการพิจารณาความโน้มเอียงทางการเมืองส่วนต่างๆ ว่ามีวัตถุทางการเมืองอย่างไร 
แอลมอนด์แบ่งความโน้มเอียงทางการเมืองออกเป็น 3 ส่วน คือ ความโน้มเอียงทางด้าน     การรับรู้ 
คือ ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมือง ความโน้มเอียงทางด้านความรู้สึก คือ อารมณ์ เช่น ชอบ หรือไม่
ชอบ และความโน้มเอียงทางด้านการประเมินค่า คือ การตัดสินว่าดีหรือไม่ดี เป็นประโยชน์หรือไม่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งการตัดสินนี้ใช้ค่านิยมข้อมูลข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกประกอบเข้าด้วยกัน 
 วัตถุทางการเมืองนั้น แอลมอนด์ แยกแยะออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ บทบาท
หรือโครงสร้างทางการเมืองเฉพาะอย่างผู้ที่แสดงบทบาททางการเมือง คือ ตนเอง และผู้อ่ืน ปัจจั ย
ส่งออกของระบบการเมือง โดยสรุป แอลมอนด์ และเวอร์บา ใช้แนวทางในการค้นหาความโน้มเอียง
ทางการเมืองบุคคลโดยการสร้างตารางแบบดูความสัมพันธ์ระหว่างความโน้มเอียงทางการเมือง 3 ประเภท 
วัดจากปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ บุคคลมีความรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศชาติ และระบบการเมือง  
ประวัติความเป็นมา ขนาด ที่ตั้ง ลักษณะอ านาจ ฯลฯ บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และบทบาท
ทางการเมือง เกี่ยวกับผู้น าทางการเมืองทางเลือกทางนโยบายที่เข้าสู่ระบบการตัดสินในทางการเมือง 
บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยน าออกของระบบการเมือง เช่น การบังคับใช้กฎหมายนโยบายโครงสร้าง
ทีก่ระท าการนี้ บุคคลที่ท าหน้าที่และการตัดสินใจในกระบวนการ และสุดท้ายคือ บุคคลมองตัวเองใน
ฐานะสมาชิกของระบบการเมืองอย่างไร มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ภาระหน้าที่ ตลอดจนช่องทางในการที่
จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อนโยบาย และยึดถืออะไรเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจทางการเมือง (จิตติมา 
ตรีริยะ, 2548) 
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 2.2.2  รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง 
 ดังที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า แอลมอนด์ และเวอร์บา ได้ใช้ความโน้มเอียงของ
ประชาชนในสังคมเป็นตัวจ าแนกวัฒนธรรมทางการเมือง โดยแยกวัฒนธรรมทางการเมือง 
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ตัวแบบบริสุทธ์ที่ แอลมอนด์ และเวอร์บา (1965) สร้างข้ึนมีการแบ่งวัฒนธรรมทาง
การเมืองออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ วัฒนธรรมทางการเมือง
ประเภทไพร่ฟ้า และวัฒนธรรมทางการเมืองประเภทมีส่วนร่วม ซึ่งหากแสดงลักษณะของความโน้ม
เอียงซึ่งปรากฏในวัฒนธรรมทางการเมือง 3 ประเภทนี้ โดยเชื่อมโยงกับวัตถุทางการเมืองส่วนต่างๆ ก็
จะได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2.1  เปรียบเทียบรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมือง 3 แบบ  
 

ประเภท ระบบ Input Output ตนเอง 
คับแคบ - - - - 
ไพร่ฟ้า 1 - 1 - 
มีส่วนร่วม 1 1 1 1 

 
ที่มา:  แอลมอนด์ และเวอร์บา (1965) 
 
 วัฒนธรรมทางการเมืองประเภทที่ 1 วัฒนธรรมทางการเมืองประเภทคับแคบ 
(Parochial Political Culture) คือ เมื่อคนในสังคมมีความโน้มเอียงน้อยมากต่อวัตถุทางการเมือง  
ทั้งในแง่การรู้จัก ความรู้สึก และการประเมินค่า ไม่ว่าจะเกี่ยวกับระบบการเมืองโดยทั่วไปหรือเกี่ยวกับ
สถาบัน บุคคลหรือประเด็นนโยบาย กล่าวคือ บุคคลแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กับระบบการเมืองเลย 
เขาจะไม่คิดว่าการเมืองระดับชาติจะกระทบเขาได้ และเขาก็ไม่หวังว่าระบบการเมืองระดับชาติจะ
ตอบสนองความต้องการอะไรของเขา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบมักจะปรากฏในสังคมที่ไม่
มีการแบ่งแยกบทบาททางการเมืองออกจากบทบาทอ่ืน กล่าวคือ การเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นการผสม
บทบาทต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนาเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้น ความโน้มเอียงทางการเมือง
ของคนในสังคมจึงแยกไม่ออกจากความโน้มเอียงทางสังคมหรือศาสนา แต่ในทางสังคมที่เริ่มมีการแบ่งแยก
หน้าที่แล้ว ก็อาจยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบอยู่ แต่จะเป็นในด้านความรู้สึกกับ      
การประเมินค่ามากกว่าทางด้านการรับรู้ 
 วัฒนธรรมทางการเมืองประเภทที่ 2 วัฒนธรรมทางการเมืองประเภทไพร่ฟ้า 
(Subject Political Culture) คือ เมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมรู้จักสถาบันทางการเมืองเฉพาะอย่าง และ
มีความรู้สึกต่อมันไม่ว่าในแง่บวกหรือลบอีกทั้งสามารถประเมินค่ามันว่าชอบธรรมหรือไม่ แต่เขามี
ความสัมพันธ์กับระบบการเมืองโดยทั่วไป และกับปัจจัยน าออกของมันเท่านั้น กล่าวคือ อยู่ในฐานะ      
ผู้รอรับผลจากระบบการเมืองโดยที่ไม่เข้าไปมีส่วนในการเสนอความต้องการของตนต่อระบบ แม้เขา
จะเคารพเชื่อฟังระบบ แต่ก็มองว่าเขาเองแทบจะไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อระบบ คอยแต่จะรับผลกระทบ
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จากระบบ เขาคือบุคคลที่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับอ านาจรัฐและยอมรับมันหากแต่ไม่รู้ว่าตนเองเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองโดยผ่านช่องทาง กลไก หรือสถาบันใด 
 วัฒนธรรมทางการเมืองประเภทที่ 3 วัฒนธรรมทางการเมืองประเภทมีส่วนร่วม 
(Participant Political Culture) คือ เมื่อคนในสังคมมีความรู้สึกเก่ียวกับระบบการเมืองและส่วนต่างๆ 
ของมันมาก จะเป็นในทางบวกหรือทางลบก็ได้ และมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปมีบทบาททาง
การเมือง 
 อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริง ไม่มีสังคมใดที่จะมีวัฒนธรรมทางการเมือง
เหมือนกันกับตัวแบบบริสุทธิ์ทีเดียว หรือมีวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างเดียวกันทั่วสังคม สิ่งที่เป็น ไป
ได้มากกว่าก็คือ การมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสม ดังนี้ 
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมแบบที่ 1 คือวัฒนธรรมแบบคับแคบ-ไพร่ฟ้า 
(Parochial-Subject) ในวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ ประชาชนพลเมืองก าลังเริ่มผูกพันน้อยลงกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบของท้องถิ่นของตน และเริ่มมีความจงรักภักดีขึ้นต่อสถาบัน
ทางการปกครองส่วนกลาง แต่ความส านึกว่าตนเองเป็นพลังทางการเมืองอย่างหนึ่ง ยังคงมีอยู่น้อย 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ มีการยอมรับนับถือและปล่อยให้อภิสิทธิ์ชนทางการเมืองท าการปกครองไปโดย
ตนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ คือแบบที่ปรากฏมากในช่วงแรกๆ ของ         
การรวมท้องถิ่นต่างๆ เป็นอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ 
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมแบบที่ 2 คือวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้า -มีส่วนร่วม 
(Subject-Participation) ในวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ประชาชนพลเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
กล่าวคือ พวกที่มีความเข้าใจถึงบทบาททางด้านการน าเข้ามาและมีความรู้สึกไวต่อวัตถุทางการเมือง
ทุกชนิดและมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมทางการเมืองกับพวกท่ียังคงยอมรับในอ านาจของอภิสิทธิ์
ชนทางการเมือง และมีความเฉื่อยชาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ปรากฏในยุโรป
ตะวันตก เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และอีตาลี ในศตวรรษท่ี 19 และต้นศตวรรษที่ 20 และประเทศก าลัง
พัฒนาหลายประเทศในปัจจุบันลักษณะส าคัญที่เป็นผลของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ก็คือ       
การสลับสับเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลอ านาจนิยมกับรัฐบาลประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะคนในสั งคมเพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มีวัฒนธรรมธรรมแบบมีส่วนร่วม แม้เขาจะต้องการการปกครองแบบประชาธิปไตย
แต่ในเมื่อคนส่วนส่วนใหญ่ยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ยังคงนิยมการปกครองแบบ
อ านาจนิยมอยู่ บรรดาผู้ที่มีวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจึงขาดความม่ันใจในความส าเร็จของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้มีผลท าให้เกิดความไม่มั่นคงในโครงสร้างทาง
การเมือง 
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมแบบที่ 3 คือวัฒนธรรมแบบคับแคบ-มีส่วนร่วม 
(Parochial-Participant) เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งพบได้ในประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศที่แต่เดิมอ านาจของรัฐบาลกลางอ่อน มีท้องถิ่นต่างๆ ที่มีวัฒนธรรมแบบคับแคบด ารง       
อยู่มาก เมื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสมัยใหม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงเกิดปัญหา     
ความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมใหม่กับวัฒนธรรมเก่าท่ีคับแคบ ปัญหาในกรณีนี้มิใช่แต่ปัญหาการสร้าง
กระบวนการในการที่ประชาชนจะเข้าร่วมทางการเมืองเท่านั้น แต่รวมถึงปัญหาในการสร้างโครงสร้าง
ด้านปัจจัยน าออกหรือด้านการปกครองควบคู่กันไปด้วย รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองให้
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สอดคล้องในสังคมเช่นนี้ ไม่มีสถาบันทางการเมือง เช่น ระบบราชการ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่
จงรักภักดีต่อระบบเป็นตัวรองรับการสร้างสถาบันทางการเมือง ความผูกพันกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
หรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มชนที่คับแคบจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติภารกิจในโครงสร้างทาง
การเมืองการปกครองสมัยใหม่ทั้งทางด้านการเมือง เช่น พรรคการเมืองและทางด้านการปกครองคือ
ระบบราชการ จนสถาบันเหล่านี้ขาดประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของมัน สิ่งที่ต้องกระท าในสภาพ
เช่นนี้ก็คือการพยายามดึงเอาสิ่งที่เหมาะสมจากวัฒนธรรมของท้องถิ่น หรือของกลุ่มชนมาเชื่อมต่อกับ
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมมากกว่าการท าลายวัฒนธรรมท้องถิ่นลง  
 โดยการเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองทั้ง 3 แบบ จะท าให้เห็นลักษณะของ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมชัดเจนขึ้นว่า ประกอบไปด้วย ความรู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการเมืองของตนเอง องค์กรประกอบต่อมาคือจะต้องมีความเข้าใจว่าตนเองสามารถมีส่วน
ร่วมได้ในการก าหนดผลจากระบบการเมือง (ท าให้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมต่างจาก
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า) และองค์ประกอบสุดท้ายซึ่งต่อเนื่องจากองค์ประกอบที่สองคือ
ความกระตือรือร้นที่จะมีอ านาจก าหนดผลจากระบบการเมือง  
 2.2.3  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น ในส่วนนี้จึงเป็นการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยจากความเห็นทางวิชาการของนักวิชาการหลายๆ ท่าน ดังนี้  
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือการมีจิตใจแบบประชาธิปไตย 
หมายถึง การมีทัศนคติความเชื่อที่มีเหตุผล มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และมองโลกในแง่ความเป็นจริง 
ซึ่ง แดเนียล วิท (อ้างถึงใน จิตติมา ตรีริยะ, 2548) กล่าวถึงทัศนคติแบบประชาธิปไตยว่า ได้แก่ การที่
บุคคลที่มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนมนุษย์ มีความเชื่อว่าสิทธิผลเสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่ควรหวงแหน 
การเมืองเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประชาชน สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ เป็นระบอบการปกครองที่มี
หลักการ และความมุ่งหมายที่ผูกพันอยู่กับประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ระบอบ
ประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กับแบบที่มีประธานาธิบดี
เป็นประมุข 
 หลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตย มีดังนี้ 
 อ านาจอธิปไตยหรืออ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรือเรียกว่าอ านาจรัฐเป็น
อ านาจหน้าที่มาจากประชาชน และผู้ที่ได้รับอ านาจปกครองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ 
 ประชาชนมีสิทธิที่จะมอบอ านาจการปกครองให้แก่การปกครองด้วยกันเอง โดยการ
ออกเสียงเลือกตั้งบุคคลกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศ ตามระยะเวลาและวิธีการที่ก าหนดไว้ 
เช่น ทุก 4 ปี จะมีการออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ 
 รัฐบาลจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพมูลฐานของประชาชน เช่น สิทธิเสรีภาพใน
ทรัพย์สินและการแสดงความคิดเห็น การรวมกลุ่ม เป็นต้น โดยรัฐบาลจะต้องไม่ละเมิดสิ ทธิ์เหล่านี้ 
เว้นแต่เพ่ือรักษาความคงของชาติหรือเพ่ือสร้างสรรค์ความเป็นธรรมแก่สังคมเท่านั้น 
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 ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกัน ในการที่จะได้รับการบริการทุกชนิดที่รัฐจัด
ให้แก่ประชาชน 
 รัฐบาลถือกฎหมาย และความเป็นธรรมเป็นบรรทัดฐานในการปกครอง และใน      
การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ เพ่ือความสงบสุขของประชาชน 
 ส่วน ทินพันธ์ นาคะตะ (อ้างถึงใน ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2518) ได้สรุปถึงลักษณะ
ของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไว้ 8 ประการคือ ประการแรก คนส่วนใหญ่ในสังคม 
จะต้องมีอุดมคติร่วมกัน ยอมรับและสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย ประการต่อมา ทั้งผู้น าและ
ประชาชนจะต้องยึดมั่นในอุดมคติของประชาธิปไตย คือ เห็นความส าคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 
เชื่อมั่นในความเสมอภาคของบุคคล ประการต่อมา ต้องเคารพในกติกาของประชาธิปไตยที่ก าหนดไว้
ด้วยความตกลงร่วมกัน และมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามกติกานั้น ประการต่อมา จะต้องมีความสนใจ
ในกิจการของบ้านเมือง และสนในที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออก
ในขั้นพ้ืนฐาน (การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง) ประการต่อมา ต้องมีความส านึกในหน้าที่พลเมืองของตน 
คือการปฏิบัติตามกฎหมาย การเสียภาษี การเป็นทหารปกป้องประเทศ ประการต่อมา ต้องเป็นผู้ที่
มองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจผู้อ่ืน เพราะระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยต้องอาศัยความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน ประการต่อมา ต้องรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ในลักษณะที่
เรียกว่าติเพ่ือก่อ และประการสุดท้าย ต้องมีบุคลิกภาพที่ไม่เป็นเผด็จการ โดยบุคลิกภาพที่เป็นเผด็จ
การในที่นี้คือการมอบความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ผู้น าเพียงผู้เดียว การนิยมการใช้อ านาจ
เด็ดขาดโดยไม่ฟังความเห็น  
 ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2518) อธิบายถึงอุดมคติที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเกิดจาก
ทัศนคติความเชื่อและค่านิยมทางการเมืองที่สนับสนุนระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยไว้ว่า ต้องมี
ความเชื่อมั่นในสติปัญญา เหตุผล และความสามารถของมนุษย์ ถ้าปราศจากเชื่อมั่นนี้ ก็คงจะไม่มี       
การยึดมั่นในหลักการว่าคนเราควรปกครองตนเองได้ ประการต่อมาคือต้องยึดมั่นในอุดมคติเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย์ และประการสุดท้ายคืออุดมคติที่ว่า คนเราทุกคนเกิดมา     
เท่าเทียมกัน เสมอภาคกัน ในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ  
 คณะอนุกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย ได้เสนอความเห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่เอ้ืออ านวยต่อการปกครองประชาธิปไตย ซึ่งต้องเร่งสร้างสรรค์ให้มีขึ้น มีดังนี้ (ศุภวัฒน์ ธรรมวิมล , 
2546)  
 ประการที่ 1 การสร้างสรรค์และการกล่อมเกลาให้คนไทย มีจิตใจทางการปกครอง
แบบประชาธิปไตย คือ มีความต้องการให้มีการปกครองในระบอบนี้มากกว่าการปกครองในระบอบ
อ่ืนๆ โดยยึดหลักการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
 ประการที่ 2 การสร้างสรรค์ให้พลเมืองมีความเชื่อมั่น และยึดมั่นในความส าคัญของ
ศักดิ์ศรีของบุคคล จะต้องมีความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคคล และในความเสมอภาคของมนุษย์ 
รวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนในการพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 
แม้ว่าสิ่งนั้นจะขัดแย้งกับความคิดเห็นของตนก็ตาม คนที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย จะต้องมีความอดกลั้น
ต่อความแตกต่าง ในความประพฤติของผู้อ่ืน ตราบใดที่บุคคลนั้นไม่ละเมิดศีลธรรมและสิทธิเสรีภาพ
ของผู้ใด 
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 ประการที่ 3 การสร้างพลเมืองให้เคารพกติกาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
คือ การตัดสินปัญหาด้วยเสียงข้างมาก โดยมีข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามจากทุกฝ่าย ขณะเดียวกันก็ให้
ความคุ้มครองสิทธิของฝ่ายเสียงข้างน้อย เพ่ือประกันว่าการแก้ปัญหาเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
และให้เป็นไปตามหลักการที่ว่าแต่ละคนมีเสียงเท่ากัน ส่วนบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมาก จะถือ
ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกันหรือจะขจัดออกจากสังคมไม่ได้ 
 ประการที่ 4 การสร้างสรรค์ให้พลเมืองสนใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง
การปกครอง โดยติดตามข่าวสารของบ้านเมือง สนทนาถึงปัญหาของบ้านเมืองกับผู้อ่ืนและพยายามมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือในการก าหนดนโยบายของทางราชการ 
 ประการที่ 5 การสร้างสรรค์ให้พลเมืองมีจิตส านึกในหน้าที่พลเมืองของตน และมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้นว่าปฏิบัติตามกฎหมาย และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ยิ่งกว่านั้นยิ่ง
ต้องมีความเชื่อม่ันว่า การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของตนจะได้ผล  
 ประการที่ 6 การสร้างสรรค์ให้พลเมืองมองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจในผู้อ่ืน มี
ความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่หรือสถาบันของทางราชการ นับว่ามีความจ าเป็นต่อความส าเร็จของ      
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอยู่ไม่น้อย เพราะการเมืองเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจกัน 
แม้จะมีความขัดแย้งกันอยู่ก็ตาม ความส าเร็จของการด าเนินงานของสถาบันทางการเมืองต่างๆ       
ส่วนหนึ่งต้องอาศัยการมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
 ประการที่ 7 การสร้างสรรค์ให้พลเมืองรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไป
ในทางสร้างสรรค์ โดยเฉพาะต่อการใช้อ านาจหน้าที่ และการปฏิบัติงานของทางราชการ เพราะถ้า
ปล่อยให้นักการเมืองและข้าราชการท าอะไรก็ได้โดยไม่มีการคัดค้าน ควบคุมและตรวจสอบแล้ว        
อาจท าให้เหลิงอ านาจได้ง่าย 
 2.2.4  ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
 หลังจากที่น าเสนอแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง และประเภทของ
วัฒนธรรมทางการเมืองในส่วนก่อนหน้านี้ ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอว่า แท้จริงแล้ววัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาชนไทยเป็นอย่างไร โดยจะประกอบไปด้วยการน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย และการน าเสนอลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 หากกล่าวในภาพรวมว่าวัฒนธรรมทางการเมืองมีที่มาจากอะไร ไม่จ ากัดเฉพาะ
สังคมไทย ค าอธิบายของ แอลมอนด์ (1960) ได้กล่าวถึงปัจจัยส าคัญคือระบบการเมือง ซึ่งจะมี      
ความพยายามที่จะธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอ้ือต่อการคงอยู่ของระบบนั้นๆ อยู่ตลอดเวลา 
ผ่านการกล่อมเกลาทางการเมือง เช่น กรณีของการกล่อมเกลาทางการเมืองในยุคสมัยของพวก
ฟาสซิสต์ และพวกนาซี 
 ชุตินารถ พูลดาวทอง (2549) ได้อธิบายเรื่องปัจจัยก าหนดวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองไทยนั้นจะแตกต่างไปจากวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมอ่ืนๆ เนื่องจาก
ผลของพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีมาแต่ประวัติศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่ท าให้วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทย มีลักษณะดังนี้ 
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 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นับเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การก าหนดวัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยทางเศรษฐกิจสังคมไทย มีพ้ืนฐานดั้งเดิมเป็นสังคม
เกษตรกรรม ในขณะที่คนส่วนน้อยสามารถผูกขาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่างๆ ในทางการเมือง 
เนื่องจากมีระบบการเมืองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นเวลานาน การเมืองเป็นเรื่องของ     
ชนชั้นสูง ไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปในสังคม แล้วคนส่วนใหญ่ก็ยอมรับในความแตกต่างของ
คุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างชัดเจน ด้วยการแบ่งชนชั้นทางสังคมลดหลั่นกันตามล าดับ ฉะนั้น 
โครงสร้างข้างต้นนี้ท าให้การเมืองการปกครองไทยมีพ้ืนฐานมาจากประวัติศาสตร์ มีผลต่อทัศนคติ 
ความเชื่อ ค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่ต่อการยอมรับในอ านาจบังคับที่เหนือกว่า และความแตกต่าง
ในฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคล  
 พุทธศาสนา บุคลิกภาพและอุปนิสัยของคนไทย ค าสอนของพุทธศาสนามีผลต่อ 
การก าหนดทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมของคนไทย มาช้านานแล้ว หลักธรรมทางศาสนาจึงเป็น
ที่ตั้งและยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากหรือความไม่เป็นธรรมในสังคมก็จะใช้หลัก
พุทธศาสนาในเรื่อง “กฎแห่งกรรม” เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว โดยเชื่อว่าตนต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะสร้าง
กรรมไว้ในชาติก่อน วันหน้าอาจจะดีขึ้นแล้วแต่ดวงหรือโชค ขึ้นอยู่กับว่าท าบุญท ากุศลมากน้อย
เพียงไร ในการหลุดพ้นจากความทุกข์ ลักษณะดังกล่าวจึงท าให้คนไทยไม่ต่อสู้และเรียกร้องความถูกต้อง
ชอบธรรม แต่จะเป็นผู้ยอมทนต่อสภาพปัญหา อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนาก็มีส่วนสอดคล้องกับ      
การสร้างประชาธิปไตย เช่น การให้ความส าคัญแก่คุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยเน้นความเท่าเทียมกัน 
การปราศจากชั้นวรรณะจากชาติก าเนิด เน้นการมีเสรีภาพ การใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจ
เรื่องต่างๆ ปรากฏในกาลามสูตร นอกจากนี้ เมื่อน าแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมมาผนวกกับการสั่งสอน
เลี้ยงดูในครอบครัวไทยให้ยึดถือระบบอาวุโส ท าให้คนไทยขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นหรือคัดค้านอย่างใด ในลักษณะเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 การครอบง าอ านาจทางการเมืองของระบบราชการไทย ระบบราชการไทยเป็น
แหล่งที่มีพลังเข้มแข็งที่สุดอย่างหนึ่งในสังคมไทย ทั้งทางปัญญา ความคิด วิชาการในการปกครองและ
การบริหาร ตลอดจนเป็นเวทีทางการเมืองที่ส าคัญของสังคมไทย คือ ระบบราชการไทยจะด าเนินการ
ตรวจสอบทางการเมืองที่เกิดข้ึนทั้งภายในและกายนอกราชการอยู่เสมอ ในการตรวจสอบจะมีอิทธิพล
เพ่ือการปกป้องระบบราชการเอง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่เสมอ ฉะนั้น การที่
ระบบราชการเป็นสถาบันทางการเมืองที่ครองอ านาจและมีอิทธิพลต่อระบบการเมืองไทยเช่นนี้ มี
ผลกระทบที่ส าคัญต่อการพัฒนาทางการเมืองของประชาชนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและเรียกร้อง
ผลประโยชน์ใด ท าให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่จ ากัด แล้วประชาชนก็จะวางเฉยไป จนการปกครอง
แบบเผด็จการก็กระท าได้ง่าย 
 การน าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ในไทย ได้ท าให้ระบบความคิด
ความเชื่อทางการเมืองของคนไทยแต่เดิมเป็นอย่างไร ในปัจจุบันก็เป็นแบบเดิมอยู่ ดังนั้น การจะให้
ความคิดความเชื่อดังกล่าวหมดไป จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบความคิด ความเชื่อใหม่โดย
กระท าผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง ด้วยการผ่านสถาบันที่ส าคัญในสังคม ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว การศึกษา สถานที่ท างาน สื่อมวลชน และพรรคการเมือง เป็นต้น 



34 
 

 ส่วน ศุภวัฒน์ ธรรมวิมล (2546) ได้อธิบายไว้ว่า ระบบการเมืองอาจเป็นเหตุหรือ
ที่มาของวัฒนธรรมทางการเมืองได้ซึ่งหากระบบการเมืองมีความมั่นคงเข้มแข็งในหลักการที่ถูกต้อง 
ยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ประโยชน์ส่วนรวม และมีการส่งเสริมให้ใช้
หลักการดังกล่าวในสังคมอย่างแพร่หลาย ก็จะส่งผลไปยังระบบของสังคมนั้น กล่าวคือจะเป็น          
การเสริมสร้างวิถีชีวิตที่พึงปฏิบัติต่อกันในการด ารงชีวิตร่วมกัน  ซึ่งอาจจะกลายมาเป็นวัฒนธรรมทาง
การเมืองได้ ประชาชนอาจจะน าเอาหลักการเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือน าทางหรือเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ระบบการเมืองมีอิทธิพลในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย 
และเมื่อวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม ก็แสดงให้เห็นได้ว่าระบบการเมืองนั้น ก็เป็นสาเหตุ
ที่มาแห่งวัฒนธรรม และน าไปสู่การเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สัมฤทธิผลทาง 
การเมืองนั้น เป็นระบบการเมืองที่ดีไปด้วย  
 ทินพันธ์ นาคะตะ (อ้างถึงใน ศุภวัฒน์ ธรรมวิมล, 2546) กล่าวว่าวัฒนธรรมทาง 
การเมืองไทย เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม ภายใต้
ระบบการปกครองแบบดั้งเดิม ซึ่งลักษณะส าคัญทางการเมืองของไทย ประกอบด้วย  
 ลักษณะที่ 1 อ านาจนิยม คนไทยส่วนใหญ่ชอบการใช้อ านาจเด็ดขาด เคารพเชื่อฟัง
และอ่อนน้อมต่อผู้มีอ านาจ รวมทั้งอ านาจและความรับผิดชอบในทุกอย่างไว้ที่ผู้น า จะเห็นการปกครองใน
ทุกระดับ นับแต่ครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ จะนิยมใช้อ านาจบังคับให้มีการปฏิบัติการมากกว่า     
การใช้เหตุผล การท างานจึงมีลักษณะสั่งการจากเบื้องบนลงล่างมา มากกว่าจะมีการริเริ่มจากเบื้องล่าง 
ยิ่งกว่านั้นคนไทยยังนิยมการใช้อ านาจอย่างเด็ดขาดด้วย ส่วนผู้น้อยจะต้องเกรงกลัว เคารพเชื่อฟัง 
อ่อนน้อมยอมจ านนต่อผู้มีอ านาจ มีหน้าที่รับค าสั่งและปฏิบัติตามเท่านั้น สังคมไทยชอบผู้น าที่มี  
ความเก่งกล้าสามารถเป็นผู้น าอัศวินม้าขาวที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้  
 ลักษณะที่  2 นิยมระบบเจ้านายกับลูกน้อง ในสังคมไทยคนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม
พวกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสมอ ผู้น าผู้เป็นเจ้านาย ผู้มีอ านาจวาสนา ผู้มีบารมีต้องให้ความคุ้มครองและ
ให้ผลประโยชน์แก่ลูกน้องได้ ส่วนลูกน้องต้องตอบแทนด้วยการสนับสนุนและให้บริการแก่เจ้านาย 
ความสัมพันธ์นี้จะมีในทุกหนทุกแห่ง เช่นความสัมพันธ์ทางการเมือง ในระบบพรรคการเมือง คนไทย
จึงนิยมนับถือผู้มีอ านาจเพ่ืออาศัยบารมีปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว ข้าราชการส่วนมากมีแนวโน้มที่
จะสนใจรับใช้ผู้ใหญ่มากกว่าให้บริการประชาชน ประชาชนส่วนมากก็จะถือว่าข้าราชการนั้นเป็น
เจ้านายของตน ต าแหน่งหน้าที่การงานมักถือเสมือนเป็นสมบัติส่วนตัว มีการยึดถือระบบพวกพ้อง 
เมื่อผู้เป็นหัวหน้าพ้นต าแหน่งไป บรรดาลูกน้องจะพากันแสวงหาเจ้านายคนใหม่ต่อไป ในสังคมไทย
การเป็นเจ้าคนนายคนจึงได้รับการยกย่องนับถือมาก การอวยพรของผู้ใหญ่ในสมัยก่อนๆ ที่มีต่อเด็กๆ 
จึงมักเน้นว่าเมื่อโตขึ้นขอให้ได้เป็นเจ้าคนนายคน  
 ลักษณะที่ 3 ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ นอกจากจะนิยมระบบเจ้านายกับ
ลูกน้องแล้ว ความสัมพันธ์และการช่วยเหลือกันเป็นการส่วนตัว ยังมีความส าคัญมากในการประกอบ
กิจกรรมเกือบทุกอย่าง การรวมกลุ่มในทางการเมืองหรือสังคม จึงต้องอาศัยบุคลิกภาพของผู้น าเป็นหลัก 
ยิ่งกว่านั้นคนไทยยังเป็นผู้เล็งผลเลิศในทางปฏิบัติ มากกว่าจะยึดมั่นในอุดมการณ์ กล่าวคือ จะสนใจ
กับสิ่งที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสภาพความเป็นจริงได้ไม่ยาก 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ตนท าได้หรือให้ผลประโยชน์แก่ตนอย่างชัดเจน เช่น การนิ ยม
เข้าข้างผู้ชนะ เป็นต้น จึงมีการยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าระบบอุดมการณ์ หลักการ เหตุผล  
 ลักษณะที่ 4 มีการจัดล าดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระบบเจ้าขุนมูล
นายท าให้มีการแบ่งชั้นวรรณะกันระหว่างคนไทย ท าให้คนไทยมีสิทธิไม่เท่าเทียมกันถือว่าทุกคนต้อง
รู้จักทีต่่ าที่สูง ไม่ควรตีเสมอผู้ใหญ่ คนไทยยึดถือสิ่งที่ติดตัวคนมา เช่น ชาติวุฒิ วัยวุฒิ คุณวุฒิ มากกว่า
ความส าเร็จของบุคคล บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ผู้น้อยต้องเคารพ เชื่อฟัง ยกย่อง 
คนไทยจะยกย่องนับถือผู้ที่เกิดมาในตระกูลสูง ยกย่องความเป็นผู้ใหญ่ คือ ผู้มีฐานะต าแหน่งทางสังคม
สูง มีอายุมาก เพราะถือว่ามีประการณ์ในชีวิตมากย่อมฉลาด การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อน
ต าแหน่งในวงราชการรวมทั้งด ารงต าแหน่งการเมือง จึงมักถืออาวุโสมากกว่าผลงานและความสามารถ 
ยิ่งกว่านั้น คนไทยยังนิยมยกย่องผู้ที่ผ่านการศึกษาสูงมากกว่าจะสนใจในความรู้ที่แท้จริงของบุคคล 
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร จึงเป็นใบเบิกทางที่ดีในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวบุคคล  
การยึดมั่นในค่านิยมเหล่านี้ท าให้คนไทยยอมรับในเรื่องความเสมอภาคของบุคคลได้ยาก ทั้งใน
หลักการและในทางปฏิบัติ 
 ลักษณะที่ 5 ความเป็นอิสระนิยม คนไทยรักความเป็นอิสระ ชอบท าอะไรโดยล าพัง
ตนเอง ไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับตนมากนัก ไม่ชอบการถูกบังคับหรือตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของคนอ่ืน คนไทยส่วนมากาขาดกฎระเบียบในการด าเนินชีวิต ไม่ชอบอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือ
กฎหมายของสังคม ไม่ค่อยมีระเบียบวินัย ความพยายามในการดึงคนมาอยู่ในวินัยเสียบ้าง สะท้อนให้
เห็นความจริงในเรื่องนี้ เช่น การบังคับให้สวมเครื่องแบบตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงข้าราชการ การบังคับ
ให้คนอยู่ในวินัยจะได้ผลเฉพาะต่อหน้า หากลับหลังก็จะละเมิดกัน เพราะชอบอยู่อย่างสบาย เข้าท านอง
ท าอะไรตามใจคือไทยแท้ ยิ่งไปกว่านั้นคนไทยยังไม่ชอบการรวมกลุ่ม โดยถือหลักต่างคนต่างอยู่        
การรวมกลุ่มในทางการเมืองเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นไปได้ยาก ความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมจึงมีน้อย  
 ลักษณะที่ 6 การยึดมั่นในประเพณีดั้งเติม คนไทยจ านวนไม่น้อยยังยึดมั่นในความเชื่อ 
ค่านิยม ทัศนคติ และประเพณีแบบเก่าๆ กล่าวคือ ยังเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ ของขลังและโชคลาง
อยู่ จึงมักฝากอนาคตไว้กับโชคชะตา สิ่งเหล่านี้เป็นที่พ่ึงทางใจ หรือความหวังของชีวิต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อประสบปัญหาหรือความเดือดร้อน จึงเป็นการยากที่คนไทยโดยทั่วไปจะยึดหลักเหตุผล 
หรือมองโลกตามความเป็นจริง โดยทั่วไปแล้วคนไทยส่วนใหญ่ มักมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะอนุรักษ์
นิยม จะสนใจในพิธีกรรมมากกว่าการท างานให้บรรลุผลอย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันก็ไม่ชอบ              
การเปลี่ยนแปลงและการเสี่ยง ตัวอย่างของพฤติกรรมเหล่านั้น เช่น การปรึกษาหมอดู รวมทั้งถือว่า
การเมืองเป็นเรื่องของหลวง ประชาชนทั่วไปไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้อง ยิ่งกว่านั้นคนเหล่านี้ก็ยังมีความคิด
อ่านค่อนข้างแคบ คือ ยังผูกพันต่อกลุ่มเดิมๆ ของตน เช่น ท้องถิ่นสถาบัน หรือพวกพ้องของตน
มากกว่าตัวสังคมส่วนรวม 
 ลักษณะที่ 7 ความเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้นหรือสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง     
คนไทยโดยทั่วไป จะพอใจในสถานภาพที่เป็นอยู่ของตนเอง จะยอมรับสภาพที่เสียเปรียบของตนเอง 
โดยถือว่าตนมีบุญวาสนาหรือโชคชะตาอยู่เพียงแค่นั้น เป็นกรรมเก่าของตนเองจึงไม่ชอบกระตือรือร้น 
ท างานเท่าที่จ าเป็นในการครองชีพเท่านั้น ส่วนใหญ่จะชอบความสะดวกสบาย และสนใจกับอบายมุข
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ต่างๆ แต่จะไม่ชอบจริงจังกับชีวิตและงาน ขาดการมุ่งในเรื่องความส าเร็จของงาน ชอบความรื่นเริง
สนุกสนาน เช่น ในพิธีกรรมทางศาสนายิ่งกว่า คนส่วนใหญ่ถือว่าการแก้ปัญหาเป็นเรื่องของชนชั้น
ปกครอง จึงสนใจเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย การเลือกตั้งแต่ละครั้งมีผู้ใช้สิทธิน้อย 
 ลักษณะที่ 8 ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแง่ร้าย และขาดความไว้วางใจ
ผู้อ่ืน คนไทยจ านวนมากมักขาดความเชื่อมั่นตนเองในการแก้ไขปัญหา หรือเอาชนะสิ่งแวดล้อมหาก
ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ ความอดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ และหากถูกเอาเปรียบจากกลุ่มบุคคลที่มี
อิทธิพล หรือผู้ใช้อ านาจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องแสวงหาค าแนะน า ไม่คิดว่าความทุกข์ยากต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับตนเองจะมีทางแก้ไข แทนที่จะขอให้มีอ านาจศักดิ์สิทธิ์มาช่วย มักหวาดระแวงไม่วางใจคน
อ่ืนที่เป็นคนนอกจะไว้วางใจคนในกลุ่มของตน และช่วยปกป้องหรือมองข้ามความไม่ดีไม่งามของ
บุคคลเหล่านั้น แต่ในทางการเมืองแล้วมักจะมอบความไว้วางใจให้กับตัวผู้น า ในขณะที่บรรดาผู้น า  
กลับขาดความศรัทธาและความไว้วางใจในประชาชน โดยคิดว่าหากสิ้นตนเสียแล้วสังคมจะอยู่ไปไม่ได้
ทีเดียว สิ่งดังกล่าวนี้เป็นผลมาจากทัศนคติแบบอ านาจนิยมนั้นเอง  
 ลักษณะที่ 9 การรักสงบและการประนีประนอม คนไทยส่วนใหญ่รักสงบ ไม่นิยม
ความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่วนใหญ่ จึงเป็นไปอย่างสงบค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่มี       
การเสียเลือดเสียเนื้อมากนัก คนไทยมักหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง มีความอดทนต่อการเอารัดเอาเปรียบ 
นิสัยถ่อมตน เกรงใจผู้อ่ืน รวมทั้งความสุภาพท าให้คนไทยไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ คัดค้านผู้อ่ืนต่อหน้า
ต่อตา ยิ่งกว่านั้น การยึดหลังทางสายกลาง แม้จะมีส่วนดีที่ช่วยให้คนไทยรู้นึกผ่อนสั้นผ่อนยาว        
ชอบประนีประนอมมากกว่าการหักหาญน้ าใจกัน แต่ก็มีอยู่เสมอที่น าเอาหลักนี้มาใช้ในทางที่ผิดเป็น
ผลให้ไม่มีการตัดสินในที่เด็ดขาดอย่างหนึ่งอย่างใดลงไป จึงท าให้การตัดสินใจแก้ปัญหาใดๆ ท าได้ยาก 
 ส่วน กมล สมวิเชียร (2516) อธิบายวัฒนธรรมทางการเมืองไทยโดยเริ่มจากอธิบาย
วัฒนธรรมของสังคมไทยว่าวัฒนธรรมไทย มีลักษณะเป็น “ลัทธิปัจเจกชนนิยม” ผสมกับลักษณะที่
ต้องมีล าดับฐานะในสังคม หรือลักษณะ การเคารพอาวุโสแบบยอมรับอ านาจ สอดคล้องกับที่ พิชญ์ 
สมพอง (อ้างถึงใน ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย, 2547) ได้กล่าวไว้ว่า โครงสร้างทางสังคมไทยในอดีตแบ่งกว้างๆ 
ได้เป็น 2 ชั้น คือ พวกขุนนาง ข้าราชการที่เป็นชนชั้นปกครอง หรือผู้น าทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ
ผู้น้อย พ่อค้าประชาชน ชาวนา ไพร่ ทาส ในอดีตนั้นพวกไพร่ทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนกับขุนนางศักดิ
นาต่างๆ และกลุ่มชนชั้นน าหรือกลุ่มชนชั้นปกครองซึ่งมีฐานันดรเหนือกว่าและมีทั้งอ านาจและ
อิทธิพลเหล่านี้ สามารถบันดาลคุณบันดาลโทษ หรืออาจถึงกับชี้เป็นชี้ตายอนาคตของประชาชนได้  
 พุทธศาสนาและแนวโน้มค่านิยม โดยพุทธศาสนากับแนวโน้มของค่านิยมเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองอย่างหนึ่งของคนไทย เพราะมีการน าเอาพระพุทธศาสนามาตีความ หรือมาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต จึงท าให้มีอิทธิพลต่อระบบความเชื่อ ค่านิยมของชาวบ้าน ที่ประกอบไปด้วย
เรื่อง “เทวดา-มนุษย์-สัตว์” โดยถือว่าสภาพทั้ง 3 นี้ เกิดจากบุญ และในแต่สภาพยังแบ่งออกเป็น
ล าดับชั้นแยกย่อยลงไปอีก ซึ่งการที่จะอยู่ในชั้นไหน อย่างไร จึงเป็นเรื่องของบุญ ซึ่ง ส่งผลให้
สถานภาพของคนในสังคมไทยถูกสมมติไว้ในใจ ลักษณะเช่นนี้ ท าให้เกิดการสนับสนุนโครงสร้างแบบมี
ล าดับชั้น ท าให้ความสัมพันธ์ออกมาในรูปของนายกับบ่าว อีกทั้งเรื่องค าสอนที่ยึดมั่นอยู่กับเรื่องของ
กตัญญุตา ความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาพทางชนชั้นในสังคม จึงท าให้เกิดสภาพ
ทางสังคมขึ้นสองข้ัว คือ ระหว่างคนที่เป็นคนรักอิสระ เสรี และขั้วที่นิยมอ านาจ  



37 
 

 จากลักษณะอ านาจนิยมทางวัฒนธรรมท าให้เกิดระบบการเมืองแบบอ านาจนิยม 
และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทยไม่เอ้ืออ านวยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก 
แต่ใน กมล สมวิเชียร (อ้างถึงใน ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย, 2547) ได้กล่าวว่าสมมติฐานบางประการที่เคย       
มีอยู่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับจุดอ่อนของสังคมไทยได้ถูกล้มล้างไปโดยเหตุการณ์ในเดือนตุลาคม 
2516 
 นอกจากนี้ ทิวากร แก้วมณี (2551) ยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประเทศไทยไว้ ดังนี้  
 ประเทศไทยอยู่ ในกระแสแห่งการเปลี่ยนผ่านเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา คนไทยมี
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้ามากกว่าแบบมีส่วนร่วม จึงท าให้เกิดผลคือ การเมืองไทยถูก
ครอบง าด้วยข้าราชการและทหารติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท าให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ ในช่วงปี 2500 เป็นต้นมา การพัฒนา
เศรษฐกิจท าให้เกิดกลุ่มคนใหม่ในสังคมไทย เป็นคนที่เติบโตกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  และ      
การพัฒนานี้เองท าให้เกิดกลุ่มคนใหม่ในสังคม กลุ่มคนใหม่ในสังคมไทยนี้ได้รับผลกระทบจากการเมือง
มาก เนื่องจากการถูกให้โอกาสในทางการเมืองในระดับสูง จึงท าให้มีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น  
 เหตุการณ์ข้างต้นท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองในเมือง
และในชนบท เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นในเมืองรวดเร็วกว่าในชนบท 
ท าให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองท าให้เกิดช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมทาง
การเมืองของชนบทและเมืองมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของชุมชนชนบท ในหลายๆ ส่วนของชนบทได้
มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของชนบทได้เปลี่ยนแปลงไป ตามการคุกคามของเมืองใหญ่
เป็นล าดับ ท าให้วัฒนธรรมทางการเมืองในชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น วัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้า
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมของไทยจึงไม่สามารถอยู่รอดได้ และในท้ายที่สุด สิ่งที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยคือ มีแนวโน้มการเกิดวัฒนธรรมการยอมรับการสร้างอาณาจักรทางการเมืองโดย
ระบบเครือญาติแบบกึ่งการปกครองแบบ City State เช่น การครอบง าทางการเมืองโดยสมาชิกของ
ตระกูลนักการเมืองส าคัญๆ 
 ทิวากร แก้วมณี (2551) ได้อธิบายเจาะจงมากขึ้นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของ 
ชนชั้นกลางไทยในปัจจุบันมีลักษณะ ดังนี้  
 ชนชั้นกลางมีความคิดว่าสังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่ “มีหัวมีก้อย” หรือเป็นสังคมที่มี
ล าดับชั้นทางสังคมอย่างชัดเจน และผูกพันสิทธิของแต่ละคนพอสมควร ทั้งคนชั้นกลางส่วนใหญ่ยังคิด
ว่า ความไม่เสมอภาคเป็นธรรมชาติของทุกสังคม อีกท้ังยังเป็นเงื่อนไขท าให้สังคมสงบสุขอีกด้วย  
 คนชั้นกลางไทยยังรับเอาคติ “ความสงบเรียบร้อย” จากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาแต่นิยามของความสงบเรียบร้อยก็ค่อยๆ แปรเปลี่ยนไปโดยให้มีความสอดคล้องกับโลกทัศน์ของคน
ชั้นกลาง โดยที่คนชั้นกลางไม่ค่อยเดือดร้อนกับความปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองมากนัก ตราบที่
ความปั่นป่วนวุ่นวายนั้นถูกจ ากัดขอบเขตให้อยู่นอกปริมณฑลของชนชั้นกลาง โดยสิ่งที่อาจกระทบต่อ 
“ความสงบเรียบร้อย” ในทัศนะของคนชั้นกลางคือ สิ่งที่อาจกระทบต่อวิถีชีวิตของชนชั้นกลางเอง  
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 คนชั้นกลางไทยเชื่อในรัฐบาลที่เป็นอาญาสิทธิ์ และอ านาจนิยม โดยที่อ านาจอาญาสิทธิ์ 
คืออ านาจที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย แต่อ านาจที่เป็นอาญาสิทธิ์ซึ่งคนชั้นกลางไทยยอมรับนี้  
ควรมีลักษณะอ านาจนิยมด้วย หมายความว่าพึงใช้อ านาจที่เด็ดขาดเฉียบพลันในการแก้ปัญหา 
 ความไพบูรณ์ทางเศรษฐกิจ เป็นความมุ่งหวังสูงสุดในวัฒนธรรมทางการเมืองของ
คนชั้นกลาง โดยที่ความไพบูรณ์ทางเศรษฐกิจนี้ เป็นเพียงทรัพย์ศฤงคารและความมั่งคั่งทางวัตถุ 
การเมืองหรือการจัดสรรแบ่งทรัพยากรมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการสร้างความไพบูรณ์ดังกล่าว  
 คนชั้นกลางสมัยใหม่มีความเชื่อว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ สามารถแก้ไขปัญหาสังคม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด การลงทุนกับเทคโนโลยีโดยตัวมันเองย่อมมีความก้าวหน้า
ในทัศนะของชนชั้นกลาง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือคนชั้นกลางมีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์น้อย 
 2.2.5  สรุปแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมือง 
  จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองที่กล่าวถึงก่ อนหน้านี้
ทั้งหมด ท าให้ทราบว่าวัฒนธรรมทางการเมืองหมายถึงทัศนคติที่บุคคลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการเมืองมีต่อตนเอง ต่อสังคมและสถาบันการเมืองของตนเอง อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกในทางการเมืองเสมอ และเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นไปเพ่ือศึกษาว่าวัฒนธรรมของ
สังคมไทยมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของตนเองหรือไม่ ดังนั้น การจ าแนกวัฒนธรรมทางการเมืองของ แอลมอนด์ และเวอร์บา ซึ่งจ าแนก
วัฒนธรรมทางการเมืองออกเป็น 3 แบบบริสุทธิ์จึงเป็นกรอบแนวคิดที่ผู้เขียนว่าเห็นสอดคล้องที่สุดกับ
การศึกษาครั้งนี้  
 
2.3  แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ 
 เนื่องความสนใจของผู้เขียนในที่นี้อยู่ที่ประเด็นว่าวัฒนธรรมองค์การของประชาชนใน
ท้องถิ่น มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 
โดยผู้เขียนเชื่อว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เหมือนกับองค์การหนึ่ง โดยสมาชิกองค์การไม่ใช่เพียง
แค่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประชาชนขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นด้วย ถ้าในทางทฤษฎีองค์การอธิบายว่าวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมสมาชิก
องค์การได้ วัฒนธรรมของประชาชนก็น่าจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมได้เช่นกัน ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรที่จะ
ใช้กรอบการพิจารณาของวัฒนธรรมองค์การที่มีการศึกษากันไว้ในทางทฤษฎีองค์การมาเสริมในการ
อธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ดังนั้น ในที่นี้จึงขอน าเสนอแนวคิ ดวัฒนธรรม
องค์การ ว่าวัฒนธรรมองค์การคืออะไร ในทางวิชาการทางด้านทฤษฎีองค์การมีมุมมองต่อวัฒนธรรม
องค์การอย่างไร วัฒนธรรมองค์การมีบทบาทอย่างไรต่อองค์การได้บ้าง และสุดท้ายเป็นแนวทางใน
การศึกษาและวัดค่าวัฒนธรรมองค์การที่ผู้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การก่อนหน้านี้ใช้ในการศึ กษา ซึ่ง
ประเด็นต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้  
 2.3.1  ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ  
 จากการส ารวจหนังสือและบทความในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในช่วง
ก่อนปี 1980 พบว่ามีการกล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การไม่มาก ผลงานที่ตีพิมพ์ในช่วงนี้มักกล่าวถึง
วัฒนธรรมของสังคม หรือของประเทศ ว่าเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารงาน หรือเข้ามามีอิทธิพลต่อ
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องค์การอย่างไร แต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่พบคือ นักวิชาการที่กล่าวถึงวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรม
องค์การในช่วงเวลานี้ มักกล่าวถึงวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมองค์การโดยไม่ได้ความหมายไว้ว่า
วัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมองค์การหมายถึงอะไร ซึ่งเป็นไปตามข้อสังเกตของ เอจิเฟรุก กับโบดเดวิน 
(1970) ซึ่งท าให้เข้าใจได้ว่าในช่วงเวลานี้ วัฒนธรรมองค์การยังมีสถานะเป็นแนวคิดใหม่ เป็นปัจจัย
ใหม่ที่ถูกน าเข้ามาอธิบายปรากฏการณ์ในองค์การเมื่อไม่สามารถท่ีจะอธิบายด้วยปัจจัยอื่นได้  
 ส าหรับกรอบแนวคิดที่นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์การใช้
ในการมองวัฒนธรรม เป็นกรอบแนวคิดที่มองว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นมีอิทธิพลต่อความคิด และ
พฤติกรรมของบุคคล แต่ส่วนที่ต่างกันในแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่านคือความคิดหรือพฤติกรรม 
ที่นักวิชาการแต่ละท่าน หรือแต่ละกลุ่มต้องการอธิบาย  
 จากจุดยืนทางความคิดว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความคิด และพฤติกรรมของ
สมาชิกองค์การ นักวิชาการท่ีสนใจศึกษาวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมองค์การได้อธิบายผลที่วัฒนธรรมมี
ต่อความคิด และพฤติกรรมของสมาชิกองค์การในเรื่องต่างๆ ได้แก่  วิธีการบริหารงานโดยทั่วไป       
การตัดสินใจในองค์การ การก าหนดโครงสร้างองค์การ และการเปลี่ยนแปลงองค์การ  
 การศึกษาที่อธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับวิธีการบริหารงานของ
องค์การ ได้แก่ ผลการศึกษาของ วิลคอกซ์ (1968) ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวัฒนธรรมของสังคมอเมริกัน 
ส่งผลต่อทฤษฎีองค์การ ท าให้องค์การมีแนวคิดการบริหารงานแบบเป็นล าดับชั้น แนวคิดของ พิวจ์  
และคนอ่ืนๆ (1969) ซึ่งมีแนวคิดว่าวัฒนธรรมของสังคมที่องค์การตั้งอยู่จะเป็นบริบทของการบริหาร 
ท าให้การบริหารองค์การในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันไปตามท าเลที่ตั้ง นอกจากนี้ ยังมีแนวคิด
ของ เนคานดี (1975) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมของสังคมจะมีผลต่อแนวทางการบริหาร และความต้องการ
ของแต่ละสังคม  
 การศึกษาที่อธิบายว่าวัฒนธรรมส่งผลอย่างไรต่อการตัดสินใจในองค์การ ได้แก่ 
ผลงานของ เคอร์แนน กับชเคด (1972) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารองค์การของ      
แต่ละสังคม เพ่ือเปรียบเทียบว่ามีความต้องการข้อมูลก่อนการตัดสินใจ มากน้อยต่างกันไปในแต่ละ
สังคม ผลการศึกษาของ ปาสคาล (1978) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบการบริหารขององค์การญี่ปุ่น กับ
องค์การอเมริกัน แล้วได้พบว่าการบริหารขององค์การในสองสังคมนี้  มีการสื่อสารและการตัดสินใจที่
ต่างกันไป นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาของ คัมมิงส์ กับชมิดท์ (1972) ซึ่งได้ผลการศึกษาที่แสดงให้
เห็นว่าวัฒนธรรมของสังคม มีอิทธิพลต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และการตัดสินใจเช่นเดียวกัน  
 การศึกษาที่อธิบายว่าวัฒนธรรมส่งผลต่อการก าหนดโครงสร้าง ได้แก่ ผลการศึกษา
ของ พีเตอร์สัน กับแกร์ริสัน (1971) ซึ่งขยายความเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระบบการผลิตของ
องค์การกับโครงสร้างองค์การ โดยอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งนี้ มีวัฒนธรรมองค์การเป็น
ตัวแปรแทรกซ้อนอยู่ตรงกลาง นอกจากนี้ ยังมีผลงานของ ปีเตอร์ (1969) ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้าง
องค์การที่มีการกระจายอ านาจนั้นเป็นโครงสร้างที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของสังคมอเมริกัน 
 นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษา หรือแนวคิดที่อธิบายถึงผลที่วัฒนธรรมมีต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ ได้แก่ แนวคิดของ แอลดริช (1979) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นหนึ่งใน
หลายๆ ปัจจัยที่เป็นบริบททางสังคมและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การหรือแนวคิดของ สก็อตต์ 
(1967) ซึ่งมองว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงองค์การ และแนวคิดของ 
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ลอว์เรนซ์, โคลอดนี, และ เดวิส (1977) ซึ่งเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การไปสู่โครงสร้าง
แบบ Matrix นั้นจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การไปสู่วัฒนธรรม
แบบ Matrix ด้วย  
 การศึกษาวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมองค์การ นอกจากจะอธิบายอิทธิพลที่
วัฒนธรรมองค์การมีต่อองค์การแล้ว ยังมีแนวคิดที่อธิบายว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม
องค์การ ซึ่งพบว่ามีแนวคิดที่อธิบายวัฒนธรรมองค์การโดยวัฒนธรรมของสังคม ได้แก่ แนวคิดของ 
เคลลี กับรีสเซอร์ (1973) และแนวคิดของ โออูจิ กับเจเกอร์ (1978) นอกจากนี้ ยังมีค าอธิบาย
วัฒนธรรมองค์การในฐานะท่ีเป็นผลจากการเรียนรู้ของกลุ่มสมาชิกองค์การ ได้แก่ แนวคิดของ สก็อตต์ 
(1967) และแนวคิดของ ดันแคน (1978) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์การเป็นผลจาก
การเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางชีวภาพของมนุษย์ 
 ในช่วงปีค.ศ. 1980-1990 เป็นช่วงเวลาที่นักวิชาการได้ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม 
และวัฒนธรรมองค์การมากขึ้น มีการแตกประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การมากขึ้น      
ทั้งผลที่วัฒนธรรมองค์การ และสิ่งที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ เมื่อส ารวจการให้นิยามความหมาย
ของวัฒนธรรมองค์การในช่วงเวลานี้แล้ว พบว่ายังคงให้นิยามวัฒนธรรมองค์การไปในทางที่ใกล้เคียงกัน 
กล่าวคือ นิยามว่าวัฒนธรรมองค์การเป็น ค่านิยม บรรทัดฐาน หรือกรอบแนวคิดรูปแบบอ่ืนๆ ที่
ก าหนดความคิด และพฤติกรรมของบุคคล อย่างไรก็ตาม การให้นิยามกับวัฒนธรรมองค์การก็ไม่ได้
เป็นไปในทางเดียวกันทั้งหมด ดังจะเห็นได้จากข้อสังเกตของ ซาธ (1983) ว่าการพิจารณาวัฒนธรรม
องค์การในแวดวงวิชาการนั้น พิจารณาวัฒนธรรมองค์การจากมุมมองที่ต่างกัน 2 มุมมอง ได้แก่ 
มุมมองของกลุ่ม Cultural Adaptionist ซึ่งมองวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นผลจากการปรับตัวของบุคคล 
และกลุ่มบุคคล อีกมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองของกลุ่ม Ideational School ซึ่งมองวัฒนธรรมในฐานะท่ี
เป็นสิ่งที่สมาชิกยึดถือร่วมกัน  
 นอกจากจะมีการเสนอนิยามของวัฒนธรรมองค์การแล้ว ยังมีความพยายามใน     
การเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง ซึ่งความพยายามนี้ ได้ท าให้
ขอบเขตของการศึกษาวัฒนธรรมองค์การชัดเจน และกว้างขวางออกไป ทั้งนี้ เพราะเมื่อได้มีการระบุ
ว่าอะไรอยู่ในขอบข่ายของวัฒนธรรมบ้าง ก็ท าให้ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมองค์การสนใจศึกษาเรื่องนั้น โดย
นักวิชาการที่เสนอความคิดที่ท าให้เรื่ององค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การถูกจัดระเบียบและ
แยกแยะได้ชัดเจนขึ้น คือ ชายน์ ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่แยก
เป็นชั้นได้ 3 ชั้น ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์และพฤติกรรม ค่านิยม (ซึ่งเป็นฐานของพฤติกรรม ที่สังเกตได้ยาก
กว่าพฤติกรรม) และสมมติฐาน (ซึ่งเป็นฐานของค่านิยม ที่สังเกตได้ยากเช่นเดียวกัน)   
 ความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์การที่มากขึ้นท าให้นักวิชาการน าประเด็น
วัฒนธรรมองค์การไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในองค์การในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความเชื่อ 
และบรรทัดฐานในการท างานของสมาชิกองค์การ อันได้แก่ แนวคิดของ ฮอลล์  และซายแอส (1980) 
ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การคือโลกที่รับรู้โดยสมาชิกองค์การ ประกอบไปด้วยความเชื่อ บรรทัดฐาน
ที่ถูกสร้างขึ้นร่วมกันผ่านการท างาน  
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 อีกประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการน าเรื่องวัฒนธรรมองค์การมาอธิบาย ได้แก่ เรื่อง      
การบริหารและการด าเนินกลยุทธ์ ซึ่ง โออูจิ (1981) ได้เสนอไว้ว่าวัฒนธรรมของสังคมที่แตกต่างกัน 
ย่อมท าให้องค์การที่อยู่ในคนละสังคม มีแนวทางการบริหารงานต่างกัน นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ 
ชวาร์ทซ และเดวิส (1981) ซึ่งได้เสนอแนวคิดไว้ว่า ผู้บริหารสามารถน าวัฒนธรรมองค์การมาเป็น
เครื่องมือในการด าเนินกลยุทธ์องค์การให้ประสบความส าเร็จ ควบคู่กับการจัดวางโครงสร้าง ระบบ
การท างาน และบุคลากรอย่างเหมาะสม 
 หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสมาชิกองค์การว่าเป็นการแลกเปลี่ยน
ระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้ว จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการควบคุมพฤติกรรม
ในการแลกเปลี่ยนนี้ ดังที่ วิลคินส์ และโออูจิ (1983) เสนอว่า วัฒนธรรมองค์การมีฐานะเป็นเหมือน
กลไกควบคุมการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์การกับสมาชิกองค์การ  
 นอกจากจะศึกษาวัฒนธรรมองค์การเพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรม และความคิดของ
สมาชิกองค์การแล้ว การศึกษาวัฒนธรรมจ านวนหนึ่งยังได้พยายามเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์การเข้ากับ
ความส าเร็จด้านต่างๆ ขององค์การอีกด้วย เช่น การเชื่อมโยงเรื่องวัฒนธรรมองค์การเข้ากับความคิด
สร้างสรรค์ขององค์การ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของ เฟลด์แมน (1988) นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยง
ไปถึงความสามารถในการแข่งขันขององค์การ ดังแนวคิดของ บาร์นีย์ (1986) 
 ประเด็นที่มีนักวิชาการจ านวนไม่น้อยน ามาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ 
การควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ จริยธรรมของสมาชิกองค์การ ดังจะเห็นได้จาก แนวคิดของ 
กูลิค (1983) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมพฤติกรรม จ ากัดความเห็นแก่ตัว
ของสมาชิกองค์การ และป้องกันไม่ให้เกิดการแข่งขันในทางที่ไม่สร้างสรรค์ แนวคิดของ เซอร์ปา  
(1985) ซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์การเข้ากับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในองค์การ 
 ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การก็เป็นอีกประเด็นที่มีนักวิชาการสนใจ
ศึกษา และให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมจากการศึกษาวัฒนธรรมองค์การในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ โดยได้มีการ
กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์การซึ่ง ฮอลล์ กับซายแอส (1980) 
ได้เสนอไว้ว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างองค์การ ปัจจัยต่อมาคือผู้ก่อตั้งองค์การ 
หรือผู้น าขององค์การ โดยนักวิชาการคนส าคัญที่อธิบายเรื่องนี้คือ ชายน์  (1983) ซึ่งได้เสนอไว้อย่าง
ชัดเจนว่าผู้น าองค์การมีบทบาทส าคัญในการก่อร่างสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่
เริ่มก่อตั้งองค์การขึ้นใหม่ ปัจจัยต่อมาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การได้คือระบบการให้รางวัลของ
องค์การ ซึ่งผู้ที่เสนอว่าระบบการให้รางวัลขององค์การจะมีผลต่อวัฒนธรรมองค์การได้ ได้แก่ เคอร์  
กับ สโลคัม (1987) ซึ่งอธิบายว่าการให้รางวัลจะส่งผลต่อความคิด ความเข้าใจของสมาชิกองค์การ 
ดังนั้น จึงสามารถส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การได้ และอีกปัจจัยหนึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การคือ
ค่านิยม และวัฒนธรรมของสังคม โดยผู้ที่เสนอแนวคิดนี้ ได้แก่ พิคเคน (1987) ซึ่งได้ศึกษาการบริหารงาน
ในองค์การญี่ปุ่น และเสนอแนวคิดว่า การจะเข้าใจการบริหารงานขององค์การญี่ปุ่นได้ ต้องอาศัย
ความเข้าใจระบบค่านิยมที่สลับซับซ้อนของสังคมญี่ปุ่นเสียก่อน 
 แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมย่อยขององค์การซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรากฏขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อน
หน้านี้ ก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกน ามาขยายความมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้ โดยผู้ที่ขยายความเรื่องนี้ ได้แก่ 
มาร์ติน กับ ซีห์ล (1983) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมย่อยขององค์การ หากพิจารณาในแง่ของความสอดคล้อง
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กับวัฒนธรรมหลักขององค์การแล้ว จะเห็นได้ว่าสามารถแยกได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ วัฒนธรรมย่อยที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อยที่ต่างจากวัฒนธรรมหลัก และสุดท้ายคือวัฒนธรรมย่อยที่ต่าง
และขัดแย้งกับวัฒนธรรมหลัก (Counterculture)  
 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่ได้จากการส ารวจหนังสือ และบทความในช่วงเวลานี้ก็
คือกรอบการมองวัฒนธรรมองค์การที่ผู้ศึกษาหลายท่านใช้ในการศึกษา ได้มองวัฒนธรรมองค์การเป็น
ตัวแปร ที่สามารถแยกวัดค่าในบางมิติได้ โดยเฉพาะการศึกษาที่ใช้กรอบแนวคิดของ ฮอฟสตีด  ใน
การศึกษา อย่างการศึกษาของ แจคคอฟสกี , สโลคัม และแมคเควด (1981) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบ
บทบาทของผู้บริหารระดับสูงขององค์การในสังคมที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน และการศึกษาของ 
บลันท์ (1988) ซึ่งศึกษาวัฒนธรรมของสังคมเอเชีย ว่ามีลักษณะเป็นอุปสรรคขัดขวางการเปลี่ยนแปลง
องค์การอย่างไร 
 จากการส ารวจวรรณกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2000 
เห็นได้ว่ากรอบแนวคิดของผู้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การยังคงเหมือนกับการศึกษาวัฒนธรรมองค์การใน 
2 ช่วงเวลาที่กล่าวถึงหน้านี้ คือ มีความคิดว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นมีอิทธิพลต่อทั้งความคิด และ
ความรู้สึกของสมาชิกองค์การ แต่สิ่งที่ท าให้การศึกษาในช่วงนี้แตกต่างออกไปก็คือการแตกประเด็นใน
การศึกษาออกมามากยิ่งขึ้น กล่าวคือ นักวิชาการที่ศึกษาวัฒนธรรมองค์การใช้กรอบแนวคิดว่านี้ 
(กรอบแนวคิดวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อความคิด และพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ) ไปอธิบายสิ่งที่
ตนเองสนใจศึกษาต่อไป เช่น น าไปอธิบายเรื่องความผูกพันที่มีต่อองค์การน าไปอธิบายเรื่องการจัด 
การความรู้ในองค์การ เป็นต้น ซึ่งจากการส ารวจครั้งนี้ พบว่าประเด็นที่ผู้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การน า
เรื่องวัฒนธรรมองค์การไปอธิบาย ทั้งท่ีเป็นประเด็นเดิมที่มีผู้ศึกษา ในช่วงปี 1980-1989 และประเด็น
ที่มีการศึกษาเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ ดังนี้  
 1)  ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ: ผลงานที่พบ ได้แก่ ผลที่เป็นการเสนอ
แนวคิดของ เลย์, สโลคัม และ สเลเตอร์ (1990) ซึ่งเสนอแนวคิดว่าวัฒนธรรมองค์การสามารถชี้น า
อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกองค์การได้ ดังนั้น องค์การจึงสามารถใช้วัฒนธรรมองค์การ
เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนความคิดของสมาชิกองค์การให้มุ่งไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของ
องค์การได้ นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของ คอกซ์ และ เบลค (1991) ซึ่งเสนอแนวคิดว่าความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมขององค์การสามารถเป็นต้นทุนในการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์การได้  
 2) ความผูกพันที่มีต่อองค์การ: ได้แก่ การศึกษาของ โอดอม , บอกซ์ และ ดันน์ 
(1990) ซึ่งศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์การที่จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท (แบบระบบราชการ แบบสร้างสรรค์ 
และแบบสนับสนุน) นั้น มีผลต่อความผูกพันที่สมาชิกมีต่อองค์การอย่างไร  
 3) ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานขององค์การ: พบการศึกษาของ คอตเทอร์  
และ เฮสเคตต์ (1992) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การความสอดคล้อง
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับกลยุทธ์ขององค์การ และความสามารถในการปรับตัวของวัฒนธรรม
องค์การ กับผลการปฏิบัติงานขององค์การอย่างไร การศึกษาของ มาคูลีดิส  กับ เฮค (1993) ซึ่ง
น าเสนอและทดสอบตัวแบบที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การ การศึกษาของ เดนิสัน กับ มิชรา (1995) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทั้งสี่ของ
วัฒนธรรมองค์การ (Cultural Traits) กับผลการปฏิบัติงานขององค์การ และการศึกษาของ สมาร์ท 
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กับ จอห์น (1996) ซึ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับผลการปฏิบัติงานของ
องค์การ โดยประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การนั้น สมาร์ท กับ จอห์น วิเคราะห์ทั้งความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์การและรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ พร้อมๆ กัน ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์ของ
นักวิชาการท่านอ่ืนก่อนหน้านี้ที่วิเคราะห์เพียงเรื่องความเข้มแข็ง หรือไม่ก็รูปแบบองค์การเพียงอย่าง
เดียว แม้กระทั่งการวิเคราะห์ของ คอตเทอร์ กับ เฮสเคตต์ (1992) ที่วิเคราะห์ทั้งความเข้มแข็งและ
ความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับกลยุทธ์องค์การ ก็แยกการวิเคราะห์สองส่วนนี้แยกกัน 
นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาของ แซมมูโต กับ โอ’ คอนเนอร์ (1992) ซึ่งศึกษาผลที่วัฒนธรรมองค์การ
มีต่อความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Technology) มา
ใช้ในองค์การ  
 4) การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ขององค์การ: จากการส ารวจพบการศึกษา
ของ วอลช์ กับ อังสัน (1991) ซึ่งอธิบายว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นมีอิทธิพลต่อการรับรู้ การคิด และ
ความรู้สึกของสมาชิกองค์การ ดังนั้น จึงมีอิทธิพลต่อการเก็บรักษาความรู้ขององค์การ และความแม่นย า
ของรักษาความทรงจ าขององค์การ การศึกษาของ มาห์เลอร์ (1997) ซึ่งอธิบายว่าวัฒนธรรมองค์การ
สามารถส่งผลต่อการเรียนรู้ขององค์การได้ในหลายทาง เช่น การมีอิทธิพลต่อความคิดเกี่ยวกับ
ความชอบธรรม การมีอิทธิพลต่อการสื่อสารขององค์การ  
 5) การรักษาบุคลากรไว้กับองค์การ: ได้แก่ การศึกษาของ แชทแมน  (1991) 
การศึกษาของ เชอริแดน (1992) และการศึกษาของ แวนเดนเบิร์จ (1999) ซึ่งอธิบายว่าความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การจะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานได้มากยิ่งขึ้น และแนวโน้มจะ
ลาออกจากองค์การน้อยลง 
 6) จริยธรรมองค์การ: เป็นประเด็นที่ถูกศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะบทความใน
วารสารที่ศึกษาทางด้านจริยธรรมโดยเฉพาะอย่าง Journal of Business Ethics หรือ Business 
Ethics Quarterly ในช่วงเวลานี้ก็มีบทความที่น าเรื่องวัฒนธรรมองค์การมาอธิบายการมีจริยธรรม
ขององค์การ และการมีจริยธรรมของสมาชิกองค์การ ได้แก่ ผลการศึกษาของ โคเฮน  (1993) และ
การศึกษาของ นวาชุคู และ วิเทลล์ (1997)  
 7) การประสานงานในองค์การ และความร่วมมือระหว่างองค์การ: แนวคิดที่
อธิบายผลที่วัฒนธรรมองค์การมีต่อการประสานงานขององค์กร ได้แก่ การศึกษาของ บาไลจ์  (1994) 
การศึกษาของ แชทแมน และ บาร์เสด (1995) และการศึกษาของ เชน, เชน, และ มายน์เดิล (1998) 
ส่วนแนวคิดท่ีให้ความสนใจเรื่องผลที่วัฒนธรรมองค์การมีต่อความร่วมมือระหว่างองค์การ ในกรณีที่มี
การควบรวมกิจการนั้น ได้แก่ แนวคิดของ คาร์ทไรท์ และ คูเปอร์ (1996) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรม
องค์การบางรูปแบบไม่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์การบางรูปแบบได้ หากมีการควบรวมเกิดขึ้น 
อาจก่อให้เกิดผลเสียกับองค์การใหม่ที่เกิดข้ึนจากการรวม  
 8) กลยุทธ์ขององค์การ: ได้แก่ การศึกษาของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ นูร์เดอร์
ฮาเวน (1995) ซึ่งน าวัฒนธรรมองค์การเข้ามาเป็นปัจจัยที่อธิบายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และ
การศึกษาของ เบท และคนอ่ืนๆ (1995) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์การ
เช่นกันกับ นูร์เดอร์ฮาเวน (1995) แต่ต่างจาก นูร์เดอร์ฮาเวน ตรงที่การศึกษานี้มีกรอบแนวคิดว่า
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วัฒนธรรมองค์การกับกลยุทธ์องค์การเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อกันและกัน มากว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ
ทางเดียว  
 ในด้านการอธิบายว่าวัฒนธรรมองค์การได้รับผลจากสิ่งใด หรือปัจจัยใดบ้าง ก็มี
การศึกษาถึงปัจจัยเหล่านี้ จากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน ดังนี้ 
 1) การศึกษาผลที่ลักษณะของอุตสาหกรรมมีต่อวัฒนธรรมองค์การ: ได้แก่ 
การศึกษาของ กอร์ดอน (1991) ซึ่งอธิบายว่าวัฒนธรรมองค์การจะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 
ขององค์การ การบริหาร และการปฏิบัติงานขององค์การ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของ แชทแมน  
และ เจห์น (1994) ซึ่งเน้นไปที่การศึกษาว่าระบบการผลิต และระดับการเจริญเติบโตขององค์การ
ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การอย่างไร  
 2) การศึกษาผลที่กลยุทธ์องค์การมีต่อวัฒนธรรมองค์การ: ได้แก่ การศึกษาของ 
เบท และคนอ่ืนๆ (1995) ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ว่ามีกรอบแนวคิดว่าวัฒนธรรมองค์การกับกลยุทธ์
องค์การต่างก็มีอิทธิพลต่อกันและกัน  
 หากพิจารณาการศึกษาวัฒนธรรมองค์การในแนวทาง Functionalist ซึ่งมุ่งเน้น 
การวัดค่าของวัฒนธรรมองค์การแล้วจะเห็นได้ว่าผลการศึกษาจ านวนมากที่ถูกน าเสนอในช่วงนี้ เป็น
การศึกษาที่อาศัยการวัดค่าของวัฒนธรรมองค์การ อย่างน้อย 1 ประเด็นหรือ 1 มิติ และในการศึกษา
จ านวนหนึ่งก็วัดค่าของวัฒนธรรมองค์การในหลายๆ ประเด็นหรือหลายๆ มิติ ข้อสังเกตที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี้ก็คือ ประเด็น หรือมิติที่ผู้ศึกษาวัดค่าเพ่ือท าความเข้าใจวัฒนธรรม
องค์การที่ถูกเลือกใช้มาก มีอยู่ 4 ประเด็น หรือมิติ ได้แก่ การวัดค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การวัดค่าความสอดคล้องของวัฒนธรรม การวัดความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ และการวัดค่า
มิติต่างๆ ของวัฒนธรรมองค์การ (โดยเฉพาะมิติเรื่องความเป็นปัจเจกบุคคล-ส่วนรวม)  
 การก าหนดนิยามปฏิบัติการเพ่ือที่จะวัดค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็เป็นอีก
ขั้นตอนที่ส าคัญของการศึกษา ซึ่งจากการส ารวจวรรณกรรมในช่วงเวลานี้ พบว่า นักวิชาการที่ศึกษา
วัฒนธรรมองค์การ เลือกใช้กรอบในการเก็บข้อมูลวัฒนธรรมองค์การ (ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือ
ส าเร็จรูปของการวัดค่าวัฒนธรรมองค์การ) เหมือนๆ กัน โดยมีเครื่องมือหรือกรอบที่ถูกเลือกใช้มากๆ 
อยู่ 4 แบบด้วยกัน ได้แก่ เครื่องมือวัดวัฒนธรรมองค์การแบบ OCP (Organizational Culture 
Profile) เครื่องมือวัดวัฒนธรรมองค์การแบบ OCI (Organizational Culture Inventory) กรอบ
แนวคิดการวัดค่าวัฒนธรรมองค์การแยกเป็นมิติของ ฮอฟสตีด  และกรอบแนวคิดแบบ Competing 
Values Framework (CVF)  
 ในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่การศึกษาวัฒนธรรมองค์การเริ่มถูกพัฒนาให้มีกรอบ
แนวคิดที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาแนวทางการศึกษาของ สมาร์ท  และ จอห์น (1996) 
ซึ่งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานขององค์การ โดยวิเคราะห์
ทั้งรูปแบบวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ หรือการศึกษาของ เดชพานด์  กับ 
ฟาร์เลย์ (1999) ซึ่งศึกษาผลที่วัฒนธรรมองค์การมีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ โดยมีกรอบ
แนวคิดว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลร่วมกับแนวทางการตลาดที่องค์การเลือกใช้ ไม่ได้วิเคราะห์
วัฒนธรรมองค์การในฐานะที่เป็นตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียว เหมือนกับการศึกษาส่วนใหญ่ก่อน
หน้านี้   
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 เมื่อพิจารณาวรรณกรรมทางด้านวัฒนธรรมองค์การในช่วงปี 2000-ปัจจุบัน ในแง่
ของนิยามความหมายของวัฒนธรรมองค์การ จะพบว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการศึกษา
วัฒนธรรมองค์การก่อนหน้านี้แต่อย่างใด วัฒนธรรมองค์การยังคงถูกให้ความหมายว่าหมายถึง 
ค่านิยม บรรทัดฐาน หรือกรอบก าหนดพฤติกรรมสมาชิกองค์การอยู่เช่นเดิม แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ 
การศึกษาในประเด็นที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นว่าวัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อองค์การได้อย่างไร ส่งผลต่อสิ่ง
ใดขององค์การบ้าง โดยประเด็นที่ถูกหยิบยกมาศึกษาหรืออธิบายด้วยวัฒนธรรมองค์การ มีดังนี้  
 1) ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์การ: ได้แก่ การศึกษาของ คูเอร์โว  และ 
วิลลาลองกา (2000) ซึ่งศึกษาเพ่ืออธิบายความแตกต่างของความส าเร็จในการแปรรูปองค์การไปเป็น
องค์การเอกชน โดยตัวมีวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวแปรที่อธิบายความส าเร็จนี้ การศึกษาของ คอร์เบทท์ 
และ ราสตริค (2000) ซึ่งน าเรื่องวัฒนธรรมองค์การมาเป็นค าอธิบายความส าเร็จของการน าระบบ 
Quality Performance มาใช้ในองค์การในนิวซีแลนด์ การศึกษาของ เฮนรี (2006) ซึ่งศึกษาระบบ 
Performance Management Systems มาใช้ในองค์การ โดยอธิบายว่าวัฒนธรรมองค์การจะส่งผล
ต่อความหลากหลายของเครื่องมือที่องค์การน ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการใช้
ระบบการประเมิน การศึกษาของ ดับนิค กับ เฟรดเดอริกสัน (2009) ซึ่งศึกษาการสร้างองค์การที่ยึด
หลักความรับผิดในผลงาน (Accountable Agents) ว่าส่วนหนึ่งต้องสร้างวัฒนธรรมการรับผิดใน
ผลงาน (Culture of Accountability)  
 2) ความพึงพอใจในการท างาน: ได้แก่ การศึกษาของ บรอคเนอร์  และคนอ่ืนๆ 
(2000) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อความเป็นธรรมเชิงกระบวนการ (Procedural 
Fairness) กับความพึงพอใจในผลลัพธ์การท างาน โดยมีกรอบแนวคิดว่าวัฒนธรรมองค์การจะเป็นตัว
แปรแทรกซ้อนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวนี้ และการศึกษาของ แอดคินส์  และ คัลด์เวลล์ 
(2004) ซึ่งศึกษาว่าความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพของบุคคลกับวัฒนธรรมองค์การจะมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของบุคคล มากกว่าหรือน้อยกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของ
บุคคลกับวัฒนธรรมของกลุ่มย่อยในองค์การที่บุคคลคนนั้นเป็นสมาชิก  
 3) ผลการปฏิบัติงาน: ได้แก่ การศึกษาของ ออกบอนนา และ แฮร์ริส (2000) ซึ่ง
ศึกษาโดยก าหนดให้วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยร่วม ร่วมกับรูปแบบภาวะผู้น า ซึ่งมีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงานขององค์การ การศึกษาของ เฟย์ กับ เดนิสัน (2003) ที่ศึกษาเพ่ือทดสอบว่าตัวแบบที่
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานขององค์การ สามารถอธิบาย
องค์การนอกสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ การศึกษาของ เดนิสัน, ฮาแลนด์, และ โกลเซอร์ (2004) ซึ่งเป็น
การศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไปเพ่ือทดสอบตัวแบบที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
กับความส าเร็จขององค์การสามารถอธิบายองค์การนอกสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ โดยท าการศึกษากับ
องค์การในญี่ปุ่น การศึกษาของ โมนิฮาน และ แพนเดย์ (2004) ซึ่งศึกษาผลที่วัฒนธรรมองค์การ         
ในฐานะที่เป็นปัจจัยภายในองค์การ มีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ  
 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของ การ์เนตต์, มาร์โลว์ และ แพนเดย์ (2008) ซึ่งต่าง
จากผลการศึกษาอ่ืนๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ตรงตัวแบบที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับผลการปฏิบัติงานขององค์การ เพราะตัวแบบที่คณะนักวิจัยคณะนี้ใช้นั้น มองว่าการสื่อสาร
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ขององค์การจะเป็นตัวแปรแทรกอยู่ระหว่างความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การ  
 ส่วนการศึกษาของ บริวเวอร์ และ วอล์เกอร์ (2009) ก็มีการพัฒนาตัวแบบใน การ
อธิบายผลการปฏิบัติงานขององค์การต่างออกไปอีกแบบหนึ่ง เพราะในตัวแบบนี้ คณะผู้วิจัยก าหนดว่า
การท างานล่าช้าเป็นตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ แต่มีวัฒนธรรมองค์การ
เป็นตัวแปรแทรกซ้อนระหว่างความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม  
 นอกจากจะมีการก าหนดตัวแบบการศึกษาที่ซับซ้อนขึ้นแล้ว ยังมีการศึกษาที่ตั้ง
ค าถามท่ีสลับซับซ้อนกว่าการศึกษาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้อีกด้วย ได้แก่ การศึกษาของ ไมรอน, เอเรซ
และ นาเวห์ (2004) ซึ่งศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์การแบบที่สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์กับ
วัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนประสิทธิภาพในการท างาน กับวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนคุณภาพ
ในการท างาน เป็นวัฒนธรรมองค์การที่สามารถเข้ากันได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการตั้งค าถามที่เปรียบเหมือน
การน าผลการวิจัย 3 ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน  
 1) ความผูกพันต่อองค์การ: ได้แก่ แนวคิดของ มูน (2000) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า     
ความผูกพันที่มีต่อองค์การได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองค์การด้วย  
 2) พฤติกรรมพลเมืองขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior): 
ได้แก่ การศึกษาของ สแตมเพอร์ส กับ ดายน์ (2001) ซึ่งมีแนวคิดว่าสถานะของพนักงานเป็น
ตัวก าหนดว่าพนักงานจะมีพฤติกรรมพลเมืองขององค์การหรือไม่ โดยมีวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวแปร
แทรกซ้อนความสัมพันธ์นี้  
 3) จริยธรรมในองค์การ: ได้แก่ การศึกษาของ ดักลาส , เดวิดสัน และ ชวาร์ทซ 
(2001) ซึ่งศึกษาผลที่วัฒนธรรมองค์การมีต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพนักงานบัญชีและ
การศึกษาของ ดักลาส กับ ไวเออร์ (2005) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างช่องว่างระหว่าง
การท างานจริงกับแผนงานในกระบวนการงบประมาณของหน่วยงานในสหรัฐ กับหน่วยงานในจีน  
 4) การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์การ: ได้แก่ การศึกษาของ บากัต และ
คนอ่ืนๆ (2002) ซึ่งศึกษาผลที่วัฒนธรรมองค์การมีต่อการถ่ายทอดความรู้ระหว่างองค์การ และ
แนวคิดของ โมนิฮาน (2005) ซึ่งเสนอแนวคิดว่าวัฒนธรรมองค์การที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ต้องเป็น
วัฒนธรรมที่เพ่ิมศักยภาพให้พนักงาน เน้นการมีส่วนร่วม และเน้นการใช้ดุลยพินิจของพนักงาน  
 5) ทุนทางสังคม: เรื่องทุนทางสังคมเป็นแนวคิดที่ถูกน าเข้ามาใช้ในการศึกษา
วัฒนธรรมองค์การในฐานะที่เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์การ จากการส ารวจวรรณ
กรรมทางด้านวัฒนธรรมองค์การ มีผลงานหนึ่งที่อธิบายถึงการสร้างทุนทางสังคมด้วยวัฒนธรรม
องค์การ นั่นคือ แนวคิดของ เมล์ (2003) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การแบบ Organizational 
Humanizing Culture สามารถสร้ า งทุนทางสั งคมให้กั บองค์ การได้  โ ดย  Organizational 
Humanizing Culture นี้ มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับว่าบุคคลมีความซื่อตรง และมีความสามารถใน
การเจริญเติบโต เคารพสิทธิมนุษยชน  
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 6) การสื่อสารขององค์การ: ได้แก่ การศึกษาของ แพนเดย์ และ การ์เนตต์ (2006)  
ซึ่งศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการสื่อสารขององค์การอย่างไร โดยแยก
พิจารณาวัฒนธรรมองค์การเป็นประเภทต่างๆ ตามมิติที่ส าคัญ 2 มิติ ได้แก่ มิติความยืดหยุ่น-เสถียรภาพ 
กับมิติการให้ความส าคัญภายในกับภายนอกองค์การ  
 ที่กล่าวข้างต้นเป็นการศึกษาเพ่ืออธิบายว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อองค์การ
และสมาชิกองค์การอย่างไร แต่ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะตอบค าถามว่าสิ่งใดเป็นปัจจัยที่
ก าหนดวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจากการส ารวจวรรณกรรมในช่วงเวลานี้ พบว่ามีการศึกษาที่อธิบายถึง
สิ่งที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ ดังนี้  
 1) ภาวะผู้น า กับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ: ได้แก่ แนวคิดของ ซิมส์  
(2000) ซึ่งเสนอว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงที่มีการเปลี่ยน
ผู้น าขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ควิก กับ เนลสัน (2009) นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดของ 
กรีนเบอร์ก และ บารอน (2003) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การนั้น มีที่มาจากความคิดของผู้ก่อตั้ง
องค์การ 
 2) เป้าหมายขององค์การ กับวัฒนธรรมองค์กร: เป็นแนวคิดที่เสนอโดย คูเอร์โ ว 
กับ วิลลาลองกา (2000) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การ กลยุทธ์องค์การ และโครงสร้างองค์การ เป็น
สิ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายขององค์การ แรงจูงใจ ตลอดจนกลไกการควบคุม
ในองค์การ  
 3) การเรียนรู้ของสมาชิกองค์การ กับวัฒนธรรมองค์การ: เป็นแนวคิดที่แสดงออก
ผ่านผลงานของ จาสซาวัลลา กับ ซาชิททาล (2002) และผลงานของ จอร์จ และ โจนส์ (2006)   
 4) เครื่องมือในการรักษา และถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การ: จากการส ารวจพบว่า
นักวิชาการท่ีกล่าวถึงการก่อตัวของวัฒนธรรมองค์การมักจะกล่าวถึงสิ่งที่ท าให้วัฒนธรรมองค์การด ารง
อยู่ และถูกถ่ายทอดไปสู่สมาชิกองค์การรุ่นหลังได้ โดยสิ่งเหล่านั้น ได้แก่ การกล่อมเกลาทางสังคม 
พิธีกรรม ภาษาเฉพาะขององค์การ และการกระท าหรือการแสดงออกของผู้น าองค์การ  
 ที่กล่าวข้างต้นเป็นกรอบแนวคิดที่นักวิชาการที่ศึกษาวัฒนธรรมองค์การใช้ใน
การศึกษา เป็นกรอบในการชี้น าว่าค าถามของการวิจัยควรจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อตั้งค าถามของการวิจัย
ได้แล้ว สิ่งที่ต้องท าต่อมาคือการออกแบบว่าจะเก็บข้อมูลของวัฒนธรรมองค์การอย่างไร ซึ่งจากการ
ส ารวจวรรณกรรมในช่วงปี 2000-ปัจจุบัน พบว่ามีเครื่องมือ หรือกรอบในการเก็บข้อมูลวัฒนธรรม
องค์การที่ถูกเลือกใช้ในการศึกษาหลายๆ งานที่เหมือนกัน เครื่องมือหรือกรอบเหล่านั้น ได้แก่ 
เครื่องมือวัดวัฒนธรรมองค์การแบบ OCP (Organizational Culture Profile) เช่น การศึกษาของ 
แอดคินส์ กับ คัลด์เวลล์ (2004) เป็นต้น เครื่องมือวัดวัฒนธรรมองค์การแบบ OCI (Organizational 
Culture Inventory) เช่น การศึกษาของ คอร์เบทท์ และ ราสตริค (2000) เป็นต้น กรอบแนวคิด     
การวัดค่าวัฒนธรรมองค์การแยกเป็นมิติของ ฮอฟสตีด และกรอบแนวคิดแบบ Competing Values 
Framework (CVF) เช่น การศึกษาของ Giberson และคนอ่ืนๆ (2009) เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูก
ใช้ในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว  
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 นอกจากนี้ ยังมีกรอบแนวคิดในการเก็บข้อมูลวัฒนธรรมองค์การอันใหม่ที่ถูก
น ามาใช้มากขึ้นในช่วงเวลานี้ ได้แก่ กรอบแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์การของ ทรอมเพนาร์ส  ซึ่ง
จ าแนกรูปแบบวัฒนธรรมองค์การโดยอาศัยมิติ 2 มิติ ได้แก่ การมุ่งเน้นที่ภารกิจ หรือมุ่งเน้นที่บุคคล 
กับองค์การที่เน้นความเสมอภาคหรือเน้นล าดับชั้น จาก 2 มิติ นี้ท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การ         
4 รูปแบบ ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบ Incubator วัฒนธรรมองค์การแบบ Guided Missile 
วัฒนธรรมองค์การแบบครอบครัว และวัฒนธรรมองค์การแบบ Eiiffel Tower 
 การศึกษาวัฒนธรรมองค์การในช่วงเวลานี้ นอกจากจะศึกษามิติต่างๆ ของ
วัฒนธรรมองค์การตามกรอบแนวคิดในการเก็บข้อมูลข้างต้นแล้ว ยังมีการศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้
ศึกษาค่าในมิติต่างๆ ของวัฒนธรรม หากแต่ศึกษาประเด็นอ่ืนๆ ของวัฒนธรรม ประเด็นอ่ืนๆ เหล่านั้น 
ได้แก่ ความหลากหลายของวัฒนธรรม เพ่ือใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับ
ความสามารถในการแข่งขัน ความสอดคล้องของวัฒนธรรมองค์กับบุคลิกภาพของบุคคล เพ่ือใช้ศึกษา
เรื่องความพึงพอใจในการท างาน หรือเรื่องอัตราการลาออกจากงาน การศึกษาความสอดคล้อง
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือใช้ศึกษาการควบรวมองค์การ และการศึกษา
เรื่องความเข้มแข็งขององค์การ ที่ถูกใช้เพ่ืออธิบายผลการปฏิบัติงานขององค์การ 
 2.3.2  มุมมองทางวิชาการเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การ 
 1) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับวัฒนธรรมองค์การ 
  ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถูกเสนอขึ้นมาโดย สเมิร์ชชิก (1983 อ้างถึงใน นอร์ด, 
1985) ว่าวิธีการที่เราจะเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้ากับองค์การนั้นมีได้สองแนวทาง ได้แก่ แนวทางที่มอง
ว่าองค์การนั้นจะถูกท าความเข้าใจได้ผ่านเรื่องวัฒนธรรม กับอีกแนวทางหนึ่งมองว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ที่องค์การมี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
  มุมมองแรกนั้นมองว่าองค์การเกิดขึ้นมาเนื่องจากมีวัฒนธรรมบางอย่างเป็นแกน
ในการยึดสมาชิกขององค์การไว้ด้วย ดังนั้นจึงอาจเข้าใจได้ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับ
องค์การ ให้ความสนใจกับวิธีการที่องค์การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และท าความเข้าใจว่า
อะไรคือการบริหาร (สเมิร์ชชิก, 1983 อ้างถึงใน นอร์ด, 1985) แต่จากความคิดในแบบนี้ อาจท าให้
ตีความต่อไปว่าคิดต่อไปได้ว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นเป็นสิ่งที่จัดการได้ยาก หรืออาจจัดการไม่ได้เลย 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เขียนจะอภิปรายในล าดับต่อไป  
  มุมมองที่สองนั้นมองว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่องค์การมี มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจ
กับเป้าหมายที่องค์การต้องการท าให้บรรลุ หรือสนใจกับวิธีการที่จะท าเป้าหมายให้บรรลุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สเมิร์ชชิก (1983 อ้างถึงใน นอร์ด, 1985) ในแง่นี้จึงเท่ากับเป็นการมองว่า
วัฒนธรรมองค์การเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งขององค์การ ที่องค์การสามารถใช้เพ่ือให้เกิด
ผลงานที่ดียิ่งขึ้นได้ และท าให้คิดต่อไปได้ว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ และเป็น
หน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะต้องจัดการวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ขององค์การเอง 
 2) เอกภาพของวัฒนธรรมในองค์การ 
  ประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันว่าภายในองค์การหนึ่ง จะมีวัฒนธรรมเพียงหนึ่งเดียว 
หรือว่าจะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมหลายๆ อัน ซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลสนับสนุนที่น่ารับฟัง โดยที่มา
ของแนวคิดทั้งสองแนวคิดนี้มีที่มาจากศาสตร์คนละสาย จึงท าให้เกิดความคิดที่แตกต่างกัน โดย
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มุมมองที่ว่าองค์การมีหลายวัฒนธรรมนั้นมีมาฐานจากทางสังคมวิทยา ในขณะที่มุมมองที่ว่าภายใน
องค์การจะมีวัฒนธรรมเพียงวัฒนธรรมเดียว (Unitary Culture) นั้นมีรากฐานมาจากทาง
มานุษยวิทยา (แวน มาเนน และ บาร์เลย์, 1985) 
  ส าหรับค าอธิบายว่าเหตุใดองค์การจึงมีหลายวัฒนธรรมนั้น อธิบายว่าวัฒนธรรม
องค์การนั้นเป็นผลมาจากการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของการท างานทั้งภายในและภายนอก และ
ในความเป็นจริงองค์การหนึ่งก็จะมีการท างานแยกได้เป็นหลายส่วน แต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะ และท า
ให้มีสภาพแวดล้อมเฉพาะของตนเอง ดังนั้น หน่วยงานย่อยๆ เหล่านั้นจึงได้สร้างวัฒนธรรมของตนเอง
ขึ้นมา โดยวัฒนธรรมนี้ย่อมต่างไปจากวัฒนธรรมของหน่วยงานย่อยอื่นๆ ในองค์การเดียวกัน และอาจ
เรียกได้ว่าเป็น วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ในวัฒนธรรมใหญ่  
  นอกจากนี้ แวน มาเนน และ บาร์เลย์ (1985) ยังได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ที่มาของวัฒนธรรมย่อยในองค์การว่ามาจากเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  (1)  การแบ่งออกเป็นส่วน (Segmentation) โดยปกติองค์การจะต้องมีการแบ่ง
งานกันท า ผลที่ตามมา คือ ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มขึ้นในองค์การ คนที่ต่างกลุ่มกันจึงได้
สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีต่างกัน เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยในที่สุด 
  (2) การน าเข้า (Importation) หมายถึง การที่องค์การที่ควบรวม หรือถูกเข้า
ครอบครองกิจการ ได้รับวัฒนธรรมจากองค์การอีกองค์การหนึ่งที่เข้ามารวมกันองค์การเดียวกัน  
  (3) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เมื่อองค์การ
น าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ ในบางครั้งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ซึ่งจะท าให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การส าหรับหน่วยงานใหม่ได้  
  (4) ความแตกต่างทางอุดมการณ์ (Ideological Differentiation) ตัวอย่างเช่น 
ในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์อาจมีการแบ่งเป็นกลุ่มกันโดยอัตโนมัติเมื่อยึดถือกระบวนทัศน์  
(Paradigm) ที่แตกต่างกัน  
  (5) การกลั่นกรองโดยวิชาชีพ (Career Filters) การท างานให้กับองค์การไป
เป็นเวลานานสักระยะหนึ่ง ท าให้สมาชิกบางคนมีโอกาสได้เปลี่ยนจากการท างานปฏิบัติไปสู่งาน
บริหาร แต่นักบริหารหน้าใหม่จะต้องปรับวัฒนธรรมของตนเองให้เข้ากับกลุ่มผู้บริหารเสียก่อน จึงจะ
ท าหน้าที่บริหารได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น เหตุการณ์เช่นนี้จึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมของ
กลุ่มเฉพาะขึ้นในองค์การ (กลุ่มผู้บริหาร)  
  แม้ว่าเหตุผลของฝ่ายที่เชื่อในความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์การจะน่าเชื่อถือ 
แต่ผู้เขียนก็ไม่ได้คิดว่ามุมมองนี้จะถูกต้องไปเสียทั้งหมด เพราะการมองว่าองค์การเต็มไปด้วย
วัฒนธรรมย่อยที่แตกต่างกันนั้นเป็นการมองความจริงเพียงด้านเดียว ในความเป็นจริงด้านที่ปฏิเสธ
ไม่ได้ก็คือ องค์การนั้นเกิดขึ้นมาเพ่ือเป้าหมายใหญ่ที่ทุกส่วนย่อยมีอยู่ร่วมกัน หรือกล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือ 
แม้จะมีความต่างกัน แต่ความต่างนี้ต้องน าไปสู่จุดหมายร่วมกันบางอย่าง มิฉะนั้นคงไม่จ าเป็นต้องมา
อยู่เป็นองค์การเดียวกัน ส่วนย่อยต่างๆ ในองค์การต้องเข้าใจและระลึกถึงเหตุที่ท าให้ต้องมาอยู่รวม
เป็นองค์การเดียวกันเสมอ และเมื่อยอมรับว่าเป็นสมาชิกองค์การเดียวกัน ก็ย่อมต้องยอมรับ
วัฒนธรรมขององค์การอันเดียวกัน ดังนั้น แนวคิดทั้งสองด้านที่ดูน่าจะไม่มีทางลงรอยกันได้ก็สามารถ
ที่จะยุติได้ หากเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นมีทั้งระดับองค์การ และระดับส่วนย่อยในองค์การ 
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 3) ความเป็นไปได้ในการจัดการวัฒนธรรมองค์การ 
  ประเด็นต่อมาที่มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็คือ ประเด็นว่า วัฒนธรรม
องค์การเป็นสิ่งที่องค์การหรือผู้บริหารองค์การสามารถควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การได้หรือไม่ ซึ่งมีทั้งความคิดที่มองว่าสามารถจัดการได้ และมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถจัดการได้  
  ส าหรับพวกแรกที่มองว่าสามารถจัดการได้นั้น เป็นกลุ่มปฏิบัตินิยมเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Pragmatist) ซึ่งมองว่าวัฒนธรรมเป็นข้อผูกมัด มีผลิตภาพ และสามารถท าให้
เกิดผลก าไรได้ จึงท าให้คิดต่อไปว่า วัฒนธรรมนั้นควรจะถูกจัดการอย่างถูกต้อง (มาร์ติน, 1985)  
  ตัวอย่างของผลงานที่มีแนวคิดว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ 
ได้แก่ ผลงานของ แคเรน ซีห์ล (1985) โดยอธิบายว่าสภาพการณ์ที่องค์การต้องเผชิญบางครั้งก็ท าให้
มีโอกาสที่จะจัดการวัฒนธรรมได้ โดยสภาพการณ์นี้อาจจะเป็นสภาพภายนอก เช่น  มีการเข้า
ครอบครองกิจการจากหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น หรือภายในองค์การเองก็ได้ เช่น การเปลี่ยนทีมบริหาร
ขององค์การ  
  อีกเหตุผลหนึ่งที่ถูกน ามาใช้สนับสนุนว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่สามารถ     
จัดได้ พบได้ในผลงานของ แดนดริดจ์ (1985) ที่อธิบายโดยใช้เรื่อง ระดับของขั้นตอนของการสลายตัว
ของภาพลักษณ์ในสังคม ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้  
  (1) ภาพลักษณ์นั้นถูกมองว่าเป็นความจริงแท้แน่นอนเพียงอันเดียว  
  (2) ภาพลักษณ์นั้นถูกมองว่าเป็นความจริง แต่อาจจะมีความจริงอ่ืนด้วย  
  (3) ภาพลักษณ์นั้นจะเป็นที่เชื่อถือก็ต่อเมื่อมันเป็นเหตุเป็นผล หรือพิสูจน์ได้
เท่านั้น  
  (4) ภาพลักษณ์ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นสัญลักษณ์บางอย่าง ที่มากกว่าระบบที่
เป็นเหตุเป็นผล หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่เราก็รู้ว่าไม่จริง แต่เป็นจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ที่คิดว่ามันเป็นความเชื่อหรือความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง จึงเชื่อในภาพลักษณ์นั้น  
  จากการสร้างภาพลักษณ์ในระดับที่สี่นี้เองที่น าไปสู่ข้อสรุปว่า เราสามารถที่จะ
จัดการวัฒนธรรมองค์การได้ เพราะหากมองจากแนวคิดเช่นนี้แล้ว วัฒนธรรมจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นจากจิตส านึก (Conscious) ได้ ไม่ใช่ผลผลิตจากจิตไร้ส านึก (Unconscious) อย่างเดียว
เท่านั้น  
  นอกจากนี้ แดนดริดจ์ ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมไปอีกว่าหากแบ่งสมาชิกในองค์การ
เป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พยายามมีอิทธิพลต่อการสร้างภาพลักษณ์ ( Influencer) กับอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้ตอบสนองอิทธิพลนั้น (Responder) ในกรณีที่ Influencer มีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ใน
ระดับท่ีสูงกว่า Responder (เช่น Influencer เข้าใจภาพลักษณ์ในระดับท่ีสาม ในขณะที่ Responder 
เข้าใจภาพลักษณ์ในระดับที่หนึ่ง) ก็จะท าให้โอกาสในการจัดการวัฒนธรรมให้เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การนั้นมีมากข้ึน 
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  การที่โอกาสในการจัดการวัฒนธรรมจะมีมากนั้นไม่ใช่เฉพาะกรณีที่ Influencer 
มีความเข้าใจในระดับที่เหนือกว่าเท่านั้น กรณีที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจภาพลักษณ์ในระดับที่สี่ ซึ่งเท่ากับว่า
เข้าใจภาพลักษณ์นั้นอย่างถ่องแท้ว่ามันเป็นอย่างไร อาจเป็นความจริงหรือไม่จริงก็ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายก็
คิดว่ามันดีที่มีความคิดและความเชื่อแบบนั้นอยู่ในองค์การ 
  อีกมุมมองหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบริหารวัฒนธรรมองค์การนั้น 
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนักแน่นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สามารถจัดการได้ และไม่
เพียงสามารถจัดการได้ แต่ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารเลยทีเดียวที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมของ
องค์การ (ชายน์, 1992) ซึ่งในประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การนั้น Daft ได้อธิบายว่าผู้บริหารมีเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การที่ส าคัญอยู่           
2 อย่าง ได้แก่ โครงสร้างที่เป็นทางการ กับระบบขององค์การ (ดาฟท์, 2004) 
  ส่วนอีกมุมมองหนึ่งที่มองว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจัดการได้ 
พบได้ในผลงานของ มาร์ติน, ซิทคิน และ โบห์ม (1985) รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่ยกเหตุผลส าคัญมาอธิบาย
ว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นความจริงทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยผสมกันไป 
จนกระท่ังซับซ้อนเกินกว่าที่ผู้บริหารจะสามารถจัดการได้  
  จากมุมมองทั้งสองด้านที่กล่าวถึงข้างต้น ผู้เขียนยังคงมีความคิดว่าวัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้ ล าพังเพียงข้อเท็จจริงว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนนั้น 
ผู้เขียนคิดว่าไม่สามารถท าลายความเป็นไปได้ของการจัดการวัฒนธรรมองค์การลงไป หากแต่เป็น
ข้อเท็จจริงที่ย้ าเตือนให้ผู้ศึกษาและผู้บริหารองค์การใช้ความระมัดระวัง และความละเอียดรอบคอบ
อย่างมากในการที่จะจัดการวัฒนธรรม เพราะถ้าหากวัฒนธรรมองค์การได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย 
และจากพฤติกรรมของหลายๆ ฝ่ายแล้ว ย่อมหมายความว่าพฤติกรรมของผู้บริหารก็สามารถมีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมองค์การได้เช่นกัน 
 2.3.3 บทบาทท่ีวัฒนธรรมองค์การมีต่อองค์การ 
 ในทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การนั้นมีมุมมองที่อธิบายให้เห็นความส าคัญ 
หรืออย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์การสามารถส่งผลต่างๆ ต่อองค์การได้ในหลายทาง
ด้วยกัน แต่ในที่นี้ซึ่งเป็นเพียงการเริ่มต้นท าความเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ ผู้เขียนจะยังไม่อภิปราย
รายละเอียดของอธิบายเหล่านั้นในส่วนนี้ แต่จะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่วัฒนธรรมองค์การมีต่อ
การประสานงานขององค์การ ในส่วนนี้เพียงแต่ต้องการจะน าเสนอถึงความส าคัญของวัฒนธรรม
องค์การในภาพคร่าวๆ ตามแนวคิดของ ชายน์ (1999) ดังนี้  
 ชายน์ ได้อธิบายในเบื้องต้นว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะหากมีการ
กระท าใดๆ ก็ตามที่ท าลงไปโดยไม่ตระหนักถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมนั้น อาจเกิดผลที่ไม่คาดคิดข้ึนได้ 
 จากนั้น ชายน์ ได้ยกกรณีตัวอย่างจากองค์การต่างๆ มาประกอบ เช่น กรณีของ 
Atari ที่ผู้บริหารคนใหม่ได้น าระบบการให้รางวัลตอบแทนการท างานแบบเน้นปัจเจกบุคคล ซึ่ง
ก่อให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขัน และท าลายความสนุกในการท างาน และความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างานลงไปในที่สุด และกรณีของ Apple ที่จอห์น สกัลลี ที่พยายามจะเปลี่ยนวัฒนธรรมของ
องค์การให้มาเน้นความส าคัญกับวัฒนธรรมแบบเทคนิคมากขึ้น แต่สุดท้ายกลายเป็นแนวทางที่ไม่เข้า
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กับวัฒนธรรมเดิมขององค์การ และลงเอยด้วยการหันกลับไปใช้แนวทางที่ผู้ก่อตั้งใช้ในการบริหาร  
เป็นต้น  
 นอกจากนี้เรื่องวัฒนธรรมองค์การยังมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับองค์การที่ถูกควบ
รวมกิจการ (Merger) ถูกองค์การอ่ืนเข้าครองครองกิจการ (Acquisition) และองค์การร่วม (Joint 
Venture) เพราะในกรณีเหล่านี้มีปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งการเกิดการแบ่งแยก
วัฒนธรรม การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมที่โดดเด่น การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมผสมผสาน (ฮอฟสตีด , 
1997)  
 ชายน์ ได้อธิบายต่อว่าวัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญแม้กับองค์การที่ไม่ได้ต้อง
ควบรวมกับใคร เพราะวัฒนธรรมสามารถส่งผลกับองค์การได้ในทุกช่วงอายุ ส าหรับองค์การที่เกิดใหม่ 
วัฒนธรรมจะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ยึดเหนี่ยวสมาชิกให้อยู่กับองค์การ ส าหรับองค์การที่อยู่ในช่วง
วัยกลางคน ซึ่งจะเกิดหน่วยงานย่อยขึ้นในองค์การมากข้ึนก็มีประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่องค์การต้อง
ใส่ใจทั้งการด ารงรักษาวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม การบูรณาการวัฒนธรรมองค์การที่เริ่มมีความหลากหลาย 
และการดูแลเพ่ือปรับวัฒนธรรมองค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนไป และส าหรับ
องค์การที่มีอายุมาก ก็ต้องใส่ใจเรื่องการปรับตัวขององค์การ เพ่ือให้องค์การอยู่รอดต่อไปได้  
 จากค าอธิบายข้างต้นท าให้เข้าใจได้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีความส าคัญกับองค์การ
ทุกองค์การ เพราะมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จในการบริหารองค์การ และส าคัญต่อองค์การที่ถูก       
ควบรวม ไม่น้อยไปกว่าองค์การที่ไม่ถูกควบรวม และยังเป็นสิ่งที่องค์การต้องให้ความใส่ใจอยู่ตลอดทุก
ช่วงอายุขององค์การ 
 2.3.4 วิธีการในการวัดค่าประเด็นต่างๆ ของวัฒนธรรมองค์การ  
 ดังที่ได้น าเสนอก่อนหน้านี้ว่าวัฒนธรรมองค์การถูกศึกษาในแง่มุมที่แตกต่างกันไป
หลายแง่มุม ทั้งในแง่ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ ความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์การ 
และมิติหรือรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ (ซึ่งในเรื่องมิติและรูปแบบวัฒนธรรมองค์การนี้มีแนวคิดใน  
การจ าแนกรูปแบบหรือมิติของวัฒนธรรมองค์การต่างกันไปอย่างมาก) ซึ่งผู้เขียนสรุปได้ ดังนี้  
 1) ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ  
  (1) นิยาม ความหมาย และลักษณะของวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
   นักวิชาการที่สนใจศึกษาวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะที่ให้ความสนใจกับ
ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การนั้น มีความคิดที่ค่อนข้างไปในทางเดียวกันเกี่ยวกับความหมาย 
หรือลักษณะของวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กล่าวคือ มองว่าองค์การที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง หมายถึง 
องค์การที่สมาชิกมีความคิดไปในทางเดียวกัน ยึดถือค่านิยม ความเชื่อ ตลอดจนแบบแผนพฤติกรรมที่
เหมือนกัน  
   จากการส ารวจวรรณกรรมครั้งนี้ พบการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมองค์การ
ที่กล่าวถึงความเข้มแข็งของวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่เข้มแข็งตั้งแต่ ปี 1972 โดยเป็นการศึกษาของ 
การ์เนียร์ (1972) เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหานักเรียนนายร้อย ในส่วนหนึ่ง
ของบทความนี้ การ์เนียร์ ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมในโรงเรียนนายร้อยว่ามีความเข้มแข็งอย่างมาก เพราะ
มีการกวดขันให้นักเรียนนายร้อยปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับการเป็นทหารอยู่เสมอ  



53 
 

   หลังจากบทความของ การ์เนียร์ แล้ว ได้มีหนังสือ หรือบทความของ
นักวิชาการท่านอ่ืนกล่าวถึง และให้ความสนใจกับความเข้มแข็งของวัฒนธรรม บางผลงานก็ให้
ความส าคัญในฐานะที่เป็นประเด็นหลักของผลงานนั้น ในขณะที่บางส่วนเพียงแต่กล่าวถึงความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมเพียงผิวเผิน เพ่ือประกอบการอธิบายประเด็นหลักท่ีตนเองศึกษา  
   ผลงานต่อมาที่เริ่มท าให้เกิดความกระจ่างของความหมายของวัฒนธรรม
องค์การที่เข้มแข็งมากขึ้น ได้แก่ บทความของ ซาธ (1983) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งนั้น 
หมายถึง สภาพที่สมาชิกในองค์การมีความเห็นไม่ตรงกันอยู่น้อย และได้ขยายความในหนังสือของ
ตนเอง (ซาธ, 1985) ต่อไปอีกว่าวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนั้นหมายถึงการที่วัฒนธรรมนั้นมีความเข้มข้น 
และสามารถพิจารณาความเข้มแข็งได้ใน 3 ประเด็น ได้แก่ จ านวนสมมติฐานที่มีร่วมกัน (Thickness) 
ความกว้างของการแพร่กระจายของสมมติฐาน (Extent of Sharing) ความชัดเจนในการจัดล าดับ
ความส าคัญของสมมติฐานต่างๆ (Clarity of Order) 
   เดนิสัน (1984) เป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่กล่าวถึงความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์การ โดยความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของ เดนิสัน นั้นมีส่วนที่ต่างไปจาก
แนวคิดของ ซาธ ตรงที่ เดนิสัน มองว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
ดังนั้น ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การจึงเกี่ยวโยงอยู่กับโอกาสการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การ
ในการบริหารองค์การ 
   หนังสือหรือบทความทางด้านวัฒนธรรมองค์การในช่วงเวลาต่อมาค่อนข้าง
จะมองความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การในแง่ที่เป็นความเหมือนของวัฒนธรรมร่วมกันของสมาชิก
องค์การ ความกว้างของขอบเขตของการเผยแพร่วัฒนธรรม (ยิ่งเผยแพร่และยึดถือร่วมกันมากยิ่ งถือ
ได้ว่ามีความเข้มแข็งมาก) ดังจะเห็นได้จาก บทความของ กอร์ดอน  (1991) บทความของ เมอเล 
(2003) และหนังสือของ ดาฟท์ (2004) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของแนวคิดที่มีร่วมกันใน
บรรดาผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมองค์การ 
   อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่มีต่อความเข้มแข็งของวัฒนธรรมข้างต้น เป็นเพียง
แนวคิดที่มองเฉพาะในแง่ของความเชื่อ หรือค่านิยมเท่านั้น ซึ่งในประเด็นนี้ คอลควิทท์ , เลอพายน์ 
และ เวสสัน (2009) ได้แสดงความคิดเสริมเข้าไปอีกว่าวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนั้นนอกจากจะคิด
เหมือนกันแล้ว ยังต้องแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความคิดดังกล่าวด้วย หรือกล่าวในอีก
แง่หนึ่งได้ว่า วัฒนธรรมที่เข้มแข็งไม่ได้หมายถึงแค่คิดเหมือนกัน เชื่อเหมือนกัน แต่ความคิดและ      
ความเชื่อเหล่านั้นต้องถูกแสดงออกเป็นการกระท าของสมาชิกองค์การด้วย ซึ่งแนวคิดเช่นนี้สอดคล้อง
กับ Quick และ เนลสัน (2009) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งนั้นหมายถึงการที่สมาชิก
องค์การมีความคิด ความเชื่อที่เหมือนกัน และแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความคิดและความเชื่อนั้น          
จนเป็นที่ประจักษ์และรับรู้ได้โดยบุคคลภายนอกองค์การ 
  (2) กรอบแนวคิด และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของวัฒนธรรม
องค์การที่ถูกศึกษา 
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   ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงแนวคิดที่ผู้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การมีต่อ      
ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ บทบาทท่ีความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การมีต่อองค์การ และ
การน าเสนอว่ามีประเด็นใดที่ถูกหยิบยกมาอธิบายด้วยความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ หรือ  
ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การนั้นถูกอธิบายด้วยปัจจัยใดบ้าง  
   นักวิชาการที่ให้ความสนใจเรื่องความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การใน
ช่วงแรกมีแนวคิดว่าความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่สูงหรือ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลขององค์การได้ ซึ่งแนวคิดนี้ถูกเรียกภายหลังว่าเป็นแนวคิด Strong Culture 
Perspective (แซฟโฟลด์, 1988; ควิก และ เนลสัน, 2009) ตัวอย่างของแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การกับผลการปฏิบัติงานนี้ ได้แก่ ปีเตอร์ส และ วอเตอร์แมน 
(1982) และ เดนิสัน (1984) แต่แนวคิดเช่นนี้ก็ไม่ได้อธิบายว่าความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การจะ
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การโดยตรง และเสมอไป เพราะ ปีเตอร์ส  และ วอเตอร์แมน ก็ได้
เสนอลักษณะของวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการประสบความส าเร็จขององค์การไว้ ไม่ใช่ว่าวัฒนธรรม
องค์การทุกแบบจะประสบความส าเร็จ ในท านองเดียวกัน เดนิสัน  เองก็เสนอว่าวัฒนธรรมองค์การ
ไม่ใช่เพียงแค่มีความเข้มแข็ง แต่จะต้องมีลักษณะ (Traits) ที่เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์การด้วย 
หรือ คอตเทอร์ และ เฮสเคตต์ (1992) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ต้องเป็นวัฒนธรรมที่เหมาะสม
กับกลยุทธ์ขององค์การ และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ได้ แนวคิดของ     
เรย์นีย์ และ สตายน์เบาเออร์ (1999) ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งต้องมีความเข้ากับได้กับ
พันธกิจขององค์การจึงจะเป็นผลดี และแนวคิดของ แซฟโฟลด์ (1988) โซเรนเซน (2002) ซึ่งเสนอว่า
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งจะเป็นประโยชน์ต่ออ (โอ’ เรลลี, แชทแมน และ คัลด์เวลล์ 1991) องค์การที่อยู่
ในสภาพแวดล้อมที่มีความแน่นอนเท่านั้น  
   ดังนั้น ในภาพรวมอาจกล่าวได้ว่านักวิชาการที่ให้ความสนใจกับความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมองค์การมีแนวคิดที่ค่อนข้างระมัดระวังในการน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมองค์การกับความส าเร็จขององค์การ กล่าวคือ มองว่าความเข้มแข็งของวัฒนธรรม
องค์การจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การได้ ต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนร่วมด้วย เช่น รูปแบบของวัฒนธรรม
องค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ เป็นต้น  
   นอกจากจะมีแนวคิดเกี่ยวกับผลดีของวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้ว ยังมีแนวคิด
ว่าวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การได้ เช่น แนวคิดของ เรย์นีย์ และ สตายน์เบาเออร์ 
(1999) ซึ่งเสนอว่าองค์การภาครัฐนั้น หากมีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งอาจไม่ยอมรับการตรวจสอบ
จากสังคม ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การได้ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ อาร์จูน  (2006) 
ซึ่งเสนอว่าวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง อาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านกลยุทธ์ คือ ท าให้กลยุทธ์ของ
องค์การยึดติดอยู่กับผลระยะสั้น (Strategic Myopia) และปัญหาด้านโครงสร้าง คือ ท าให้เกิดความ
เฉื่อยทางโครงสร้าง ไม่สามารถปรับโครงสร้างให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นได้ และแนวคิดของ 
คอลควิทท์, เลอพายน์ และ เวสสัน (2009) ซึ่งเสนอว่าการมีวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง อาจก่อให้ 
เกิดปัญหาในการควบรวมองค์การกับองค์การอ่ืน ขาดความหลากหลายของความคิด เพราะองค์การที่
มีวัฒนธรรมเข้มแข็งจะรักษาไว้ได้แต่สมาชิกองค์การที่เข้ากันได้กับวัฒนธรรมหลักขององค์การเท่านั้น 
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   แนวคิดที่นักวิชาการมีต่อความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ นอกจากจะ
มีทั้งแนวคิดที่มองผลดี และแนวคิดที่มองผลเสียที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้ว ยังมีแนวคิด
ที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดทั้งสองด้าน ว่าเป็นสมมติฐานที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงขององค์การเท่าใดนัก ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของ แซฟโฟลด์ (1988) ซึ่งเสนอว่า 
Strong Culture Perspective นั้น มีจุดอ่อนที่ส าคัญใน 2 เรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ การมีสมมติฐานว่า
องค์การมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเพียงวัฒนธรรมเดียว (Unitary Culture) และนอกจากจะมีสมมติฐานที่
ผิดแล้ว นิยามของความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การยังเป็นสิ่งที่มีความก ากวมอยู่มากอีกด้วย 
  (3) วิธีวัดความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ และองค์ประกอบของ       
ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ 
   ข้อวิจารณ์ที่ แซฟโฟลด์ (1988) มีต่อแนวคิดเรื่องความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์การแม้จะเป็นข้อวิจารณ์ที่เสนอไว้กว่า 20 ปีที่แล้ว แต่ก็ยังคงเป็นข้อวิจารณ์ที่สะท้อน
ความเป็นจริงเกี่ยวกับจุดอ่อนของแนวคิดนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะจากการส ารวจวรรณกรรมครั้งนี้ ท า
ให้พบว่าในบรรดาผลงานที่กล่าวถึงความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การนั้น บ้างก็กล่าวถึงความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมองค์การเพ่ือเสริมข้อสรุปจากการศึกษา บางผลงานไม่ได้ให้ความหมายของความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมองค์การ และท่ีมีน้อยไปกว่าผลงานที่ให้นิยามความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การคือที่
อธิบายว่าจะวัด หรือมีแนวคิดในการวัดความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การได้อย่างไร 
   ในส่วนที่จะน าเสนอต่อจากนี้  เป็นการรวบรวมแนวคิดเรื่องการวัด       
ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ ว่าความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การมีองค์ประกอบหรือมิติ
อย่างไร และจะสามารถวัดความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การได้อย่างไร  
   แนวคิดแรก ได้แก่ แนวคิดของ ซาธ (1985) ซึ่งเสนอว่าความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์การสามารถพิจารณาได้ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ Thickness (จ านวนสมมติฐานที่มี
ร่วมกัน) Extent of Sharing (ความกว้างของการแพร่กระจายของสมมติฐาน) Clarity of Order 
(ความชัดเจนในการจัดล าดับความส าคัญของสมมติฐานต่างๆ) ซึ่งองค์ประกอบด้านจ านวนสมมติฐาน
ที่มีร่วมกันนี้ กับความกว้างของการแพร่กระจายของสมมติฐานนี้ ถือได้ว่าใกล้เคียงกับมิติความเข้มข้น
ของวัฒนธรรม (Intensity) ซึ่งเป็นแนวคิดของ โอ’ เรลลี, แชทแมน และ คัลด์เวลล์ (1991) ซึ่งเสนอ
ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การนั้นพิจารณาได้จาก 2 มิติ ได้แก่ ความเข้มข้น ( Intensity) กับ
ความชัดเจน (Crystallization) 
   ส าหรับแนวทาง (Approach) ในการวัดความเข้มแข็งของวัฒนธรรม
องค์การนั้น บราวน์ (1995) ได้เสนอเอาไว้ในหนังสือของตนเองว่า เราอาจวัดความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์การได้จาก 2 แนวทางหลักๆ ได้แก่ การวัดจากสิ่งประดิษฐ์ (Artifactual Approach) 
กับการวัดจากความเห็นพ้อง/ความเข้มข้น (Consensus/Intensity Approach)   
   นักวิชาการที่ได้วัดและวิเคราะห์ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ และ
เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการวัดค่านี้ ได้แก่ ฮอฟสตีด และคนอ่ืนๆ (1990) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมของหลายๆ ประเทศ โดยใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพ ในส่วนที่ใช้วิธีการ
เชิงปริมาณนั้น ได้วัดค่าความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การด้วยการค านวณค่าผกผัน ( Inverse) ของ
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดว่า มองความ
เข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การในแง่ที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์การ 
 2) ความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์การ  
  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นประเด็นที่ถือได้ว่าเกี่ยวข้องกับความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรมองค์การอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะโดยนิยามแล้วความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การย่อม
หมายถึงการมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่น้อย และในทางกลับกัน หากมีความเข้มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์การน้อย ก็หมายความว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาก  
  จากการสืบค้นวรรณกรรมทางด้านวัฒนธรรมองค์การครั้งนี้ ท าให้พบผลงานที่
กล่าวถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี 1973 ซึ่งเป็นผลงานของ เพย์น และ แมนส์ฟิลด์ 
(1973) ที่กล่าวถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม โดยความหลากหลายนี้เกิดจากการที่องค์การ
ประกอบด้วยคนจากหลายสาขาวิชาชีพ ดังนั้น ยิ่งองค์การมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น และความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ก็ส่งผลต่อบรรยากาศขององค์การ ซึ่งเป็น
ประเด็นหลักในผลงานชิ้นนี้ของ เพย์น และ แมนส์ฟิลด์  
  แนวคิดในระยะต่อมาเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมองค์การ เริ่มแสดง
ให้เห็นการมองความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแง่ที่เป็นผลดีต่อองค์การ ได้แก่ แนวคิดในบทความ
ของ คอกซ์ และ เบลค (1991) ซึ่งเสนอให้องค์การใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้เป็นประโยชน์ 
โดยสามารถเสริมประสิทธิผลขององค์การ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันขององค์การได้  
  แนวคิดของนักวิชาการท่านอ่ืนที่เห็นด้วยกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย 
ได้แก่ แนวคิดของ ชายน์ (1999) ซึ่งเสนอว่าองค์การในช่วงเวลานั้น ก าลังเผชิญกับความหลากหลาย
ในองค์การมากยิ่งขึ้น และองค์การสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายนั้นได้ โดยจะต้องเริ่ม
จากการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกลุ่มที่มีความคิดต่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความคิดในเชิงดูถูก
ซ่ึงกันและกันว่าวัฒนธรรมหรือความคิดของกลุ่มตนดีกว่าของกลุ่มอ่ืน  
  ส่วนแนวคิดที่ขยายความให้ชัดเจนขึ้นว่าเหตุใดความหลากหลายของวัฒนธรรม
จึงเกิดผลดีต่อองค์การ ได้แก่ แนวคิดของ โฟลดี (2004) ซึ่งเสนอว่าการมีวัฒนธรรมที่หลากหลายจะ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของสมาชิกองค์การได้ และนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้แล้ว อีกแนวคิด
หนึ่งซึ่งเสนอโดย สโลคัม และ เฮลล์รีเกล (2007) ว่าการมีสมาชิกองค์การที่มีความหลากหลายนั้นจะ
ท าให้องค์การมีความสามารถในการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดที่หลากหลาย มีการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น 
และสามารถท างานเชิงสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น 
 3) รูปแบบหรือมิติของวัฒนธรรมองค์การ  
  (1) แนวคิดในการจ าแนกรูปแบบ หรือมิติของวัฒนธรรม 
   จากการส ารวจวรรณกรรมครั้งนี้ พบการจ าแนกรูปแบบวัฒนธรรม และมิติ
ที่ถูกใช้ในการจ าแนกรูปแบบวัฒนธรรมซึ่งเสนอโดยนักวิชาการหลายๆ ท่าน ดังนี้ 
   แนวคิดของ โออูจิ 
   โออูจิ (1980) ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานขององค์การที่
แตกต่างกันสามารถจ าแนกตามกลไกในการควบคุมสมาชิกองค์การ 3 แบบ ได้แก่ องค์การที่เป็นแบบ
ตลาด (Market) ซึ่งควบคุมพฤติกรรมสมาชิกผ่านการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ องค์การที่เป็นแบบ
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ระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกด้วยกฎระเบียบ และองค์การที่เป็น
แบเครือญาติ (Clan) ซึ่งควบคุมสมาชิกองค์การผ่านระบบค่านิยมร่วมของสมาชิกในองค์การ  
   แนวคิดการจ าแนกรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่เสนอโดย โออูจิ  นี้       
ถูกอ้างอิงโดยนักวิชาการท่านอ่ืนในเวลาต่อมา เช่น การศึกษาของ เดชพานด์  และ ฟาร์เลย์ (2004)  
ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ แนวทางทางการตลาด ความคิดสร้างสรรค์ และผล
การปฏิบัติงานขององค์การ โดยแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การนั้นได้อ้างถึงองค์การที่มี วัฒนธรรม
แบบเครือญาติ และขยายความว่าเป็นองค์การที่สมาชิกองค์การยอมเสียสละท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์การได้มากกว่าองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบอื่น  
   นอกจากจะถูกอ้างอิงและขยายความโดยนักวิชาการท่านอ่ืนแล้ว แนวคิดนี้
ของ โออูจิ ยังได้ถูกผสมผสานเข้ากับแนวคิดของนักวิชาการท่านอ่ืน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรม
รูปแบบต่างๆ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเสนอแนวคิดของ เบทส์  และคนอ่ืนๆ (1995) ซึ่ง
อธิบายวัฒนธรรมทั้ง 3 แบบของ โออูจิ ว่าเป็นวัฒนธรรมองค์การที่มีความแตกต่างกันในมิติต่างๆ      
3 มิติด้วยกัน ได้แก่ ความเป็นปัจเจกบุคคล ระยะห่างเชิงอ านาจ และความเข้มแข็งของวัฒนธรรม
องค์การ ซึ่งเท่ากับเป็นการผสมผสานแนวคิดของ โออูจิ เข้ากับการพิจารณาวัฒนธรรมเป็นมิติ ซึ่งเป็น
แนวคิดของ ฮอฟสตีด  
   แนวคิดของ โออูจิ ในเรื่องนี้ ถูกนักวิชาการท่านอ่ืนอ้างถึง และน าไปใช้เป็น
กรอบในการศึกษาองค์การ และวัฒนธรรมองค์การในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 
   -  การศึกษาระบบการให้รางวัล: เป็นการศึกษาของ เคอร์  และ สโลคัม 
(1987) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบตลาด แบบระบบราชการ และแบบเครือญาติ 
ตามแนวคิดของ โออูจิ ว่ามีระบบการให้รางวัลที่แตกต่างกันหรือไม่ในองค์การเหล่านี้  
   - การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม: ได้แก่ การศึกษาของ ดักลาส, เดวิดสัน, 
และ ชวาร์ทซ (2001) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพนักงานบัญชี โดยส่วนหนึ่งของการศึกษา
ได้หยิบยกแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ มาอธิบายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมว่าใน
องค์การที่มีวัฒนธรรมแบบเครือญาตินี้ มีความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การมากกว่าวัฒนธรรม
องค์การแบบอื่น จึงมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่แตกต่างกันออกไปด้วย 
   แนวคิดของ ดีล และ เคนเนดี 
   ดีล และเคนเนดี (1982) ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การในแง่
ของพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ และความหมายของพิธีกรรมเหล่านั้น ในส่วนหนึ่งได้เสนอแนวคิดว่า
เราสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมองค์การของแต่ละองค์การได้ด้วยมิติ 2 มิติ ได้แก่ 
ระดับความเสี่ยงของกิจกรรมขององค์การ กับความรวดเร็วของผลตอบกลับจากการกระท าของ
องค์การ เมื่อน า 2 มิตินี้มาสัมพันธ์กัน จะเป็นวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน 4 แบบ ได้แก่ 
วัฒนธรรมแบบ Tough-Guy Macho วัฒนธรรมแบบ Work-Hard/Play-Hard วัฒนธรรมแบบ Bet-
Your-Company และวัฒนธรรมแบบ Process โดยหลังจากที่ ดีล และเคนเนดี (1982) ได้อธิบายถึง
ลักษณะของวัฒนธรรมทั้ง 4 แบบแล้ว ยังได้อธิบายความแตกต่างของการท างานในองค์การที่มี
วัฒนธรรมแตกต่างกันในแง่ต่างๆ เช่น การแต่งกาย เป็นต้น 
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   แนวคิดของ แฮนดี 
   แฮนดี (1991) เสนอการจ าแนกรูปแบบวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 แบบ 
ได้แก่ วัฒนธรรมแบบเน้นอ านาจ แบบเน้นบทบาท แบบเน้นภารกิจ และแบบเน้นบุคคลแล้ว
เปรียบเทียบกับลักษณะของเทพเจ้าตามคติกรีกโบราณ 4 องค์ ได้แก่ Zeus, Apollo, Athena และ 
Dionysus ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังได้เสนอการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์การจากรูปแบบของ
วัฒนธรรมหนึ่งไปสู่รูปแบบอ่ืน ซึ่งเป็นผลทั้งจากการเปลี่ยนแปลงในองค์การเอง และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมที่องค์การเผชิญ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าใจความหลักท่ี แฮนดี ต้องการน าเสนออยู่
ที่การอธิบายการเปลี่ยนแปลงขององค์การ (เห็นได้จากชื่อรองของหนังสือ และหนังสือเล่มอ่ืนของ 
แฮนดี ที่น าเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงขององค์การเช่นกัน ได้แก่ หนังสือชื่อ “The Age of Unreason”) 
แต่แนวคิดของ แฮนดี ไม่ได้ถูกใช้เพ่ือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์การเท่านั้น แต่ยังถูกน าไปศึกษา
เรื่องความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวัฒนธรรมองค์การ โดยผู้ที่น าแนวคิดเรื่องรูปแบบของ
วัฒนธรรมของ แฮนดี ไปใช้เพ่ือการศึกษาความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ 
คาร์ทไรท์ และ คูเปอร์ (1993) 
   แนวคิดของ ฮอฟสตีด 
   แนวคิดในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่ถูกอ้างอิง และน าไปใช้ใน
การศึกษาองค์การในเรื่องอ่ืนๆ จ านวนมากแนวคิดหนึ่ง ได้แก่ แนวคิดของ ฮอฟสตีด  ซ่ึงเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การไว้หลายเรื่อง และมีแนวคิดท่ีไม่ต่างจากนักวิชาการท่านอ่ืนมากนัก แต่สิ่งที่
เรียกได้ว่าเป็นกรอบแนวคิดที่โดดเด่นของ ฮอฟสตีด ได้แก่ กรอบแนวคิดที่แยกพิจารณาวัฒนธรรม
องค์การเป็นมิติ เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมได้ โดยการเสนอแนวคิดของ      
ฮอฟสตีด นี้ Hodstede เสนอมิติส าหรับการพิจารณาวัฒนธรรมระดับประเทศไว้ 5 มิติ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมองค์การในระดับค่านิยม (5 มิติดังกล่าว ได้แก่ ระยะห่างเชิงอ านาจ การหลบเลี่ยง      
ความไม่แน่นอน ความเป็นปัจเจกบุคคล การให้ความส าคัญกับเพศที่แข็งแรง และแนวคิดเกี่ยวกับเวลา) 
ซ่ึงต่างจากมิติส าหรับการพิจารณาวัฒนธรรมองค์การ ซ่ึงเสนอไว ้6 มิติ ซ่ึงเก่ียวกับวฒันธรรมองค์การ
ในระดับการปฏิบัติ (6 มิติดังกล่าวได้แก่ Process-Oriented vs. Results-Oriented, Employee-
Oriented vs. Job-Oriented, Parochial vs. Professional, Open  System  vs. Closed  System, 
Loose  Control vs. Tight Control, และ Normative vs. Pragmatic) ทั้งนี้ เนื่องจากผลการศึกษา
ของ ฮอฟสตีด แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างที่มีระหว่างวัฒนธรรมของประเทศจะแสดงออกในระดับ
ค่านิยม ส่วนความแตกต่างที่มีระหว่างวัฒนธรรมองค์การจะแสดงออกในระดับการปฏิบัติ  
   จากการเสนอมิติในการพิจารณาความเหมือนหรือแตกต่างของวัฒนธรรม
ระดับประเทศ ต่างจากมิติในการพิจารณาวัฒนธรรมระดับองค์การของ ฮอฟสตีด ข้างต้น ท าให้ผู้ที่น า
กรอบแนวคิดของ ฮอฟสตีด ไปใช้ ต้องระมัดระวังว่าขอบเขตการศึกษาของตนเป็นการศึกษาในระดับใด 
และหยิบยกชุดของมิติที่ ฮอฟสตีด เสนอไปใช้ให้เหมาะสม เช่น การศึกษาวัฒนธรรมองค์การของ 
บลันท์ (1988) ซึ่งศึกษาวัฒนธรรมของประเทศบูรไน กับการศึกษาของ Fairchild (1989) ซึ่งศึกษา
เปรียบเทียบองค์กรต ารวจเยอรมนี กับสหรัฐอเมริกาใช้มิติส าหรับพิจารณาวัฒนธรรมระดับประเทศ
เป็นกรอบในการศึกษา เป็นต้น  
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   อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางท่านที่น ากรอบแนวคิดของ ฮอฟสตีด  ไปใช้
ในการศึกษา ก็น ามิติส าหรับการพิจารณาวัฒนธรรมระดับประเทศไปใช้ในการศึกษาวัฒนธรรมระดับ
องค์การ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะมีความเหมาะสมกับประเด็นของการศึกษามากกว่ามิติในการพิจารณา
วัฒนธรรมระดับองค์การ เช่น การศึกษาของ แจคคอฟสกี , สโลคัม และแมคเควด (1988) ซึ่งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดของผู้บริหารระดับสูงขององค์การกับวัฒนธรรมขององค์การหรือ
การศึกษาของ เบทส์ และคนอ่ืนๆ (1995) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การผลิตกับ
วัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น โดยทั้ง 2 ผลงานนี้ใช้มิติที่ ฮอฟสตีด เสนอไว้เพ่ือการพิจารณาวัฒนธรรม
ระดับประเทศ แม้จะเป็นการศึกษาวัฒนธรรมระดับองค์การก็ตาม 
   นอกจากจะมีการน าแนวคิดของ ฮอฟสตีด ไปศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังที่
ได้ยกตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังพบการน าแนวคิดของ ฮอฟสตีด ไปศึกษาการแสดงพฤติกรรมพลเมือง
ขององค์การ ซึ่งเป็นการศึกษาของ มูร์แมน และเบลคลีย์ (1995) ศึกษาทัศนคติยึดมั่นการคงสถานะ
ของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการศึกษาของ เจเลทคานิคซ์  (1997) การศึกษาผลที่การสื่อสารระดับ
คอมพิวเตอร์มีต่อวัฒนธรรมองค์การโดย แทน และคนอ่ืนๆ (1998) การศึกษาผลที่ความเป็นปัจเจก
บุคคลของวัฒนธรรมองค์การมีต่อการประสานงานขององค์การ ซึ่งเป็นการศึกษาของ เชน , เชน และ 
มายน์เดิล (1998) 
   กรอบแนวคิดแบบเครื่องมือวัดลักษณะวัฒนธรรมองค์กา ร (OCP: 
Organizational Culture Profile) 
   เครื่องมือวัดลักษณะวัฒนธรรมองค์การ (OCP: Organizational Culture 
Profile) นั้นเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การในเชิงปริมาณ แต่เดิมถูกสร้างขึ้น
เพ่ือวัดค่าวัฒนธรรมองค์การใน 10 มิติ ได้แก่ ภาวะผู้น า โครงสร้าง ความสร้างสรรค์ ผลการปฏิบัติงาน 
การวางแผน การสื่อสาร สภาพแวดล้อม การเป็นที่ท างานที่ให้ความส าคัญกับมนุษย์ในองค์การ      
การพัฒนาของปัจเจกบุคคล และการกล่อมเกลาสมาชิกใหม่แรกเข้า (แอชคานาซี , บรอดฟุต และ 
ฟัลกัส, 2000) แต่จากการพัฒนาเพ่ือใช้ศึกษาความสอดคล้องระหว่างค่านิยมของบุคคลกับวัฒนธรรม
องค์การว่าส่งผลต่อการตัดสินใจท างานอยู่กับองค์การอย่างไร หรือไม่โดย โอ’ เรลลี, แชทแมน และ 
คัลด์เวลล์ (1991) OCP เป็นเครื่องมือวัดที่ประกอบไปด้วยประโยค 54 ประโยคให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้คะแนนค่านิยมของตนเอง และขององค์การ ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือให้คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ว่ามี         
ความสอดคล้องมากเพียงใด จากนั้นแยกองค์การที่ศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ องค์การที่มีความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การมาก กับองค์การที่มีความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การน้อย ว่ามี
ความแตกต่างของตัดสินใจท างานอยู่กับองค์การหรือไม่  
   ส่วนหนึ่งของการศึกษาของ โอ’ เรลลี, แชทแมน และ คัลด์เวลล์ ที่กล่าว
ข้างต้น มีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือลดจ านวนตัวแปรเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การลง 
ท าให้ได้เป็นมิติของการวัดค่าทั้งหมด 7 มิติ ได้แก่ การให้ความส าคัญกับรายละเอียด (Attention to 
Details) การให้ความส าคัญกับเสถียรภาพ (Stability) การให้ความส าคัญกับทีม (Team Oriented) 
การให้ความเคารพต่อบุคลากร (Respect for People) การให้ความส าคัญกับผลการท างาน 
(Outcome Oriented) ความคิดในเชิ งก้ าวร้ าว  (Aggressiveness) และความคิดสร้ างสรรค์  
(Innovation)  
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   จากการจ าแนกเป็น 7 มิติข้างต้น ได้มีนักวิชาการที่อ้างอิงถึงกรอบแนวคิด
การวัดแบบ OCP ตั้งข้อสังเกตว่าทั้ง 7 มิติเป็นมิติย่อย ซึ่งอาจจัดกลุ่มเป็น 3 มิติหลักๆ ได้แก่ ค่านิยม
เกี่ยวกับงาน ค่านิยมเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และค่านิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมปัจเจกบุคคล
โดยข้อสังเกตนี้พบได้จากผลงานของ เชอริแดน (1992) ซึ่งศึกษาผลที่วัฒนธรรมองค์การมีต่อการ
รักษาบุคลากรเอาไว้กับองค์การ โดยวัฒนธรรมองค์การถูกศึกษาในแง่ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ให้
ความส าคัญหน้าที่ในงาน หรือเป็นวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
   จากตัวอย่างของผลงานต่างๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการศึกษาวัฒนธรรมตาม
กรอบของเครื่องมือ OCP นี้ มักเป็นการศึกษาวัฒนธรรมองค์การเพ่ือให้ทราบว่ามีความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การมากน้อยเพียงใด ซ่ึงต้ังอยู่บนสมมติฐานท่ีส าคัญวา่ความสอดคล้องน้ีจะส่งผล
ต่อการตัดสินใจของสมาชิกในการที่จะท างานอยู่กับองค์การ แต่สมมติฐานที่ก็ถูกพัฒนารายละเอียด
เพ่ิมเติมขึน้อีกว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับค่านิยมในระดับใดขององค์การเป็นความสอดคล้อง
ที่ส าคัญที่สุด (เพราะมีแนวคิดว่าวัฒนธรรมองค์การนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับองค์การ ระดับแผนก) 
โดยการพัฒนานี้เห็นได้จากผลงานของ แอดคินส์ และคัลด์เวลล์ (2004)  
  นอกจากจะมีการใช้เครื่องมือ OCP เพ่ือศึกษาความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การแล้ว นักวิชาการบางท่านยังได้น ากรอบแนวคิดของเครื่ องมือ OCP ไปใช้ในการศึกษาว่า
ลักษณะอุตสาหกรรมขององค์การ ส่งผลต่อวัฒธรรมองค์การหรือไม่อย่างไรอีกด้วย ซึ่งการศึกษาเช่นนี้
เป็นการศึกษาของ แชทแมน และเจห์น (1994) 
   กรอบแนวคิดค่านิยมที่แข่งขันกัน (CVF: Competing Values Framework) 
   กรอบแนวคิดค่านิยมที่แข่งขันกัน เป็นกรอบแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นความแตกต่างของค่านิยมของแต่ละองค์การ โดยความแตกต่างของค่านิยมนี้เกิดขึ้นจาก
ความแตกต่างใน 2 มิติที่ส าคัญ ได้แก่ การมุ่งเน้นภายนอกองค์การ-การมุ่งเน้นภายในองค์การ การมุ่งเน้น
ความแน่นอน-การมุ่งเน้นความยืดหยุ่น เมื่อน า 2 มิตินี้มาสัมพันธ์กัน จะได้เป็นรูปแบบค่านิยมของ
องค์การ 4 รูปแบบ ได้แก่ ค่านิยมแบบเน้นกลุ่ม แบบเน้นการพัฒนา แบบเน้นล าดับชั้น และแบบเน้น
ความมีเหตุผล (แซมมูโต และ โอ’ คอนเนอร์, 1992)   
   เนื่องจากการศึกษาวัฒนธรรมองค์การตามกรอบแนวคิดค่านิยมที่แข่งขันนี้ 
มีผู้อ้างถึง และน าไปใช้จ านวนมาก ชื่อเรียกวัฒนธรรมองค์การแต่ละแบบจึงถูกเรียกต่างกัน เช่น        
แบบเน้นการพัฒนาบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นแบบยึดหยุ่น (Adhocracy) เป็นต้น แต่สิ่งที่ยืนยันได้ว่าเป็น
แนวคิดท่ีมาจากพ้ืนฐานเดียวกันคือการใช้มิติ 2 มิติที่เหมือนกันในการจ าแนกรูปแบบวัฒนธรรม  
   จากการส ารวจผลงานทางด้านวัฒนธรรมองค์การครั้งนี้ พบว่ากรอบแนวคิด
ค่านิยมท่ีแข่งขันกันถูกน าไปใช้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   - ประสิทธิผลขององค์การ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การกับประสิทธิผลขององค์การ เป็นประเด็นที่มีผู้สนใจศึกษามาก โดยเฉพาะการศึกษาวัฒนธรรม
องค์การโดยใช้กรอบแนวคิดค่านิยมที่แข่งขัน ซึ่งค่านิยมแต่ละแบบนั้นให้ความส าคัญกับเป้าหมายของ
องค์การที่แตกต่างกัน ดังนั้น การส ารวจวรรณกรรมครั้งนี้จึงพบการศึกษาที่กล่าวถึงการจ าแนก
วัฒนธรรมตามกรอบแนวคิดค่านิยมที่แข่งขัน ได้แก่ การศึกษาประสิทธิผลขององค์การการศึกษาของ 
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สมาร์ท และเซนต์ จอห์น (1996) การศึกษาผลที่วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น ามีต่อผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การ โดย ออกบอนนา และแฮร์ริส (2000)  
   - แนวทางทางการตลาดขององค์การ: จากกรอบแนวคิดว่าวัฒนธรรม
องค์การส่งผลต่อความเชื่อ ค่านิยม การตัดสินใจ และพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ น าไปสู่สมมติฐาน
ว่าวัฒนธรรมองค์การสามมารถส่งผลต่อแนวทางทางการตลาดขององค์การได้ โดยการศึกษาใน
ประเด็นนี้เป็นผลงานของ เดชพานด์ และฟาร์เลย์ (1999)  
   - การน าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์การ: การศึกษาผลที่
วัฒนธรรมองค์การมีต่อการปรับใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์การว่าท าให้มีการน า
วิธีการประเมินผลมาใช้อย่างไร มีการใช้วิธีการประเมินผลมาใช้หลากหลายวิธีเพียงใด เห็นได้จาก
การศึกษาของ เฮนรี (2003) แต่เนื่องจาก เฮนรี มีกรอบแนวคิดว่าผลที่วัฒนธรรมองค์การมีต่อการน า
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้นั้นเป็นผลของความเป็นวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่น หรือควบคุม      
(มิติเดียวจากสองมิติของกรอบแนวคิดค่านิยมที่แข่งขันกัน) เท่านั้น เฮนรี จึงได้ประยุกต์กรอบแนวคิด
ค่านิยมที่แข่งขันกันเพ่ือใช้วัดว่าองค์การมีความยืดหยุ่น และการควบคุมมากน้อยเพียงใด โดยน า
คะแนนวัฒนธรรมฝั่งที่มุ่งเน้นความยืดหยุ่นทั้ง 2 รูปแบบมาบวกกันเป็นค่าความยืดหยุ่นของวัฒนธรรม
ขององค์การ และน าคะแนนวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการควบคุมมาบอกกันเป็นค่าการควบคุมของ
วัฒนธรรมองค์การ  
   - ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมขององค์การกับผู้บริหารระดับสูงของ
องค์การ: นอกจากจะศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ ขององค์การอย่างไรบ้าง ในทาง
กลับกันได้พบการศึกษาที่อธิบายว่าวัฒนธรรมองค์การได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ในองค์การเช่นกัน 
ได้แก่ การศึกษาของ กิเบอร์สัน และคณะ (2009) ที่ศึกษาว่าค่านิยมของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ
มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การอย่างไร 
   แนวคิดของ กอฟฟี และโจนส์ 
   กอฟฟี และโจนส์ ได้เสนอกรอบแนวคิดในการจ าแนกรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การโดยอาศัยมิติที่ส าคัญ 2 มิติ ได้แก่ ความเป็นมิตรในการรวมตัว (Sociability) กับความเป็น
ปึกแผ่นขององค์การ (Solidarity) ซึ่งคล้ายกับความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์การ เมื่อน ามิติทั้ง 2 นี้
มาสัมพันธ์กัน ได้เป็นวัฒนธรรมองค์การ 4 รูปแบบ ได้แก่ วัฒนธรรมแบบ Networked (High 
Sociability-Low Solidarity) วัฒนธรรมแบบ Fragmented (Low Sociability-Low Solidarity) 
วัฒนธรรมแบบ Communal (High Sociability-High Solidarity) และวัฒนธรรมแบบ Mercenary 
(Low Sociability-High Solidarity) โดยในการส ารวจวรรณกรรมครั้งนี้ พบการอ้างอิงแนวคิดของ 
กอฟฟี และ โจนส์ ในหนังสือทางด้านพฤติกรรมองค์การ (กรีนเบอร์ก และบารอน, 2003; คอลควิทท์, 
เลอพายน์ และเวสสัน, 2009) 
   แนวคิดของ ทรอมเพนาร์ส 
   ทรอมเพนาร์ส และแฮมพ์เดน-เทอร์เนอร์ (1998) ได้เสนอแนวทางการจ าแนก
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การเอาไว้โดยอาศัยมิติ 2 มิติ ได้แก่ การมุ่งเน้นความเสมอภาค-มุ่งเน้นล าดับชั้น 
(Egalitarian-Hierarchical) กับการมุ่งเน้นบุคลากร-การมุ่งเน้นภารกิจ (Person-Oriented-Task-
Oriented) และจากการน า 2 มิตินี้มาสัมพันธ์กัน ได้เป็นวัฒนธรรมองค์การ 4 รูปแบบ ได้แก่



62 
 

Incubator (Egalitarian and Person-Oriented), Guided Missile (Egalitarian and Task-Oriented), 
Family (Hierarchical and Person-Oriented), Eiffel Tower (Hierarchical and Task-Oriented) 
   หลังจากนั้น ทรอมเพนาร์ส ได้ร่วมกับ ออม (2004) (ทรอมเพนาร์ส และ 
ออม 2004) เสนอข้อสังเกตการจ าแนกวัฒนธรรมของ ทรอมเพนาร์ส และแฮมพ์เดน-เทอร์เนอร์ และ
การจ าแนกของนักวิชาการท่านอ่ืน พบว่ามีมิติที่แฝงอยู่ภายใต้การจ าแนกเหล่านี้ 9 มิติ หรือ 9 ทางเลือก 
(6 มิติเป็นเรื่องภายในองค์การ กับอีก 3 มิติเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อม
ขององค์การ) ได้แก่ การเลือกระหว่าง  
   - การมุ่งเน้นการปฏิบัติหรือการมุ่งเน้นความแน่นอน  
   - การมุ่งเน้นปัจเจกบุคคลหรือการมุ่งเน้นกลุ่ม  
   - การมุ่งเน้นผลงานหรือการมุ่งเน้นบุคคล 
   - การมุ่งเน้นความเสมอภาคหรือการมุ่งเน้นล าดับชั้น  
   - การมุ่งเน้นแรงบันดาลใจหรือการมุ่งเน้นเหตุผล 
   - การมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตหรือการมุ่งเน้นความมั่นคง
ต่อเนื่อง 
   - การมุ่งเน้นแรงขับภายในองค์การหรือการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ
ภายนอกองค์การ 
   - การมุ่งเน้นผลระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นหรือการมุ่งเน้นผลในระยะยาวจาก      
ผู้มีส่วนได้เสีย 
   - การมุ่งเน้นการแข่งขันกับภายนอกหรือการมุ่งเน้นการเป็นพันธมิตรกับ
ภายนอก  
   แนวคิดของ เดนิสัน 
   จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับ
ประสิทธิผลขององค์การ เดนิสัน (1990) ได้เสนอรูปแบบ (Trait) ของวัฒนธรรมองค์การ 4 ลักษณะ 
ได้แก่ Adaptability, Mission, Involvement, และ Consistency จากนั้นได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การร่วมกันกับ อานีล  มิชรา (เดนิสัน และมิชรา, 
1995) โดยใช้กรอบแนวคิดลักษณะ 4 ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การเป็นกรอบในการศึกษา โดยผล
จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ 4 แบบนี้ มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การที่แตกต่างกันไป เช่น วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นพันธกิจ (Mission) มีความสัมพันธ์กับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนขององค์การ ในขณะที่การปรับตัว (Adaptability) มีความสัมพันธ์กับ      
การเจริญเติบโตขององค์การ เป็นต้น 
   แนวคิดของ โอดอม, บอกซ์ และดันน์ 
   ในการศึกษาผลที่วัฒนธรรมองค์การมีต่อความผูกพันต่อองค์การ           
ความพึงพอใจ และความเหนียวแน่นของกลุ่ม โอดอม, บอกซ์ และดันน์ (1990) ได้เสนอกรอบในการ
จ าแนกวัฒนธรรมองค์การว่าสามารถจ าแนกได้ใน 3 มิติ ได้แก่ ความสร้างสรรค์ ( Innovative) ความ
เป็นระบบราชการ (Bureaucratic) และการสนับสนุนบุคลากร (Supportive) และวิเคราะห์ข้อมูลว่า



63 
 

ค่าของวัฒนธรรมองค์การแต่ละมิตินั้นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในการ
ท างาน และความเหนียวแน่นของกลุ่มมอย่างไรหรือไม่ 
   แนวคิดของ คีตัน และ เมนกิสตู 
   การศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมของผู้บริหารขององค์การ โดย คีตัน และเมนกิสตู 
(1992) ได้เก็บข้อมูลการรับรู้วัฒนธรรมของผู้บริหารองค์การ โดยอาศัยแนวคิดของ มาร์ค อเลกซานเดอร์ 
ซึ่งวัดค่าวัฒนธรรมองค์การใน 10 มิติ ด้วยกัน ได้แก่  
   - Organizational and Personal Pride 
   - Performance Excellence 
   - Teamwork and Communication 
   - Leadership and Supervision 
    Cost-Effectiveness and Productivity 
   - Associate Relation 
   - Citizen Relation 
   - Innovation and Creativity 
   - Training and Development 
   - Candor and Openness 
   แนวคิดของ บากัต, คีเดีย, ฮาร์เวสตัน และทรีแอนดีส 
   ในการศึกษาเรื่องการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์การ บากัต  และคนอ่ืนๆ 
(2002) ได้เสนอกรอบแนวคิดในการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การใน 2 มิติ ได้แก่ Individualist-
Collectivist กับ Verticalness-Horizontalness จากนั้นน า 2 มิตินี้มาสัมพันธ์กัน จะได้เป็นวัฒนธรรม 
องค์การ 4 รูปแบบ (วัฒนธรรมแบบ Vertical Individualism, แบบ Horizontal Individualism, 
แบบ Vertical Collectivism, และแบบ Horizontal Collectivism) ซึ่งผู้เขียนได้น าไปศึกษาผลที่
วัฒนธรรมแต่ละแบบมีต่อการส่งผ่านความรู้ระหว่างองค์การ 
   แนวคิดของ เหลียง, บากัต, บูคาน, เอเรซ และกิบสัน 
   เหลียง และคนอ่ืนๆ (2005) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ และน าเสนอผลการส ารวจ โดยการส ารวจวัฒนธรรมส าหรับการศึกษาครั้งนี้
เป็นไปตามกรอบซึ่งประดิษฐ์โดยคณะผู้เขียน จากกรอบแนวคิด และมิติในการจ าแนกวัฒนธรรม
องค์การของนักวิชาการหลายท่านประกอบกัน กลายเป็นกรอบแนวคิดจ าแนกวัฒนธรรมองค์การแยก
เป็น 7 มิติ ได้แก่ ความเป็นอนุรักษ์นิยม (Conservatism) ความเป็นอิสระทางความคิด (Intellectual 
Autonomy) ความเป็นอิสระในด้านอารมณ์ (Affective Autonomy) ความเป็นล าดับชั้น (Hierarchy) 
ความยึดมั่นในความเท่าเทียม (Egalitarian Commitment) การมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ (Mastery) 
และความกลมเกลียว (Harmony) 
  (2) เปรียบเทียบการจ าแนกมิติ และรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ 
   ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมองค์การโดยการจ าแนกมิติกับการ
จ าแนกรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การนั้นมี ข้อสังเกตของ แอชคานาซี, บรอดฟุต และฟัลกัส (2000) 
ว่าการศึกษาเพ่ือวัดค่าวัฒนธรรมองค์การนั้นมีการศึกษา 2 แบบ คือ การศึกษาเพ่ือจ าแนกรูปแบบ 
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(Typologize) กับการศึกษาเพ่ือวัดค่าลักษณะต่างๆ ของวัฒนธรรม (Profiling) ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่
สอดคล้องกับข้อสังเกตของ โดนีย์, แคนนอน และมุลเลน (1998) ซึ่งตั้งข้อสังเกตเพ่ิมเติมไปอีกว่าหาก
เป็นการศึกษาจากแนวคิดแบบสังคมศาสตร์แล้วจะเน้นการศึกษาแบบจ าแนกประเภทวัฒนธรรม        
แต่หากเป็นการศึกษาแนวทางอ่ืน จะใช้การศึกษาแยกเป็นมิติ 
   อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจวรรณกรรมครั้งนี้ ท าให้เห็นว่าการศึกษา
วัฒนธรรมองค์การที่มีการจ าแนกมิติ กับการจ าแนกรูปแบบวัฒนธรรมองค์การนั้น เป็นการศึกษาที่มี
ความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก เพราะแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เป็นทั้งการ
จ าแนกมิติ และน ามิติท่ีจ าแนกได้มาสัมพันธ์กันจนได้เป็นรูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น แนวคิด
ของ ดีล และเคนเนดี และแนวคิดของ ทรอมเพนาร์ส เป็นต้น  
   อีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้เส้นแบ่งระหว่างการวัดค่าวัฒนธรรมแยกเป็นมิติกับ
การศึกษาเพ่ือจ าแนกประเภทวัฒนธรรมเลือนลงไปอีกก็คือ การที่ผู้ศึกษาบางท่านใช้กรอบแนวคิดที่
เป็นการจ าแนกรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ แต่ในขั้นของการเก็บรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล        
ได้วิเคราะห์เสมือนว่ารูปแบบวัฒนธรรมแต่ละรูปแบบเป็นมิติหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ เช่น
การศึกษาของ ออกบอนนา และแฮร์ริส (2000) ซึ่งจ าแนกรูปแบบวัฒนธรรมออกเป็น 4 รูปแบบ      
แต่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ เก็บข้อมูลของวัฒนธรรมองค์การ ว่ามีความรูปแบบ        
4 ทั้ง 4 รูปแบบนั้นมากน้อยเพียงใด  
   แม้ว่าแนวคิดเก่ียวกับการจ าแนกมิติ หรือการจ าแนกรูปแบบของวัฒนธรรม
องค์การ (หรือในบางกรณีเป็นการจ าแนกวัฒนธรรมของประเทศ) นั้นจะมีผู้เสนอไว้จ านวนมาก แต่สิ่ง
ที่สังเกตได้อย่างหนึ่งจากการส ารวจแนวทางการจ าแนกต่างๆ เหล่านั้นคือผู้เสนอแนวทางในการ
จ าแนกจะมีเป้าหมายที่ค่อนข้างเจาะจงในการเสนอกรอบแนวคิดในการจ าแนก หรือกล่าวอีกแง่หนึ่ง
คือ เป้าหมายหรือค าถามของการศึกษาจะเป็นตัวชี้น าแนวคิดในการจ าแนกมิติ และรูปแบบของ
วัฒนธรรมองค์การ เช่น การจ าแนกตามกรอบแนวคิดค่านิยมที่แข่งขันกัน มีความมุ่งหมายที่จะแสดง
ให้เห็นเป้าหมายที่ต่างกันขององค์การ การจ าแนกตามกรอบแนวคิดของ ดีล และเคนเนดี เน้นพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ หรือกรอบแนวคิดของ โออูจิ เน้นพิจารณาเปรียบเทียบกลไก
การควบคุมที่องค์การใช้กับสมาชิก เป็นต้น และเมื่อผู้เสนอกรอบแนวคิดมีเป้าหมายพ้ืนฐานในการ
จ าแนกก่อนที่จะเสนอเช่นนี้ ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้อ้างอิงและน ากรอบแนวคิดเหล่านั้นไปใช้ ที่จะต้อง
เลือกกรอบแนวคิดให้เหมาะสมกับเป้าหมายของการศึกษาของตนเองด้วย 
 
2.4  ทฤษฎีและแนวคิดภาวะผู้น า  
 เนื่องจากผู้น าของผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากต่อ
การส่งเสริมหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น ดังนั้น ในที่นี้
ผู้เขียนจึงจะน าเสนอแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า โดยเฉพาะแนวคิด ทฤษฎีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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 2.4.1  ความหมายของภาวะผู้น า 
 นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้นิยามของภาวะผู้น าไว้ต่างกัน โดยมีตัวอย่าง ดังนี้  
 เฮมฟิลล์ และคูน (อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) กล่าวว่า ภาวะผู้น าคือ
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลเมื่อเขาก ากับกิจกรรมของกลุ่มเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
 แทนเนนบอม, เวชเลอร์ และมาสซาริก (อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) ให้
นิยามว่า ภาวะผู้น าคืออิทธิพลระหว่างบุคคล การด าเนินการในสถานการณ์หนึ่งๆ และการก ากับ        
ทิศทางผ่านกระบวนการสื่อการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่เฉพาะ 
 สต๊อกดิลล์ (อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) นิยามว่าภาวะผู้น าคือการริเริ่ม
และธ ารงรักษาของโครงสร้างในความคาดหวังของปฏิสัมพันธ์ 
 แคทซ์ และคาห์น (อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) เสนอความเห็นว่าภาวะ
ผู้น าคือ การเพ่ิมของอิทธิพลที่เหนือกว่าการปฏิบัติตามกลไกตามค าสั่งในงานประจ าขององค์กร 
 เราช์ และเบห์ลิง (อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) อธิบายว่าภาวะผู้น าคือ
กระบวนการของอิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุ่มท่ีจัดตั้งเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ 
 เจคอบส์ และชาคส์ (อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) นิยามว่าภาวะผู้น าคือ
กระบวนการของการให้จุดมุ่งหมาย (ท่ีเปี่ยมไปด้วยทิศทาง) ต่อความพยายามของกลุ่มและเป็นเหตุให้
เกิดความพยายามที่มุ่งมั่นในการบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 ฮอสคิง (อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ,์ 2556) เสนอว่าผู้น าคือคนที่มีความสม่ าเสมอ
ในการสร้างความพยายามในการสนับสนุนความเป็นระเบียบทางสังคมและผู้ที่ถูกคาดหวังและรับรู้ว่า
จะต้องกระท าเช่นนั้น (ฮอสคิง อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 
 ล็อค (อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) มองว่าภาวะผู้น าคือกระบวนการโน้ม
น าผู้อ่ืนให้ด าเนินการเพ่ือไปสู่เป้าประสงค์ร่วมกัน 
 เบอร์นส์ (อ้างถึงใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ , 2556) มีแนวคิดว่าภาวะผู้น าคือ             
การด าเนินการเมื่อผู้คนระดมก าลังทางสถาบัน การเมือง จิตวิทยาและทรัพยากรอ่ืนเพ่ือที่จะปลุกเร้า 
มีส่วนร่วม และสร้างความพอใจต่อแรงจูงใจของผู้ตาม 
 ชายน์ (1992) มองว่าภาวะผู้น าคือความสามารถในการก้าวออกไปข้ามวัฒนธรรม 
เพ่ือเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการเพื่อให้สามารถปรับตัวได้มากข้ึน 
 ส าหรับนิยามที่แตกต่างกันนี้ ยุคล์ (2006) มีข้อสังเกตว่า ค าว่าภาวะผู้น า เป็นค าที่
ถูกสร้างขึ้นมาจากค าทั่วไปและเชื่อมโยงไปสู่ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์โดยที่ไม่มีการนิยามใหม่ ที่มา
ของค าว่าภาวะผู้น าเช่นนี้ จึงท าให้มีความคลุมเครือในความหมาย ซึ่งความสับสนยังได้เพ่ิมขึ้นอีกจาก
การที่มีการใช้ค าที่คลุมเครืออ่ืน เช่น ค าว่าอ านาจ การจัดการ การบริหาร การควบคุม และการก ากับ
ดูแล เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับภาวะผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของ Bennis (อ้างถึงใน 
ยุคล์, 2006) ว่าค าว่าภาวะผู้น าท าให้ผู้ศึกษาสับสนกับความก ากวมและซับซ้อน ท าให้ผู้ศึกษาประดิษฐ์
ค าอย่าไม่รู้จบเพ่ือศึกษามัน ในขณะที่แนวคิดภาวะผู้น ายังคงไม่ถูกนิยามอย่างชัดเจนพอ นิยามเกือบ
ทั้งหมดของภาวะผู้น าจะสะท้อนข้อสันนิษฐานว่าภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่มีการจงใจมีอิทธิพลของ
บุคคลหนึ่งต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือชี้น าโครงสร้างและส่งเสริมกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ในกลุ่มหรือองค์การ 
แต่ส่วนอื่นๆ ของนิยามทั้งหลายนั้นมีสิ่งที่เหมือนกันน้อยมาก  



66 
 

 ยุคล์ (2006) มีความเห็นว่า ประเด็นที่มีการถกเถียงเกี่ยวกับภาวะผู้น า ได้แก่ 
ประเด็นว่าภาวะผู้น าเป็นบทบาทที่เฉพาะตัวหรือเป็นกระบวนการร่วมกันเกี่ยวกับการมีอิทธิพล 
ประเด็นว่ากระบวนการมีอิทธิพลนั้นเป็นรูปแบบใด ประเด็นว่าความพยายามที่จะมีอิทธิพลเป็นไปเพ่ือ
เป้าหมายใด ประเด็นว่าการมีอิทธิพลนั้นมีพ้ืนฐานมาจากเหตุผลหรือความรู้สึก จากนั้น ยุคล์ (2006) 
จึงได้เสนอนิยามของภาวะผู้น าว่า นิยามที่เหมาะสมของภาวะผู้น า คือ กระบวนการมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน
เพ่ือให้เข้าใจและเห็นพ้องว่าต้องท าอะไร และจะท าสิ่งนั้นอย่างไร รวมถึงกระบวนการส่งเสริมให้ความ
พยายามของปัจเจกบุคคลหรือของส่วนรวมน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายร่วม โดยนิยามนี้ไม่ได้
หมายถึงเพียงแค่ความพยายามที่จะมีอิทธิพลและเกื้อหนุนงานในปัจจุบันของกลุ่มหรือองค์การเท่านั้น 
แต่รวมไปถึงการท าให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความท้าทายใน
อนาคต ภาวะผู้น าจะหมายถึงทั้งบทบาทที่เฉพาะ และกระบวนการมีอิทธิพลทางสังคม คนมากกว่า
หนึ่งคนสามารถที่จะแสดงบทบาทเป็นผู้น าได้ และภาวะผู้น าสามารถเป็นได้ทั้งกระบวนการทาง
เหตุผลและกระบวนการทางความรู้สึก 
 2.4.2  ภาพรวมของศึกษาภาวะผู้น า 
 1)  ตัวแปรของการศึกษาภาวะผู้น า 
  ยุคล์ (2006) มีข้อสังเกตว่าตัวแปรของการศึกษาภาวะผู้น า แยกออกได้เป็น        
3 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรลักษณะของผู้น า ตัวแปรลักษณะของผู้ตามและตัวแปรลักษณะของสถานการณ์
ซึ่งคล้ายคลึงกับ LIFE Model ของ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2556) ซึ่งเสนอว่าตัวแปรต้องท าความเข้าใจ
เมื่อศึกษาภาวะผู้น าประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้น า (Leader) อิทธิพล ( Influence) ผู้ตาม 
(Follower) และสภาพแวดล้อม (Environment) โดยสิ่งที่ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ เพ่ิมขึ้นมาก็คือเรื่อง
อิทธิพล ในขณะที่อีกสามตัวแปรที่เหลือนั้นสอดคล้องกับความคิดของ ยุคล์ ทั้งหมด  
 2) ระดับต่างๆ ของการวิเคราะห์ภาวะผู้น า 
  ในเรื่องนี้ ยุคล์ (2006) ได้เสนอไว้ว่าประกอบไปด้วย 4 ระดับ ได้แก่  
  ระดับ Intra-Individual Processes เป็นแนวทางการศึกษาที่มีทฤษฎีน้อย        
แต่นักทฤษฎีที่ศึกษาในเรื่องนี้จะเป็นนักทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ แรงจูงใจ 
และการเรียนรู้ที่อธิบายพฤติกรรมของผู้น า การศึกษาแนวทางนี้ได้ท าให้เกิดความเข้าใจที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น า 
  ระดับ Dyadic Processes อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับปัจเจกบุคคล 
การศึกษาแนวทางนี้มีสมมติฐานแฝงอยู่ว่าประสิทธิผลของภาวะผู้น าไม่สามารถที่จะเข้าใจได้โดยไม่
ศึกษาว่าผู้น าและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร ทฤษฎีทางด้านภาวะผู้น าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับนี้ 
ทฤษฎีในกลุ่มนี้มักจะละเลยที่จะให้ความส าคัญกับบริบทที่ล้อมรอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  ระดับ Group Processes เป็นการศึกษากระบวนการกลุ่ม ซึ่งในแนวทางนี้แยก
ได้เป็น 2 แนวทางย่อยๆ ได้แก่ การศึกษาลักษณะของบทบาทที่ผู้น ามีในกลุ่ม กับการศึกษาวิธีการที่
ผู้น าสามารถส่งเสริมประสิทธิผลของกลุ่ม การประชุมเป็นบริบทที่ส าคัญของการศึกษาภาวะผู้น าใน
ระดับกลุ่ม 
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  ระดับ Organizational Processes การศึกษาภาวะผู้น าในระดับกลุ่มที่กล่าวถึง
ก่อนหน้านี้ ช่วยท าให้เกิดความเข้าใจต่อภาวะผู้น าได้ดียิ่งขึ้นกว่าการศึกษาในระดับปัจเจกบุคคลและ
ระดับระหว่างบุคคล แต่ยังคงมีข้อจ ากัดที่ส าคัญ เพราะกลุ่มนั้นมักจะอยู่ในระบบสังคมที่ใหญ่
ยิ่งกว่านั้น ซึ่งการศึกษาระดับองค์การจะอธิบายภาวะผู้น าที่เกิดข้ึนในระบบเปิดที่ใหญ่กว่ากลุ่ม 
 3) แนวทางหลักในการศึกษาภาวะผู้น า 
  แนวทางหลักในการศึกษาภาวะผู้น า มีดังนี้ (ยุคล์, 2006)  
  การศึกษาลักษณะเฉพาะ ศึกษาลักษณะของผู้น า เช่น บุคลิก แรงบันดาลใจ 
คุณค่าและทักษะ เป็นต้น สมมติฐานของการศึกษาแนวทางนี้คือสมมติฐานว่าบุคคลบางคนเป็นผู้น า
โดยธรรมชาติ มีลักษณะเฉพาะที่บุคคลอื่นไม่มี 
  การศึกษาพฤติกรรม ศึกษาสิ่งที่ผู้จัดการท าอย่างไรกับงานของตนเอง แยกออก 
เป็นแนวทางย่อย 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ศึกษาวิธีการที่ผู้จัดการใช้เวลาของตนเอง รูปแบบของ
กิจกรรม ความรับผิดขอบและหน้าที่ของการจัดการ ส่วนอีกแนวทางหนึ่งให้ความส าคัญกับการบ่งชี้ถึง
พฤติกรรมการบริหารที่มีประสิทธิผล 
  การศึกษาเชิงอ านาจและอิทธิพล ศึกษากระบวนการมีอิทธิพลระหว่างผู้น ากับ
ผู้ อ่ืน ในการศึกษาแนวนี้ อ านาจถูกมองว่าเป็นสิ่งส าคัญทั้งในการมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา        
เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลภายนอกองค์การ 
  การศึกษาเชิงสถานการณ์ เน้นการศึกษาความส าคัญของปัจจัยเชิงสถานการณ์
และส่งอิทธิพลต่อกระบวนการภาวะผู้น า ปัจจัยส าคัญในเชิงสถานการณ์ ได้แก่ ลักษณะของผู้ตาม 
ลักษณะของงานซึ่งปฏิบัติโดยหน่วยงานของผู้น า ประเภทขององค์การและลักษณะของสภาพแวดล้อม
ภายนอก การศึกษาแนวทางนี้แยกออกเป็น 2 แนวทางย่อย คือ แนวทางที่พยายามศึกษาว่า
กระบวนการภาวะผู้น านั้นเหมือนกันหรือต่างกันในประเภทขององค์การที่แตกต่างกัน กับอีกแนวทาง
หนึ่งจะพยายามบ่งชี้ว่าปัจจัยใดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มาควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของ
ผู้น ากับประสิทธิพลของภาวะผู้น า 
  การศึกษาเชิงบูรณาการ การศึกษาแนวทางนี้เกี่ยวข้องกับตัวแปรทางด้านภาวะ
ผู้น ามากกว่าหนึ่งอย่าง ซึ่งเป็นแนวทางที่มีการศึกษากว้างขวางขึ้น  แต่ยังขาดทฤษฎีที่จะผนวกเอา      
ตัวแปรเหล่านี้เข้าด้วยกัน  
  ในอีกมุมมองหนึ่งเรื่องแนวทางการศึกษาภาวะผู้น า ดาฟท์ (อ้างถึงใน พิพัฒน์ 
นนทนาธรณ์, 2556) เสนอแนวคิดว่าการศึกษาภาวะผู้น ามีความสนในแยกได้ตามช่วงเวลา แบ่งได้เป็น 
4 ยุค ดังนี้  
  ยุคที่ 1 เป็นยุคก่อนอุตสาหกรรมและก่อนระบบราชการ องค์กรส่วนใหญ่มี
ขนาดเล็กและด าเนินการโดยคนคนเดียว และมีเพ่ือนหรือญาติมาท างานด้วยเพราะไม่ต้องทักษะอะไร
มากมาย ขนาดและความเรียบง่ายขององค์กรและความนิ่งของสภาพแวดล้อมท าให้ง่ายต่อการที่คน
คนเดียวจะเข้าใจและมองเห็นภาพใหญ่ สามารถประสานและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ได้ดี นี่เป็นยุคของ
ภาวะผู้น ามหาบุรุษและการเน้นไปที่คุณลักษณะของผู้น า 
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  ยุคที่ 2 เราจะพบการปรากฏขึ้นมาของล าดับชั้นและระบบราชการ แม้ว่าโลกจะ
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาก องค์กรีการเติบโตอย่างมากจนต้องการกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆ จะได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ล าดับชั้นของ
อ านาจหน้าที่ท าให้เกิดกลไกของการดูแลและควบคุมคนงาน การตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับวิ ธีการหยาบๆ 
และท าตามกันมาถูกแทนที่ด้วยกระบวนการที่แม่นย า ยุคนี้ปรากฏผู้จัดการเชิงเหตุผล (The Rational 
Manager) ที่ก ากับและควบคุมคนโดยแนวทางที่ไม่เป็นส่วนบุคคล ลูกจ้าไม่ถูกคาดหวังให้คิดด้วย
ตนเอง เขาถูกคาดหวังเพียงให้ท าตามที่บอก ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และท างานให้บรรลุเป้าหมายให้
มุ่งเน้นในรายละเอียดมากกว่าการมองภาพรวม ผู้จัดการเชิงเหตุผลมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
คงที่ ทฤษฎีภาวะผู้น าตามพฤติกรรมและสถานการณ์ยังคงท างานได้ดีเพราะว่าผู้น าสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ พัฒนาแผน และควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ผู้จัดการเชิงเหตุผลนั้นไม่เพียงพอต่อภาวะผู้น าใน
โลกปัจจุบัน 
  ยุคที่ 3 ยุคนี้เป็นตัวแทนของการตื่นตระหนกครั้งใหญ่ของผู้จัดการในอเมริกาเหนือ
และยุโรป ทันใดนั้นโลกไม่มีความคงที่อีกต่อไป เทคนิควิธีการของผู้จัดการเชิงเหตุผลไม่สามารถใช้ได้
อีกต่อไป เริ่มด้วยการขึ้นราคาน้ ามันของกลุ่มโอเปค ในปี 1972-1973 และต่อด้วยการแข่งขันระดับ
โลกในทศวรรษที่ 1980s และตอนต้นทศวรรษที่ 1990s สภาพแวดล้อมที่โกลาหล ญี่ปุ่นเริ่มเป็นผู้น า
ตลาดด้วยแนวคิดภาวะผู้น าทีมและคุณภาพที่ยอดเยี่ยม นี่เริ่มเป็นยุคแห่งความสับสนของผู้น า มีการ
พยายามทดลองแนวทางของการท างานเป็นทีม การลดขนาด การปรับรื้อระบบ โปรแกรมคุณภาพ 
และการให้อ านาจตัดสินใจ เพ่ือเป็นหนทางในการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานและเพ่ิมแรงจูงใจและ      
ความผูกพันต่อพนักงาน ยุคนี้เป็นยุคของผู้น าทีมและผู้น าการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลมีความส าคัญ
เพราะความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร มีการปรากฏขึ้นมาของงานที่ใช้
ความรู้ การเน้นการประสานงานแนวนอน และการเคลื่อนย้ายไปสู่แนวคิดการใช้อิทธิพลของผู้น า
มากกว่าใช้อ านาจบังคับ ผู้น าหลายคนเริ่มสะดวกที่จะใช้แนวคิดของผู้น าทีม การให้อ านาจ การยอมรับ
ความหลากหลาย และการสื่อสารแบบเปิด อย่างไรก็ตามยังมีบางคนที่ยังติดกับดักของการคิด      
แบบเก่าๆ อยู่ทั้งที่องค์กรและสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไปแล้ว 
  ยุคที่ 4 เป็นการเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลที่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งก าลังเปลี่ยนแปลงและมี
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น ยุคนี้เป็นตัวแทนของผู้น าเชิงเรียนรู้ (Learning Leader) ที่ได้กระโดด
ข้ามการควบคุมในความคิดดั้งเดิม ผู้น าจะเน้นความสัมพันธ์และเครือข่ายและเขาจะมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน
ผ่านวิสัยทัศน์และค่านิยมมากกว่าอ านาจและการควบคุมผู้น าจะหาประสบการณ์ เรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอทั้งในแง่ส่วนตัวและในอาชีพการงาน และยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
การสร้างการเติบโตกับผู้อ่ืน ยุคนี้ต้องการภาวะผู้น าที่เต็มขอบเขตความสามารถที่จะด าเนินการ      
ก้าวข้ามจากสิ่งที่ผู้จัดการเชิงเหตุผลหรือแม้แต่ผู้น าทีมได้ท ามาแล้ว  
  ส่วน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2556) ได้แบ่งแนวทางการศึกษาภาวะผู้น าออกเป็น 
4 กลุ่ม ด้วยกัน ได้แก่  
  ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบดั้งเดิม ประกอบไปด้วยทฤษฎีภาวะผู้น าในมุมมองคลาสสิค 
ทฤษฎีภาวะผู้น ามหาบุรุษ และทฤษฎีภาวะผู้น าคุณลักษณะ ซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้ต่างก็ได้ศึกษาและเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่แตกต่างอันไป บางแนวคิดอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีแนวคิดท้ังสามนี้
ก็ได้ให้มุมมองของการศึกษาภาวะผู้น าที่ผ่านมาซึ่งเป็นพ้ืนฐานให้กับงานวิจัยในสมัยต่อมาได้พัฒนา
ต่อเนื่อง คุณลักษณะต่างๆ ที่มีการค้นพบความสัมพันธ์กับผู้น านั้นก็ยังเป็นที่กล่าวถึงและใช้ใน        
การฝึกอบรมภาวะผู้น ากันอยู่เสมอ (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) โดยในกลุ่มทฤษฎีนี้ ยังแบ่งได้เป็น   
3 กลุ่มย่อยๆ ดังนี้  
  กลุ่มย่อยที่ 1 ทฤษฎีภาวะผู้น าในมุมมองคลาสสิคในภาพรวมแบ่งประเภทผู้น า
ออกเป็นสองปีก คือปีกอนุรักษ์นิยม และปีกเสรีนิยม ในประเภทผู้น าด้านอนุรักษ์นิยมนั้น แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ ผู้น าเผด็จการ พระราชา และองค์อธิปัตย์ ส่วนผู้น าด้านเสรีนิยม มี 2 ประเภท คือ 
ผู้แทน กับนักประชาธิปไตย (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556)  
  กลุ่มย่อยที่ 2 ทฤษฎีผู้น ามหาบุรุษนั้นเป็นทฤษฎีที่เน้นความเป็นผู้น าที่มีมาแต่
ก าเนิดหรือเกิดมาเป็นผู้น าซึ่งยังมีความแตกต่างกับภาวะผู้น าในมุมมองคลาสสิคโดยเฉพาะภาวะผู้น าที่
เกี่ยวกับเทวสิทธิ์ซึ่งเน้นการสืบทอดภาวะผู้น ามาตามสายเลือด และถือว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้า 
ทฤษฎีมหาบุรุษนี้มักจะเป็นการศึกษาคนที่ประสบความส าเร็จและเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการศึกษา
จากผลไปหาเหตุ ไม่สามารถท่ีจะท านายได้ว่าใครจะเป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นคือยังไม่สามารถศึกษาจาก
เหตุไปหาผลได้ว่าคนคนนี้เกิดมาแล้วจะเป็นผู้น าอย่างแน่นอน จุดอ่อนที่ว่าผู้น าเป็นแต่ก าเนิดหรือสร้าง
ขึ้นมาได้นั้น ในทัศนะของเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ได้กล่าวว่าผู้น าถูกสร้างโดยสังคมที่เขาอาศัยอยู่ สังคม
ที่มีความซับซ้อนมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของผู้น าที่จะปรากฏให้เห็น สังคมจะเป็นผู้สร้างผู้น าอย่างช้าๆ 
ดังนั้น ก่อนที่ผู้น าจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับสังคม เขาจะต้องถูกสร้างโดยสังคมก่อน อย่างไรก็ตาม
คุณลักษณะหลายประการที่เป็นเรื่องส าคัญในการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพตามทฤษฎีมหาบุรุษนี้
มักจะกล่าวถึงคุณลักษณะทางบุรุษเพศ ในงานวิจัยภาวะผู้น าร่วมสมัยมีการค้นพบคุณลักษณะที่ส าคัญ
ที่เปลี่ยนไปคือมีลักษณะทางจิตใจมากข้ึน (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 
  กลุ่มย่อยที่ 3 ทฤษฎีภาวะผู้น าคุณลักษณะมีจุดอ่อนหลายประการคือ ในระยะแรก
การวิจัยทางด้านคุณลักษณะนักวิจัยมักจะเพิกเฉยบริบทหรือสถานการณ์ คุณลักษณะของผู้น าทั่วๆ 
ไปไม่สามารถที่จะยืนหยัดในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้หรืออีกนัยหนึ่งคือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ย่อมต้องการคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกันของผู้น า ประการที่สองทฤษฎีภาวะผู้น าคุณลักษณะไม่ได้ให้
ความส าคัญกับผู้ตามซึ่งมีคุณลักษณะของผู้ตามท่ีแตกต่างกัน เช่น แรงจูงใจ ความสามารถ ความฉลาด 
ความต้องการ เป็นต้น ผู้น าที่ไม่เข้าใจผู้ตามก็ยากที่จะน าใครได้ซึ่งทฤษฎีนี้ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับ      
ผู้ตาม ประการสุดท้ายการศึกษาส่วนใหญ่ของทฤษฎีนี้เป็นการศึกษาในวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งมี        
ความแตกต่างไปจากวัฒนธรรมตะวันออก คุณลักษณะที่ค้นพบอาจจะเหมาะสมกับสังคมตะวันตกแต่
การที่จะไปใช้กับสังคมตะวันออกอาจจะได้ผลที่แตกต่างกันเนื่องจากพ้ืนฐานความคิดความเชื่อที่
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นศาสนา ภาษา ค่านิยม เป็นต้น (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 
  ทฤษฎีภาวะผู้น ากลุ่มที่ 2 คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าพฤติกรรม การศึกษาภาวะผู้น า
พฤติกรรม เป็นการลบจุดอ่อนของผู้น าเชิงคุณลักษณะ การศึกษาพฤติกรรมผู้น าในยุคแรกจะได้มิติ
ผู้น าสองประการคือ การเน้นคน และการเน้นงานซึ่งเป็นงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ 
และมหาวิทยาลัยมิชิแกน ต่อจากนั้นตาข่ายของภาวะผู้น าก็ถูกน าเสนอถึงลีลาผู้น าซึ่งเป็นการผสมผสาน
การมุ่งเน้นคนและงานของผู้น า และมีการถกเถียงกันเรื่องผู้น าแบบสองสูงคือมีการเน้นทั้งคนทั้งงาน
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ในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เราก็ยังไม่สามารถระบุพฤติกรรมที่แม่นย าในสถานการณ์ต่างๆ ได้จึง
เป็นพัฒนาการของภาวะผู้น าในยุคถัดไปที่จะเน้นการค้นคว้าวิจัยในประเทศเพ่ิมเติมคือสถานการณ์ 
(พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556)  
  ในการวิจัยภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมมักเป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามในการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าและบุพปัจจัย (เช่น คุณลักษณะของผู้ น า ทัศนคติ) หรือ
ผลลัพธ์ (เช่น ความพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการปฏิบัติงาน) ของพฤติกรรมนั้นๆ อย่างไรก็ตาม 
เป็นเรื่องยากที่จะตีความผลที่ได้จากการวิจัยเนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่เป็นข้อจ ากัดของแบบสอบถาม
และปัญหาในการก าหนดความเป็นสาเหตุ แบบสอบถามที่พรรณนาพฤติกรรมของผู้น ามีความน่า
เคลือบแคลงในข้อผิดพลาดซึ่งมาจากการใช้รายการค าถามที่คลุมเครือและสามารถตีความได้
หลากหลาย ด้วยผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน ค าถามส่วนใหญ่จะมีรูปแบบบังคับที่เรียกร้องให้
ผู้ตอบต้องคิดถึงเหตุการณ์ย้อนหลังไปนานหลายเดือนหรือเป็นปีและพยายามให้ตอบว่ามีความถี่ใน
พฤติกรรมนั้นๆ เพียงใด ความแม่นย าในประเด็นนี้ท าได้ยากเนื่องจากผู้ตอบอาจจะไม่ได้สังเกต
พฤติกรรมเมื่อมันเกิดขึ้นหรือไม่สามารถจ าความถี่ในพฤติกรรมนั้นได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาจากอคติ
ในการตอบ กล่าวคือ ผู้ตอบบางคนอาจจะตอบค าถามแต่ละข้อในทางเดียวกันแม้ว่าจะมีความแตกต่างกัน
ในพฤติกรรม เพราะว่าผู้ตอบอาจจะชอบหรือไม่ชอบผู้น านั้น การตีความหาความเป็นเหตุผลของการ
วิจัยในแนวทางนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง กล่าวคือ ในการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าจะใช้การวัด
พฤติกรรมด้วยแบบสอบถามที่ให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คะแนน ผลคะแนนที่ ได้จะน าไปหา
ความสัมพันธ์กับเกณฑ์การวัดที่ได้ในครั้งเดียวกัน ดังนั้น เมื่อมีการค้นพบความสัมพันธ์มันก็ยังเป็นไป
ไม่ได้ที่จะก าหนดทิศทางของความเป็นเหตุผล มันความเป็นไปได้ที่จะตีความในความเป็นเหตุผลนั้น
มากกว่าหนึ่งทาง และมีรูปแบบของความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งรูปแบบอาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 
(พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 
  ทฤษฎีภาวะผู้น ากลุ่มที่ 3 คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าสภาวการณ์ เป็นการศึกษาที่ต่อ
ยอดทฤษฎีภาวะผู้น าพฤติกรรมโดยเพ่ิมปัจจัยทางด้านสถานการณ์เข้าไปร่วมกับปัจจัยทางผู้น าและ      
ผู้ตาม ความพยายามในการแสวงหาค าตอบถึงความมีประสิทธิผลของภาวะผู้น าในสถานการณ์ต่างๆ 
ด้วยการจับคู่คุณลักษณะผู้น าและผู้ตามกับสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล อย่างไรก็ตามใน
บางกรณีหรือบางสถานการณ์กลับกลายเป็นว่าภาวะผู้น ากลับไม่มีความจ าเป็นหรือกลายเป็นส่วนเกิน
ในสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งเป็นแนวคิดของการทดแทนภาวะผู้น าที่เสนอออกมา ประโยชน์ของทฤษฎีกลุ่ม
นี้คือสามารถอธิบายให้เข้าใจในแนวคิดได้ง่ายว่าจะต้องจับคู่ภาวะผู้น ากับปัจจัยใดที่จะเกิดประสิทธิผล 
แม้ว่าการทดสอบทางทฤษฎีจะยังไม่สามารถให้ผลได้ชัดเจนก็ตาม (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 
  ทฤษฎีผู้น าสภาวการณ์ได้ให้ความคิดที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาปัจจัยทาง
สถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมภาวะผู้น า คงไม่ต้องสงสัยว่าลีลาภาวะผู้น าหนึ่งที่ท างานได้ดีใน
สถานการณ์หนึ่งว่าไม่จ าเป็นต้นท างานได้ดีในอีกสถานการณ์หนึ่ง แต่ทฤษฎีกลุ่มนี้ไม่ได้อธิบายว่าลีลา
ภาวะผู้น าแปรเปลี่ยนไปตามระดับชั้นในองค์กรหรือไม่ และไม่ได้อธิบายว่าผู้น าสามารถเปลี่ยนลีลา
หรือสถานการณ์ได้อย่างไร และยังไม่ได้อธิบายกระบวนการทางภาวะผู้น าทางด้านการได้มาและ
ตีความในความหมายของสารสนเทศ เครือข่ายสังคม และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ จุดอ่อนของทฤษฎี
ผู้น าตามสภาวการณ์คือยังมีงานวิจัยที่ยืนยันฐานคติและข้อเสนอน้อยแม้ว่าจะมีงานดุษฎีนิพนธ์
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ตรวจสอบอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีการตีพิมพ์ ความคลุมเครือในแนวคิดที่เกี่ยวกับระดับการพัฒนาของ
ผู้ ใต้บังคับบัญชา การอธิบายถึงการจับคู่กันระหว่างลีลาภาวะผู้น ากับระดับการพัฒนาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และตัวแบบสอบถามที่บีบให้ผู้ตอบต้องตอบค าถามในการพรรณนาถึงลีลาผู้น าที่
ก าหนดมาแล้ว (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 
  ทฤษฎีภาวะผู้น ากลุ่มท่ี 3 คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าร่วมสมัย ในที่นี้จะกล่าวถึงทฤษฎี
ภาวะผู้น าร่วมสมัยแยกเป็น 3 กลุ่ม (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) ดังนี้ 
  ทฤษฎีผู้น าร่วมสมัยกลุ่มที่ 1 ประกอบไปด้วย ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงเสน่หา 
ทฤษฎีภาวะผู้น าการปฏิรูป และทฤษฎีภาวะผู้น าระดับ 5 ซึ่งแกนหลังของทฤษฎีทั้ง 3 นี้คือความเสน่หา 
แต่ผู้น าแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้น าเชิงเสน่หา ผู้น าการปฏิรูป และผู้น าระดับ 5 ต่างก็มีความแตกต่าง
กันโดยผู้น าเชิงเสน่หาจะท าให้ผู้ตามภักดี ผู้น าการปฏิรูปจะท าการเปลี่ยนสภาพหรือปฏิรูปการท างาน
ในระดับบุคคลและองค์กร ส่วนผู้น าระดับ 5 จะมีมุมมองทางด้านเสน่หาที่แตกต่างออกไปโดยไม่
เน้นหนักหรือให้ความส าคัญมากไปกว่าคุณสมบัติของผู้น าทางด้านความถ่อมตนและความมุ่งมั่น ผู้น า
ระดับ 5 จะไม่โอ้อวดหรือมีความเห็นแก่ตัวแต่มีความทะเยอทะยานอันมุ่งไปสู่สถาบัน มีการด าเนินการ
อย่างเงียบๆ สงบเยือกเย็น และแน่วแน่โดยขึ้นอยู่กับมาตรฐานยอดเยี่ยม มิใช่เสน่ห์ที่ดลใจในการจูงใจ
ผู้คน (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 
  ทฤษฎีภาวะผู้น าร่วมสมัยกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ภาวะ
ผู้น าเชิงศีลธรรม ภาวะผู้น าแท้จริง ภาวะผู้น าเชิงรับใช้ และภาวะผู้น าที่รับผิดชอบต่อสังคมจะมี
แนวคิดที่สัมพันธ์กับจริยธรรมศีลธรรมและการเน้นแนวคิดจากภายใน ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและ
ภาวะผู้น าเชิงศีลธรรมต่างก็กล่าวถึงความประพฤติที่เหมาะสมตามบรรทัดฐานต่างๆ ของผู้น าและเป็น
แรงดลใจในความประพฤติต่างๆ ของผู้ตาม ส่วนผู้น าที่แท้จริงคือผู้ที่รู้และเข้าใจตนเอง มีการรับ
หลักการและปฏิบัติตามค่านิยมทางจริยธรรมระดับสูงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นผู้ที่อยู่กับ     
ความจริงของความเชื่อและค่านิยมของตนมากกว่าที่จะเลียนแบบคนอ่ืนแต่ก็ยอมรับความเห็นที่
หลากหลายจากผู้อ่ืนเช่นกัน ส าหรับภาวะผู้น าเชิงรับใช้มีลักษณะที่อยู่เหนือความเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวด้วยการรับใช้สนองความต้องการของผู้อ่ืน ช่วยให้ผู้อ่ืนเติบโต และสนับสนุนโอกาสส าหรับคน
อ่ืนในการบรรลุวัตถุประสงค์และอารมณ์ ทั้งผู้น าแท้จริงและผู้น าเชิงรับใช้ต่างก็ช่วยให้ผู้อ่ืนเรียนรู้ 
เติบโตและพัฒนาเช่นกัน ส่วนผู้น าที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้น าที่มีค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมซึ่ง
ส่งผลต่อวิสัยทัศน์และความซื่อตรงและปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม              
(พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 
  ทฤษฎีภาวะผู้น ากลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าเชิง  
กลยุทธ์ ภาวะผู้น าเชิงแข่งขันคุณค่า และภาวะผู้น าเชิงอิเล็คทรอนิคส์ โดยที่ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์และผู้น า
เชิงกลยุทธ์จะมีวิสัยทัศน์เป็นแกนคิดร่วมกัน ส่วนผู้น าเชิงแข่งขันคุณค่าและผู้น าเชิงอิเล็คทรอนิคส์จะ
เป็นเรื่องของการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ส าหรับภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์จะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์
ในอนาคต เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ในการท านายมองไปข้างหน้าในอนาคตและสามารถสื่อสารด้วยภาพ
และเสียงที่ยอดเยี่ยม ส่วนภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นการเน้นผู้น าระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์
ของสภาพแวดล้อมกับทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และการน าไปปฏิบัติ ภาวะ
ผู้น าเชิงแข่งขันคุณค่าเป็นการมองว่าผู้น าสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรด้วยการรังสรรค์ การสร้างสรรค์ 



72 
 

การควบคุม และการแข่งขัน ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นในด้านความยืดหยุ่น -เสถียรภาพ และการรักษา     
สภาพภายใน-จุดยืนภายนอก ส่วนภาวะผู้น าเชิงอิเล็คทรอนิคส์เป็นผู้น าในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่สื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ื อสร้าง      
การเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ ความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม และ/หรือผลการปฏิบัติงานของปัจเจก
บุคคล กลุ่ม และ/หรือองค์กร (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 
 2.4.3  แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือหาค าตอบว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการมี      
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการศึกษาภาวะผู้น าในส่วนนี้
เป็นการศึกษาเพ่ือหาค าตอบว่าภาวะผู้น าแบบใดที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไร  
ก็ตาม การศึกษาภาวะผู้น าเกือบทั้งหมดเป็นการศึกษาภาวะผู้น าภายในองค์การเท่านั้น ในขณะที่
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคคลที่อยู่ภายนอกองค์การ ดังนั้น ส่วนนี้ของ     
การทบทวนวรรณกรรมผู้เขียนจะน าเสนอทฤษฎีภาวะผู้น าที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ภายในองค์การ ซึ่งการอธิบายเรื่องนี้จะสามารถเทียบเคียงให้เห็นได้ว่าภาวะผู้น าแบบใดของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของประชาชนได้ โดย
ทฤษฎีภาวะผู้น าที่จะน าเสนอในส่วนนี้คือภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม และทฤษฎีภาวะผู้น า อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม (เช่น ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย) 
 ภาวะผู้น าแบบเผด็จการและประชาธิปไตย (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) เป็น       
ส่วนหนึ่งและถือได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของทฤษฎีภาวะผู้น าพฤติกรรม ซึ่งมองว่าลีลาผู้น านั้นแยกได้เป็น
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย และผู้น าแบบเผด็จการ ผู้น าแบบเผด็จการ (Autocratic Leader) คือ
ผู้น าที่มีแนวโน้มรวมอ านาจและได้อ านาจจากต าแหน่ง ใช้การควบคุมด้วยการให้รางวัลและการลงโทษ 
ส่วนผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) เป็นผู้น าที่กระจายอ านาจไปให้ผู้อ่ืน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม พ่ึงพาความรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการท างานให้เสร็จ และมีอิทธิพลมาจากการยอมรับ      
นับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
 การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าครั้งแรกด าเนินการในมหาวิทยาลัยไอโอวาโดย เคิร์ท 
เลวิน และคนอ่ืนๆ ในการวิจัยนี้มีการน าเด็กมากลุ่มหนึ่งมาฝึกเพ่ือให้เป็นผู้น าเมื่อเติบโตโดยแบ่ง                    
การฝึกให้เป็นผู้น าแบบเผด็จการและผู้น าแบบประชาธิปไตย ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ถูกฝึกให้เป็น
ผู้น าแบบเผด็จการจะปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเท่าที่มีผู้น าควบคุมดูแลอยู่ อย่างไรก็ตาม สมาชิกในกลุ่ม
มักจะเกิดความไม่พอใจและมีลักษณะเป็นปรปักษ์ต่อกัน ส่วนกลุ่มที่ถูกฝึกให้เป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย
ปรากฏว่าผลการปฏิบัติงานได้ดี มีความรู้สึกในทางบวกไม่เป็นปรปักษ์กัน นอกจากนั้นยังสามารถคง
ผลงานได้ดีแม้จะไม่มีผู้น าปรากฏตัวอยู่ การฝึกผู้น าแบบประชาธิปไตยมีการใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม
และการให้ตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่และให้สมาชิกในกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น จึงได้ผลงาน
ออกมาดีว่าจะมีหรือไม่มีผู้น า เลวินและคณะได้ท าการทดลองลีลาการตัดสินใจของผู้น าและได้ก าหนด
ลีลาภาวะผู้น าทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 3 ลีลา ได้แก่ แบบเผด็จการ แบบประชาธิปไตย และ
แบบเสรีนิยม (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) 
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 ลักษณะของผู้น า 3 แบบ มีรายละเอียดดังนี้ (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) ภาวะผู้น า
แบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) ผู้น าแบบเผด็จการจะตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาใคร ไม่ถาม
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกน้อง ขอบสั่งการและมีการสื่อสารแบบทางเดียว ลีลาภาวะผู้น าแบบนี้
ท างานได้ดีเมื่อการตัดสินใจไม่ต้องการข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลไม่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ในการตัดสินใจ ข้อดี
ของภาวะผู้น าแบบเผด็จการคือความรวดเร็วในการตัดสินใจ แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะผิดหวังด้วย
การตัดสินใจแบบนี้และการตัดสินใจบางกรณีอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จถ้าขาดการีส่วนร่วมและข้อมูล
จากผู้ใต้บังคับบัญชา ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) จะให้คนเข้าเก่ียวข้อง
ในการตัดสินใจว่ากระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่ผู้น าคิดไว้เนื่องมากจาก
ความเห็นฟ้องต้องกันของกลุ่ม การตัดสินใจแบบนี้มักจะเป็นที่ชื่นชอบของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
เขาเคยอยู่ในการจัดสินใจแบบเผด็จการและเป็นสิ่ งที่พวกเขาไม่เห็นด้วย แต่อาจจะปัญหาจาก
ความเห็นที่หลากหลายและไม่มีหนทางที่ชัดเจนในการสรุปการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ภาวะผู้น าแบบ
ประชาธิปไตยเหมาะส าหรับผู้น าที่ไม่มีความรู้ลึกซึ้งถึงผลที่ตามมาจากการตัดสินใจ การที่ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะท าให้ผลลัพธ์ของการตัดสินใจดีขึ้น ข้อดีคือผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
รู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นและการตัดสินใจจะเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนกัน 
ข้อเสียคือการตัดสินใจแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลานาน และยากที่หาข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ ส่วนภาวะ
ผู้น าแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire Leadership) เป็นรูปแบบที่ผู้น ามีความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
น้อยที่สุด ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตัดสินใจกันเองแม้ว่าผู้น าจะยังต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของ     
การตัดสินใจนั้น ภาวะผู้น าแบบเสรีนิยมได้ผลมากเมื่อพนักงานมีความสามารถและมีแรงจูงใจใน       
การตัดสินใจและเมื่อไม่มีข้อเรียกร้องในการประสานงานส่วนกลาง เช่น การแบ่งทรัพยากรระหว่าง
หน่วยงาน 
 แนวคิดภาวะผู้น าที่สนใจศึกษาความเป็นประชาธิปไตยของภาวะผู้น าคือ แนวคิด
ความต่อเนื่องของภาวะผู้น า (พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2556) โรเบิร์ต แทนเนนบอม และวอเรน ชมิดท์ 
ได้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้น าควรจะมีลักษณะต่อเนื่องกันและสะท้อนความแตกต่างของจ านวนการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน ดังนั้น ผู้น าคนหนึ่งอาจจะเป็นเผด็จการ เป็นแบบประชาธิปไตย หรือแบบผสม
ระหว่างสองแบบนี้ แทนเนนบอม และชมิดท์ชี้ว่าการท่ีผู้น าจะเป็นแบบเจ้านายเป็นศูนย์กลางหรือแบบ
พนักงานเป็นศูนย์กลางขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขององค์กรและความสามารถของผู้น าในการปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ทั้งนี้ ทักษะความสามารถของพนักงานที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการเป็นผู้น า      
ถ้าพนักงานมีความพร้อม ทักษะสูง ผู้น าก็สามารถกระจายอ านาจให้ได้ก็จะเป็นแบบประชาธิปไตย  
แต่ถ้าพนักงานยังด้อยความสามารถผู้น ายังไม่มีเวลาฝึกฝนพนักงานแล้วผู้น าก็ต้องใช้การรวมอ านาจ
ตัดสินใจ กรณีดังนี้ก็จะเป็นแบบเผด็จการ สรุปว่ายิ่งผู้น าก ากับพนักงานมีทักษะและความสามารถ
แตกต่างกันมากเท่าใดก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้น าแบบเผด็จการเท่านั้น นอกจากนี้ แทนเนนบอม และ 
ชมิดท์ ยังได้เสนอแนวคิดว่า ในการเลือกลีลาภาวะผู้น าที่เหมาะสม ผู้น าจะต้องค านึงถึงแรงผลักดัน
ทางด้านผู้จัดการ ผู้ใต้บังคับบัญชา สถานการณ์ และข้อจ ากัดทางด้านเวลา ซึ่งหากแยกลีลาภาวะผู้น า
จากแบบเน้นเจ้านายไปยังแบบเน้นลูกน้อง จะสามารถแยกได้เป็น 7 แบบ ได้แก่ แบบแรก ผู้จัดการ
ตัดสินใจและประกาศให้ทราบ แบบที่สอง ผู้จัดการขายการตัดสินใจ แบบที่ สาม ผู้จัดการน าเสนอ
ความคิดและเชิญชวนให้ถามค าถาม แบบที่สี่ ผู้จัดการน าเสนอการตัดสินใจคร่าวๆ และพร้อมที่จะ
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เปลี่ยนแปลง แบบที่ห้า ผู้จัดการน าเสนอปัญหา เปิดรับค าแนะน า และตัดสินใจ แบบที่หก ผู้จัดการ
ก าหนดขอบเขต ถามกลุ่มให้ตัดสินใจ และแบบที่เจ็ด ผู้จัดการอนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้ขอบเขตที่ก าหนดโดยผู้บังคับบัญชา 
 
2.5  แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมที่เคยเป็นสังคมแบบศักดินามาก่อน ดังนั้น การจะส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้นั้น  จึงต้องเอาชนะ
ความคุ้นเคยกับการเป็นผู้ใต้ปกครองของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการจะ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องอาศัยความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในส่วนนี้ ผู้เขียนจึงจะน าเสนอ
แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งหวังว่าจะสังเคราะห์ได้ในท้ายที่สุดว่ามีปัจจัยใดที่บ่งบอก
ถึงความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่องค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานได้อย่างแท้จริง 
โดยในการน าเสนอของหัวข้อนี้ จะประกอบไปด้วย แนวคิดเกี่ยวกับประเภทของการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยส่งเสริมให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงประสบ
ความส าเร็จ 
 2.5.1  ประเภทของการเปลี่ยนแปลง  
 การท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ดี  ควรเริ่มจากการท าความเข้าใจว่า               
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร มีลักษณะอย่างไร ดังนั้น ในที่นี้ผู้เขียนจะน าเสนอว่าในทางวิชาการแล้ว        
การเปลี่ยนแปลงมีประเภทใดบ้าง โดยในเรื่องนี้ วี. นิลาคานท์ และรามนารายาน (อ้างถึงใน ชาญชัย 
อาจินสมาจาร, 2550) ได้แบ่งประเภทของการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่
ต่อเนื่องหรือเพ่ิมขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ ช้าลง การไม่ต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงอย่าง        
สุดขีด การเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม และการเปลี่ยนแปลงตามค าสั่ง 
 นอกจากนี้ วี. นิลาคานท์ และรามนารายาน (อ้างถึงใน ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2550) 
อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงสองประเภทแรกหมายถึงลักษณะทั้งหมดของกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ขณะที่สองประเภทหลัง หมายถึง วิธีการท าให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับ            
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยให้ผู้แทนการเปลี่ยนแปลงใช้กลยุทธ์ที่ เหมาะสม วิธีเลือกวิธีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทที่เหมาะสมโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม  
การเปลี่ยนแปลงที่จ าเพาะซึ่งเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสหรืออุปสรรค  เช่น       
การเปลี่ยนแปลงในองค์การตลาดอาจเติบโตและองค์การอาจต้องการท าให้มีชีวิตใหม่สู่การเน้นตลาด
ให้มากขึ้น ประเภทของการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการมีส่วนร่วมหรือการให้ค าปรึกษา 
 ส่วน ลินดา แอคเคอร์แมน (อ้างถึงใน ชาญชัย อาจินสมาจาร , 2550) ได้แบ่ง      
การเปลี่ยนแปลงออกเป็นสามประเภท การเปลี่ยนแปลงประเภทแรกคือการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนา 
(Development Change) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงในสิ่งที่มีอยู่ในองค์การ การเปลี่ยนแปลงประเภท
ที่สองคือ การเปลี่ยนแปลงไปยังอีกสภาพหนึ่ง ซึ่งเก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวจากสภาวะปัจจุบันไปยัง
สภาวะใหม่ที่รู้แจ้ง โดยผ่านสภาวะการเปลี่ยนแปลง การจัดโครงสร้างใหม่ การรวมกิจการ การน า
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กระบวนการใหม่ๆ มาใช้ เทคโนโลยี ระบบและระเบียบวิธีการคือตัวอย่าของการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหนึ่ง องค์การรักษาไว้
ซึ่งลักษณะเก่าบางอย่างเอาไว้และเพ่ิมลักษณะใหม่เข้ าไป การเปลี่ยนแปลงประเภทที่สาม                      
การเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ เป็นความคิดใหม่เบื้องต้นขององค์การโดยการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้น า 
พันธกิจ โครงสร้าง กลยุทธ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงโครงการ 
เปลี่ยนรูป ภาพลักษณ์เบื้องต้นของธุรกิจที่มองจากลูกค้าและพนักงาน การเปลี่ยนรูปโฟกัสไปยัง           
การสร้าง “การแบ่งส่วนของจิตใจ” มากกว่า “การแบ่งส่วนการตลาด” 
 2.5.2  กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง 
 คอตเทอร์ (อ้างถึงใน คิลพิมา, 2006) ได้เสนอตัวแบบของการเปลี่ยนแปลงว่า
ประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความรู้สึกถึงความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลง การสร้าง
กลุ่มคนที่ชี้น าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาวิสัยและกลยุทธ์ การสื่อสารวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง 
เสริมอ านาจให้บุคลากรเพ่ือการกระท าในวงกว้าง ประสานผลประโยชน์ให้เป็นหนึ่งเดียวและท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น และสุดท้ายคือปลูกฝังแนวทางใหม่เข้าไปในวัฒนธรรมองค์การ 
 2.5.3  ปัจจัยส่งเสริมการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 แนวคิดของ Chatsworth Consulting Group มองว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตและส่วนหนึ่งของธุรกิจ แต่โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องที่ท าได้โดยง่าย         
มีวิธีการและขั้นตอนของการกระท าที่เฉพาะที่องค์การต้องท าเพ่ือลดผลกระทบในทางลบของ                 
การเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดเพ่ิมผลลัพธ์ในทางบวกของการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด ในการที่จะน า
การเปลี่ยนแปลงให้ประสบความส าเร็จนั้น สิ่งที่ส าคัญคือการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างทะลุ        
ปรุโปร่ง บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบ และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสม ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์การ คือ 
 วางแผนส าหรับการเดินทางอย่างระมัดระวัง วางแผนการเปลี่ยนแปลง และ          
การจัดการในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจ าเป็นต่อการเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ การวางแผน             
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญและต้องใช้เวลา เวลายาวนานต้องถูกใช้เพ่ือการวางแผนและเตรียม
ความพร้อมส าหรับสิ่งที่ก าลังจะมา ส่วนหนึ่งของการวางแผนคือการท าให้เกิดความไม่พอใจต่อสภาวะ
ปัจจุบัน โดยความไม่พอใจนี้จะต้องถูกระบายออกมาให้เห็น เพ่ือท าให้บุคลากรรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งจ าเป็น ระหว่างการวางแผน ให้พิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดแก่บุคลากรและแก่
องค์การไปด้วย 
 สื่อสารแต่เนิ่นๆ บ่อยๆ และสื่อสารทุกๆ ที่ ปัจจัยเบื้องต้นที่เป็นตัวก าหนดว่า       
การบริหารการเปลี่ยนแปลงจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด คือวิธีการที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ถูกสื่อสารออกไป การสื่อสารต้องถูกวางแผนเป็นอย่างดี มีลักษณะเป็นกลยุทธ์ และถูกก ากับให้มุ่งไป
ยังบุคลากรและโลกภายนอกองค์การ เพ่ือผู้บริหารปล่อยให้เกิดช่องว่างของข้อมูล บุคลากรจะเติม
ส่วนที่ขาดนั้นเองด้วยข้อมูลที่มักจะผิด และเป็นการซุบซิบ และข่าวลือ การสื่อสารควรจะเป็นไปอย่าง
ชัดเจน ตรงไปตรงมา และสื่อสารต่อหน้า 
 



76 
 

 ตระหนักถึงปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลง พิจารณาและจัดการความเป็นมนุษย์ที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง เตรียมผู้บริหารให้รับมือกับปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของตนเอง 
และสนับสนุนบุคคลอ่ืนขณะที่เขาเหล่านั้นเดิมตามขั้นตอนที่คาดเดาได้ของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาต่อ      
การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจแยกได้เป็น 5 อย่าง คือ ตกใจ โกรธ ปฏิเสธ ยอมรับ และคาดหวัง โดย
ขั้นตอนที่เฉพาะซึ่งบุคคลจะพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลง คือ การยึดถือสถานะปัจจุบัน การไม่ยอมรับ 
ความสับสน และการยอมรับในความเปลี่ยนแปลง 
 ประการต่อมาคือการพัฒนาภาวะผู้น าเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล 
 เอาตัวรอดจากความยากในการปรับระบบใหม่ บุคคลจะมีแนวโน้มจะสนับสนุน
ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะท าให้เขาได้ผลประโยชน์ด้วย 
องค์การควรพิจารณาการให้การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการเส้นทางอาชีพ 
และเรื่องอ่ืนๆ ในท านองนี้ 
 แสวงหาความช่วยเหลือผ่านกระบวนการ ซึ่งหมายถึง ใช้ขั้นตอนที่จ าเป็นในการที่
จะน าการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารในเชิงกลยุทธ์กับองค์การ ให้เร็วที่สุดที่ท าได้ในกระบวนการ         
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือที่จะเริ่มกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 
 เกลเซอร์ (2014) ได้เสนอมุมมองว่าการจะเปลี่ยนแปลงให้ประสบความส าเร็จนั้น 
องค์การจะต้องรับมือกับความทรงจ าที่ไม่ดีที่สมาชิกองค์การมีต่อการเปลี่ยนแปลง 4 เรื่อง พร้อมทั้งได้
เสนอวิธีการรับมือกับความทรงจ าที่ไม่ดีทั้ง 4 นั้น ได้แก่ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การประเมิน 
การสนทนาที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยเกินไป การมองว่าความเข้าใจต่อเหตุของการเปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งส าคัญมากกว่าความรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลง และการมองว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว 
 การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการยอมรับว่าการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
เป็นเรื่องปกติ สมาชิกองค์การย่อมต้องท้าทายแนวคิดใหม่ก่อนที่จะยอมรับมันไว้ 
 การประเมินการสนทนาที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยเกินไป ซึ่งแก้ไขได้ด้วย
การสร้างกลุ่มสนทนาที่สมาชิกองค์การจะได้สนทนากันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่
ก าลังจะเกิดข้ึนในองค์การ 
 การมองว่าความเข้าใจต่อเหตุของการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าความรู้สึก
ต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการสร้างเรื่องเล่า และการบรรยายสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้สมาชิกได้รับรู้ 
เพ่ือจะได้ส่งผลต่อความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณของสมาชิกได้ 
 การมองว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการสื่อสาร
เพ่ือการชี้น า หมายถึง การสนทนาระหว่างกันเพ่ือให้สมาชิกองค์การสามารถร่วมกันสร้างอนาคตของ
องค์การได ้
 ธนา ศิริวัลลภ และ ชัยพงษ์ พงษ์พานิช (2553) เสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถท าให้องค์การเปลี่ยนแปลงได้ส าเร็จแม้ว่าจะมีผู้ไม่เห็นด้วย
หรือแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูง ว่าสามารถท าได้ หากมีปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ 
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 ความจริงจังของผู้บริหารระดับสูง: หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูง 
การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มขึ้นในระดับปฏิบัติการขององค์กรจะไม่ประสบผลส าเร็จได้ นั่นหมายความว่า
องค์กรจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
 ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบบบนลงล่าง: เมื่อผู้บริหารเห็นชอบกับ       
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากระดับบนสู่ระดับล่าง ทั้งในแง่ของ
นโยบาย งบประมาณ และบุคลากร 
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล: ความส าเร็จของทุกการเปลี่ยนแปลง
จะขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเป็นประสิทธิ ผล กลยุทธ์การสื่อสารเป็นปัจจัยที่มี      
ความจ าเป็นเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะส าเร็จเสร็จสิ้น การสื่อสารอาจถูกน ามาใช้ได้หลาย
ประเภท แต่ทุกประเภทต้องสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันทั้งองค์กร 
 สังเกตการณ์ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด: ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้งก่อนและ
หลังการเปลี่ยนแปลงองค์กร หากมีการสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด ท่านจะสามารถป้องกันความเสี่ยงที่
อาจท าให้การท างานหยุดชะงัก และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการด าเนินการในลักษณะที่
เหมาะสม 
 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ทรัพยากรเป็นอีกองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในที่นี้ ทรัพยากรหมายถึง บุคลากร งบประมาณและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญที่สุด ดังนั้น ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงองค์กรความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคลากร จึงมี        
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
 ส่วน ไมค์ เบียร์ (2549) เสนอสิ่งที่บ่งชี้ถึงความพร้อมขององค์การต่อการเปลี่ยนแปลง
ว่าประกอบไปด้วยเงื่อนไข 3 ประการ คือ  
 ผู้น าเป็นที่ยอมรับ และมีประสิทธิผล: หัวหน้างานที่ไม่ดีจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อผล
การปฏิบัติงานขององค์กร ท าให้องค์กรไม่สามารถจะรักษาพนักงานที่ดีเอาไว้ และไม่สามารถจูงใจ
พนักงานที่ยังทนอยู่ได้ ถึงแม้ว่าบริษัทอาจจะจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดีเยี่ยม และมี
นโยบายที่เป็นมิตรกับพนักงาน รวมทั้งมีสิ่งอ่ืนๆ ที่จะมาท าให้พนักงานมีความจงรั กภักดี แต่ทว่า
ผู้จัดการที่ไม่ดีเพียงไม่กี่คนก็อาจจะท าให้มีปัญหาไปทั้งองค์กร นอกจากนี้ผู้น าที่ไม่มีความสามารถซึ่ง
อยู่ในต าแหน่งส าคัญๆ ยังอาจจะเป็นตัวขัดขวางแผนที่ถูกก าหนดมาอย่างดีในการปรับปรุงผล        
การด าเนินงาน 
 คนในองค์การมีความรู้สึกและแรงจูงใจส่วนตัวที่จะเปลี่ยนแปลง: ปัจจัยนี้ หมายถึง 
พนักงานมีแรงจูงใจสูงต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร แรงจู งใจนี้มักจะเป็นผลมาจาก      
ความไม่พอใจต่อสถานะเดิมที่เป็นอยู่ และมีความปรารถนาถึงสิ่ งที่ดีกว่า ความกังวล ความกลัวหรือ
ความไม่สะดวกสบายที่อาจจะมีอยู่บ้าง แต่ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเร่งด่วน ส าหรับโอกาสใน
การเปลี่ยนแปลง 
 องค์กรไม่มีระดับชั้น และคนในองค์กรมีความเคยชินกับงานที่ต้องท าร่วมกัน:       
ถ้าองค์กรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากความจ าเป็นในทางธุรกิจ ด้วยการขายทรัพย์สิน 
การลดพนักงานและการปรับองค์การให้เหมาะแก่การจัดการแล้ว องค์กรที่มีล าดับขั้นอาจจะไม่เป็น
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อุปสรรคขัดขวางต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น เนื่องจากองค์กรที่มีการจัดการอย่างเข้มงวดมีโครงสร้างที่ใช้
การสั่งการและการควบคุมย่อมจะมีความเหมาะสมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น แต่ท ว่า             
การเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนการ และวัฒนธรรมขององค์กรล้วนต้องการสิ่งที่แตกต่างออกไปใน
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จ าเป็นต้องตัดล าดับชั้นออกไปเสียก่อน ความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
องค์กรที่มีล าดับชั้น มีการใช้การสั่งการและควบคุม เปรียบได้กับการว่ายทวนน้ า แน่นอนว่ามันอาจจะ
ท าได้ แต่ก็ย่อมท าให้มีโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จน้อยลง เพราะในองค์กรที่มีล าดับชั้น การตัดสินใจ
มักจะเกิดขึ้นที่ผู้บริหารระดับสูง แล้วถูกถ่ายทอดลงมาโดยผ่านสื่อกลางอะไรสักอย่าง ซึ่งพนักงานก็
มักจะต่อต้านแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกก าหนดจากคนที่ขาดความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน องค์กรที่มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องมีพนักงานที่มีความเป็นผู้ประกอบการ     
ผู้ซึ่งชอบที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะเสี่ยงแต่ความเป็นผู้ประกอบการนั้นมักจะหาได้ยากใน
องค์กรที่มีล าดับชั้นมากๆ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลย่อมต้องการการมีส่วนร่วม 
ระหว่างกลุ่มคนที่มีความสมัครใจและมีแรงจูงใจ แต่ส าหรับบริษัทที่มีล าดับชั้นมากๆ มักจะสั่งให้
พนักงานท า แทนที่จะให้พนักงานมีส่วนร่วม 
 เพลเดลบิวรี, การ์ด และเมสตัน (อ้างถึงใน คิลพิมา, 2006) อธิบายปัจจัยส าคัญที่
เร่งการเปลี่ยนแปลง และช่วยเพ่ิมโอกาสความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงว่าประกอบไปด้วย การก าหนด
วิสัยทัศน์ การระดมก าลัง การกระตุ้น การชี้น า การส่งมอบ การสร้างการมีส่วนร่วม การรับมือกับมิติ
ทางด้านความรู้สึก การรับมือกับมิติทางด้านอ านาจ การฝึกอบรม และการสื่อสารเชิงรุก 
 คานเตอร์, สตายน์ และจิค (อ้างถึงใน คิลพิมา, 2006) ได้เสนอบัญญัติ 10 ประการ
ของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 วิเคราะห์ความต้องการการเปลี่ยนแปลงขององค์การ: ผู้บริหารต้องเข้าใจการบริหาร
ขององค์กรว่าองค์การท างานอย่างไร มีจุดอ่อนและจุดแข็งอย่างไร และองค์การจะได้รับผลอย่างไร
จากการเปลี่ยนแปลง 
 สร้างวิสัยทัศน์ร่วมและทิศทางร่วม: เพ่ือวางแนวทางการเปลี่ยนแปลงแล้ว วิสัยทัศน์
ในอุดมคติคือความพยายามในการเสนอสิ่งที่ต้องการให้องค์การเป็นในอนาคต 
 ตัดอดีตให้ขาด: การลืมอดีตขององค์การเป็นองค์ประกอบส าคัญ องค์การจะ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ใหม่ได้ยากจนกว่าจะสามารถสลัดโครงสร้างและกิจวัตรเดิมที่ใช้ไม่ได้ผลออกไป
เสียก่อน 
 สร้างความรู้สึกถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง: การโน้มน้าวให้ทั้งองค์การเห็น
ความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคัญ การเปลี่ยนแปลงองค์การในช่วงที่องค์การก าลังจะ
ล้มละลายเป็นเรื่องง่าย แต่หากเปลี่ยนแปลงในช่วงที่สมาชิกองค์การขาดความตระหนึกถึงความส าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องสร้างความรู้สึกนั้นให้เกิดขึ้นให้ได้  
 สนับสนุนบทบาทของผู้น าที่เข้มแข็ง: ผู้น าควรจะชี้น า ขับเคลื่อนและสร้างแรง
บันดาลใจในการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ทุ่มเทให้กับการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการสร้าง
วิสัยทัศน์ขององค์การ และการกระตุ้นให้บุคลากรยอมรับวิสัยทัศน์นั้น  
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 แสวงหาการสนับสนุนทางการเมือง: การสร้างพันธมิตรระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นสิ่ง
ส าคัญ ความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานการสนับสนุนที่กว้างขวาง การสนับสนุนควรจะ
รวมไปถึงท้ังแหล่งอ านาจ ผู้ควบคุมวัตถุดิบส าคัญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ  
 ก าหนดแผนการน าการเปลี่ยนแปลงไปใช้: การน าการเปลี่ยนแปลงไปใช้คือการท า
แผนที่ก าหนดเส้นทางของความพยายามในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะชี้น าว่าต้องท าอะไร เมื่อใด และท า
อย่างไร  
 พัฒนาโครงสร้างที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง: โครงสร้างที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงมีไว้
เพ่ืออ านวยความสะดวกและเน้นให้เห็นความเชื่อมโยงจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการปฏิบัติ  
(เช่น การท าโครงการน าร่อง การอบรม และระบบการรางวัลใหม่) ไปสู่สัญลักษณ์ (เช่น การเปลี่ยนแปลง
ชื่อองค์การ หรือการปรับเปลี่ยนการจัดวางพ้ืนที่)  
 สื่อสารและดึงให้บุคลากรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง และท าอย่างจริงใจ: ผู้น า                    
การเปลี่ยนแปลงควรจะสื่อสารอย่างเปิดเผยและแสวงหาความเกี่ยวข้องและความเชื่อใจจากบุคลากร 
การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่และการสื่อสารจะเป็นเครื่องขจัดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
และท าให้บุคลากรมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลลัพธ์ที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
 ให้การเสริมแรง และท าให้การเปลี่ยนแปลงมีความมั่นคง: ในขั้นนี้สิ่งส าคัญอยู่ที่  
การก าหนดการเสริมแรงให้กับวัฒนธรรมใหม่ที่เหมาะสมกับองค์การ ผู้บริหารและผู้น าควรพิสูจน์ให้
เห็นความจริงจังของตนเองต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง และช่วยปลูกฝังให้พฤติกรรมใหม่ได้
กลายเป็นการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 จากข้อเสนอของนักวิชาการหลายๆ ท่านเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ
ของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ท าให้สรุปได้ว่า การจะบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความส าเร็จ
นั้น ต้องอาศัยปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ : องค์การที่จะจัดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบ
ความส าเร็จจะต้องมีโครงสร้างที่ราบ กล่าวคือ จะต้องมีล าดับชั้นในการบังคับบัญชาน้อย เพราะการ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมักจะเป็นสิ่งที่ก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูง หากต้องผ่านล าดับชั้นในการบังคับ
บัญชาหลายชั้น จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเกิด
ความหวาดระแวงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้  
 ปัจจัยด้านการสื่อสาร: การสื่อสารนั้นเป็นปัจจัยที่นักวิชาการหลายท่านข้างต้น
กล่าวถึงว่ามีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ โดยมีทั้งกล่าวถึงการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ว่าจะต้องมีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างครบถ้วน มีการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
บ่อยๆ และมีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแต่เนิ่นๆ  
 ปัจจัยด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง: หลายแนวคิดข้างต้นกล่าวถึงผู้น าขององค์การ 
และผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องเป็นผู้น าที่สามารถชี้น าได้จริง เป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับและต้อง
แสดงออกว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง  
 ปัจจัยด้านความรู้สึก: นักวิชาการที่สนใจศึกษาเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง
มักจะกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การในสภาวะที่ถดถอยเป็นเรื่องง่าย เพราะในสภาวะเช่นนั้นทุกคน
ในองค์การจะเข้าใจถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง และให้ความร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง



80 
 

เต็มความสามารถ ดังนั้น ความรู้สึกถึงความจ าเป็น หรือความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงส าเร็จได้ 
 
2.6  แนวคิดการบริหารความขัดแย้ง 
 เนื่องจากในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้นประกอบไปด้วยชุมชน หมู่บ้าน และกลุ่มต่างๆ ที่มี
ความแตกต่างกันทั้งในความคิด และผลประโยชน์ ดังนั้น หากกลุ่มหรือฝ่ายต่างๆ จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ มหรือฝ่าย
ต่างๆ ขึ้น และความขัดแย้งนั้นย่อมเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้บางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ท าให้การมีส่วนร่วมไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ดังนั้น ในส่วนนี้ผู้เขียนจะน าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้ง โดยเริ่มจากการน าเสนอว่าความขัดแย้งคืออะไร มีมุมมองทาง
วิชาการต่อความขัดแย้งอย่างไร และได้มีการเสนอแนวทางบริหารความขัดแย้งไว้อย่างไร เพ่ือที่จะ
สรุปในตอนท้ายว่าองค์การใดๆ ที่จะประสบความส าเร็จในการบริหารความขัดแย้งนั้น จะต้องมี
ลักษณะ หรือคุณสมบัติอย่างไร โดยรายละเอียดของแนวคิดการบริหารความขัดแย้ง มีดังนี้  
 2.6.1  ลักษณะของความขัดแย้ง 
 มูร์ เฮียร์ และกริฟฟิน (อ้างถึงใน พีรธร บุญยรัตพันธุ์ , บุญส่ง กวยเงิน และ              
พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย, 2552) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า โดยทั่วไปแล้ว ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจาก
ลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ  
 1)  การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียง
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังหมายรวมถึงสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ และมองเห็น
ไม่ได้ เช่น ทรัพยากรบุคคล เงิน วัสดุ ต าแหน่งหน้าที่ เกียรติยศ และสถานภาพที่ด ารงอยู่ 
 2) ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหาทางที่จะควบคุม
กิจการงานหรืออ านาจ ซึ่งเป็นสมบัติของคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน ความขัดแย้งนี้เป็นผลมาจากการก้าวก่าย
ในงานหรืออ านาจหน้าที่ของบุคคลอื่น 
 3) ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ 
เกี่ยวกับเป้าหมายหรือวิธีการในการท างาน ต่างคนต่างก็มีเป้าหมาย วิธีการ และสไตล์ในการท างานที่
แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป้าหมายและวิธีการดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้ ธรรมชาติของมนุษย์ที่
อยู่รวมกันในสังคมย่อมมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ความเชื่อ ค่านิยม 
ความสนใจและความปรารถนา บรรทัดฐานหรือลักษณะทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้น าไปสู่ความขัดแย้ง
ได้ และที่ใดมีคนที่นั่นก็ย่อมมีความแตกต่าง ที่ไหนมีความแตกต่างที่นั่นก็ย่อมมีความขัดแย้ง ที่ใดมีการ
แข่งขันท่ีนั่นก็ย่อมมีความขัดแย้ง 
 นอกจากนี้ นักวิชาการที่ศึกษาความขัดแย้ง ยังได้พยายามสังเกตพัฒนาการและ
กระบวนการของความขัดแย้งขององค์การ ว่าเริ่มต้น พัฒนา และสิ้นสุดลงอย่างไร ดังที่ อลัน ฟิลเลย์ 
(อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2555) ได้เสนอถึงแนวทางพลวัตรของกระบวนการของความขัดแย้งไว้ว่า
มีอยู่ 6 ขั้นตอน ต่อไปนี้ 
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 1) สภาพการณ์ก่อนจะเกิดความความขัดแย้ง : เป็นเครื่องหมายบอกเหตุว่าจะมี
ความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในองค์การ ซึ่งมีความสัมพันธ์น าไปสู่ความขัดแย้ง จะมีลักษณะอาการบอก
เหตุ ได้แก่ ขอบเขตอ านาจคลุมเครือ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ อุปสรรคในการสื่อสารความหมาย 
การต้องพ่ึงพอระหว่างกัน โครงสร้างองค์การที่แตกต่างกัน การตัดสินใจร่วมกันหลายฝ่าย การขาดซึ่ง
ความคิดท่ีเป็นเอกฉันท์ กฎเกณฑ์ระเบียบที่เคร่งครัด และความขัดแย้งในอดีตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
 2) ความขัดแย้งที่รับรู้ได้: สภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้ง เป็นเพียงเงื่อนไข
ที่จะท าให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นมาหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้เกี่ยวกับ
สภาพการณ์ความขัดแย้งของแต่ละฝ่ายเป็นประการส าคัญ หากแต่ละฝ่ายไม่มีการรับรู้หรือปฏิกิริยา
อะไรเลยกับความขัดแย้งนั้น ความขัดแย้งก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การรับรู้สภาพการณ์อันจะน าไปสู่
ความขัดแย้งได้นั้นมีอยู่ 2 กรณี กรณีแรก การรับรู้ที่มีลักษณะเป็นขบวนการส่วนบุคคลค่อนข้างสูง
และเป็นขบวนการที่ค่อนข้างจะเลื่อนลอยเพ้อฝัน ซึ่งจะท าให้การรับรู้และประเมินสภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องหรือผิดพลาดไปก็ได้ การรับรู้ที่แตกต่างกันเช่นนี้ก็อาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งได้ 
ส่วนกรณีที่สอง การรับรู้สภาพการณ์ของความขัดแย้ง ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เกิดสภาพการณ์ของความขัดแย้ง 
ขึ้นเลย เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีความไม่เข้าใจและรู้ข้อเท็จจริงอย่างจ ากัดหรือน้อยมาก การรับรู้เช่นนี้ก็
อาจจะน าไปสู่ความขัดแย้งได้เช่นกัน 
 3) ความขัดแย้งที่รู้สึกได้ : ความรู้สึกและทัศนคติส่วนบุคคลอาจจะก่อให้ เกิด       
ความขัดแย้งได้ถ้าเกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะของบุคลิกภาพของคนๆ นั้นที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหว และมี
ความไม่มั่นใจในตนเองท าให้มองและยึดเอาสถานการณ์บางอย่างเป็นเรื่องส่วนตัว ความรู้สึกส่วนบุคคล
เช่นนี้นอกจากจะส่งผลต่อความขัดแย้งโดยตรงแล้ว ยังส่งผลต่อการรับรู้ต่อสภาพการณ์อีกด้วย ยิ่งถ้ามี
ความรู้สึกของการคุกคาม ความเป็นศัตรู ความกลัว ความไม่ไว้วางใจด้วยแล้ว ก็จะท าให้มองเห็นและ
ยึดเอาสถานการณ์บางอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวไป ก็จะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ง่าย 
 4) พฤติกรรมปรากฏชัด : เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาให้เห็น อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากมีการรับรู้หรือมีความรู้สึกว่ามีการขัดแย้งเกิดขึ้น พฤติกรรมนี้อาจจะมีหรือเริ่มคิดอยู่ในใจ 
หากอีกฝ่ายหนึ่งคอยสกัดกั้นคอยคัดค้านคอยต่อต้าน ไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ        
ก็จะแสดงพฤติกรรมของความขัดแย้งออกมาจนถึงพฤติกรรมก้าวร้าวให้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน 
พฤติกรรมที่แสดงออกมา เราอาจมองว่าการแข่งขัน การเอาแพ้เอาชนะ การก้าวร้าวหรือการป้องกัน
ตนเอง เป็นการกระท าท่ีเกื้อกูลสนับสนุนกัน ที่จะให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของทั้ง 2 ฝ่ายก็ได้ 
 5) การแก้ไขปัญหาของความขัดแย้ง: การแก้ไขปัญหาของความขัดแย้ง เป็นวิธีการ
ท าให้ความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นของบุคคลหรือของกลุ่มระงับหรือยุติคามขัดแย้งให้หมดไปหรือลด
ระดับต่ าลง วิธีการโดยให้แต่ละฝ่ายที่ความขัดแย้งได้เจรจาตกลง และใช้กลยุทธ์หรือกลวิธีที่ใช้ในการ
ด าเนินการแก้ไขความขัดแย้ง 3 ประการ คือ ให้ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้ หรือท า
ให้แพ้ทั้ง 2 ฝ่าย หรือท าให้ชนะทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งเป็นหนทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของความขัด แย้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งในองค์การได้ 
 6) ผลจากการแก้ไขปัญหา: หลังจากมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแล้ว 
ย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ตามมาแก่ฝ่ายซึ่งขัดแย้งกัน หากมีกลยุทธ์หรือกลวิธีในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่ฉลาดรอบคอบก็ย่อมท าให้เกิดความพอใจได้ทั้ง 2 ฝ่ าย ก็จะเป็นพ้ืนฐานของ
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ความร่วมมือร่วมใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าความขัดแย้งยังคงมีอยู่หรือถูกเก็บกดไว้ สภาพของ        
ความขัดแย้งที่ยังแฝงอยู่ก็จะส่งผลต่อการเกิดความขัดแย้งใหม่ขึ้นได้อีก ก็อาจจะท าให้สถานการณ์
ความขัดแย้งและสัมพันธภาพเลวร้ายลงกว่าเดิม 
 ส่วน สตีเฟน พี. ร็อบบินส์ (อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2555) ได้เสนอรูปแบบ
กระบวนการของความขัดแย้ง ซึ่งมีส่วนคล้ายกับกระบวนการของความขัดแย้งของ อลัน ฟิลเลย์         
แต่แตกต่างกันที่ขั้นตอนของกระบวนการมีอยู่เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 1) ศักยภาพของการเป็นปรปักษ์ต่อกัน: หมายถึง สภาพการณ์ซึ่งมีความสามารถ
น าไปสู่ความขัดแย้งหรือสาเหตุของความขัดแย้งได้ ขึ้นอยู่กับภาวะเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประการ ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร โครงสร้าง และตัวแปรส่วนบุคคล 
 2) การรับรู้: ในชั้นนี้บุคคลจะเกิดความรู้ว่าตนเองถูกกระทบจากสภาพการน าไปสู่
ความขัดแย้ง อันเกิดเนื่องจากการรับรู้ว่ามีความขัดแย้ง และรู้สึกว่ามีความขัดแย้ง และรู้สึกว่ามี      
ความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความคับข้องใจขึ้นมา และจะน าไปสู่การเป็นปรปักษ์เป็นจริง
ขึ้นมาในชั้นนี้ได้ง่าย 
 3) พฤติกรรมที่แสดงออก: สืบเนื่องมาจากการรู้ว่ามีความขัดแย้ง แต่ยังมีลักษณะ
ความคับข้องใจอยู่ภายในจิตใจ ยังไม่ได้แสดงพฤติกรรมของความขัดแย้งเปิดเผยออกมาให้เห็น หากมี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระตุ้นหรือเจตนาจงใจกระท าเพ่ือขัดขวางมิให้อีกฝ่ายได้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมาย
ด้วยแล้ว ก็จะท าให้อีกฝ่ายแสดงพฤติกรรมของความขัดแย้งโดยเปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นลักษณะ
กิริยาอาการที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจ เช่น การก้าวร้าวทางกาย แสดงออกมาโดยใช้ก าลัง ใช้ความรุนแรง
ก้าวร้าวทางวาจาจะแสดงออกมาโดยใช้ค าพูด เป็นต้น และเมื่อพฤติกรรมของความขัดแย้งได้ปรากฏ
ชัดเจนออกมาแล้วทุกฝ่ายก็จะพยายามหาทางจัดการหรือแก้ไขความขัดแย้ง ลดความคับข้องใจที่เป็น
สาเหตุของความขัดแย้งลงให้ได้ ซึ่งอาจจะท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีพร้อมกันไปก็ได้ 
โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การแข่งขันเพ่ือวัดความสามารถ การร่วมมือเพ่ือประสานผลประโยชน์       
การแบ่งปันเพ่ือประนีประนอม การหลีกเลี่ยงเพ่ือระงับความขัดแย้ง และการยอมให้เพ่ือรักษา
สัมพันธภาพ  
 4) ผลของความขัดแย้ง: การจัดการหรือแก้ไขปัญหาของความขัดแย้งย่อมจะเกิดมี
ผลตามมาทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีก็คือจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะของกลุ่มให้เข้มแข็งขึ้น 
เกิดความคิดใหม่ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งน าไปสู่          
การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า ก็จะท าให้องค์การพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การโดยส่วนร่วม ส่วนผลเสียก็คือ จะเป็นการลดศักยภาพและสมรรถนะของกลุ่ม เพ่ิมความแตกแยก 
ขาดความสามัคคี ขาดความร่วมมือร่วมใจในการท างาน ข้อความและการสื่อสารมักถูกบิดเบือนไป
จากความเป็นจริงก็จะเป็นสาเหตุท าให้องค์การพบกับปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน ไม่สามารถ
พัฒนาให้ไปสู่เป้าหมาและแนวทางท่ีได้วางไว้ได้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการของความขัดแย้งที่กล่าวถึงข้างต้นทั้ง 2 แนวคิด แสดงให้ 
เห็นถึงพัฒนาการของความขัดแย้งที่เป็นกระบวนการเชิงเส้น กล่าวคือ เป็นไปตามล าดับขั้นตอนแบบ
เส้นทางเดียว แต่มีนักวิชาการที่เสนอว่าแท้จริงแล้วกระบวนการของความขัดแย้ง อาจมีการวกกลับ
ไปสู่ขั้นต้นได้ หากความพยายามในการแก้ไขความขัดแย้งไม่เป็นผล ดังเช่นแนวคิดของ เคนเน็ธ โธมัส 
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(อ้างถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2555) มองความขัดแย้งว่าเป็นกระบวนการระหว่างสองฝ่ายที่จะเกิดขึ้น
เป็นช่วงๆ มีอยู่ทั้งหมด 4 ช่วงด้วยกัน ในแต่ละช่วงจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอ เป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนและวนเวียนไปเช่นนี้อยู่เรื่อยๆ เหตุการณ์อันหนึ่งจะเป็นตัวกระตุ้น หรือเร่งเร้าให้
เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง และจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กล่าวคือ เมื่อเกิดเหตุการณ์
อันหนึ่งแล้ว ก็จะเกิดเหตุการณ์อีกอันหนึ่ง เป็นวัฏจักรหมุนเวียนอยู่ 4 ขั้นตอน โดยไม่มีสิ้นสุด จนกว่า
จะยุติความขัดแย้งลงได้ 
 แนวคิดของ เคนเน็ธ โธมัส แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของความขัดแย้งที่แบ่งเป็น
ตอนๆ อยู่ 4 ขั้นตอน โดยเริ่มจากความคับข้องใจมาเป็นล าดับแรก ความคับข้องใจอาจเกิดจากการที่
ฝ่ายหนึ่งแสดงกิริยาดูถูก เหยียดหยามกลั่นแกล้งให้ร้าย เอารัดเอาเปรียบ สร้างความไม่พอใจให้กับอีก
ฝ่ายหนึ่ง ก็จะเกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งตามมาคือ เกิดมโนทัศน์มีจิตวิสัยที่ไม่พอใจในการกระท า
ของอีกฝ่ายหนึ่ง จึงเกิดแรงปฏิกิริยาไม่พอใจขึ้นภายในจิตใจ ซึ่งก็จะก่อให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมา
ก็คือ พฤติกรรมที่แสดงออกมาให้ปรากฏชัดด้วยการแสดงออกมาในแบบของการเอาแพ้เอาชนะกัน 
การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การให้ความร่วมมือ ก็จะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกลับ ซึ่งอาจจะท า
ให้อีกฝ่ายหนึ่งเพ่ิมหรือลดความขัดแย้งได้ ผลของความขัดแย้งที่เกิดตามมาก็จะเป็นไปได้อยู่ 2 ทาง 
คือ ยุติความขัดแย้งลง ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายเกิดความเข้าใจและพอใจกับวิธีการบริหารความขัดแย้ง แต่ถ้า
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความคับข้องใจและไม่พอใจกับวิธีการบริหารความขัดแย้งแล้ว ผลของ      
ความขัดแย้งก็จะเป็นต้นเหตุท าให้เกิดความขัดแย้งต่อไปอีกได้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ 
 2.6.2  สาเหตุของความขัดแย้ง 
 จุฬาลักษณ์ ณีรัตนพันธุ์ (อ้างถึงใน พีรธร บุญยรัตพันธุ์ , บุญส่ง กวยเงิน และ         
พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย, 2552) ได้ระบุสาเหตุของความขัดแย้ง ไว้ดังนี้ 
 ความไม่ชัดเจนในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ขัดแย้งกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกจ ากัดในขอบเขตอ านาจหน้าที่จะท าให้ความขัดแย้งรุนแรง ในทางกลับกัน ถ้ามี
การท าให้เกิดความกระจ่างในบทบาทของแต่ละฝ่าย แต่ละฝ่ายสามารถคาดหวังในแบบแผนของ
พฤติกรรมอีกฝ่ายหนึ่งได้ โอกาสที่จะไม่สอดคล้องกันจะมีน้อย ในองค์การใดที่มีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจนเป็นรายบุคคลในรูปของการพรรณนางานและมี
แผนภูมิแสดงถึงสายการบังคับบัญชาและการประสานที่ชัดเจน ความขัดแย้งจะมีน้อยกว่าองค์การที่ไม่
มีหรือมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้แต่ไม่กระจ่างชัดเท่าที่ควร  
 ความขัดแย้งเนื่องจากความสนใจ แต่ละฝ่ายที่ขัดแย้งกันมีความสนใจ มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบมากในองค์การอาจแย่งทรัพยากร คน เงิน เครื่องมือที่มีอยู่อย่างจ ากัด
หวังรางวัลหรือผลตอบแทนจากการท างาน ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร อาจไม่
แสดงความขัดแย้งโดยเปิดเผย แต่จะไม่ให้ความร่วมมือในการท างาน 
 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในการท างาน การมอง 
ความเปลี่ยนแปลง การให้คุณค่าของคนและการด าเนินชีวิต ด้านการท างาน มีการมองการท างานเป็น
หนทางไปสู่จุดหมายปลายทาง แต่อาจจะมีการมองว่าเป็นการท างานเป็นการตอบสนองความพึงพอใจ
ที่ได้ท างาน เช่นเดียวกับการมองความเปลี่ยนแปลง บ้างจะมองว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นการแสดงถึง
ความเจริญก้าวหน้า ความสร้างสรรค์ในขณะที่บางคนกลับมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งรบกวนชีวิต
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โดยปกติ ท าให้เกิดความยุ่งยากเป็นการรบกวน และต้องแบกภาระหรือปรับตัวมากขึ้นส าหรับการใช้
คุณค่า บางคนจะให้คุณค่าแก่ตัวบุคคลหรือถือว่ามีความเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัวบางคน ให้คุณค่าก็
ต่อเมื่ออยู่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนด้วยความแตกต่างของวัฒนธรรมนี้ถ้าบุคคลไม่พยายาม
ยอมรับซึ่งกันและกันความขัดแย้งย่อมเกิดข้ึนแน่นอน เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การแสดงออก และจะกระทบต่อบุคคลรอบข้าง 
 การรวมตัวระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง การรวมตัว
อาจหมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการมีสัมพันธภาพที่เป็นทางการ หากการตัดสินใจ
เกิดข้ึนเฉพาะบุคลากรในระดับสูง การร่วมมือของบุคลากรระดับต่ าลงมาอาจจะน้อยลง เมื่อใดก็ตามที่
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจมากขึ้น ความขัดแย้งจะน้อยลง นอกจากนี้ การมีปฏิสัมพันธ์และ
ระดับความรู้ของแต่ละฝ่ายยังมีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดความขัดแย้งด้วย 
 อุปสรรคด้านการสื่อสาร ถ้ามีการแบ่งกลุ่มบุคคลออกจากกัน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่ง
โดยทางกายภาพ หรือแบ่งด้วยเวลา ลักษณะการแบ่งมีโอกาสท าให้เกิดความไม่ เข้าใจกันระหว่างกลุ่ม
และก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ ความรู้ความเข้าใจในตัวบุคคลต่างกลุ่มมักผนวกกับความขัดแย้งเสมอ 
ช่องว่างหรือช่วงเวลาที่ถูกแบ่งออกไป มักจะเกิดกลุ่มโดยธรรมชาติและจะส่งเสริมให้ต่างกลุ่มมี      
ความสนใจและเป้าหมายของตนเอง 
 การพ่ึงพาระหว่างกลุ่มความขัดแย้งเกิดขึ้นได้มากถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องพ่ึงพากลุ่ม
ใดอีกกลุ่มหนึ่ง ถ้าแต่ละกลุ่มต่างพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีผลประโยชน์ร่วมกันด้วยความรู้สึกทัดเทียมกัน 
ความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้น ในทางกลับกันเมื่อเกิดความรู้สึกว่าทรัพยากรที่มีถูกแบ่งโดยไม่เสมอภาคกัน
ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นทันที 
 ความแตกต่างในองค์การ ยิ่งมีความแตกต่างกันมาก ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นมากเป็น
เงาตามตัว กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันท างานในองค์การที่มีการบริหารงานยุ่งยากซับซ้อน โอกาสจะเกิด
เหตุการณ์ความขัดแย้งจะมีมากข้ึน 
 การลงมติหรือความคิดเห็น ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นทันทีที่จะต้องมีการลงมติหรือ
ความคิดเห็นเพ่ือตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง บุคคลอาจไม่ยอมรับมติและความคิดเห็นของ
บุคคลอ่ืน ความขัดแย้งประเภทนี้อาจหลีกเลี่ยงได้โดยการออกเสียงหรือบงคะแนนโดยไม่ต้องมี      
การเผชิญหน้ากัน แต่วิธีนี้ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่ตามมาได้ เช่น 
อาจมีการจ้องจับผิดว่าใครอยู่ข้างฝ่ายใด มากน้อยเพียงใด และอาจจะเกิดการรวมตัวกันเพ่ือต่อต้าน
อีกฝ่ายหนึ่ง 
 การควบคุมพฤติกรรม ในที่ท างานใดมีการควบคุมหรือบังคับให้บุคคลอยู่ภายใต้กฎ
ข้อบังคับมากๆ จะก่อให้เกิดความขัดแย้งสูง กฎข้อบังคับอาจรวมถึงมาตรฐานการท างาน นโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติที่มีผลท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องท าตาม การควบคุมนี้จะมีผล 2 ประการ คือ  
เป็นการลดหรือป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ในขณะเดียวกันจะมีผลจากการควบคุมด้วย จึงท าให้เกิด
ความรู้สึกต่อต้าน โดยเฉพาะกับบุคคลหรือกลุ่มที่มีลักษณะต้องการความเป็นอิสระและการบังคับ
บัญชาตนเองสูง 
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 การคั่งค้างของปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เพ่ิมระดับ     
ความขัดแย้งได้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่ถูกเก็บกดไว้ โดยไม่มี       
การเอาใจใส่แก้ไขการเก็บนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อ านาจบารมีของอีกฝ่ายหนึ่ง ความเก็บกดสะสม
มากขึ้นกลายเป็นสภาพการณ์น าไปสู่ความขัดแย้งอ่ืนๆ ต่อไป 
 ส่วน ดุค (อ้างถึงใน พีรธร บุญยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน และ พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย, 
2552) ได้สรุปแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งไว้ว่า ความขัดแย้งอาจ
เกิดขึ้นเพราะการเป็นเจ้าของการใช้และการกระจายของสินค้าและทรัพยากรต่างๆ เกิดขั้นเพราะ
เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ต าแหน่งฐานะและการส่งเสริมบุคลิกภาพ เกิดขึ้นเพราะการควบคุมหรือการชี้แนวทาง
ให้ผู้อื่นปฏิบัติรวมถึงการควบคุมเครื่องมือต่างๆ ของรัฐ เกิดข้ึนเพราะค่านิยม เกิดข้ึนเพราะวัฒนธรรม 
เกิดข้ึนเพราะบทบาท และเกิดขึ้นเพราะการสนับสนุนอุดมการณ์ที่ต่างกันหรือตรงกันข้าม 
 พนูว์แมน และบรูเอห์ล (อ้างถึงใน พีรธร บุญยรัตพันธุ์ , บุญส่ง กวยเงิน และ          
พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย, 2552) ได้แบ่งสาเหตุของความขัดแย้งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ามีมุมมองครอบคลุมปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น โดยสาเหตุ 3 กลุ่มนี้ประกอบด้วย 
องคป์ระกอบด้านบุคคล ด้านปฏิสัมพันธ์และด้านสภาพขององค์การ ทั้ง 3 กลุ่มของสาเหตุมีรายละเอียด
ดังนี้  
 องค์ประกอบด้านบุคคล เป็นสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 
แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ภูมิหลังของแต่ละบุคคล แบบฉบับของแต่ละบุคคล การรับรู้ และความรู้สึก 
 ปฏิสัมพันธ์ โดยปฏิสัมพันธ์ที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้งนี้ คือ การสื่อสารที่ไม่ดี 
หรือไม่มีคุณภาพ การสื่อสารที่ไม่ดีจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งในแง่ของสาระและเจตนาของ
ข่าวสาร ซึ่งจะท าให้ความขัดแย้งเกิดขึ้น 
 สภาพขององค์การ โดยสภาพองค์การมักเป็นสาเหตุส าคัญแห่งความขัดแย้งได้ เช่น 
การมีทรัพยากรที่จ ากัด โครงสร้างขององค์การเป็นตัวก าหนดการกระจายของทรัพยากรและกิจกรรม 
การมีความคลุมเครือขององค์การ เช่น ความคลุมเครือในโครงสร้าง ความคลุมเครือในบทบาท เป็น
ต้น การมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด ซึ่งแม้จะเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับความคลุมเครือ แต่การมีกฎเกณฑ์ที่
เข้มงวดท าให้บุคคลมีความอึดอัดในการทงาน และท าให้เห็นว่าผู้บริหารใช้อ านาจเกินความจ าเป็น 
การมีการแข่งขันในองค์การ โดยเฉพาะการแข่งขันเพ่ือให้ได้รับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และ
สุดท้ายคือการมีข้อยกเว้น ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลบางคนได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบาท 
หรือปฏิบัติไม่ถึงมาตรฐานที่ก าหนดก็เป็นสาเหตุท าให้เกิดความขัดแย้งได้ 
 2.6.3  มุมมองทางวิชาการเก่ียวกับการบริหารความขัดแย้ง 
 วิเชียร วิทยาอุดม (2555) ได้แสดงทัศนะต่อแนวคิดการบริหารความขัดแย้งว่า 
แนวคิดทางด้านความขัดแย้งแบ่งออกได้เป็นสองแนวคิด แนวคิดอันแรกมาจากสมมติฐานว่าความขัดแย้ง
คือพฤติกรรมการท างานที่ไม่เหมาะสมกับองค์การ อันจะน ามาซึ่งการต่อสู้จากการที่มีจุดมุ่งหมายที่ไม่
ตรงกัน การต่อสู้นี้จะไปขัดขวางการจากการได้รับผลประโยชน์และการเช้าถึงศักยภาพของคนหรือ
องค์การ แนวคิดอันที่สองอธิบายว่าความขัดแย้ง คือ ธรรมชาติส่วนหนึ่งของวิถีองค์การ ซึ่งสามารถ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินในและเพ่ิมประสิทธิผล 
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 กลุ่มที่พัฒนาแนวคิดของความขัดแย้งว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นการ
ท าลายล้างกัน มีความคิดเห็นว่าความขัดแย้งเป็นการคุกคามอ านาจที่จะจัดการและเป็นการสูญเสีย
เวลา เป็นต้นเหตุของความคับแค้นที่ไม่จ าเป็นท าให้ลดลงของการติดต่อสื่อสารและการรวมกลุ่มกัน 
และขัดขวางลูกจ้างจากการสนใจในงานของตนเอง เหตุผลเหล่านี้นั้นง่ายที่ จะเข้าใจเมื่อเขาคิดไว้ว่า       
มีผลกระทบที่เป็นอันตรายจากผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการเป็นปรปักษ์กันอย่างรุนแรง และเป็นความขัดแย้ง
ส่วนบุคคลในองค์การ 
 ส่วนกลุ่มที่มีแนวคิดของความขัดแย้งว่าเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของวิถีองค์การนั้นมี
ความคิดเห็นว่า ความขัดแย้งสามารถส่งผลกระทบที่เป็นแง่บวก โดยเฉพาะเมื่อความขัดแย้งได้มาจาก
พ้ืนฐานของปัญหามากกว่ามาจากพ้ืนฐานเรื่องของส่วนตัว ในบางกรณีความขัดแย้งเป็นศักยภาพที่
เข้าถึงในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ การกระตุ้นลูกจ้างที่เสนอและอธิบายแนวทางลูกจ้างเสนอ
และอธิบายแนวคิดที่แตกต่างกันของแนวความคิดน ามาซึ่งการพิจารณางานอย่างถี่ถ้วน ทั้งทางเลือก
ทางออกของปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในภายหลัง ข้อพิจารณาเหล่านี้เป็นหัวใจของการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วความขัดแย้งยังสามารถเพ่ิมแรงจูงใจ และเป็นการเสริมก าลังความสามารถ
ท าให้สามารถบรรลุความส าเร็จในงานได้ 
 วิเชียร วิทยาอุดม (2555) ได้อธิบายต่อไปอีกว่าแนวความคิดในเรื่องของความขัดแย้ง
เท่าท่ีกล่าวมา ทัศนะความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของแต่ละบุคคล บุคคลที่
มีความคิดแบบหัวเก่าจะมีทัศนะว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดี ต้องขจัดให้หมดไปไม่ให้เกิดขึ้นมาใน
องค์การได้ แต่ถ้าหากเป็นบุคคลที่มีความคิดแบบก้าวหน้า ก็มีทัศนะว่าความขัดแย้ งเป็นสิ่งที่ดีและมี
ประโยชน์ ความขัดแย้งช่วยก่อให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ น าไปสู่การค้นหาแนวทางใหม่ๆ ที่ดีกว่าเก่า 
อย่างไรก็ตามแนวความคิดในเรื่องความขัดแย้งก็ยากท่ีจะหาข้อสรุปลงไปให้ชัดว่า เกิดผลดีหรือผลเสีย
มากกว่ากัน 
 ส่วน ร็อบบินส์ (อ้างถึงใน พีรธร บุญยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน และ พัฒน์ศักดิ์ 
กระต่ายน้อย, 2552) ได้จ าแนกแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
 แนวคิดสมัยดั้งเดิม (Traditional View) สันนิษฐานว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งไม่ดีและ
มีผลกระทบด้านลบต่อองค์การอยู่เสมอ ดังนั้น หากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง ผู้บริหารจะต้องมี    
ความรับผิดชอบที่จะต้องก าจัดความขัดแย้งขององค์การ วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ก็คือ การออก
กฎระเบียบ กระบวนการที่เข้มงวด เพ่ือที่จะท าให้ความขัดแย้งหมดไป แต่ความเป็นจริงแล้ว ความขัดแย้ง
ก็ยังคงมีอยู่ 
 แนวคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations View) ยืนยันว่าความขัดแย้ง
อาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายในทุกองค์การ เนื่องจากไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งได้ มุมมองด้านมนุษยสัมพันธ์ จึงสนับสนุนการยอมรับความขัดแย้ง โดยอธิบายไว้ว่า
เหตุผลของการมีความขัดแย้งเพราะไม่สามารถถูกก าจัดได้ และความขัดแย้งอาจจะมีประโยชน์ต่อ
ภายในองค์การได้บ้างในบางเวลา มุมมองด้านมนุษยสัมพันธ์นี้ ได้ครอบง าความคิดของนักวิชาการ
เกี่ยวกับความขัดแย้งตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2483 จนถึงปี พ.ศ. 2513 
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 แนวคิดสมัยใหม่ (Contemporary View) เมื่อแนวคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ยอมรับ
ความขัดแย้ง มุมมองที่เป็นแนวคิดสมัยใหม่จึงสนับสนุนความขัดแย้งบนรากฐานที่ว่าองค์การที่มี     
ความสามัคคี ความสงบสุข ความเงียบสงบ และมีความร่วมมือ หากไม่ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ความขัดแย้ง การให้ความร่วมมือแก่องค์การจะกลายเป็นความเฉื่อยชาอยู่เฉย และไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการคิดค้นใหม่ๆ ดังนั้นแนวความคิดสมัยใหม่สนับสนุนให้
ผู้บริหารรักษาระดับความขัดแย้งภายในองค์การให้อยู่ในระดับต่ าสุด เพียงพอที่จะท าให้องค์การ
เจริญเติบโตและสร้างสรรค์ 
 แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งในปัจจุบัน เห็นว่าความขัดแย้งอาจน าไปสู่การส่งเสริม
การปฏิบัติงานในองค์การควรจะมีการบริหารบริหารความขัดแย้งให้เกิดผลดีที่สุด ความขัดแย้งอาจจะ
มีประโยชน์หรืออาจมีโทษขึ้นอยู่กับวิธีการบริหารในองค์การความขัดแย้งในระดับที่เหมาะสมจะช่วย
กระตุ้นแรงจูงใจให้คนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ความขัดแย้ง
เป็นของดีเพราะจะช่วยกระตุ้นให้คนพยายามหาทางแก้ปัญหาซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อ      
การท างานของคน ปัจจัยเหล่านี้ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
 จากค าอธิบายภาพรวมของแนวคิดการบริหารความขัดแย้งที่กล่าวถึงข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าในทางวิชาการนั้น ความขัดแย้งเป็นประเด็นที่เริ่มมีการศึกษาเนื่องจากมีมุมมองว่าความขัดแย้ง
เป็นสิ่งที่ท าให้การท างานขององค์การประสบปัญหา ท าให้ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ แต่ภายหลัง
นักวิชาการที่ศึกษาเปลี่ยนมุมมอง โดยมองว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การแก้ปัญหา
ความขัดแย้งไม่ได้อยู่ที่การก าจัดความขัดแย้ง หากแต่อยู่ที่การยอมรับและท าให้ความขัดแย้งนั้นไม่
ส่งผลเสียต่อการท างาน และแนวคิดล่าสุดในปัจจุบันนั้น มองว่าความขัดแย้งในองค์การในระดับที่ต่ า
เป็นประโยชน์ต่อองค์การเพราะสามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์การได้  
 2.6.4  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารความขัดแย้ง 
 ในส่วนนี้ผู้เขียนจะน าเสนอความคิดของนักวิชาการทั้งหลายเกี่ยวกับปัจจัยหรือ
วิธีการที่จะบริหารความขัดแย้งในองค์การ ก่อนที่จะสังเคราะห์ว่าโดยสรุปแล้ว การจะบริหาร     
ความขัดแย้งให้ประสบความส าเร็จ จะต้องอาศัยปัจจัยใดบ้าง โดยมีรายละเอียดของการน าเสนอ ดังนี้  
 ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550) เสนอเทคนิคในการบริหารความขัดแย้ง CONFLICT มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 Control: ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการควบคุมตนเอง เพราะสาเหตุของ 
ความขัดแย้งที่บานปลายส่วนมากเกิดจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ซึ่งอาจท าให้
เกิดการท าร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายขึ้น หรืออาจมีการใช้ค าพูดที่รุนแรงจนท าให้อีกฝ่ายเกิด      
ความเจ็บแค้นและหาทางที่จะแก้แค้นในภายหลัง ผู้บริหารต้องตระหนักไว้เสมอว่าทุกคนสามารถโกรธ
ได้เพราะพวกเราเป็นมนุษย์ปุถุชน ที่ไม่สามารถตัดกิเลสตัณหาหรืออกุศลมูลทั้ง 3 ได้ แต่ก็ไม่ควรแสดง
อาการเกรี้ยวกราดออกมาให้คนอ่ืนเห็น สิ่งนั้นเป็นความล้มเหลวที่ชี้ให้เห็นว่าเราไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ การระเบิดอารมณ์นั้นมิใช่การระบายความเครียดที่ถูกต้อง ซ้ ายังน ามาซึ่งความเครียดที่
อาจมากกว่าเดิมก็เป็นได้ 
 



88 
 

 Optimist/Openness: ผู้บริหารต้องเรียนรู้ที่จะมองโลกในแง่ดีและเปิดใจยอมรับ
ฟังความคิดเห็นหรือมุมมองของบุคคลอ่ืน การท างานจะไม่สามารถส าเร็จได้เลยถ้าเรามีจิตใจคับแคบ
และมองโลกแต่ในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลา ยิ่งกว่านั้นความขัดแย้งยังถูกก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ สาเหตุมาจาก
การมองโลกในแง่ร้ายของเรา ส่วนการมองโลกในแง่ดีจะท าให้เราลดความรู้สึกกังวลและความเครียด
หรือความรู้สึกไม่เท่าเทียม ท าให้โอกาสที่ความขัดแย้งจะเกิดข้ึนก็มีน้อยลงด้วย  
 Negotiation: การเจรจาต่อรองถือเป็นหัวใจส าคัญของการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ผู้บริหารที่ก้าวล่วงไปในความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเจรจาต่อรองโดยยึด
หลักชนะทั้งสองฝ่ายไว้เสมอ ความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของทั้งสองฝ่ายสามารถน าไปสู่
ทางออกท่ีสมเหตุสมผลและเหมาะสมกับทั้งสองฝ่ายได้ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยป้องกันความขัดแย้ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 
 Fairness: ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน เพราะถ้า
ผู้บริหารเกิดความล าเอียงต่อทั้งตนเองและคนรอบข้างแล้ว โอกาสที่จะท าให้อีกฝ่ายเกิดความไม่พอใจ
ก็มีสูง ซึ่งความไม่พอใจเหล่านี้สามารถน าไปสู่ความขัดแย้งได้ ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างหลักความเสมอภาคหรือความยุติธรรมขึ้นในองค์กรโดยเริ่มที่ตนเองเพ่ือเป็นบรรทัดฐานแก่บุคคล
อ่ืนในการท าตาม  
 Love: ความรักถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการด ารงอยู่ของมนุษย์ ซึ่งความหมาย
ของค าว่าความรักในที่นี้คือความรักที่ต้องการมอบสิ่งดีๆ ให้กับบุคคลอ่ืน มีความเห็นใจและเข้าใจ
บุคคลอ่ืนโดยสามารถรู้สึกและเข้าใจได้ว่าท าไมเขาเหล่านั้นถึงได้แสดงท่าทางหรือค าพูดแบบนั้น
ออกมา หรือท าไมเขาเหล่านั้นต้องการได้ในสิ่งเหล่านั้น ถ้าผู้บริหารสามารถมองในมุมเหล่านี้ได้ก็จะ
เกิดความเข้าใจต่อทั้งตนเองและบุคคลอ่ืน และพร้อมที่จะสละซึ่งความต้องการของตนซึ่งต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความพอเหมาะพอดีด้วย  
 Individual/Identity: ผู้บริหารต้องค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยเมื่อ
มีการท างานร่วมกัน หรือมีการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพราะแต่ละบุคคลมีพ้ืนฐาน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิหลังหรือถิ่นที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
ผู้บริหารต้องยอมรับในความแตกต่างนั้นและพร้อมที่จะเผชิญกับความแตกต่างนั้นให้ได้โดยการเตรียม
ตัวให้พร้อมถ้าต้องมีการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่มาจากพ้ืนฐานหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ 
สิ่งที่ผู้บริหารต้องตระหนักไว้ในใจเสมอคือการเคารพในศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กัน 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งได้  
 Communication: อาจกล่าวได้ว่าความขัดแย้งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการสื่อสาร
ทั้งวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาแทบทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารต้องเรียนรู้ที่จะใช้การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งการสื่อสารนั้นก็ต้องสอดคล้องกับกลุ่มคนที่มาจาก
พ้ืนฐานและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วย นอกจากนี้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่มีทางมลายหายไป
ถ้าปราศจากการสื่อสาร ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีการเผชิญหน้าเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา แต่ทั้งนี้
และทั้งนั้นผู้บริหารต้องเลือกช่องทางที่จะสื่อสารเพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม อาจมีการใช้คน
กลาง หรือผู้ไกล่เกลี่ย หรืออนุญาโตตุลาการ ก็ได้  
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 Togethernes: ผู้บริหารต้องพยายามเตือนสติตัวเองอยู่เสมอๆ ว่าเราไม่สามารถ
ท างานคนเดียวได้ ถึงแม้เราจะเก่งกาจแค่ไหน หรือมีวิสัยทัศน์สูงส่งเพียงใดก็ตาม การอยู่ร่วมกันอาจมี
การกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าผู้บริหารสามารถควบคุมและหาแนวทางในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ องค์กรก็จะเป็นองค์กรที่น่าอยู่มากขึ้น 
 ส่วน ซาย แลนโด, บาร์บารา แลนโด และดาริล แลนโด (2549) เสนอแนวคิดว่า
ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัยของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพราะความคิดสร้างสรรค์นั้นมี
ความส าคัญต่อการแก้ไขความขัดแย้งแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งมักจะมอง
สถานการณ์ในลักษณะขาว-ด า แพ้-ชนะ แต่ละฝ่ายจะเข้ามาในกระบวนการแก้ไขข้อโต้แย้งพร้อมด้วย
จุดยืนที่แน่วแน่ ซึ่งสะท้อนทางแก้ตามที่ตนเองชอบ แต่ละฝ่ายต่างก็ปฏิเสธจุดยืนของกันและกัน 
(มิฉะนั้นคงไม่มีความขัดแย้ง) การยอมรับจุดยืนของอีกฝ่าย ย่อมหมายถึงการยอมแพ้หรือความพ่าย
แพ้ โดยวิธีการที่มักใช้ๆ กัน (ซึ่งไม่สร้างสรรค์) ในการแก้ไขความขัดแย้งก็คือ การประนีประนอม 
หมายถึง การลดช่องว่างระหว่างจุดยืนของฝ่ายที่ขัดแย้งกัน จนกระทั่งมาถึงการบรรลุจุดประนีประนอม
ที่ยอมรับได้ ดังนั้น จึงไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้แพ้ทั้งหมด หรือชนะทั้งหมด และทั้งสองฝ่ายต่างก็  
พึงพอใจแค่เพียงบางส่วน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฝ่ายที่ตกลงร่วมกันได้ในการประนีประนอมจะเดินจากไป
แบบรู้สึกว่างโหวง และไม่พึงพอใจอย่างถึงที่สุด นอกจากนี้ ซาย แลนโด, บาร์บารา แลนโด และ ดาริล 
แลนโด ยังได้เสนอต่อไปอีกว่า การร่วมมือกันจะเปิดประตูให้กับทางแก้แบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ 
โดยการสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ ซึ่งมักจะแตกต่างจากจุดยืนของแต่ละฝ่าย กระทั่งอาจแตกต่างจาก
ทางแก้ท่ีทุกคนจะคาดคิดได้ในตอนต้นกระบวนการอีกด้วย ความจริงที่ว่า ทางเลือกใหม่ๆ เหล่านี้ไม่ใช่
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ท าให้ทั้งสองฝ่ายมองว่ามันเป็นชัยชนะมากกว่าจะเป็นการพ่ายแพ้ การร่วมมือกัน
ไม่จ าเป็นต้องจบลงด้วยทางแก้ที่สร้างสรรค์เสมอไป บางครั้งสิ่งที่ท าได้ดีที่สุดก็อาจเป็นการประนีประนอม
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ท่ีค่อนข้างน่าประทับใจนั้น ผลลัพธ์มักจะเป็นการสร้างสรรค์เสมอ 
บางครั้งความคิดสร้างสรรค์ก็สะท้อนอยู่ในองค์ประกอบเล็กๆ แต่ส าคัญยิ่งของทางแก้ที่ท าให้ส่วนที่
เหลือเป็นที่ยอมรับได้ บางครั้งตัวทางแก้ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่มีความสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์  
 ในความคิดของ ซาย แลนโด, บาร์บารา แลนโด และดาริล แลนโด (2549) นั้น 
ปัจจัยที่สนับสนุนวิธีการแก้ไขความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ คือ 
 การจัดวางความขัดแย้งให้ถูกมองว่าเป็นปัญหา : ความขัดแย้งย่อมเชื้อเชิญ             
การเผชิญหน้าและการต่อสู้ โดยทั่วไปคนจะมองการแก้ไขความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นข้อเสนอไม่
ทางใดก็ทางหนึ่ง นั่นคือ ไม่ฝ่ายนี้ชนะ ก็ต้องเป็นฝ่ายนั้น พลังสร้างสรรค์ทั้งหมดจึงมุ่งไปที่การท าลาย
กันและกัน ทว่าการแก้ปัญหาสามารถจะถูกมองเป็นข้อเสนอแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เช่น เราจะ
บรรลุทางแก้ที่ตอบสนองความต้องการที่ส าคัญทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายได้อย่างไร การแก้ปัญหาย่อม
เชื้อเชิญการร่วมมือ และการผสานความร่วมมือ โดยจะน าพลังสร้างสรรค์ไปสู่จุดหมายปลายทางนั้น 
คนย่อมจะรู้สึกสร้างสรรค์มากขึ้น เมื่อมองเห็นตัวเองร่วมกันแก้ปัญหากับเ พ่ือนร่วมงานมากกว่า       
การแก้ไขข้อขัดแย้งกับคู่อริกระบวนการที่อิงประโยชน์นี้นิยามความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ เสียใหม่
ให้เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการร่วมกันแก้ไขด้วยประสบการณ์ และมุมมองที่ผสมผสานกันของพวกเขา 
การให้นิยามใหม่นี้ไม่ได้เป็นทั้งการแต่งนิยาย หรือการพยายามบิดเบือนปกปิดความแตกต่าง แต่มัน
คือความพยายามในการน าพลังงานของคนจากการโจมตีกัน ไปสู่การท างานร่วมกันในฝ่ายเดียวกัน 



90 
 

และมุ่งทะลุทะลวงตัวปัญหาเป็นส าคัญ วิธีการนี้ต้องอาศัยการรับประกันบางอย่างส าหรับฝ่ายต่างๆ 
ซึ่งไม่มีความไว้วางใจกันอยู่เป็นปฐมบท แต่รางวัลส าหรับการเปลี่ยนแปลงจากการแข่งขันไปสู่        
การร่วมมือกันนั้นก็เป็นสิ่งที่คาดหวังได้ 
 ความไว้วางใจ: ซึ่งจะท าให้เกิดความกล้าเสี่ยง ความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องอาศัยผู้คน
ที่กล้าเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่จะเสนอความคิดเห็นที่ผิดแปลก อันอาจจะน าไปสู่การถูกมองว่าโง่
ได้อีกด้วย การยอมรับความเสี่ยงในการพิจารณาแนวคิดที่ดูเหมือนจะแย้งกับสัญชาตญาณ ก็เป็นอีก
สิ่งที่ต้องมีการคิดสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน 
 การร่วมกันคิด: เวลาที่เผชิญปัญหายากๆ พวกเราส่วนใหญ่ย่อมจะได้รับประโยชน์
จากการปรึกษากับผู้รู้เสมอ โดยเฉพาะเมื่อคนมีประสบการณ์และความรู้ต่างกัน แต่มีความมุ่งหวัง
เหมือนๆ กัน ในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร บ่อยครั้งที่เพ่ือนร่วมงานที่เราขัดแย้งด้วย จะเป็นคนที่
เหมาะที่สุดที่เราจะไปปรึกษา ถ้าเราสามารถมองอย่างเป็นกลางได้ พวกเขานั้นเข้าใจองค์กร และ
สถานการณ์ได้ดีกว่าคนภายนอกส่วนใหญ่พวกเขามีทั้งประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองที่แตกต่าง
จากของเราเล็กน้อย และอาจจะมุ่งมั่นต่อเป้าหมายขององค์กรพอๆ กับเราก็เป็นได้ ถ้ายินดีเข้ามา
แก้ปัญหา พวกเขาก็สามารถจะช่วยในการด าเนินการได้อีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ที่ปรึกษาภายนอก
โดยทั่วไปท าไม่ได้ 
 การเพ่ิมผลประโยชน์ให้มากกว่าจุดยืนเดิม: จุดยืนก็คือ ทางแก้ปัญหาที่คนชื่นชอบ
มากกว่า ซึ่งสะท้อนได้จากการที่คนคนหนึ่ง ท างานตามแนวทางของตนผสมผสานด้วยท่าทีของ        
การแข่งขัน และคิดถึงแต่สิ่งที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองมากที่สุด จุดยืนแบบนี้มักจะ
เป็นที่ยึดมั่น ท าให้เหลือช่องส าหรับการคิดสร้างสรรค์ได้น้อยเต็มที ผลประโยชน์ย่อมเหนี่ยวน าการคิด
สร้างสรรค์ได้มากกว่าจุดยืน ผลประโยชน์นั้นไม่ได้สะท้อนทางแก้ แต่สะท้อนความต้องการที่ส าคัญที่
ต้องการจะบรรลุ ไม่ว่าทางแก้จะออกมาเป็นอย่างไร ถ้าแต่ละฝ่ายพุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์โดยพักเรื่อง
จุดยืนไว้ พวกเขาก็สามารถจะระดมความคิดค้นหาทางเลือกที่สร้างสรรค์ได้หลายทาง ที่จะตองสนอง
ความต้องการพื้นฐานส าคัญของพวกเขา และเลือกทางแก้ที่ดีที่สุดได้ 
 กระบวนการที่มีแบบแผน : กระบวนการที่มีแบบแผนช่วยให้มีเวลาส าหรับ                     
การสร้างสรรค์ คนส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่า ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งเป็นเรื่องที่น่าอึดอัด 
พวกเขาจึงมักจะเร่งรัดสู่การแก้ปัญหา ซึ่งมีแนวโน้มที่ชัดเจนที่ฝ่ายต่างๆ มักจะเริ่มสร้างข้อตกลง
ก่อนที่จะเข้าใจประเด็นปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งข้อตกลงแบบนั้นก็จะหาส่วนที่สร้างสรรค์ได้ยากเต็มที 
การคิดสร้างสรรค์เป็นงานที่หนักหนาสาหัส คนที่อยู่ในความขัดแย้งย่อมไม่อาจพัฒนาทางออกที่เป็น
การคิดค้นที่สร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาต้องการเวลาเพ่ือที่จะเข้าใจปัญหาได้อย่างเต็มที่            
ทั้งเพ่ือเยียวยาความสัมพันธ์ เพ่ือส ารวจผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย เพ่ือแบ่งปันข้อมูล และเพ่ือคิดหา 
รวมทั้งพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการระดมความคิดนั้น แนวคิดที่สร้างสรรค์ที่สุมักจะไม่ใช่แนวคิด
แรกที่ได้รับการน าเสนอ หากท าตามกระบวนการที่มีแบบแผน พร้อมทั้งลดความเร็วในการแก้ปัญหา
ลง ความคิดสร้างสรรค์จะบังเกิด 
 การยับยั้งการวิพากษ์วิจารณ์ : ในการระดมสมอง การคิดค้นทางเลือกอย่าง
สร้างสรรค์จะแยกออกจากการประเมินแนวคิด นี่เป็นสิ่งส าคัญในการส่งเสริมให้ฝ่ายต่างๆ เสนอ
ทางเลือกได้มากขึ้น เนื่องจากการวิพากษ์หรือแม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกต่างๆ 
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ย่อมจะขัดจังหวะการระดมความคิด ดังนั้น การวิพากษ์วิจารณ์จึงควรถูกยับยั้งไว้จนกว่าการระดม
ความคิดจะสิ้นสุด 
 การประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน: เกณฑ์มาตรฐาน และการเน้นย้ าเรื่องข้อมูลที่
แม่นย าจะช่วยผลักดันให้ฝ่ายต่างๆ ศึกษาปัญหาแบบลงลึกมากขึ้น ฟังเผินๆ แล้ว “เกณฑ์มาตรฐาน” 
“ข้อมูลที่แม่นย า” และ “การวิจัย” ดูเหมือนจะเป็นตัวท าลายความคิดสร้างสรรค์เสียมากกว่า จาก
ประสบการณ์ของเรา สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงเลย การวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบจะช่วยระบุปัญหา
ให้ชัดเจนขึ้น และการที่รู้ว่าทางเลือกต่างๆ จะต้องถูกตรวจสอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานอย่างรอบคอบ          
ก็จะช่วยให้คนเกิดความม่ันใจพอที่จะยอมยั้งการวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างการระดมสมองไว้ได้อีกด้วย 
 นอกจากจะมีข้อเสนอของนักวิชาการเกี่ยวกับปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารความขัดแย้ง 
แล้ว ยังมีนักวิชาการที่ศึกษาในท านองตรงกันข้าม โดยได้เสนอปัจจัยความซับซ้อนที่มีอิทธิพลต่อ
กระทบต่อการแก้ปัญหา เช่น ข้อเสนอของ เอกชัย บุญยาธิษฐาน (2555) ซึ่งเสนอปัจจัยความซับซ้อน
ที่มีผลกระทบต่อการแก้ปัญหา ว่าประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้  
 ความจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน : หากวิเคราะห์สองข้างของปัญหา
ขัดแย้งกันว่าทั้งสองฝ่ายในยามปกติมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหน ต้องพ่ึงพิงอาศัยกันบ้าหรือไม่ 
หรือต้องใช้ทรัพยากรอะไรบางอย่างร่วมกันในการท ากิจการบางอย่างให้ส าเร็จหรือไม่ หากมีความสัมพันธ์
กันอยู่เช่นนี้ การแก้ปัญหาอาจต้องรีบกระท า ไม่เช่นนั้นความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม แต่การแก้ 
ปัญหาจะยากกว่าการที่ทั้งสองมีความส าคัญข้องแวะกันไม่มาก หากเป็นลักษณะอย่างประการหลังนี้
เทคนิคการประวิงเวลา ให้เวลาช่วยแก้ปัญหาให้เองอาจจะใช้ได้ผล การแก้ปัญหาอาจไม่ยากมากนัก 
และหากทั้งสองกลุ่มไม่ได้มีความสัมพันธ์อันใดต่อกันเลย ปกติปัญหามักไม่เกิดเพราะหากไม่มี
ความสัมพันธ์ก็ไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งกัน  
 จ านวนของผู้ที่มีความขัดแย้งกัน: หากมีปัญหากันเพียงสองคน การจะไปศึกษาว่า
พวกเขามีปัญหาอะไรกันนั้นท าได้ไม่ยากนัก หากเพ่ิมจ านวนคนเข้าไปก็จะท าให้ความยากสูงขึ้น ดังนั้น 
หากจ านวนกลุ่มที่ขัดแย้งกันมีมากก็ยิ่งแก้ยาก หรือไม่มีเพียงสองกลุ่มแต่คนในแต่ละกลุ่มมีมากก็แก้ไข
ยากเช่นกัน เพราะจะต้องท าให้คนที่พอใจในผลของการแก้ไขมีมากข้ึนตามไปด้วย  
 จ านวนของผู้มีส่วนได้เสีย: ปัจจัยนี้หมายความว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล นอกเหนือ 
จากที่ขัดแย้งกันโดยตรงนั้นมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่กับกลุ่มที่ขัดแย้งกันหรือไม่ หากมีก็ยิ่งแก้ไขยาก
ขึ้นไปอีก เพราะทั้งสองฝ่ายจะเลิกรากันอย่างเดียวคงไม่พอ ยังจะต้องไปท าให้คนที่อยู่ข้างหลังที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยตรงยอมรับด้วย และบางทีเมื่อแก้ปัญหาของสองกลุ่มได้แล้วใครที่จะไป
อธิบายให้คนที่มีส่วนได้เสียเหล่านั้นฟัง บางทีเขาอาจไม่ต้องการที่จะไปอธิบายกันเองก็เป็นได้  
 ฐานะของผู้มีอ านาจหน้าที่: ในการเจรจาหากผู้เสียหายมาเอง หรือเป็นผู้ที่มีอ านาจ
สูงสุดที่ตัดสินใจได้มาเอง การแก้ปัญหาก็ง่าย เพราะสามารพตัดสินใจไปได้ที่โต๊ะเจรจานั้นเอง หากส่ง
ตัวแทนมา ซึ่งก็พอจะมองได้ว่าไม่จริงใจในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาจะยาก เพราะส่วนใหญ่ที่มา
แทนมักจะไม่กล้าตัดสินใจลงไปตรงๆ หากความขัดแย้งมีความซับซ้อน อาจต้องรอกลับไปถามผู้มี
อ านาจตัดสินใจเสียก่อน  
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 ความเร่งด่วนของปัญหา: หากมีเรื่องของเวลาเข้ามาขีดวงมักจะสร้างความยุ่งเหยิง
ให้ทันที หากการเจรจาจะให้ส าเร็จลุล่วงได้ดีมันต้องมีเวลาเผื่อให้คิด ให้วิเคราะห์ดูผลได้ผล เสียอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจ การให้เวลาน้อยหรือจะเป็นการรวบรัดการเจรจา ย่อมส าเร็จได้ง่าย 
และยิ่งหากไม่มีอะไรมากดดันเลยความส าเร็จยิ่งมีสูง ดังนั้น กรอบเวลาถ้าจะมีควรมีตามความเหมาะสม 
แต่ไม่มีการกรอบเวลาเสียเลยกลับจะเป็นผลเสีย การเจรจาอาจยืดเยื้อไม่มีที่สิ้นสุด 
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร: ปัจจัยนี้เหมือนความสะดวกในการที่จะให้การเจรจา
ลุล่วง หากช่องทางคับแคบ จะพูดกันทีต้องมาประชุมกันอย่างเดียว ไม่มีช่องทางการเจรจานอกรอบ 
ไม่มีการพูดคุยทางโทรศัพท์ ไม่มีการใช้ช่องทางอ่ืนใด ก็จะท าให้การเจรจาส าเร็จได้ยาก 
 จากข้อเสนอเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริหารความขัดแย้ง ทั้งที่เสนอ
ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยที่ท าให้การบริหารความขัดแย้งท าได้ยากยิ่งขึ้นข้างต้น สามารถสรุปปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารความขัดแย้งว่าประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขัดแย้ง (ผู้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจะต้องเปิดใจรับความแตกต่าง และมองโลก
ในแง่ดี) ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวนผู้เกี่ยวข้อง จ านวนปฏิสัมพันธ์ และระดับ 
การพ่ึงพากันของฝ่ายต่างๆ  
 
2.7  แนวคิดระบบสารสนเทศกับการบริหารองค์การ  
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้
ประชาชนเห็นความส าคัญของบทบาทตนเองในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น 
ความเชื่อมั่นในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มากขึ้น ประกอบกับการรับรู้ถึงการท างาน
ของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด น่าจะท าให้ประชาชนกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น แต่การที่
ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือที่จะเชื่อมโยงประชาชนเข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นคือ ระบบสารสนเทศนั่นเอง 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะน าเสนอว่าระบบสารสนเทศคืออะไร มีประโยชน์ต่อองค์การได้อย่างไร 
และระบบสารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การนั้นควรมีลักษณะอย่างไร  
 2.7.1  ความหมายและความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2542) ให้ความหมายไว้ว่า ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ หรือ MIS หมายถึง ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของผู้บริหารเพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่เราจะเห็นว่า MIS จะประกอบไปด้วยหน้าที่
หลัก 2 ประการ คือ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
มาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ และสามารถท าการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหาร 
 ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง (2550) ได้อธิบายถึงความส าคัญของสารสนเทศในสังคม 
สารสนเทศ ที่ต่างไปจากสังคมอุตสาหกรรมว่า การอยู่รวมกันของมนุษย์เป็นสังคมนั้นมีช่วงเวลาที่
ยาวนาน รูปแบบของสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา จากสังคมเกษตร ในยุคเริ่ มต้นที่
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มนุษย์ใช้ผืนแผ่นดินเป็นทรัพยากรหลักในการเจริญเติบโต ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม  ในปี       
ค.ศ. 1890 สภาพสังคมเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาสู่สังคมอุตสาหกรรม การเจริญเติบโตอาศัยเงิน
ลงทุน ส าหรับการลงทุนเครื่องจักรในโรงงานเป็นทรัพยากรส าคัญเพ่ือการผลิต ในช่ว งเวลาดังกล่าว
มิใช่ว่าสารสนเทศจะไม่มีความส าคัญ ผู้ประกอบก็คงใช้สารสนเทศเพ่ือด าเนินงานและเพ่ือการตัดสินใจ แต่
เนื่องจากความสามารถในการผลิตสารสนเทศมีจ ากัด อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ นั้นมีขนาดใหญ่ ราคาแพง จึงไม่เอ้ือให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างสารสนเทศให้กับองค์กรได้อย่างแพรหลาย ตราบจนเข้าสู่ยุค
ของไมโครโพรเซสเซอร์ ท าให้พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม จัดเก็บข้อมูล สร้างสารสนเทศเ พ่ือการประกอบการ
ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาโดยตลอด ท าให้
คอมพิวเตอร์มีขนาดที่เล็ก ราคาถูกลง แต่ความสามารถเพ่ิมขึ้น ผู้ใช้เองก็ให้ความสนใจในการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น ข้อมูลรวบรวมได้มากขึ้นและง่ายขึ้น 
การใช้ประโยชน์จากการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศทวีความส าคัญมากขึ้น ผู้ประกอบการที่
ได้รับสารสนเทศท่ีมีประโยชน์มากข้ึนและรวดเร็วขึ้นเท่าใด ย่อมหมายถึงความสามารถในการตัดสินใจ 
การสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และวิธีการของคู่แข่งขันกระท าได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น สารสนเทศจึงเข้า
มามีบทบาทในการประกอบการเพ่ิมมากขึ้นสังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สังคมสารสนเทศ 
(Information Society) ทรัพยากรหลักที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันเปลี่ยนมาเป็นสารสนเทศ 
สารสนเทศเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บริการ การผลิต การบริหารจัดการ 
ความส าคัญและความจ าเป็นของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ  
 2.7.2  ผลกระทบ และประโยชน์ของระบบสารสนเทศมีต่อองค์การ 
 ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (อ้างถึงใน พรรณี สวนเพลง, 2555) 
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กร ดังนี้ 
 ผลกระทบของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร: การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์กรจะท าให้มีการติดต่อสื่อสารและการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายมากขึ้น  
จะท าให้เกิดการลดระดับขั้นตอนในการท างานและลดล าดับชั้นของสายการบังคับบัญชาลง จะท าให้
บุคลากรสามารถท างานได้ทุกที่และทุกเวลา จะท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การปฏิบัติงาน
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและสังคมได้ และจะท าให้มีการปรับองค์กรเพ่ือ
ตอบสนองต่อภาวะโลกร้อน เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้ใช้อุปกรณ์ส านักงานลดลง เช่น 
ส านักงานที่ลดการใช้กระดาษให้น้อยลง เป็นต้น  
 หากพิจารณาผลกระทบในทางที่ดีแล้ว ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 
(อ้างถึงใน พรรณี สวนเพลง, 2555) ได้อธิบายถึงประโยชน์ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีต่อองค์กร         
ทั้งประโยชน์โดยตรง อันได้แก่ การสร้างความยืดหยุ่นในการท างาน ท าให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน องค์กรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างรายได้ 
เพราะเทคโนโลยีจะท าให้รวบรวมและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 
และช่วยในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมองค์กร การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การเกิด 
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โอกาสทางธุรกิจใหม่ ส่วนประโยชน์โดยอ้อม สามารถเกิดขึ้นได้หลายประการเช่นกัน อาทิ การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 นอกจากนี้ ในผลของในปี 2542 ของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, และไพบูลย์ เกียรติโกมล 
ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศว่าจะมีประโยชน์ต่อองค์การในด้านต่างๆ ดังนี้  
 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้บริหารสามารถจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการ 
 ช่วยให้ผู้ใช้ก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ โดยผู้บริหาร
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน 
เนื่องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจัดการอย่างเป็นระบบ ท าให้มีประวัติของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
สามารถที่จะบ่งชี้แนวโน้มของการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด  
 ช่วยผู้ใช้ในการตรวจสอบผลการด าเนินงาน เมื่อแผนงานถูกน าไปปฏิบัติในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ผู้ควบคุมจะต้องตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยน าข้อมูลบางส่วนมาประมวลผลเพ่ือ
ประกอบการประเมิน สารสนเทศที่ได้จะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่
ต้องการเพียงใด 
 ช่วยผู้ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้บริหารสามารถใช้ระบบ
สารสนเทศประกอบการศึกษาและการค้นหาสาเหตุ หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน       
ถ้าการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ โดยอาจจะเรียกข้อมูลเพ่ิมเติมออกมาจากระบบ 
เพ่ือให้ทราบว่าความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจากสาเหตุใด หรือจัดรูปแบบสารสนเทศใน 
การวิเคราะห์ปัญหาใหม่  
 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือหาวิธีการควบคุม 
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลจะช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ว่าการด าเนินงาน
ในแต่ละทางเลือกจะช่วยแก้ไข หรือควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ธุรกิจต้องท าอย่างไ รเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมาย 
 ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงาน 
และค่าใช้จ่ายในการท างานลง เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ต้องใช้แรงงานจ านวน
มาก ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนในการท างาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดจ านวนคนและระยะเวลาใน     
การประสานงานให้น้อยลง โดยผลงานที่ออกมาอาจเท่าหรือดีกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ 
 หากพิจารณาในแง่ว่าประโยชน์ว่าระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อองค์การโดย
ทางตรงอย่างไร และโดยอ้อมอย่างไร ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ ( อ้างถึงใน 
พรรณี สวนเพลง, 2555) เสนอว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์โดยตรงต่อองค์การ ในการสร้าง
ความยืดหยุ่นในการท างาน ท าให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ 
การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
พัฒนาการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างรายได้ เพราะเทคโนโลยีจะท าให้รวบรวมและ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และช่วยในการพัฒนาและสร้าง
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นวัตกรรมองค์กร การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่        
ส่วนประโยชน์โดยอ้อม สามารถเกิดขึ้นได้หลายประการเช่นกัน อาทิ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 ส่วน ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง (2550) ได้รวบรวมความคิดเห็นของนักวิชาการหลายๆ 
ท่านที่ได้อธิบายประโยชน์ที่ระบบสารสนเทศมีต่อองค์การ ดังนี้ 
 ผลกระทบทางด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลง: เลาดอน และคนอ่ืนๆ (2004 อ้างถึงใน 
ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2550) อธิบายผลกระทบดานต้นทุนค่าใช้จ่ายไว้ด้วยทฤษฎีต้นทุนรายการ 
และทฤษฎีผู้กระท า การอธิบายด้วยทฤษฎีต้นทุนรายการ พิจารณาแล้วเห็นได้ว่า การน าระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรท าให้เงินลงทุนและต้นทุนในการด าเนินงานใน
ส่วนของระบบสารสนเทศเพ่ิมขึ้นแต่ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ประสิทธิภาพขององค์กร
เพ่ิมขึ้น ลดต้นทุนในการด าเนินงานและเพ่ิมรายได้ขององค์กร โดยที่องค์กรไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวน
บุคลากรให้มากขึ้นตามรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเฉกเช่นเดียวกับวีการที่องค์กรเคยใช้ในอดีต ส่วนการพิจาณา
ด้วยทฤษฎีผู้กระท านั้น ท าให้เห็นได้ว่าเจ้าขององค์กรจะว่าจ้างบุคลากรหรือผู้กระท าในการปฏิบัติงาน
บริหารองค์กรแทน เมื่อขนาดขององค์กรเติบโตขึ้น ต้นทุนของผู้กระท าหรือต้นทุนในการประสานงาน
จะเพ่ิมขึ้นตาม แต่เมื่อองค์กรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงาน 
ท าให้ต้นทุนของผู้กระท าการลดลง 
 ผลกระทบทางด้านโครงสร้างองค์กร ท าให้โครงสร้างองค์กรแบนราบลง ระบบ
สารสนเทศท าให้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลท าได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้น ช่วยให้
ผู้บริหารเพ่ิมความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาเพ่ิมขึ้น ผู้บริหารสามารถเพ่ิมจ านวน
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มากขึ้น  
 อัตราส่วนระหว่างผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนต่อผู้ปฏิบัติงานหลัก เพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากการเพ่ิมจ านวนบุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการลดลง
ในผู้ปฏิบัติงานหลัก เพราะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน 
 การเกิดหน่วยงานพิเศษเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงประการนี้จะมี
อิทธิพลต่อโครงสร้างองค์กรที่จะมีหน่วยงานปรากฏเพ่ิมขึ้นมา เพ่ือรับผิดชอบในกาภารกิจทางด้าน
ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ศูนย์ระบบสารสนเทศ ศูนย์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนกระบบ
เชิงปัญญา เป็นต้น  
 เนื้อหางานถูกปรับเปลี่ยน อันเนื่องมาจากการออกแบบและกระบวนการท างานใหม่ 
เพ่ือน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือท าให้เนื้อหาของงานในแต่ละงานถูกปรับเปลี่ยน 
 ผลกระทบในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น การจัดเส้นทาง
อาชีพให้บุคลากรต้องปรับเปลี่ยนเพราะด้วยระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้บุคลากรในองค์กร
พัฒนาทักษะความช านาญได้รวดเร็วกว่าบุคลากรในอดีต ใช้จ านวนปีในการพัฒนาตนเองน้อยกว่าที่
เคยผ่านมา ท าให้องค์กรต้องหาค าตอบว่าจะท าอย่างเพ่ือจัดเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมให้กับบุคลากร
ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการให้ค าปรึกษาบังคับบัญชาเพราะการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ท าให้มี
การให้ค าปรึกษา ค าแนะน าบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณการสื่อสารโดยตรงระหว่างคนกับ      
คนลง  
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 เพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างแต่ละโครงสร้างจะมีความเหมาะสม
กับองค์กรแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน การน าระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ท าให้
องค์กรมีความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้าง โดยน าการใช้โครงสร้างแบบเมทริกซ์ที่เคยมีปัญหาในเรื่อง
ของการสื่อสารข้อมูลอันเนื่องมาจากบุคลากรต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 คน ปัญหาดังกล่าว
คลี่คลายลงอันเนื่องมาจากผู้บริหารในแต่ละโครงการจะตัดสินใจ ประสานงานและควบคุมด้วยข้อมูล
จากระบบสารสนเทศ 
 โดยสรุปแล้ว แนวคิดทั้งหลายที่กล่าวถึงประโยชน์ที่ระบบสารสนเทศจะมีต่อ
องค์การ มองว่าระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อองค์การหลายด้าน คือ ช่วยการสื่อสารสะดวกยิ่งขึ้น 
และมีการประมาณข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยให้องค์การ
สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น เพราะมีความยืดหยุ่นในการท างานมากยิ่งขึ้น ช่วยให้
องค์การมีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเกิดประโยชน์โดยอ้อมต่อองค์การ
เพราะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การดีข้ึน และยังท าให้องค์การสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การอีกด้วย  
 2.7.3  ลักษณะหรือคุณสมบัติของระบบสารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2542) ได้เสนอคุณสมบัติของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยกล่าวว่าปัจจุบันองค์กรสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย
ตนเองหรือให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าด าเนินการ โดยการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการที่สอดคล้องตามหลักวิชาสามารถจะอ านวยประโยชน์ให้กับองค์การได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยที่การพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการต้องค านึงถึงคุณสมบัติส าคัญ
ของพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ดังนี้ 
 ความสามารถในการจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศที่ดีต้องสามารถปรับปรุงแก้ไข
และจัดการข้อมูล เพ่ือให้เป็นสารสนเทศที่พร้อมส าหรับน าไปใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปกติ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าสู่
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการควรที่จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนารูปแบบ เพ่ือให้มี
ความทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
 ความปลอดภัยของข้อมูล สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งของ
องค์การ ถ้าสารสนเทศบางประเภทรั่วไหลออกไปสู่บุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน อาจท าให้เกิด     
การเสียโอกาสทางการแข่งขัน หรือสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจ นอกจากนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการก่อการร้ายต่อระบบจะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความอยู่รอด
ขององค์การ ดังนั้น ผู้บริหารหรือเจ้าของระบบจะไม่ยอมให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีหน้าที่โดยตรง
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเข้าถึงฐานข้อมูลที่ส าคัญของธุรกิจได้ 
 ความยืดหยุ่น สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจหรือสถานการณ์การแข่งขันทาง
การค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบสารสนเทศที่ดีต้องมีความสามารถในการปรับตัว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งานหรือปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ระบบสารสนเทศท่ีถูกสร้างหรือถูกพัฒนาขึ้น
ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้เสมอ โดยมีอายุการใช้งาน การบ ารุงรักษาและ
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 



97 
 

 ความพอใจของผู้ใช้ ปกติพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการถูกพัฒนาขึ้น โดยมี
ความมุ่งหวังให้ผู้ใช้สามารถน ามาประยุกต์ในงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้นระบบ
สารสนเทศที่ดีจะต้องกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้ผู้ใช้หันมาใช้ระบบให้มากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาระบบ
จะต้องใช้เงินลงทุนสูงจึงต้องใช้งานให้คุ้มค่า ดังนั้น ธุรกิจสมควรที่จะพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ และท าให้ผู้ใช้เกิดความพอใจต่อระบบ เพราะถ้าระบบไม่สามารถให้สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ โอกาส
ที่ระบบจะถูกใช้งานและได้รับความนิยมก็จะน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ตามคาดหวัง และเป็นผลให้เกิดการสูญเสียหรือไม่คุ้มค่าในการลงทุน 
 ส่วน ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง (2550) เสนอว่าสารสนเทศท่ีดีและมีประโยชน์กับผู้รับ
ควรจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ความถูกต้อง: สารสนเทศเป็นความจริง ความจริงที่มีคุณค่าจะต้องปราศจาก
ข้อผิดพลาด ความถูกต้องของสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจพฤติกรรมที่จะต้องด าเนินต่อไป ดังนั้นหากสารสนเทศมีความผิดพลาดไม่
ถูกต้องจะน าพาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด พฤติกรรมที่ไม่ควรกระท า การได้รับสารสนเทศที่
ผิดพลาดบ่อยๆ ย่อมท าให้เกิดความไม่เชื่อถือในระบบที่ท าหน้าที่ผลิตสารสนเทศ 
 ความครบถ้วนสมบูรณ์: นอกเหนือจากความถูกต้องแล้วสารสนเทศจะต้องมี     
ความครบถ้วนสมบูรณ์ในเนื้อหาโดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่ส าคัญทั้งหมด สารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์
จะช่วยให้ผู้รับท าความเข้าใจสถานการณ์ ลดความไม่แน่นอนในความเห็นของผู้รับลงได้ เช่น  ในการ
น าเสนอยอดขายประจ าเดือนแต่ละเดือนให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย แม้ว่ายอดขาดจะได้รับการตรวจสอบ
มาแล้วเป็นอย่างดีว่าถูกต้อง แต่รายงานยอดขายนั้นจะถือว่าเป็นสารสนเทศท่ีดีไม่ได้ เพราะไม่สามารถ
บอกให้ผู้จัดการฝ่ายขายทราบได้ว่าผลการขายนั้นดีหรือแย่ลงอย่างไร เนื่องจากรายงานยอดขายนั้น
แสดงสารสนเทศไม่ครบถ้วน ในการแสดงผลการขายนี้ควรจะน าเป้าการขายและ/ หรือยอดขายของ
สินค้านั้นๆ ในเดือนเดียวกับของปีที่ผ่านมาประกอบไว้ด้วย เพ่ือที่ผู้จัดการฝ่ายขายจะสามารถ
เปรียบเทียบได้ว่าผลการขายที่เกิดขึ้นนั้นดีขึ้นหรือแย่ลงประการใด หรือในกรณีที่ต้องการสารสนเทศ
เพ่ือวัดผลการด าเนินงานของธุรกิจโดยน าเสนอรายงานที่มีสารสนเทศเพียงแค่ยอดขายและต้นทุนขาย
เท่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นสารสนเทศที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะผลการด าเนินงานนั้น จะต้องพิจารณา
จากก าไรสุทธิคือรายได้หรือยอดขายหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่ประกอบไปด้วยต้นทุนสินค้า 
ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการ และดอกเบี้ย รวมทั้งภาษี รายงานที่น าเสนอนั้นแสดงรายการของ
ค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่เกิดขึ้น จึงท าให้ผู้บริหารไม่สามารถวัดผลการด าเนิน
ของธุรกิจได้  
 ความเกี่ยวเนื่อง: ข้อมูลที่นับได้ว่าเป็นสารสนเทศจะต้องมีประโยชน์ต่อผู้รับ การจะ
มองเห็นประโยชน์ทางหนึ่ง คือ การพิจารณาความเกี่ยวเนื่องของข้อมูล ความเกี่ยวเนื่องพิจารณาได้ใน 
2 ประเด็น คือ ความเกี่ยวเนื่องของข้อมูลที่มีต่อผู้รับ กับความเก่ียวเนื่องในเนื้อหาของสารสนเทศ โดย
ความเกี่ยวเนื่องของข้อมูลที่มีต่อผู้รับนั้น หมายถึง ถ้าผู้รับมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อมูล ข้อมูลนั้นก็จะมี
สภาพเป็นสารสนเทศในสายตาของผู้รับ แต่ถ้าไม่มีความเกี่ยวเนื่องข้อมูลนั้นก็ยังคงด ารงสภาพการเป็น
ข้อมูลไว้เช่นเดิม ส่วนความเกี่ยวเนื่องในเนื้อหาของสารสนเทศ หมายถึง เนื้อหาที่บรรจุไว้ในรายงาน
แต่ละรายการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของผู้รับเช่น รายงาน
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การขายประจ าเดือนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จะไม่
มีเนื้อหาของสิ่งอ่ืนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับรายงานการขายไปอยู่ในรายงานการขาย เช่น จะต้องไม่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับดอกเบี้ย เป็นต้น  
 ความทันกับเวลา: หมายถึง ทันในเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ จึ งเป็นเวลาที่พอดีไม่เร็ว
เกินไป หรือช้าจนน าไปใช้ประโยชน์อีกไม่ได้แล้ว  
 ความเชื่อถือได้: นอกเหนือจากความถูกต้องแล้ว สารสนเทศที่ดีควรจะมีคุณสมบัติ
ของความเชื่อถือได้ นับตั้งแต่ความเชื่อถือในแหล่งของข้อมูลที่เป็นจุดเริ่มต้นของสารสนเทศว่าจะได้มี
การสร้าง การบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ของวิธีการรวบรวมข้ อมูล
จากแหล่งต่างๆ การประมวลผลข้อมูลเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าได้สารสนเทศที่ออกมาถูกต้อง      
ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้แล้ว ยังรวมถึงความคงที่ความสม่ าเสมอในผลลัพธ์ที่ได้รับจาก     
การประมวลข้อมูล ความเชื่อสารในสารสนเทศ การเสื่อมถอยลงในความเชื่อถือจะน าพามาซึ่งความสงสัย
ในความถูกต้องของสารสนเทศได้   
 การทวนสอบ: หมายถึง การสอบทานหรือตรวจสอบ ในกรจะสร้างสารสนเทศที่มี
ความถูกต้องเชื่อถือได้ ผู้รับสารสนเทศจะต้องสามารถทวนสอบได้ถึงความถูกต้อง และความเชื่อถือที่
มีอยู่ ถ้าเป็นสารสนเทศท่ีถูกต้องแล้วจะต้องได้รับผลลัพธ์ที่เหมือนกันจากการทวนสอบสารสนเทศจาก
แหล่งที่ต่างกัน   
 เข้าใจง่ายและกระชับ: สารสนเทศที่ดีควรจะต้องมีเนื้อหาที่กระชับ อ่านได้ง่าย 
เข้าใจง่าย การจัดท าเนื้อหาของสารสนเทศให้มีความซับซ้อน จะท าให้ผู้รับสารสนเทศท าความเข้าใจ
กับสารสนเทศได้ยาก เนื้อหาของสารสนเทศที่มากเกินไป จะท าให้ผู้ได้รับมีปัญหาในการประมวลผล
สารสนเทศ เกิดสภาพที่เรียกว่าการท่วมล้นในสารสนเทศ ในสภาพการณ์เช่นนี้ ผู้ที่รับสารสนเทศจะ
ได้รับสารสนเทศในปริมาณที่มากเกิน จนไม่สามารถน าสารสนเทศไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
 ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม: ในการจัดการสารสนเทศย่อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายนับตั้งแต่
ค่าใช้จ่ายในการบันทึก รวบรวมและประมวลผลรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวนสอบ เพ่ือให้แน่ใจว่า
สารสนเทศที่ได้นั้นมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีคุณค่าตามที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ง
สารสนเทศมักจะเพ่ิมขึ้นตามล าดับของความสมบูรณ์และถูกต้องของสารสนเทศ ผู้ใช้สารสนเทศต้อง
ก าหนดระดับของความครบถ้วนถูกต้องกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่
ต้องการกับประโยชน์ที่จะได้รับจากสารสนเทศนั้น 
 การที่นักวิชาการแสดงให้เห็นถึงลักษณะของระบบสารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การข้างต้น ท าให้ทราบได้ว่าระบบสารสนเทศอาจไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อองค์การในด้านต่างๆ 
ดังที่ได้น าเสนอในหัวข้อก่อนหน้านี้เสมอไป หากระบบสารสนเทศจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การได้     
ควรจะมีลักษณะโดยสรุปในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศต้องมีความสามารถในการจัดการข้อมูล 
สามารถรับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เรียบเรียงข้อมูลให้สะดวกต่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศจะต้องให้
ข้อมูลที่ดีต่อผู้ใช้ทั่วทั้งองค์การ (โดยข้อมูลที่ดีนั้นจะต้องมีความถูกต้อง มีความครบถ้วน มีความเกี่ยวเนื่อง 
มีความทันเวลา มีความน่าเชื่อถือ สามารถเข้าใจได้ง่าย และควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถทวนสอบได้) 
ระบบสารสนเทศจะต้องสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ระบบสารสนเทศ
จะต้องมีความยืดหยุ่น และสุดท้ายระบบสารสนเทศจะต้องสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้ทุกๆ ฝ่าย  
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2.8  แนวคิดธรรมาภิบาล 
 เนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีธรรมาภิบาล ดังนั้น
ในส่วนนี้ผู้เขียนจึงจะได้น าเสนอแนวคิดว่าธรรมาภิบาลคืออะไร และการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล
นั้นมีลักษณะอย่างไร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 2.8.1  ความเป็นมาของธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาล เป็นค าภาษาไทยที่เทียบเคียงกับภาษาอังกฤษว่า Good Governance 
โดยค าว่า Governance นั้นปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมกรีกโบราณ โดยในความหมายเดิมนั้น 
Governance หมายถึง การก าหนดหรือถือหางเสือในการปกครอง ในภาษาอังกฤษรับค านี้มาโดย
หมายถึงรัฐบาล (Government) ในทางนามธรรม แต่หากจะประมวลความหมายที่เป็นปัจจุบันของ
ค าว่า Governance แล้ว สรุปได้ว่า Governance หมายถึง การจัดการกครอง เป็นกรอบแนวคิดที่
ส าคัญของการบริหารภาครัฐซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือการเน้นบทบาทของการบริหารภาครัฐ ดังนั้น  
จึงเป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาถึงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาชน 
ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับภาคเอกชน หรือกลุ่มทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกัน
โดยสมัครใจ และความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาสังคม (โคยอิแมน  อ้างถึงใน 
รัชยา ภักดิจิตต์, 2555)   
 เมื่อ Governance หมายถึงการอภิบาล ดังนั้น Good Governance จึงถูกใช้ใน
ภาษาไทย ให้หมายถึง ธรรมาภิบาล หรือการปกครองที่ดีนั่นเอง โดย Good Governance ถูกใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมสังคมที่ดีโดยองค์การระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลหลายองค์การไม่ว่าจะเป็น
องค์การสหประชาชาติ (United Nation) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund) หรือธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งแต่ละองค์การก็จะให้ความส าคัญ และส่งเสริมลักษณะ
ของการปกครองที่ดีแตกต่างกันไป โดยธนาคารโลกได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาล ว่าหมายถึง
วิถีทางของการที่มีการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงานของบ้านเมือง ส่วนองค์การสหประชาชาติ
นั้นมองธรรมาภิบาลเป็นหลักการพ้ืนฐานในการสร้างความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศให้มีการ
พัฒนาที่เท่าเทียมกัน ส่วนองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ให้ความส าคัญ
กับธรรมาภิบาลในแง่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม กระบวนการประชาธิปไตย 
 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าแม้ว่าแนวคิดธรรมาภิบาลซึ่งถูกเผยแพร่และสนับสนุนโดย
องค์การระหว่างประเทศแต่ละองค์การจะแตกต่างกัน แต่จุดที่เห็นว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของธรรมาภิบาล 
คือสังคมที่น่าอยู่ สังคมที่สมาชิกทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมในฐานะที่เป็น
สมาชิกของสังคมนั้น มีหลักประกันว่าจะไม่ถูกทอดทิ้งหรือถูกลิดรอนสิทธิอันชอบธรรมโดยรัฐหรือ
สมาชิกคนอื่นในสังคม 
 ในเรื่องความส าคัญของธรรมาภิบาลนั้น แม้ว่านักวิชาการหรือสถาบันหรือองค์กร
ต่างๆ ที่ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลจะให้ความส าคัญกับความเป็นธรรมาภิบาลแตกต่างกัน ซึ่งผลที่
ตามมาก็คือการก าหนดหลัก หรือองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่แตกต่างกัน แต่สิ่งส าคัญท่ีจะเกิดขึ้น
หลังจากที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในกลุ่ม ในองค์การหรือในสังคมที่มีธรรมาภิบาลก็คือ การส่งเสริมให้เกิด
ธรรมาภิบาลนั้นท าให้เกิดผลดีหลายประการตาม ซึ่งในท่ีนี้ผู้เขียนจะขอแสดงให้เห็นผลดีที่จะเกิดขึ้นใน
ระดับต่างๆ จากการเกิดขึ้นของธรรมาภิบาลโดยเริ่มจากระดับโลก ไปจนถึงระดับองค์การ โดยใน
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ระดับโลกนั้น ธรรมาภิบาลจะเป็นกรอบในการอยู่ร่วมกันของอารยะประเทศ ในสังคมโลกที่มีธรรมาภิบาล
นั้นจะเป็นสังคมโลกซึ่งความขัดแย้งถูกจัดการอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง
รุนแรงเป็นสงครามโลกนั้นก็จะน้อย ในระดับประเทศหรือในแต่ละสังคมนั้น ธรรมาภิบาลก็จะเป็น
เครื่องค้ าประกันความสงบสุขอย่างถ้วนหน้าของสมาชิกทุกคนในสังคมได้ ในสังคมที่ทรัพยากรขาด
แคลน ธรรมาภิบาลก็จะเป็นเครื่องค้ าประกันว่าความล าบากจะถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน ในสังคม
ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างธรรมาภิบาลจะเป็นเครื่องค้ าประกันว่าสมาชิกทุกคน แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ 
ของสังคม หรือกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดก็จะมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกลิดรอนสิทธิ  ส่วนในระดับองค์การนั้น       
ธรรมาภิบาลจะเป็นหลักประกันให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น 
กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และลูกค้า (ในกรณีขององค์การเอกชน) สมาชิกองค์การ และประชาชน
พลเมือง (ในกรณีขององค์การภาครัฐ) ว่าจะได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานขององค์การ และไม่
สูญเสียผลประโยชน์ให้กับการท างานขององค์การอย่างไม่เป็นธรรม 
 มนูญ จันทร์สมบูรณ์ (2550) ได้เสนอแนวคิดว่าธรรมาภิบาลในปัจจุบันนั้นได้
เปลี่ยนไปจากเดิม ที่เคยเน้นบทบาทภาครัฐเป็นหลัก (State-Eentric) ในการปกครองและปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวม มาสู่การให้ความส าคัญกับภาคสังคม (Society-Eentric) ที่จะให้ประชาชนและ
องค์กรอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาครัฐ เช่น ภาคเอกชน กลุ่มประชาสังคม กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ได้เข้า
มามีบทบาทในการจัดการปกครองร่วมกับรัฐรวมทั้งมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น โดยเห็นว่าจะเป็นแนวทางส าคัญที่จะน าพาสังคมให้เจริญก้าวหน้าและมี
ผลิตภาพสูงขึ้น เกิดความสมดุลในผลประโยชน์ของทุกกลุ่มในสังคม รวมทั้งจะท าให้การอยู่ร่วมกัน
เป็นไปอย่างสันติสุข ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานั้น การเน้นบทบาทภาครัฐเป็นหลักในการใช้
อ านาจทางการเมืองในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่สามารถตอบสนองต่อ     
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของระชาชนที่มีความหลากหลายมากขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แม้ว่าในระยะต่อมาการพัฒนาด้านประชาธิปไตยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพ
มากขึ้นและสามารถเลือกผู้แทนของตนเข้าไปใช้อ านาจรัฐได้ แต่บทบาทของประชาชนยังคงจ ากัด    
ตัวอยู่เฉพาะการเลือกผู้แทนในระดับต่างๆ และการเรียกร้องผ่านตัวแทนและกลุ่มผลประโยชน์เพ่ือให้
รัฐตอบสนองความต้องการของตน มากกว่าที่จะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายรัฐ 
ตรวจสอบถ่วงดุลการท างานของรัฐโดยตรง 
 จุดเริ่มต้นของการเกิดแนวคิดธรรมาภิบาลหรือการปกครองที่ดีในยุคปัจจุบันนั้น 
เป็นผลมาจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐในช่วงทศวรรษ 1970 ที่
ไม่สามารถตอบสนองต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจเอกชนและสภาพสังคมที่มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สลับซับซ้อน และมีความหลากหลายมากข้ึน จึงได้น ามาสู่การเรียกร้องจาก
ภายในและภายนอกสังคมให้มีการจัดระเบียบการบริหารของรัฐเสียใหม่ เพ่ือให้รัฐสนองตอบต่อ  
ความต้องการและแก้ปัญหาสังคมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าควบคุมดูแล
การท างานของรัฐและมีสิทธิใช้อ านาจร่วมกับรัฐได้มากขึ้น (เมย์นทซ และเองเกิล อ้างถึงใน มนูญ 
จันทร์สมบูรณ์) 
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 แม้ว่าแนวคิดธรรมาภิบาลจะมีผู้ให้ความเห็นที่แตกต่างกัน ว่าหมายถึงอะไร แต่ 
พอล เฮิร์สท อ้างถึงใน มนูญ จันทร์สมบูรณ์ ได้แสดงความเห็นว่าแนวคิดธรรมาภิบาลนั้นสามารถสรุป
ได้เป็น 5 มิติ ได้แก่  
 มิติแรก จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ธนาคารโลก (World Bank) น ามาใช้
เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้เงินกู้กับประเทศต่างๆ โดยเห็นว่าธรรมาภิบาลนั้นจะต้องสื่อให้เห็นถึง
การเมืองที่มีประสิทธิภาพที่จะสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน ได้แก่     
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การมีประชาสังคมที่เข้มแข็งและเป็นอิสระจากรัฐ การยึดหลัก
กฎหมาย การแข่งขันกันอย่างเสรีของพรรคการเมืองต่างๆ และการเน้นให้รัฐมีอ านาจจ ากัด ซึ่งกล่าว
โดยสรุปก็คือการเน้นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก  
 มิติที่สอง จะเน้นในเรื่องการสร้างกติกาในการปกครองร่วมกันในระดับระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะในเรื่องที่มีผลกระทบในหลายประเทศ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การค้า สาธารณสุข 
เป็นต้น ซึ่งรูปแบบการปกครองลักษณะนี้จะไม่ใช่การปกครองแบบรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง แต่จะมี
ลักษณะการปกครองในรูปแบบขององค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรความร่วมมือต่างๆ ซึ่งองค์กร
ในรูปแบบนี้ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการก าหนดกติกาโลกที่ก าหนดให้ประเทศสมาชิก
จะต้องน าไปปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งแนวทางหนึ่งที่องค์กรระหว่างประเทศน ามาใช้ก็คือการน ามาใช้เป็น
เงื่อนไขในการพิจารณาช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
องค์การการค้าโลก เป็นต้น ซึ่งจากลักษณะการจัดการปกครองใหม่นี้ได้ส่งผลให้แนวคิดการจัดการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยจะต้องขยายมิติให้กว้างขึ้นกว่าระดับชาติหรือระดับปัจเจกบุคคล ไปสู่
ประชาธิปไตยสากลที่จะให้ความส าคัญกับมวลมนุษยชาติ กติกาสากล เครือข่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็
ตามประชาธิปไตยในมิติใหม่นี้อาจจะสร้างความได้เปรียบ เสียเปรียบระหว่างประเทศที่ร่ ารวยและ
ประเทศที่ยากจนเกิดขึ้นได้ โดยประเทศที่ร่ ารวยก็พยายามชิงความได้เปรียบทางเศรษฐกิจที่จะเข้าไป
มีอิทธิพลครอบง าองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือให้มีการก าหนดกติกาต่างๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อประเทศตน 
ดังนั้น ความสมดุลในเชิงอ านาจของรัฐชาติต่างๆ ในองค์กรระหว่างประเทศจึงมีบทบาทส าคัญต่อการ
สร้างการจัดการปกครองที่ดีในระดับสากลด้วยเช่นกัน  
 มิติที่สาม เป็นแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Corporate Governance) แนวคิดนี้มี
รากฐานส าคัญมาจากแนวคิดของกลุ่มแองโกล แซกซัน (Anglo-Saxon) ซึ่งใช้ในการจัดการธุรกิจ ทั้ง
ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ที่มุ่งให้ความส าคัญในเรื่องความร่วมมือหรือความเป็นหุ้นส่วน ตลาดหุ้น 
การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ และเน้นเรื่องความรับผิดชอบ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการเพ่ือ
คุ้มครองผลประโยชน์ของหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า แนวคิดนี้มักจะไม่ให้ความส าคัญกับ
กลุ่มลูกจ้างหรือพนักงานมากนักแต่กลับมองว่าเป็นกลุ่มที่จะก่อปัญหา อุปสรรคทางธุรกิจมากกว่าจะ
เป็นหุ้นส่วน ดังนั้น ค าว่าหุ้นส่วนในความหมายในอดีตจึงไม่ครอบคลุมกลุ่มลูกจ้างหรือพนักงาน      
แต่เมื่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้เปลี่ยนไปโดยมีขอบข่ายที่กว้างขวางและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น      
ท าให้ความหมายของหุ้นส่วนจึงต้องขยายให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ มากยิ่งขึ้นทั้งกลุ่มลูกจ้าง ชุมชน 
และบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้เมื่อน ามาใช้กับการจัดการปกครองภาครัฐ 
บางครั้งถูกมองว่าขัดกับหลักการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งการที่จะให้ผู้ปกครอง
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และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมาคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจะขัดแย้งกับหลักดังกล่าว
หรือไม่  
 มิติที่สี่ เป็นการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งเริ่มต้น
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 ที่จะให้มีการปรับปรุงบทบาทภาครัฐจากรัฐสวัสดิการมาเป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชน เอกชนช่วยเหลือตนเองมากขึ้น มีการน าแนวทางการจัดการภาคเอกชนมาใช้
ในการบริหารงานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ เน้นการมอบอ านาจ การก ากับดูแลในเชิง
นโยบายมากกว่าการควบคุมหรือชี้น า การแปรรูปกิจการภาครัฐไปสู่เอกชน การปรับปรุงหรือลด
กฎระเบียบต่างๆ และการใช้ระบบจ้างเหมาเอกชน  
 มิติที่ห้า แนวคิดธรรมาภิบาล เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของการบริหารแบบระบบ
ราชการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้ในช่วงทศวรรษที่ 1970 ท าให้มีการน าเสนอ
รูปแบบการจัดการปกครองใหม่ในลักษณะของการใช้เครือข่าย หุ้นส่วน และความร่วมมือ ลักษณะ
การจัดการปกครองนี้ได้ขยายตัวมากขึ้นทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และในภาคเอกชน ท าให้กลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ สมาคม การค้า สหภาพแรงงาน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 
กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และคนในชุมชน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปกครองภาครัฐ
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้กลุ่มเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าได้เข้ามาเรียกร้องและผลักดัน
นโยบายรัฐมากข้ึน ซึ่งแนวทางการจัดการปกครองใหม่นี้รัฐจะมีบทบาทส าคัญในการสร้างความสมดุล
ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และส่วนรวมโดยผ่านการเจรจาต่อรองตามวิถีประชาธิปไตย การจัดการ
ปกครองนี้อาจเรียกว่าเป็นการจัดการปกครองแบบเครือข่าย 
 มนูญ จันทร์สมบูรณ์ (2550) ได้สรุปแนวคิดธรรมาภิบาลไว้ว่า หากพิจารณา
ความหมายและหลักธรรมาภิบาลที่องค์กรและบุคคลต่างๆ พยายามให้ความหมายไว้ จะพบว่ามี  
ความหลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่ทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่เห็นว่า แนวโน้มธรรมาภิบาลจะมี
ความโน้มเอียงไปในทิศทางที่ให้ความส าคัญกับภาคส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากภาครัฐมากขึ้น และ
เห็นว่าการน าไปสู่ธรรมาภิบาลหรือการปกครองที่ดีนั้นควรจะให้ภาคส่วนต่างๆ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย
หลายฝ่ายทั้งภาคเอกชน ประชาชน กลุ่ม องค์กร สมาคมหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ได้เข้ามามี
บทบาทในการใช้อ านาจร่วมกับรัฐมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ด้วย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดสันติสุข หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้
ว่าแนวคิดธรรมาภิบาลนั้นให้การยอมรับแนวคิดที่ว่า สภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมจะเกิดขึ้นได้ก็โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและรัฐมีอ านาจจ ากัดลง ซึ่งแนวคิดนี้ก าลังเป็นแนวโน้มของรัฐสมัย
ใหม่ แต่สิ่งที่แต่ละองค์กรหรือบุคคลยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่บ้าง น่าจะเป็นเรื่องของประบวนการ
หรือกลไกที่จะน าไปสู่เป้าหมายของธรรมาภิบาลหรือการน าไปสู่การปกครองที่โดยพบว่าองค์การ
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์กรด้านเศรษฐกิจ เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
องค์กรเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับภาพเศรษฐกิจที่จะ
ให้มีการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม โดยให้มีการจ ากัดอ านาจรัฐ สนับสนุนระบบตลาดเสรี  
การให้สิทธิเสรีภาพประชาชนและการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
จุดเน้นดังกล่าวนี้อาจจะน าไปสู่การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นใน
ขณะที่องค์กรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจ เช่น องค์การสหประชาชาติ กลุ่มเครือจักรภพอังกฤษ 
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องค์การเพื่อความช่วยเหลือด้านการพัฒนาประเทศเนเธอร์แลนด์ และนักวิชาการต่างๆ เช่น ปีเตอร์ส, 
Rhodes, Kickert จะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับภาคสังคมโดยส่วนรวมโดยมีจุดเน้นไปในทาที่จะ
ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองรวมทั้งมีบทบาทใน
การควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานเกิดความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ มีความรับผิดขอบและยึดหลักกฎหมายที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนหรือส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังนั้น 
จากความหมายและหลักการธรรมาภิบาลที่องค์กรและบุคคลต่างๆ ในต่างประเทศได้อธิบายไว้ 
อาจจะสรุปความหมายธรรมาภิบาลได้ว่าหมายถึง ลักษณะการจัดการปกครองที่ต้องการให้การใช้
อ านาจทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและการบริหารกิจการของรัฐทุกระดับ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้หลักธรรมาภิบาลที่น ามาใช้ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ความรับผิดชอบ การยัดหลัก
กฎหมาย ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล การตัดสินใจร่วมกัน ความเสมอภาค ความเป็นธรรม 
ความเป็นหุ้นส่วน การใช้เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้น ได้แก่ การปฏิรูประบบราชการ การแปรรูปกิจการภาครัฐ
ไปสู่เอกชน การปรับปรุงหรือลดกฎระเบียบต่างๆ การใช้ระบบจ้างเหมาเอกชน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการโดยการน าระบบบริหารการจัดการภาคเอกชนมาใช้การมอบ 
อ านาจและการกระจายอ านาจการบริหาร การปรับปรุงระบบการคลังและงบประมาณที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ การมีระบบการตรวจสอบและรายงานผลที่ ได้มาตรฐานสากล มีระบบการแบ่งแยก
อ านาจที่ชัดเจน การขจัดปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น การส่งเสริมระบบการแข่งขันกันอย่างเสรี      
การเน้นให้รัฐมีอ านาจจ ากัด มีระบบการตรวจสอบการให้อ านาจรัฐ เป็นต้น 
 2.8.2 ลักษณะของธรรมาภิบาล 
 ถวิลวดี บุรีกุล  (2546) ได้เรียบเรียง แนวคิดธรรมาภิบาลไว้และเสนอว่าธรรมาภิบาล
ให้ความส าคัญกับหลัก 6 ประการ ได้แก่  
 1)  หลักนิติธรรม หลักการส าคัญอันเป็นสาระส าคัญของ “หลักนิติธรรม” 
ประกอบด้วย 7 หลักการ คือ หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบ
ด้วยกฎหมายของ ฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความเป็น
อิสระของผู้พิพากษา หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” และหลักความเป็นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
  (1)  หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของหลักนิติธรรม เพราะ 
หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นหลักที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของการแบ่งแยกอ านาจการตรวจสอบ
อ านาจ และการถ่วงดุลอ านาจ 
  (2) หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักนิติธรรมมีความเกี่ยวพันกันกับ
สิทธิในเสรีภาพของบุคคล และสิทธิในความเสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็น
พ้ืนฐานของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” อันเป็นหลักการส าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
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  (3) หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง การใช้
กฎหมายของฝ่ายตุลาการ หรือฝ่ายปกครองที่เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนมีผลมาจากกฎหมายที่
ได้รับความเห็นชอบ จากตัวแทนของประชาชน โดย ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกัน ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจ โดยปราศจากข้อบกพร่อง 
  (4) หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา เป็นหลักที่เรียกร้องให้ฝ่าย      
นิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองทีออกกฎหมายล าดับรอง ก าหนดหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายให้เป็นตาม
หลักความแน่นอนของกฎหมาย หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลย้อนหลัง และหลักความพอสมควรแก่เหตุ 
  (5) หลักความอิสระของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสามารถท าภาระหน้าที่ในทาง
ตุลาการได้โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมายและ      
ท าการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้น โดยวางอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระจาก      
3 ประการ กล่าวคือ ความอิสระจากคู่ความ ความอิสระจากรัฐ และความอิสระจากสังคม 
  (6) หลัก “ไม่มีความผิด และไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” เมื่อไม่มีข้อบัญญัติ
ทางกฎหมายให้เป็นความผิด แล้วจะเอาผิดกับบุคคลนั้นๆ มิได้ 
  (7) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หมายความว่า รัฐธรรมนูญ
ได้รับการยอมรับให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในล าดับที่สูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น และหากกฎหมายที่
อยู่ในล าดับที่ต่ ากว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกฎหมายดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับ 
 2) หลักคุณธรรม ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 3 หลักการคือหน่วยงานปลอด      
การทุจริตหน่วยงานปลอดจากการท าผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพ
นิยมและจรรยาบรรณ องค์ประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากคอรัปชั่น 
หรือมีคอรัปชั่นน้อยลง คอรัปชั่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ Corruption โดยรวมหมายถึง การท า
ให้เสียหาย การท าลาย หรือการละเมิดจริยธรรม ธรรมปฏิบัติและกฎหมาย ส าหรับพิษภัยของคอรัปชั่น
ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อน และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลในทางลบต่อคุณธรรมของ     
การบริหารจัดการอย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ 
  (1) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างโจ่งแจ้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน้อยลง 
  (2) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติที่
น้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายก าหนดหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 
  (3) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ท่ีปลอดจากการปฏิบัติที่
มากกว่าที่กฎหมายก าหนด หรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 
  (4) องค์ประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการปฏิบัติ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติเช่นนี้น้อยลง 
  ส าหรับการที่หน่วยงานปลอดจากการท าผิดมาตรฐานวิชาชีพนิยมและ
จรรยาบรรณนั้นเป็น การกระท าผิดวิชาชีพนิยมได้แก่ พฤติกรรมที่สวนทางหรือขัดแย้งกับองค์ประกอบ
ของวิชาชีพนิยมโดย เฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และการประพฤติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 3) ด้านความโปร่งใส ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมี
ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน
การให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล 
  (1) ความโปร่งใสด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย การตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง 
เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เป็นต้น มีความโปร่งใส เห็นระบบงาน
ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน มีการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนรับรู้การท างาน มีเจ้าหน้าที่มาด้วย
ระบบคุณธรรมมีความสามารถสูงมาอยู่ใหม่มากขึ้น และมีการตั้งกรรมการหรือหน่วยงานตรวจสอบ
ขึ้นมาใหม่ และมีฝ่ายบัญชีที่เข้มแข็ง  
  (2) ความโปร่งใสด้านให้คุณ ประกอบด้วย มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงาน
เป็นผลส าเร็จ มีค่าตอบแทนเพ่ิมส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีค่าตอบแทนพิเศษให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีซื่อสัตย์ และมีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย  
  (3) ความโปร่งใสด้านการให้โทษ ประกอบด้วย การมีระบบการตรวจสอบที่มี
ประสิทธิภาพ มีวิธีการพิจารณาลงโทษผู้ท าผิดอย่างยุติธรรม มีการลงโทษจริงจังหนักเบาตามเหตุแห่ง
การกระท าผิด มีระบบการฟ้องร้องผู้กระท าผิดที่มีประสิทธิภาพ หัวหน้างานลงโทษผู้ทุจริตอย่าง
จริงจัง มีการปรามผู้ส่อทุจริตให้เลิกความพยายามทุจริต และมีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว 
  (4) ความโปร่งใสด้านการเปิดเผย ประกอบด้วย การที่ประชาชนได้เข้ามารับรู้ 
การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดหา      
การให้สัมปทานการออกกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรพัฒนา
เอกชน ได้มีโอกาสควบคุมฝ่ายบริหารโดยวิธีการต่างๆ มากขึ้น และมีการใช้กลุ่มวิชาชีพภายนอกเข้า
มาร่วมตรวจสอบ  
 4) การมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย และ       
การตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็น
การสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูล
ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม 
  หลักการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ 4 หลักการ คือ 
  (1) การให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อ 
สื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ     
ผู้วางแผนโครงการ และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเก่ียวข้องใดๆ เช่น การแถลงข่าว 
การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
  (2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก 
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และ
ประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเริ่มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็น
จากผู้ฟัง รวมไปถึงการร่วมปรึกษาหารือ เป็นต้น 
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  (3) ระดับการวางแผนร่วมกัน และการตัดสินใจ เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการ
ปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การตัดสินใจ และวางแผนเตรียมโครงการ และเตรียมรับผลที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ ระดับ
นี้มักใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือหาทาง
ประนีประนอมกัน เป็นต้น 
  (4) ระดับการพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจให้กับ
สาธารณชน เป็นระดับขั้นที่สูงสุดของการมีส่วนร่วม คือเป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและได้มีการพัฒนาสมรรถนะ
หรือขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นจนอยู่ในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมได้
อย่างเต็มที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 5) ส านึกรับผิดชอบ มีความหมายกว้างกว่าความสามารถในการตอบค าถามหรือ
อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่านั้น ยังรวมถึงความรับผิดชอบในผลงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เป็นเรื่องของ    
ความพร้อมที่จะรับผิดชอบ ความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ โดยในแง่มุมของการปฏิบัติถือว่า ส านึก
รับผิดชอบเป็นคุณสมบัติหรือทักษะที่บุคคลพึงแสดงออกเพ่ือเป็นเครื่องชี้ว่าได้ยอมรับในภารกิจที่
ได้รับมอบหมายและน าไปปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ประกอบด้วยหลักการย่อย ดังนี้ 
  (1) การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การมีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญสิ่งแรกของ
ระบบส านึกรับผิดชอบกล่าวคือ องค์การจะต้องท าการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติ  
การสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ชัดเจนว่าต้องการบรรลุอะไรและเมื่อไรที่ต้องการเห็นผลลัพธ์นั้น 
  (2) ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน จากเป้าหมายที่ได้ก าหนดเอาไว้ ต้องประกาศให้
ทุกคนได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ต้องการบรรลุ และเงื่อนไขเวลาที่ต้องการให้เห็นผลงาน      
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โครงการสร้างวัฒนธรรมนี้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานก าลังคน
ร่วมใจกันท างาน เพ่ือผลิตภาพโดยรวมขององค์การ 
  (3) การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรม
ส านึกรับผิดชอบ อยู่ที่ความสามารถของหน่วยงานในการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในองค์การ 
ผู้บริหารให้ความสนับสนุน แนะน า ท าการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานงานร่วมมือ
กันท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ 
  (4) การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ือการท างานอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นเรื่องปกติ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงมักจะมีการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
เสมอ หน่วยงานต้องมีมาตรการในการจัดการกับพฤติกรรมการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพ่ือให้ทุกคนเกิดการยอมรับแนวความคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
  (5) การมีแผนการส ารอง  ส่วนประกอบส าคัญขององค์การที่มีลักษณะ
วัฒนธรรมส านึกรับผิดชอบ ต้องมีการวางแผนฟื้นฟู ที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์การได้ทราบและ
เข้าใจถึงแผน และนโยบายของ องค์การ และที่ส าคัญคือ ต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ อย่างเปิดเผย 



107 
 

  (6) การติดตามและประเมินผลการท างาน องค์การจ าเป็นต้องมีการติดตาม
และประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือตรวจสอบดูว่าผลงานนั้นเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ผลงานที่พบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดต้องมี 
การด าเนินการแก้ไขในทันที ขณะที่ผลงานที่ได้มาตรฐานต้องได้รับการยอมรับยกย่องในองค์การ 
 6) ความคุ้มค่า หลักการนี้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารการจัดการ
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด สิ่งเหล่านี้เป็นผลในการปฏิบัติอันเกิดจากการใช้หลักธรรมาภิบาล
นั่นเอง ประกอบด้วย 
  (1) การประหยัด หมายถึง การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่าง
เหมาะสม การไม่มีความขัดแย้งเรื่อง การมีผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน การมีการตรวจสอบภายใน
และการจัดท ารายงานการเงิน และการมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (2) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมายถึง มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีการให้ผลตอบแทนตามผลงาน  
  (3) ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์     
พันธกิจ และเป้าหมาย การมีการเน้นผลงานด้านบริการ การมีการประเมินผลการท างานและผู้บริหาร
ระดับสูงมีสภาวะผู้น า  
 
2.9  ทฤษฎี และแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 ในส่วนนี้ผู้เขียนจะน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน     
เพ่ือเป็นพื้นฐานน าไปสู่แนวคิดการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะน าเสนอ
แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่ามีความหมายอย่างไร มีความส าคัญอย่างไร การมีส่วนร่วมทาง
การเมืองจะเกิดขึ้นได้ในลักษณะใดบ้าง กระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นอย่างไร 
และสุดท้ายจะเป็นการสรุปว่าหากจะวัดระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ควรที่จะวัดระดับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองอย่างไร และประเด็นใด ซึ่งประเด็นข้างต้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.9.1  ความส าคัญและความหมายของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น ถือเป็นหัวใจส าคัญของการปกครองประชาธิปไตย 
และเป็นตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ สังคมใดที่มีระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนสูง ก็มักจะแสดงถึงสังคมนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยสูงด้วย ในทาง
ตรงกันข้าม สังคมใดที่ประชาชนไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือมีระดับการมีส่ วนร่วม
ทางการเมืองต่ า ก็มักจะมีแนวโน้มที่สังคมนั้นจะมีความเป็นประชาธิปไตยต่ าด้วยเช่นกัน (สมบัติ  
ธ ารงธัญวงศ์ อ้างถึงใน มนูญ จันทร์สมบูรณ์, 2550) นอกจากนี้ แครอล เอ็บดอน (2002) ยังได้เสนอ
อีกด้วยว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นจะช่วยลดความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลลงได้และ
การมีส่วนร่วมจะเป็นประโยชน์มากที่สุดหากการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะจะเป็นการมี  
ส่วนร่วมที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจได้จริง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ดีควรจะเป็นการสื่อสาร
แบบสองทางมากกว่าจะเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว 
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 แม็คคลอสกี (อ้างถึงใน มนูญ จันทร์สมบูรณ์, 2550) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองนั้นเป็นกิจกรรมที่สมัครใจที่สมาชิกในสังคมจะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมใน     
การเลือกตั้งผู้ปกครองประเทศ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตาม 
ข่าวสาร การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความเห็น การเข้าร่วมประชุม การบริจาคเงินและการติดต่อกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลักษณะความกระตือรือร้นของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อาจพิจารณา
ได้จากการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ การลงคะแนนเสียงตามบัญชี การเขียน
และการกล่าวสุนทรพจน์ การรณรงค์หาเสียง การแข่งขันกันเป็นเจ้าหน้าที่พรรคหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
แต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงกิจกรรมที่ไม่สมัครใจ เช่น การเสียภาษี การเป็นทหาร เป็นต้น  
 เวอร์บา, นี และคิม (อ้างถึงใน มนูญ จันทร์สมบูรณ์, 2550) ได้กล่าวถึง การมี    
ส่วนร่วมทางการเมืองว่าเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะเข้าไปมีอิทธิผลต่อการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือการกระท าต่างๆ ของรัฐบาล โดยเห็นว่าการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองจะต้องมีลักษณะดังนี้  
 1)  เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของพลเมืองเฉพาะบุคคลรวมทั้งผู้ เฉื่อยชาต่อ
กฎเกณฑ์แต่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอาชีพ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาล เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
และพวกหัวคะแนน 
 2)  เป็นกิจกรรมซึ่งมีจุดหมายที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกของรัฐบาล
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  
 3)  การเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองโดยการกระท ากิจกรรม 
 ฮันติงตัน และเนลสัน  (1976) เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง กิจกรรม
ที่พลเมืองกระท าเพ่ือจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งอาจเป็นได้หลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบ
ส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีแผนการด าเนินงานหรือไม่มีแผน เป็นการกระท าบ่อยครั้งหรือนานๆ ครั้ง 
เป็นการกระท าโดยสงบหรือรุนแรง หรือเป็นการกระท าที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ได้ 
 มิลแบร็ธ (1965) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่าเป็นการกระท าของ
บุคคลที่มุ่งให้การสนับสนุนหรือพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อรัฐบาลและระบบการเมือง 
 ไวเนอร์ (1971) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่าเป็นการกระท า
โดยสมัครใจ ที่มุ่งผลต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะและการเลือกผู้น าทางการเมืองทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นการกระท าแบบชั่วคราวหรือต่อเนื่อง ใช้วิธีการถูกกฎหมายหรือไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดตั้งองค์กรหรือไม่มีการจัดตั้งก็ดี รวมทั้งจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลก็ตาม 
โดยลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากข้อเสนอของนักรัฐศาสตร์หลายๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1)  เป็นการกระท าท่ีจะสนับสนุนหรือเรียกร้องต่อคณะผู้ปกครอง 
 2)  ความพยายามที่จะให้เกิดผลส าเร็จใจการใช้อิทธิพลต่อการปฏิบัติการของ
รัฐบาล หรือในการเลือกผู้น าในคณะรัฐบาล 
 3)  การกระท าที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยอมรับว่าชอบธรรม 
 4)  การกระท าที่มีตัวแทนทางการเมือง 
 5)  ความเบื่อหน่ายที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะรู้สึกว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ท าให้
เกิดผลอะไร 
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 6)  ความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเป็นพวกที่กระตือรือร้นที่จะท า 
 7)  การกระท าที่ต่อเนื่องอย่างคงเส้นคงวาซึ่งอาจจะเป็นการจัดการอย่างเป็น
สถาบัน หรือการกระท าในลักษณะที่ประทุข้ึนทันทีทันใด เช่น การก่อจลาจล 
 8)  การกระท าที่มุ่งต่อการเลือกผู้น าทางการเมือง มุ่งที่จะมีอิทธิพลต่อนโยบาย
สาธารณะหรือเป็นความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อการกระท าต่างๆ ของหน่วยราชการ 
 9)  การกระท าที่เป็นกิจกรรมอันมีผลกระทบต่อการเมืองระดับชาติเท่านั้น 
 10)  การกระท าที่เป็นการกระท าทางการเมือง  
 มนูญ จันทร์สมบูรณ์ (2550) ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า
เป็นกิจกรรมที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระท าขึ้น เพ่ือมีอิทธิพลต่อการเลือกผู้น าหรือคณะรัฐบาลทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพ่ือมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายหรือการตัดสินใจต่างๆ ของ
รัฐบาล ซึ่งกิจกรรมทางการเมืองนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย อาจเป็นเรื่อง
สนับสนุนหรือคัดค้าน และอาจเป็นการกระท าที่มุ่งผลโดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนี้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้น า
ทางการเมืองที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองมากน้อยเพียงใดด้วย 
ดังนั้น ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางการเมืองอาจจะต้องครอบคลุมถึงการเปิดโอกาส
ของผู้น าทางการเมืองที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองด้วย   
 ส่วน ชิตพล กาญจนกิจ (2545) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
 ลักษณะแรกเป็นความหมายอย่างกว้าง การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง 
กิจกรรมหรืการแสดงออกของบุคคลในสังคมหรือ ชุมชน ที่ต้องการเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของรัฐบาล ซึ่งมีความชอบธรรมในการตัดสินใจแบ่งสรรสิ่งที่มีคุณค่าที่มีอยู่อย่างจ ากัดในสังคม โดย
อาจมมีทั้งการเข้าร่วมทางตรง หรือทางอ้อม มีแบบแผนหรือไม่มีแบบแผน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าว
อาจจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ หรืออาจเป็นไปด้วยความส านึกของตนเองหรือถูกชักจูงระดมพลังให้เข้า
ร่วมก็ได้ เช่น การลงสมัครรับเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การเดินขบวนประท้วงหรือชุมนุม
เรียกร้อง การเข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ การรณรงค์หาเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง การร้องเรียน
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรในประเด็นสาธารณะ การติดตามข่าวสารทางการเมือหรือพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง 
 ลักษณะที่สองเป็นความหมายอย่างแคบ ซึ่งชิตพลใช้ในการวิจัยของตนเอง มองว่า
การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การด าเนินกิจกรรมในท านองเดียวกับลักษณะแรก แต่จะรวม
ความถึงกิจกรรมที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง ไม่เต็มเวลาและเป็นบทบาทรองจากบทบาทอ่ืนๆ อีกทั้ง
กิจกรรมดังกล่าวอาจจะส าเร็จหรือไม่ หรืออาจเป็นไปด้วยความส านึกของตนเองหรือถูกชักจูงระดม
พลังให้เข้าร่วมก็ได้ และยังหมายความรวมถึงการนิ่งเฉยทางการเมืองด้วยก็ได้ 
 เจมส์ อาร์ ทาวน์เซนด์ (อ้างถึงใน ชิตพล กาญจนกิจ, 2545) ได้ให้แนวคิดเรื่องการมี
ส่วนร่วมไว้ว่า มนุษย์ในสังคมควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับระบบการเมือง ซึ่งพบว่าจะ
เป็นไปใน 2 ลักษณะ คือ แบบในสังคมตะวันตกซึ่งเป็นไปในเชิงสมัครใจ และแบบสังคมคอมมิวนิสต์ 
ซึ่งประชาชนจะถูกบังคับให้เข้าเกี่ยวข้องเฉพาะในเรื่องที่รัฐบาลเห็นว่าจ าเป็น ส าหรับในการมีส่วนร่วม
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ในสังคมตะวันตกซึ่งเป็นสังคมประชาธิปไตยนั้น จะมีความส าคัญในแง่ที่ว่าประชาชนมีอิทธิพลต่อ    
การตัดสินใจทางการเมืองผ่านสถาบันตัวแทนที่จะน าความต้องการของประชาชนไปสู่ผู้น าทาง
การเมืองและด าเนินการให้เป็นไปตามความต้องการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก จึงมี
ค่านิยมในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมาก ชิตพล กาญจนกิจ (2545) จึงได้เสนว่า การพิจารณา
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกันของนักวิชาการหลายๆ ท่าน ขึ้นอยู่กับว่าใช้เกณฑ์ใด
ในการพิจารณา โดยเกณฑ์ดังกล่าว มีอยู่ด้วยกัน 2 เกณฑ์ ได้แก่  
 1)  การมีส่วนร่วมทางการเมืองเชิงเกณฑ์กิจกรรม เป็นการพิจารณาไปท่ีรูปแบบของ
กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น การเลือกตั้ง การร่วมบริหารงาน การเข้าฟังการประชุม การปะท้วง 
การเดินขบวน เป็นต้น ซึ่งมีนักวิชาการต่างประเทศได้พยายามแบ่งแยกออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ เช่น 
มีแบบแผน และไม่มีแบบแผน หรือการมีส่วนร่วมโดยตรงกับการมีส่วนร่วมโดยอ้อม หรือแบบเป็น
ทางการกับแบบไม่เป็นทางการ หรืออาจมีการแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมแนวระดับ การมี
ส่วนร่วมแนวตั้ง และการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
 2)  การมีส่วนร่วมทางการเมืองเชิงเกณฑ์กลยุทธ์ เป็นการพิจารณาไปที่ผู้แสดง
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่ง ลี เจ. บาร์เบอร์ (อ้างถึงใน ชิตพล กาญจนกิจ) ได้แบ่ง การมีส่วนร่วมให้แคบลง 
โดยใช้ตัวบุคคลที่ด าเนินกิจกรรมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งได้ 5 ลักษณะ ได้แก่ การเป็นสมาชิก 
การเป็นผู้เข้าร่วมประชุม การเป็นผู้บริจาค การเป็นกรรมการ และการเป็นผู้น า 
 2.9.2  ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 แอลมอนด์ และพาวเวลล์  (1984) ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบที่เป็นไปตามแบบแผน (Conventional) และแบบที่ไม่เป็นไปตามแบบ
แผน (Unconventional) ซึ่งแบบที่เป็นตามแบบแผนจะเป็นแบบที่เป็นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ส าหรับแบบที่ไม่เป็นไปตามแบบแผน  เป็นแบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 มนูญ จันทร์สมบูรณ์ (2550) มีความเห็นว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
แบ่งได้ทั้งในเชิงกระบวนการและในเชิงแบบแผน ซึ่งรูปแบบในเชิงกระบวนการจะเริ่มต้นจากการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายร่วมประเมินผล (ตามแนวคิดของ โคเฮน  และอัพฮอฟฟ์) 
ในขณะที่รูปแบบในเชิงแบบแผนนั้นจะประกอบไปด้วยแบบแผนที่ถูกต้องและแบบแผนที่ไม่ถูกต้อง 
นอกจาก หากพิจารณาจากแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในปัจจุบัน ก็อาจแบ่งรูปแบบการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็นก่อนเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดประชาธิปไตย
แบบตัวแทนเดิมที่มักจะเน้นให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมก่อนการเลือกตั้งเท่านั้น ส าหรับวิธีการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละรูปแบบนั้นอาจกระท าได้หลายวิธี โดยมีวิธีการการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองที่นักวิชาการหลายๆ ท่านอธิบายไว้ต่างกัน ดังนี้  
 เวอร์บา, นี และ คิม  (1978) ได้กล่าวถึงวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ถูกต้องมี  
4 แบบ คือ การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือสังคม 
และการติดต่อเป็นการเฉพาะหรือเป็นรายบุคคลกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ฮันติงตัน และเนลสัน  (1976) ได้อธิบายวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถ
กระท าได้ 5 วิธี คือ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การล็อบบี (Lobby) การมีส่วนร่วมกิจกรรมองค์การ 
การติดต่อเป็นการเฉพาะกับเจ้าหน้าที่รัฐ การใช้ก าลังรุนแรง  
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 แอลมอนด์ และพาวเวลล์ (1984) ได้อธิบายถึงวิธีการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะมี
ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ได้แก่ การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การพูดคุยถกเถียงทางการเมือง การรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง การจัดตั้งหรือการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม) และไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (ได้แก่ การยื่นข้อ
เรียกร้อง การเดินขบวนประท้วง การเผชิญหน้าต่อสู้ การละเมิดกฎระเบียบของสังคม การใช้ความรุนแรง
ทางการเมือง การท าสงครามกองโจร การท าปฏิวัติรัฐประหาร)   
 ส่วนการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมไทยอย่างผลงาน
ของ สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ (อ้างถึงใน ชิตพล กาญจนกิจ) และผลงานของ โกวิทย์ พวงงาม (อ้างถึงใน     
ชิตพล กาญจนกิจ) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของไทย ในการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแยกได้เป็น 7 ลักษณะ ได้แก่  
 1)  การเข้าร่วมในการเลือกตั้ง ทั้งบทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล และบทบาทของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2)  การเสนอปัญหาและความต้องการต่อองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การร้อง
ขอให้ออกข้อบังคับต าบล 
 3)  การเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น     
ให้ข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในด้านต่างๆ  
 4)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น เสียสละแรงงานหรือทรัพย์สินร่วมใน
โครงการต่างๆ หรือร่วมมือกับส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนต่างๆ ในการพัฒนา 
 5)  การติดตามและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 6)  การเสียภาษีของประชาชนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 7)  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือค าแนะน าโดยชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
 2.9.3  ระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 หากจะวัดว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีมากน้อยเพียงใด ล าพัง
จ านวนคนที่เข้าร่วม หรือจ านวนครั้งที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองคงไม่เพียงพอที่จะชี้ชัดลง
ไปได้ ดังนั้น คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคนอ่ืนๆ (อ้างถึงใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 
2548) จึงได้เสนอแนวทางที่จะวัดระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยพิจารณาจาก
ลักษณะของการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ แยกได้เป็น 6 ระดับจากการมีส่วนร่วมน้อยไปหาการมีส่วนร่วมมาก 
ดังนี้   
 1)  ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการง่ายที่สุดขอองการติดต่อ 
สื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ       
ผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ วิธีการให้ข้อมูลอาจ
กระท าได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  
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  อย่างไรก็ดี เพ่ือป้องกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจดุลพินิจใน 
การให้หรือไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน ต้องมีข้อก าหนดให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องและ
ท าและกระท าอย่างทั่วถึงด้วย ยกเว้นข้อมูลบางประเภท เช่น เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ       
เป็นต้น  
  อนึ่ง ข้อมูลต่างๆ ที่ประชาชนควรได้รับต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องประชาชน
ได้รับทราบในเวลาที่เหมาะสมถูกต้องหรือทันเหตุการณ์ มีประมาณของข้อมูลที่พอเพียงที่จะเข้าใจได้ 
และมีภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายด้วย ตลอดจนมีช่องทางการเข้าถึงที่ไม่ยุ่งยาก และฟรีหรือต้องเสียค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด 
 2)  ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก 
กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และ
ประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การริเริ่มโครงการต่างๆ และการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆ แล้วขอความคิดเห็น
จากผู้ฟัง เป็นต้น  
 3)  ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่า    
การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ
และประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม 
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น  
 4)  ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็น
เรื่องการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ 
และผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน 
เป็นอาทิ  
 5)  ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับขั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือ 
เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนินโครงการเป็นขั้นการน าโครงการไปปฏิบัติ
ร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 6)  ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน 
เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น อนึ่ง การลงประชามติจะสะท้อน
ถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด อย่างน้อยขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลง
ประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่าง
สมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด และในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้วผลของการลงประชามติจะมี
ผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่ส าหรับกรณีของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540      
ผลของการลงประชามติ เป็นเพียงข้อแนะน าส าหรับรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติ
ตามแต่อย่างใด  
 มิลแบร็ธ (1965) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากระดับต่ าสุดไประดับ
สูงสุด ไว้ดังนี้ 
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 1)  การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง 
 2)  การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 3)  การพูดคุยทางการเมือง 
 4)  การชักจูงผู้อื่นให้เลือกตั้งผู้ที่ตนสนับสนุน 
 5)  การติดตราสัญลักษณ์หรือสติ๊กเกอร์ เพ่ือแสดงการสนับสนุน 
 6)  การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้ท าทางการเมือง 
 7)  การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง 
 8)  การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง 
 9)  การร่วมรณรงค์ทางการเมือง 
 10)  การเป็นสมาชิกส าคัญของพรรคการเมือง 
 11)  การร่วมประชุมแกนน าพรรค 
 12)  การร่วมระดมทุน 
 13)  การเสนอตัวเป็นคู่แข่งทางการเมือง 
 14)  การด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 โดยในระดับที่ 1-5 จะเป็นกิจกรรมของผู้สนใจทางการเมือง ในระดับที่ 6-8 เป็น
กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนทางการเมือง และในระดับ 9-14 เป็นกิจกรรมต่อสู้ทางการเมือง 
 ส่วน ร็อธ และวิลสัน (1980) แบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่  
 1)  ระดับผู้ดู (Outlooker) ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์หรือชุมนุมทาง
การเมืองการให้ความสนใจต่อข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การไปใช้สิทธิ์ออกเสียง
เลือกตั้ง การพยายามชักจูงผู้อื่นเห็นด้วยกับจุดยืนทางการเมือง การถกเถียงปัญหาทางการเมือง 
 2)  ระดับผู้มีส่วนร่วม (Participants) ได้แก่ การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มี        
ส่วนร่วมกิจกรรมพรรค การมีส่วนร่วมโครงการชุมชน การช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์  
 3)  ระดับนักกิจกรรม (Activist) ได้แก่ การเป็นผู้น ากลุ่มผลประโยชน์ การมี
ต าแหน่งและท างานเต็มเวลาให้พรรคการเมือง การได้รับเสนอชื่อเพ่ือชิงต าแหน่งทางการเมือง       
การได้รับต าแหน่งทางการเมือง  
 2.9.4 กระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 กระบวนการของประชาธิปไตยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนง่ายๆ ได้ดังนี้  (บวรศักดิ์ 
อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 2548) 
 1)  มีส่วนร่วมในการวางแผน ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ      
การวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม  
 2)  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการด าเนิน 
การในกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ  
 3)  มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรประโยชน์ 
หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น 
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 4)  มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการ กิจกรรมต่างๆ และพิจารณาวิธีการที่จะด าเนินการต่อเนื่องต่อไป ประชาชน
จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งผลของ
กระบวนการประเมินนี้ จะกลายเป็นปัจจัยน าเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นตอนของ
การวางแผนต่อไป 
 2.9.5  สรุปแนวทางในการวัดระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
 ประเด็น และมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ่งได้
น าเสนอก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าการจะวัดว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใดนั้น 
การวัดเพียงความถ่ีของการมีส่วนร่วมนั้นไม่พอที่จะแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงได้ เพราะล าพัง
การเข้าไปมีส่วนร่วมบ่อยๆ แต่มีส่วนร่วมในลักษณะของการสังเกตโดยไม่มีบทบาทในการก าหนดทิศทาง
ของการเมืองนั้นไม่อาจถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ ในที่นี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าการจะ
วัดระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น ควรที่จะกระท าในแง่มุมต่างๆ 4 แง่มุมด้วยกัน 
ได้แก่  
 1) ความถี่ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งนับได้จากจ านวนครั้งที่ประชาชนเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเมือง 
 2) รูปแบบของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น แนวคิดหนึ่งในรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งแบ่งรูปแบบของการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองจากรูปแบบการมีส่วน
ร่วมแบบผิวเผินที่สุดอย่างการเป็นผู้สังเกต รูปแบบที่มีการมีส่วนร่วมมากกว่าอีกระดับหนึ่งคือการมี
อิทธิพลต่อการเมือง และรูปแบบที่มีการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือการเป็นตัวแสดงหลักทางการเมือง 
หรือหากจะแบ่งเป็นระดับที่ละเอียดกว่านี้ สามารถแบ่งได้เป็น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับการให้ข้อมูล 
ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน ระดับการปรึกษาหารือ ระดับร่วมกันวางแผน ระดับ
รว่มกันปฏิบัติ และระดับการควบคุมโดยประชาชน  
 3) จ านวนกระบวนการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังแนวคิดของ 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548) ซึ่งแยกกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ออกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
ในการจัดสรรผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ซึ่งแนวคิดเช่นนี้สามารถ
ดัดแปลงมาเป็นแนวทางในการวัดระดับการมีส่วนร่วมได้ กล่าวคือ หากประชาชนมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองครบ 4 กระบวนการย่อมแสดงให้เห็นว่ามีส่วนร่วมอย่างสูง หากขาดกระบวนการใดไปก็แสดง
ถึงการมีส่วนร่วมน้อยลงตามจ านวนกระบวนการที่เข้าไปมีส่วนร่วม  
 4) ผลกระทบของการมีส่วนร่วม เนื่องจากจุดร่วมของนิยามการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองที่นักวิชาการแต่ละท่านให้ไว้ อยู่ที่การนิยามว่าการมีส่วนร่วมต้องเป็นการพยายามที่จะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมือง ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องวัดระดับการมีส่วนร่วมทาง  
การเมืองโดยพิจารณาจากผลกระทบของการมีส่วนร่วม ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นสามารถ
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเมืองได้มากน้อยเพียงใด  
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2.10  แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หัวข้อก่อนหน้านี้เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานให้กับแนวคิดส าคัญ
ของการวิจัยครั้งนี้ นั่นคือ เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในหัวข้อนี้
จะน าเสนอว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในชุมชนท้องถิ่นไทยเป็นอย่างไร จากนั้นจะเป็นการน าเสนอ
ผลจากการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือสรุปว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น และล าดับสุดท้ายเป็นการน าเสนอลักษณะของวัฒนธรรม
ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
 ส าหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในชุมชนท้องถิ่นไทยนั้น สังคมไทย เป็นสังคมที่ผู้คน
อาศัยอยู่ในชนบทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีถึงประมาณร้อยละ 85 ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่ตามจังหวัดต่างๆ 
เป็นสังคมที่มีเอกลักษณะของตนเอง กล่าวคือ ยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเชื่อใน
พุทธศาสนาเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็นแนวทางปฏิบัติในการด ารงชีวิต มีการเกษตรกรรมเป็นฐานทาง
เศรษฐกิจ ยึดครอบครัวและเครือญาติเป็นหลักชีวิต เป็นสังคมเสรี มีน้ าใจ เห็นอกเห็นใจกันและ
ติดต่อกันเป็นแบบส่วนตัว การไปติดต่อกันจะไปเมื่อใด จะแต่งตัวอย่างไร จะพูดจากันแบบใดไม่มีรูป
แบบอย่างเป็นทางการ (จรัญ พรหมอยู่ อ้างถึงใน ชิตพล กาญจนกิจ, 2545) หากจะมองถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในบริบทท้องถิ่นไทย คงไม่อาจปฏิเสธระบบสังคมไทยที่กล่าวถึงข้างต้นไปได้ โดยเฉพาะ
ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมไทยที่มีลักษณะของความเป็นเครือญาติและเครือข่าย
อุปถัมภ์ที่หลากหลาย 
 ในแง่ของความส าคัญแล้ว การมีส่วนร่วมทางการเมืองในชุมชนท้องถิ่น ถือได้ว่ามี
ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระดับท้องถิ่นนั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเสริมความเข้าใจต่อการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ให้กับประชาชนที่ไม่คุ้นเคยกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท าให้ประชาชน
เกิดความรู้สึกว่าการเมืองมีความส าคัญต่อชีวิตของตนเอง และท าให้เกิดความพร้อมที่ จะเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับประเทศได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่
เพียงการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเท่านั้น  
 หากพิจารณาพัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศไทย พบว่า การเติบโตของกระแส
ประชาธิปไตยได้ก่อให้เกิดมีกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลกระจายอ านาจมาเป็นระยะๆ และมีการถกเถียง
กันในหมู่นักวิชาการเรื่อยมา อันเนื่องมาจากกระบวนการใช้อ านาจของของผู้น า และการรวมศูนย์
อ านาจของรับและระบบราชการ จนกระทั่งเมื่อเกิดความรุนแรงทางการเมืองใน พ.ศ. 2535 และ
ประชาชนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายเผด็จการทหาร แนวความคิดในการปฏิรูปทางการเมืองจึงได้
เริ่มขึ้นจนกระทั่งได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อันนับเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการปฏิรูปกลไกประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ กลไกอ านาจใจหลายส่วนได้ถูกปฏิรูป
เสียใหม่โดยเฉพาะในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติรากฐานของประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง ได้เกิดมีแนวทางการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งมีแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจประกาศออกมาเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2542 ได้รับการคาดหวังว่า ประชาชนจะได้เข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
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ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนมากขึ้น เป็นเหตุให้สถาบันทางการเมืองได้
ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ในหลายระดับ (ชิตพล กาญจนกิจ, 2545)  
 นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ของไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเห็นพ้องกันว่าการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติให้
มั่นคงและมีประสิทธิภาพ จึงต้องพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งก่อน ดังนั้น 
การปฏิรูปการเมืองที่ได้กระจายอ านาจากส่วนกลางมายังส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดให้ รัฐต้องให้    
ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
โดยได้พยายามสร้างความเป็นอิสระให้แก่ท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจใน     
การก าหนดนโยบายการปกครอง บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี อ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ประกอบกับการที่รัฐได้ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก าหนดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2546 นั้น เท่ากับเป็น  
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ด าเนินการบริหารปกครองย่านชุมชนการเมือง
ของตนเองให้เป็นไปตามลักษณะวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และความต้องการภายในกลุ่มของตน 
และมีแนวโน้มว่าลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในอนาคตอันใกล้นี้ก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่
ลักษณะของการเมืองท้องถิ่น ชัดเจนมากขึ้น (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, สุจิต บุญบงการ และไมเคิล เนลสัน 
อ้างถึงใน ชิตพล กาญจนกิจ, 2545) 
 การเมืองในระดับท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยท้องถิ่นต้องมีอ านาจอิสระในการด าเนินงานทางการเมือง
ได้ตามสมควร เพราะประชาธิปไตยมีจุดเริ่มต้นที่ประชาชนที่จะต้องรู้และเข้าใจในหลักการปกครอง
ตนเอง จึงจะท าให้พัฒนาการเมืองไปสู่การเมืองในระดับสูงขึ้นได้ รัฐจะต้องพัฒนาให้ประชาชนเข้าใจ
และยอมรับว่าการปกครองท้องถิ่นยังเปรียบเสมือนสถาบันที่ฝึกสอนประชาชนให้เข้าใจถึง
กระบวนการและกลไกของการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นสถาบันทางการเมือง
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น การเมือง
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพจึงมีผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนต่อระบบ
ประชาธิปไตย รวมทั้งมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง และการที่จะท าให้การปกครองท้องถิ่นเป็นของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริงนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบการจัดการปกครองที่ดี ซึ่งต้องอาศัยผู้น าท้องถิ่น
ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากประชาชนในการเป็นตัวแทนจัดระเบียบการปกครองดังกล่าว           
(ชิตพล กาญจนกิจ, 2545) 
 สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนานาชาติ หรือ International Institute 
for Democracy and Electoral Assistance ( International IDEA)  และสถาพัฒนาการ เมือง           
(สพม.)  (ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และศรีสุวรรณ เปรมรัศมี, 2554) ได้เสนอตัวชี้วัดคุณค่า
ประชาธิปไตยท้องถิ่น โดยในส่วนหนึ่งได้เสนอตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมว่า
โดยทั่วไป รัฐบาลท้องถิ่นที่เป็นประชาธิปไตย มีลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ การเปิดกว้างต่อ
พลเมือง การปฏิบัติต่อประชาชนอย่างยุติธรรม มีโครงสร้างและระเบียบขั้นตอนที่โปร่งใส และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนี้     
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แยกได้เป็นตัวชี้วัดในแง่การเปิดกว้าง ความยุติธรรม ความโปร่งใส และความรับผิด โดยชี้ วัดแต่ละตัว
มีรายละเอียด ดังนี้  
 ในแง่ของการเปิดกว้าง ต้องพิจารณาว่ารัฐบาลท้องถิ่นนั้นมีรูปแบบการประชุมในช่วง      
12 เดือนที่ผ่านมามีรูปแบบใดบ้างที่เปิดสู่สาธารณะ (เช่น การประชุมสภา การรับฟังความคิดเห็น)  
พิจารณาว่ามีหนทางใดบ้างที่สาธารณะมีโอกาสสื่อมุมมองในเรื่องการบริหารต่อผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้ง 
พิจารณาว่ามีวิธีการใดบ้างที่ใช้ในการแจ้งต่อสาธารณะเกี่ยวกับการประชุมของรัฐบาลท้องถิ่นที่เปิดให้
ประชาชนเข้าร่วมได้ พิจารณาว่ามีวิธีการใดบ้างซึ่งประชาชนสามารถให้ข้อมูลในกระบวนการของ
นายกเทศมนตรี หรือสภาเทศบาล และวิธีนั้นได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อสาธารณะหรือไม่  
 ในแง่ของความยุติธรรมต้องพิจารณาว่ามีนโยบายและโครงการอะไรบ้างในเขตเทศบาลที่
สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งกลุ่มอัตลักษณ์และกลุ่มที่มีความ
สนใจเฉพาะ  
 ในแง่ของความโปร่งใส ต้องพิจารณาว่าเอกสารที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ และเข้าถึงได้อย่างไร เทศบาลมี Website เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล การบริหารจัดการ 
การดูแล และข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือไม่ ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ เป็นประจ าหรือไม่ มีระเบียบปฏิบัติใดที่ช่วยเป็นหลักประกันความโปร่งใส ใน      
การอภิปรายถกแถลงและมีมติเห็นชอบงบประมาณท้องถิ่นหรือไม่ มีระเบียบปฏิบัติที่ช่วยเป็น
หลักประกันความโปร่งใสในการตัดสินใจเกี่ยวกับสาธารณะ และการด าเนินการในกระบวนการต่างๆ 
เช่น การประกาศเชิญชวนให้ยื่นซองประกวดราคาส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลหรือไม่       
การประกาศรับสมัครในต าแหน่งว่างของรัฐบาลท้องถิ่นท าอย่างไร  
 ในแง่ของการตอบสนองต้องพิจารณาว่ามีระบบใดที่รับฟังและพิจารณาเรื่องที่พลเมืองเป็น
กังวลในประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการหรือหน้าที่อ่ืนๆ ของรัฐบาลท้องถิ่น พิจารณาว่าในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการบริการกี่เรื่อง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีเรื่อง
ร้องเรียนกี่เรื่องที่รัฐบาลท้องถิ่นด าเนินการ มีเรื่องกลับมาร้องเรียนอีกร้อยละเท่าใด และพิจารณาว่ า
ประชาชนร้อยละเท่าใดที่พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ ตามที่ปรากฏในรายงานการส ารวจ
ความคิดเห็นล่าสุด  
 ในแง่ของความรับผิด ต้องพิจารณาว่ามีกลุ่มประชาสังคมกี่กลุ่มในเทศบาล (มีองค์การ
พัฒนาเอกชนที่จดทะเบียนกี่องค์การ องค์การพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นและองค์กรเอกชนชุมชนมีส่วนช่วย
ก าหนดนโยบายสาธารณะและการน านโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติในหนทางใดบ้าง มีหุ้นส่วนรัฐกับ
เอกชนในระหว่างเทศบาลและธุรกิจภาคเอกชนเกิดขึ้นกี่แห่งที่ท างานให้บริการ หรือตอบสนอง    
ความต้องการของชุมชน หุ้นส่วนเหล่านี้เคยได้รับการชมเชยอย่างมาก หรือได้รับการต าหนิติเตียนแรงๆ 
ในเทศบาล ยกตัวอย่างในสภาเทศบาลหรือไม่ หรือพิจารณาว่าหุ้นส่วนเหล่านี้เคยได้รับการชมเชย
อย่างมาก หรือได้รับการต าหนิติเตียนแรงๆ จากภายนอก เช่น กลุ่มชุมชนหรือสื่อมวลชนหรือไม่        
มีหุ้นส่วนในระหว่างเทศบาลและองค์กรชุมชนเกิดขึ้นกี่แห่งที่ท างานให้บริการ หรือตอบสนอง      
ความต้องการของชุมชนหรือไม่ พิจารณาว่าหุ้นส่วนเหล่านี้เคยได้รับการชมเชยอย่างมากหรือได้รับ
การต าหนิติเตียนแรงๆ ยกตัวอย่าง ภายในเทศบาลหรือไม่ หุ้นส่วนเหล่านี้เคยได้รับการชมเชยอย่าง
มาก หรือได้รับการต าหนิติเตียนแรงๆ จากภายนอก เช่น กลุ่มชุมชน หรือสื่อมวลชนหรือไม่พิจารณา
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ว่าบริษัทเอกชนให้บริการที่ส าคัญๆ เช่น ไฟฟ้า น้ าประชา หรือไม่ การจัดการแบบธุรกิจเอกชนเหล่านี้
ได้รับการชมเชยอย่างมาก หรือได้รับการต าหนิติเตียนแรงๆ ยกตัวอย่างภายในสภาเทศบาลหรือไม่ 
หุ้นส่วนเหล่านี้เคยได้รับการชมเชยอย่างมาก หรือได้รับการต าหนิติเตียนแรงๆ จากภายนอก เช่น 
กลุ่มชุมชน หรือสื่อมวลชนหรือไม่ มีการก าหนดการประชุมเป็นประจ า หรือเวทีเสวนาหรือวิธีการ
สื่อสารและการท าความร่วมมือต่างๆ ที่ท าเป็นกิจวัตรระหว่างเทศบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน/ 
องค์กรชุมชนหรือไม่ พิจารณาว่าองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชนมี โครงการแก้ไขสาเหตุ
พ้ืนฐานของความขัดแย้งที่อาจน าไปสู่ความรุนแรง เช่น การกีดกั้นอย่างเป็นระบบมิให้บางกลุ่มเข้ามา
มีส่วนร่วม ความไม่เท่าเทียมท่ีเพ่ิมมากขึ้น หรือแบบแผนการเลือกปฏิบัติ การว่าจ้างงาน หรือเรื่องของ
โอกาสอ่ืนๆ หรือไม่  มีองค์กรทางศาสนาที่ท างานอย่างแข็งขันในด้านสังคม มนุษยธรรม หรือการกุศล
บ้างหรือไม่ มีองค์กรเงินทุนระหว่างประเทศได้ช่วยสนับสนุนโครงการของเทศบาลในส่วนการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มากน้อยเพียงใด มีองค์การพัฒนาเอกชน
ระหว่างประเทศกี่แห่งที่ท างานแข็งขันในเทศบาล มีหนทางส าคัญใดบ้างที่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น 
แหล่งเงินทุน และองค์การพัฒนาเอกชน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในเทศบาล หรือไม่ และ
พิจารณาว่ามีกระบวนการที่สม่ าเสมอหรือเป็นทางการ หรือเวทีเสวนา ที่ซึ่งชุมชนระหว่างประเทศ      
เข้าร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจในเทศบาลหรือไม่ 
 โกวิทย์ พวงงาม และปรีดี โชติช่วง (2543) ได้รวบรวมวิธีการที่ประชาชนในท้องถิ่นจะมี
ส่วนร่วมในท้องถิ่น ที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ไว้ 14 วิธี ดังนี้ 
 1)  สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 2)  เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3)  ให้ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า หรือแจ้งปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนแก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 4)  เสียสละแรงงาน ทรัพย์สิน ร่วมในโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 5)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าแนะน าโดยชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 6)  เสียภาษีให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับก าหนด 
 7)  ร่วมกิจกรรมทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะการพัฒนาชนบท และ      
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 8)  ร่วมมือกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนในการพัฒนาชนบทตาม
แผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 9)  ร้องขอให้ออกข้อบังคับต าบล โดยราษฎรตามจ านวนที่กฎหมายระบุไว้ว่ามีสิทธิ 
 10)  ตรวจสอบ ควบคุมการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแยกได้เป็น  
  (1)  ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ประชาชน
เลือกตั้งให้ท าประโยชน์แก่ประชาชน 
  (2)  เข้าร่วมรับฟังการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสม่ าเสมอ 
  (3)  ขอรับทราบข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลหากเห็นว่าการท างาน    
ไม่โปร่งใส 
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  (4)  ตรวจสอบแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหากเห็นว่าการท างาน        
ไม่โปร่งใส 
  (5)  ตรวจสอบการจัดท าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลว่ามีการใช้จ่ายเงินไปท าอะไรบ้าง ตรงตามแผนพัฒนาประจ าปีขององค์การบริหาร          
ส่วนต าบลหรือไม่ 
  (6)  ตรวจสอบ ติดตามการก่อสร้างโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลว่าถูกต้องหรือไม่ 
  (7)  คัดค้านข้อบังคับหรือมติขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 
  (8)  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแสดงความคิดเห็นเพ่ือพิจารณาข้อดีข้อเสียของ
โครงการของรัฐตามกระบวนการประชาพิจารณ์ 
  (9)  ติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (10)  การด าเนินงานเพ่ือให้การตรวจสอบ ควบคุมองค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุผล 
กล่าวคือ หากพบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ถูกต้องโปร่งใส ให้แจ้งประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือคัดค้าน ในกรณีที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเพิกเฉยต่อการคัดค้านของประชาชนให้ร้องเรียนไปยังนายอ าเภอทันที กรณีที่        
คณะกรรมบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกระท าให้
ประชาชนได้รับความเสียหายสามารถฟ้องศาลได้ และประชาชนสามารถท่ีจะถอดถอนคณะกรรมการ 
บริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยใช้เสียงประชาชนตามจ านวนที่กฎหมาย
ก าหนด  
 11)  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซื้อการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธี
พิเศษขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 12)  เจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเงื่อนไขส าคัญใน      
การรวมองค์การบริหารส่วนต าบล 
 13)  เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือเป็นฐานก าลังในการพัฒนาท้องถิ่น 
 14)  ได้รับบริการสาธารณะและการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขจากองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
2.11  วัฒนธรรมไทยกับการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หลังจากที่น าเสนอลักษณะของวัฒนธรรมไทยก่อนหน้านี้ ให้ส่วนนี้ผู้เขียนจะน าเสนอว่า
วัฒนธรรมไทยนั้นมีส่วนใดที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของ
ประชาชนบ้าง โดยจะเริ่มน าเสนอจากผลการส ารวจวัฒนธรรมไทยโดย ฮอฟสตีด เพ่ือให้เห็นภาพรวม
ของวัฒนธรรมในสังคมไทย จากนั้นจะสรุปลักษณะวัฒนธรรมไทยตามกรอบแนวคิดของ ฮอฟสตีด  
และกรอบแนวคิดค่านิยมที่แข่งขันกันในองค์การ ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไร และล าดับสุดท้ายจะ
เป็นการน าเสนอว่าลักษณะวัฒนธรรมไทยจะมีส่วนใดส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ท้องถิ่น และจะมีส่วนใดที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นบ้าง  
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 ผลการส ารวจวัฒนธรรมของไทย โดย ฮอฟสตีด เซ็นเตอร์  (The Hofstede Center) มิติ
ระยะห่างเชิงอ านาจของสังคมไทยคิดเป็น 64 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชียด้วยกัน
เล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าในสังคมไทยมีการยอมรับความไม่เท่าเทียมของอ านาจ มีลักษณะเป็น      
การยอมตามของผู้ด้อยกว่าเพ่ือแลกกับการคุ้มครองของผู้ที่เหนือกว่า การบริหารงานจะมีลักษณะ
ระบบอุปถัมภ์ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมองผู้บังคับบัญชาของตนเองอย่างเป็นทางการ การไหลเวียนของ
ข้อมูลจะเป็นล าดับชั้นและถูกควบคุม 
 ในมิติความเป็นปัจเจกบุคคล ประเทศไทยได้คะแนน 20 ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความเป็น
ปัจเจกบุคคลต่ า และมีความเป็นส่วนรวมสูง แสดงให้เห็นผ่านความผูกพันในระยะยาวระหว่างปัจเจก
บุคคลกับกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรืออ่ืนๆ กฎของกลุ่มจะมีความส าคัญเหนือกฎทางสังคมอ่ืนๆ 
คนไทยจะยอมที่จะพูดว่า “ใช่” เพ่ือรักษาสถานะในกลุ่ม และคนไทยจะเกรงกลัวอย่างมากที่จะเสียหน้า
หรืออับอายต่อหน้ากลุ่ม  
 ในมิติการให้ความส าคัญกับเพศที่แข็งแรง ประเทศไทยได้คะแนน 34 คะแนน ซึ่งถือว่าต่ า
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศในเอเชียด้วยกัน และหมายความว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เน้น      
ความเป็นเพศหญิง (Feminine Society) และหมายความว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่คนไม่ค่อยกล้า
แสดงออก และไม่ชอบการแข่งขัน  
 ในมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ประเทศไทยได้คะแนน 64 คะแนน ซึ่งหมายความว่ามี
แนวโน้มที่ค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน โดยการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนนี้ กระท าผ่าน      
การใช้กฎ ระเบียบ ซึ่งท าให้โดยรวมแล้วเป็นสังคมที่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง และเกรงกลัวความเสี่ยง 
 เพ่ือให้เห็นภาพวัฒนธรรมของสังคมไทยชัดเจนขึ้น ผู้เขียนได้ท าการเปรียบเทียบข้อมูลกับ
ประเทศใกล้เคียงคือ เวียตนาม และสิงคโปร์ ท าให้พบว่ามีลักษณะวัฒนธรรมใกล้เคียงกันในมิติ
ระยะห่างเชิงอ านาจซึ่งอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกัน  และมิติความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งอยู่ในระดับต่ า
ใกล้เคียงกัน แต่มิติที่มีความแตกต่างระหว่าง 3 ประเทศนี้ค่อนข้างมากคือ มิติการให้ความส าคัญกับ
เพศท่ีแข็งแรง ซึ่งสิงคโปร์มีค่าในมิตินี้สูงที่สุด (ใน 3 ประเทศท่ีท าการเปรียบเทียบ) ส่วนไทยมีค่าในมิติ
นี้น้อยที่สุด (ใน 3 ประเทศที่ท าการเปรียบเทียบ) และในมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนนั้น เป็นมิติ
ที่มีความแตกต่างใน 3 ประเทศนี้มากที่สุด โดยประเทศไทยมีค่าของมิตินี้มากกว่าเวียตนามและ
สิงคโปร์อย่างเห็นได้ชัด ส่วนสิงคโปร์มีค่ามิตินี้ต่ าท่ีสุด  
 ผลการส ารวจข้อมูลของ ฮอฟสตีด เซ็นเตอร์ ข้างต้น สอดคล้องกับผลการค้นคว้าลักษณะ
ของวัฒนธรรมสังคมไทยที่ผู้เขียนค้นคว้าและได้น าเสนอไว้ก่อนหน้านี้ โดยในแง่ของความต่าง        
เชิงอ านาจนั้น เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะสังคมไทยเคยเป็นสังคมศักดินามาก่อน และยังไม่เคยมีจุดเปลี่ยน
ที่ส าคัญที่จะก่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้ แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยซึ่งน่าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มิตินี้ของวัฒนธรรมลดลงแล้วก็ตาม        
แต่สังคมก็ยังคงถูกขับเคลื่อนภายใต้ระบบชนชั้น ในแง่ของความเป็นปัจเจกบุคคลที่สังคมไทยมี
คะแนนอยู่ในระดับต่ า นั้นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่กล่าวได้ว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต ซึ่งเคยเป็น
ครอบครัวขยาย มีกรอบที่ถูกก าหนดโดยครอบครัว โดยหมู่บ้านมาอย่างเข้มงวด ในแง่ความการเน้น
ความเป็นเพศที่แข็งแรงนั้น โดยความหมายแล้วไม่ได้หมายความเพียงว่าสังคมไทยไม่ได้เน้นบทบาท
ของเพศชาย หากแต่ยังหมายความรวมไปถึงว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่เน้นการแข่งขันเพ่ือเป็นที่หนึ่ง



121 
 

หรือเป็นผู้ชนะ แต่เป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่าง เป็นอะไรได้ตามความต้องการ  ลักษณะเช่นนี้
ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ดังที่ได้น าเสนอก่อนหน้านี้ ว่าคนไทยชอบท าตามอะไรตามใจ
ตนเอง ไม่ชอบให้ใครขัดใจ และก็ไม่ชอบขัดใจใคร 
 หากพิจารณาวัฒนธรรมในสังคมไทยจาก 2 มิติตามกรอบแนวคิดค่านิยมที่แข่งขันกัน        
จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าในแง่การมุ่งเน้นภายในองค์การว่า น่าจะมีการมุ่งเน้นภายในองค์การที่สูง 
ทั้งนี้ เนื่องมาจากการที่มีค่าความเป็นส่วนรวมสูง ดังนั้น สมาชิกองค์การจึงมีแนวโน้มที่จะให้
ความส าคัญกับองค์การของตนเองมากกว่าบุคคลภายนอกองค์การ ส่วนในเรื่องความยืดหยุ่นนั้นน่าจะ
อยู่ในระดับสูงเนื่องจาก คนไทยมีค่านิยมที่ประนีประนอมค่อนข้างมาก ดังที่ได้เสนอก่อนหน้านี้  
 จากลักษณะของวัฒนธรรมไทยในมิติต่างๆ ทั้งมิติต่างๆ ตามแนวคิดของ ฮอฟสตีด  และ
แนวคิดค่านิยมที่แข่งขันกัน ท าให้คาดการณ์ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะมีระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ไม่มากนัก เนื่องจากมีระยะห่างเชิงอ านาจสูง มีให้ความส าคัญกับภายในองค์การมาก
แต่การคาดการณ์นี้ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลในอดีตของสังคมไทยเท่านั้น สิ่งที่ต้องค้นหาในปัจจุบันคือ 
หลังจากที่สังคมไทยประสบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ล่าสุดที่มีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมไทยคือการแผ่ขยายของเศรษฐกิจทุนนิยม อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
และสภาวะโลกาภิวัตน์นั้นจะท าให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลง และท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเท่ากับเป็นการก าหนดความเป็นไปของชีวิตตนเองโดยตรงมากขึ้น
หรือไม่  
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมของสังคมไทยด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยมีลักษณะที่
เป็นไปตามวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้ามากกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ และ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ดังนั้น เมื่อพิจารณาในแง่ของวัฒนธรรมทางการเมือง จึงน่าจะ
ได้ผลการคาดการณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไทยในการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่       
มากนัก เช่นเดียวกับการคาดการณ์จากวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
2.12  ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ท่ีท าการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
ดังนั้น ในที่นี้ผู้เขียนจะน าเสนอข้อมูลทั่วไปของจังหวัดทั้ง 5 ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร และมีการปกครอง 
ท้องถิ่นเป็นอย่างไร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.12.1  ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี1 
 จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ทางเหนือของ
กรุงเทพมหานคร มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน 

                                                           
1 สรุปข้อมูลจาก http://www2.pathumthani.go.th/index.php ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของจังหวัดปทุมธานี 
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 

http://www2.pathumthani.go.th/index.php
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 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐาน
บ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา 
ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึง  
พระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งท่ี 2 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคก 
และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมือง
เมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญ
บางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น 
เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2358 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ. 2461 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค าว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อ
ใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2475 ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรีมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานีจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 7 อ าเภอดังเช่นปัจจุบัน 
 จังหวัดปทุมธานีเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมส าคัญ แห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีพ้ืนที่
การเกษตร 506,678 ไร่ หรือร้อยละ 53.03 ของพ้ืนที่จังหวัด (ส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2546) ในปัจจุบัน 
นอกจากการเกษตรแล้ว จังหวัดยังเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีนิคม
อุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้งจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมเกือบร้อยละ 70 ของจังหวัดมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม (ส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2543) 
 พ้ืนที่การเกษตรมีอยู่ในทุกอ าเภอ และมีมากที่สุดในเขตอ าเภอหนองเสือ อ าเภอ 
ล าลูกกา อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอคลองหลวงตามล าดับ โดยพ้ืนที่ของจังหวัดจะมีการท า
การเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่นา ไม้ผล และไม้ยืนต้น ตามล าดับ 
 จังหวัดปทุมธานีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2543 
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคน 2,064,288 บาท/ปี สูงเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ มีผลิตภัณฑ์มวล
รวมมูลค่า 118,489 ล้านบาท รายได้สูงสุดขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 69.32 คิดเป็น
มูลค่า 82,136 ล้านบาท รองลงมา คือ ภาคบริการ ร้อยละ 7.688 คิดเป็นมูลค่า 9,102 ล้านบาท และ
สาขาการค้าส่งและค้าปลีก ร้อยละ 5.12 คิดเป็นมูลค่า 6,071 ล้านบาท โดยพ้ืนที่เขตอ าเภอคลองหลวงมี
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่นมากที่สุด รองลงมาคืออ าเภอเมืองปทุมธานี อ าเภอล าลูกกา 
อ าเภอธัญบุรี อ าเภอลาดหลุมแก้ว และ อ าเภอสามโคก ส่วนพ้ืนที่ที่มีโรงงานน้อยที่สุด  ได้แก่ อ าเภอ
หนองเสือ 
 ข้อมูลด้านการปกครอง : จังหวัดปทุมธานีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค       
(ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 7 อ าเภอ 60 ต าบล 529 หมู่บ้าน  
 ข้อมูลการปกครองท้องถิ่นของจังหวัด: พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 65 แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง เทศบาลต าบล 17 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 37 แห่ง 
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 2.12.2  ข้อมูลจังหวัดนครปฐม2 
 นครปฐม มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัย
ทวารวดี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นจ านวนมาก จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่
บริเวณลุ่มแม่น้ าท่าจีนซึ่ง เป็นพ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร 
เท่ากับ ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพ้ืนที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 50-60 กิโลเมตร 
 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : นครปฐม เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มี
ประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐม
แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็น   
ราชธานีส าคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั้น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่ง
รวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
อยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมือง
เปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั้งหลักแหล่งอยู่ริมน้ า และสร้างเมืองใหม่ขึ้นชื่อ “เมืองนครไชยศรี” 
หรือ “ศรีวิชัย” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระท่ังพระบาทสมเด็จ พระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่ทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์ องค์
ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า ครั้นเมื่อได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้
ชื่อว่า “พระปฐมเจดีย์” ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ 
ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพ่ือให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น 
 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟ
สายใต้ผ่านเมือง นครปฐม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้าง
พระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้ตัดถนน
เพ่ิมขึ้นอีกหลายสาย รวมทั้ง สร้างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟ
กับองค์พระ ปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้าง พระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และ
บูรณะองค์พระปฐม เจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง 
“นครไชยศรี” เป็น “นครปฐม” 
 สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในปี 2554 พบว่าประชาชนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัว 187,724 บาทต่อปี รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการผลิตอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นมูลค่า 
97,267 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใช่ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ สาขาการศึกษา 
สาขาการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ กรให้เช่า และการบริการทางธุรกิจ สาขาการบริหารราชการแผ่นดิน 
และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ สาขาตัวกลางทางการเงิน สาขาการขนส่ง 
สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม  

                                                           
2 สรุปข้อมูลจาก http://www.nakhonpathom.go.th/npt/index.php/2013-12-03-23-38-45 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของจังหวัดนครปฐม สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 

http://www.nakhonpathom.go.th/npt/index.php/2013-12-03-23-38-45
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 จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภูมิภาคตะวันตกและเป็นชุมทาง 
การขนส่ง การขนถ่ายสินค้ามายาวนาน โดยทางรถไฟ รถยนต์ และการขนส่งสินค้าเกษตรทางน้ า เพ่ือ
เข้าสู่ตลาดกรุงเทพฯ รวมทั้งมีความได้เปรียบทางด้านท าเลที่ตั้งประกอบกับโครงสร้างพ้ืนฐานของ
จังหวัดมีการพัฒนา การเกษตรในทุกด้านจึงก่อให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร
ได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว ท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจายไปสู่สาขาต่างๆ และมี
ความมั่นคง จนกลายเป็นศูนย์กลางทางพาณิยชกรรมขนาดใหญ่ 
 ข้อมูลทางด้านการปกครอง: การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 
ประกอบด้วย 106 ต าบล และ 930 หมู่บ้าน โดยอ าเภอทั้ง 7 ประกอบไปด้วย อ าเภอเมืองนครปฐม 
อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอดอนตูม อ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน และอ าเภอ 
พุทธมณฑล 
 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 117 แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 18 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล 93 แห่ง 
 2.12.3  ข้อมูลจังหวัดนนทบุรี3 
 จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุด
โดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 
 ปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีขนาด
เนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็น
อันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร 
 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ: จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
ตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไป ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ปกครองทั้งหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.375 ไร่ โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่
ละติจูดที่ 13 องศา 47 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 100 องศา 
15 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดที่ 100 องศา 34 ลิปดาตะวันออก 
 ตามข้อมูลจ านวนประชากรของกรมการปกครอง เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2555 จังหวัด
นนทบุรีมีประชากร 1,141,673 คน เป็นชาย 535,711 คน และหญิง 605,962 คน ประกอบด้วย
หลายเชื้อชาติทั้งไทย (มีจ านวนมากที่สุด มีอยู่ทั่วไปในจังหวัด) จีน มอญ (อพยพมาในสมัยกรุงธนบุรี
และสมัยรัชกาลที่ 2) และมลายู (อพยพมาจากเมืองปัตตานีและไทรบุรี) โดยส่วนใหญ่นับถือ
พระพุทธศาสนา รองลงไปเป็นศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ 
 

                                                           
3 สรุปข้อมูลมาจาก http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนนทบุรี สืบค้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2558 

http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัด
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 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: สภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ราบลุ่ม
มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนหนาแน่นตามริมแม่น้ าเจ้าพระยามาตั้งแต่อดีต 
เช่น บ้านวัดชลอ บ้านวัดเขมา บ้านบางม่วง บ้านตลาดขวัญ บ้านบางขนุน เป็นต้น  ในสมัยอยุธยามี
หลักฐานการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีปรากฏที่วัดปรางค์หลวงตั้งอยู่ในต าบลบางม่วง 
อ าเภอบางใหญ่ เป็นวัดที่มีพระปรางค์ลักษณะย่อมุมไม้ยี่สิบขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นหลักแก่ชุมชนชาวเมืองอู่ทองที่อพยพหนีโรค
ระบาดมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้ก่อนจะมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชุมชนแห่งนี้ได้
ขยายตัวและกระจัดกระจายออกไปตามพ้ืนที่ต่างๆ ในบริเวณนี้ โดยมีชุมชนส าคัญอีกแห่งหนึ่งคือ  
บ้านตลาดขวัญ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา แต่ท้องที่จังหวัดนนทบุรีทั้งหมดในสมัยนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกรุงศรีอยุธยา 
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อบ้านเมืองได้รับการฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพปกติในสมัยกรุงธนบุรี
และกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวเมืองจึงค่อยๆ ย้ายกลับสู่ถิ่นฐานเดิม พร้อมทั้งมีผู้คนจากถิ่นอ่ืนเข้ามาใน
พ้ืนที่ด้วย ได้แก่ ชาวมอญที่อพยพเข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง
ถิ่นฐานที่ปากเกร็ดและอีกครั้งหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้
ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองนนทบุรี เมืองปทุมธานี และเมืองนครเขื่อนขันธ์นอกจากนี้ยังมีชาวไทยมุสลิมเมือง
ปัตตานีที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและชาวไทย
มุสลิมเมืองไทรบุรีที่เข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสองพระองค์โปรดเกล้าฯ 
ให้ชาวไทยมุสลิมเหล่านี้ตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าอิฐ (ปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภอปากเกร็ด) และบ้านบางบัวทอง 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนสร้อยชื่อเมือง
จากเดิมคือ เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร เป็น เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยานและต่อมาเปลี่ยนเป็น      
เมืองนนทบุรีศรีเกษตรารามในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้ เมืองนนทบุรีมีฐานะเป็นหัวเมืองชายทะเล 
สังกัดกรมท่า ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงปฏิรูปการปกครอง 
หัวเมืองต่างๆ เป็นการปกครองส่วนภูมิภาค เมืองนนทบุรี จึงจัดอยู่ในมณฑลกรุงเทพ แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอตลาดขวัญ อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง และอ าเภอปากเกร็ด
ส่วนศาลากลางเมืองนนทบุรีนั้นโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากปากคลองอ้อม บ้านบางศรีเมือง มาตั้งอยู่ที่
ปากคลองบางซื่อใกล้วัดท้ายเมืองจนกระทั่งปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนค าว่าเมืองเป็น “จังหวัด” เมืองนนทบุรีจึงเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น จังหวัดนนทบุรี 
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรีมาตั้งที่โรงเรียนราชวิทยาลัยศาลากลางจังหวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากที่ท าการเมืองและ
ศาลากลางจังหวัด นนทบุรีในอดีตลงมาทางทิศใต้ ปัจจุบันก็คือศาลากลางจังหวัดหลังเก่าบริเวณท่าน้ า
นนทบุรีนั่นเอง 
 ในปี พ.ศ. 2474 ทางราชการได้ตัดถนนประชาราษฎร์ขึ้นเป็นเส้นทางเชื่อม       
การคมนาคมระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดพระนครสายแรกและต่อมาจึงตัดถนนพิบูลสงคราม
เลียบแม่น้ าเจ้าพระยาขึ้นเป็นสายที่สองในท้องที่ต าบลสวนใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2486 เกิดสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการจึงยุบจังหวัดนนทบุรีลงเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
โดยโอนอ าเภอเมืองนนทบุรีและอ าเภอปากเกร็ดไปขึ้นกับจังหวัดพระนคร และโอนอ าเภอบางกรวย 
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อ าเภอบางใหญ่ และอ าเภอบางบัวทองไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรีจนกระทั่งนนทบุรีได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็นจังหวัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2489อ าเภอต่างๆ จึงกลับมาอยู่ในเขตการปกครองของทางจังหวัด
ตามเดิม ปี พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยได้ยกกิ่งอ าเภอไทรน้อยซึ่งแยกพ้ืนที่ปกครองจากอ าเภอ
บางบัวทองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ให้มีฐานะเป็นอ าเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีจึงมีเขตการปกครอง
รวม 6 อ าเภอจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงมหาดไทยย้ายศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ไปตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ 
และใช้เป็นที่ท าการมาจนถึงทุกวันนี้ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ประจ าปี 2553 (Gross Provincial 
Product of Nonthaburi 2010) มีมูลค่ารวม 159,119 ส่วนใหญ่เป็นรายได้นอกาภคเกษตรกรรม 
รายได้ต่อหัวประชากร (GPP Per Capita) เท่ากับ 162,707 บาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบ 
Bottom Up ประจ าปี 2553 มีมูลค่ารวม 195,183 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้นอกภาคเกษตรกรรม
เช่นกัน รายได้ต่อหัว เท่ากับ 199,574 บาท ภาวะการค้าในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 11 เดือน        
ปี 2555 สูงขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส าหรับดัชนีหมวดอ่ืนๆ ไม่ใช่อาหาร
และเครื่องดื่ม ดัชนีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 1.5  
 ข้อมูลการปกครองในจังหวัด: จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค 
(ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 6 อ าเภอ 52 ต าบล 433 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวม
หน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิก ต าแหน่งก านันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว 
จะมีทั้งหมด 34 ต าบล 328 หมู่บ้าน 
 ข้อมูลการปกครองท้องถิ่นในจังหวัด: พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 28 แห่ง 
 2.12.4  ข้อมูลจังหวัดสมุทรปราการ4 
  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้ง
ล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ในสมัยอยุธยามีชื่อ
เมืองสมุทรปราการในกฎหมายซึ่งตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2178 แต่ตัวเมืองจะตั้งอยู่ที่ใดในเวลานั้นไม่ปรากฏชัด 
มีหลักฐานแต่เพียงว่า ที่ปากคลองบางปลากด ฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา มีพ่อค้า ชาวฮอลันดามาตั้ง
ห้างพักสินค้าอยู่ ณ ที่นั้น จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตปริมณฑล มีเนื้อที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร 
อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทิศใต้จดอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
ทั้งหมด มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านทางซีกตะวันตกของจังหวัด จากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่อ่าวไทย มี
ชายฝั่งทะเลยาว 47.5 กิโลเมตร เดิมชายฝั่งทะเลมีป่าชายเลนกว้างขวาง เนื่องจากมีตะกอนที่แม่น้ า

                                                           
4 สรุปข้อมูลมาจาก http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสมุทรปราการ สืบค้นเมื่อวันที่  11 
มกราคม 2558 
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เจ้าพระยาน าพามาทับถมกันที่บริเวณปากน้ า แต่ปัจจุบันมีการบุกรุกป่าชายเลน ท าให้เกิดปัญหา        
การกัดเซาะชายฝั่งเป็นบริเวณกว้าง 
  ในด้านเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการมีการท านา ประมง และอุตสาหกรรม 
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ พระสมุทรเจดีย์กลางน้ า วัดอโศการาม 
วัดบางพลีใหญ่ วัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหาร วัดโปรดเกศเชษฐาราม ศาลพระเสื้อเมือง พิพิธภัณฑ์
ทหารเรือ เมืองโบราณ สถานตากอากาศบางปู ป้อมพระจุลจอมเกล้า สวางคนิวาส ป้อมแผลงไฟฟ้า 
ฟาร์มจระเข้ 
  การคมนาคมจากกรุงเทพฯ โดยทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท ตอน กรุงเทพฯ-
สมุทรปราการ) ระยะทาง 25 กิโลเมตร ในจังหวัดสมุทรปราการ การเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถส่วนบุคคล
และรถประจ าทาง โดยจุดรถประจ าทางที่ส าคัญได้แก่ บริเวณ บางนา ส าโรง ปากน้ า บางพลี และ
พระประแดง ส าหรับการโดยสารทางเรือ ผ่านทางแม่น้ าเจ้าพระยา มีเรือโดยสารเลียบแม่น้ า ขึ้นได้ที่
ท่าน้ าปากน้ า และมีการโดยสารข้ามแม่น้ าหลายจุด รวมทั้งบริเวณท่าน้ าพระประแดงมีท่าแพส าหรับ
บรรทุกรถข้ามแม่น้ า การเดินทางทางอากาศผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และยังสามารถเดิ น
ทางเข้ากรุงเทพมหานครได้โดยทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  นอกจากนั้น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ รฟม. จะท าการก่อสร้าง
ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท เข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะต่อ
จากของกรุงเทพมหานครคือ ระยะที่สอง แบริ่ง-สมุทรปราการ (บางปิ้ง) จ านวน 9 สถานี รวมระยะทาง 
12.6 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมโครงการ และน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสที่ 4 
พ.ศ. 2554 โดยในขณะนี้ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบาง
นา กรุงเทพมหานคร และอ าเภอเมืองสมุทรปราการไว้ แล้ว และมีผลบังคับใช้ 4 ปี ตั้ งแต่วันที่ 22 
เมษายน พ.ศ. 2553 รวมระยะทางตามแนวโครงการ 14 กิโลเมตร โดยผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินจะถือว่าเป็น 
ผู้เสียสละ โดยจะได้รับเกียรติบัตร และยังได้รับการจารึกชื่อลงในแผ่นหินและน าไปแสดงไว้ที่สถานี
ปลายทางของ โครงการในระยะที่สอง นอกจากนั้นยังมีการศึกษาแนวทางในการเดินรถระยะที่สาม 
ต่อจากบางปิ้งไปจนถึงบางปู (สถานพักผ่อนตากอากาศบางปู) จ านวน 4 สถานี ระยะทาง 7 กิโลเมตร 
  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าในปี 2553 จังหวัดสมุทรปราการ มีผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) จ านวน 698,022  ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็น
อันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP Per 
Capital) จ านวน 528,899 บาท/ปี ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ โดยผลิตภัณฑ์จังหวัดสาขาที่มี
มูลค่ามากที่สุด คือ อุตสาหกรรม (การผลิต) รองลงมา ได้แก่ การขนส่ง/คมนาคม และสถานที่เก็บ
สินค้า (Logistics) การค้าส่งค้าปลีก 
  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้
ศูนย์กลาง ของประเทศและยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ เป็นคลังสินค้าที่ส าคัญ 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ท าให้การขนส่งวัตถุดิบและ
สินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมในอ าเภอต่างๆ มีความสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายต่ า จึงมีส่วนสนับสนุน
ให้นักลงทุนเข้ามาประกอบกิจการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็น จ านวนมาก โดยจังหวัดสมุทรปราการ
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ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 6,576 โรงงาน นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จ านวนมากที่สุดแห่งหนึ่งใน ประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน
รถยนต์ เครื่องจักร/อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ ไฟฟ้า/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์อาหาร 
แปรรูป เคมีภัณฑ์/พลาสติก เป็นต้น 
  การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการมีการก าหนดเขตผังเมือง
รวมครอบคลุมพื้นที่ทั้ง จังหวัด  จึงมีข้อจ ากัดในการขออนุญาตตั้งและขยายโรงงานได้เฉพาะบางพ้ืนที่
และบางชนิด ประเภทของโรงงาน  ดังนั้น ภาวะในเรื่องการลงทุนในปัจจุบันจึงชะลอตัว แต่การมีท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิจะช่วยท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าซึ่งในอนาคต สิ่งที่ต้องท าคือแก้ไขปัญหา
ด้านการจราจรที่ยังไม่คล่องตัวในช่วงเวลาเร่ง ด่วน อันเป็นปัญหาเดียวกับกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
ต้องเร่งรัดพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
ความต้องการและสามารถรองรับความเจริญก้าวหน้าที่ จะตามมาพร้อมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
จังหวัดสมุทรปราการ มีพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 181 ,335 ไร่ หรือร้อยละ 28 ของพ้ืนที่ทั้งหมด       
มีครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 8,170 ครัวเรือน โดยอ าเภอบางบ่อ มีพ้ืนที่การเกษตรมากที่สุด คือ 
69,810 ไร่ รองลงมาคือ อ าเภอบางเสาธง บางพลี พระสมุทรเจดีย์ เมืองสมุทรปราการ และพระ
ประแดง ตามล าดับ 
  ข้อมูลการปกครอง: จังหวัดสมุทรปราการประกอบไปด้วย 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองสมุทรปราการ อ าเภอบางบ่อ อ าเภอบางพลี อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และ
อ าเภอบางเสาธง 
  ข้อมูลการปกครองท้องถิ่น: พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง ประกอบด้วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 13 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 30 แห่ง จ าแนกได้ ดังนี้ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาล 7 แห่ง (เทศบาลนคร
สมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ เทศบาลต าบลบางปู 
เทศบาลต าบลแพรกษา เทศบาลต าบลด่านส าโรง และเทศบาลต าบลบางเมือง)  อบต. 4 แห่ง        
(แพรกษา บางด้วน บางโปรง เทพารักษ์ และแพรกษาใหม่) อ าเภอบางบ่อ เทศบาล 4 แห่ง (เทศบาล
ต าบลบางบ่อ เทศบาลต าบลคลองสวน เทศบาลต าบลคลองด่าน และเทศบาลต าบลบางพลีน้อย) 
อบต. 7 แห่ง (บางเพรียง บ้านระกาศ คลองด่าน บางบ่อ คลองนิยมยาตรา คลองสวน และเปร็ง) 
อ าเภอบางพลี เทศบาล 1 แห่ง (เทศบาลต าบลบางพลี) อบต. 6 แห่ง (บางพลีใหญ่ บางแก้ว บางโฉลง 
บางปลา ราชาเทวะ และหนองปรือ) อ าเภอพระประแดง เทศบาล 3 แห่ง (เทศบาลเมืองพระประแดง 
เทศบาลเมืองลัดหลวง และเทศบาลเมืองปู่ เจ้าสมิงพราย) อบต. 6 แห่ง (ทรงคนอง บางกระสอบ      
บางยอ บางน้ าผึ้ง บางกะเจ้า และบางกอบัว) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ เทศบาล 2 แห่ง (เทศบาลต าบล
พระสมุทรเจดีย์และเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า) อบต. 4 แห่ง (บ้านคลองสวน ในคลองบางปลากด 
แหลมฟ้าผ่า และนาเกลือ) อ าเภอบางเสาธง เทศบาล 1 แห่ง (เทศบาลต าบลบางเสาธง) อบต. 3 แห่ง 
(บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย และศีรษะจระเข้ใหญ่) 
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 2.12.5  ข้อมูลจังหวัดสมุทรสาคร5 
  จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ าท่าจีน หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนน าเรือ
ส าเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและได้พักอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงเรียกว่า 
“บ้านท่าจีน” ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ต่อมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) 
ได้โปรดให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพ่ือเป็นหัวเมืองส าหรับเรียกระดมพล
เวลาเกิดสงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบุกรุกทางทะเล 
  ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
ทรงโปรด ให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเล
และแม่น้ า” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูป
การปกครองมีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และได้ทรงมี
พระราชด าริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล จึงได้
มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ “ต าบลท่าฉลอม” เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” จังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้าให้ทางราชการเปลี่ยนค าว่า “เมือง” 
เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง ในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัด
สมุทรสาคร” มาจวบจนปัจจุบันนี้ 
  จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้ง
ล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
นครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 จังหวัดสมุทรสาคร
เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนในเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ประมาณ
เส้นรุ้งที่ 130 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก เป็นจังหวัดปริมณฑล ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 
  จังหวัดสมุทรสาครมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีแม่น้ าท่าจีน
ไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พ้ืนที่ตอนบนในเขตอ าเภอบ้านแพ้วและอ าเภอกระทุ่มแบนมี 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ าล าคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ ทั่วพ้ืนที่กว่า 170 สาย 
จึงเหมาะที่จะท าการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 
พ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึง
เหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและท านาเกลือ 
  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: สมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่
ปากแม่น้ าท่าจีน หลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าในอดีตมีชุมชนใหญ่เรียกว่า “บ้านท่าจีน” 
ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2099) 

                                                           
5 สรุปข้อมูลมาจาก http://www.samutsakhon.go.th/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรสาคร และ
จาก http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสมุทรสาคร 

http://www.samutsakhon.go.th/
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พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกบ้านท่าจีนขึ้นเป็น เมืองสาครบุรี เพ่ือเป็นหัวเมืองส าหรับ
เรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามและเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันผู้รุกรานทางทะเล ต่อมาในสมัย        
กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็น เมืองสมุทรสาคร และในปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางราชการเปลี่ยนค าว่า “เมือง” เป็น 
“จังหวัด” ทั่วทุกแห่งในพระราชอาณาจักร เมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็น จังหวัดสมุทรสาคร 
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ 
  จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการ อุตสาหกรรม 
การประมง และการเกษตรกรรม จากข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GPP) ประจ าปี 2552 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช .) พบว่า สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดสมุทรสาครชะลอตัวจากปีก่อน เนื่องจากวิกฤตการณ์การเงินโลกที่ส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการสินค้าและบริการ ภายในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง แต่อย่างไรก็ดี จังหวัด
สมุทรสาครยังเป็นจังหวัด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงตลอดมา ในปี 2552 
จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เท่ากับ 359,670.8 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 6 ของ
ประเทศ (อันดับเดียวกันกับปี 2551 ที่มีมูลค่า GPP เท่ากับ 355,500.1 ล้านบาท) และมีผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อหัว เท่ากับ 612,464 บาท เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ (อันดับเดียวกันกับปี 2551 
ที่มีมูลค่าต่อหัวเท่ากับ 628,327 บาท)  
  ส าหรับการผลิตทางด้านการเกษตร สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาครเป็นพ้ืนที่
ราบลุ่มสูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 1-2 เมตร มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนที่จาก
ทางด้านเหนือไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร มีคลองชลประทานจ านวนมากกระจายอยู่  
ทั่วพ้ืนที่ เพ่ือการคมนาคมและเพ่ือการชลประทาน ท าให้การใช้ที่ดินครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป็นไปเพ่ือ
การเกษตรกรรม 
  ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดจะเป็นพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งประกอบด้วย นาข้าว และ
สวนผลไม้ โดยสวนผลไม้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแพ้ว และอ าเภอกระทุ่มแบน โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ดินที่อยู่ใกล้คลองด าเนินสะดวก และคลองภาษีเจริญ จะมีการปลูกไม้ยืนต้น ผักผลไม้เป็นจ านวน
มาก ทางทิศใต้ เป็นบริเวณท่ีราบและน้ าทะเลท่วมถึง มีสภาพเป็นป่าชายเลนและมีการท านาเกลือ ซึ่ง
ในเวลาต่อมาป่าชายเลนได้ถูกท าลายลงจนเหลือพ้ืนที่เป็นป่าชายเลนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และการท า
นาเกลือได้เปลี่ยนมาท าการเลี้ยงกุ้งเพ่ิมมากขึ้น ในส่วนของพ้ืนที่บริเวณที่น้ าท่วมไม่ถึงมีการท าสวน
มะพร้าวเป็นจ านวนมาก จังหวัดสมุทรสาครมีพ้ืนที่ท าการเกษตร 90,061 ไร่ จ านวนเกษตรกร 
11,333 ราย แยกเป็นพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 942 ราย 5,595 ไร่ อ าเภอกระทุ่มแบน 2,798 
ราย 19,183 ไร่ อ าเภอบ้านแพ้ว 7,593 ราย 65,282 ไร่ พ้ืนเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ กล้วยไม้ มีพ้ืนที่
เพาะปลูก 4,198 ไร่ มะนาวมีพ้ืนที่เพาะปลูก 18,211 ไร่ ไม้ผลมีพ้ืนที่เพาะปลูก 63,279 ไร่ พืชผักมี
พ้ืนที่เพาะปลูก 5,697 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับมีพ้ืนที่เพาะปลูก 6,391 ไร่ 
  ส าหรับการผลิตทางด้านการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512-2553 จังหวัด
สมุทรสาคร มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 4,965 แห่ง เงินลงทุน 
446,870 ล้านบาท จ านวนการจ้างแรงงาน 381,476 คน เป็นโรงงานจ าพวกที่ 2 (โรงงานที่มีแรงม้า
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ไม่เกิน 50 แรงม้า คนงานไม่เกิน 7 คน และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนประกอบกิจการ) จ านวน 
324 โรงงาน เงินลงทุน 1,933 ล้านบาท จ านวนการจ้างแรงงาน 4,901 คน และโรงงานจ าพวกที่ 3 
(โรงงานที่มีแรงม้าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไปคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป และจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถึง
จะประกอบกิจการโรงงานได้) จ านวน 4,641 โรงงาน เงินลงทุน 444,938 ล้านบาท จ านวนการจ้าง
งาน 376,575 คน ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กจ านวน 3,919 โรงงาน และโรงงานขนาดกลาง
จ านวน 758 โรงงาน ในจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 
277 โรงงาน ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขออนุญาตประกอบการมาก ได้แก่ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์โลหะ (18.32 %) อุตสาหกรรมพลาสติก (14.52 %) อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร 
(10.09 %) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (9.55 %)  
  ส าหรับการผลิตจากการประมง จังหวัดสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร 
จึงมีการประกอบอาชีพ ท าการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตจากการประมง
ทะเลส่วนใหญ่ได้รับจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ บริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทร
อินเดีย รวมทั้งทะเลด้านประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ท า       
การประมงนอกน่านน้ าไทย โดยมีเรือประมงทะเล ที่เป็นเรือบรรทุกห้องเย็นขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า ที่ไป
ร่วมท าการประมง ในน่านน้ าต่างประเทศ เช่น พม่า อินโดนีเซีย เวียดนามไปจนถึงประเทศในทวีป
แอฟริกา เช่น โซมาเลีย เยเมน ซึ่งวัตถุดิบที่จับได้จะเป็นปลาชนิดต่างๆ เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง 
ปลาหมึก โดยเรือบรรทุกขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า (เรือแม่) จะน าสินค้าสัตว์น้ ากลับขึ้นฝั่ง โดยมีท่าเทียบ
เรือและรถตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนแพปลาจ านวนมากรองรับ  
  ส่วนข้อมูลทางด้านแรงงาน ในปี 2552 จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรที่อยู่ในก าลัง
แรงงาน จ านวน 366,896 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า จ านวน 363,407 คน และผู้ว่างงานหรือไม่มี 
งานท า จ านวน 3,489 คน ในส่วนของผู้มีงานท าเป็นผู้ที่ท างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 5.10 
(18,557 คน) และผู้ที่ท างานอยู่นอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 94.89 (344,850 คน) โดยกลุ่มผู้ท างาน
นอกภาคเกษตรกรรมจะท างานในสาขาการผลิตมากท่ีสุดร้อยละ 57.57 (198,522 คน) 
  ข้อมูลการปกครอง: จังหวัดสมุทรสาครแบ่งเขตการปกครองเป็น 3 อ าเภอ 40 ต าบล 
และ 288 หมู่บ้าน โดย 3 อ าเภอของสมุทรปราการ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบน 
และอ าเภอบ้านแพ้ว 
  ข้อมูลการปกครองท้องถิ่น: พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 9 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 25 แห่ง 
 
2.13  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในส่วนนี้ จะเป็นการน าเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนนี้เป็นผลจากการที่ผู้เขียนได้ไปส ารวจผลงานวิจัยในเรื่อง
นี้ เพ่ือสังเคราะห์ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะน ามาเสนอในส่วนนี้มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 2.13.1  การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่น 
 จากการศึกษาของ แครอล เอ็บดอน (2002) เรื่องการใช้และผลของการเข้ามี        
ส่วนร่วมของพลเมืองในการจัดท างบประมาณของเมือง จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการด้าน
งบประมาณของเมืองต่างๆ พบว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ถูกน ามาขยายวงของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเทคโนโลยีถูกน ามาเป็นสื่อในการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการงบประมาณต่อสาธารณะ  
 ปัจจัยต่อมาที่มีผลการต่อเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนก็คือผลกระทบ
ที่นโยบายมีต่อผู้มีส่วนร่วม กล่าวคือ ผลการศึกษาของ แครอล เอ็บดอน (2002) ซึ่งส่วนหนึ่งได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ หรือการประชุมของท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่า
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เข้าร่วมเพราะประเด็นในการพิจารณานั้นๆ เป็นเรื่องที่กระทบต่อตนเอง ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า ผู้ที่มีความต้องการจะแสดงตัวออกมาเอง และตราบใดที่ประชาชนยังมีความสุขก็จะไม่
แสดงตัว และในทางตรงกันข้าม ผลการศึกษาเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าการท่ีประชาชนขาดความสนใจ 
ก็ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมน้อยลง  
 ปัจจัยต่อมาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม 
กล่าวคือ หากประชาชนพิจารณาแล้วเห็นว่าการมีส่วนร่วมของตนเองจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางการเมืองได้ก็จะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง (เอ็บดอน, 2002) 
 อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสรรงบประมาณ คือ
ความสลับซับซ้อนของประเด็นที่เข้ามีส่วนร่วม โดยการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ       
แครอล เอ็บดอน (2002) ซึ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณของท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่า
ความสลับซับซ้อนของระบบงบประมาณท าให้การมีส่วนร่วมลดลง ดังนั้น หากเทียบเคียงกับการมี  
ส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องทั่วๆ ไป ก็สามารถสรุปได้ว่า ประเด็นที่มีความสลับซับซ้อนจะมี
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย 
 2.13.2  การศึกษาเรื่องความเกี่ยวข้องของประชาชนต่อการเมืองท้องถิ่น  
  ผลการศึกษาของ หยาง และคัลลาฮาน (2007) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าไป
เกี่ยวข้องของประชาชนต่อการเมืองท้องถิ่น โดยถามข้อมูลจากผู้บริหารท้องถิ่น ในการศึกษามี      
กรอบแนวคิดว่าความเกี่ยวข้องของประชาชนต่อการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นตัวแปรตามในการศึกษา 
สามารถแยกได้เป็นการใช้กลไกการมีส่วนร่วม กับการใช้ข้อคิดเห็นจากประชาชนในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ ส่วนตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามนี้ ได้แก่ ความคิดเห็นที่ผู้บริหารมีต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และปัจจัยทางด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นได้ดี  คือนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มที่ต่อมาที่
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนเกี่ยวข้องได้คือหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วยกันเอง และอีกฝ่ายหนึ่ง
ส่งเสริมการมีส่วนเกี่ยวข้องของประชาชนได้คือสื่อท้องถิ่นและองค์การไม่แสวงหาก าไรในท้องถิ่น  
  ในอีกด้านหนึ่งผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นตัวบั่นทอนความเกี่ยวข้อง
ของประชาชนในการเมืองท้องถิ่น ปัจจัยแรกที่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรคที่ส าคัญที่สุดคือการที่ประชาชน
ไม่มีเวลา รองลงมาเป็นเพราะประชาชนส่งเสริมประเด็นของตนเอง ปัจจัยอันดับสามคือการที่
ประชาชนขาดความไว้วางใจต่อรัฐบาล อันดับต่อมาคือเป้าหมายของการมีส่วนร่วมนั้นถูกก าหนดไว้
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อย่างหยาบๆ และปัจจัยที่ถูกมองว่ามีเป็นอันดับที่ห้าคือหน่วยงานท้องถิ่นเองมีทรัพยากรทางการเงิน
ไม่เพียงพอ  
  นอกจากนี้ หยาง และคัลลาฮาน (2007) ยังได้วิเคราะห์ความถดถอยเพ่ือทดสอบ
ว่าตัวแบบที่ใช้อธิบายการเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเมืองท้องถิ่นนั้นเป็นตัวแบบที่อธิบายได้จริงหรือไม่ 
โดยในตัวแบบที่อธิบายความเกี่ยวข้องที่ประชาชนมีต่อการเมืองของท้องถิ่นนั้น ประกอบไปด้วย       
ตัวแปรเกินจ านวน 9 ตัวแปร ได้แก่ การเป็นเมืองทางใต้ การเป็นเขตเมือง การมีประชากรจ านวนมาก 
ลักษณะของท้องถิ่น ความร่ ารวย ลักษณะการปกครองของท้องถิ่น (เป็นคณะกรรมการ หรือเป็น
รูปแบบผู้จัดการ) ระดับการศึกษา และเชื้อชาติ ส่วนตัวแปรอิสระนั้นประกอบไปด้วยตัวแปร 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยผลักดัน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) เช่น การผลักดันโดยนักการเมืองท้องถิ่น การผลักดัน
โดยองค์กรไม่แสวงหาก าไร เป็นต้น ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ) เช่น การขาด
ความไว้วางใจต่อรัฐบาล การขาดเวลาที่จะเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น และปัจจัยสุดท้าย ได้แก่ 
ทัศนคติทางการบริหาร ซึ่งหมายถึงทัศนคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 2.13.3  การศึกษาแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเก่ียวข้องของประชาชน 
  ผลการศึกษาของ มาวรีน เบอร์เนอร์ (2003) เรื่องความเกี่ยวข้องของประชาชน
ต่อการก าหนดงบประมาณของท้องถิ่น ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการเขตปกครองต่างๆ ในมลรัฐ
นอร์ธ แคโรไลนา ของสหรัฐอเมริกา การเก็บรวบรวมข้อมูลมีประเด็นหลักอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นว่าผู้จัดการท้องถิ่นมีความรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการงบประมาณเป็น
เรื่องจ าเป็นหรือไม่ ประเด็นว่าอะไรคือวิธีการที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดที่รัฐบาลใช้เพ่ือดึงประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ประเด็นว่าผู้จัดการท้องถิ่นรู้สึกว่าวิธีการดังกล่าวได้ผล
หรือไม่ เพราะอะไร และประเด็นว่ามีแนวปฏิบัติอะไรที่ผู้จัดการท้องถิ่นจะแนะน าให้ท้องถิ่นอ่ืนน าไป
ปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงหรือไม่  
  ผลการศึกษาในประเด็นแรกแสดงให้เห็นว่า แม้ความเกี่ยวข้องของประชาชนต่อ
การบริหารท้องถิ่นจะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ผู้บริหารท้องถิ่นที่ส ารวจยังคงไม่ได้
พยายามอย่างจริงจังในการท าให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณ มีเพียง
การมีส่วนร่วมตามที่กฎหมายของมลรัฐก าหนด คือ การท าประชาพิจารณ์ก่อนการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณเท่านั้น  
  ประเด็นที่สอง ได้ผลการศึกษาออกมาว่าส าหรับท้องถิ่นรูปแบบเมือง (City) ใช้
รูปแบบการแสดงความเห็นของประชาชนในการประชุมสามัญ วิธีที่ท าน้อยกว่าคือการสืบเสาะ
ความเห็นของประชาชนโดยวิธีที่ลึกซึ้งกว่านั้น เช่น การติดต่อทางจดหมาย โทรศัพท์ หรือการพบปะ 
นอกจากนั้นก็ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม การแต่งตั้งกรรมธิการการเงินที่ประกอบไปด้วยประชาชน       
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบเขตปกครอง (County) ก็ใช้วิธีที่คล้ายคลึงกัน แต่สิ่งที่เพ่ิมมาคือมีการใช้วิธีการที่
ไม่เป็นทางการร่วมด้วย เช่นการพบปะกันในร้านกาแฟ  
  สิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งในผลการส ารวจคือผู้บริหารของท้องถิ่นรูปแบบเมือง 
และรูปแบบเขตปกครองมีความเห็นเหมือนกันว่าวิธีการประชาพิจารณ์เป็นวิธีการที่ด้อยประสิทธิผล
ที่สุด โดยปัญหาของการท าประชาพิจารณ์อยู่ที่ช่วงเวลาของการท าประชาพิจารณ์ซึ่งมักจะท าในช่วง
เริ่มต้น ท าในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น ไม่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจได้อย่างแท้จริง แต่แม้ว่าจะมีผู้ให้
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ข้อมูลจ านวนมากให้ความเห็นว่าประชาพิจารณ์เป็นวิธีที่ด้อยประสิทธิผลในการท าให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เสียงจากผู้ให้ข้อมูลจ านวนมากกว่ายังคงมองว่าการท าประชาพิจารณ์เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการท าประชาพิจารณ์ที่เริ่มตั้งแต่ช่วง
เริ่มต้น  
  ประเด็นสุดท้ายของการศึกษา มาวรีน เบอร์เนอร์ (2003) สรุปถึงข้อเสนอแนะ
และวิธีการที่จะท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมากขึ้นว่าแม้ว่าจะไม่มีข้อสรุปที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในแง่ของวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่สิ่งที่ได้รับการเสนอเมือนกัน 
ได้แก่ การเสนอว่าควรจะมีการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนเริ่มต้น และท าให้บ่อย 
 2.13.4  การศึกษาเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนออย่างมีประสิทธิผลใน
รัฐบาลท้องถ่ิน  
  เป็นการศึกษาโดย มาวรีน เอ็ม. เบอร์เนอร์, จัสติน เอ็ม. เอมอส และริคาร์โด เอส. 
มอร์ส (2011) ซึ่งใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ท าความเข้าใจว่าฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีการรับรู้ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ของการศึกษาครั้งนี้แยกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งในรัฐบาลท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ประจ าของรัฐบาลท้องถิ่น และประชาชน ผลการศึกษาจากท้องถิ่นหลายๆ แห่งแสดงให้เห็น
ว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ัง  3 กลุ่มแตกต่างกัน ดังนี้  
  กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้ง มีแนวคิดเหมือนกันอย่างชัดเจนใน 3 เรื่อง 
ประการแรก คือ มีความคิดว่า ตนเองมีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งว่า
จะต้องรับใช้ผลประโยชน์สาธารณะ หรือจะกล่าวให้ชัดกว่านั้นก็คือ เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้ง
เหล่านี้เชื่อว่าจริงอยู่ที่ว่าพวกเขามาจากการเลือกตั้ง แต่เมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วพวกเขาจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของทั้งชุมชน ไม่ใช่เพียงตัวแทนของผู้ที่เลือกพวกเขาเข้ามาเท่านั้น 
ประการต่อมา คือ พวกเขาเหล่านั้นมีแนวโน้มจะคิดไปว่าตนเองเป็นผู้ที่ดึงประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ประเด็นทางด้านการงบประมาณของชุมชน เชื่อว่าตนเองเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า
ประชาชนเลือกที่จะจัดล าดับความส าคัญของโครงการต่างๆ ของชุมชนอย่างไร และประการสุดท้าย 
คือ เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะนิยามประสิทธิผลว่าเป็นกลไกที่มีการจัดเตรียมไว้ใน
การกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น กลไกที่ส าคัญที่เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งมองคือ
การท าประชาพิจารณ์  
  กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจ า มีแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเหมือนกัน 3 เรื่อง ประการแรก 
คือ เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความเชื่อว่าประชาชนโดยทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจระบบงบประมาณที่
ซับซ้อนของท้องถิ่นได้ ท าให้เจ้าหน้าที่จ านวนมากรู้สึกว่าตนเองจะต้องท าหน้าที่ส าคัญในการท าให้
ประชาชนได้รับข้อมูลที่กระชับ ถูกต้อง และได้รับในช่วงเวลาที่เหมาะสม ประการต่อมา คือ มีความเชื่อว่า
เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งท าหน้าที่ในการสนับสนุนและแสวงหาปัจจัยน าเข้าจากประชาชนใน
การจัดล าดับความส าคัญทางงบประมาณ และประการสุดท้าย คือ การสื่อสารและความร่วมมือเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของประชาชนในท้องถิ่นได้  
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  กลุ่มประชาชน มีแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันมากกว่าสองกลุ่มที่
กล่าวถึงก่อนหน้านี้ แต่ 3 ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมาก ได้แก่ ประเด็นแรก ประชาชนมองว่าข้อเสนอแนะ
ของตนเองที่เสนอต่อรัฐบาลท้องถิ่นไปควรจะต้องมีปัจจัยป้อนกลับจากเจ้าหน้าที่ประจ าหรือไม่ก็
เจ้าหน้าที่ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ประเด็นที่สอง ประชาชนมองว่าการสื่อสารและความร่วมมือเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของประชาชน และประเด็นที่สาม ประชาชนมองว่า
เจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้สนับสนุนและแสวงหาข้อคิดเห็นจากประชาชนในการจัดล าดับ
ความส าคัญของงบประมาณ  
 2.13.5 สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น 
  หากพิจารณาผลการศึกษาที่น าเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นนั้น แยกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรมของสังคมซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  1)  ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งแยกได้เป็น วัฒนธรรมโดยทั่วไปในสังคมกับ
วัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมโดยทั่วไปในสังคม ประกอบไปด้วย ระยะห่างของอ านาจ การหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอน การยึดถือตัวบุคคล การให้ความส าคัญกับเพศที่แข็งแรงและการแข่งขัน การเคารพ
อาวุโส และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง วัฒนธรรมทางการเมือง ประกอบไปด้วย ความผูกพันต่อท้องถิ่น 
ความต้องการมีอิทธิพล และความเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน ที่มีต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
  2) ปัจจัยทางด้านการบริหารซึ่งสามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังผลการศึกษาที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ประกอบไปด้วย ภาวะ
ผู้น าแบบประชาธิปไตย จ านวนประชาชนในพื้นที่ ความเจริญของพ้ืนที่ ขนาดของพ้ืนที่ ความสามารถ
ในการบริหารความขัดแย้ง ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ระบบสารสนเทศ ที่ใช้
สื่อสารข้อมูลกับประชาชน   
  3) ปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ลักษณะด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่นนั้นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย การสื่อสารกับประชาชน การรับรู้ข้อมูลของประชาชน ความสลับซับซ้อนของกระบวนการ 
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วม บทบาทท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชาชน เวลาในการมีส่วนร่วม 
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 
2.14  ลักษณะของวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
 เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยว่ารูปแบบวัฒนธรรมของสังคมไทยจะมีผลอย่างไรต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร ดังนั้น ในส่วนนี้
ผู้เขียนจะน าเสนอลักษณะของวัฒนธรรมที่จะเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพิจารณาจาก
แนวคิด ทฤษฎีที่ ตลอดจนผลการน าเสนอก่อนหน้านี้ ดังนี้  
 



136 
 

 หากพิจารณาผลที่วัฒนธรรมของสังคมจะมีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น      
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมสามารถส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ใน 2 ทาง ได้แก่ การส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมผ่านไปทางความคิด ความเข้าใจที่ประชาชนมีต่อการปกครองและบริหารท้องถิ่น หรือ
เรียกได้ว่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองที่นักรัฐศาสตร์สนใจศึกษา กับอีกทางหนึ่งคือการส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านทางวัฒนธรรมโดยทั่วไปและค่านิยมของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะท า
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความคิดต่อการปกครองท้องถิ่นแตกต่างกัน และท าให้เกิดความสนใจที่จะ
เข้าร่วมในการปกครองท้องถิ่นแตกต่างกัน 
 ในแง่ของวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น นักรัฐศาสตร์มีแนวคิดที่ค่อนข้างจะไปในทางเดียวกัน
ว่าเราสามารถแบ่งวัฒนธรรมทางการเมืองตามแนวคิดของ แอลมอนด์ และเวอร์บา (1965 อ้างถึงใน 
มนูญ จันทร์สมบูรณ์, 2550) โดยมีข้อเสนอว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมจะท าให้เกิด      
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมคือ วัฒนธรรมทาง
การเมืองของสังคมที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความผูกพันต่อระบบการเมือง จะเรียกร้องหรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ระบบการเมืองตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง ซึ่ง
ประชาชนจะมีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองได้ ต่างจาก
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ซึ่งสมาชิกของสังคมจะมีความรู้ความเข้าใจระบบการเมืองโดย
ทั่วๆ ไปยอมรับอ านาจรัฐ เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามกฎหมายแต่จะไม่เรียกร้อง ไม่สนใจที่จะเข้าไป
มีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะถือว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้มีอ านาจหรือมีบารมมี ประชาชนเป็นผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งหรือนโยบายเท่านั้น รวมทั้งไม่รู้สึกว่าตนเองจะมี
ความส าคัญที่จะมีอิทธิพลทางการเมืองได้  
 ในแง่ของวัฒนธรรมโดยทั่วไปของประชาชนในท้องถิ่นที่น่าจะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนนั้น ผู้เขียนจะขอวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ ชายน์ (1999) ซึ่งเสนอว่า
วัฒนธรรมองค์การนั้นประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ แยกได้เป็น 3 ชั้น ได้แก่ ส่วนที่สังเกตเห็นได้
ง่ายที่สุดคือสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลแสดงออกเป็นการกระท า ส่วนที่ลึกลงไปยิ่งกว่าและสังเกต
ได้ยากกว่าการแสดงออกคือค่านิยมซึ่งเป็นฐานที่มาของการแสดงออก และส่วนที่ลึกลงไปกว่าค่านิยม
คือข้อสมมติพ้ืนฐานเกี่ยวกับโลก เกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งต่างๆ รอบตัว  
 การที่ประชาชนในท้องถิ่นได้จะสนใจเข้าร่วมกับการปกครองท้องถิ่นนั้น ถือเป็นส่วนที่
สังเกตเห็นได้ของวัฒนธรรม ตามความคิดของ ชายน์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีค่านิยมว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ประชาชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นควรกระท า โดยค่านิยม
นี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยข้อสมมติพ้ืนฐานของความคิดว่ามนุษย์นั้นมีความเท่าเทียมกัน   
 เมื่อพิจารณาลักษณะของวัฒนธรรมโดยทั่วไปของประชาชนในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ประกอบกับแนวทางต่างๆ ในการวัดค่าวัฒนธรรมของสังคมต่างๆ ก่อนหน้านี้ ผู้เขียนมี
ความเห็นว่าในการวิจัยครั้งนี้ควรจะอาศัยแนวทางการวัดค่าวัฒนธรรมตามแนวคิดของ เกียร์ท       
ฮอฟสตีด (1997) เป็นแนวทางในการวัดค่าวัฒนธรรมของสังคม เพราะ ฮอฟสตีด  ได้เสนอมิติต่างๆ 
ของวัฒนธรรมที่สอดคล้องมากที่สุดกับลักษณะของวัฒนธรรมโดยทั่วไปของสังคมที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน กล่าวคือ ลักษณะของวัฒนธรรมของสังคมที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
ผู้เขียนสรุปไว้จะต้องเป็นวัฒนธรรมที่เชื่อในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับอย่างน้อย  
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3 มิติในการวัดค่าวัฒนธรรมของ ฮอฟสตีด ได้แก่ ระยะห่างของอ านาจ การให้ความส าคัญกับเพศที่
แข็งแรง และการเน้นความเป็นปัจเจกชน-ความเป็นส่วนรวม  
 ในเรื่องระยะห่างของอ านาจ และการให้ความส าคัญกับเพศที่แข็งแรงนั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผล
อย่างส าคัญต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่น เพราะการที่ประชาชน
ท้องถิ่นมีความคิดว่าคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะต่างกันด้วยอ านาจ หรือต่างกันด้วยเพศ      
ก็ตาม ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น และในด้านหนึ่งของการให้
ความส าคัญกับเพศที่แข็งแรงนั้น ยังหมายความรวมไปถึงความคิดของบุคคลเกี่ยวกับการแข่งขันกัน
เพ่ือเอาชนะคนอ่ืนๆ ในสังคม ซึ่งหากขาดซึ่งส่วนนี้ไปเสียแล้วการมีส่วนร่วมน่าจะลดลง ส่วนการเน้น
ความเป็นปัจเจกชน-ความเป็นส่วนรวมนั้น จะมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมได้เช่นกัน เพราะการที่
ประชาชนในท้องถิ่นมีความคิดเชื่อในความเป็นปัจเจกบุคคลมาก ย่อมท าให้เกิดการยึดติดในตัวบุคคล 
และมีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับประชาชนแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน จนท าให้ประชาชนมองว่า
ตนเองไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในที่สุด  
 นอกจากวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทย และวัฒนธรรมโดยทั่วไปของสังคมซึ่งสามารถ
พิจารณาแยกเป็นมิติต่างๆ 3 มิติ ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ส่วนประกอบของวัฒนธรรมไทยอีกส่วนที่
น่าจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นได้ คือ ค่านิยมที่คนไทยยึดถือ ซึ่ง
จากการน าเสนอในส่วนแรกของบทที่ผู้เขียนได้น าเสนอก่อนหน้านี้ หากพิจารณาเฉพาะค่านิยมที่น่าจะ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะพบว่ามีค่านิยมที่เกี่ยวข้องอีก 3 ประการ ได้แก่       
การนับถือบุคคล การเคารพอาวุโส ความวางเฉยและการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
 การที่คนไทยมีค่านิยมนับถือบุคคล และมีค่านิยมเคารพอาวุโสนั้น ถือได้ว่าเป็นค่านิยมที่
น่าจะขัดขวางการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะ ค่านิยมทั้งสองประการนี้ ส่งเสริมให้คนไทยยอมรับ
ความแตกต่างของบุคคล ดังนั้น จึงอาจน าไปสู่ความคิดว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่  เป็นเรื่อง
ของผู้ที่มีความสามารถไม่ใช่เรื่องที่ใครๆ ก็สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน แต่เนื่องจากการนับถือบุคคลเป็น
หนึ่งในมิติของวัฒนธรรมของสังคมตามแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมของ ฮอฟสตีด ที่จะถูกวัดอยู่แล้ว 
ดังนั้น ตัวแปรที่จะวัดเพิ่มจากส่วนนี้จึงเป็นตัวแปรการเคารพในอาวุโสเพียงอย่างเดียว  
 ส่วนการมีค่านิยมที่วางเฉย และการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้อ่ืนนั้น น่าจะส่งผลต่อทาง
ลบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพราะค่านิยมเช่นนี้จะท าให้คนไทยมีความเฉื่อยชา
ทางการเมือง และท าให้คิดว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของคนอ่ืน ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย โดยเฉพาะ
ยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องตามมาด้วยความขัดแย้งด้วยแล้ว ยิ่งเป็น
เรื่องที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างมาก ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นหรือมีผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อตนเอง
เท่านั้น   
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่นของประชาชนในครั้งนี้

เป็นการวิจัยที่มีลักษณะผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ กับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยจะเริ่มจาก
การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือเก็บข้อมูลวัฒนธรรม ปัจจัยทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเมืองท้องถิ่น และสร้างตัวแบบที่อธิบายว่าปัจจัยต่างๆ ที่ศึกษานั้นมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนหรือไม่ มีอิทธิพลมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะพิจารณาจากผลการวิเคราะห์     
เชิงปริมาณเพ่ือค้นหาตัวอย่างที่มีความไม่สอดคล้องกับตัวแบบ เพ่ือท าความเข้าใจว่ามีปัจจัยอะไร
แทรกซ้อนหรือแอบแฝงอยู่บ้าง โดยในการท าความเข้าใจในชั้นที่สองนี้จะกระท าผ่านการวิจัยเชิง
คุณภาพ ดังนั้น ปัจจัยต่างๆ ที่ถูกศึกษาด้วยวิธีเชิงปริมาณจะถูกศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น และน าไปสู่การปรับปรุงตัวแบบที่อธิบายการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในท้องถิ่นเป็นขั้นตอนสุดท้าย  

 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
 3.1.1  ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร อันประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 
และสมุทรปราการ โดยในจังหวัดเหล่านี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นั้นเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งจังหวัด การจะศึกษาการมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นเรื่องที่มีความคลุมเครือถึงการเก็บข้อมูลจากประชาชนว่ามีส่วนร่วม
มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลในพื้นที่การศึกษาเท่านั้น  
  ขอบเขตในด้านเนื้อหาของการศึกษา ผู้วิจัยจะศึกษาปัจจัย 4 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัย 
ด้านวัฒนธรรมไทยซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน ปัจจัยด้านการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนขอบเขตในด้านระยะเวลาการศึกษานั้น  ผู้วิจัยจะเริ่มการวิจัยตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ไปจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 
 3.1.2 ประชากรของการวิจัย 
  ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจ านวน 310 แห่ง ของ 5 จังหวัดปริมณฑล แยกได้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น            
2 กลุ่ม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (จ านวน 216 แห่ง) และเทศบาล (เทศบาลนคร 7 แห่ง 
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เทศบาลเมือง 21 แห่ง และเทศบาลต าบล 66 แห่ง) โดยจ านวนผู้น าชุมชม/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีดังกล่าว
มีทั้งหมด 3,729 ราย หน่วยของการวิเคราะห์เป็นระดับบุคคล  
 3.1.3 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
  จากการค านวณจ านวนตัวอย่างตามแนวทางของ ยามาเน (1967) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 ผลการค านวณท าให้ทราบว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม คือ           
361 ราย แต่เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง เพ่ิมขึ้นอีกเป็น 400 ราย 
ท าให้การวิจัยครั้งนี้มีตัวอย่างจ านวนประมาณ 400 ราย ซึ่งผู้วิจัยจะสุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชน/ 
ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้ง 5 จังหวัด ตามสัดส่วนขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นนั้นต่อจ านวนประชาชนทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของการวิจัย ซึ่งมีจ านวนตามจังหวัดต่างๆ 
ดังนี้ 
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3.2  กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 3.2.1  ตัวแปรที่ศึกษา และระดับของการวิเคราะห์ 
  ตัวแปรตามของการวิจัยครั้งนี้คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนตัวแปรอิสระคือ ตัวแปรวัฒนธรรม (ซึ่งแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมโดยทั่วไป
ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน) ตัวแปร
ทางด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแปรปัจจัยภายนอกองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น รายละเอียดของตัวแปรแต่ละกลุ่ม มีดังนี้ 
  1)  ตัวแปรตาม 
   การวิจัยครั้งนี้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแปรตาม ซึ่งผู้วิจัยจะวัดการมีส่วนร่วมใน 4 มิติ ด้วยกัน คือ ความถี่ของการมีส่วนร่วม
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประโยชน์จากการมีส่วนร่วม และจากนั้นจะหาค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 มิติ เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของ
การมีส่วนร่วม 
  2) ตัวแปรอิสระ 
   ตัวแปรอิสระในการวิจัยครั้งนี้คือวัฒนธรรมของประชาชน ปัจจัยทางการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องวัฒนธรรม
องค์การนั้น จากการที่ผู้เขียนทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ พบว่าวิธี   
การศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับประเด็นที่ผู้เขียนศึกษามากที่สุดคือ
การศึกษาวัฒนธรรมองค์การตามกรอบแนวคิดของ เกียร์ท ฮอฟสตีด (1997) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้เขียนจะวัดค่าวัฒนธรรมองค์การแยกเป็น 4 มิติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
อย่างมาก คือ ระยะห่างของอ านาจ การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน การให้ความส าคัญกับตัวบุคคล 
การให้ความส าคัญกับเพศที่แข็งแรง ส่วนตัวแปรวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนนั้น จะอาศัย
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมของ แอลมอนด์ และ เวอร์บา เป็นกรอบในการ
สร้างเครื่องมือวัดตัวแปรนี้ 
   ตัวแปรอิสระอีกกลุ่มหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้คือตัวแปรทางด้านการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแยกได้เป็น ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวนประชาชนในท้องถิ่น ความเจริญของพ้ืนที่ (ซึ่งพิจารณาจากรายได้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง) ขนาดของพ้ืนที่ ความสามารถในการบริหารความขัดแย้งความสามารถ
ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และระบบสารสนเทศ  แต่เนื่องจากตัวแปรจ านวนประชาชน ความ
เจริญของพ้ืนที่ และขนาดของพ้ืนที่เป็นตัวแปรที่ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถตอบได้ 
ผู้เขียนจึงตัดตัวแปร 3 ตัวแปรนี้ออกจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แต่จะยังคงเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับ 3 ตัวแปรนี้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 



142 
 

   ตัวแปรอิสระอีกกลุ่มหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้คือตัวแปรภายนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งแยกได้เป็น การสื่อสารกับประชาชน การรับรู้ข้อมูลของประชาชน ความสลับซับซ้อน
ของกระบวนการ แรงจูงใจในการมีส่วนร่วม บทบาทท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชาชน เวลา
ในการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
 3.2.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณครั้งนี้ จะใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรของประชาชนในท้องถิ่น  
 3.2.3   การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยจะเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือขอรับค าแนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาค่าความตรงจากแบบสอบถาม คัดเลือกข้อความที่มีความตรง 
เพ่ือรวบรวมและบรรจุในแบบสอบถาม เมื่อรวบรวมแบบสอบถามได้แล้วจะน าแบบสอบถามไป
ทดลองเก็บข้อมูล เพ่ือทดสอบความน่าเชื่อถือ เมื่อได้แบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือเกินกว่า 0.75 
จึงได้น าแบบสอบถามไปใช้  
 3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ ในส่วนที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานของการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุ 
(Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรอิสระสามารถที่
จะอธิบายตัวแปรตามได้หรือไม่ และอย่างไร แต่ในการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุนี้ผู้วิจัยจะไม่ได้
น าตัวแปรทางด้านการบริหาร จ านวน 3 ตัวแปรไปวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นตัวแปรระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเป็นตัวแปรที่ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถที่จะตอบได้ นั่นคือ ตัวแปร
ขนาดของพ้ืนที่ ตัวแปรจ านวนประชาชน และตัวแปรความเจริญของพ้ืนที่ (ซึ่งพิจารณาจากรายได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จัดเก็บได้เอง) โดยการศึกษาว่าตัวแปรทางการบริหาร 3 ตัวแปรนี้  
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และ
อย่างไร จะศึกษาโดยวิธีการเชิงคุณภาพเท่านั้น   

 
3.3  กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 3.3.1  ความเชื่อมโยงจากการวิจัยเชิงปริมาณมาสู่การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยเชิงปริมาณกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพจะถูกเปรียบเทียบ
เพ่ือพิจารณาผลที่สอดคล้อง และผลที่ไม่สอดคล้อง โดยในส่วนที่ไม่สอดคล้องนั้นจะต้องน ามา
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ว่าจะยึดตามผลการวิจัยเชิงคุณภาพหรือผลการวิจัยเชิงปริมาณ ก่อนที่จะสรุป
ผลการวิจัยในขั้นสุดท้าย  
 3.3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต 
และการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับบริหาร
ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดของฝ่ายการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจนถึงนักบริหารระดับต้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 17 ราย ซึ่งเป็นนายกขององค์กรปกครอง       
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ส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 ราย รองนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ราย ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 ราย รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ราย หัวหน้า
หน่วยงานระดับส านัก จ านวน 9 ราย หัวหน้าหน่วยงานระดับส่วน 1 ราย และได้จัดการสนทนากลุ่ม 
3 ครั้ง ในครั้งแรกผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีจากเทศบาลต่างๆ จ านวน 7 ราย ในครั้งที่สอง
ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ จ านวน 8 ราย และในครั้งที่สาม 
ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ราย จากองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ และจาก
เทศบาลต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ และตัวแทนประชาชนในชุมชนหรือต าบลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 8 ราย ซึ่งทั้งหมดได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากท้ัง 5 จังหวัด ประเด็นในการสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 3.3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ทั้งจากการศึกษาจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์นั้น 
หลังจากที่รวบรวมแล้วผู้เขียนจะน ามาวิเคราะห์เนื้อหา และการเปรียบเทียบเพ่ือจับประเด็นส าคัญว่า
ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ท้องถิ่น และส่งผลอย่างไร 
 



ตารางท่ี 3.1 จ ำนวนตัวอย่ำงในแต่ละจังหวัด 
 

จ านวนประชากร และจ านวนตัวอย่าง 

จังหวัด 
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
ร้อยละ 

จ านวน
ตัวอย่าง 

เทศบาล
ต าบล 

ร้อยละ 
จ านวน
ตัวอย่าง 

เทศบาล
เมือง 

ร้อยละ 
จ านวน
ตัวอย่าง 

เทศบาล
นคร 

ร้อยละ 
จ านวน
ตัวอย่าง 

รวม
ประชากร 

นครปฐม      497,839  10 41 128,898 3 11 62,606 1 5 93,088 2 8 782,431 
นนทบุรี      238,420  5 20 119,942 2 10 144,979 3 12 455,743 9 38 958,091 
ปทุมธำนี      217,323  5 18 118,949 2 10 286,291 6 24 217,323 5 18 839,886 
สมุทรปรำกำร      384,921  8 32 377,363 8 31 182,534 4 15 384,921 8 32 1,329,739 
สมุทรสำคร      183,750  4 15 120,743 3 10 16,211 0 1 568,671 12 47 889,375 

รวม 1,522,253 32 127 864,902 18 73 692,621 14 58 1,719,746 36 142 4,799,522 
 

  
 

 



ตารางท่ี 4.6  ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
 
 X 

11 
X 
12 

X 
13 

X 
14 

X 
15 

X 
16 

X 
17 

X 
18 

X 
19 

X 
21 

X 
22 

X 
23 

X 
24 

X 
31 

X 
32 

X 
33 

X 
34 

X 
35 

X 
36 

X 
37 

Y 

X11  0.66 0.59 0.63 0.55 0.57 0.02 0.31 0.20 0.35 0.29 0.38 0.20 0.36 0.25 0.37 0.24 0.11 0.36 0.38 0.32 
X12   0.64 0.63 0.60 0.58 0.04 0.29 0.17 0.29 0.34 0.33 0.16 0.31 0.18 0.37 0.17 0.10 0.27 0.30 0.22 
X13    0.55 0.62 0.51 -0.03 0.60 0.06 0.17 0.14 0.17 0.10 0.15 0.07 0.32 0.08 0.08 0.14 0.19 0.06 
X14     0.48 0.57 0.10 0.32 0.18 0.26 0.22 0.32 0.20 0.34 0.22 0.30 0.20 0.07 0.33 0.37 0.30 
X15      0.51 0.05 0.03 0.00 0.16 0.12 0.14 0.09 0.13 0.08 0.19 0.03 0.19 0.08 0.04 0.04 
X16       0.01 0.17 0.06 0.14 0.20 0.14 0.34 0.18 0.14 0.26 0.07 0.07 0.17 0.22 0.15 
X17        0.49 0.61 0.43 0.42 0.42 0.47 0.41 0.42 0.18 0.40 0.40 0.37 0.41 0.49 
X18         0.74 0.54 0.45 0.63 0.44 0.52 0.41 0.28 0.46 0.31 0.56 0.54 0.67 
X19          0.53 0.47 0.56 0.45 0.48 0.43 0.19 0.47 0.34 0.54 0.51 0.63 
X21           0.70 0.66 0.65 0.62 0.54 0.34 0.56 0.44 0.61 0.63 0.68 
X22            0.64 0.64 0.52 0.53 0.28 0.58 0.40 0.54 0.60 0.63 
X23             0.71 0.68 0.53 0.31 0.59 0.43 0.63 0.68 0.71 
X24              0.59 0.54 0.28 0.60 0.44 0.52 0.61 0.60 
X31               0.63 0.32 0.55 0.44 0.59 0.63 0.62 
X32                0.18 0.67 0.47 0.65 0.61 0.59 
X33                 0.22 0.23 0.29 0.36 0.25 
X34                  0.51 0.67 0.66 0.61 
X35                   0.46 0.43 0.43 
X36                    0.71 0.65 
X37                     0.72 
Y                      



 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในบทที่ 4 นี้ผู้เขียนจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของกำรวิจัย ทั้งข้อมูลเชิงปริมำณที่
เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถำม และข้อมูลเชิงคุณภำพที่เก็บรวบรวมด้วยกำรสัมภำษณ์และกำรศึกษำ
เอกสำร หลังจำกที่น ำเสนอข้อมูลทั้ง 2 ส่วนข้ำงต้นแล้ว จะน ำเสนอผลกำรศึกษำที่บูรณำกำรทั้งข้อ
ค้นพบที่ได้จำกกำรศึกษำเชิงปริมำณและกำรศึกษำเชิงคุณภำพ ดังนี้  
 
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   
 ในส่วนของผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณนี้ ผู้เขียนจะน ำเสนอ แยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรทดสอบตัวแบบของกำรวิจัย ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้   
 4.1.1  ล ำดับกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1  วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
  ตอนที่ 2  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และตัวแปรอื่นๆ ของกำรวิจัยครั้งนี้  
  ตอนที่ 3  วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1  วิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถำมใน 3 เรื่อง 
ด้วยกัน ได้แก่ เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ ซึ่งผลจำกกำรวิเครำะห์ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (จ ำนวน 254 คน หรือร้อยละ 52.9) ส่วนที่เหลือเป็นเพศชำย (จ ำนวน 226 คน หรือ
ร้อยละ 47.1) ผู้ตอบแบบสอบถำมมีอำยุอยู่ระหว่ำง 13-84 ปี อำยุเฉลี่ยเท่ำกับ 35.61 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนของอำยุเท่ำกับ 11.925 ปี และระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี (จ ำนวน 304 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.1) รองลงมำกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (จ ำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8) 
และสุดท้ำยคือระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรี (จ ำนน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1)  
  ตอนที่ 2  ผลกำรวิเครำะห์กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและตัวแปรอื่นๆ ทุกกลุ่มของกำรวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเครำะห์ผล ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.1  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ควำมถี่ของกำรมีส่วนร่วม 3.06 1.08 ปำนกลำง 
ประโยชน์จำกกำรมีส่วนร่วม 3.37 0.94 ปำนกลำง 
รูปแบบกำรมีส่วนร่วม 3.25 0.96 ปำนกลำง 
กระบวนกำรที่มีส่วนร่วม 3.12 1.04 ปำนกลำง 
ภำพรวมของกำรมีส่วนร่วม 3.20 0.96 ปำนกลำง 

 
 จำกตำรำงแสดงให้เห็นว่ำกำรมีส่วนร่วมโดยรวมนั้นอยู่ในระดับปำนกลำง ( X = 3.20,      
S.D. = 0.96) พิจำรณำเป็นรำยด้ำนแล้วพบว่ำอยู่ในระดับปำนกลำงทั้ง 4 ด้ำน ใน 4 ด้ำนนี้ ด้ำนที่มี
ค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือด้ำนประโยชน์จำกกำรมีส่วนร่วม (X = 3.37, S.D. = 0.94) รองลงมำคือ ด้ำนรูปแบบ
กำรมีส่วนร่วม ( X = 3.25, S.D. = 0.96) ล ำดับที่สำมคือด้ำนกระบวนกำรที่มีส่วนร่วม ( X = 3.12, 
S.D. = 1.04) และล ำดับสุดท้ำยคือด้ำนควำมถี่ของกำรมีส่วนร่วม ( X = 3.06, S.D. = 1.08) 
 
ตารางท่ี 4.2  วัฒนธรรมของประชำชน 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวนตัวอย่าง 
ระยะห่ำงของอ ำนำจ 3.52 0.95 400 
หลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน 3.63 0.98 400 
กำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล 3.70 0.97 400 
กำรให้ควำมส ำคัญกับเพศที่แข็งแรง 3.26 1.15 400 
กำรเคำรพอำวุโส 3.95 0.95 400 
กำรหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง 3.42 1.05 400 
ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น 3.47 1.10 400 
ควำมต้องกำรมีอิทธิพล 3.26 1.16 400 
ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน 3.29 1.01 400 

 
 จำกตำรำงแสดงให้เห็นว่ำตัวแปรทำงด้ำนวัฒนธรรมที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กำรเคำรพ
อำวุโส (X = 3.95, S.D. = 0.95) รองลงมำคือ กำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล (X = 3.70, S.D. = 0.97) 
และตัวแปรด้ำนวัฒนธรรมที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุดคือ กำรให้ควำมส ำคัญกับเพศที่แข็งแรง ( X = 3.26,    
S.D. = 1.15) กับควำมต้องกำรมีอิทธิพล ( X = 3.26, S.D. = 1.16)  
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ตารางท่ี 4.3  ปัจจัยทำงกำรบริหำร 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวนตัวอย่าง 
ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตย 3.40 0.92 400 
ควำมสำมำรถในบริหำรควำมขัดแย้ง 3.35 0.85 400 
ควำมสำมำรถในบริหำรกำร
เปลี่ยนแปลง 

3.45 0.96 400 

ระบบสำรสนเทศ 3.33 0.86 400 
 
 ข้อมูลในตำรำงแสดงให้เห็นว่ำ ปัจจัยทำงกำรบริหำรที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ( X = 3.45, S.D. = 0.96) รองลงมำคือ ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตย      
( X = 3.40, S.D. = 0.92) ล ำดับที่สำมคือ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง ( X = 3.35,      
S.D. = 0.85) และล ำดับสุดท้ำยที่มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ระบบสำรสนเทศ ( X = 3.33, S.D. = 0.86) 
 
ตารางท่ี 4.4  ปัจจัยสภำพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวนตัวอย่าง 
กำรสื่อสำรกับประชำชน 3.46 0.92 400 
กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน 3.31 0.94 400 
ควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำร 3.66 0.82 400 
แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วม 3.35 0.85 400 
บทบำทท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีต่อประชำชน 3.76 0.87 400 
เวลำในกำรมีส่วนร่วม 3.23 0.90 400 
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 3.24 0.96 400 

 
 ข้อมูลในตำรำงแสดงให้เห็นว่ำปัจจัยภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผลกระทบที่ท้องถิ่นมีต่อประชำชน ( X = 3.76, S.D. = 0.87) รองลงมำคือ ควำมสลับซับซ้อนของ
กระบวนกำร ( X = 3.66, S.D. = 0.82) และปัจจัยภำยนอกที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุดคือ เวลำในกำรมีส่วน
ร่วม ( X = 3.23, S.D. = 0.96) 
 
 ตอนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กำรวิจัยเชิงปริมำณส ำหรับกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยแบบพหุ 
(Multiple Linear Regression Analysis) และได้จัดกระท ำตัวแปร ดังนี้  
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 1)  ก ำหนดรหัสตัวแปรส ำหรับกำรวิเครำะห์ โดยทุกตัวแปรเป็นตัวแปรระดับช่วงมำตรำ 
(Interval Scale) จึงก ำหนดรหัสเพื่อวิเครำะห์ ดังแสดงในตำรำง  

 
ตารางท่ี 4.5  กำรก ำหนดรหัสตัวแปร 
 

ชื่อตัวแปร รหัส 
ตัวแปรทำงวัฒนธรรม 

ระยะห่ำงของอ ำนำจ X11 
กำรหลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน X12 
กำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล X13 
กำรให้ควำมส ำคัญกับเพศที่แข็งแรงและกำรแข่งขัน X14 
กำรเคำรพในอำวุโส X15 
กำรหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง X16 
ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น X17 
ควำมต้องกำรมีอิทธิพล X18 
ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน X19 

ตัวแปรทำงกำรบริหำร 
ควำมเป็นประชำธิปไตยของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X21 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง X22 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง X23 
ระบบสำรสนเทศ X24 

ตัวแปรภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำรสื่อสำรกับประชำชน X31 
กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน X32 
ควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำร X33 
แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วม X34 
บทบำทท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชำชน X35 
เวลำในกำรมีส่วนร่วม X36 
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม X37 

ตัวแปรกำรมีส่วนร่วม 
ควำมถี่ของกำรมีส่วนร่วม Y1 
ประโยชน์จำกกำรมีส่วนร่วม Y2 
รูปแบบในกำรมีส่วนร่วม Y3 
กระบวนกำรที่มีส่วนร่วม Y4 
ภำพรวมของกำรมีส่วนร่วม Y 
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 2)  ทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระด้วยกัน โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์ค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Coefficients) ระหว่ำงตัวแปรอิสระ
ด้วยกัน ได้ผลดังตำรำง  
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 จำกตำรำงทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระทั้งหมดด้วยกันเอง พบว่ำ ไม่มีตัวแปร
อิสระคู่ใดที่มีควำมสัมพันธ์กันเกิน 0.75 ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จะน ำปัจจัยเหล่ำนี้ไปวิเครำะห์ในฐำนะที่
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3)  ทดสอบสมมติฐำนปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งในกำรวิจัยครั้งนี้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวแปรตำมของกำรวิจัย 5 ตัวแปร คือ ควำมถี่ของกำรมี
ส่วนร่วม ผลกระทบของกำรมีส่วนร่วม รูปแบบกำรมีส่วนร่วม กระบวนกำรที่มีส่วนร่วม และกำรมีส่วน
ร่วมในภำพรวม โดยใช้วิธีกำรคัดเลือกตัวแปรแบบ Stepwise ผลกำรวิเครำะห์เป็น ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.7  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม ในด้ำนควำมถี่ของกำรมีส่วนร่วม  
 

ล าดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม B Std. Error Beta t Sig. 
ค่ำคงที่  -0.259 0.172  -1.507 0.133 
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ  0.351 0.049 0.310 7.211 0.000 
ควำมต้องกำรมีอิทธิพล 0.233 0.033 0.251 7.163 0.000 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 0.205 0.050 0.161 40.53 0.000 
กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน 0.144 0.043 0.126 3.373 0.001 
ระบบสำรสนเทศ 0.140 0.050 0.112 2.813 0.005 
กำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล  -0.126 0.038 -0.113 .3.292 0.001 
กำรให้ควำมส ำคัญกับเพศที่แข็งแรงและ         
กำรแข่งขัน 0.079 0.034 0.084 2.304 0.022 
ค่ำคงที่ = 2.845, S.E. = 0.66505, R = 0.790, R2 = 0.624, F = 113.371 

 
 จำกตำรำงที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่ำตัวแปรอิสระที่ถูกน ำเข้ำในสมกำรพยำกรณ์กำรมีส่วนร่วม
ในด้ำนควำมถี่อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ  
ควำมต้องกำรมีอิทธิพล ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน ระบบ
สำรสนเทศ กำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล กำรให้ควำมส ำคัญกับเพศที่แข็งแรงและกำรแข่งขัน ตัวแปร
เหล่ำนี้สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของกำรมีส่วนร่วม ในด้ำนควำมถี่ของกำรมีส่วนร่วมได้
ร้อยละ 62.4 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์กำรมีส่วนร่วม ในด้ำนควำมถี่ของกำรมีส่วนร่วม 
ดังนี้  
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Y = X37(0.351) + X18(0.233) + X22(0.205) + X32(0.144) + X24(0.140) - X13(0.126) + 
X14(0.079) - 0.259 
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน 
 Z = X37(0.310) + X18(0.251) + X22(0.161) + X32(0.126) + X24(0.112) - X13(0.113) + 
X14(0.084)  
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ตารางท่ี 4.8  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม ในด้ำนประโยชน์จำกกำรมีส่วนร่วม 
 

ล าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม B Std. Error Beta t Sig. 
ค่ำคงที่  0.527 0.145  3.634 0.000 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำร 
กำรเปลี่ยนแปลง 0.213 0.048 0.218 4.459 0.000 
ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน 0.088 0.043 0.095 2.044 0.041 
ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตย 0.242 0.046 0.238 5.275 0.000 
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ  0.198 0.040 0.200 4.898 0.000 
ควำมต้องกำรมีอิทธิพล 0.139 0.037 0.171 3.767 0.000 
ควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำร -0.089 0.035 -0.077 -2.522 0.012 
ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น 0.064 0.031 0.075 2.094 0.037 
ค่ำคงที่ = 0.527, S.E. = 0.67227, R = 0.791, R2 = 0.626, F = 114.530 

 
 จำกตำรำงที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่ำตัวแปรอิสระที่ถูกน ำเข้ำในสมกำรพยำกรณ์กำรมีส่วนร่วม
ในด้ำนควำมถี่อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน ควำมเป็นประชำธิปไตยของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ ควำมต้องกำรมีอิทธิพล ควำมสลับซับซ้อนของ
กระบวนกำร และควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ตัวแปรเหล่ำนี้สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของ
กำรมีส่วนร่วม ในด้ำนประโยชน์จำกกำรมีส่วนร่วมได้ร้อยละ 62.6 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำร
พยำกรณ์กำรมีส่วนร่วม ในด้ำนประโยชน์จำกกำรมีส่วนร่วม ดังนี้  
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  Y = X23(0.213) + X19(0.088) + X21(0.242) + X37(0.139) + X18(0.139) - X33(0.089) 
+X17(0.064) + 0.527 

  สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน 
  Z = X23(0.218) + X19(0.095) + X21(0.238) + X37(0.200) + X18(171) - X33(0.077) 

+X17(0.075) 
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ตารางท่ี 4.9 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม ในด้ำนรูปแบบในกำรมีส่วนร่วม 
 

ล าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม B Std. Error Beta t Sig. 
ค่ำคงที่  0.133 0.141  0.942 0.347 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 0.142 0.045 0.144 3.145 0.002 
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ  0.244 0.041 0.243 5.995 0.000 
ควำมต้องกำรมีอิทธิพล 0.178 0.035 0.215 5.130 0.000 
ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตย 0.138 0.046 0.134 2.997 0.003 
กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน 0.109 0.035 0.107 3.136 0.002 
ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน 0.120 0.038 0.128 3.198 0.001 
ควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำร -0.081 0.033 -0.070 -2.455 0.014 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 0.097 0.043 0.086 2.236 0.026 
ค่ำคงที่ = 0.133, S.E. = 0.67743, R = 0.826, R2 = 0.683, F = 128.784 

 
 จำกตำรำงที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่ำตัวแปรอิสระที่ถูกน ำเข้ำในสมกำรพยำกรณ์กำรมีส่วนร่วม
ในด้ำนรูปแบบกำรมีส่วนร่วมอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรบริหำร         
กำรเปลี่ยนแปลง กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ ควำมต้องกำรมีอิทธิพล ภำวะผู้น ำแบบ
ประชำธิปไตย กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน ควำมสลับซับซ้อนของ
กระบวนกำร และควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง ตัวแปรเหล่ำนี้สำมำรถร่วมกันอธิบำย      
ควำมแปรปรวนของกำรมีส่วนร่วม ในด้ำนรูปแบบของกำรมีส่วนร่วมได้ร้อยละ 68.3 ซึ่งสำมำรถเขียน
เป็นสมกำรพยำกรณ์กำรมีส่วนร่วม ในด้ำนรูปแบบของกำรมีส่วนร่วม ดังนี้  
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  Y = X23(0.142) + X37(0.244) + X18(0.178) + X21(0.138) + X32(0.109) – X19(0.120) - 
X33(0.081) + X22(0.097) + 0.133 

  สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน 
  Z = X23(0.144) + X37(0.243) + X18(0.215) + X21(0.134) + X32(0.107) – X19(0.128) - 

X33(0.070) + X22(0.086) 
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ตารางท่ี 4.10  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม ในด้ำนกระบวนกำรที่มีส่วนร่วม  
 

ล าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม B Std. Error Beta t Sig. 
ค่ำคงที่  -0.212 0.163  -1.297 0.195 
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ 0.307 0.046 0.281 6.666 0.000 
ควำมต้องกำรมีอิทธิพล 0.199 0.039 0.222 5.056 0.000 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 0.202 0.047 0.164 4.311 0.000 
กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน 0.163 0.040 0.147 4.111 0.000 
ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน 0.093 0.044 0.091 2.136 0.033 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 0.115 0.048 0.106 2.409 0.016 
กำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล -0.063 0.031 -0.058 2.039 0.042 
ค่ำคงที่ = -0.212, S.E. = 0.62219, R = 0.804, R2 = 0.647, F = 125.196 

 
 จำกตำรำงที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่ำตัวแปรอิสระที่ถูกน ำเข้ำในสมกำรพยำกรณ์กำรมีส่วนร่วม 
ในด้ำนกระบวนกำรที่มีส่วนร่วมอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดย
ภำคส่วนต่ำงๆ ควำมต้องกำรมีอิทธิพล ควำมสำมำรถใน กำรบริหำรควำมขัดแย้ง กำรรับรู้ของ
ประชำชนเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน ควำมสำมำรถใน       
กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง และกำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล ตัวแปรเหล่ำนี้สำมำรถร่วมกัน
อธิบำยควำมแปรปรวนของกำรมีส่วนร่วม ในด้ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมได้ร้อยละ 64.7 ซึ่งสำมำรถ
เขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์กำรมีส่วนร่วม ในด้ำนกระบวนกำรของกำรมีส่วนร่วม ดังนี้  
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  Y = X37(0.307) + X18(0.199) + X22(0.202) + X32(0.163) + X19(0.093) + X23(0.115) 
– X13(0.063) - 0.212 

  สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน 
  Z = X37(0.281) + X18(0.222) + X22(0.164) + X32(0.147) + X19(0.091) + X23(0.106) 

– X13(0.058) 
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ตารางท่ี 4.11  ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมโดยรวม 
 

ล าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม B Std. Error Beta t Sig. 
ค่ำคงที่  0.021 0.139  0.148 0.883 
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ 0.265 0.039 0.263 6.742 0.000 
ควำมต้องกำรมีอิทธิพล 0.173 0.034 0.210 5.166 0.000 
ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตย 0.112 0.045 0.108 2.504 0.013 
กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน 0.119 0.034 0.117 3.530 0.000 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 0.142 0.044 0.143 3.210 0.001 
ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน 0.095 0.037 0.100 2.536 0.012 
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง 0.121 0.043 0.107 2.862 0.004 
กำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล -0.061 0.026 -0.062 -2.345 0.019 
ค่ำคงที่ = -0.021, S.E. = 0.52923, R = 0.836, R2 = 0.699, F = 138.888 

 
 จำกตำรำงที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่ำตัวแปรอิสระที่ถูกน ำเข้ำในสมกำรพยำกรณ์กำรมีส่วนร่วม 
โดยรวมอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ ควำมต้องกำร
มีอิทธิพล ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตย กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน ควำมสำมำรถใน กำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลง ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง และกำรให้
ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล ตัวแปรเหล่ำนี้สำมำรถร่วมกันอธิบำยควำมแปรปรวนของกำรมีส่วนร่วม 
โดยรวมได้ร้อยละ 69.9 ซึ่งสำมำรถเขียนเป็นสมกำรพยำกรณ์กำรมีส่วนร่วมโดยรวม ดังนี้  
 สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  Y = X37(0.265) + X18(0.173) + X21(0.112) + X32(0.119) + X23(0.142) + X19(0.095) 
+ X22(0.121) – X13(0.061) + 0.212 

  สมกำรพยำกรณ์ในรูปคะแนนมำตรฐำน 
  Z = X37(0.263) + X18(0.210) + X21(0.108) + X32(0.117) + X23(0.143) + X19(0.100) 

+ X22(0.107) – X13(0.062) 
 เมื่อพิจำรณำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนจำกกำรวิเครำะห์ข้ำงต้นแล้ว 
มีประเด็นที่น่ำสนใจ ดังนี้  
 ประเด็นแรก คือ ในบรรดำปัจจัยและตัวแปรต่ำงๆ ที่วิเครำะห์ข้ำงต้น ตัวแปรส่วนใหญ่มี
อิทธิพลในทำงบวกต่อกำรมีส่วนร่วม แต่มีตัวแปรสองตัวแปรที่มีลักษณะต่ำงจำกตัวแปรอ่ืนๆ ในแง่
ของอิทธิพลที่มีต่อกำรมีส่วนร่วม เพรำะมีอิทธิพลในทำงลบต่อกำรมีส่วนร่วม สองตัวแปรนั้น ได้แก่  
ตัวแปรกำรให้ควำมส ำคัญกับบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยทำงวัฒนธรรม อีกตัวแปรหนึ่งคือ  
ควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ประเด็นที่สอง คือ หำกพิจำรณำเฉพำะปัจจัยทำงวัฒนธรรมแล้วจะเห็นได้ว่ำ วัฒนธรรม
ทำงกำรเมือง (ซึ่งในกำรวิจัยนี้แยกเป็น 3 ด้ำน คือ ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมต้องกำรมีอิทธิพล 
และควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรมีส่วนร่วม มำกกว่ำ
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วัฒนธรรมโดยทั่วไปของสังคมอย่ำงเห็นได้ชัด ซึ่งผลเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่ำแนวคิดวัฒนธรรมทำง
กำรเมืองแบบมีส่วนร่วมของ แอลมอนด์ และเวอร์บำ นั้นยังสำมำรถอธิบำยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนได้แม้ในปัจจุบัน  
 ประเด็นที่สำม คือ หำกพิจำรณำปัจจัยทำงกำรบริหำรแล้ว จะพบว่ำควำมสำมำรถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง และควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นตัวแปรที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกำรมี
ส่วนร่วมในเกือบทุกแง่มุม (ทั้งสองตัวแปรนี้มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมใน 3 แง่มุม และมีผลต่อกำรมี
ส่วนร่วมโดยรวมเช่นเดียวกัน)  
 ประเด็นที่สี่ คือ หำกพิจำรณำภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จะพบว่ำตัวแปร
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมในทุกแง่มุม และ
มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมโดยรวม ปัจจัยภำยนอกที่มีอิทธิพลอย่ำงกว้ำงขวำง รองลงมำคือ ตัวแปรกำรรับรู้
ข้อมูลของประชำชน ซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมใน 3 แง่มุม  
    
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพในส่วนนี้ ผู้เขียนจะน ำเสนอข้อมูลที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภำพ ทั้งจำกกำรศึกษำเอกสำรและกำรสัมภำษณ์บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำรน ำเสนอในส่วนนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ด้วยกัน ได้แก่ กำรน ำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของ
หน่วยงำนที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภำพแต่ละแห่ง กำรน ำเสนอรำยละเอียดจำกกำรสัมภำษณ์แต่ละแห่ง 
กำรน ำเสนอผลจำกกำรสนทนำกลุ่ม 3 ครั้ง และสรุปผลจำกกำรศึกษำเชิงคุณภำพ     
 4.2.1  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำนที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภำพแต่ละแห่ง  
 1)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดสมุทรสำคร 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ จัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำม
ประกำศกระทรวงมหำดไทย ลงวันที่ 2 มีนำคม 2538 ตั้งอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอกระทุ่มแบนประมำณ        
5 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกศูนย์กลำงของจังหวัดสมุทรสำครประมำณ 9 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมำณ 
15 ตำรำงกิโลเมตร แบ่งออกเป็นเป็น 11 หมู่ ลักษณะทำงภูมิประเทศเป็นที่มีถนนสำยหลักผ่ำน คือ
ถนนสำยเศรษฐกิจ 1 มีคลองทั้งหมด 22 คลอง คลองเหล่ำนี้นอกจำกจะช่วยในกำรระบำยน้ ำแล้วบำงคลอง
ยังใช้เป็นเส้นทำงคมนำคมด้วย คลองส ำคัญในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่เชื่อมกับ คลองภำษีเจริญ 
ได้แก่ คลองกระทุ่ม จ ำนวนประชำกรในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้  18,436 คน 
(เป็นเพศชำย 8,794 คน และเป็นเพศหญิง 9,642 คน) 
  ข้อมูลทำงเศรษฐกิจรวบรวมไว้ว่ำประชำชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
รับจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม (ร้อยละ 70) ทั้งนี้เนื่องจำกในพ้ืนที่มีโรงงำนอุตสำหกรรมมำกถึง 180 แห่ง 
และประชำชนส่วนที่เหลือรองลงมำเป็นเกษตรกรและค้ำขำย  
  ลักษณะทำงสังคมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ มีโรงเรียนประถมศึกษำ
ทั้งของรัฐบำลและของเอกชนรวม 3 โรงเรียน โรงเรียนอนุบำล 1 แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 3 แห่ง 
มีวัด 2 แห่ง ศำลเจ้ำ 1 แห่ง สำธำรณูปโภคทำงด้ำนสำธำรณสุข ประกอบไปด้วยสถำนีอนำมัย 2 แห่ง 
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สถำนพยำบำลเอกชน 4 แห่ง ร้ำยขำยยำแผนปัจจุบัน 5 แห่ง และศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน       
11 แห่ง 
 2) เทศบำลในจังหวัดสมุทรสำคร 
  เทศบำลแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ ำท่ำจีนใกล้ปำกอ่ำวไทยห่ำงจำกชำยฝั่งทะเล
ประมำณ 5 กิโลเมตร อยู่ภำคกลำงตอนล่ำงทำงทิศตะวันตกของไทย สภำพโดยทั่วไปเป็นชุมชนเมืองมี
บ้ำนเรือน โรงงำนอุตสำหกรรม และประชำกรหนำแน่น ภูมิอำกำรเป็นแบบฝนเมืองร้อนควำมชื้นใน
อำกำศปริมำณฝนตกปำนกลำง ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ถึงกลำงเดือนพฤษภำคม 
จำกนั้นจะเป็นฤดูฝนไปจนถึงเดือนตุลำคม   
  จ ำนวนประชำกรของเทศบำลแห่งนี้ มีจ ำนวน 55,070 คน (เพศชำย 26,669 คน 
และเพศหญิง 28,401 คน) จ ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 17,156 ครัวเรือน แต่ประกอบไปด้วยประชำกร
แฝงทำเป็นผู้ใช้แรงงำนในกิจกำรต่ำงๆ ทั้งท่ีเป็นชำวไทย และชำวต่ำงด้ำวจ ำนวนมำก  
  องค์ประกอบทำงด้ำนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ของเทศบำลแห่งนี้ ประกอบไปด้วย        
3 สำขำ คือ อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม และเกษตรกรรม ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภำพ อำชีพประมง
เป็นอำชีพเด่น มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และก่อให้เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสำหกรรม
ห้องเย็น อำหำรกระป๋อง อำหำรสัตว์ ซึ่งท ำให้เป็นแหล่งจ ำหน่ำยอำหำรทะเลที่มีควำมส ำคัญล ำดับต้นๆ 
ของประเทศไทย  
  ผู้บริหำรชุดปัจจุบันของเทศบำลแห่งนี้ก ำหนดวิสัยทัศน์กำรบริหำรงำนไว้ว่ำจะ
ท ำให้เทศบำลแห่งนี้เป็นนครแห่งอำหำรทะเล น้ ำประปำคุณภำพ กำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล เป็นเมือง
สิ่งแวดล้อมน่ำอยู่ สังคมคุณธรรม เศรษฐกิจรุ่งเรือง ทรัพยำกรมนุษย์มั่งคง กำรบริกำรสะดวกรวดเร็ว 
กำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ งำนด้ำนกำรพัฒนำชุมชนของเทศบำลแห่งนี้ เทศบำลได้แบ่งชุมชนออกเป็น
ประมำณ 30 ชุมชน มีกำรเลือกคณะกรรมกำรชุมชน ชุมชนละ 9-15 คน เพ่ือประสำนงำนกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกับเทศบำล 
 3) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดนครปฐม 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้อยู่ในพ้ืนที่อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม  
ห่ำงจำกตัวอ ำเภอบำงเลนประมำณ 20 กิโลเมตรมีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมำณ 28,000 ไร่ หรือ ประมำณ  
65 ตำรำงกิโลเมตร พ้ืนที่ของต ำบลนี้เป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำ มีคลองส ำคัญ 1 สำย ประชำกรทั้งสิ้น
ประมำณ 4,500 คน (ชำยประมำณ 2,200 คน และหญิงประมำณ 2,300 คน) รวมประมำณ 1,000 
ครัวเรือน ควำมหนำแน่นของประชำกร 71 คนต่อตำรำงกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำน
ที่มีประชำกรมำกที่สุดมีประชำกรประมำณ 600 คน ที่มีประชำกรน้อยที่สุดมีประชำกรประมำณ      
200 คน ในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรคมนำคม มีถนนหลวงตัดกลำงต ำบล เป็นเส้นทำงเข้ำสู่
อ ำเภอบำงเลน นอกจำกนั้นเป็นถนนภำยในหมู่บ้ำนเชื่อมถนนสำยหลัก และสำยรอง ด้ำนกำรสื่อสำร
โทรคมนำคม มีโทรศัพท์สำธำรณะ 10 แห่งและมีเสียงตำมสำยและหอกระจำยข่ำวครอบคลุมทุก
หมู่บ้ำน ไฟฟ้ำประปำเข้ำถึงในทุกหมู่บ้ำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
ประกอบไปด้วย สนำมฟุตบอล 2 แห่ง ซึ่งเป็นของโรงเรียนในพ้ืนที่ 2 โรงเรียน กับสนำมเด็กเล่น        
2 แห่ง ในโรงเรียน 2 โรงเรียนเช่นกัน  
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  สภำพทำงเศรษฐกิจนั้น ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ท ำไร่ 
ท ำนำ และท ำสวน คิดเป็นร้อยละ 80 ของประชำชนทั้งหมดของต ำบล นอกจำกนั้นเป็นเกษตรกรท ำ
ปศุสัตว์ ทั้งเลี้ยงไก่ เป็ด ปลำ และกุ้ง รองลงมำคืออุตสำหกรรม ซึ่งมีอุตสำหกรรมขนำดเล็ก 4 แห่ง 
อ่ืนๆ เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง ค้ำขำย หรือรับรำชกำร และท ำธุรกิจส่วนตัว รำยได้เฉลี่ยของประชำกร 
21,000 บำทต่อปี  
  สภำพทำงสังคม มีบริกำรด้ำนกำรศึกษำคือโรงเรียนระดับประถมศึกษำ 2 แห่ง 
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 แห่ง ด้ำนสำธำรณสุข มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 1 แห่ง มี
อำสำสมัครสำธำรณสุขจ ำนวน 64 คน มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือท ำงำนเฉพำะด้ำนต่ำงๆ ของภำคประชำชน
ทั้งทำงด้ำนสวัสดิกำรชุมชน กลุ่มอำชีพ กลุ่มพันธุ์ข้ำ กลุ่มแกนน ำอำสำพัฒนำต ำบล ชมรมกีฬำ และ
ชมรมผู้สูงอำยุ  
  จำกกำรวิเครำะห์สภำพต่ำงๆ ของต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ได้
ก ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำว่ำ “ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดแหล่งยำเสพติด เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต มุ่งเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยเรียงวัฒนธรรม” และน ำมำก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 6 ด้ำนด้วยกัน ได้แก่  
ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ซึ่งมุ่งจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้ำนเศรษฐกิจ 
มุ่งรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ืออ ำนำจต่อรองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้ำนพัฒนำสังคม มุ่งเน้ น
ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและนันทนำกำร บริกำรสำธำรณสุขและกำรต่อต้ำนยำเสพติด ด้ำนสิ่งแวดล้อม
และกำรท่องเที่ยว เน้นกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ด้ำนบริหำรจัดกำรที่ดี เน้นกำรส่งเสริมระบอบ
ประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะเน้นกำรปรับปรุ ง
เส้นทำงกำรจรำจร และกำรรักษำแหล่งน้ ำทั้งเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคและเพ่ือกำรเกษตร 
 4) เทศบำลในจังหวัดนครปฐม 
  เทศบำลแห่งนี้ได้รับกำรจัดตั้งให้เป็นเทศบำล เมื่อ พ.ศ. 2478 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในปัจจุบันประมำณ 20 ตำรำงกิโลเมตร มีถนนทั้งสิ้น 171 สำย กำรใช้ที่ดินมีชุมชนเกำะกลุ่มหนำแน่น
บริเวณที่เป็นเทศบำลตั้งแต่กำรก่อตั้งเดิม มีทั้งที่ดินที่เป็นย่ำนกำรค้ำ และที่เป็นย่ำนที่พักอำศัย มีแนวโน้ม
จะขยำยตัวขึ้นไปทำงทิศเหนือ ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมีสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ วิทยำลัย
อำชีวศึกษำ และโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กอีกจ ำนวนมำก  นอกจำกนี้ ยังมีสถำนศึกษำที่ให้กำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอีกด้วย ระบบสำธำรณูปโภคนั้น ทำงด้ำนกำรประปำมีศักยภำพ
ผลิตน้ ำรองรับควำมต้องกำรได้เกือบ 30,000 รำย กำรไฟฟ้ำนั้น มีผู้ใช้ไฟฟ้ำจ ำนวนประมำณ 80,000 รำย 
ด้ำนกำรสำธำรณะสุข มีโรงพยำบำลของรัฐ 1 แห่ง โรงพยำบำลของเอกชน 3 แห่ง ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 2 แห่ง ด้ำนสิ่งแวดล้อมมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่สำมำรถรองรับน้ ำเสียได้ 60,000 ลูกบำศก์เมตร
ต่อวัน  
  จ ำนวนประชำกรของเทศบำลแห่งนี้มีประมำณ 80,000 คน เป็นชำยประมำณ
ร้อยละ 40 และเป็นหญิงประมำณร้อยละ 60 คิดเป็นครัวเรือนจ ำนวนประมำณ 35,000 ครัวเรือน 
เทศบำลได้แบ่งชุมชนในเขตเทศบำลออกเป็นชุมชนทั้งหมด ประมำณ 80 ชุมชน ประชำกรส่วนใหญ่
อำยุอยู่ระหว่ำง 21-60 ปี (คิดเป็นร้อยละ 58 ของประชำกรทั้งหมด) นอกจำกนี้ เนื่องจำกเป็นเขตเมืองที่
มีควำมเจริญสูง จึงมีประชำกรแฝงอีกจ ำนวนมำก กำรบริหำรงำนที่ผ่ำนมำเทศบำลได้เปดดโอกำสให้
ประชำชนมีส่วนร่วมทั้งในกำรกำรส่งเสริมอำชีพ กำรยกระดับชุมชนตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 



158 
 

กำรฝึกอำชีพระยะสั้น กิจกรรมตำมวันส ำคัญและเทศกำลต่ำงๆ กำรจัดตั้งสำยตรวจชุมชน เจ้ ำหน้ำที่
รักษำสิ่งแวดล้อมชุมชน ส่วนร่วมทำงกำรด้ำนกำรบริหำรนั้น มีกำรจัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
จัดท ำแผนชุมชน กำรประชำคมแผนพัฒนำเทศบำลและแผนยุทธศำสตร์ 
  นโยบำยกำรบริหำรเทศบำลแห่งนี้ประกอบไปด้วยนโยบำย 9 ด้ำน ได้แก่ 
นโยบำยกำรศึกษำซึ่งมุ่งพัฒนำกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ส่งเสริม  
กำรเรียนรู้จำกแหล่งที่หลำกหลำย นโยบำยสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมซึ่งมุ่งพัฒนำบริกำรด้ำน
สำธำรณสุขและเน้นกำรบริกำรเชิงรุกและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม นโยบำย
สังคมและชุมชนมุ่งให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น จัดประชุมตัวแทนของประชำชนอย่ำง
สม่ ำเสมอ นโยบำยควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งมุ่งส่งเสริมควำมปลอดภัยผ่ำนระบบสำย
ตรวจชุมชน นโยบำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรจรำจร และภูมิทัศน์เมืองซึ่งมุ่งสร้ำงระบบสำธำรณูปโภค 
แก้ปัญหำกำรจรำจรปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย นโยบำยกำรกีฬำซึ่งมุ่งส่งเสริม  
เจตคติต่อกำรเล่นกีฬำเพ่ือส่งเสริมพลำนำมัย พร้อมกับส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงกีฬำ นโยบำยศำสนำ 
ศิลปะ วัฒนธรรมมุ่งเน้นกำรท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์ เผยแผ่และพัฒนำกิจกำรศำสนำ พร้อมกับปลูกฝังให้
เกิดควำมตระหนักในคุณค่ำของควำมเป็นไทย นโยบำยด้ำนกำรท่องเที่ยวมุ่งพัฒนำกำรท่อง เที่ยวของ
จังหวัด ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน ทั้งหมดนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรบริกำร
ประชำชนมุ่งพัฒนำบุคลำกรควบคู่ไปกับกำรปรับทัศนคติและสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่เอ้ือต่อ    
กำรบริกำรประชำชน ตลอดจนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชำชน 
 5) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดนนทบุรี 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอไทรน้อยประมำณ 5 กิโลเมตร 
มีเนื้อที่ประมำณ 20 ตำรำงกิโลเมตร จำกพ้ืนที่ประมำณ 15,000 ไร่ เป็นพ้ืนที่กำรเกษตรประมำณ 
11,000 ไร่ ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือเป็นที่อยู่อำศัย และโรงงำนอุตสำหกรรม กำรปกครองแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้ำน 
มีประชำกรรวมประมำณ 5,000 คน เป็นเพศชำยประมำณร้อยละ 48 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 52 
อัตรำส่วนควำมหนำแน่นของประชำกรเฉลี่ย 212 คน ต่อตำรำงกิโลเมตร อำชีพของประชำชนอันดับ
แรกคือกำรเพำะปลูก พืชที่ปลูกมำกที่สุดคือข้ำว รองลงมำคือไม้ผลและผักต่ำงๆ อำชีพรองลงมำคือ
กำรเลี้ยงสัตว์ (เช่น เป็ด ไก่ ปลำน้ ำจืด เป็นต้น) และที่น้อยที่สุดคืออำชีพอุตสำหกรรม ซึ่งมีโรงงำน
ขนำดกลำงและขนำดเล็กประมำณ 20 โรงงำน  
  กำรพัฒนำของต ำบลนี้เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ทั้งในด้ำนสังคม กำรเมือง เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำต ำบลจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงสภำวะแวดล้อมและปัจจัย
ต่ำงๆ เพรำะกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำได้ส่งผลถึงควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ดีขึ้น 
ขณะเดียวกันทรัพยำกรธรรมชำติได้ถูกท ำลำยลงไปจ ำนวนมำกและมีปัญหำสิ่งแวดล้อมทวีควำมรุนแรงขึ้น
ตำมล ำดับ ต ำบลขุนศรี จึงได้ท ำกำรประเมินโอกำสและศักยภำพกำรพัฒนำรวมทั้งอุปสรรคต่ำงๆ เพ่ือ
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำต ำบลในระยะเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ำให้ชัดเจน สรุปผลกำรประเมินได้ เป็น
โอกำสและศักยภำพกำรพัฒนำเกี่ยวกับสภำพภูมิศำสตร์ของต ำบล ซึ่งเป็นที่รำบลุ่มมีคลองกระจำย
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต ำบล เหมำะแก่กำรปลูกข้ำวและสวนผักผลไม่ รวมทั้งกำรเลี้ยงปลำ เลี้ยงสัตว์  
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กำรคมนำคมสะดวกเพรำะอยู่ไม่ห่ำงตัวอ ำเภอ สภำพแวดล้อมอยู่ในสภำพดี รำคำที่ดินยังไม่แพงมำก 
จึงมีแนวโน้มที่จะมีประชำชนเข้ำมำอยู่อำศัยกันมำกขึ้น จ ำเป็นต้องพัฒนำสำธำรณูปโภค และ
สำธำรณูปกำรมำรองรับ นอกจำกนี้ ศักยภำพทำงด้ำนวัฒนธรรมและชุมชน ต ำบลแห่งนี้มีสภำพเป็น
ชนบทอยู่มำก ประกอบกับกำรมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงำมที่สืบสำนต่อกันมำ เช่น ประเพณี
ชำวมอญ เป็นต้น สังคมจึงรวมตัวเป็นปึกแผ่นและมีส่วนร่วนในกำรพัฒนำสูง  
  ในด้ำนข้อจ ำกัดของกำรพัฒนำนั้น มีปัญหำทำงด้ำนสังคมที่มีควำมเป็นเมือง  
ท ำให้ขำดควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ ประชำกรส่วนใหญ่ยังมีกำรศึกษำอยู่ในระดับต่ ำ ขำดแคลนที่อยู่
อำศัย ขำดแคลนงำนด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนสภำพแวดล้อมมีปัญหำผักตบชวำกีดขวำงกำรจรำจร และ
คลองต่ำงๆ มีสภำพตื้นเขิน  
  จำกศักยภำพและและข้อจ ำกัดข้ำงต้น ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ 
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำต ำบลในระยะยำวเป็นวิสัยทัศน์ว่ำ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อม
ประเพณีวัฒนธรรม คุณภำพคู่คุณธรรม น ำกำรเมือง เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชำชนร่วมใจ และก ำหนด
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำไว้ 4 ประกำร คือ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่มีรำยได้ในระดับมำตรฐำน 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภคทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรก ำหนดวำง
แผนผังโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจสำธำรณูปโภคและกำรวำงผังด้ำนโครงสร้ำงสร้ำงต ำบล/ 
หมู่บ้ำน 
 6) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดปทุมธำนี 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้อยู่ในอ ำเภอคลองหลวง โดยห่ำงจำกที่ว่ำกำร
อ ำเภอคลองหลวงประมำณ 2 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมประมำณ 50 ตำรำงกิโลเมตร ได้รับกำรยกฐำนะ
เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมื่อปี พ.ศ. 2538 สภำพภูมิประเทศเป็นที่รำบลุ่ม มีระบบคลองส่งน้ ำ
และประตูระบำยน้ ำเพ่ือจ่ำยน้ ำ สภำพเศรษฐกิจหลังจำกจำกวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 มีกำรปดดโรงงำน
หลำยแห่ง หยุดกิจกำรก่อสร้ำงบ้ำนจัดสรร อัตรำกำรจ้ำงงำนต่ ำลง ประชำชนหันมำประกอบอำชีพ
ค้ำขำยมำกขึ้น แต่หลังจำกนั้นสภำพเศรษฐกิจดีขึ้น สภำพเศรษฐกิจของต ำบลก็ดีขึ้นโดยล ำดับ และมี
ควำมเข้มแข็ง ประชำชนส่วนใหญ่ขององค์กำรบริหำรส่วนแห่งนี้ ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำง 
รองลงมำคือเกษตรกรรม ค้ำขำย กำรอุตสำหกรรม กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว และกำรปศุสัตว์ 
  กำรคมนำคมขนส่งจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ใช้ถนนเป็นส ำคัญ        
มีเส้นทำงเชื่อมต่อไปสู่สถำนที่ส ำคัญของประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นถนนวงแหวนตะวันออก สนำมบินสุวรรณภูมิ 
และสนำมบินดอนเมือง สำธำรณูปโภคด้ำนไฟฟ้ำและกำรประปำ มีไฟฟ้ำและน้ ำประปำให้ประชำชน
ในทุกครัวเรือน กำรใช้ที่ดินในเขตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เพ่ือกำรอยู่
อำศัย ประกอบไปด้วยหมู่บ้ำนขนำดใหญ่อย่ำงหมู่บ้ำนเอ้ืออำทร หมู่บ้ำนพฤกษำ  
  ทำงด้ำนสภำพสังคมนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้มีประชำกรประมำณ 
25,000 คน เป็นชำยและหญิงจ ำนวนใกล้เคียงกัน บริกำรด้ำนกำรศึกษำในพ้ืนที่มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
2 แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษำ 4 แห่ง บริกำรด้ำนสำธำรณสุขมีศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 2 แห่ง 
สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล 2 แห่ง สถำนพยำบำลเอกชน 10 แห่ง และร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน 20 แห่ง  
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  กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ได้มีกำรเปดดโอกำสให้ประชำชน
มีส่วนร่วม ตำมที่กฎหมำยบัญญัติอย่ำงครบถ้วน ประชำชนส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจกับกำรเมืองใน
ท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จำกกำรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเคยมีผู้มำใช้สิทธิถึงร้อยละ 85 อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้
สิทธิเลือกตั้งของประชำชนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ก็ประสบกับปัญหำอุปสรรคเช่นกัน 
กล่ำวคือ จำกปัญหำวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อประชำชน ท ำให้ประชำชนบำงส่วนเกิดควำมเบื่อหน่ำย 
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และยังมีปัญหำในด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เนื่องจำกยังมีงบประมำณที่เพียงพอใน
กำรประชำสัมพันธ์ และประชำชนยังไม่เข้ำใจในอ ำนำจหน้ำที่ของตนเองในกำรใช้สิทธิ 
 7) เทศบำลในจังหวัดปทุมธำนี 
  เทศบำลแห่งนี้จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำ ในปี 2539 มีพ้ืนที่ประมำณ      
60 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วยชุมชนประมำณ 30 ชุมชน สภำพพ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่ม อำชีพของประชำกร
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่เดิมที่เคยเป็นกำรเกษตรค่อยๆ เปลี่ยนแปลง
เป็นพ้ืนที่อยู่อำศัยของประชำชน และโรงงำนอุตสำหกรรม สภำพส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีประชำกร
อำศัยอยู่ค่อนข้ำงหนำแน่น มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วทั้งทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ ต่อมำเม่ือวันที่ 
9 ตุลำคม 2544 ได้มีกำรยกฐำนะเป็นเทศบำลเมืองจนถึงปัจจุบัน  
  ประชำกรของเทศบำลแห่งนี้มีประมำณ 70,000 คน เป็นเพศชำยร้อยละ 40 
และเพศหญิงร้อยละ 60 นอกจำกนี้ยังมีประชำกรแฝงอีกจ ำนวนมำก เนื่องจำกมีย่ำนกำรค้ำ และ
สถำนประกอบกำรจ ำนวนมำกในพ้ืนที่ กำรบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่ มีสถำนพยำบำลทั้งของรัฐและ
เอกชน โรงพยำบำลของรัฐ 1 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 2 แห่ง โรงพยำบำลเอกชน        
1 แห่ง คลินิก 34 แห่ง และศูนย์พัฒนำสำธำรณสุขมูลฐำน 1 แห่ง 
  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในเทศบำลแห่งนี้มีคลองส่งน้ ำของ
ชลประทำน 2 คลอง ท ำให้ประชำชนในเขตเทศบำลมีน้ ำใช้ส ำหรับอุปโภคบริโภค และท ำกำรเกษตร
อย่ำงพอเพียง แต่ปัญหำอยู่ที่สภำพแวดล้อมที่อยู่ในสภำพที่ทรุดโทรม เนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของ
ชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรม 
  ผู้บริหำรของเทศบำลแห่งนี้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไว้ในยุทธศำสตร์ต่ำงๆ 
8 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ กำรจัดระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพ
และเพียงพอ โดยกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทำงเดินเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ สะพำน เขื่อนกั้นดิน
ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้ำสำธำรณะให้มีแสงสว่ำงเพียงพอ จัดระบบจรำจร ปรับปรุงเครื่องหมำยจรำจร 
ป้ำยบอกทำง พัฒนำระบบกำรผลิตและกำรให้บริกำรประปำในเขตเทศบำล ต่อมำเป็นยุทธศำสตร์  
กำรจัดกำรด้ำนกำยภำพของเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม เทศบำลได้รณรงค์ปลูก
จิตส ำนึกในกำรรักษำควำมสะอำดบริเวณที่อยู่อำศัยและรณรงค์ส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ปัญหำ
สิ่งแวดล้อม ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โดยกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรดูแลควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เทศบำลได้จัดโครงกำรอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน เตรียมควำมพร้อม
เพ่ือปฏิบัติงำนในเขตเทศบำล ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำสังคม ชุมชนและครอบครัว เทศบำลได้
จัดบริกำรสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำน มีกำรดูแลมำรดำหลังคลอด ส่งเสริมให้มำรดำเลี้ยงทำรกด้วยนม
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ตนเอง จัดสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ส่งเสริมกีฬำแก่เด็ก เยำวชนและประชำชน
ทั่วไป อีกทั้งพัฒนำกำรศึกษำเด็กก่อนวัยเรียน โดยกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่มีมำตรฐำนและ
คุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพแก่ชุมชน จัดโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรฝึกอำชีพแก่ชุมชน สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและเครือข่ำยในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ชุมชน ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เทศบำลได้รณรงค์เสริมสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นสนับสนุนกำรเปดดเวทีประชำคมเมือง และ
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรบริกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงสถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในงำนของเทศบำลพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของเทศบำลให้มี
ประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 8) เทศบำลในจังหวัดสมุทรปรำกำร 
  เทศบำลแห่งนี้มีพ้ืนที่ประมำณ 60 ตำรำงกิโลเมตร มีลักษณะพ้ืนที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำติดชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันออก มีถนนสุขุมวิทและคลองชลประทำนผ่ำนกลำงตลอด
พ้ืนที่ มีสภำพทำงสังคมเป็นย่ำนชุมชนเมืองมีโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนมำก มีกำรขยำยตัว
ทำงด้ำนธุรกิจต่ำงๆ เช่น โรงงำน ร้ำนอำหำร รวมถึงสถำนประกอบกำรอ่ืนๆ ตลอดจนมีกำรเพ่ิมขึ้น
ของประชำกรในลักษณะของประชำกรแฝงจ ำนวนมำก เพรำะเป็นเขตอุตสำหกรรม จ ำนวนประชำกร
รวมทั้งสิ้นประมำณ 90,000 คน เพศชำยคิดเป็นประมำณร้อยละ 45 เพศหญิงคิดเป็นประมำณ      
ร้อยละ 55 มีกำรแบ่งเขตที่อยู่อำศัยออกเป็นชุมชนต่ำงๆ จ ำนวน 46 ชุมชน ประชำชนในเขตเทศบำล
ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีวัดทั้งสิ้น 11 วัด มีประชำชนนับถือศำสนำอิสลำมมีมัสยิด 1 แห่ง และมี
ประชำชนนับถือศำสนำคริสต์บำงส่วน 
  กำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำในพ้ืนที่เทศบำลแห่งนี้ มีสถำนศึกษำในระบบโรงเรียน
และนอกระบบ โดยกำรศึกษำในระบบโรงเรียนมีทั้งสิ้น 23 โรงเรียน ส่วนกำรศึกษำนอกระบบ
โรงเรียนมีทั้งกำรสอนด้ำนวิชำชีพ และกำรศึกษำผู้ใหญ่  ทั้งนี้กำรให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำในปัจจุบัน
นับว่ำมีเพียงพอ นอกจำกนั้นในระดับอำชีวศึกษำ ปัจจุบันมีโรงเรียนช ำนิเทคโนโลยี และโรงเรียน
เทคนิคสมุทรปรำกำร เปดดสอนทั้งในสำขำช่ำงอุตสำหกรรม ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิคส์ และสำขำ    
กำรบริหำรธุรกิจ กำรโรงแรม เป็นต้น ทั้งนี้นับได้ว่ำกำรศึกษำในสถำบันเหล่ำนี้จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำ
เทศบำลในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี โดยนอกจำกจะรองรับกำรศึกษำพ้ืนฐำนและวิชำชีพแล้วยังสอดคล้อง
กับกำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ/กำรบริกำรที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นต่อไป 
  ทำงด้ำนกำรสำธำรณสุขนั้น จำกกำรที่พ้ืนที่เทศบำลมีกำรเจริญเติบโตด้ำน
เศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้มีผลกระทบต่อสภำพกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเศรษฐกิจ สภำพแวดล้อม 
และประชำกร โดยเฉพำะท ำให้สภำวะสุขภำพอนำมัยของประชำกรเปลี่ยนไป แม้ว่ำจะมีกำรขยำย 
กำรบริกำรสำธำรณสุขภำยในพ้ืนที่เขต เทศบำล ซึ่งมีทั้งสถำนพยำบำลของรัฐและเอกชนหลำยแห่ง  
แต่เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้บริกำรของประชำกรมีมำก เพรำะมีแรงงำนที่ท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม
และสถำนประกอบกำรต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำกที่ต้องกำรตรวจรักษำสุขภำพอนำมัยอยู่เสมอ ในปัจจุบัน
กำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขนับว่ำยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน  
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  เศรษฐกิจของเทศบำลแบ่งเป็น 3 สำขำหลัก คือ สำขำอุตสำหกรรม สำขำ
เกษตรกรรม และสำขำกำรค้ำและกำรบริกำร ที่ผ่ำนมำโครงสร้ำงเศรษฐกิจได้ปรับตัวเข้ำสู่ระบบ
เศรษฐกิจนำนำชำติมำกขึ้น ทั้งนี้เกิดจำกปัจจัยที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรขยำยตัวของกำรลงทุน กำรส่งออก  
และกำรท่องเที่ยว เป็นต้น สำขำอุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง ไฟฟ้ำ ประปำ สำขำ
เกษตรกรรม ได้แก่ กำรกสิกรรม กำรประมง กำรบริกำรทำงกำรเกษตร กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร 
สำขำกำรค้ำและกำรบริกำร ได้แก่ กำรคมนำคมขนส่ง กำรค้ำส่งและค้ำปลีก ธนำคำรอสังหำริมทรัพย์ 
ที่อยู่อำศัย กำรบริหำรรำชกำรและกำรบริกำร โครงสร้ำงเศรษฐกิจของเทศบำลมีลักษณะที่เหมือนกับ
โครงสร้ำงเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปรำกำร กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ภำคอุตสำหกรรมมี 
กำรเติบโตในอัตรำส่วนเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ภำคเกษตรมีอัตรำส่วนลดลง ประชำชนในเทศบำล แต่เดิม
ส่วนใหญ่ท ำนำข้ำว ท ำกำรประมง แต่ในปัจจุบันได้ประกอบอำชีพเลี้ยงปลำ ทั้งนี้เพรำะกำรท ำนำข้ำว
ไม่ได้ผล เนื่องจำกมีศัตรูข้ำวมำรบกวนมำกและเก็บเกี่ยวได้เพียงฤดูเดียว จึงเปลี่ยนมำเลี้ยงปลำและ
เลี้ยงกุ้ง ซึ่งได้ผลและแน่นอนกว่ำ นอกจำกนั้นฝั่งทะเลน้ ำเค็ม รำษฎรยังสำมำรถประกอบอำชีพ     
กำรประมง จับกุ้ง จับปลำในทะเล ท ำกะปด น้ ำปลำ ออกจ ำหน่ำยเป็นอำชีพเสริมเมื่อรัฐบำลได้
ก ำหนดให้พ้ืนที่บริเวณเขตเทศบำล ตำมแนวถนนสุขุมวิทเป็นเขตย่ำนอุตสำหกรรมและมีโรงงำน
อุตสำหกรรมเกิดขึ้น รำษฎรจึงหันมำประกอบอำชีพตำมโรงงำน จึงท ำให้ประชำชนในเขตเทศบำล
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำง ค้ำขำยและอ่ืนๆ 
 4.2.2 รำยละเอียดจำกกำรสัมภำษณ์แต่ละแห่ง 
 กำรวิจัยเชิงคุณภำพในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนได้ด ำเนินกำรผ่ำนกำรสัมภำษณ์บุคลำกร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีเป็นผู้บริหำรซึ่งมีท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง เช่น นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล รองนำยกเทศมนตรี เป็นต้น และบุคลำกรซึ่งเป็นข้ำรำชกำรประจ ำ ประเด็นกำรสัมภำษณ์
แยกได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นๆ และ
แนวทำงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วม รวมถึงรำยละเอียดอ่ืนๆ ที่
ผู้เขียนเห็นว่ำน่ำสนใจที่ถำมเพ่ิมเติมขณะที่สัมภำษณ์ โดยหลังจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เขียนได้น ำข้อมูลที่
ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำสรุปเปรียบเทียบตำมกรอบแนวคิดของกำรวิจัยว่ำปัจจัยที่ระบุไว้ในกรอบ
แนวคิดของกำรวิจัย มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมดังที่คำดกำรณ์ไว้หรือไม่ และมีผลอย่ำงไร ตลอดจนมี
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่สำมำรถส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้จะน ำเสนอตำมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนี้  
 1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดสมุทรสำคร 
  กำรสัมภำษณ์ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดสมุทรสำครแห่งนี้ ผู้ให้
สัมภำษณ์ด ำรงต ำแหน่งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่รับผิดชอบงำนด้ำนกำรบริหำร กำรสัมภำษณ์
เริ่มจำกกำรสอบถำมข้อมูลทั่วไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่ำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้มีประชำกรประมำณ 19,000 คน และมีประชำกรแฝงจ ำนวนมำก 
เนื่องจำกเป็นเขตที่มีสถำนประกอบกำรอยู่พอสมควร ประเด็นกำรสัมภำษณ์ต่อมำอยู่ที่เรื่องกำรมี 
ส่วนร่วมของประชำชน ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์อธิบำยให้ฟังว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนี้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำรมีส่วนร่วมหลักคือกำรร่วมท ำประชำคมเพ่ือท ำ
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แผนพัฒนำ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้จะเวียนไปท ำประชำคมทีละหมู่จนครบทั้ง 11 หมู่ โดย
กำรท ำแผนที่ว่ำนี้จะเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ประมำณช่วงเดือนมิถุนำยนของทุกๆ ปี  
  วิธีกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ใช้เพ่ือรวมให้ประชำชนเข้ำร่วมใน      
กำรประชำคมคือ กำรฝำกข่ำวกระจำยไปกับสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำกแต่ละหมู่ และ
กระจำยไปกับผู้ใหญ่บ้ำน ประชำชนก็จะทรำบถึงก ำหนดกำรท ำประชำคมเพ่ือที่จะได้เตรียมตัวมำร่วม
ในกำรท ำประชำคม ส่วนใหญ่เวลำที่จะนัดหมำยประชำชนมำท ำประชำคมก็จะเป็นเวลำเย็น หลังเลิกงำน 
เพรำะต้องกำรให้ประชำชนเข้ำร่วมได้มำก เหตุที่เวลำนี้เป็นเวลำที่ประชำชนเข้ำร่วมได้มำกนั้น ผู้ให้
สัมภำษณ์มองว่ำน่ำจะเป็นเพรำะประชำชนส่วนใหญ่ท ำงำนบริษัท เลิกงำนในเวลำเย็น กำรท ำ
ประชำคมแต่ละครั้งจะใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง  
  เมื่อสอบถำมถึงลักษณะของประชำชนที่มีส่วนร่วมว่ำมีลักษณะเฉพำะอย่ำงไร 
โดยเริ่มจำกกำรสอบถำมช่วงอำยุของประชำชนที่เข้ ำร่วมในกำรท ำประชำคม ผู้ให้สัมภำษณ์มี
ข้อสังเกตว่ำส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อำยุมำกกว่ำ 30 ปีขึ้นไป ส่วนเด็กและเยำวชนที่มีอำยุน้อยกว่ำนั้นจะมี
ส่วนร่วมน้อยเพรำะควำมเคยชินกับกำรใช้ชีวิตในเมือง ไม่มีควำมคำดหวังอะไรจำกกำรท ำงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำกนัก ในเรื่องเยำวชนกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์มี
ควำมเห็นและข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่ำ วัฒนธรรมของคน Gen X นั้น เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพำะ  
ที่ไม่ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องส่วนรวม จึงเป็นเรื่องธรรมดำที่จะพบเห็นเด็กและเยำวชนมีส่วนร่วมใน       
กำรท ำประชำคม 
  โดยทั่วไปเมื่อท ำประชำคมในหมู่ใด ก็จะมีประชำชนมำร่วมประมำณ 40-50 คน 
แต่ละครอบครัวจะมีสมำชิกมำ 1 คน หรืออำจมำกกว่ำนั้นเล็กน้อย ผู้ที่มำเข้ำร่วมก็จะเป็นคนกลุ่มเดิม 
และมีข้อสังเกตว่ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นญำติของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือผู้น ำชุมชนรูปแบบอ่ืนๆ แต่ผู้ให้
สัมภำษณ์ก็มองว่ำไม่ได้เสียหำยอะไร เพรำะโดยธรรมชำติของแต่ละหมู่ ประชำชนก็จะเป็นเครือญำติ
กันเสียเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว แม้จะมีประชำชนมำจ ำนวนน้อยแต่ก็รับทรำบข้อมูลกันได้ทั่วถึง และโดย
ปกติก็ไม่ได้จะมีควำมขัดแย้งอะไรในหมู่เดียวกัน นอกจำกนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์ยังได้แสดงควำมคิดเห็นอีก
ว่ำวิธีกำรท ำประชำคมเช่นนี้ ไม่สำมำรถใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเมืองที่ ควำมเจริญ
มำกๆ ไม่ได้  
  นอกเหนือไปจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร    
ส่วนต ำบลแล้ว ประชำชนยังมีส่วนในกำรตรวจกำรจ้ำง ซึ่งเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดว่ำต้องมี
ประชำชน 2 คนเป็นผู้ตรวจ และอีกอย่ำงหนึ่งที่ประชำชนสำมำรถเข้ำร่วมได้คือกำรเข้ำรับฟัง          
กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งโดยปกติแล้วองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็จะเชิญฝ่ำยอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมรับฟังด้วย  
  ประเด็นต่อมำที่ผู้เขียนสัมภำษณ์คือปัจจัยที่ผู้ให้สัมภำษณ์เห็นว่ำมีอิทธิพลต่อ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ให้ควำมเห็นว่ำมีสิ่งส ำคัญประกำรแรกคือ ควำมผูกพันที่
มีต่อท้องถิ่น เพรำะสังเกตได้ว่ำผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีภูมิล ำเนำเดิมอยู่ที่ต ำบลนี้ ประกำรต่อมำคือควำมเชื่อมั่น
ในผลของกำรมีส่วนร่วม ที่ยิ่งมีมำกก็ยิ่งจะท ำให้มีส่วนร่วมมำกขึ้น ส่วนสิ่งที่เกี่ยวกับกำรท ำงำนของ
นำยกและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีผลประกอบไปด้วยท่ำทีที่แสดงออกว่ำยินดีรับฟัง
ประชำชนถ้ำประชำชนเห็นว่ำสิ่งที่ตนเองเรียกร้องไม่ได้รับควำมสนใจก็จะควำมร่วมมือที่เคยมีลงไป 
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ซึ่งเรื่องนี้เชื่อมโยงไปถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง เพรำะถ้ำหำกประชำชนเห็นว่ำสิ่งที่
ตนเองไม่ได้รับกำรตอบสนอง แต่ยังได้รับค ำชี้แจงถึงเหตุผลที่เป็นที่เข้ำใจได้ (กล่ำวคือ มีควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง) ก็น่ำจะได้รับควำมร่วมมือในเรื่องอ่ืนๆ จำกประชำชนต่อไปได้  
  ด้ำนปัจจัยสภำพแวดล้อมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มีผล ก็คือควำมเจริญ
ของพ้ืนที่ ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์มองว่ำเมื่อควำมเจริญมำกขึ้น (ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้น เพรำะพ้ืนที่ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้อยู่ไม่ไกลนักจำกแหล่งธุรกิจขนำดใหญ่ของจังหวัด) กำรมีส่วนร่วมจะ
น้อยลง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะต้องใช้ควำมพยำยำมมำกยิ่งขึ้นเพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน 
กำรด ำเนินงำนอย่ำงที่เป็นในปัจจุบัน แต่ปัจจัยแวดล้อมที่ไม่มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมคือขนำดของ
พ้ืนที่ เพรำะกำรมีส่วนร่วมโดยปกติขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่แต่ละหมู่ 
เพรำะจะมีตัวแทนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงพื้นที่ไปร่วมท ำประชำคมของประชำชน 
 2) เทศบำลในจังหวัดสมุทรสำคร 
  เมื่อเริ่มสัมภำษณ์ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนที่หนึ่งในกำรสัมภำษณ์ที่เทศบำลในจังหวัด
สมุทรสำคร ผู้เขียนได้สอบถำมถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ของเทศบำลแห่งนี้ ว่ำประชำชน
ได้มีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนของเทศบำลอย่ำงไรบ้ำง ค ำตอบที่ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งให้ก็กล่ำวถึง
กำรมีส่วนร่วมในลักษณะกำรท ำประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำชุมชน ซึ่งผู้เขียนก็ได้สัมภำษณ์ต่อไป
ว่ำนอกจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรพัฒนำชุมชนแล้ว ประชำชนของเทศบำลสำมำรถมีส่วนร่วม 
กับขั้นตอนอ่ืน เช่น กำรเข้ำมำเป็นกรรมกำรตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำล ว่ำหลังจำกที่
เทศบำลอนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและได้มีกำรด ำเนินกำรโดยผู้รับเหมำแล้ว ประชำชนที่เข้ำมำเป็น
กรรมกำรตรวจรับก็ได้ท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรตรวจรับ เพ่ือติดตำมกำรท ำงำนของเทศบำลว่ำกำรก่อสร้ำง
นั้นเป็นไปตำมข้อก ำหนดในสัญญำว่ำจ้ำงหรือไม่  
  จำกนั้นผู้เขียนได้ถำมถึงวิธีกำรที่จะท ำประชำคมเพ่ือท ำแผนพัฒนำชุมชน ว่ำท ำ
อย่ำงไร มีกำรลงไปพบปะกับประชำชนชุมชนต่ำงๆ อย่ำงไร ท ำให้ได้ค ำตอบว่ำ ในกำรท ำประชำคมนั้น 
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำจะลงไปตำมชุมชนต่ำงๆ ในเขตเทศบำล เวียนไปทุกๆ ชุมชน จนกระทั่ งครบ
ทั้ง 32 ชุมชน เมื่อได้ทรำบดังนี้  ผู้เขียนจึงได้สอบถำมผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งต่อไปว่ำในกำรท ำ
ประชำคมแต่ละครั้ง ประชำชนของชุมชนนั้น ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมในกำรท ำประชำคมมำกน้อย
เพียงใด ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งได้ให้ข้อมูลว่ำประชำชนให้ควำมสนใจและให้ควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดี เพรำะถือว่ำเรื่องที่จะลงไปประชุมซักถำมกันนั้นเป็นเรื่องของตนเอง ชุมชนของตนเอง 
ประชำชนในแต่ละชุมชนจะมำให้ควำมเห็นว่ำต้องกำรให้มีกำรสร้ำงหรือพัฒนำอะไรในชุมชนของ
ตนเอง ต้องกำรให้มีอะไรเพ่ิมขึ้น เช่น ต้องกำรให้สร้ำงถนนเพ่ิม ต้องกำรให้สร้ำงสนำมเด็กเล่น เป็นต้น 
เมื่อได้ค ำตอบเช่นนี้แล้วผู้เขียนจึงเห็นสมควรที่จะสอบถำมต่อไปว่ำนอกจำกเหตุผลว่ำประชำชนเห็นว่ำ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ของตนเองแล้ว ยังมีเหตุผลอ่ืนอีกหรือไม่ที่ชักน ำให้เข้ำมำมีส่วนร่วม ซึ่งผู้ให้
สัมภำษณ์คนที่หนึ่งก็ได้อธิบำยว่ำบำงครั้งก็เข้ำร่วมเพรำะเห็นว่ำเป็นประโยชน์สำธำรณะ ไม่ได้มุ่งหวังที่
จะหำประโยชน์ส่วนตนเพียงอย่ำงเดียว  
  ประเด็นต่อมำที่ผู้เขียนสัมภำษณ์จะเกี่ยวข้องกับลักษณะของผู้ที่มีส่วนร่วมเพ่ือ
จะน ำมำวิเครำะห์ว่ำผู้ที่มีส่วนร่วมนั้นมีลักษณะเฉพำะอย่ำงไรบ้ำง โดยเริ่มจำกกำรสอบถำมว่ำผู้ที่มี
ส่วนร่วมส่วนใหญ่อำยุประมำณเท่ำใด ซึ่งในเรื่องนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งให้ข้อมูลมำว่ำส่วนใหญ่จะ
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เป็นผู้ที่อำยุระหว่ำง 50-60 ปี แต่ก็มีแนวโน้มว่ำจะมีผู้ที่มีอำยุน้อยกว่ำนี้เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น      
ส่วนระดับกำรศึกษำของผู้ที่มำมีส่วนร่วม ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งให้ข้อมูลว่ำส่วนใหญ่จะเป็นคนที่
กำรศึกษำไม่สูงมำก เพรำะคนอำยุมำกประมำณ 50-60 ปีนั้น เป็นคนรุ่นที่กำรศึกษำยังไม่ค่อยทั่วถึง 
กำรศึกษำก็จะไม่เกินระดับปริญญำตรี แต่แนวโน้มก็ก ำลังเปลี่ยนไป กล่ำวคือ จะมีวัยรุ่นที่มำพร้อมกับ
ครอบครัวเพ่ือร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมมำกขึ้น และเท่ำที่ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งทรำบนั้น 
เรื่องเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนของเทศบำลนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกๆ คนในแต่ละครอบครัวพูดคุยกันภำยใน
ครอบครัวด้วย และผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งยังได้แนะน ำอีกด้วยว่ำผู้ให้สัมภำษณ์คนที่สองนั้นจะมี
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกำรมีส่วนร่วมของคนช่วงอำยุต่ำงๆ กันได้มำกกว่ำ เนื่องจำกเป็นผู้รับผิดชอบงำน
ด้ำนสวัสดิกำร เป็นหนึ่งในหลำยๆ ฝ่ำยที่ต้องลงพ้ืนที่พบปะประชำชนบ่อยครั้ง ซึ่งนอกจำกฝ่ำยสวัสดิกำร
แล้วก็ยังมีฝ่ำยสำธำรณสุข  
  เมื่อผู้ให้สัมภำษณ์คนที่สองเข้ำมำร่วมในกำรสัมภำษณ์ ผู้เขียนจึงได้ถำมถึง
ประเด็นใหญ่ประเด็นแรกของกำรสัมภำษณ์อีกครั้งว่ำประชำชนในเขตของเทศบำลแห่งนี้มีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรงำนของเทศบำลอย่ำงไร มำกน้อยเพียงใด ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ให้ค ำตอบว่ำกำรบริหำรงำน
ของนำยกเทศมนตรีคนปัจจุบันนี้ ประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรวำงแผน กำรท ำโครงกำร โดยจะมี
ส่วนร่วมผ่ำนกำรประชุมที่จะกระท ำกันทุกเดือนและทุกชุมชน ผู้เข้ำร่วมประชุมมีทั้งตัวแทนภำคประชำชน 
และตัวแทนจำกทุกชุมชน แต่ละพ้ืนที่มีกำรเลือกตั้งตัวแทน (นอกเหนือไปจำกกำรมีตัวแทนแต่ละ
ชุมชนเข้ำไปในสภำเทศบำล) และตัวแทนเหล่ำนี้ นอกจำกจะแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมที่มี
อย่ำงสม่ ำเสมอแล้ว ยังท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงเชื่อมระหว่ำงเทศบำลกับประชำชนอีกด้วย จำกนั้น ผู้ให้
สัมภำษณ์คนที่สองได้ขยำยควำมต่อไปเพ่ือให้ผู้เขียนเข้ำใจเกี่ยวกับตัวแทนของชุมชนมำกยิ่งขึ้นว่ำ 
ตัวแทนของชุมชนมำจำกกำรเลือกตั้งโดยประชำชน ท ำหน้ำที่ควบคู่ไปกับสมำชิกสภำเทศบำล      
หำกเปรียบเทียบกันแล้ว ตัวแทนชุมชนนี้จะเป็นตัวแทนที่ใกล้ประชำชนมำกกว่ำ เพรำะสมำชิกสภำ
เทศบำลนั้นเป็นตัวแทนของแต่ละเขตกำรเลือกตั้ง ซึ่งแต่ละเขตจะประกอบไปด้วยชุมชนมำกกว่ำ        
1 ชุมชน แต่ตัวแทนภำคประชำชนที่กล่ำวถึงในที่นี้จะเป็นตัวแทนของแต่ละชุมชนโดยตรง  
  ลักษณะของกำรมีส่วนร่วมของชุมชนก็คือ กำรร่วมกันก ำหนดแผนชุมชน เพ่ือ
น ำแผนชุมชนนี้ไปเป็นผนวกรวมกันทุกชุมชนให้กลำยเป็นแผนเทศบำล ซึ่งตำมกฎหมำยแล้ว แผนของ
เทศบำลจะต้องประกอบไปด้วยแผนชุมชนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 แต่เดิมกำรร่วมเสนอแผนของ
ประชำชนของเทศบำลก็จะมีแต่ข้อเรียกร้อง แต่ปัจจุบัน เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลเริ่มท ำควำมเข้ำใจกับ
ประชำชนในแต่ละชุมชนมำกขึ้น ให้ประชำชนมีส่วนร่วมคิดตั้งแต่จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกำสต่ำงๆ 
ของชุมชน หรือที่เรียกว่ำกำรวิเครำะห์ SWOT นั่นเอง ดังนั้น ระบบกำรวำงแผนในปัจจุบันจึงเป็นแบบ
ที่ให้ชุมชนก ำหนดแผนโดยเรียนรู้ด้วยตัวเอง เมื่อได้แผนแล้วก็จะเสนอมำให้นำยกเทศมนตรีพิจำรณำ 
โดยนำยกเทศมนตรีก็จะลงพื้นที่เพ่ือร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง  
  ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่สองได้ขยำยควำมต่อไปว่ำ ประชำชนในเทศบำลเป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรตรวจตรำดูควำมเรียบร้อยของเรื่องต่ำงๆ ในเทศบำล โดยเฉพำะควำมเรียบร้อยของ
สำธำรณูปโภคของเทศบำล เมื่อประชำชนพบเห็นควำมบกพร่องในกำรจัดกำรสำธำรณูปโภคก็จะแจ้ง
เทศบำล หำกไม่ได้รับกำรแก้ไขก็จะติดต่อสมำชิกสภำ หรืออำจติดต่อไปที่นำยกเทศมนตรีโดยตรง 
ผู้เขียนสอบถำมต่อไปว่ำนอกจำกกำรมีส่วนร่วมในติดตำมตรวจสอบงำนทำงด้ำนสำธำรณูปโภคของ
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เทศบำลแล้ว ยังมีส่วนร่วมทำงด้ำนใดได้อีก จึงได้ค ำตอบว่ำประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ      
กำรด ำเนินงำนของเทศบำลด้วย กล่ำวคือ จะเป็นผู้ตรวจสอบกำรซื้อกำรจ้ำงของเทศบำล  
  ส่วนกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่สองให้ควำมเห็นว่ำ 
กำรประเมินผู้บริหำรเทศบำลนั้นกระท ำผ่ำนกำรเลือกตั้ง กล่ำวคือ หำกประชำชนเห็นว่ำผู้บริหำร
เทศบำลท ำงำนได้ดีผู้บริหำรชุดนั้นก็จะได้รับกำรเลือกตั้งในครั้งต่อไป นอกจำกนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่
สองยังได้ขยำยควำมต่อไปว่ำ ผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งในเขตเทศบำลนี้ มักจะต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้น ำโดย
ธรรมชำติมำก่อนที่จะต้องมีกำรเลือกตั้ง กล่ำวคือ เป็นบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับนับถือของประชำชน
ในท้องถิ่นของตนเองมำก่อน และมักจะเป็นคนที่อยู่กับท้องถิ่นนั้นๆ มำเป็นเวลำนำนจึงจะเกิดกำรยอมรับ
เช่นนั้นได้ เพรำะประชำชนในเขตเทศบำลนี้มีวุฒิภำวะ มีควำมพร้อมที่จะคัดเลือกตัวแทนของตนเองที่
มีควำมตั้งใจท ำงำนอย่ำงจริงจัง  
  ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่สองให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำงำนของเทศบำลว่ำ เทศบำลแห่งนี้ 
กำรประสำนงำนระหว่ำงนำยกเทศมนตรีซึ่งเป็นฝ่ำยบริหำร กับสภำเทศบำลซึ่งเป็นฝ่ำยนิติบัญญัตินั้น
เป็นไปอย่ำงรำบรื่น ตัวนำยกเทศมนตรีเอง ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับประชำชนอย่ำงทั่วถึง เยี่ยมเยียน
ประชำชนเป็นกิจวัตร เช่น ในทุกๆ เช้ำ นำยกจะไปคอยดูแลกำรสัญจรไปมำระหว่ำงท่ำเรือต่ำงๆ ใน
เขตเทศบำล เพ่ือให้ผู้สัญจรไปมำ โดยเฉพำะเด็กนักเรียนได้สัญจรไปมำอย่ำงสะดวกและปลอดภัย 
เป็นต้น และนำยกเทศมนตรียังส่งเสริมโครงกำรที่เป็นประโยชน์กับประชำชนอย่ำงเห็นได้ชัด เช่น 
โครงกำรสร้ำงอำชีพ ที่เปดดช่องทำงให้เด็กวัยรุ่นที่อยู่ในข่ำยเสี่ยงที่จะข้องเกี่ยวกับยำเสพติด ได้มีงำนท ำ 
หำรำยได้ให้กับครอบครัว หรือโครงกำรค่ำยเยำวชนที่เปดดโอกำสให้สมำชิกในครอบครัวได้ท ำกิจกรรม
ร่วมกัน เพ่ือกระชับควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นต้น  
  กำรที่เทศบำลท ำงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงรำบรื่นและดูแลประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงนี้ 
ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่สองให้ควำมเห็นว่ำเป็นเพรำะเครือข่ำยภำคประชำชนของเทศบำลมีพ้ืนฐำนที่ดีอยู่
แล้วแต่เดิม กล่ำวคือ เป็นชุมชนที่มีควำมผูกพัน มีควำมพร้อมที่จะร่วมมือกันดูแลท้องถิ่น และมี          
ควำมสนใจเกี่ยวกับกำรเมืองในท้องถิ่นเป็นอย่ำงมำก ประกอบกับเทศบำลเองก็เปดดช่องทำงที่จะให้
ประชำชนติดต่อกับเทศบำลอย่ำงสะดวกที่สุด ทั้งสื่อที่ใช้มำแต่เดิม เช่น ป้ำยประกำศ เป็นต้น เสริมด้วย
กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อสมัยใหม่อย่ำง LINE ท ำให้ควำมคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่ำงๆ ของประชำชนถูก
ส่งไปยังบุคลำกรของเทศบำลในทุกระดับได้อย่ำงรวดเร็ว 
  เมื่อผู้ให้สัมภำษณ์คนที่สองเริ่มจะกล่ำวถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพำะของ
ประชำชนในเทศบำลที่น่ำจะส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมเป็นอย่ำงดี (เช่น ควำมเป็นคนพ้ืนเพเดิม 
และกำรเป็นคนที่มีควำมสนใจเกี่ยวกับกำรเมืองท้องถิ่น ที่กล่ำวถึงก่อนหน้ำนี้) จึงได้สอบถำมเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับลักษณะเฉพำะอ่ืนๆ ของประชำชนในเขตเทศบำลแห่งนี้ เพ่ือที่จะน ำไปสังเครำะห์ต่อไปว่ำ
ปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลต่อกำรมีควำมสนใจทำงกำรเมืองท้องถิ่น ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์คนที่สองให้ข้อมูลว่ำ
ประชำชนในเขตเทศบำลนี้เป็นคนที่ย้ำยถิ่นฐำนมำจำกชนบท ซึ่งอยู่รอบนอกตัวจังหวัด ซึ่งนิสัยใจคอ
ของชำวชนบทจะเป็นคนที่ให้ควำมสนิทสนมคุ้นเคยกับเพ่ือนบ้ำนมำกกว่ำคนที่ เติบโตมำใน
สภำพแวดล้อมที่เป็นเมือง ดังนั้น ประชำชนในเขตเทศบำลจึงมีควำมพร้อมที่จะร่วมมือกันในทำง
กำรเมือง ท ำให้เทศบำลไม่ต้องประสบกับควำมยำกล ำบำกมำกนักในกำรประสำนควำมร่วมมือ 
ประกอบกับผู้บริหำรเทศบำลเองได้แสดงออกอย่ำงชัดแจ้งให้ประชำชนเห็นว่ำต้องกำรเปดดโอกำสให้
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ประชำชนเข้ำมำร่วมในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล ทั้งกำรพบปะกับประชำชน และกำรจัดประชุม
กรรมกำรชุมชน และกรรมกำรด้ำนอ่ืนๆ ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนของประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  หลังจำกกำรสัมภำษณ์ครั้งนั้น ผู้วิจัยได้กลับไปสัมภำษณ์ผู้บริหำรอีกท่ำนหนึ่ง
ของเทศบำลแห่งนี้ประเด็นกำรสัมภำษณ์ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น คือ ลักษณะและสภำพกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน ปัจจัยทำงวัฒนธรรมกับกำรมีส่วนร่วม ปัจจัยทำงกำรบริหำรกับกำรมีส่วนร่วม และ
ปัจจัยสภำพแวดล้อมกับกำรมีส่วนร่วม โดยในแต่ละประเด็นมีข้อสรุปส ำคัญ ดังนี้  
  ลักษณะและสภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำ
เทศบำลแห่งนี้เปดดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตลอด ทั้งในกำรร่วมวำงแผน      
ร่วมด ำเนินกำร ร่วมติดตำมตรวจสอบ และร่วมในกำรประเมินผลกำรท ำงำน แต่หำกเปรียบเทียบ
จ ำนวนคน จะเห็นได้ว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนจะมีผู้เข้ำร่วมมำกที่สุด ซึ่งเป็นเพรำะลักษณะของ
กำรร่วมวำงแผนสำมำรถที่จะเปดดกว้ำงเป็นเวทีสำธำรณะ เช่นเวทีประชำคมได้ ส่วนกำรมีส่วนร่วมใน
กำรติดตำมตรวจสอบนั้น ถูกจ ำกัดด้วยรูปแบบของกำรมีส่วนร่วม ว่ำจะต้องมีกำรแต่งตั้งตัวแทน
ประชำชนเป็นผู้ตรวจรับงำนต่ำงๆ (เช่น กรรมกำรตรวจรับในกำรก่อสร้ำง) ดังนั้น จึงมีประชำชนเข้ำมี
ส่วนร่วมได้น้อยกว่ำ แต่ผู้ให้สัมภำษณ์ก็ให้มุมมองว่ำ แม้ว่ำประชำชนจ ำนวนมำกจะไม่ได้เข้ำมำเป็น
กรรมกำรติดตำมตรวจสอบได้ แต่เชื่อว่ำมีประชำชนจ ำนวนไม่น้อยที่คอยจับตำดูกำรท ำงำนของ
เทศบำลอยู่อย่ำงใกล้ชิด 
  เรื่องปัจจัยทำงวัฒนธรรมกับกำรมีส่วนร่วม ผู้ให้สัมภำษณ์มองว่ำปัจจัยทำง
วัฒนธรรมไม่ได้มีผลต่อกำรมีส่วนร่วม เพรำะประชำชนส่วนใหญ่ในเทศบำลก็มีควำมคิด ควำมเชื่อไป
ในทำงเดียวกัน แต่ก็ยังมีส่วนร่วมมำกน้อยต่ำงกัน ดังนั้น จึงน่ำจะเป็นเพรำะปัจจัยอ่ืน โดยผู้ให้
สัมภำษณ์มีข้อสังเกตว่ำปัจจัยสภำพแวดล้อมนั้นมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมมำกที่สุด เพรำะส่วนใหญ่เป็น
ปัจจัยเฉพำะของประชำชน เช่น เวลำที่มีให้กับกำรมีส่วนร่วม แรงจูงใจที่มีต่อกำรมีส่วนร่วม เป็นต้น 
ซึ่งโดยรวมแล้วปัจจัยเฉพำะบุคคลมีส่วนอย่ำงมำกต่อกำรมีส่วนร่วม  
  ส่วนปัจจัยทำงกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวว่ำ
เทศบำลเอง มีนโยบำยจัดกำรปัจจัยทำงกำรบริหำรให้เอ้ือต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนมำโดย
ตลอด ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปดดโอกำสให้ประชำชนเข้ำถึงผู้บริหำรได้อย่ำงสะดวก มีช่องทำงให้ประชำชน
สื่อสำรควำมคิดหรือข้อมูลต่ำงๆ มำสู่เทศบำลอย่ำงหลำกหลำย   
 3) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดนครปฐม 
  กำรสัมภำษณ์ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดนครปฐมนี้เป็นกำรสัมภำษณ์
ผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นมำพอสมควร โดยมีควำมคุ้นเคยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สมัยที่มีสภำต ำบล 
ประเด็นกำรสัมภำษณ์ประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน คือ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่เป็นอยู่ใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และวิธีกำรที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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  เมื่อเริ่มสอบถำมถึงกำรร่วมของประชำชน ผู้ให้สัมภำษณ์ได้ให้ค ำตอบว่ำกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนเป็นสิ่งที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้อง
ท ำอยู่แล้ว เนื่องจำกกำรจัดสรรงบประมำณจะต้องเป็นไปตำมแผน และกำรท ำแผนก็จะต้องท ำ
ประชำคม สิ่งใดที่ไม่ได้ผ่ำนกำรท ำประชำคม ก็ไม่อยู่ในแผน และไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ หำกเป็นสิ่งที่ 
ต้องกำรจะท ำเพรำะมีควำมจ ำเป็นจริงๆ ก็จะต้องปรับเปลี่ยนแผนซึ่งท ำได้ยำกมำก มีข้ันตอนที่ยุ่งยำก 
หลังจำกที่ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแล้วก็ยังต้องผ่ำนกำรพิจำรณำของ
นำยอ ำเภอ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอีกด้วย แต่ในสมัยที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยทั่วไป
ยังคงเป็นเพียงสภำต ำบลนั้น กำรปรับเปลี่ยนแผนสำมำรถกระท ำได้ง่ำยกว่ำ เพรำะทั้งหมดอยู่ภำยใน
สภำต ำบลเท่ำนั้น  
  ผู้ให้สัมภำษณ์อธิบำยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนกำรจัดท ำแผนต ำบลว่ำ เริ่มจำก
กำรที่ผู้น ำของแต่ละหมู่เข้ำประชุมกัน โดยแกนหลักของแต่ละหมู่จะประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำในหมู่นั้น และอ่ืนๆ เช่น ผู้ได้รับกำรยอมรับนับถือในหมู่นั้น ปรำชญ์ชำวบ้ ำน 
สำรวัตร หรือแพทย์ เป็นต้น แกนหลักเหล่ำนี้จะประชุมกันโดยมีประชำชนทั่วไปในหมู่นั้นเข้ำร่วม
ประชุมและออกควำมคิดเห็นด้วย เมื่อได้แผนของแต่ละหมู่แล้วจึงน ำมำประกอบกันเข้ำเป็นแผนของ
ของต ำบลภำยหลัง  
  ผู้ให้สัมภำษณ์อธิบำยรำยละเอียดของกำรมีส่วนร่วมต่อไปว่ำที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแห่งนี้ ประชำชนมีส่วนร่วมทั้งในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำมกำรท ำงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนที่เห็นได้ชัดและเป็นปกติคือกำรท ำ
ประชำคมที่กล่ำวถึงในตอนต้น ส่วนกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะมี
กรรมกำรติดตำมประเมินผล โดยส่วนหนึ่งของกรรมกำรติดตำมประเมินผลนี้จะเป็นตัวแทนจำก
ประชำชนในเขต ดังนั้น กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนี้จึง
ไม่แตกต่ำงจำกกำรตรวจสอบองค์กรภำครัฐอ่ืนๆ ซึ่งประชำชนจะมีส่วนในกำรประเมินผลอยู่แล้ว เช่น 
กำรประเมินส่วนรำชกำร กำรประเมินองค์กรอิสระในพื้นที่ของตนเอง เป็นต้น  
  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ก็จะมีประชำชนเป็นผู้ร่วม
ในกำรตรวจสอบด้วย ซึ่งลักษณะกำรตรวจสอบเช่นนี้มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ในระยะนี้เรื่องนี้ถูกตอกย้ ำให้
ท ำอย่ำงจริงจังมำกขึ้นตำมหนังสือที่มำจำกศูนย์ด ำรงธรรม และหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีหน้ำที่ส่งเสริม     
ธรรมำภิบำล เมื่อผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวถึงธรรมำภิบำลในแง่ของกำรตรวจสอบ และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ผู้เขียนจึงได้สอบถำมต่อไปว่ำเพรำะเหตุใดองค์กรปกครองท้องถิ่นจึงให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมเป็นธรรมำภิบำล ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวว่ำเป็นเพรำะในขณะนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นน ำควำมเป็นธรรมำภิบำลมำเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำร
พิจำรณำเงินค่ำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสให้แก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจำกนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรอย่ำงมีธรรมำภิบำลนั้น ยังมีโอกำสได้รับงบประมำณพิเศษ
เพ่ิมเติมจำกกำรเป็นองค์กรที่มีธรรมำภิบำลเพ่ือน ำงบประมำณนั้นมำพัฒนำท้องถิ่นของตนเองได้      
มำกขึ้น ซึ่งจ ำนวนเงินที่ได้เป็นรำงวัลนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวว่ำส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนำด
กลำงหรือขนำดใหญ่แล้วอำจดูเป็นเงินจ ำนวนน้อย แต่ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็กอย่ำง
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ที่นี่แล้วถือเป็นเงินเกือบร้อยละ 50 ของงบประมำณ หรืออย่ำงน้อยหำกได้รำงวัลระดับล่ำงๆ ก็คิดเป็น
เกือบร้อยละ 20 ของงบประมำณประจ ำปี    
  เมื่อได้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรท ำงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้แล้ว ผู้เขียนถึงได้เริ่มสอบถำมถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ได้ให้ควำมเห็นว่ำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วม คือ ควำมต้องกำรที่
จะพัฒนำพ้ืนที่ของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่ำควำมรู้สึกเช่นนี้เกิดจำกควำมผูกพัน ควำมรูสึกว่ำต ำบลนี้เป็น
เหมือนบ้ำนของตนเอง เมื่อผู้เขียนสอบถำมต่อไปว่ำส่วนใหญ่ประชำชนที่มีส่วนร่วม จะเป็นคนที่มี
ระดับกำรศึกษำสูงเพียงใด ผู้ให้สัมภำษณ์ตอบว่ำส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่กำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
แต่ในทำงตรงกันข้ำม ช่วงอำยุของผู้ที่มีส่วนร่วมมักจะเป็นผู้ที่อำยุมำก กล่ำวคือ รำวๆ 40 ปีขึ้นไป ซึ่ง
ผู้ให้สัมภำษณ์มองว่ำที่วัยรุ่นมีส่วนร่วมน้อยนั้นน่ำจะเป็นเพรำะต้องเอำใจใส่เรื่องกำรเรียนมำกกว่ำ 
  ช่วงเวลำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเลือกที่จะประชุมหรือท ำประชำคมก็มี     
ส่วนส ำคัญ จำกประสบกำรณ์ของผู้ให้สัมภำษณ์แล้ว กำรเลือกช่วงเวลำเย็นๆ เป็นช่วงเวลำที่ได้รับ
ควำมร่วมมือดีที่สุด และผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร หรือไม่ก็เป็นพ่อค้ำฐำนะปำนกลำง 
ส่วนเจ้ำของธุรกิจที่ฐำนะทำงเศรษฐกิจดีขึ้นมำอีกระดับหนึ่งนั้น จะให้ควำมร่วมมือน้อยกว่ำ โดย
สำเหตุที่ไม่ให้ควำมร่วมมือนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์มองว่ำน่ำจะเป็นเพรำะงำนเยอะ ไม่สำมำรถมำร่วมได้  
  กำรติดตำมข่ำวสำรของประชำชนเป็นสิ่งที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดกำรมีส่วนร่วมได้
เช่นกัน เพรำะที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ ประชำชนส่วนหนึ่งติดตำมข่ำวสำรผ่ำน LINE และ
ประชำชนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน โดยประเด็นที่ประชำชนในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ให้ควำมสนใจติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเป็นพิเศษคือเรื่องเกี่ยวกับงบประมำณ ทั้งใน
แง่ของกำรจัดสรรงบประมำณให้กับเรื่องต่ำงๆ ซึ่งประชำชนจะเปรียบเทียบกำรจัดสรรงบประมำณว่ำ
เป็นไปตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ แต่ก็มีกรณีที่เรื่องกำรจัดสรรงบประมำณเป็นเรื่องที่มี
รำยละเอียดมำก จนกระทั่งประชำชนไม่สำมำรถเข้ำใจได้ทั้งหมด เช่น กำรจัดสรรงบประมำณเรื่อง
กำรสร้ำงถนน ซึ่งแหล่งที่มำของงบประมำณนั้นมำจำกหลำยที่ แต่ละที่มีเกณฑ์ในกำรอนุมัติโครงกำร
ก่อสร้ำงที่แตกต่ำงกัน เป็นต้น ประชำชนที่ไม่เข้ำใจเหตุผลอย่ำงละเอียดเช่นนี้ก็จะรู้สึกไม่พอใจกำรท ำงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรืออำจคิดไปถึงขั้นว่ำมีเรื่องพรรคพวกเข้ำมำเกี่ยวข้อง แต่ผู้ให้
สัมภำษณ์ก็มีควำมเห็นว่ำ กำรที่ประชำชนเกิดควำมไม่พอใจนั้น ก็สำมำรถท ำให้ประชำชนสนใจ        
กำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำกขึ้น ท ำให้มีส่วนร่วมมำกข้ึนได้ในอีกทำงหนึ่ง 
  นอกจำกกำรติดตำมเรื่องงบประมำณแล้ว ประชำชนยังติดตำมงบประมำณของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในแง่ของควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ ในเรื่องควำมสนใจติดตำม    
กำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนว่ำ ควำมสนใจของประชำชนจะอยู่กับเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง กล่ำวคือ 
ประชำชนที่มีส่วนร่วมจะมีส่วนร่วมในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชนของตนเอง แต่หำกเป็นเรื่องที่ไม่
เกี่ยวกับตนเองแล้วควำมสนใจก็จะน้อยลง และในท ำนองเดียวกัน ในกำรท ำประชำคม ประชำชนจะ
ให้ควำมร่วมมือมำกถ้ำหำกในงำนเดียวกันนั้นมีกำรลงพ้ืนที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเพ่ือให้บริกำรแก่ประชำชนไปพร้อมกันด้วย เช่น กำรบริกำรด้ำนสุขภำพของงำนสำธำรณสุข 
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เป็นต้น ซึ่งท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้เลือกท่ีจะลงพ้ืนที่ให้บริกำรพร้อมกับกำรท ำประชำคม
เสมอมำ 
  เรื่องกำรสื่อสำรข้อมูลจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปสู่ประชำชนนั้น มีกำร
ประชุมเป็นรำยเดือนที่เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่ประชำชนจะได้รับทรำบข้อมูลกำรท ำงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเป็นอย่ำงมำก และเมื่อรับรู้ข้อมูลมำกสิ่งที่เกิดขึ้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้
คือ วัฏจักรของกำรเกื้อหนุนกันระหว่ำงพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนกับพฤติกรรมกำรตอบสนอง
กำรมีส่วนร่วมโดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กล่ำวคือ เมื่อมีกำรรับรู้ข้อมูลมำก ก็จะติดตำมกำรท ำงำน
อย่ำงใกล้ชิด กำรติดตำมกำรท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดนี้ น ำไปสู่กำรตอบสนองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใน
รูปของกำรปฏิบัติตำมแผนและโครงกำรที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด สิ่งใดที่ไม่ได้ก ำหนดไว้อย่ำงถูกต้อง
ตำมแผนก็จะไม่สำมำรถที่จะปฏิบัติได้ กำรตอบสนองเช่นนี้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็จะกลับไป
ส่งผลให้ประชำชนหันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมกำรท ำงำน และกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบอ่ืนๆ 
มำกยิ่งขึ้น เพรำะประชำชนจะรู้ว่ำหำกไม่เข้ำร่วมในกำรคิดและกำรวำงแผนแล้ว  ไม่มีทำงที่จะได้รับ
กำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงแน่นอน  
  ผู้เขียนได้สอบถำมผู้ให้สัมภำษณ์ว่ำกำรที่คนไทยเคำรพอำวุโสนั้น ท ำให้กำรมี
ส่วนร่วมน้อยกว่ำที่ควรจะเป็นหรือไม่ ผู้ให้สัมภำษณ์ให้ค ำตอบในเรื่องนี้ว่ำ ในกำรประชุมกันนั้น 
ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคน ไม่ได้ค ำนึงถึงอำยุ หรืออำวุโส แต่ทุกคนรู้ว่ำจะต้องพูดคุย ตกลงกันด้วยเหตุผล  
  ประเด็นสุดท้ำยของกำรสัมภำษณ์ครั้งนี้ ผู้เขียนได้สอบถำมผู้ให้สัมภำษณ์ว่ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้มีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรท ำให้ประชำชนสนใจมีส่วนร่วมกับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลมำกยิ่งขึ้น ผู้ให้สัมภำษณ์แสดงควำมเห็นว่ำสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือ องค์กำรบริหำร     
ส่วนต ำบลจะต้องแสดงให้ประชำชนเห็นว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้ ก็ต่อเมื่อประชำชนคนนั้นหรือกลุ่มนั้นเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้อง และเป็นไปตำมกฎ 
กติกำของกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่ำนั้น หำกประชำชนกลุ่มใดมีข้อเรียกร้องที่ไม่ได้
ระบุอยู่ในแผน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็จะอธิบำยให้เข้ำใจว่ำ ไม่สำมำรถตอบสนองข้อเรียกร้อง  
นั้นได้ หรือหำกกระท ำได้ก็จะต้องมีข้ันตอนที่ยุ่งยำกกว่ำควำมต้องกำรที่ถูกส่งมำอย่ำงถูกต้อง 
 4) เทศบำลในจังหวัดนครปฐม 
  กำรสัมภำษณ์ที่เทศบำลในจังหวัดนครปฐมนี้ แยกเป็น 2 ช่วง กล่ำวคือ ในช่วง
เช้ำเป็นกำรสัมภำษณ์ผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยสวัสดิกำรสังคมมีผู้ให้สัมภำษณ์ 1 ท่ำน  กับช่วงบ่ำยที่
สัมภำษณ์ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกองสำธำรณสุข มีผู้ให้สัมภำษณ์จ ำนวน 2 ท่ำน โดยกรอบในกำรสัมภำษณ์
ช่วงเช้ำกับช่วงบ่ำยนั้นเหมือนกัน กล่ำวคือ จะสัมภำษณ์ใน 3 ประเด็น คือ ลักษณะและสภำพของ 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลแห่งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน และสุดท้ำยเป็นเรื่องวิธีกำรที่เทศบำลใช้เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้น  
  ประเด็นแรกของกำรสัมภำษณ์ในช่วงเช้ำ เริ่มจำกกำรที่ผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวถึง
สภำพทำงวัฒนธรรมของประชำชนในเทศบำล โดยประเด็นหลักอยู่ที่กำรเปรียบเทียบระหว่ำงสังคมใน
อดีตกับสังคมในปัจจุบัน ว่ำควำมเป็นเมืองพุทธของชำวนครปฐมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน ควำมโอบอ้อม
อำรี ควำมผูกพันที่ประชำชนมีต่อกันนั้นมีมำก ซึ่งนั่นส่งผลดีต่อกำรท ำงำนของเทศบำลอย่ำงมำก 
เพรำะสำมำรถแสวงหำควำมร่วมมือกับประชำชนได้อย่ำงไม่ยำกนัก แต่เมื่อเทียบกับปัจจุบันควำม
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เจริญของเทศบำลมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ควำมคิด จุดมุ่งหมำยในชีวิตของประชำชนแตกต่ำงไปจำกเดิม 
ท ำให้ควำมร่วมมือระหว่ำงประชำชนกับเทศบำลน้อยลงไปอย่ำงเห็นได้ชัด ผู้ให้สัมภำษณ์ได้ยกตัวอย่ำง
ถึงกำรจัดงำนโครงกำรตำมเทศกำลหรือวันส ำคัญต่ำงๆ ตำมประเพณี ว่ำในปัจจุบันนั้น มีผู้มำร่วมงำน
น้อยกว่ำเมื่อก่อนอย่ำงมำก เช่น กำรจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษำ กำรจัดซุ้มถวำยพระพร วันสงกรำนต์ 
เป็นต้น ผู้เขียนจึงได้สอบถำมว่ำในสมัยก่อนที่ได้รับควำมร่วมมือมำเป็นอย่ำงดีนั้น หมำยถึง  ช่วงเวลำ
ประมำณสักกี่ปีก่อน ผู้ให้สัมภำษณ์จึงให้ค ำตอบว่ำน่ำจะประมำณ 20 กว่ำปีก่อน และอีกปัจจัยหนึ่งที่
ท ำให้ประชำชนให้ควำมร่วมมือกับเทศบำลน้อยลงกว่ำแต่ก่อนก็คือ โครงกำรประชำนิยม เพรำะ
โครงกำรในลักษณะนี้ ท ำให้ประชำชนเคยชินกับกำรได้รับผลตอบแทนจำกกำรให้ควำมร่วมมือกับ
เทศบำล และเมื่อเกิดควำมเคยชินเช่นนี้แล้ว กิจกรรมใดที่เข้ำร่วมโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ก็จะไม่
สนใจ  
  ประเด็นต่อมำผู้ให้สัมภำษณ์ได้เล่ำถึงควำมเป็นมำของงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมที่
ตนรับผิดชอบในปัจจุบันว่ำ เมื่อก่อนนี้ตอนที่ตนมำรับรำชกำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ๆ นั้น 
งำนด้ำนสวัสดิกำรยังเป็นงำนที่ใหม่ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพรำะว่ำเดิมเคยเป็นงำนของ
กรมกำรพัฒนำชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงำนของระบบรำชกำรส่วนกลำง กับส่วนภูมิภำค ดังนั้น ในกำรท ำงำน
แรกๆ ของด้ำนสวัสดิกำรสังคมจึงต้องอำศัยกำรเรียนรู้ กำรได้รับค ำแนะน ำจำกกรมกำรพัฒนำชุมชน
เป็นหลัก  
  ตอนต้นของกำรสัมภำษณ์ ผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในแง่ของกำรร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ที่เทศบำลจัดขึ้นในเทศกำลต่ำงๆ ผู้เขียนถึงได้สอบถำมต่อไปว่ำ
นอกจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดงำนเทศกำลต่ำงๆ ของเทศบำลแล้ว หำกเป็นกำรจัดท ำแผนกำรท ำงำน
ของเทศบำลแล้ว จะมีประชำชนให้ควำมสนใจมำกน้อยเพียงใด ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำถ้ำเป็น
ส่วนร่วมในแง่นี้ จะได้รับควำมสนใจมำกกว่ำ   
  ผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวถึงโครงกำรต่ำงๆ ที่เทศบำลรับมอบหมำยจำกรัฐบำลเพ่ือให้
มำด ำเนินงำนในเขตเทศบำล ว่ำมีทั้งโครงกำรที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จและโครงกำรที่ประสบควำมส ำเร็จ 
โครงกำรที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จเช่นโครงกำรกองทุนหมู่บ้ำน ที่ประชำชนน ำเงินจำกกองทุนไปแล้ว 
ไม่ได้น ำไปลงทุนในกิจกำรของตนเอง หรือของชุมชน ดังนั้น เงินที่ได้รับไปจึงไม่ก่อให้เกิดรำยได้ และ
ไม่สำมำรถจ่ำยคืนให้กับกองทุนได้ ส่วนใหญ่จึงมักจะล้มเหลว หรือหำกน ำเงินกองทุนหมู่บ้ำนไปใช้เพ่ือ
กำรเปดดกิจกำรบำงอย่ำงก็ไม่ประสบผลส ำเร็จ เพรำะพ้ืนที่ของเทศบำลนั้นเป็นเขตเมืองที่มีควำมเจริญ
มำกอยู่แล้ว กำรน ำเงินกองทุนหมู่บ้ำนไปลงทุนเพ่ือท ำกิจกำรบำงอย่ำงที่ได้ผลในพ้ืนที่นอกเขต
เทศบำลไม่สำมำรถประสบควำมส ำเร็จในเขตของเทศบำลได้ เช่น กำรลงทุนซื้อโต๊ะและเก้ำอ้ี รวมถึง
เต็นท์ให้เช่ำเมื่อมีงำนเลี้ยงฉลอง ซึ่งประสบควำมส ำเร็จในพ้ืนที่นอกเขตเทศบำล แต่ในเขตเทศบำลนั้น 
มีผู้ให้บริกำรด้ำนนี้มำกอยู่แล้ว จึงไม่ได้รับกำรตอบรับที่ดี  
  อีกประเด็นหนึ่งของกำรเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองในเขตเทศบำลแห่งนี้  คือ       
กำรเกิดขึ้นของห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่ ซึ่งมีสินค้ำพร้อมสรรพทุกอย่ำง ดึงดูดให้ประชำชนโดยทั่วไปใช้
เวลำกับกำรเลือกซื้อของมำกขึ้นในเวลำว่ำง ควำมสนใจที่มีต่อกำรท ำงำนของเทศบำลจึงน้อยลง        
กำรเชื่อมต่อระหว่ำงประชำชนกับเทศบำลจึงน้อยลงตำมไปด้วย โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนที่ ถูกดึง
เข้ำสู่แหล่งของควำมเจริญได้ง่ำย กำรลดลงของกำรเชื่อมโยงระหว่ำงเด็กและเยำวชนกับเทศบำลเห็น
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ได้อย่ำงชัดเจนก็คือกำรมีสถำนศึกษำมำกขึ้น โดยเฉพำะสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ที่ท ำให้เกิด
หอพัก อพำร์ทเมนท์ตำมมำมำกมำย สภำพของเทศบำลจึงถูกเร่งให้กลำยเป็นเมืองใหญ่อย่ำงรวดเร็ว 
ปัญหำอย่ำงหนึ่งที่ตำมมำก็คือกำรเกิดขึ้นของสถำนบันเทิง แหล่งมั่วสุม และยำเสพติดที่ผิดกฎหมำย  
  เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับภำพรวมของกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมว่ำเมื่อเปลี่ยนแปลง
จำกวัฒนธรรมไทยไปสู่วัฒนธรรมแบบใหม่แล้วกำรมีส่วนร่วมของประชำชนน้อยลง ผู้เขียนจึงสอบถำม
ต่อไปในรำยละเอียดในบำงมิติของวัฒนธรรมว่ำแต่ละมิตินั้นส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมอย่ำงไร โดยเริ่ม
จำกกำรถำมถึงกำรเคำรพอำวุโสว่ำส่งผลเสียต่อกำรมีส่วนร่วมหรือไม่ ผู้ให้สัมภำษณ์มีควำมเห็นว่ำ 
กำรเคำรพอำวุโสในสังคมไทยนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในกำรมีส่วนร่วม ในทำงตรงกันข้ำมกลับท ำให้มี
กำรมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้น เพรำะผู้ที่อำยุมำกกว่ำสำมำรถที่จะกระตุ้นให้ผู้ที่อำวุโสน้อยกว่ำหันมำสนใจ
กำรท ำงำนของเทศบำลได้ ประเด็นต่อมำเกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทำง
กำรเมืองแบบมีส่วนร่วมคือควำมผูกพัน ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวว่ำผู้ที่เป็นคนดั้งเดิมในพ้ืนที่เทศบำลมี
ควำมผูกพันมำก จะให้ควำมร่วมมือมำก และผู้ให้สัมภำษณ์ยังได้แสดงควำมเห็นสรุปเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมว่ำอันที่จริงแล้ววัฒนธรรมไทยไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน        
แต่วัฒนธรรมที่ท ำให้กำรมีส่วนร่วมน้อยลงนั้นคือวัฒนธรรมแบบทุนนิยม ที่ท ำให้ผู้คนสนใจแต่เรื่อง
ตัวเองมำกขึ้น ไม่สนใจควำมเป็นไปของท้องถิ่นของตนเอง โดยเรื่องนี้เห็นได้ชัดจำกกำรเปรียบเทียบ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้ให้สัมภำษณ์ในอดีตกับในปัจจุบัน และเห็นได้จำกกำรเปรียบเทียบกำรมี
ส่วนร่วมของผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ กับผู้ที่ยังเป็นเด็กและเยำวชน ซึ่งเด็กและเยำวชนมีควำมสนใจน้อยลง
มำกอย่ำงเห็นได้ชัด 
  กำรสัมภำษณ์ช่วงบ่ำยเป็นกำรสัมภำษณ์ผู้ให้สัมภำษณ์พร้อมกันทั้ง 2 ท่ำน โดย
ทั้ง 2 ท่ำนเป็นเจ้ำหน้ำที่กองสำธำรณสุขของเทศบำลแห่งนี้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงมุ่งเน้นไปที่กำรสัมภำษณ์
ว่ำงำนด้ำนสำธำรณสุขของเทศบำลแห่งนี้ มีประชำชนมีส่วนร่วมมำกน้อยเพียงใด และมีส่วนร่วม
อย่ำงไร ประเด็นกำรสัมภำษณ์เริ่มจำกกำรสอบถำมถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำน
ของเทศบำล ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ได้อธิบำยว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
แห่งนี้นั้น เป็นกำรมีส่วนร่วมใน 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน และกำรแสดง
ควำมคิดเห็น กำรมีส่วนร่วมในกำรสรุปติดตำมกำรท ำงำนของเทศบำลตำมที่ได้วำงแผนแล้ว 
  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเกิดขึ้นได้อย่ำงรำบรื่นเพรำะกำรท ำหน้ำที่ส่งเสริม
ของเจ้ำหน้ำที่ อสม. ซึ่งมักจะเป็นกรรมกำรชุมชนด้วย ดังนั้น จึงท ำหน้ำที่ทั้งทำงด้ำนสำธำรณสุขไป
พร้อมๆ กับกำรท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนของประชำชน และกำรเป็นผู้รวบรวมควำมคิดเห็นของประชำชน
เพ่ือถ่ำยทอดไปสู่เทศบำลด้วย แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพรำะโดยพ้ืนฐำนแล้วประชำชนมีควำมสนใจในกำรท ำงำน
ของเทศบำลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วย  
  ผู้ให้สัมภำษณ์ได้อธิบำยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรท ำงำน
ของเทศบำล ว่ำจำกกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำเห็นว่ำประชำชนติดตำมกำรท ำงำนของเทศบำลอย่ำงใกล้ชิด 
เมื่อพบเห็นควำมบกพร่องในกำรท ำงำนในส่วนใดก็จะแจ้งให้เทศบำลทรำบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขทัน      
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องถนน หรือสำธำรณูปโภคอ่ืนๆ โดยช่องทำงกำรติดต่อก็มีหลำกหลำย ทั้งกำรติดต่อ
ทำงโทรศัพท์ ซึ่งนอกจำกประชำชนจะรู้ถึงเบอร์ที่ต้องโทรติดต่อในแต่ละเรื่องแล้ว สิ่งหนึ่ งที่แสดงให้
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เห็นถึงควำมใกล้ชิดระหว่ำงประชำชนกับเทศบำลก็คือกำรที่ประชำชนทรำบแม้กระทั่งชื่อของผู้ที่จะ
รับโทรศัพท์ในเรื่องนั้น (แสดงให้เห็นว่ำไม่ได้มีเพียงควำมสัมพันธ์ตำมหน้ำที่เท่ำนั้น)  
  กำรติดตำมกำรท ำงำนของเทศบำลอย่ำงใกล้ชิดที่กล่ำวถึงข้ำงต้นนั้น ผู้ให้
สัมภำษณ์มองว่ำส่วนหนึ่งเป็นเพรำะเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของตนเอง แต่ก็มีหลำยกรณีที่
ผู้ให้สัมภำษณ์เชื่อว่ำกำรติดตำมนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สำธำรณะของชุมชน เกิดจำกควำมมีจิต
สำธำรณะของประชำชนเหล่ำนั้นเองด้วย โดยผู้ให้สัมภำษณ์ได้ยกตัวอย่ำงว่ำมีหลำยครั้งที่เมื่อประชำชน
เห็นควำมบกพร่อง ช ำรุดเสียหำยของสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ก็จะด ำเนินกำรแก้ไขไปด้วยตนเอง ไม่ได้
คอยให้เทศบำลไปแก้ไขให้เพียงอย่ำงเดียว และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วจึงได้โทรมำแจ้งเทศบำลอีกด้วยว่ำ
ได้แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  ประเด็นต่อมำที่ผู้เขียนสอบถำมผู้ให้สัมภำษณ์ทั้งสองท่ำนคือเรื่องวิธีกำรที่
เทศบำลใช้เพ่ือท ำให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลมำกขึ้น ค ำตอบที่ผู้ให้
สัมภำษณ์อธิบำย ประกอบไปด้วย 4 ประกำร ด้วยกัน ได้แก่ ควำมใกล้ชิดระหว่ำงเทศบำลกับประชำชน 
ซึ่งเกิดขึ้นได้เพรำะทัศนคติที่เจ้ำหน้ำที่เทศบำลมีต่อประชำชน และทัศนคติที่ประชำชนมีต่อเทศบำล
นั้นเป็นควำมรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีลักษณะผูกพันกันเหมือนกับเป็นครอบครัว ประกำร
ต่อมำคือกำรตอบสนองที่เทศบำลมีต่อกำรแสดงควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรที่ประชำชนมี กล่ำวคือ 
เทศบำลได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรตอบสนองควำมคิดและควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงมำก สิ่งใดที่ได้
รับรู้มำจะต้องได้รับกำรตอบสนอง กำรติดตำมเพ่ือให้ด ำเนินกำรตำมนั้น ตรำบใดที่ทรัพยำกรที่มีนั้น
เอ้ืออ ำนวย ประกำรต่อมำคือกำรติดต่อสื่อสำร ให้ค ำอธิบำยกับประชำชนในเรื่ องต่ำงๆ ที่ประชำชน
สนใจหรือสงสัย โดยเฉพำะเมื่อมีข้อเรียกร้องที่เทศบำลไม่สำมำรถด ำเนินกำรตอบสนองได้ อย่ำงน้อย
เทศบำลจะต้องมีค ำอธิบำยให้กับกำรไม่ตอบสนองนั้น และประกำรสุดท้ำยคือกำรส่งเสริมโดยภำค
ส่วนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ อสม. และสมำชิกสภำ ที่คอยถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำรจำกเทศบำล
ไปสู่ประชำชนทุกชุมชน รวมทั้งเป็นสื่อสำรถ่ำยทอดควำมคิดของประชำชนกลับไปสู่เทศบำลเพ่ือ
น ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรท ำงำนอีกด้วย 
 5) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดนนทบุรี 
  ในกำรเก็บรวมรวมข้อมูลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ 
ผู้ให้สัมภำษณ์คือนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่ำผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่ง) และ
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่ำผู้ให้สัมภำษณ์คนที่สอง) กำรสัมภำษณ์เป็นไป
ตำมประเด็นกำรสัมภำษณ์ 3 ประเด็นเป็นส ำคัญ ได้แก่ ลักษณะกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และวิธีกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้
เพ่ือกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมกับกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
  ในประเด็นแรก ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งให้ข้อมูลว่ำ ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงดี แม้ว่ำจะมีควำมต่ำงในเรื่องเชื้อชำติศำสนำ เพรำะพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แห่งนี้ มีประชำชนที่เป็นทั้งชำวรำมัญ ชำวมุสลิม และชำวไทยเชื้อสำยจีนซึ่งเป็นส่วนน้อย แต่ทั้งหมด
นี้ก็ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอย่ำงสม่ ำเสมอ และจำกนั้นผู้ให้
สัมภำษณ์คนที่หนึ่งจึงได้อธิบำยต่อไปว่ำเหตุที่มีกำรส่วนร่วมอย่ำงทั่วถึงและสม่ ำเสมอนี้เป็นเพรำะ
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ประชำชนมีควำมผูกพันกับพ้ืนที่นี้เป็นอย่ำงดี เป็นคนที่อยู่ที่นี่มำแต่เดิม ไม่ใช่ผู้ที่ย้ำยถิ่นที่อยู่มำจำกที่
อ่ืน ประชำชนส่วนใหญ่ท ำอำชีพเกษตรกรรม 
  ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งได้อธิบำยต่อไปว่ำลักษณะที่ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
นั้น มีทั้งกำงสนับสนุนกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนเงิน       
กำรสนับสนุนเครื่องมือในกำรท ำงำน เช่น จอบ เสียม หรือเครื่องมือพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ที่มีกันในครัวเรือน 
เพ่ือช่วยกันท ำนุบ ำรุงสถำนที่สำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นต้น รวมถึงกำรสนับสนุน
ก ำลังกำย เพ่ือกำรท ำนุบ ำรุงสถำนที่สำธำรณะเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งก็ย้ ำว่ำได้รับ
ควำมร่วมมือในเรื่องต่ำงๆ ในลักษณะนี้เป็นอย่ำงดี  
  ผู้เขียนได้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ต่อไปว่ำ นอกจำกกำรร่วมมือใน        
กำรด ำเนินงำนบำงส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแล้ว ยังมีควำมร่วมมือในด้ำนกำรวำงแผน ซึ่ง
ประชำชนจะเข้ำมำร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะตัดสินใจท ำ และ
ตัวผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งเองซึ่งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็มีแนวคิดที่จะท ำงำนโดยวำงตัว
ให้ใกล้ชิดกับประชำชน ซึ่งเรื่องนี้ ผู้เขียนได้เห็นสิ่งที่ยืนยันได้จำกเหตุกำรณ์จริงขณะที่สัมภำษณ์ 
เพรำะมีประชำชนเดินขึ้นมำพบกับผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งอย่ำงน้อย 3 รำย ระหว่ำงที่สัมภำษณ์เป็น
เวลำไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง นอกจำกนี้ ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งยังได้อธิบำยว่ำกำรจัดงำนรื่นเริงในเทศกำล
เฉลิมฉลองต่ำงๆ ตนเองก็จะร่วมงำนทุกครั้งเพ่ือให้ประชำชนรู้สึกถึงควำมเป็นกันเองระหว่ำงผู้บริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประชำชน รวมไปถึงบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย  
  ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งได้กล่ำวถึงกำรสนับสนุนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
เมื่อเชิญให้ประชำชนมำประชุมร่วมกัน ว่ำทุกครั้งที่มีกำรประชุมอย่ำงน้อยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็
จะจัดเตรียมเครื่องดื่มไว้รับรองให้กับประชำชน หรืออำหำรเล็กๆ น้อยๆ ลักษณะของกำรประชุมนี้จะ
จัดเวียนไปที่ละหมู่ ดังนั้น ขนำดของพ้ืนที่จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมเพ่ือ
ร่วมกันวำงแผน ผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวถึงขั้นตอนของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลว่ำ จะเริ่มจำกกำรคิดโดยกลุ่มผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก่อน เมื่อได้แผนฉบับร่ำง
แล้วก็จะน ำแผนนั้นไปให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นว่ำจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตรงส่วนใด ซึ่ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็สำมำรถที่จะปรับแก้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนได้       
ถ้ำหำกเกิดควำมคิดที่ขัดแย้งกันว่ำสิ่งใดจะต้องท ำทันที สิ่งใดจะต้องชะลอไป ก่อนผู้บริหำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะใช้ควำมจ ำเป็น ควำมเร่งด่วนของปัญหำเป็นเกณฑ์ในกำรตัดสินใจ เพ่ือไม่ให้
ประชำชนเข้ำใจ และไม่รู้สึกติดค้ำงประเด็นอะไรในกำรตัดสินใจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แต่โดย
ส่วนใหญ่กำรประชุมกับประชำชนจะออกมำในรูปของกำรตัดสินใจว่ำจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแผน 
มำกกว่ำจะเป็นกำรอภิปรำย  
  เมื่อทรำบถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพอสมควรแล้ว ผู้เขียนจึงสอบถำม
ต่อไปถึงเรื่องกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรอ่ืน โดยสอบถำมเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ
กำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลมำว่ำในฐำนะท่ีตนเองเป็นผู้บริหำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ ตนเองมีนโยบำยที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
สื่อสำรให้ประชำชนรับรู้เรื่องรำวเกี่ยวกับกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอย่ำงสม่ ำเสมอ 
และยังคอยก ำกับดูแลให้บุคลำกรทุกคนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท ำงำนอย่ำงสุจริตตำมไปด้วย  
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  เมื่อผู้เขียนสัมภำษณ์ถึงประเด็นที่สองคือเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมหรือปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคในกำรมีส่วนร่วมนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำควำมผูกพันกับพ้ืนที่เป็นปัจจัยส ำคัญของกำรมี
ส่วนร่วม ประชำชนที่มีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอมักจะเป็นคนในพ้ืนที่ที่อยู่ที่นี่มำแต่เดิม และเนื่องจำก
ผู้เขียนทรำบข้อมูลเบื้องต้นว่ำพ้ืนที่นี้มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมมำก จึงได้สอบถำมผู้ให้
สัมภำษณ์ว่ำควำมแตกต่ำงทำงชำติพันธุ์นี้เป็นอุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วมอย่ำงไรบ้ำงหรือไม่ ซึ่ งผู้ให้
สัมภำษณ์ทั้งสองคนก็ให้ค ำตอบไปในทำงเดียวกันว่ำไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่ำงใด กำรจัดงำนสังสรรค์
ในเทศกำลต่ำงๆ ก็มีประชำชนจำกทุกชำติพันธุ์ ไม่ว่ำจะเป็นชำวรำมัญ ชำวมุสลิม หรือชำวจีนก็มำ
ร่วมงำนกันพร้อมเพรียง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเองก็ให้ควำมส ำคัญทุกชำติพันธุ์อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงกัน ซึ่งน่ำจะสร้ำงควำมขัดแย้งและกลำยเป็นอุปสรรคต่อกำรมี
ส่วนร่วมก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค ผู้ให้สัมภำษณ์ซึ่งเป็นนำยกได้รับกำรเลือกตั้งมำ หำกต้องไปประสำนงำน
กับหมู่ที่ตนเองไม่ได้ชนะในกำรเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นปัญหำ เพรำะประชำชนมีวุฒิภำวะพอที่จะยอมรับ
ผลกำรเลือกตั้ง และท ำงำนร่วมกับคนที่ได้รับเลือกมำอย่ำงถูกต้องตำมกติกำ  
  ประเด็นต่อมำซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นสุดท้ำยของกำรสัมภำษณ์คือเรื่อง
วิธีกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำร ซึ่ง
ผู้ให้สัมภำษณ์คนที่หนึ่งและผู้ให้สัมภำษณ์คนที่สองร่วมกันให้ข้อมูลว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้
ใช้ผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อันได้แก่ นำยกและรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) 
ข้ำรำชกำรประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (เช่น ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) ผู้ใหญ่บ้ำน 
และสมำชิกสภำ (ซึ่งเป็นตัวแทนของประชำชนในแต่ละหมู่) เป็นเหมือนจุดเชื่อมให้เข้ำถึงประชำชน 
ทั้งถ่ำยทอดข้อมูลกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไปสู่ประชำชนและกำรส่งข้อมูลจำก
ประชำชนกลับมำ วิธีกำรอีกอย่ำงหนึ่งที่ใช้กระตุ้นส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมคือกำรพบปะพูดคุยกัน
ระหว่ำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับประชำชนอย่ำงทั่วถึง กล่ำวคือ นำยกองค์กำรบริหำร      
ส่วนต ำบลจะลงไปร่วมในกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำนในทุกๆ หมู่ ซึ่งวิธีกำรนี้น ำมำซึ่งวิธีกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมอย่ำงต่อมำ นั่นคือ กำรที่ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสดงให้เห็นอย่ำงชัดแจ้งว่ำพร้อม
ที่จะท ำงำนตอบสนองควำมคิดและควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงจริงจัง และวิธีกำรสุดท้ำยที่ผู้ให้
สัมภำษณ์กล่ำวถึงก็คือกำรสื่อสำรกับประชำชนภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอย่ำงสม่ ำเสมอ 
โดยจะใช้ทั้งป้ำยประกำศ กำรสื่อสำรข้อมูลผ่ำนตัวแทนของประชำชนลงไป และกำรใช้เสียงตำมสำย
ซึ่งจัดเป็นประจ ำทุกวัน  
 6) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในจังหวัดปทุมธำนี 
  กำรสัมภำษณ์ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธำนี เป็น      
กำรสัมภำษณ์ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส่วนบริหำรงำนทั่วไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักปลัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ประเด็นกำรสัมภำษณ์แยกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ สภำพและลักษณะกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จำกนั้นเป็นกำรสัมภำษณ์เรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และสุดท้ำยเป็นเรื่องวิธีกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนมำกยิ่งขึ้น  
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  ผู้เขียนได้สอบถำมผู้ให้สัมภำษณ์โดยเริ่มจำกกำรสอบถำมว่ำประชำชนมีส่วนร่วม 
กับกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในรูปแบบใดบ้ำง ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ได้อธิบำยว่ำ
ประชำชนจะมีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 3 ปี มีส่วนร่วมใน       
กำรประชุมสภำ และมีส่วนร่วมในกำรท ำแผนชุมชน โดยวิธีกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะใช้เพ่ือ
แจ้งและเชิญชวนให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมคือกำรท ำหนังสือประชำสัมพันธ์ ส่งผ่ำนไปทำงสมำชิก
สภำ และก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ซึ่งกำรตอบรับก็ค่อนข้ำงดี แต่ผู้ที่เข้ำร่วมในกำรประชุมแต่ละครั้งก็จะเป็น
คนกลุ่มเดิมๆ มำร่วมในเวลำที่แจ้งไว้ล่วงหน้ำ นอกจำกนี้ หำกเปรียบเทียบหมู่ที่มีประชำกรมำกน้อย
ต่ำงกัน ก็จะพบว่ำสัดส่วนของประชำชนที่มำร่วมจะมำกหำกเป็นหมู่ที่มีประชำกรน้อย แต่ถ้ำเป็นหมู่ที่
มีประชำกรมำกจะมีสัดส่วนของผู้ที่มีส่วนร่วมน้อย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอำจเป็นเพรำะลักษณะของหมู่ที่มี
ประชำกรมำกนั้น เป็นหมู่ที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้ำนจัดสรรมีควำมเป็นเมือง ส่วนใหญ่เป็นคนต่ำงถิ่น 
และผู้คนส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนประจ ำของตนเองมำกกว่ำ   
  ประเด็นต่อมำที่ผู้เขียนสอบถำมก็คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ให้ค ำตอบว่ำ ปัจจัยแรกที่เห็นผลอย่ำงชัดเจนคือเวลำ กล่ำวคือ หำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจัดกำรประชุมในเวลำที่ประชำชนสะดวก ก็จะมีผู้เข้ำร่วมมำก จำกประสบกำรณ์ของ
ผู้ให้สัมภำษณ์ท ำให้ทรำบว่ำเวลำเย็นๆ หลังเลิกงำนเป็นเวลำที่จะมีคนมำร่วมมำก ในทำงตรงกันข้ำม 
หำกจัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นในเวลำอ่ืนจะได้รับควำมร่วมมือน้อยมำก และข้อสังเกตอีกอย่ำง
หนึ่งของผู้ให้สัมภำษณ์คือ ในช่วงเวลำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมจ ำเป็นต้องเชิญประชำชน
มำร่วมประชุมบ่อย ก็จะมีผู้มำร่วมประชุมน้อยลง  
  ปัจจัยต่อมำที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเข้ำมีส่วนร่วมของประชำชนก็คือ สิ่งจูงใจ 
เช่น เครื่องอุปโภคบริโภคเล็กๆ น้อยๆ ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะจัดหำให้กับประชำชนผู้ที่มำร่วม
ในกำรประชุม หรือกำรท ำประชำคม รวมไปถึงกำรเตรียมอำหำร เตรียมกำรจัดเลี้ยงให้แก่ผู้ที่มำร่วม
ประชุม ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท ำอย่ำงสม่ ำเสมอ และในระยะหลังๆ หำกประชำชนทรำบถึงกำร
นัดประชุมกันก็จะเริ่มเป็นฝ่ำยที่จะถำมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก่อนว่ำมีสิ่งจูงใจอะไรมำแจกบ้ำง 
หำกไม่มีสิ่งใดมำมอบให้เลยก็จะไม่สนใจ อย่ำงไรก็ตำม กำรให้สิ่งจูงใจนี้ไม่ได้ส่งผลแต่ในด้ำนกำรส่งเสริม
ให้ประชำชนมำเข้ำร่วมเพียงด้ำนเดียว เพรำะผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำเคยมีบำงครั้งที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนัดประชุม แต่ประชำชนรู้สึกไม่พอใจที่กำรไปร่วมประชุมครั้งก่อนหน้ำนั้นตนเองไม่ได้รับ
สิ่งจูงใจ (เพรำะองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่สำมำรถที่จะน ำมำแจกได้ครบทุกครัวเรือน) และอีกสิ่ง
หนึ่งที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้เลือกที่จะแสดงออกให้ประชำชนเห็น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรมี
ส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้นคือกำรตอบสนองต่อควำมคิดเห็นที่ประชำชนแสดงออกในกำรประชุม หรือกำรท ำ
ประชำคม และในทำงตรงกันข้ำม ก็แสดงให้เห็นว่ำหำกประชำชนไม่ร่วมในกำรประชุม หรือกำรท ำ
ประชำคม ก็มีควำมเป็นไปได้สูงที่ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของตนเองก็จะไม่ได้รับกำรตอบสนอง 
โดยในเรื่องนี้ผู้ให้สัมภำษณ์ได้ให้ข้อมูลว่ำ เคยมีกรณีที่ประชำชนบำงส่วนไม่ได้เข้ำร่วมท ำประชำคม  
แต่จะมำแสดงควำมคิดเห็นภำยหลังจำกที่ท ำประชำคมเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งผู้บริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่รับข้อเสนอของประชำชนกลุ่มนั้น และตอกย้ ำว่ำหำกต้องกำรให้      
ควำมคิดเห็นของตนได้รับกำรตอบสนอง จะต้องเสนอควำมคิดผ่ำนกระบวนกำรท ำประชำคมพร้อมๆ 
กันกับประชำชนคนอ่ืนในครั้งถัดไป  
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  ปัจจัยต่อมำที่ผู้ให้สัมภำษณ์สังเกตว่ำน่ำมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมคือ อำยุ 
กล่ำวคือ ผู้ที่มำร่วมกำรประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น เกือบจะทั้งหมดเป็นผู้ที่อำยุมำกกว่ำ      
40 ปี โดยคนรุ่นเด็กกว่ำนั้นจะไม่ค่อยสนใจในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเท่ำใดนัก 
ส่วนในแง่ของอำชีพนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวว่ำส่วนใหญ่ผู้ที่มีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
อย่ำงสม่ ำเสมอจะเป็นชำวนำ หรือเกษตรกร ในแง่ของกำรศึกษำนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมมำก ส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ที่กำรศึกษำระดับพ้ืนฐำนเท่ำนั้น ส่วนคนที่มีกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป จะให้ควำมสนใจ
กับกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้อยมำก และข้อสังเกตอีกประกำรหนึ่งของผู้ให้สัมภำษณ์
คือประชำชนที่มีควำมผูกพันกับท้องถิ่นมำก เป็นผู้ที่มีพ้ืนเพเดิมอยู่ในพ้ืนที่เป็นกลุ่มคนที่ให้ควำมร่วมมือ 
และมีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นอย่ำงดี  
  กำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกบประชำชนก็มีส่วนใน     
กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมมำกขึ้นได้ โดยสื่อที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้แล้วได้ผลก็คือ     
กำรประกำศทำงเสียงตำมสำย หรือกำรใช้รถโฆษณำเวียนกระจำยข่ำวตำมหมู่ต่ำงๆ ในเขตของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส่วนสื่อที่มีกำรใช้แต่มักไม่ได้ผลในกำรเผยแพร่คือกำรประชำสัมพันธ์
เรื่องรำวต่ำงๆ ผ่ำนทำงบอร์ดประชำสัมพันธ์  
  กำรส่งเสริมของผู้ใหญ่บ้ำนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ให้สัมภำษณ์มีควำมเห็นว่ำส่งผล
ต่อกำรมีส่วนร่วมได้ โดยหมู่ที่ประชำชนมีส่วนร่วมมำกๆ นั้น เป็นหมู่ที่ผู้ใหญ่บ้ำนเข้ำถึงประชำชน
อย่ำงแท้จริง บำงหมู่นั้น ผู้ใหญ่บ้ำนท ำหน้ำที่เหมือนกับเป็นผู้ตระเตรียมกำรประชุม พูดคุยนอกรอบ
กับลูกบ้ำนของตนเองมำก่อนที่จะมำแสดงควำมคิดเห็นต่อเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       
ในกำรท ำประชำคม ท ำให้กำรตกลง และตัดสินใจเกี่ยวกับแผนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นยิ่งขึ้นอีกด้วย  
  แม้ว่ำจะตัดสินใจเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับชุมชนผ่ำนกำรท ำประชำคม แต่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก็ยังคงประสบกับปัญหำว่ำประชำชนเกิดควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน แต่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจะใช้กำรวำงหลักเกณฑ์ประกอบกำรตัดสินใจตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือป้องกัน
ไม่ได้เกิดควำมขัดแย้งขึ้น  
  เนื่องจำกค ำตอบที่ได้จำกผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่เป็นกำรกล่ำวถึงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรท ำประชำคม ผู้เขียนจึงสอบถำมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในลักษณะอ่ืน
ดังที่ผู้ให้สัมภำษณ์อธิบำยไว้ตอนต้น อันได้แก่ กำรเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์อธิบำยเรื่องนี้เพ่ิมเติมว่ำ อันที่จริงแล้วประชำชนโดยทั่วไปสำมำรถที่จะ
เข้ำรับฟังกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ แต่มีน้อยมำกที่จะเข้ำร่วมรับฟัง จะมีก็เฉพำะ
กรณีที่ประชำชนคนนั้นๆ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมสภำครั้งนั้นเท่ำนั้นจึงจะเข้ำร่วมรับฟัง
กำรประชุม  
  ประชำชนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งนี้ยังได้มีโอกำสมีส่วนร่วมใน        
กำรตรวจสอบกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อย่ำงเช่น กำรเป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
ตรวจงำนก่อสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แต่มีข้อจ ำกัดตรงที่ประชำชนโดยทั่วไปนั้นไม่เข้ำใจ
กระบวนกำรในกำรตรวจสอบ ดังนั้น จึงต้องมีกำรแต่งตั้งประธำนชุมชนหรือก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนมำท ำ
หน้ำที่ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ให้สัมภำษณ์มีข้อสังเกตว่ำ แม้ว่ำประชำชนจะไม่ได้เข้ำมำเป็นกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ประชำชนโดยทั่วไปก็ยังคงติดตำมกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำร     
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ส่วนต ำบลอย่ำงใกล้ชิด คอยสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ว่ำใช้งบประมำณมำก
น้อยเพียงใด คอยเปรียบเทียบกำรด ำเนินโครงกำรที่ท ำให้กับชุมชนต่ำงๆ ว่ำมีควำมเป็นธรรมหรือไม่
อยู่ตลอดเวลำ 
 7) เทศบำลในจังหวัดปทุมธำนี 
  ผู้ เขียนสัมภำษณ์ผู้ ให้สัมภำษณ์หนึ่งท่ำนจำกเทศบำลแห่งหนึ่งในจังหวัด
ปทุมธำนี ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนนี้เป็นข้ำรำชกำรประจ ำอยู่ในเทศบำลแห่งนี้ ต ำแหน่งหัวหน้ำงำนสวัสดิกำร
สังคมของเทศบำล ประเด็นกำรสัมภำษณ์ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ สภำพและลักษณะ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในเทศบำลนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำน
ของเทศบำล และประเด็นสุดท้ำยคือวิธีกำรที่เทศบำลใช้เพ่ือให้กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชำชนมี     
ส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนของเทศบำล แต่เนื่องผู้เขียนได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ให้สัมภำษณ์ว่ำ      
กำรสัมภำษณ์ที่เทศบำลนี้เป็นกำรสัมภำษณ์หลังจำกกำรสัมภำษณ์ที่ได้สัมภำษณ์ที่อ่ืนมำบ้ำงแล้ว ผู้ให้
สัมภำษณ์จึงมีควำมประสงค์จะทรำบถึงข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ที่อ่ืนๆ ก่อนหน้ำนี้เพ่ือเปรียบเทียบ
กับข้อมูลที่เป็นจริงที่เทศบำลนี้ และจะได้ให้ข้อมูลที่เห็นข้อเปรียบเทียบชัดเจน ดังนั้น กำรสัมภำษณ์
ครั้งนี้จึงเริ่มต้นด้วยกำรที่ผู้เขียนให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ให้สัมภำษณ์ว่ำในที่อ่ืนๆ ที่ไปสัมภำษณ์มำ 
ประชำชนมีส่วนร่วมอย่ำงไรบ้ำงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลต่อกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำงๆ ได้ใช้กลวิธีอย่ำงไรเพ่ือกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนของตนเอง ดังนั้น เนื้อหำกำรสัมภำษณ์แห่งนี้จึงมี
ส่วนหนึ่งที่เป็นกำรเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ อยู่ ด้วย ซึ่งมีประเด็นและ
รำยละเอียดดังนี้ 
  ประเด็นแรกที่ผู้เขียนสัมภำษณ์คือเรื่องลักษณะและวิธีกำรที่ประชำชนจะมี      
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของเทศบำลแห่งนี้ ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำประชำชนมีส่วนร่วมใน    
กำรเสนอสิ่งที่ตนเองต้องกำรพัฒนำในชุมชนของตนเอง เพ่ือรวมออกมำเป็นแผนพัฒนำฯ มีกำรพิจำรณำว่ำ
โครงกำรใดชุมชนท ำเองได้ และโครงกำรใดชุมชนจะสำมำรถท ำร่วมกับเทศบำลได้ โดยโครงกำรที่
ได้รับกำรเสนอมำนั้น จะต้องมำผ่ำนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญก่อน เนื่องจำกเทศบำลไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ทุกโครงกำรภำยใต้ระยะเวลำและงบประมำณที่จ ำกัด  
  ในแง่ของกำรติดตำมกำรท ำงำนของเทศบำลนั้นทุกๆ เดือนจะมีกำรประชุม
ประชำชนในชุมชน โดยมีอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน หรือ อสม. ท ำหน้ำที่เป็นแกนกลำงใน
กำรเชื่อมประชำชนกับเทศบำล และในกำรประชุมนี้ จะมีผู้รับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ ของเทศบำล
มำร่วมประชุม เพ่ือจะได้พบกับประชำชน ได้ตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับงำนของตนเอง ที่ประชำชนอำจ
สนใจถำมได้ทันที ส่วนกำรประเมินผลกำรท ำงำนของเทศบำลนั้น ประชำชนจะได้มีส่วนในกำรประเมินผล
ผ่ำนระบบกำรประเมินผลที่เทศบำลจัดท ำอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยประสำนงำนกับสถำบันกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำในกำรประเมินผลกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ของเทศบำล ซึ่งสถำบันกำรศึกษำแห่งนี้ก็จะ
ไปรวบรวมข้อมูลกำรท ำงำนของเทศบำลมำจำกประชำชนในเขตเทศบำล แล้วจัดท ำสรุปผลกำรประเมิน
เพ่ือแจ้งให้เทศบำลทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนของตนเอง โดยผลกำรประเมินนี้จะมีรำยละเอียด     
แยกเป็นงำนแต่ละด้ำนของเทศบำลว่ำงำนด้ำนใดมีผลกำรประเมินเป็นอย่ำงไร ซึ่งกองวิชำกำรและ
แผนของเทศบำลจะเป็นผู้แจกแจงและส่งให้ผู้รับผิดชอบงำนแต่ละด้ำนของเทศบำลได้รับทรำบและ
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น ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณถัดไป นอกจำกกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนข้ำงต้นแล้ว 
ผู้ให้สัมภำษณ์ได้ขยำยควำมต่อไปอีกว่ำ จะมีคณะกรรมกำรแผนฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ครู ผู้แทนชุมชน 
และองค์กรเอกชนในพ้ืนที่ มำท ำหน้ำที่เป็นผู้ควบคุมโครงกำรต่ำงๆ ของเทศบำลว่ำมีกำรปฏิบัติงำน
ตรงตำมเป้ำมำยหรือไม่ และกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพียงพอ หรือมำกเกินไปหรือไม่  
  ผู้ให้สัมภำษณ์ได้ให้ข้อมูลว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในเทศบำลแห่งนี้ จะมี
ทั้งส่วนร่วมโดยอ้อม กล่ำวคือ มีส่วนร่วมผ่ำนตัวแทนของตนเองได้และกำรมีส่วนร่วมโดยตรง กล่ำวคือ 
ประชำชนแต่ละคนสำมำรถเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของเทศบำลใน
ระหว่ำงกำรประชุมต่ำงๆ ที่มีอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอได้ แต่ในกำรมีส่วนร่วมโดยตรงนี้ ผู้ให้สั มภำษณ์ให้
ควำมเห็นว่ำยังเกิดขึ้นกับคนกลุ่มเล็กในวงที่จ ำกัดเท่ำนั้น เมื่อเทียบกับประชำชนทั้งหมดในเขตของ
เทศบำล ซึ่งมีประชำชนอยู่นับแสนคน แต่เทศบำลก็พยำยำมท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน โดยกำรสังเกตว่ำกำรไปจัดประชุมประชำชนในเวลำใด จะมีประชำชนกลุ่ มใดเข้ำร่วม
ได้มำก เมื่อถึงเวลำที่ต้องกำรควำมคิดเห็นของประชำชนกลุ่มนั้นก็จะเลือกเวลำที่ประชำชนกลุ่มนั้น
สะดวก เช่น หำกพบว่ำกำรจัดประชุมในเวลำงำนของวันธรรมดำของสัปดำห์ มีผู้สูงอำยุเข้ำร่วมได้มำก 
ครั้งหน้ำถ้ำต้องกำรควำมคิดเห็นจำกผู้สูงอำยุ เทศบำลก็จะเลือกจัดประชุมในช่วงกลำงวัน เป็นต้น  
  ประเด็นต่อมำของกำรสัมภำษณ์คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม ซึ่งผู้ให้
สัมภำษณ์กล่ำวว่ำมีเหตุส ำคัญอันแรกคือกำรมีควำมเชื่อว่ำตนเองสำมำรถช่วยเหลือท้องถิ่นได้  
สำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำนของท้องถิ่นได้ เหตุต่อมำกคือควำมเชื่อมั่นที่ประชำชนมีต่อ
เทศบำล ซึ่งหมำยถึงควำมเชื่อมั่นว่ำเทศบำลจะท ำงำนอย่ำงจริงจังเพ่ือตองสนองควำมคิดและควำม
ต้องกำรของประชำชน โดยสิ่งที่เทศบำลท ำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นนี้คือ กำรแสดงให้เห็น
ว่ำทุกควำมคิดที่ประชำชนเสนอ ถูกพิจำรณำตำมขั้นตอนของกำรก ำหนดแผนกำรท ำงำนของเทศบำล 
เรื่องใดที่เป็นข้อเรียกร้องที่เทศบำลสำมำรถตอบสนองได้ทันทีเทศบำลก็จะด ำเนินกำรในทันที  
  ผู้ให้สัมภำษณ์ได้อธิบำยต่อไปว่ำในกำรกระตุ้นและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมนั้น 
เทศบำลไม่ได้เพียงมุ่งหวังที่จะให้ประชำชนมำร่วมมำกๆ เท่ำนั้น แต่ยังพยำยำมที่จะหำวิธีกำรที่จะท ำ
ให้ผู้ที่มำร่วมในกำรประชุมนั้นได้พูด ได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึงกัน วิธีกำรที่เทศบำลใช้เพ่ือให้
แสดงควำมคิดเห็นมำกขึ้นนั้นคือกำรเปดดโอกำสให้ประชำชนที่เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นทั้งกำรพูดใน
ที่ประชุม และกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนกำรเขียนใส่กระดำษ ทั้งนี้เพรำะหำกใช้เพียงกำรพูดในที่
ประชุมเท่ำนั้น สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในกำรประชุมก็คือ ผู้ที่พูดเก่ง หรือมีควำมมั่นใจมำกๆ เท่ำนั้นที่จะ
เป็นคนพูด แต่ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจเรื่องต่ำงๆ ของเทศบำลนั้นอำจอยู่กับประชำชนที่ไม่ค่อย
กล้ำพูดด้วยก็เป็นได้ และกำรที่ให้ประชำชนเขียนควำมคิดใส่กระดำษเช่นนี้ ยังมีข้อดีอีกอย่ำงหนึ่งคือ
กำรท ำให้ประชำชนมั่นใจในควำมลับของกำรเสนอควำมคิด ซึ่งเมื่อเชื่อว่ำเป็นควำมลับแล้ว ก็จะมี
ควำมปลอดภัยด้วย นอกจำกนี้ เทศบำลยังสังเกตพฤติกรรมกำรประชุมของประชำชนในช่วงอำยุที่
ต่ำงกันอีกด้วยว่ำ โดยปกตินั้น ผู้ที่รู้ตัวว่ำตนเองอำยุน้อย อำวุโสยังไม่มำก มักจะไม่แสดงควำมคิดเห็น
ในเรื่องที่ผู้ที่อำวุโสกว่ำได้แสดงควำมคิดเห็นไปแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ให้สัมภำษณ์มีควำมเห็นว่ำเป็นเพรำะ
ควำมคิดแบบสังคมไทยที่เคำรพผู้อำวุโส ผู้ที่อำยุน้อยกว่ำเช่นเด็กและเยำวชนจึงมักไม่กล้ำพูดควำมคิด
ของตนเองที่ต่ำงไปจำกควำมคิดของผู้ใหญ่ ดังนั้น เทศบำลจึงใช้วิธีกำรถำมควำมคิดเห็นจำกเด็กและ
เยำวชนก่อนจำกนั้นจะให้พระที่ร่วมในกำรประชุมได้แสดงควำมคิด และปดดท้ำยด้วยประชำชนทั่วไปที่
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อำวุโสมำกขึ้นซึ่งเป็นตัวแทนชุมชน และเหตุผลต่อมำที่ผู้ให้สัมภำษณ์มองว่ำสำมำรถท ำให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมได้มำกก็คือกำรเล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้แก่ตนเอง กล่ำวคือ หำกประชำชนเห็นว่ำกำรมี
ส่วนร่วมนั้นจะท ำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเองก็จะให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
  นอกจำกปัจจัยต่ำงๆ ที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับควำมคิดและควำมรู้สึก
ของประชำชนแล้ว ปัจจัยแวดล้อมอย่ำงหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมได้ก็คือ กำรสื่อสำรระหว่ำง
ประชำชนกับเทศบำล ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์มองว่ำเมื่อประชำชนได้รับทรำบข้อมูลจำกเทศบำลมำกๆ ได้
สื่อสำรกับเทศบำลมำกขึ้น ควำมสนใจที่ประชำชนมีให้ต่อกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของเทศบำลก็มำกขึ้น
ตำมไปด้วย โดยช่องทำงกำรสื่อสำรที่ผู้ให้สัมภำษณ์มองว่ำเป็นช่องทำงที่ดีในกำรสื่อสำรคือเสียง      
ตำมสำย จดหมำย และกำรโทรศัพท์แจ้งข่ำวต่ำงๆ ไปยังกรรมกำรชุมชนและ อสม. เพ่ือให้ไปกระจำย
ข่ำวสำรต่อประชำชนในพื้นท่ีของตนเองต่อไป ส่วนกำรสื่อสำรที่ใช้ประโยชน์จำก Social Media ต่ำงๆ 
นั้น ผู้ให้สัมภำษณ์มองว่ำท ำให้ได้ข้อร้องเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จะได้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของเทศบำลน้อย ในเรื่องของบทบำทของ อสม. ในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
นี้ ผู้ให้สัมภำษณ์ขยำยควำมว่ำ กำรส่งเสริมของ อสม. จะกระท ำผ่ำนกำรลงพ้ืนที่เพ่ือให้บริกำรเกี่ยวกับ
สุขภำพแก่ประชำชน ซึ่งโดยหน้ำที่หลักแล้ว อสม. เป็นผู้ช่วยของหมอ ในกำรให้บริกำรทำงสุขภำพแก่
ประชำชน แต่ระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่ก็จะพูดคุยกับประชำชนเกี่ยวกับกำรท ำงำนของเทศบำลไปด้วย 
และลักษณะอย่ำงหนึ่งของ อสม. ของเทศบำลแห่งนี้ คือ ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพ้ืนที่ที่อยู่ที่เทศบำล
แห่งนี้มำแต่เดิม มักจะได้รับกำรยอมรับนับถือเป็นอย่ำงดีจำกประชำชนในชุมชนของตนเองอยู่แล้ว ยิ่ง
ท ำให้กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดย อสม. มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของประชำชนได้มำก  
  ผู้เขียนได้สอบถำมผู้ให้สัมภำษณ์เพ่ิมเติมต่อไปว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
อำชีพใดมีมำกที่สุด ผู้ให้สัมภำษณ์ได้ให้ค ำตอบมำว่ำส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่กับบ้ำน ซึ่งอำจจะเป็น
ผู้สูงอำยุที่ไม่ได้ท ำงำน หรือหำกจะเป็นวัยท ำงำนก็จะเป็นวัยท ำงำนที่สำมำรถท ำงำนอยู่กับบ้ำนได้ 
ผู้เขียนจึงได้สอบถำมต่อไปว่ำ ในกรณีของชุมชนที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้ำนจัดสรร กำรมีส่วนร่วมเป็นไป
อย่ำงไร มำกน้อยเพียงใด ผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวว่ำ ในกรณีของชุมชนที่เป็นหมู่บ้ำนจัดสรรนั้น ประชำชน
จะมีส่วนร่วมน้อย เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลำ  
  ผู้เขียนได้สอบถำมถึงกำรสนับสนุน หรือให้สิ่งจูงใจเพ่ือให้ประชำชนเข้ำมำมี  
ส่วนร่วมกับกำรประชุมที่เทศบำลจัดในชุมชนต่ำงๆ ผู้ให้สัมภำษณ์กล่ำวว่ำโดยปกติแล้ว เมื่อเทศบำล
จัดประชุม เมื่อเชิญประชำชนมำประชุมแล้ว ก็มักจะถูกถำมว่ำเทศบำลจะจัดเลี้ยงอำหำรกลำงวันด้วย
หรือไม่ ซึ่งเทศบำลก็มักจะจัดเลี้ยงควบคู่กันไปด้วย เพ่ือเป็นกำรตอบแทนที่ประชำชนให้ควำมร่วมมือ  
  เมื่อผู้เขียนสอบถำมถึงสภำพควำมขัดแย้งในพ้ืนที่ของเทศบำลว่ำโดยปกติแล้ว 
เกิดควำมขัดแย้งในกำรตัดสินใจเรื่องต่ำงๆ ของเทศบำลหรือไม่ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วเทศบำล
ด ำเนินกำรอย่ำงไร ผู้ให้สัมภำษณ์อธิบำยเรื่องนี้ว่ำควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกำรตัดสินใจมักจะเกิดขึ้น
เมื่อเทศบำลต้องตัดสินใจว่ำจะตอบสนองควำมคิดเห็นหรือควำมต้องกำรของชุมชนใดก่อน และ    
ควำมคิดเห็นของชุมชนใดจะต้องถูกชะลอไปก่อน แต่เทศบำลก็จะพยำยำมลดควำมขัดแย้งลงด้วย  
กำรอธิบำยเหตุผล และวิธีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรต่ำงๆ ว่ำโครงกำรที่ถูกเลือกนั้น       
มีควำมส ำคัญอย่ำงไร และมีผลกระทบต่อคนจ ำนวนมำกเพียงใดจึงได้รับกำรตอบสนองก่อน อย่ำงไรก็
ตำมโครงกำรที่ไม่ถูกคัดเลือกมำด ำเนินกำรก็จะไม่ถูกทิ้งไปเสียเลย เพรำะกำรกระท ำเช่นนั้นจะท ำให้
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ประชำชนรู้สึกว่ำข้อเรียกร้องของตนเองไม่ได้รับควำมสนใจ แต่เทศบำลจะน ำโครงกำรที่ถูกชะลอนั้น
ไปพิจำรณำรวมกับโครงกำรที่จะถูกเสนอขึ้นมำใหม่ในรอบต่อไป โครงกำรที่ถูกเสนอขึ้นมำจะถูกตัดทิ้ง
ไปเลยก็ต่อเมื่อเปรียบเทียบกับโครงกำรที่เสนอขึ้นมำใหม่แล้วก็ยังคงมีควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วน
น้อยกว่ำ ซึ่งก่อนที่เทศบำลจะตัดโครงกำรใดทิ้งไปนั้น จะต้องลงไปชี้แจงกับประชำชนในพ้ืนที่ของ
โครงกำรนั้นเสียก่อนทุกครั้ง  
 8) เทศบำลในจังหวัดสมุทรปรำกำร     
  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรสัมภำษณ์ท่ีเทศบำลแห่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ปลัดเทศบำล ซึ่ง
ได้ให้ค ำตอบเกี่ยวกับประเด็นต่ำงๆ ผ่ำนกำรเขียนโดยอธิบำยว่ำ ตั้งแต่ตนเองเข้ำมำท ำหน้ำที่
ปลัดเทศบำลในเทศบำลแห่งนี้ ตนเองคิดเสมอว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นสิ่งส ำคัญในกำรสร้ำง 
กำรเรียนรู้ทำงสังคม (Social Learning) และจะท ำอย่ำงไรให้กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเกิดขึ้น
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง ดังนั้น กำรสร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนเพ่ือให้เกิดคุณภำพกำรตัดสินใจ (Decision Quality) และกำรยอมรับผลของกำรตัดสินใจ 
(Decision Acceptance) เป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรบริหำรท้องถิ่นสมัยใหม่ โดยเฉพำะ          
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและควำมพร้อมในกำรรับผิดชอบ ซึ่งเป็นควำมส ำเร็จของ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ซึ่งเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
  ปัจจุบันกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่เทศบำลแห่งนี้ ได้รับกำรตอบสนอง
เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้เพรำะเทศบำลได้มีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ที่เทศบำลได้
ด ำเนินกำร เช่น โครงกำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำคลองชลประทำนเลียบถนนสุขุมวิท ซึ่งได้รับควำมร่วมมือ
จำกผู้ประกอบกำร ในกำรติดตั้งเครื่องตีน้ ำเติมอำกำศ ถือว่ำเป็นควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนใน        
กำรดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โครงกำรจัดประชุมประชำคมเมืองเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล 
โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำรำยได้ของเทศบำล โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้น ำชุมชนและ
ประชำชนในกำรเตรียมควำมพร้อมและป้องกันสำธำรณภัยต่ำงๆ และอีกหลำยโครงกำรเพ่ือให้ประชำชน
เข้ำไปร่วมในกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ นโยบำยกระบวนกำรบริหำรและตัดสินใจของท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์
ของประชำชนโดยส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงอยู่บนพ้ืนฐำนที่ประชำชนมีอิสระทำงควำมคิด มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรกระท ำ และมีควำมเต็มใจที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมและโครงกำรนั้นๆ  
  ประเด็นต่อมำที่ปลัดเทศบำลให้ค ำตอบคือปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน โดยปลัดเทศบำลให้ค ำตอบว่ำปัจจัยสภำพแวดล้อม ปัจจัยทำงกำรบริหำรและปัจจัยทำง
วัฒนธรรมของประชำชน มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แต่ข้อมูลควำมคิดเห็น
ของประชำชนจะสะท้อนทำงเลือก กำรรับฟังและกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรประชุมสำธำรณะ 
กำรสร้ำงฉันทำมติล้วนน ำมำซึ่งประโยชน์และทำงเลือก เพ่ือกำรตัดสินใจและควำมร่วมมือในกำรน ำไป
ปฏิบัติ ลดควำมขัดแย้งและเกิดควำมชอบธรรมในกำรร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และสร้ำงคุณค่ำของกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง ปัจจัยที่จะท ำให้เกิดกำรมีส่ วนร่วมของประชำชน 
ปลัดเทศบำลแห่งนี้มีแนวคิดว่ำกำรให้ข้อมูลและกำรรับข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนเป็นทำงเลือกและ
แนวทำงแก้ไข สร้ำงควำมมั่นใจกับประชำชนว่ำควำมคิดเห็นของประชำชนจะไดรับกำรพิจำรณำเริ่ม
ตั้งแต่กำรระบุปัญหำ พัฒนำทำงเลือก และแนวทำงแก้ไข เทศบำลจะท ำงำนกับประชำชนเพ่ือให้ 
ควำมคิดเห็นและข้อมูลจำกประชำชนสะท้อนทำงเลือก เทศบำลจะร่วมมือกับประชำชน กำรลงพ้ืนที่
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ชุมชนของเทศบำล กำรมีศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ กำรมีคณะกรรมกำรชุมชน กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งและเพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ สุดท้ำย
เป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  
  ประเด็นสุดท้ำยที่ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญชี้แจงคือแนวทำงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนที่เทศบำลแห่งนี้ใช้ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส ำคัญท่ำนนี้ให้ข้อมูลมำว่ำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนที่เทศบำลใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติโดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงใน
กำรสร้ำงควำมศรัทธำและควำมเชื่อมั่น ว่ำมนุษย์มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจด้วยตัวเอง ประชำชน
ต้องเชื่อมั่นว่ำกำรกระท ำของตนสำมำรถก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้และมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ 
กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรประนีประนอม พูดคุยแก้ไขปัญหำร่วมกัน คิดถึงใจเขำใจเรำ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมกันและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ กำรสร้ำงจิตสำธำรณะ โดยคน
ในสังคมต้องไม่เห็นแก่ตัว มีควำมซื่อสัตย์รักชุมชน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยินดีเสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกันของชุมชน เสริมสร้ำงควำมเสมอภำค มีควำมเชื่อว่ำไม่
ควรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ยอมรับควำมแตกต่ำง เป็นสังคมที่ใจกว้ำง มีควำมอดทน ยอมรับ
ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและหลำกหลำย  
  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญท่ำนนี้ได้สรุปว่ำกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนต้อง
เน้นที่กำรปับบทบำทตนเองในกำรพัฒนำสังคมประชำธิปไตยท้องถิ่น โดยท้องถิ่นควรด ำเนินกำร        
ในกำรเปลี่ยนทัศนคติกำรท ำงำนหรือกำรตัดสินใจแบบเก่ำของนักบริหำรท้องถิ่นที่เน้นกำรตัดสินใจ
ตำมสำยกำรบังคับบัญชำมำสู่ระบบกำรตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมมำกขึ้น เรื่องต่อมำคือกำรสร้ำง
โครงสร้ำงและกระบวนกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดึงให้พลเมืองและพนักงำน
ท้องถิ่นร่วมกันท ำงำน ต่อมำคือกำรเปดดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสร้ำงควำมโปร่งใส และขยำย
ขอบเขตกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้กว้ำงขวำงและด ำเนินกำรเชิงรุกมำกขึ้น สิ่งต่อมำคือส่งเสริม
กำรศึกษำเพ่ือเปลี่ยนให้ประชำชนมีส ำนึกของควำมเป็นพลเมือง สร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของชุมชน 
เน้นกำรเสียสละ ต่อมำคือกำรเสริมสร้ำง สนับสนุนให้มีกลุ่ม สมำคม เครือข่ำยทำงสังคม มีควำมเข้มแข็งที่
ท ำงำนเพ่ือสังคมมำกขึ้น และแสวงหำแนวทำงให้ภำครัฐ เอกชน และประชำสังคมท ำงำนร่วมกันเพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งสุดท้ำยคือเสริมอ ำนำจประชำชนในกำรตัดสินใจ 
  หลังจำกกำรสัมภำษณ์ในครั้งนั้น ผู้วิจัยได้กลับไปสัมภำษณ์ผู้บริหำรอีกท่ำนหนึ่ง
เทศบำลแห่งนี้เพ่ิมเติมประเด็นกำรสัมภำษณ์ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น คือ ลักษณะและสภำพกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน ปัจจัยทำงวัฒนธรรมกับกำรมีส่วนร่วม ปัจจัยทำงกำรบริหำรกับกำรมีส่วนร่วม 
และปัจจัยสภำพแวดล้อมกับกำรมีส่วนร่วม โดยในแต่ละประเด็นมีข้อสรุปส ำคัญ ดังนี้ 
  ลักษณะและสภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนนั้น ผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำ
เทศบำลแห่งนี้ได้เปดดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมไม่เพียงตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ท ำเท่ำนั้น 
(หมำยถึง กำรท ำประชำคม) แต่ยังได้ส่งเสริมและเปดดกว้ำงให้มีส่วนร่วมทั้งในกำรร่วมวำงแผน      
ร่วมด ำเนินกำร ร่วมติดตำมตรวจสอบ และร่วมในกำรประเมินผลกำรท ำงำน ลักษณะกำรมีส่วนร่วมที่
มีผู้เข้ำร่วมมำกที่สุดคือกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรท ำงำนของเทศบำล ที่จะเปดดกว้ำงเป็นเวที
สำธำรณะ นอกจำกนี้ ก็จะมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร คือ เมื่อจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมเทศกำลหรือวัน
ส ำคัญๆ ก็จะเปดดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำร่วมโครงกำรเป็นหลัก ส่วนกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำม
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ตรวจสอบนั้น เทศบำลก็ได้แต่งตั้งตัวแทนประชำชนเป็นผู้ตรวจรับงำนต่ำงๆ (เช่น กรรมกำรตรวจรับ
ในกำรก่อสร้ำง) ซึ่งเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด ทั้งนี้ โดยที่ประชำชนที่ไม่ได้เป็น
กรรมกำรก็ได้ติดตำมตรวจสอบไปพร้อมๆ กันด้วย แม้จะไม่แสดงบทบำทก็ตำม เพรำะในกรณีที่ที่
ประชำชนที่ไม่ใช่กรรมกำรเกิดควำมสงสัยก็จะสอบถำมต่อเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้บริหำรของเทศบำลเอง
โดยตรง  
  ปัจจัยทำงวัฒนธรรมถือเป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน เพรำะผู้ให้สัมภำษณ์มองว่ำจำกกำรพูดคุยกับประชำชนเป็นประจ ำ ท ำให้ได้รู้ว่ำผู้ที่มีส่วน
ร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอกับเทศบำลนั้นเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบมีส่วนร่วมอย่ำงชัดเจน 
กล่ำวคือ มีควำมผูกพันกับท้องถิ่น มีควำมต้องกำรจะมีอิทธิพลต่อท้องถิ่น และมีควำมเชื่อมั่นในกำรมี
ส่วนร่วมของตนเองว่ำจะสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในเทศบำลได้ ซึ่งเทศบำลเองก็ได้ส่งเสริมอย่ำงมำกใน
เรื่องกำรส่งเสริมควำมเชื่อมั่น โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรรับฟังควำมคิดของเห็นประชำชน และแสดง
ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมควำมคิดเห็นนั้นอย่ำงสม่ ำเสมอ  
  ปัจจัยทำงกำรบริหำรของเทศบำลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมในแง่ที่
สำมำรถท ำให้ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตนเองที่มีต่อเทศบำลได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรที่
ผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงบทบำทเป็นผู้น ำแบบประชำธิปไตย หรือกำรที่ผู้บริหำร
น ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำงำนของเทศบำลให้ประชำชนรับรู้อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้เอ้ือต่อกำรบริหำร
กำรเปลี่ยนแปลง และบริหำรควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเทศบำลจำกกำรด ำเนินนโยบำยบำงอย่ำง ส่วนปัจจัย
สภำพแวดล้อมซึ่งมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะเฉพำะของประชำชนแต่ละคนนั้น เทศบำลมองว่ำมี
ผลต่อกำรมีส่วนร่วมมำกพอๆ กับปัจจัยทำงวัฒนธรรม แต่เป็นเรื่องที่เทศบำลจะเข้ำไปจัดกำรได้ยำก 
โดยในภำพรวมนั้นผู้ให้สัมภำษณ์มองว่ำประชำชนจ ำนวนต่ ำกว่ำครึ่งเท่ำนั้นที่จะมีปัจจัยเฉพำะบุคคลที่
เอ้ือต่อกำรมีส่วนร่วม เช่น รับรู้ข้อมูลกำรท ำงำนของเทศบำลอย่ำงต่อเนื่อง มีเวลำให้กับกำรมีส่วนร่วม
อย่ำงสม่ ำเสมอ เป็นต้น  
 4.2.3 ผลจำกกำรสนทนำกลุ่ม 
 1) ผลจำกกำรสนทนำกลุ่มครั้งที่ 1 และ 2 
  ผู้วิจัยได้จัดกำรสนทนำกลุ่ม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพเกี่ยวกับลักษณะ
ของกำรมีส่วนร่วม และสิ่งต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วม โดยกำรสนทนำกลุ่มครั้งที่ 1 ผู้เข้ำร่วม      
กำรสนทนำกลุ่มเป็นตัวแทนจำกเทศบำลจำกท้ัง 5 จังหวัด จ ำนวน 8 รำย ส่วนกำรสนทนำกลุ่มครั้งที่ 2 
ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเป็นตัวแทนจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำกทั้ง 5 จังหวัด จ ำนวน 7 รำย 
ประเด็นกำรสนทนำกลุ่มเป็นไปตำมกรอบแนวคิดของกำรวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรสนทนำใน
ประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
  (1)  ลักษณะของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  (2) ปัจจัยทำงวัฒนธรรมกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  (3) ปัจจัยทำงกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรมีส่วนร่วม 
  (4) ปัจจัยสภำพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรมีส่วนร่วม  
  ข้อสรุปจำกกำรสนทนำกลุ่มเก่ียวกับประเด็นทั้ง 4 ข้ำงต้น มีดังนี้  
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  (1) ลักษณะของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มทั้ง 2 ครั้งให้ข้อมูลตรงกันว่ำลักษณะกำรมีส่วนร่วม
ที่ประชำชนได้แสดงบทบำทมำกที่สุดคือกำรเลือกตั้ง รองลงมำคือกำรท ำประชำคม ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ
ข้ำงต้นนี้เป็นกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เมื่อสนทนำเกี่ยวกับ
บทบำทของประชำชนในกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรอ่ืนๆ หลังจำกกำรวำงแผน อันได้แก่ กำรมีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำนและกำรก ำกับติดตำมแล้ว จะพบว่ำประชำชนมีส่วนร่วมน้อยกว่ำอย่ำงเห็นได้ชัด  
  (2) ปัจจัยทำงวัฒนธรรมกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
   เมื่อสนทนำกลุ่มเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชำชนในท้องถิ่น ผู้เข้ำร่วม    
กำรสนทนำกลุ่มแต่ละรำยมีควำมเห็นไปในทำงเดียวกันว่ำวัฒนธรรมของประชำชนในพ้ืนที่ของตนเอง
มีลักษณะเป็นไปตำมวัฒนธรรมของไทย ลักษณะที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรยึดในหลักอำวุโส กำรหลีกเลี่ยง
ควำมขัดแย้งไม่หักหน้ำหรือขัดใจใคร กำรยอมรับในระยะห่ำงของอ ำนำจ กำรหลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน 
ซึ่งลักษณะต่ำงๆ เหล่ำนี้ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มมองว่ำมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมน้อยกว่ำลักษณะของ
วัฒนธรรมทำงกำรเมือง (ซึ่งแยกเป็นควำมรู้สึกผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมต้องกำรมีอิทธิพล และควำมเชื่อมั่น
ในอิทธิพลที่ตน) ซึ่งมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมมำก ในโดยแง่ของควำมรู้สึกผูกพันต่อท้องถิ่นนั้น เห็น     
ควำมแตกต่ำงได้ชัดระหว่ำงผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นเวลำนำน จะมีบทบำทและมีส่วนร่วมมำก ตรงกันข้ำม
กับผู้ที่ย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำอยู่ในท้องถิ่น (เนื่องจำกมำท ำงำนในสถำนประกอบกำร หรือบริษัท หรือ
โรงงำนอุตสำหกรรม หรือย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำเรียนในระดับ อุดมศึกษำในท้องถิ่น) ซึ่งแทบจะไม่มีส่วนร่วม 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลย  
  (3) ปัจจัยทำงกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรมีส่วนร่วม  
   ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มมองว่ำปัจจัยทำงกำรบริหำรส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่
ประชำชนในท้องถิ่นไม่ค่อยได้รับรู้เท่ำใดนัก ดังนั้น จึงมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมไม่มำก แต่เมื่อผู้วิจัยได้
ชี้แจงให้ผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มเข้ำใจว่ำปัจจัยทำงกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้หมำยถึง
เฉพำะปัจจัยกำรบริหำรที่ประชำชนสำมำรถรับรู้ได้ เช่น ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตยของผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
ควำมขัดแย้งภำยในท้องถิ่น เป็นต้น ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มจึงแสดงควำมเห็นว่ำปัจจัยต่ำงๆ เหล่ำนี้
บำงส่วนมีผลต่อกำรมีส่วนร่วม จึงสรุปผลที่ปัจจัยทำงกำรบริหำรต่ำงๆ มีต่อกำรมีส่วนร่วม ได้ดังนี้  
   ลักษณะและบทบำทของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ 
ภำวะผู้น ำ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง และควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่ำงมำก หำกผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงบทบำทเป็นผู้น ำแบบ
ประชำธิปไตยคือรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำงจริงจัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
ท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ และแสดงควำมเป็นกลำงให้แก่ทุกฝ่ำยในท้องถิ่นได้ ประชำชนก็จะมีส่วนร่วมมำก 
   ควำมเจริญของพ้ืนที่กับจ ำนวนประชำกรเป็นปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผล
ในทำงลบต่อกำรมีส่วนร่วม กล่ำวคือ ในพ้ืนที่ที่มีควำมเจริญสูงซึ่งมักจะมำพร้อมกับกำรมีประชำกรที่
หนำแน่น เช่น เป็นพ้ืนที่ย่ำนกำรค้ำ มีสถำนประกอบกำรจ ำนวนมำก รำยได้ของประชำชนสูง หรือ
เป็นพ้ืนที่หมู่บ้ำนจัดสรร เป็นต้น จะเป็นพ้ืนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำถึงได้ยำก ส่งเสริมให้
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เกิดกำรมีส่วนร่วมได้ยำกกว่ำพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นชนบท ซึ่งมีควำมเจริญน้อยกว่ำ มีประชำกร
หนำแน่นน้อยกว่ำ 
  (4) ปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรมีส่วนร่วม 
   ปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมในที่นี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพำะของ
ประชำชนแต่ละหมู่บ้ำนหรือชุมชน หรือในบำงกรณีอำจแตกต่ำงไปในแต่ละบุคคล ดังนั้น จึงเป็นปัจจัย
ที่ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มครั้งนี้ (ซึ่งเป็นตัวแทนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมองจำกมุมมอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส ำคัญ) เห็นว่ำมีผลอย่ำงมำกต่อกำรมีส่วนร่วม โดยค ำอธิบำยถึง
ผลที่ปัจจัยเหล่ำนี้มีต่อกำรมีส่วนร่วม มีดังนี้  
   ปัจจัยแรก คือ เวลำที่ประชำชนมีให้กับกำรมีส่วนร่วม ซึ่งผู้เข้ำร่วมสนทนำ
กลุ่มหยิบยกขึ้นมำกล่ำวถึงเป็นอันดับแรก เพรำะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรจัดประชำคมหมู่บ้ำนหรือ
ชุมชน ว่ำหำกจัดในช่วงเวลำเย็นหลังเลิกงำน หรือจัดในช่วงวันหยุดเสำร์-อำทิตย์ จะมีผู้เข้ำร่วมได้มำก 
และก็เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกเสมอมำ กล่ำวคือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเลือกเวลำในกำรท ำประชำคมในเวลำดังกล่ำวเป็นอันดับแรก หำกไม่ได้จึงค่อยหำ
ช่วงเวลำอ่ืนเป็นทำงเลือกรอง ปัจจัยต่อมำที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมคือแรงจูงใจที่ประชำชนมีต่อกำรมี
ส่วนร่วม ซึ่งเกี่ยวโยงถึงผลกระทบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชำชนอีกด้วย โดยทั้งสอง
ปัจจัยนี้มีผลในทำงบวกต่อกำรมีส่วนร่วม เมื่อประชำชนเชื่อว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อ
คุณภำพชีวิตของตนเองในเรื่องส ำคัญๆ ก็จะเกิดแรงจูงใจ และจะให้ควำมร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเม่ือได้รับโอกำส  
   ปัจจัยอีกสองประกำรที่เกี่ยวโยงกัน คือ กำรสื่อสำรกับประชำชน กับกำรรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชำชน ซึ่งเมื่อเกิดสองสิ่งนี้ขึ้นแล้วจะ
ไปช่วยเสริมให้ประชำชนมีแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้นด้วย ผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มได้ร่วมกัน
เสนอข้อมูลว่ำวิธีกำรสื่อสำรที่ได้ผลในกำรสื่อสำรข้อมูลต่ำงๆ ไปสู่ประชำชนคือกำรส่งผ่ำนข้อมูลผ่ำน
ไปทำงตัวแทนชุมชนหรือหมู่บ้ำน หรือเจ้ำหน้ำที่อำสำสมัครสำธำรณสุข ซึ่งเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนี้จะออก
ปฏิบัติหน้ำที่ คลุกคลีกับประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ ประกอบกับเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ประชำชนรู้สึก
ว่ำตนเองได้ผลประโยชน์ จึงเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรที่ดี รองลงมำคือกำรสื่อสำรผ่ำนรถประกำศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนระบบเสียงตำมสำยนั้นเป็นกำรสื่อสำรที่
คำดเดำได้ยำกว่ำสำมำรถส่งข้อมูลไปยังประชำชนได้ทั่วถึงหรือไม่ และไม่ค่อยได้ผล แต่ส ำหรับ
ช่องทำงที่ประชำชนจะสำมำรถสื่อสำรข้อมูลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่ำกำรสื่อสำร
ผ่ำนสื่อสังคม (Social Media) เป็นช่องทำงที่ประชำชนใช้บ่อยมำก ทั้งนี้ น่ำจะเป็นเพรำะช่องทำงนี้
เป็นช่องทำงที่ประชำชนสำมำรถใช้ได้อย่ำงสะดวกที่สุด 
 2) ผลจำกกำรสนทนำกลุ่มครั้งที่ 3 
  ผู้วิจัยได้จัดกำรสนทนำกลุ่มครั้งที่ 3 ขึ้น โดยในกำรสนทนำกลุ่มครั้งนี้มีผู้เข้ำร่วม
กำรสนทนำกลุ่ม จ ำนวน 10 รำย ประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2 รำย จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรปรำกำร และจำกเทศบำลต ำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปรำกำร และตัวแทนประชำชน
ในชุมชนหรือต ำบลจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสำคร จ ำนวน 8 รำย  
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  ประเด็นจำกกำรสนทนำกลุ่มครั้งที่ 3 นอกจำกจะตั้งค ำถำมเหมือนกับกำรสนทนำ
กลุ่มครั้งที่ 1 และ 2 ที่ผ่ำนมำแล้ว ผู้วิจัยยังได้ขยำยขอบเขตของกำรวิจัยครั้งนี้ออกไป โดยกำร
สอบถำมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน นอกเหนือไปจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรม 
ปัจจัยทำงกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยสภำพแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอีกด้วย โดยปัจจัยที่เพ่ิมขึ้นนี้ ผู้วิจัยได้พิจำรณำจำกผลกำรสนทนำกลุ่มครั้งที่ 1 และ 2 
และผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณเพ่ือน ำประเด็นที่น่ำสนใจต่ำงๆ มำก ำหนดเป็นประเด็นใน
กำรสนทนำกลุ่มครั้งท่ี 3 นี้ ท ำให้ในกำรสนทนำกลุ่มครั้งท่ี 3 นี้ ประกอบไปด้วยประเด็นต่ำงๆ ดังนี้  
  (1) ปัจจัยทำงวัฒนธรรมกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  (2) ปัจจัยทำงกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (3) ปัจจัยสภำพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (4) ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ  
  ผลจำกกำรสนทนำกลุ่มครั้งที่ 3 นี้ มีข้อสรุป ดังต่อไปนี้  
  (1) ปัจจัยทำงวัฒนธรรมกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
   ผลจำกกำรสนทนำกลุ่มแสดงให้เห็นว่ำวัฒนธรรมของประชำชนในพ้ืนที่
ต่ำงๆ นั้น ค่อนข้ำงจะคล้ำยกัน คือมีลักษณะของวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะมีควำมเคำรพในอำวุโส มีควำมรู้สึก
ไม่ชอบแสดงควำมคิดเห็นที่ขัดแย้งกับผู้อ่ืนโดยตรงเพรำะต้องกำรหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง ขำดควำมเชื่อมั่น
ในอิทธิพลที่ตนเองมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมคิดที่ยึดติดกับตัวบุคคล ซึ่งวัฒนธรรมของ
ประชำชนในเขตเทศบำลและเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นไม่แตกต่ำงกันในเรื่องเหล่ำนี้มำกนัก  
   ประเด็นต่อมำที่สนทนำกันนั้นเป็นประเด็นว่ำ วัฒนธรรมในลักษณะที่
กล่ำวถึงข้ำงต้น มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนหรือไม่ ซึ่งผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มมองว่ำมีผล
ต่อกำรมีส่วนร่วมน้อย วัฒนธรรมไทยไม่ได้มีลักษณะที่ขัดขวำงกำรมีส่วนร่วม กำรเคำรพอำวุโส        
กำรหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง กำรที่คนไทยยอมรับระยะห่ำงของอ ำนำจมำกนั้นไม่ได้ท ำให้ประชำชนไม่มี
ส่วนร่วม แต่ปัจจัยทำงวัฒนธรรมที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมอย่ำงมำกคือควำมผูกพันต่อท้องถิ่น 
ควำมรู้สึกว่ำเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเห็นได้ชัดกว่ำท ำให้เกิดควำมสนใจ ควำมกระตือรือร้น
ที่จะมีส่วนร่วมมำกอย่ำงเห็นได้ชัด โดยเฉพำะเมื่อเปรียบเทียบกับประชำชนที่ย้ำยถิ่นฐำนเข้ำมำเพ่ือ
ประกอบอำชีพ ซึ่งผู้ที่อยู่ในเขตเทศบำลเห็นตรงกันว่ำคนเหล่ำนั้นจะมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นน้อยกว่ำมำก   
  (2) ปัจจัยทำงกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรมีส่วนร่วม 
   ผลจำกกำรสนทนำกลุ่มแสดงให้เห็นว่ำปัจจัยทำงกำรบริหำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีควำมแตกต่ำงกันไป โดยปัจจัย
ทำงกำรบริหำรของกำรวิจัยครั้งนี้ไม่แตกต่ำงกันระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเทศบำลกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมี
ลักษณะของปัจจัยทำงกำรบริหำรที่แตกต่ำงกันเป็นรำยกรณี ดังนั้น ในส่วนนี้ จึงต้องพิจำรณำแยกเป็น
แต่ละปัจจัยว่ำมีผลต่อกำรมีส่วนร่วมหรือไม่ และมีผลอย่ำงไร โดยจะน ำเสนอเฉพำะปัจจัยที่ผู้เข้ำร่วม
สนทนำกลุ่มเห็นตรงกันว่ำมีผลต่อกำรมีส่วนร่วม ดังนี้ 
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   ปัจจัยแรกที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมคือภำวะผู้น ำของผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้น ำแสดงบทบำทผู้น ำที่รับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนก็จะมีกำรมีส่วนร่วมมำก และมีส่วนร่วมในช่องทำงที่หลำกหลำย ทั้งกำรแสดงควำมคิดเห็น
ในช่วงเวลำที่มีกำรประชุมประชำคม หรือกำรพบปะกันระหว่ำงผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับประชำชนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรในชีวิตประจ ำวัน ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันกับภำวะผู้น ำของผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ คือควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้งและควำมสำมำรถใน      
กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้เข้ำร่วมในกำรสนทนำมีควำมเห็นไปในทำงเดียวกันว่ำมีผลต่อกำรมี
ส่วนร่วมด้วยเช่นกัน โดยในเรื่องควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งนั้นผู้เข้ำร่วมประชุมมองว่ำ
ไม่ได้มีเพียงควำมเอำใจใส่ชี้แจงข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมขัดแย้งให้ผู้ที่อยู่ในควำมขัดแย้ง
เข้ำใจทุกฝ่ำยเท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึงกำรแสดงออกถึงควำมเป็นกลำงของผู้บริหำรองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมอย่ำงมำก  
   จ ำนวนประชำชนในพ้ืนที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม โดย
ในชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่มีประชำชนอยู่รวมกันจ ำนวนมำกจะเป็นที่ที่มีกำรมีส่วนร่วมน้อยกว่ำชุมชน
หรือหมู่บ้ำนที่ประชำชนจ ำนวนน้อย ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะในชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่มีประชำชน
จ ำนวนน้อยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีพ้ืนเพเดิมอยู่ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วน
ร่วมมำกข้ึนได้ในอีกทำงหนึ่งด้วย  
  (3) ปัจจัยสภำพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรมีส่วนร่วม 
   กำรสนทนำกลุ่มท ำให้ทรำบว่ำปัจจัยสภำพแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีควำมแตกต่ำงกันไปในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แต่ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำ
กลุ่มทุกคนมีควำมคิดและให้ข้อมูลยืนยันไปในทำงเดียวกัน ว่ำปัจจัยสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ตำมที่
ปรำกฏในกรอบแนวคิดของกำรวิจัยครั้งนี้ (อันได้แก่ กำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับประชำชน กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน ควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำรท ำงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แรงจูงใจที่ประชำชนในกำรที่จะมีส่วนร่วม ผลกระทบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีต่อประชำชน เวลำที่ประชำชนมีเพ่ือกำรมีส่วนร่วม และกำรส่งเสริมกำรมีส่ วนร่วมโดยภำคส่วน
ต่ำงๆ) มีเพียงปัจจัยกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเท่ำนั้นที่ที่ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเห็น
ว่ำไม่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วม โดยค ำอธิบำยเกี่ยวกับอิทธิพลที่ปัจจัยเหล่ำนั้นมีต่อกำรมีส่วนร่วม มีดังนี้ 
   ปัจจัยสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมคือกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชำชน ซึ่งปัจจัยนี้ส่งผลต่อเนื่องไปถึงปัจจัยกำรรับรู้ของประชำชนเกี่ยวกับ
กำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลดีต่อกำรมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน เพรำะผู้เข้ำร่วม
กำรสนทนำกลุ่มทั้งหมดมีข้อสังเกตไปในทำงเดียวกันว่ำในชุมชนหรือหมู่บ้ำนของตนเอง คนที่รับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ ก็จะเข้ำร่วมในกำรประชุม
ประชำคม เข้ำร่วมในกำรหำรือเรื่องต่ำงๆ ของท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอตำมไปด้วย  
   แรงจูงใจที่ประชำชนมีต่อกำรมีส่วนร่วม กับผลกระทบที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีต่อประชำชนนั้น เป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกัน กล่ำวคือ แรงจูงใจเกิดจำกกำรที่ประชำชน
เชื่อว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อตนเองได้ เพรำะฉะนั้นเมื่อประชำชนคนใดมีควำมหวัง         
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บำงประกำรจำกกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชำชนคนนั้นก็จะแสดงกำรมีส่วนร่วม
อย่ำงสม่ ำเสมอในหลำยๆ โอกำส และหลำยๆ ช่องทำง  
   ควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่ม (ซึ่งใน       
กำรสนทนำกลุ่มครั้งนี้ผู้ เข้ำร่วมส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของประชำชน) เห็นตรงกันว่ำเรื่องที่มี
กระบวนกำรท ำงำนที่สลับซับซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เป็นเรื่องที่ประชำชนจะเข้ำไปมีส่วนร่วมน้อยเพรำะประชำชนคิดว่ำ
ตนเองไม่เข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนของเรื่องเหล่ำนั้นได้ แต่ถ้ำเป็นกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน        
กำรพัฒนำท้องถิ่นซึ่งกระบวนกำรไม่สลับซับซ้อน เช่น มีกำรท ำประชำคมหมู่บ้ำน เป็นต้น จะมี
ประชำชนเข้ำร่วมมำกกว่ำ  
  (4) ปัจจัยทำงเศรษฐกิจกับกำรมีส่วนร่วม  
   กำรสนทนำกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจำกที่มีกำรขยำยขอบเขตของกำรวิจัย
ออกไป โดยจะมีกำรศึกษำปัจจัยทำงเศรษฐกิจในฐำนะที่เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยสภำพแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ำมีผลอย่ำงไรต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ผลกำรสนทนำกลุ่ม 
ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มมีควำมเห็นว่ำเรื่องเศรษฐกิจนี้ต้องมองเป็น 2 แง่ คือ ฐำนะทำงเศรษฐกิจของ
ประชำชน กับสภำพเศรษฐกิจ โดยในเรื่องฐำนะทำงเศรษฐกิจนั้นถือได้ว่ำมีผลต่อกำรมีส่วนร่วม เพรำะ
ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเห็นตรงกันว่ำประชำชนที่เข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น มีจ ำนวนน้อยที่จะเป็นผู้มีฐำนะดีหรือร่ ำรวย แต่จะเป็นผู้ที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจอยู่ในระดับ
ปำนกลำงไปจนถึงฐำนะค่อนข้ำงยำกจน ส่วนในเรื่องสภำพเศรษฐกิจนั้น มีผลต่อกำรมีส่วนร่วมน้อย
มำกๆ หรืออำจเรียกได้ว่ำไม่มีผลเลยก็ว่ำได้ 
 4.2.4 ข้อสรุปจำกข้อมูลเชิงคุณภำพทั้งหมด 
  1) ลักษณะของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
  ผลจำกกำรสัมภำษณ์ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนนั้นมี
ทั้งในกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน และกำรติดตำมประเมินผลกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนนั้น ประเด็นหนึ่งที่ผู้ให้สัมภำษณ์หลำยท่ำนพูดตรงกันก็คือ กำรมีส่วนร่วมนั้น
เป็นไปตำมกฎหมำยอยู่แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจ ำเป็นต้องเปดดโอกำสให้มีส่วนร่วม
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย ซึ่งมองในแง่ดีแล้วแสดงให้เห็นว่ำประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงแน่นอน แต่หำกมองในอีกแง่หนึ่ง จะเห็นได้ว่ำกำรมีส่วนร่วมนั้น
ไม่ได้เกิดจำกควำมสนใจของประชำชนเอง และอำจไม่ได้เกิดจำกควำมต้องกำรของบุคลำกรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเสมอไป อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนพบจำกกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม
ของหลำยๆ ที่ก็คือกำรมีส่วนร่วมนั้นจะเห็นได้จำกประชำชนในกลุ่มที่เล็กมำกๆ ในเขตกำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ กำรมีส่วนร่วมที่ดูน่ำจะมีประชำชนมีส่วนร่วมมำกที่สุดคือกำรมีส่วนร่วมผ่ำนกำรท ำ
ประชำคม แต่ที่น่ำจะน้อยมำกๆ คือกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรท ำงำนขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ไม่ว่ำจะเป็นกำรเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมของสภำในท้องถิ่น กำรตรวจสอบด ำเนินงำน
โครงกำรต่ำงๆ ของท้องถิ่น  
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  ส ำหรับกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนผ่ำนกำรท ำประชำคมหรือกำรท ำ
แผนพัฒนำในรูปแบบอ่ืนที่ดูน่ำจะมีกำรมีส่วนร่วมมำกที่สุดแล้วนั้น จะเห็นได้ว่ำค ำตอบจำกกำรสัมภำษณ์
หลำยๆ แห่งให้ข้อมูลตรงกันว่ำเป็นกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนในระดับชุมชนหรือในระดับ
หมู่บ้ำนเท่ำนั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมไปจนถึงกำรก ำหนดแผนของท้องถิ่นในภำพรวม ซึ่งหมำยถึง กำรก ำหนด
แผนกำรพัฒนำต ำบล 
  กำรมีส่วนร่วมอ่ืนๆ นอกจำกกำรวำงแผนก็คือกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
กำรมีส่วนในกำรติดตำม และกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรท ำงำน ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ท ำให้
ทรำบว่ำมีกำรมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่ำงๆ นี้น้อยลงไปกว่ำกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนอย่ำงเห็นได้ชัด 
แต่มีข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์หลำยแห่งที่ท ำให้ทรำบว่ำ แม้ว่ำประชำชนจะไม่แสดงออกถึงกำรมีส่วนร่วม
อย่ำงชัดแจ้ง แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ให้สัมภำษณ์รู้สึกได้คือประชำชนในพ้ืนที่ของตนเอง จับตำดูกำรท ำงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด ในบำงกรณีที่ไม่เห็นกำรติดตำมและประเมินผลออกมำเป็น
รูปธรรมอำจเป็นเพรำะว่ำประชำชนไม่พบอะไรที่ไม่ชอบมำพำกล ไม่พบอะไรที่ไม่เป็นที่พอใจก็เป็นได้ 
ดังนั้น กำรประเมินกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำมกำรท ำงำนว่ำมีมำกน้อยเพียงใดจำก
สำยตำของผู้ปฏิบัติงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจต้องท ำควบคู่กันไปกับข้อมูลที่เก็บรวบรวม
จำกประชำชนด้วย เพรำะผู้ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเห็นกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำม
เฉพำะในเวลำที่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำงงำน หรือตรวจรับกำรจัดซื้อที่มีกำรแต่งตั้ง
อย่ำงเป็นทำงกำรเท่ำนั้น  
  ภำพที่เห็นได้อย่ำงเป็นรูปธรรมอีกภำพหนึ่งของกำรประเมินผลกำรท ำงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชำชน คือกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอควำมช่วยเหลือ 
หรือว่ำจ้ำงให้หน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำประเมินผลกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ปีงบประมำณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้เขียนทรำบว่ำท ำเป็นปกติส ำหรับเทศบำลในจังหวัดปทุมธำนีที่ได้
สัมภำษณ์ หน่วยงำนภำยนอกที่เข้ำมำท ำกำรประเมินก็คือสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยสถำบันอุดมศึกษำเหล่ำนั้นก็จะลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจำกประชำชนเพ่ือประเมินผล
กำรท ำงำน และยังส่งผลกำรประเมินนั้นให้ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้องได้รับทรำบและน ำไปปรับปรุง     
กำรท ำงำนต่อไปได้อีกด้วย 
 2) ปัจจัยทำงวัฒนธรรมของประชำชนกับกำรมีส่วนร่วม  
  องค์ประกอบของวัฒนธรรมที่ผู้เขียนสำมำรถสรุปได้จำกกำรสัมภำษณ์ว่ำมี
อิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมนั้น องค์ประกอบแรกคือควำมผูกพันกับท้องถิ่น ควำมรู้สึกว่ำตนเองเป็น     
ส่วนหนึ่งของท้องถิ่นนั้น เพรำะจำกกำรสัมภำษณ์ในทุกครั้ง ผู้ให้สัมภำษณ์จะให้ข้อมูลไปในทำง
เดียวกันว่ำผู้ที่เป็นคนพ้ืนเพเดิมในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมมำกกว่ำ และยังพบหลักฐำนที่แสดงให้เห็นสิ่งที่
ตรงกันข้ำมกันเกิดขึ้นอีกด้วย กล่ำวคือ ผู้เขียนได้ทรำบข้อมูลว่ำผู้ที่ย้ำยถิ่นฐำนมำอยู่ใหม่ ซึ่งมักจะเป็น
ผู้ที่เข้ำมำอยู่ในท้องถิ่นนั้นในช่วงที่มีกำรขยำยตัวมำก เกิดหมู่บ้ำนจัดสรรขนำดใหญ่นั้น จะมีส่วนร่วม
น้อยอย่ำงเห็นได้ชัด  
  องค์ประกอบต่อมำของวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมทำงกำรเมืองอีกเช่นกันคือควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตนเอง เชื่อมั่นว่ำควำมคิดของ
ตนเองจะได้รับกำรตอบสนอง และกลำยเป็นแนวปฏิบัติของท้องถิ่นได้ ซึ่งหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ
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ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตนเองจะมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมนั้น คือกำรที่ท้องถิ่นหลำยๆ แห่งที่
ผู้เขียนไปสัมภำษณ์ให้ข้อมูลไปในทำงเดียวกันว่ำวิธีกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นจะกระตุ้น
และส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมคือกำรแสดงให้เห็นว่ำควำมคิดของประชำชนได้รับกำรตอบสนอง ซึ่ง
กำรตอบสนองนี้อำจเป็นได้ทั้งในรูปของกำรน ำไปปฏิบัติ หรืออย่ำงน้อยอำจแสดงออกในรูปของกำร
ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรนั้นได้ และถ้ำหำกมีหลักฐำนที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็น
ว่ำควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลที่ประชำชนมีนั้นมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมได้แล้ว สิ่งหนึ่งที่อนุมำนต่อไปได้
ก็คือควำมต้องกำรของประชำชนในกำรที่จะมีอิทธิพลต่อกำรบริหำรของท้องถิ่น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมเช่นกัน และอีกสิ่งหนึ่งที่อนุมำนต่อไปได้อีกอย่ำงหนึ่งก็คือ ผู้ที่ต้องกำร
หลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอน หรือผู้ที่ไม่ต้องกำรเปลี่ยนแปลงอะไรในท้องถิ่นก็น่ำจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
น้อยกว่ำผู้ที่ยอมรับควำมไม่แน่นอน เพรำะจำกกำรสัมภำษณ์ท ำให้ทรำบข้อมูลว่ำ ผู้ที่มีส่วนร่วมใน 
กำรปกครองท้องถิ่น จะเป็นผู้ที่มีควำมคำดหวังอะไรบำงอย่ำงจำกกำรท ำงำนขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ต้องกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบำงอย่ำงมำกกว่ำจะเป็นผู้ที่ต้องกำรให้ท้องถิ่นเป็นเหมือนเดิม  
  นอกจำกวัฒนธรรมทำงกำรเมืองที่กล่ำวถึงทั้งควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมเชื่อมั่น
ในอิทธิพลที่ตนเองมีต่อท้องถิ่น และควำมต้องกำรที่จะมีอิทธิพลต่อท้องถิ่นของตนเองที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว 
ปัจจัยทำงวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องทั่วๆ ไป ก็มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมได้เช่นกัน ซึ่งผลจำกกำรสัมภำษณ์
แสดงให้เห็นว่ำลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทยก็คือกำรเคำรพอำวุโสและกำรมีระยะห่ำงของอ ำนำจที่
สูงนั้น เดิมทีผู้เขียนสันนิษฐำนว่ำจะเป็นอุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วม แต่เมื่อได้สัมภำษณ์ผู้ปฏิบัติงำนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ท ำให้ทรำบได้ว่ำทั้ง 2 ส่วนนี้ มีผลดีต่อกำรมีส่วนร่วม เพรำะผู้ให้
สัมภำษณ์หลำยท่ำน ให้สัมภำษณ์ว่ำ ในควำมเป็นจริง ผู้ที่อำวุโสกว่ำเป็นผู้ที่ชักชวนให้ผู้ที่อำวุโส       
น้อยกว่ำเกิดควำมสนใจในกำรบริหำรท้องถิ่น ไม่ว่ำจะเป็นกำรชักชวนให้มำร่วมในกำรประชุม
ประชำคม หรือกำรพูดคุยเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองภำยในครอบครัวก็ตำม และเมื่อพิจำรณำเรื่อง
ระยะห่ำงของอ ำนำจก็จะพบว่ำเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมมำก เพรำะจำกกำรสัมภำษณ์
มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ำผู้ที่มีควำมรู้สึกว่ำตนเองได้รับประโยชน์น้อยกว่ำผู้อ่ืน เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมมำก
และมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง ทั้งนี้อำจอนุมำนได้ว่ำเป็นเพรำะบุคคลที่ตระหนักถึงควำมไม่เท่ำเทียมกัน
ของอ ำนำจนั้น มีควำมคำดหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองมำท ำหน้ำที่ลดควำมไม่เท่ำ
เทียมนั้นลง จึงสรุปได้ว่ำระยะห่ำงของอ ำนำจนั้นมิได้เป็นตัวขัดขวำง แต่กลับกลำยเป็นว่ำ ยิ่งตระหนัก
ถึงควำมไม่เท่ำเทียมกันยิ่งมีส่วนร่วมมำก และกำรที่ผู้ที่มีส่วนร่วมมำกมักจะเป็นผู้ที่มีควำมคำดหวัง
อะไรบำงอย่ำงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ ท ำให้อนุมำนต่อไปได้ว่ำลักษณะอย่ำงหนึ่งของคนไทย
คือกำรหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง ไม่ชอบขัดใจผู้อ่ืน เป็นปัจจัยที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วม เพรำะ
หำกใครสักคนไม่ต้องกำรขัดใจผู้อ่ืน คงเลือกที่จะไม่แสดงควำมคิดเห็น ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำร
ท้องถิ่นไปเลย และหลักฐำนอีกอย่ำงหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ำคนที่ไม่ชอบขัดใจผู้อ่ืนจะไม่มีส่วนร่วมก็คือ 
กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหำว่ำประชำชนมำร่วมประชุมแต่ไม่แสดง
ควำมคิดเห็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นจึงเลือกที่จะแจกกระดำษให้ประชำชนที่มำร่วม
ประชุมได้แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนกำรเขียน โดยยืนยันว่ำข้อมูลจำกกำรเขียนนั้นจะไม่ถูกเปดดเผยว่ำเป็น
ควำมคิดหรือข้อเสนอของใคร ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำวิธีกำรให้ประชำชนเขียนควำมคิดนี้เป็น
วิธีกำรที่ได้ผล  
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  กำรที่คนไทยยึดตัวบุคคลเป็นส ำคัญนั้น เป็นสิ่งที่เดิมผู้เขียนสันนิษฐำนว่ำจะเป็น
อุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วม แต่ว่ำกำรสัมภำษณ์แสดงให้เห็นข้อมูลในทำงที่แตกต่ำงออกไป กล่ำวคือ 
กำรสัมภำษณ์ท ำให้ทรำบว่ำบุคคลที่เป็นที่ยอมรับนับถือในชุมชนหรือในหมู่บ้ำน มีบทบำทอย่ำงมำกใน
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยผู้ที่เป็นที่ยอมรับนับถือนี้อำจเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรืออำจเป็นตัวแทนในทำงหนึ่งทำงใดของชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่ได้ถูกคัดเลือกหรือถูกเลือกมำ และ เมื่อ
ได้รับกำรคัดเลือกหรือเลือกตั้งมำแล้วก็จะท ำหน้ำที่เป็นจุดเชื่อมระหว่ำงท้องถิ่นกับประชำชนได้เป็น
อย่ำงดี หำกปรำศจำกกำรยึดตัวบุคคลแล้ว ตัวแทนเหล่ำนี้ย่อมไม่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นจุดเชื่อมได้ 
  ควำมเป็นปัจเจกบุคคล หรือกำรให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์ส่วนตัวนั้น ท ำให้
กำรมีส่วนร่วมน้อยลงได้ เพรำะจำกกำรสัมภำษณ์ มีผู้ให้สัมภำษณ์บำงท่ำนอธิบำยว่ำกลุ่มผู้ที่มีรำยได้
สูงจะให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนของตนเองจนไม่สนใจกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรืออีกตัวอย่ำงหนึ่งคือในกลุ่มเด็กและเยำวชนก็จะใส่ใจกำรเรียนมำกกว่ำที่จะมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น 
เพรำะกำรเรียนจะเป็นเครื่องมือที่ท ำให้ได้ประโยชน์ส่วนตัวอย่ำงเต็มที่มำกกว่ำกำรจะแสดงควำมคิดเห็น
เพ่ือเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น และสิ่งที่ผู้เขียนเห็นว่ำควรจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษก็คือ ผลจำกกำรสัมภำษณ์
แสดงให้เห็นว่ำควำมเจริญ กำรเติบโตของท้องถิ่นจนกลำยเป็นเมืองนั้น ท ำให้เกิดควำมเป็นปัจเจก
บุคคลมำกขึ้น ดังนั้น ท้องถิ่นท่ีเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วจึงมีแนวโน้มว่ำน่ำจะประสบปัญหำประชำชน
ขำดกำรมีส่วนร่วมก็เป็นได้  
  ส่วนกำรให้ควำมส ำคัญกับเพศท่ีแข็งแรงพิจำรณำผลต่อกำรมีส่วนร่วมได้ใน 2 แง่ 
คือ กำรให้ควำมส ำคัญกับเพศชำย กับกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรแข่งขัน ซึ่งในแง่แรกนั้น ไม่ได้มีผล
อะไรต่อกำรมีส่วนร่วม เพรำะจำกกำรสัมภำษณ์ในหลำยท้องถิ่น ได้ข้อมูลมำว่ำทั้งชำยและหญิงมีส่วนร่วม
ในกำรปกครองท้องถิ่นมำกพอๆ กัน แต่ในแง่ที่สองคือแง่ของกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรแข่งขันนั้น 
เห็นได้ชัดว่ำมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม เพรำะจำกกำรสัมภำษณ์ มีหลำยกรณีที่ผู้ให้สัมภำษณ์ตั้ง
ข้อสังเกตว่ำผู้มีส่วนร่วม โดยเฉพำะกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมกำรท ำงำนขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นที่ประชำชนจะคอยเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับกำรจัดสรรให้กับชุมชนตนเอง กับสิ่งที่ได้รับ      
กำรจัดสรรในชุมชนอ่ืนๆ หำกเห็นว่ำไม่เป็นธรรมก็จะยิ่งติดตำมอย่ำงใกล้ชิด หรืออำจซักถำมผู้บริหำร
ของท้องถิ่นแห่งนั้นโดยตรงเมื่อมีโอกำส  
 3) ปัจจัยทำงกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรมีส่วนร่วม 
  ปัจจัยทำงกำรบริหำรที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมนั้น ประเด็นแรกที่ผู้ให้สัมภำษณ์
หลำยๆ ท่ำนให้ค ำตอบคืออัธยำศัยไมตรีที่ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีต่อ
ประชำชนในพื้นท่ี กล่ำวคือ หำกผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะนำยกเทศมนตรี หรือ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นมีภำพลักษณ์ที่เป็นคนเปดดกว้ำง เข้ำถึงตัวได้ง่ำย แสดงออกอย่ำงชัด
แจ้งว่ำพร้อมจะรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน และพร้อมที่จะน ำควำมคิดเห็นต่ำงๆ ไปด ำเนินกำร
ตอบสนองอย่ำงจริงจัง ประชำชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
ของท้องถิ่นมำก แต่ข้อมูลอีกอย่ำงหนึ่งที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ก็คือผู้บริหำรขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นนั้นโดยธรรมชำติแล้วจะเป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรพบปะพูดคุยกับประชำชนอยู่
แล้ว เพรำะถ้ำหำกขำดควำมสำมำรถในลักษณะนี้ไป โอกำสที่จะได้เข้ำมำเป็นผู้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมำจำกคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น ก็มีน้อยตำมไปด้วย  
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  ระบบสำรสนเทศมีผลทั้งในทำงบวก และลบต่อกำรมีส่วนร่วม ในทำงบวกนั้นท ำ
ให้ประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำก ส่วนในทำงลบนั้นกำรมี
ระบบสำรสนเทศที่เชื่อมโยงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชำชนมำกจะท ำให้มีกำรใช้ในทำงที่ผิด 
มีกำรร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งกันมำกในบำงที่ 
  ปัจจัยต่อมำเป็นปัจจัยไม่ได้เกี่ยวกับผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง 
แต่ก็เป็นผลเกี่ยวเนื่อง เพรำะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตรง นั่นคือควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง และควำมสำมำรถในกำรบริหำร      
ควำมขัดแย้ง ซึ่งควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมำยถึง ควำมสำมำรถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรที่จะสื่อสำรสิ่งต่ำงๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปยังผู้เกี่ยวข้องอันได้แก่ประชำชน
ของท้องถิน่นั้นๆ นั่นเอง จำกกำรสัมภำษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลำยๆ แห่ง ซึ่งมักจะเป็นที่ที่มี
กำรมีส่วนร่วมมำกนั้น ท ำให้ผู้เขียนทรำบว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ำนั้น ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรชี้แจงข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ภำยในท้องถิ่นให้ประชำชนได้ทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือไม่ให้
เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือควำมสงสัยถึงควำมไม่ชอบมำพำกลในกำรท ำงำนของท้องถิ่นภำยหลัง  
  ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้งนั้น ผู้เขียนได้พบว่ำมีผลเช่นเดียวกัน
กับควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ ในกรณีของท้องถิ่นที่ผู้เขียนไปสัมภำษณ์
หลำยๆ แห่งนั้น เมื่อผู้เขียนสอบถำมว่ำเคยมีควำมขัดแย้งระหว่ำงประชำชนด้วยกัน หรือระหว่ำง
ประชำชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ เวลำที่มีกำรจัดสรรทรัพยำกรไม่สอดคล้องกับ      
ควำมต้องกำรของฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด ผู้ให้สัมภำษณ์จะให้ค ำตอบไปในทำงเดียวกันว่ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของตนเองจะระมัดระวังอย่ำงมำกในกำรจัดสรรทรัพยำกร จะพยำยำมเรียบเรียงเหตุผลที่
ส ำคัญที่ใช้เป็นพ้ืนฐำนของกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือจะได้อธิบำยให้ประชำชนฟังเสมอ ซึ่งในทำงหนึ่ง 
แสดงให้เห็นว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ำนั้น ซึ่งประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนมำก       
มีลักษณะอย่ำงหนึ่งร่วมกันคือมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้งเป็นอย่ำงดี และเรื่องนี้
นอกจำกจะสะท้อนถึงควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว หำกพิจำรณำถึงสำเหตุที่ท ำ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมเหตุผลที่น่ำเชื่อถือไว้อธิบำยกับประชำชน จะเห็นได้ว่ำมี
สำเหตุมำจำกควำมสนใจของประชำชนในกำรบริหำรท้องถิ่นนั่นเอง ข้อเท็จจริงนี้จึงเป็นอีกอย่ำงหนึ่ง
ที่จะยืนยันได้ว่ำประชำชนไม่ได้วำงเฉย ไม่ได้เฉื่อยชำทำงกำรเมืองแต่อย่ำงใด  
  สิ่งจูงใจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้ประชำชนเป็นปัจจัยอีกอย่ำงหนึ่งที่
สำมำรถส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วม โดยเฉพำะในพ้ืนที่ที่ประชำชนให้ควำมสนใจกำรบริหำรท้องถิ่น
ของตนเองน้อยมำกๆ แต่หำกเปรียบเทียบผลของกำรให้สิ่งจูงใจกับเรื่องแรงจูงใจซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
ภำยในควำมรู้สึกของประชำชนแล้ว สิ่งจูงใจในที่นี้จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะสั้นและเป็นสิ่งที่ 
กระตุ้นกำรมีส่วนร่วมภำยนอกตัวบุคคลแต่ละคน เช่น เครื่องอุปโภคบริโภคที่น ำมำแจก เป็นต้น ไม่ได้
เกิดจำกควำมรู้สึกของตัวประชำชนเอง แต่แรงจูงใจนั้นเป็นเรื่องประโยชน์ในระยะที่ยำวนำนกว่ำ และ
เป็นเรื่องที่เกิดจำกควำมรู้สึกนึกคิดของประชำชนเอง เช่น ถนนส ำหรับสัญจรไปมำในชุมชน หรือ
ระหว่ำงชุมชน เป็นต้น หำกเปรียบเทียบกัน แรงจูงใจที่มำจำกควำมรู้สึกภำยในส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ได้ดีกว่ำสิ่งจูงใจ เพรำะในกรณีไม่มีสิ่งจูงใจประชำชนจะมีควำมรู้สึกในทำงลบต่อกำรมีส่วนร่วม ในบำง
กรณีที่ไปสัมภำษณ์มำนั้น ประชำชนถำมถึงสิ่งจูงใจก่อนที่จะมำร่วมในกำรด ำเนินงำน แต่เมื่อรู้ว่ำไม่มี
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สิ่งจูงใจให้แล้วก็จะไม่สนใจเลย หรือในกรณีที่ไปมีส่วนร่วมด้วยควำมคำดหวังว่ำจะได้รับสิ่งจูงใจ แต่
เมื่อไม่ได้ก็จะเกิดเป็นควำมรู้สึกในทำงลบไปเสียเลย  
  ปัจจัยทำงกำรบริหำรอย่ำงหนึ่งที่ผู้เขียนได้รับกำรยืนยันจำกผู้ที่ท ำหน้ำที่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลำนำน และเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของประชำชนมำ
นำน ปัจจัยที่ว่ำนี้คือควำมเจริญของพ้ืนที่ ซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์ให้ข้อมูลว่ำกำรที่พ้ืนที่มีควำมเจริญมำก
ยิ่งขึ้น เกิดย่ำนกำรค้ำขนำดใหญ่ มีประชำกรมำกขึ้น มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำกข้ึน ท ำให้ประชำชน
ห่ำงเหินจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกขึ้น และกำรมีส่วนร่วมโดยเฉพำะควำมร่วมมือในกำรด ำเนิน
โครงกำรต่ำงๆ ของท้องถิ่นก็จะน้อยลง โดยผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำนนี้อธิบำยว่ำเหตุที่ควำมเจริญของพ้ืนที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วมก็เพรำะว่ำเมื่อควำมเจริญมำกขึ้น ประชำชนถูกดึงดูดเข้ำหำย่ำนที่มี
ควำมเจริญเพ่ือหำสิ่งตอบสนองควำมต้องกำร และควำมเพลิดเพลินในชีวิตมำกขึ้นท ำให้สนใจเรื่อง
ควำมเป็นไปของท้องถิ่นน้อยลง และในอีกทำงหนึ่ง ควำมเจริญนี้ท ำให้วัฒนธรรมแบบชำวเมืองแพร่
เข้ำสู่พ้ืนที่ ซึ่งส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแบบชำวเมืองคือควำมเป็นปัจเจกบุคคล และควำมเป็นทุนนิยมที่
ให้ควำมส ำคัญกับผลตอบแทนของตนเองในรูปของทรัพย์สินเงินทองที่จับต้องได้มำกกว่ำควำมส ำเร็จ
ในด้ำนอ่ืนๆ แต่ละคนอยู่แบบต่ำงคนต่ำงอยู่ ไม่ค่อยติดต่อคบค้ำกัน ท ำให้เรื่องส่วนรวมอย่ำงเรื่องกำร
บริหำรจัดกำรท้องถิ่นกลำยเป็นเรื่องที่ได้รับควำมสนใจน้อยลง 
  จ ำนวนประชำกรมีผลในทำงลบต่อกำรมีส่วนร่วม โดยเห็นได้จำกกำรเปรียบเทียบ
ชุมชนต่ำงๆ หรือหมู่ต่ำงๆ เมื่อประชำชนมำก กำรมีส่วนร่วมจะน้อยลง บำงแห่งยอมรับว่ำพ้ืนที่ที่เป็น
หมู่บ้ำนจัดสรรนั้น เจำะเข้ำไปได้ยำก นอกจำกนี้กำรมีประชำกรมำกยังมีผลโดยอ้อม ผ่ำนไปทำง ควำม
เจริญของเมือง ซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม มีควำมเป็นปัจเจกบุคคลมำกขึ้น ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นเหตุที่ท ำให้กำรมีส่วนร่วมน้อยลง  
 4) ปัจจัยสภำพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกำรมีส่วนร่วม 
  ปัจจัยสภำพแวดล้อมของซึ่งอยู่ภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำมำรถมี
อิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนได้ปัจจัยแรกคือกำรส่งเสริมจำกภำคส่วนต่ำงๆ ในท้องถิ่น โดย
ผลจำกกำรสัมภำษณ์แสดงให้เห็นว่ำผู้ที่จะเป็นผู้ประสำนงำนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงประชำชนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ มีทั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ อสม. ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพูดคุย น ำข้อมูลกำรท ำงำนของท้องถิ่นไปสู่ประชำชน ให้ประชำชน
ได้รับรู้ และพร้อมกันนั้นก็กระตุ้นส่งเสริมให้ประชำชนสนใจกำรท ำงำนของท้องถิ่นมำกข้ึนด้วย บุคคล
เหล่ำนี้นอกจำกจะเป็นตัวแทน 
  ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมคือควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจัยนี้หำกมองผิวเผินแล้วอำจเข้ำใจไปได้ว่ำเป็นปัจจัยทำงกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่เนื่องจำกผู้เขียนมีข้อสังเกตว่ำควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำรท ำงำนนี้เป็นเรื่องที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นผู้ก ำหนด หำกแต่เป็นสิ่งที่ถูกก ำหนดจำกหน่วยงำนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องไปสัมพันธ์ด้วยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น เป็นระเบียบที่ถูกก ำหนดมำโดยกรมส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นระเบียบเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณเฉพำะด้ำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีหนึ่งที่ผู้เขียนได้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ คือกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือ
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โครงกำรก่อสร้ำงถนน ซึ่งงบประมำณบำงส่วนอำจจะมำจำกกำรสนับสนุนของกรมทำงหลวงชนบท 
ท ำให้ต้องปฏิบัติตำมแนวทำงและข้อปฏิบัติที่ก ำหนดมำโดยกรมทำงหลวงชนบท) เป็นต้น ซึ่งกำรท ำงำนที่
มีควำมสลับซับซ้อนในกำรด ำเนินงำนบำงเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ เดิมทีผู้เขียน
สันนิษฐำนว่ำจะเป็นอุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน แต่จำกกำรสัมภำษณ์กลับแสดงให้เห็น
ว่ำในเรื่องที่กระบวนกำรซับซ้อนนั้น จะมีประชำชนกลุ่มหนึ่งถูกปฏิเสธข้อเรียกร้องของตนเอง ซึ่ง
ประชำชนกลุ่มที่ไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรนี้จะแสดงบทบำทในกำรมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้น  
ไม่ว่ำจะเป็นกำรร่วมวำงแผน หรือกำรร่วมติดตำมกำรท ำงำน  
  นอกจำกกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดยภำคส่วนต่ำงๆ และควำมสลับซับซ้อน
ของกระบวนกำรมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเรื่องภำยนอกตัวบุคคลแล้ว ปัจจัยภำยในตัวบุคคลเองก็สำมำรถ
ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมได้เช่นกัน โดยปัจจัยเกี่ยวกับแต่ละบุคคลที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแรกที่
เห็นได้ว่ำมีผลก็คือ เวลำที่ประชำชนแต่ละคนมีให้กับกำรมีส่วนร่วม เพรำะกำรสัมภำษณ์ในเกือบทุกที่
ท ำให้ได้ทรำบว่ำกำรเลือกเวลำในกำรประชุมกับประชำชนเป็นเรื่องส ำคัญ หำกเลือกประชุมในเวลำที่
ไม่มีประชำชนว่ำงแล้วจะได้รับควำมร่วมมือน้อยมำก หรือค ำตอบจำกกำรสัมภำษณ์บำงที่แสดงให้เห็น
ว่ำหำกต้องกำรพบปะประชำชนต่ำงกลุ่มกัน ก็ต้องเลือกเวลำให้เหมำะสมกับควำมสะดวกของ
กลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งเรื่องนี้ในทำงหนึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมเอำใจใส่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม แต่ในอีกทำงหนึ่งนั้น แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนพอๆ กันว่ำหำกต้องเลือก
ระหว่ำงงำนประจ ำ หรือกิจวัตรที่ท ำเป็นประจ ำกับกำรมีส่วนร่วมกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
ประชำชนเลือกท่ีจะให้เวลำกับกำรท ำงำนประจ ำหรือกิจวัตรประจ ำวันมำกกว่ำ  
  ปัจจัยส่วนบุคคลอีกอย่ำงหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมคือแรงจูงใจที่
ประชำชนมีต่อกำรมีส่วนร่วม กล่ำวคือ ผู้ที่มีแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมจะแสดงออกในกำรมีส่วนร่วม
มำกกว่ำ โดยแรงจูงใจในที่นี้ หำกประมวลจำกข้อมูลที่ผู้ให้สัมภำษณ์แต่ละท่ำนให้มำ พบว่ำมีทั้ง
แรงจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น มีควำมคำดหวังบำงอย่ำงจำกกำรท ำงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และมีทั้งแรงจูงใจที่เป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ต้องกำรให้ชุมชนของ
ตนเอง หรือต ำบลของตนเองได้รับกำรพัฒนำ นอกจำกค ำตอบในลักษณะนี้นอกจำกจะแสดงให้เห็นว่ำ
แรงจูงใจของประชำชนสำมำรถท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมได้แล้ว ยังสำมำรถอนุมำนได้ต่อไปอีกว่ำควำม
คำดหวังในกำรท ำงำนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลอย่ำงส ำคัญต่อกำรตัดสินใจมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กล่ำวคือ หำกประชำชนเห็นว่ำกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงควำมเป็นอยู่ของตนเอง หรือชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นได้แล้ว ประชำชนก็จะมีส่วนร่วม
อย่ำงแข็งขัน  
  เมื่อประชำชนมีแรงจูงใจแล้ว ท ำให้เกิดพฤติกรรมอย่ำงหนึ่งซึ่งเป็นทั้งผลจำก
แรงจูงใจ และเป็นทั้งเหตุอีกอย่ำงหนึ่งที่ท ำให้เกิดกำรมีส่วนร่วมมำกขึ้นได้ด้วย นั่นคือ ควำมสนใจและ
กำรติดตำมกำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์แสดงให้เห็นว่ำ
ประชำชนที่มีกำรมีส่วนร่วมมำก และมีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอนั้น โดยพ้ืนฐำนแล้วจะเป็นผู้ที่คอย
ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรท ำงำนขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลำยแห่งที่ผู้เขียนได้ไปสัมภำษณ์จึงให้ควำมส ำคัญกับช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมู ล
กำรท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ประชำชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง



195 
 

จะสังเกตและเปรียบเทียบว่ำวิธีกำรสื่อสำรแบบใดที่จะเข้ำถึงประชำชนได้มำก เช่น บำงแห่งใช้ระบบ
เสียงตำมสำยกระจำยไปยังทุกหมู่หรือทุกชุมชน บำงแห่งใช้รถกระจำยเสียงถ่ำยทอดข้อมูล บำงแห่งให้
ผู้แทนชุมชนและเจ้ำหน้ำที่ อสม.เป็นผู้ถ่ำยทอดข้อมูลไปสู่ประชำชน  

 
4.3  สังเคราะห์ผลการวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ส่วนนี้จะเป็นกำรสังเครำะห์ผลจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณและกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เพ่ือสร้ำง
ข้อสรุปของกำรวิจัยว่ำปัจจัยต่ำงๆ โดยเฉพำะปัจจัยทำงวัฒนธรรมนั้น มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม
หรือไม่ และอย่ำงไร โดยจะแบ่งกำรน ำเสนอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กำรน ำเสนอสิ่งที่สอดคล้องกัน
ระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณกับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรน ำเสนอสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันระหว่ำงกำรวิจัย
เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ และกำรน ำเสนอข้อสรุปของกำรวิจัย 
 4.3.1  สิ่งที่สอดคล้องกันระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณกับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
  เมื่อพิจำรณำตัวแปรกลุ่มที่เป็นตัวแปรภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
กำรวิจัยเชิงปริมำณได้แสดงให้เห็นว่ำกำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมโดย
ภำคส่วนต่ำงๆ มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่
แสดงให้เห็นว่ำทั้งสองปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม เมื่อพิจำรณำตัวแปรกลุ่มที่เป็นตัวแปร
ทำงกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรวิจัยเชิงปริมำณได้แสดงให้เห็นว่ำควำมเป็น
ประชำธิปไตยของผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง และ
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ และสุดท้ำย เมื่อพิจำรณำตัวแปรกลุ่มสุดท้ำยคือตัวแปรทำงวัฒนธรรม กำรวิจัย
เชิงปริมำณแสดงให้เห็นว่ำควำมต้องกำรมีอิทธิพล และควำมเชื่อม่ันในอิทธิพลของตนเอง มีอิทธิพลต่อ
กำรมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 4.3.2 สิ่งที่ไม่สอดคล้องกันระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
  เนื่องจำกผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพแสดงให้เห็นว่ำตัวแปรเกือบทุกตัวแปรอิสระของ
กำรวิจัยครั้งนี้เกือบจะทุกตัวแปรมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม ในขณะที่กำรวิจัยเชิงปริมำณแสดงให้เห็น
ว่ำมีเพียง 8 ตัวแปรเท่ำนั้นที่สงผลต่อกำรมีส่วนร่วม ดังนั้น เมื่อกล่ำวถึงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันระหว่ำง
กำรวิจัยเชิงปริมำณกับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวแปรที่กำรวิจัยเชิงคุณภำพบ่งชี้ว่ำมี
อิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมแต่กำรวิจัยเชิงปริมำณบ่งชี้ว่ำไม่มีผล ประเด็นส ำคัญของกำรตัดสินใจจึงอยู่
ที่ว่ำตัวแปรที่มีเพียงผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพยืนยันว่ำมีอิทธิพลนั้น เป็นตัวแปรที่กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
สำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้ดีกว่ำกำรวิจัยเชิงปริมำณหรือไม่ ซึ่งมีผลกำรพิจำรณำดังนี้ 
 ส ำหรับกลุ่มตัวแปรทำงวัฒนธรรมนั้น ลักษณะส ำคัญคือเป็นควำมรู้สึก เป็นควำมคิด
ของประชำชน ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่ำปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ควรจะเชื่ อผลจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ
มำกกว่ำผลจำกกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เพรำะกำรวิจัยเชิงปริมำณเป็นกำรตอบแบบสอบถำมโดยประชำชน 
แต่ละคนตอบและแสดงควำมคิดของตนออกมำโดยตรง ในขณะที่กำรวิจัยเชิงคุณภำพนั้นเป็น       
กำรสัมภำษณ์จำกบุคลำกรของท้องถิ่นว่ำมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประชำชนในท้องถิ่นของตนอย่ำงไร ไม่ใช่
กำรศึกษำโดยตรงเหมือนกำรวิจัยเชิงปริมำณ ดังนั้น ตัวแปรระยะห่ำงของอ ำนำจ กำรหลีกเลี่ยง       
ควำมไม่แน่นอน กำรให้ควำมส ำคัญกับเพศที่แข็งแรง กำรเคำรพอำวุโส และกำรหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง ซ่ึง
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เป็นตัวแปรที่มีเพียงผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพยืนยันว่ำมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมนั้น จึงไม่มีน้ ำหนักมำก
พอที่จะท ำให้เชื่อได้ว่ำมีผลจริง แต่มีตัวแปรทำงวัฒนธรรมอยู่ 2 ตัวแปรที่ผู้เขียนเห็นว่ำควรจะเชื่อ
ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพว่ำมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม ตัวแปร 2 ตัวแปรนั้นคือควำมผูกพันต่อท้องถิ่น 
และตัวแปรควำมเป็นปัจเจกบุคคล เพรำะ 2 ตัวแปรนี้ได้รับกำรยืนยันจำกกำรสัมภำษณ์หลำยแห่งไป
ในทำงเดียวกันว่ำมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม ส่วนอีกตัวแปรหนึ่งที่ยังไม่ได้กล่ำวถึงในที่นี้ก็คือตัวแปร
กำรให้ควำมส ำคัญกับควำมเป็นบุคคล ซึ่งผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพบ่งชี้ว่ำมีผลในทำงบวกต่อกำรมีส่วนร่วม 
แต่ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณบ่งชี้ว่ำมีผลในทำงลบต่อกำรมีส่วนร่วม ที่ผู้เขียนตัดสินใจว่ำไม่ควรเชื่อ        
กำรวิจัยเชิงคุณภำพเพรำะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับควำมคิดของประชำชน จึงเชื่อผลจำกกำรวิจัยเชิง
ปริมำณว่ำมีผลในทำงลบต่อกำรมีส่วนร่วม  
 ส ำหรับกลุ่มตัวแปรทำงกำรบริหำรนั้น ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณกับผลกำรวิจัยเชิง
คุณภำพให้ข้อมูลไปในทำงเดียวกันเกือบทุกตัวแปร มีเพียงตัวแปรที่ไม่สำมำรถเก็บรวบรวมได้ด้วย
แบบสอบถำม แต่สำมำรถที่จะศึกษำท ำควำมเข้ำใจผ่ำนกำรศึกษำเชิงคุณภำพได้จ ำนวน 2 ตัวแปร คือ 
ควำมเจริญของพ้ืนที่ และจ ำนวนประชำกรเท่ำนั้นที่ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพยืนยันว่ำมีอิทธิพลต่อกำรมี
ส่วนร่วม แต่ไม่มีผลกำรวิจัยเชิงปริมำณมำยืนยัน (เพรำะตัวแปรนี้ไม่สำมำรถเก็บรวบรวมได้ด้วย
แบบสอบถำมที่ไปเก็บข้อมูลจำกประชำชน) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำน่ำเชื่อถือว่ำ 2 ตัวแปรนี้จะมีอิทธิพล        
ต่อกำรมีส่วนร่วม เพรำะได้รับกำรยืนยันจำกหลำยแห่งที่ไปสัมภำษณ์ว่ำมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่ วม
และจำกกำรสัมภำษณ์ยังท ำให้ทรำบอีกด้วยว่ำ 2 ตัวแปรนี้ไม่ได้มีเพียงผลโดยตรงต่อกำรมีส่วนร่วม
เท่ำนั้น หำกแต่ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมของประชำชน ซึ่งเท่ำกับว่ำส่งผลโดยอ้อมไปสู่กำรมี
ส่วนร่วมด้วย  
 ส ำหรับตัวแปรภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กำรสื่อสำรกับประชำชน 
ควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำร แรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วม บทบำทท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ต่อประชำชน และเวลำในกำรมีส่วนร่วม เป็นตัวแปรที่มีเพียงผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพยืนยันว่ำมีอิทธิพล
ต่อกำรมีส่วนร่วม ในตัวแปรเหล่ำนี้ผู้เขียนเห็นว่ำตัวแปรกำรสื่อสำรกับประชำชน กับตัวแปรบทบำทที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชำชนน่ำจะมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมเพรำะผลจำกกำรสัมภำษณ์
หลำยๆ แห่งยืนยันไปในทำงเดียวกัน โดยเฉพำะตัวแปรบทบำทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อ
ประชำชนได้รับกำรยืนยันอย่ำงหนักแน่นว่ำประชำชนกลุ่มที่มีส่วนร่วมมำกนั้นมักจะเป็นผู้ที่ต้องกำรมี
ควำมเป็นอยู่ที่ดี ไม่ได้เป็นผู้ที่ฐำนะดีที่จะสำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนเองด้วยตนเองได้อย่ำง
เต็มที ่ส่วนตัวแปรควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำรท ำงำน กับตัวแปรแรงจูงใจใน กำรมีส่วนร่วมนั้น 
ผู้เขียนเห็นว่ำควรจะเชื่อผลกำรวิจัยเชิงปริมำณว่ำไม่มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วมทั้งสองตัวแปร แต่ด้วย
เหตุผลที่ต่ำงกัน กล่ำวคือ ส ำหรับควำมสลับซับซ้อนของกระบวนกำรนั้นมีผลกำรสัมภำษณ์จำกแห่ง
เดียวเท่ำนั้นที่ยืนยันว่ำมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม นอกจำกนี้ ตัวแปรควำมสลับ  ซับซ้อนของ
กระบวนกำร ยังเป็นตัวแปรที่ส่งผลในทำงลบต่อกำรมีส่วนร่วมในด้ำนประโยชน์จำกกำรมีส่วนร่วม 
และด้ำนรูปแบบกำรมีส่วนร่วม จึงไม่น่ำจะเป็นไปได้ที่จะมีผลในทำงบวกต่อกำรมีส่วนร่วมดังที่สรุป
จำกผลของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ส่วนตัวแปรแรงจูงใจในกำรมีส่วนร่วมนั้น ผู้เขียนเห็นว่ำข้อสรุปจำก
กำรวิจัยเชิงคุณภำพไม่น่ำเชื่อถือเพรำะตัวแปรนี้เป็นเรื่องที่เป็นควำมรู้สึกของประชำชน ซึ่งผู้ให้
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สัมภำษณ์ไม่สำมำรถเข้ำใจได้จำกกำรสังเกตเฉพำะประชำชนที่มีส่วนร่วมอย่ำงสม่ ำเสมอเท่ำนั้น จึง
ตัดสินว่ำควรจะเชื่อผลจำกกำรวิจัยเชิงปริมำณว่ำตัวแปรนี้ไม่มีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม 
 4.3.3 ข้อสรุปของกำรวิจัย 
  จำกกำรพิจำรณำทั้งสิ่งที่ เหมือนและต่ำงระหว่ำงผลกำรวิจัยเชิงปริมำณกับ
ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพข้ำงต้น ผู้เขียนสำมำรถสรุปผลส ำคัญของกำรวิจัยได้ว่ำมีปัจจัยใดบ้ำงที่ส่งผลต่อ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนี้  
  ในกลุ่มตัวแปรทำงวัฒนธรรม พบว่ำมีตัวแปรที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม อยู่จ ำนวน       
5 ตัวแปร คือ ตัวแปรกำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น ควำมต้องกำรมีอิทธิพล 
ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน และควำมเป็นปัจเจกบุคคล  
  ในกลุ่มตัวแปรทำงกำรบริหำร พบว่ำมีตัวแปรที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม อยู่จ ำนวน  
5 ตัวแปร คือ ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตย ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมขัดแย้ง ควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ควำมเจริญของพ้ืนที่ และจ ำนวนประชำกร  
  ในกลุ่มตัวแปรภำยนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พบว่ำมีตัวแปรที่ส่งผลต่อ
กำรมีส่วนร่วม อยู่จ ำนวน 5 ตัวแปร คือ กำรสื่อสำรระหว่ำงประชำชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน บทบำทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชำชน เวลำในกำรมี      
ส่วนร่วม และกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม    
  จำกปัจจัยทั้งหมดที่ได้รับกำรยืนยันจำกผลกำรวิจัยครั้งนี้ว่ำมีอิทธิพลต่อกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน ผู้เขียนเห็นว่ำตัวแบบที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆ กับกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองของประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถอธิบำยได้ ดังแผนภำพต่อไปนี้  
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ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดอธิบำยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความเจริญของพ้ืนที่ 
 

จ านวนประชากร 
 

ปัจจัยภายนอก อปท. 
- กำรสื่อสำรกับประชำชน 
- กำรรับรู้ข้อมูลของประชำชน 
- บทบำทท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อ
ประชำชน 
- กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม   
- เวลำที่ประชำชนมี  
 
 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
- ควำมเป็นปัจเจกบุคคล 
- ควำมผูกพันต่อท้องถิ่น 
- ควำมต้องกำรมีอิทธิพล 
- ควำมเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน  
- กำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบุคคล 
 
 

ปัจจัยทางการบริหาร 
- ควำมสำมำรถบริหำรควำมขัดแย้ง 
- ควำมสำมำรถบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
- ภำวะผู้น ำแบบประชำธิปไตย 
 

การมีส่วนร่วมฯ  
- ลักษณะของกำรมีส่วนร่วม 
- ขั้นตอนที่มีส่วนร่วม 
- ควำมถี่ของกำรมีส่วนร่วม 
- ประโยชน์จำกกำรมีส่วนร่วม 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทที่  5 นี้จะเป็นการน าเสนอสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ทั้งหมด โดยจะอธิบายสรุป
ผลการวิจัยว่าการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไร มีวิธีการศึกษาอย่างไร ตลอดจนได้ผลสรุปของ
การศึกษาอย่างไร ล าดับต่อไปเป็นการน าผลการวิจัยมาอภิปรายทั้งเพ่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และเพ่ือน าเสนอข้อสังเกตท่ีผู้เขียนมีต่อผลการวิจัย และส่วนสุดท้ายเป็นการน าเสนอ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ โดยแยกเป็นข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ข้อเสนอและระดับ
ปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย  
 ส่วนนี้เป็นการน าเสนอภาพรวมของการวิจัย วิธีการวิจัยว่าผลการวิจัยครั้งนี้ เกิดขึ้นจาก 
การศึกษาวิจัยอย่างไรบ้าง และผลการวิจัยครั้งนี้โดยสรุป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 5.1.1  ภาพรวมของการวิจัย 
  1)  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจการมีส่วนร่วมของประชาชน     
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง และท าความเข้าใจว่าปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมดังกล่าว และมีอิทธิพลอย่างไร เพ่ือจะได้สร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดปัจจัยที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป   
  2) ขอบเขตของการวิจัย 
   (1)   ขอบเขตในด้านเนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยทางวัฒนธรรม 
ปัจจัยทางการบริหาร ปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (2) ขอบเขตในด้านพ้ืนที่ของการวิจัยครั้งนี้อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร โดยไม่รวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ดังนั้น แม้จะสามารถอธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกรุงเทพมหานครได้ 
ก็จะเป็นเรื่องยากในการที่จะน าค าอธิบายนั้นไปอธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอ่ืนได้  
   (3) ขอบเขตในด้านเวลาของการวิจัยครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาระหว่างเดือน
สิงหาคม 2557 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558  
 5.1.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ แยกได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ก่อนที่จะน าผลจากการวิจัยทั้ง 2 ส่วนนี้มาสังเคราะห์ออกมาเป็นผลการวิจัย
ภายหลัง  
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 1) การวิจัยเชิงปริมาณ 
  การวิจัยเชิงปริมาณในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เขียนได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามนี้ผู้เขียนสร้างขึ้นจากตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม เมื่อสร้างแบบสอบถามขึ้นแล้ว ได้น าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านพิจารณาความตรง
และความเหมาะสมของข้อความทั้งหมดในแบบสอบถาม จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิน าไปสู่      
การแก้ไขแบบสอบถามอีกเล็กน้อย จากนั้น ผู้เขียนได้น าแบบสอบถามไปทดสอบเก็บรวบรวมข้อมูล
จากองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ซึ่งอยู่นอกพ้ืนที่ของการศึกษา  
วิจัยนี้) เพ่ือทดสอบหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยพิจารณาค่าความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม เมื่อได้ทราบว่าค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.78 ซึ่งมากกว่ามาตรฐานของค่าความน่าเชื่อถือ
ของแบบสอบถาม จึงได้ใช้แบบสอบถามนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
  ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้น าชุมชน/ ผู้ใหญ่บ้านของประชาชน จ านวน 
4,799,522 ราย ซึ่งอาศัยในองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลใน 5 จังหวัด ซึ่งเป็นปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้น าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 3,729 ราย จากการค านวณ
จ านวนตัวอย่างตามแนวทางของ ยามาเน่ (1967) พบว่าในการวิจัยควรจะมีตัวอย่าง จ านวน 361 ราย 
แต่เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นจากข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นผู้เขียนจึงก าหนดขนาดตัวอย่างเพ่ิมขึ้นเป็น 400 คน 
จากนั้นได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจ าแนกชั้น ตามสัดส่วนประชากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แต่ละรูปแบบในแต่ละจังหวัด   
  ผู้เขียนได้น าข้อมูลที่ได้จากการแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริงมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือหา
ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยวิธีการวิเคราะห์ส าคัญของสถิติเชิงอนุมานคือการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุ เพ่ือพิจารณาว่าปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางการบริหาร และปัจจัยภายนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่    
 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการศึกษาเอกสาร       
การสังเกต และการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่
ระดับบริหารซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดของฝ่ายการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจนถึงนักบริหาร
ระดับต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จัดการสนทนากลุ่ม 3 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มเป็นนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และตัวแทนของชุมชนหรือหมู่บ้าน ประเด็น
ในการสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จากนั้นน าผลการสัมภาษณ์จากทุกแห่งมาสรุปวิเคราะห์ ตีความหมายและเปรียบเทียบ 
เพ่ือน าข้อมูลไปเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ   
 5.1.3 สรุปผลการวิจัย 
  1) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.20, 
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S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านประโยชน์จากการมีส่วนร่วม 
(X = 3.37, S.D. = 0.94) ส่วนด้านที่น้อยที่สุดคือด้านความถี่ของการมีส่วนร่วม (X = 3.06, S.D. = 1.08) 
ซึ่งน่าจะเป็นเพราะตัวแปรที่ส่งผลต่อความถี่ของการมีส่วนร่วมได้มากที่สุด (พิจารณาผลจากการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุ) นั้น คือ ตัวแปรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยภาคส่วนต่างๆ ซึ่งตัวแปร      
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมนี้ ถือเป็นตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยเกือบจะต่ าที่สุด เมื่อเทียบกับตัวแปรอิสระ      
ตัวแปรอื่นของการวิจัย 
  เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแปรวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม พบว่า ตัวแปร
วัฒนธรรมทางการเมืองมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมมากกว่าตัวแปรด้านวัฒนธรรมโดยทั่วไปของ
ประชาชน โดยตัวแปรทางด้านวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมมากที่สุด เพราะมี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในภาพรวม และท้ัง 3 ด้านของการมีส่วนร่วม คือ ด้านความถี่การมีส่วนร่วม 
ด้านรูปแบบการมีส่วนร่วม และด้านกระบวนการที่มีส่วนร่วม เช่นเดียวกันกับความเชื่อมั่นในอิทธิพล
ของตน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในภาพรวม และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน 3 ด้าน คือ         
ด้านผลกระทบของการมีส่วนร่วม ด้านรูปแบบในการมีส่วนร่วม  และด้านกระบวนการที่มีส่วนร่วม   
  2) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   จากการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งการวางแผน การด าเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผลการท างาน การมีส่วนร่วมในการวางแผนรูปแบบที่พบได้มากคือการท าประชาคมในระดับ
หมู่บ้าน   
   เมื่อพิจารณาผลที่ตัวแปรอิสระทั้งสามกลุ่มมีต่อการมีส่วนร่วมนั้น ตัวแปรอิสระ
ที่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมคือการส่งเสริมจากภาคส่วนต่างๆ ความสลับซับซ้อน
ของกระบวนการ เวลาในการมีส่วนร่วม แรงจูงใจในการมีส่วนร่วม การรับรู้ข้อมูลของประชาชน ส่วน
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมคือ ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย ระบบสารสนเทศ 
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปล ความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ความเจริญของ
พ้ืนที่ และจ านวนประชากร และปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมคือความผูกพันต่อ
ท้องถิ่น ความเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน ความต้องการมีอิทธิพล การเคารพอาวุโส ระยะห่างของ
อ านาจ การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง การให้ความส าคัญกับเพศที่แข็งแรงและการแข่งขัน และการให้
ความส าคัญกับตัวบุคคล  
  3) สังเคราะห์ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  เมื่อสังเคราะห์ทั้งผลจาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าให้ได้ข้อสรุปว่า 
ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมได้นั้นประกอบไปด้วย กลุ่มที่หนึ่ง ปัจจัยภายนอกองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น คือ การสื่อสารกับประชาชน การรับรู้ข้อมูลของประชาชน บทบาทที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีต่อประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเวลาในการมีส่วนร่วม กลุ่มที่สอง ปัจจัย
ทางการทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย 
ความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความเจริญ
ของพ้ืนที่ และจ านวนประชากร และกลุ่มที่สาม ปัจจัยทางวัฒนธรรม คือ ความเป็นปัจเจกบุคคล 
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ความผูกพันต่อท้องถิ่น ความต้องการมีอิทธิพล ความเชื่อมั่นในอิทธิพลของตน และการให้ความส าคัญ
กับตวับุคคล 
  ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น เกือบทั้งหมดมีผลในทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม      
มีเพียงความสลับซับซ้อนของกระบวนการ ความเจริญของพ้ืนที่ และจ านวนประชากรเท่านั้นที่มีผล
ในทางที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ จากการพิจารณาผลการวิจัยครั้งนี้ในภาพรวม        
ท าให้เกิดข้อสรุปว่าความเจริญของพ้ืนที่และจ านวนประชากรนั้น ไม่ได้เพียงส่งผลโดยตรงต่อการมี
ส่วนร่วม หากแต่ยังส่งผลโดยอ้อมต่อการมีส่วนร่วมผ่านทางปัจจัยทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย และจาก
การสังเคราะห์ผลการวิจัยทั้งสองส่วนท าให้ได้ตัวแบบที่อธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชนดังที่ได้
น าเสนอก่อนหน้านี้ในตอนท้ายของบทท่ี   

 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย   
 5.2.1  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนจากการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณนั้น แสดงให้เห็นว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพล บุตรวัง (2550) ซึ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลจากการวิจัยครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในระดับ
การปานกลาง และมีส่วนร่วมน้อยมากในการก ากับดูแลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากมุมมองของผู้ที่เป็นบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองจะเห็นภาพที่แตกต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของฝ่ายการเมืองใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมุมมองของข้าราชการประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ
บุคลากรเหล่านี้มองว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก 
และมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างเช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นเพราะในมุมมอง
ของผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมองจากกิจวัตรในการท างานของตนเอง     
เป็นหลัก ว่าได้มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในงานของตนเองในเรื่องใดบ้าง ขั้นตอนใดบ้าง        
ผลจากการพิจารณาตามแนวทางนี้ย่อมท าให้เกิดภาพว่ามีส่วนร่วมอย่างถ้วนทั่ว ในขณะที่ประชาชน
อีกจ านวนมากยังคงขาดการแสดงออกซึ่งบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง  
 แม้ว่าข้อมูลการมีส่วนร่วมที่เก็บรวมรวมจากประชาชนจะอยู่ในระดับปานกลาง      
ท าให้ดูเหมือนว่าประชาชนมีส่วนร่วมได้น้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เอกดนัย บุญน า 
(2546) ซึ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารเทศบาล แล้วพบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารไม่เต็มที่ เพราะพระราชบัญญัติเทศบาลไม่ได้เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง เช่น ประชาชนไม่สามารถร้องขอให้มีการออกเสียงประชามติได้ และผลของการออก
เสียงประชามติไม่ผูกพันสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แต่ระดับการมีส่วนร่วมใน 4 มิตินั้น มิติที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผลกระทบอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน การที่ข้อมูลเป็นเช่นนี้ แสดงให้
เห็นว่าประชาชนจ านวนมากเห็นว่าตนเองได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของตนเอง ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีส าหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
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 เมื่อพิจารณากระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมมากและทั่วถึงมากที่สุดในการประชุม
ประชาคมเพ่ือรวบรวมข้อเรียกร้องของประชาชนไปก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน หรือแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาแนวปฏิบัติส าหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ มาวรีน 
เบอร์เนอร์ (2003) ซึ่งได้ผลการศึกษาออกมาว่าส าหรับท้องถิ่นรูปแบบเมือง (City) นั้น การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือการประชุมสามัญประจ าปี  
 5.2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม  
 ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
นั้น สามารถแยกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหาร ปัจจัยภายนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมถึงปัจจัยทางวัฒนธรรม) และปัจจัยทางวัฒนธรรม ผลจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับอิทธิพล
จากปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ปัจจัยทางวัฒนธรรมของประชากรของการวิจัยครั้งนี้ 9 ตัวแปรซึ่งแยกได้เป็น           
2 ส่วน คือ วัฒนธรรมโดยทั่วไปของประชาชน กับวัฒนธรรมทางการเมือง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรทางวัฒนธรรมทั้งหมด พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (อยู่ระหว่าง 3.26-3.90 จาก
คะแนนเต็ม 5) และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของตัวแปรทางวัฒนธรรมทั้ง 9 โดยค่าสัมประสิทธิ์
แห่งความผันแปร (CV: coefficient of variance) พบว่ามีการกระจายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 24.05 
ถึงร้อยละ 35.58 แสดงให้เห็นว่าประชากรของการวิจัยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันพอสมควร ผลจาก
การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และถือเป็น
ตัวแปรทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลเด่นชัดมากกว่าตัวแปรทางวัฒนธรรมโดยทั่วไป การที่วัฒนธรรมทาง
การเมืองมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับวัฒนธรรมโดยทั่วไปเช่นนี้       
ย่อมแสดงให้เห็นว่าความเชื่อ ความคิด และรูปแบบการใช้ชีวิตโดยทั่วไปของประชาชนนั้นไม่ได้มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญ การที่คนไทยเคารพในอาวุโส คนไทยยอมรับความแตกต่าง
ของอ านาจไม่ได้มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในท้องถิ่นแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความเป็นไป
ได้ที่สังคมไทยจะสามารถพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย ให้ประชาชนแสดงพลังในฐานะเจ้าของ
อ านาจอธิปไตยไปพร้อมๆ กับธ ารงรักษาไว้ซึ่งค่านิยม ความคิดท่ีเป็นแบบไทย  
 ปัจจัยทางการบริหารเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างเห็นได้ชัดต่อการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น
ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย ความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง ความสามารถในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งคล้ายกับผลการศึกษาของ เบอร์เนอร์ และคณะ (2011) ซึ่งได้ผลจากการสัมภาษณ์
ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาว่าประชาชนต้องการที่จะได้รับผลตอบกลับ (Feedback) 
จากการแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพยังได้เปิดเผยให้เห็นถึงอิทธิพลที่        
ความเจริญของพ้ืนที่และจ านวนประชากรมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ที่
แสดงให้เห็นว่าความเจริญของพ้ืนที่และจ านวนประชากรมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมนั้น เป็นไปตาม
กรอบแนวคิดในการศึกษาของ หยาง และคัลลาฮาน (2007) ซึ่งหยิบยกสองปัจจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ปัจจัยควบคุมในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในสหรัฐอเมริกา  
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 ปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมประกอบไปด้วย การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการรับรู้ข้อมูลของประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โดยภาคส่วนต่างๆ มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเทียน จันสุข (2548) 
ซึ่งระบุว่าประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลได้ผ่านทางการเสนอความคิด
ของตนเองต่อสมาชิกสภาเทศบาล และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ หยาง และคัลลาฮาน 
(2007) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผลการศึกษาว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โดยภาคส่วนต่างๆ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยผลักดันการมีส่วนร่วม) มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม  
ส่วนการแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมนี้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพล บุตรวัง (2550) ซึ่งศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ผลการวิจัยพบว่า        
ความสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หรือการเคยเป็นสมาชิกสภา หรือผู้น าชุมชน 
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมได้  

 
5.3  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่า
จะเกิดจากบุคคลภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคส่วนต่างๆ นอกองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นก็ตาม ล้วนแล้วแต่ส่งผลอย่างส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น หากต้องการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น สิ่งที่ควรกระท าคือการก าหนดให้ภาคส่วนต่างๆ ท าหน้าที่ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ซึ่งควรจะรับผิดชอบในการชี้น าสังคมไปในทางที่ถูก ซึ่งใน
เรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยภาคส่วนต่างๆ นั้น เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2557) ซึ่งใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ระบุไว้ว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพัฒนาความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการ และจะต้องสร้างใช้ภาคีเครือข่ายการมี  
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น ส่วนหนึ่งของการสร้างและใช้ภาคีท่ีกล่าวถึงในที่นี้ ควรจะรวมถึงการใช้ภาคีเพ่ือกระตุ้นส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึนควบคู่กันไปด้วย  
 การส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางรับรู้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ ดังนั้น หากต้องการให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น ก็ควรจะเริ่มจากการสร้างและพัฒนาช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยและ
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การรับรู้ของประชาชนและ
ในทางตรงกันข้าม สิ่งหนึ่งที่ควรจะลดลงเพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นคือการลดความสลับ 
ซับซ้อนของกระบวนการท างานขององค์กรอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปท างานเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ด้วย เพราะการที่กระบวนการด าเนินงานมีความสลับซับซ้อนนั้น อาจท าให้ประชาชนที่เคยมี
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ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถพอที่จะไปร่วมในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดเป็นความไม่ม่ันใจและเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมลงได้ในที่สุด 
 การส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางรับรู้ และมีช่องทางสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการก าหนดนโยบายจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาไว้
ว่าจะต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคล และกิจการสภา ดังนั้น สิ่งที่ควรจะก าหนดเพ่ิมเติมในประเด็นยุทธศาสตร์นี้ก็คือ การเปิดให้
ประชาชนได้เข้าถึงระบบฐานข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ดังกล่าวนี้ โดยการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน
เข้าถึงนี้จะต้องไม่กระทบต่อความลับส าคัญของทางราชการ ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญไม่น้อยกว่ากัน  
 เนื่องจากความเชื่อมั่นในอิทธิพลที่ตนเองมีต่อการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ ดังนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะถูกก าหนด
ออกมาเป็นนโยบายในการบริหารของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าการวางแผนมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่
ระบุไว้อยู่แล้วในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2557) และได้มีการก าหนดเรื่องนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอยู่แล้ว ยิ่งน่าจะท าให้
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 เนื่องจากความเจริญของพ้ืนที่และจ านวนประชากรเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก       
แต่สามารถส่งผลในทางลบต่อการมีส่วนร่วมได้ ดังนั้น ควรจะก าหนดให้ขนาดพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่มีประชากรหนาแน่นจนเกินไป ในกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีความเจริญมากขึ้น มีประชากรหนาแน่นมากขึ้น ควรจะพิจารณา
แยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่ประชาชนมีจ านวนมากจน
กลายเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็น
หน่วยงานระดับปฏิบัติการ สามารถแสดงบทบาทส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ในหลายทางด้วยกัน 
ในประการแรก คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแสดงบทบาทเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย 
กล่าวคือ ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ จะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และน าความคิดเห็นไป
พิจารณาอย่างจริงจังก่อนที่จะตัดสินใจสิ่งใด ประการต่อมา คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งแต่ผู้บริหารลงมาจนถึงผู้ปฏิบัติงานที่ต้องท างานใกล้ชิดกับประชาชนนั้น จะต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินงานของตนเองต่อประชาชนอย่างเปิดเผยและสม่ าเสมอ และจะต้องแสดงออกว่า
ตนเองพร้อมที่จะตอบสนองความคิดเห็นของประชาชนอย่างจริงจัง ไม่ปล่อยให้การประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคิดของประชาชนกลายเป็นเพียงขั้นตอนเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่มีนัยส าคัญแต่อย่างใด และประการ
สุดท้ายควรจะท าในสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่งที่ผู้เขียนได้ไปสัมภาษณ์ คือ ควรจะ
ศึกษาพฤติกรรม และช่วงเวลาที่ประชาชนแต่ละกลุ่มจะสะดวกที่จะมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครอง     
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ส่วนท้องถิ่น เพราะการที่ประชาชนว่างตรงกันกับช่วงเวลาที่ได้รับโอกาสให้เข้ามีส่วนร่วมนั้นจะท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมมากข้ึนได้ 
 เรื่องการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ประชาขนจะมีส่วนร่วม 
กับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หากพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2558-2561 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 2557) แล้ว จะพบว่า      
ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพราะในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประเด็นเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ประชาชนสะดวกในการมีส่วนร่วมจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ควรจะได้รับการจัดการความรู้
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ด้วยเช่นกัน   
 นอกจากนี้ จากข้อเสนอแนะระดับนโยบายที่เสนอไว้ข้างต้น ว่าเป็นสิ่งที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นควรจะส่งเสริม ท าให้มองได้ว่าในระดับปฏิบัติการนั้น ควรจะมีการส่งเสริมที่      
สอดรับกับข้อเสนอแนะระดับนโยบายในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ     
การบริหารงานแบบบูรณาการ และใช้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน  
 ข้อเสนอแนะระดับนโยบายประการต่อมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะ
ตอบสนองคือการแสวงหาและสร้างช่องทางให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  ซึ่งในเรื่องนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะเริ่มจาก
การท าโครงการศึกษาช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่ของตนเองได้ทั่วถึง และแสวงหา
ช่องทางที่หลากหลาย ก่อนที่จะพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนตามผลการศึกษา ซึ่ ง
อาจจะเกิดการเพ่ิมการสื่อสารกันทางโซเชียลมีเดีย หรือสื่อแบบพ้ืนฐานเช่นรถประกาศข้อมูลข่าวสาร 
หรือป้ายประกาศอย่างเป็นทางการก็เป็นได้  
 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
  เนื่องจากผู้เขียนมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมว่าผู้ที่มีส่วนร่วมก็จะมีส่วนร่วม 
ในหลายรูปแบบ หลายขั้นตอนของการด าเนินงาน และมีความถี่ในการมีส่วนร่วมมาก ในขณะที่ผู้ที่ไม่
มีส่วนร่วมก็จะไม่มีส่วนร่วมไม่ว่าในรูปแบบใด ขั้นตอนใด ดังนั้น นอกจากจะวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุเพ่ือสร้างตัวแบบอธิบายระดับของการมีส่วนร่วมอย่างที่ผู้เขียนได้แสดงให้ เห็นก่อนหน้านี้แล้ว 
อีกวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้อธิบายได้ว่าประชาชนแต่ละคนมีแนวโน้มจะมีส่วนร่วมหรือไม่ ก็คือ         
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)  
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนได้พิจารณาการมีส่วนร่วมโดยรวมในกิจการทุกๆ ด้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าหากต้องการภาพที่ละเอียดมากกว่านี้ ว่าประชาชนได้เข้าไปมี    
ส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดในการด าเนินงานแต่ละด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจศึกษาวิจัย
โดยแยกการมีส่วนร่วมออกตามการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ขององค์การได้ในอนาคต  
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แบบสอบถามการวิจัย  
เรื่อง “วัฒนธรรมไทยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 
 แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือวิจัยในเรื่อง “วัฒนธรรมไทยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งเป็นการวิจัยของ นายกัมลาศ เยาวะนิจ นักศึกษาระดับปริญญาเอก        
รหัสนักศึกษา 54B73330308 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยแบบสอบถามนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ    
 (  ) ชาย    (  ) หญิง 
2  อายุ ...................... ปี  (หากเกิน 6 เดือนให้นับเป็นอีก 1 ปี)  
3.  ระดับการศึกษา  
 (  ) ต่่ากว่าปริญญาตรี  (  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี 
4.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีรายได้จากการจัดเก็บเป็นเงินปีละ ............................ บาท  
5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีประชากรโดยประมาณ ............................................... คน  
 
ส่วนที่ 2  วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ข้อความ ความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ระยะห่างเชิงอ านาจ   
2.1 ท่านคิดว่าตัวท่านเองต้องให้ความ

เคารพย่าเกรงต่อผู้ที่มีอ่านาจเหนือกว่า
ท่าน 

     

2.2 ท่านต้องคอยระวังการกระท่าของ
ตนเอง ไม่ให้ถูกมองว่าตีตนเสมอกับผู้ที่
มีอ่านาจเหนือกว่าท่าน  

     

2.3 ท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน
เหมือนกับที่ปฏิบัติต่อผู้ที่มีอ่านาจ
เหนือกว่าท่าน 

     

การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน  
2.4 ท่านไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงวิถี               

การด่าเนินชีวิตของตนเองให้ต่างไปจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

     

2.5 ท่านรู้สึกกังวลเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ           
การเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือต้องรับมือ
กับปัญหาที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน 

     

2.6 การต้องติดต่อ หรือร่วมงานกับผู้ที่ท่าน
ไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นสิ่งที่ท่าให้ท่านไม่
สบายใจ  

     

การให้ความส าคัญกับตัวบุคคล  
2.7 เมื่อต้องติดต่องานกับหน่วยงานต่างๆ 

จะเป็นไปอย่างราบรื่นหากท่านรู้จักกับ
ใครสักคนในหน่วยงานนั้น 

     

2.8 หากหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ต้อง
ส่งบุคคลเป็นตัวแทนมาติดต่อกับท่าน
มากกว่าหนึ่งครั้ง ท่านคิดว่าหน่วยงาน
นั้นควรจะให้บุคคลเดิมเป็นผู้มาติดต่อ    
กับท่าน   
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ข้อความ ความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2.9 หากท่านต้องไปติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ท่านควร
เริ่มต้นด้วยการถามว่าบุคคลที่ท่านไป
ติดต่อด้วยชื่ออะไร ก่อนที่จะถามถึง
ต่าแหน่งของบุคคลนั้น 

     

การให้ความส าคัญกับเพศที่แข็งแรง และการแข่งขัน 
2.10 ท่านคิดว่าเป็นเรื่องแปลกท่ีผู้หญิงจะ

เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่
ส่วนมากเป็นผู้ชาย  

     

2.11 ท่านคิดว่าการวัดความส่าเร็จของ        
การกระท่างานต่างๆ ควรวัดว่า             
การกระท่านั้นท่าได้ดีกว่าที่คนอื่น
กระท่าหรือไม่  

     

2.12 ท่านคิดว่าผู้ชายใช้เหตุผลตัดสินใจใน
การท่างานได้ดีกว่าผู้หญิง 

     

การเคารพอาวุโส 
2.13 ท่านคิดว่าตนเองควรจะให้                

ความเคารพนับถือผู้ที่มีอาวุโส
มากกว่า 

     

2.14 ท่านคิดว่าผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่าท่าน
ควรจะให้ความเคารพท่าน 

     

2.15 ท่านคิดว่าสังคมจะมีปัญหาหาก                
ผู้อาวุโสน้อยไม่เคารพผู้ที่อาวุโส
มากกว่าตน 

     

การวางเฉยและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
2.16 ท่านคิดว่าเมื่อท่านมีความคิดเห็นไม่

ตรงกับผู้อื่น สิ่งที่ควรท่าคือการไม่
แสดงความคิดเห็นของตนเองออกไป 

     

2.17 ท่านคิดว่าการมีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน
เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ท่านต้อง
พยายามหลีกเลี่ยงอยู่ตลอดเวลา 
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ข้อความ ความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2.18 ท่านคิดว่าคนที่มักมีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่นเป็นบุคคลที่ท่านไม่ควร                  
คบหาด้วย 

     

2.19 ท่านคิดว่าสังคมหรือชุมชนที่ดีไม่ควรมี
ความขัดแย้ง 

     

ความผูกพันต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.20 ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน

หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     

2.21 ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนช่วยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์กรที่ดีได้ 

     

2.22 ท่านมีความภูมิใจที่ได้เป็นพลเมืองใน
เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

ความต้องการที่จะมีอิทธิพลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.23 ท่านมีความกระตือรีอร้นในการที่จะมี

อิทธิพลต่อองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น 

     

2.24 ท่านแสวงหาวิธีการที่จะมีอิทธิพลต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ 

     

2.25 ท่านไม่รู้สึกว่าการร่วมตัดสินใจ
เกี่ยวกับท้องถิ่นเป็นภาระที่สร้าง
ความยุ่งยากให้กับตนเอง 

     

ความเชื่อม่ันในอิทธิพลที่ตนเองมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.26 ท่านคิดว่าความคิดเห็นของตนเองจะ

ได้รับการตอบสนองจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

     

2.27 ท่านคิดว่าตนเองสามารถท่ีจะก่าหนด
ทิศทางการท่างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้  

     

2.28 ท่านคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะท่าสิ่งที่ขัดกับความต้องการของ
ประชาชนไม่ได้   
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พฤติกรรมผู้น าแบบประชาธิปไตย  
 สูงมาก  หมายถึง  ผู้น่าแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นอย่างชัดจนและสม่่าเสมอ 
 สูง  หมายถึง  ผู้น่าแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นค่อนข้างชัดเจนและสม่่าเสมอ 
 ปานกลาง หมายถึง  ผู้น่าแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นค่อนข้างสม่่าเสมอ 
 ต่่า  หมายถึง  น้อยครั้งที่ผู้น่าแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น 
 ต่่ามาก  หมายถึง  ผู้น่าแทบจะไม่แสดงพฤติกรรมเช่นนั้นเลย 
 

พฤติกรรมผู้น าแบบประชาธิปไตย 
ระดับพฤติกรรมของผู้น า 

สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ า 
ต่ า
มาก 

3.1 ผู้น่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องส่าคัญ 

     

3.2 ผู้น่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านยอมที่จะ
เปลี่ยนแปลงผลการตัดสินใจของตนเอง เมื่อได้รับฟัง               
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง  

     

 
ความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง ความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง และระบบ
สารสนเทศที่ใช้สื่อสารกับประชาชน  
 สูงมาก  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความอย่าง 
   ชัดเจน 
 สูง หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความอย่าง 
   ค่อนข้างชัดเจน 
 ปานกลาง หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
   ในบางครั้ง 
 ต่่า หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบจะไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
 ต่่ามาก  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความเลย 
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ความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง 

ระดับความสามารถของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ า 
ต่ า
มาก 

3.3 เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ ในท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจะสามารถแสวงหาความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหานั้นได้  

     

3.4 เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ ในท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจะสามารถหาทางออกท่ีท่าให้
ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมได้ 

     

3.5 การท่างาน และการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่าน มีการติดต่อสัมพันธ์กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องจ่านวน          
ไม่มาก  

     

3.6 ฝ่ายต่างๆ ที่มีส่วนในความขัดแย้งภายในท้องถิ่นของท่าน 
ต่างมีทัศนคติที่ยอมรับความคิดที่แตกต่างได้ 

     

ความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
3.7 เมื่อผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน

ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น จะเกิด               
การสื่อสารอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

     

3.8 ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นของท่าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจะสร้างความเข้าใจอย่าง
เต็มที่ ถึงความจ่าเป็นในการเปลี่ยนแปลงนั้น  
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ระบบสารสนเทศที่ใช้สื่อสารกับประชาชน 

คุณภาพของระบบสารสนเทศ
ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ า 
ต่ า
มาก 

3.9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านของท่านมีช่องทาง         
การสื่อสารที่สามารถสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการท่างานไปสู่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง   

     

3.10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านของท่านมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการท่างานไป
ยังประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  

     

3.11 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่าน ที่ท่านได้รับได้รับจากองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นของท่านเองเป็นข้อมูลที่ท่านเชื่อถือ  

     

 
ส่วนที่ 4  ปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
การสื่อสารระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน  
 สูงมาก  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความอย่าง 
   ชัดเจน 
 สูง หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความอย่าง 
   ค่อนข้างชัดเจน 
 ปานกลาง หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
   ในบางครั้ง 
 ต่่า หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบจะไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
 ต่่ามาก  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความเลย 
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การสื่อสารระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกับประชาชน 

ระดับการสื่อสารระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กับประชาชน 
สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ า 
ต่ า
มาก 

4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านพยายามสื่อสาร
ข่าวสารส่าคัญเก่ียวกับการท่างานให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับทราบ 

     

4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านได้ให้ข้อมูลการท่างาน
แก่ท่านอย่างสม่่าเสมอ 

     

 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 สูงมาก  หมายถึง  ท่านท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความอย่างชัดเจน 
 สูง หมายถึง  ท่านท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความอย่างค่อนข้างชัดเจน 
 ปานกลาง หมายถึง  ท่านท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความในบางครั้ง 
 ต่่า หมายถึง  ท่านแทบจะไม่ท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
 ต่่ามาก  หมายถึง  ท่านไม่เคยท่าตามท่ีระบุไว้ในข้อความเลย 
 

การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับการรับรู้หรือติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ า 
ต่ า
มาก 

4.3 ท่านได้รับทราบ การท่างานขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

4.4 ท่านเชื่อว่าท่านติดตามข้อมูลการท่างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจนเข้าใจดีพอที่จะมีส่วนร่วม
ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
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ความสลับซับซ้อนของกระบวนการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
   อย่างชัดเจน 
 เห็นด้วย หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
   อย่างค่อนข้างชัดเจน 
 ปานกลาง หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
   ในบางครั้ง 
 ไม่เห็นด้วย หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบจะไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ 
   ในข้อความ 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ 
   ในข้อความเลย 
 

ความสลับซับซ้อนของกระบวนการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
4.5 การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่นของท่านเป็นเรื่องที่ท่านไม่
สามารถเข้าใจทั้งหมดได้ 

     

4.6 กระบวนการท่างานขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นของท่านเป็นเรื่องซับซ้อน
จนกระท่ังมีแต่บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้นที่เข้าใจ 

     

 
แรงจูงใจของประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 สูงมาก  หมายถึง   ท่านมีความคิดตามที่ระบุไว้ในข้อความอย่างชัดเจน 
 สูง หมายถึง   ท่านมีความคิดตามที่ระบุไว้ในข้อความอย่างค่อนข้างชัดเจน 
 ปานกลาง หมายถึง   ท่านมีความคิดตามที่ระบุไว้ในข้อความในบางครั้ง 
 ต่่า หมายถึง   ท่านแทบจะไม่มีความคิดตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
 ต่่ามาก  หมายถึง   ท่านไม่เคยมีความคิดตามที่ระบุไว้ในข้อความเลย 
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แรงจูงใจของประชาชนในการเข้ามีส่วนร่วม 
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับแรงจูงใจ 
สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ า 
ต่ า
มาก 

4.7 ท่านมีแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมในการวางแผนการด่าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

4.8 ท่านมีแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมในการด่าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

4.9 ท่านมีแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์            
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

4.10 ท่านมีแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลการด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่าน 

     

 
ผลกระทบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชาชน  
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ 
   ในข้อความอย่างชัดเจน 
 เห็นด้วย หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ 
   ในข้อความอย่างค่อนข้างชัดเจน 
 ปานกลาง หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามที่ระบุไว้ 
   ในข้อความในบางครั้ง 
 ไม่เห็นด้วย หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบจะไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ 
   ในข้อความ 
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ 
   ในข้อความเลย 
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ผลกระทบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีต่อประชาชน 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
4.11 ท่านคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

ท่านมีส่วนส่าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น           
ของท่าน 

     

4.12 ท่านคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ท่านเป็นหน่วยงานส่าคัญท่ีจะท่าให้ท่านมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้ 

     

4.13 ท่านคิดว่าถ้าหากองค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่นของท่านบริหารงานผิดพลาด 
จะเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการด่ารง
ชีวิตประจ่าวันของท่าน 

     

 
เวลาที่ประชาชนจะมีเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 สูงมาก  หมายถึง  ท่านมีเวลาที่จะท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความทุกครั้งที่มีโอกาส 
 สูง หมายถึง  ท่านมีเวลาที่จะท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความเกือบจะทุกครั้งที่มีโอกาส 
 ปานกลาง หมายถึง  มีหลายครั้งที่ท่านมีเวลาที่จะท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
 ต่่า หมายถึง  ท่านไม่ค่อยมีเวลาที่จะท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
 ต่่ามาก  หมายถึง  ท่านไม่เคยมีเวลาที่จะท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความเลย 
 

เวลาที่ประชาชนจะมีเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปกครองส่วนท้องถิ่น 

เวลาที่สามารถใช้เพื่อ 
การมีส่วนร่วม 

สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ า
มาก 

4.14 ท่านมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมในการวางแผนการด่าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

4.15 ท่านมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมในการด่าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

4.16 ท่านมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์                 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

4.17 ท่านมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล    
การด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
 สูงมาก  หมายถึง  ภาคส่วนต่างๆ ใกล้ตัวท่านท่าตามท่ีระบุไว้ในข้อความอย่างต่อเนื่อง 
 สูง หมายถึง  ภาคส่วนต่างๆ ใกล้ตัวท่านท่าตามท่ีระบุไว้ในข้อความอย่างค่อนข้าง 
   ต่อเนื่อง 
 ปานกลาง หมายถึง  ภาคส่วนต่างๆ ใกล้ตัวท่านท่าตามท่ีระบุไว้ในข้อความหลายครั้ง 
 ต่่า หมายถึง  ภาคส่วนต่างๆ ใกล้ตัวท่านไม่ค่อยได้ท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความ 
 ต่่ามาก  หมายถึง  ภาคส่วนต่างๆ ใกล้ตัวท่านไม่เคยท่าตามที่ระบุไว้ในข้อความเลย 
 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน 

ระดับการส่งเสริม 
สูง
มาก 

สูง 
ปาน
กลาง 

ต่ า 
ต่ า
มาก 

4.18 ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน     
การวางแผนการด่าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

4.19 ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน     
การด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่าน 

     

4.20 ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการ
จัดสรรผลประโยชน์ในท้องถิ่นของท่าน 

     

4.21 ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน  
การติดตามและประเมินผล                       
การด่าเนินงานขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

 
ส่วนที่ 5  การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ความถี่ในการมีส่วนร่วม  
 สม่่าเสมอ   หมายถึง  มีส่วนร่วมทุกครั้งที่องค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน 
   เปิดโอกาส 
 ค่อนข้างสม่่าเสมอ หมายถึง  มีส่วนร่วมเกือบทุกครั้งที่องค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน 
   เปิดโอกาส 
 ปานกลาง หมายถึง  มีส่วนร่วมได้ประมาณครึ่งหนึ่งของจ่านวนครั้งที่ 
   องค์กรปกครองท้องถิ่นของท่านเปิดโอกาส 
 ค่อนข้างน้อย หมายถึง  มีส่วนร่วมเฉพาะในบางครั้งที่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
   ของท่านเปิดโอกาส 
 น้อย  หมายถึง  แทบจะไม่เคยมีส่วนร่วมเม่ือองค์กรปกครองท้องถิ่นของ 
   ท่านเปิดโอกาส 
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ความถี่ในการมีส่วนร่วม 
ระดับความถี่ 

สม่ าเสมอ 
ค่อนข้าง
สม่ าเสมอ 

ปาน
กลาง 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 

5.1 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผน                 
การด่าเนินงานขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

5.2 ท่านมีส่วนร่วมในการด่าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

5.3 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

5.4 ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลการด่าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

 
ผลกระทบที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  หมายถึง  ท่านมีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อความอย่างชัดเจน 
 เห็นด้วย หมายถึง  ท่านมีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อความค่อนข้างชัดเจน 
 ปานกลาง หมายถึง  ท่านมีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อความในบางครั้ง 
 ไม่เห็นด้วย หมายถึง  ท่านแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อความ  
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  หมายถึง   ท่านไม่เคยมีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อความเลย 
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ผลกระทบที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
5.5 ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน จะได้รับ         
การตอบสนองเป็นอย่างดี 

     

5.6 ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการคิด หรือ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการท่างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน จะได้รับ        
ความสนใจจากผู้บริหารองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 

     

5.7 ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจะก่อให้เกิดผล
ต่อการตัดสินใจขององค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

     

 
ลักษณะการมีส่วนร่วม และ กระบวนการที่มีส่วนร่วม  
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  หมายถึง  ท่านมีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อความอย่างชัดเจน 
 เห็นด้วย หมายถึง  ท่านมีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อความค่อนข้างชัดเจน 
 ปานกลาง หมายถึง  ท่านมีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อความในบางครั้ง 
 ไม่เห็นด้วย หมายถึง  ท่านแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อความ  
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  หมายถึง   ท่านไม่เคยมีส่วนร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อความเลย 
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ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 
เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ลักษณะการมีส่วนร่วม 
5.8 ท่านมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่างาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     

5.9 ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ   
การท่างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

5.10 ท่านมีส่วนร่วมปรึกษาหารือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการด่าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

5.11 ท่านมีส่วนร่วมด่าเนินงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

5.12 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการด่าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

กระบวนการที่มีส่วนร่วม 
5.13 ท่านได้มีส่วนร่วมในการวางแผน                

การด่าเนินงานขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

5.14 ท่านได้มีส่วนร่วมในการด่าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

     

5.15 ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์
ในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่าน 

     

5.16 ท่านได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
การท่างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่าน 
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ภาคผนวก ข  
จ่านวนตัวอย่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
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จ านวนและการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

จังหวัดนครปฐม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละของตัวอย่างทั้งหมด 

อบต. นิลเพชร 11 2.75 
อบต. บางภาษี 11 2.75 
อบต. ไผ่หูช้าง 10 2.50 
อบต. ดอนตูม 12 3.00 
ทต. ก่าแพงแสน 10 2.5 
ทน. นครปฐม 14 3.5 

รวมจังหวัด 68 17.00 
 

จังหวัดนนทบุรี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละของตัวอย่างทั้งหมด 

อบต. ขุนศรี 11 2.75 
อบต. ไทรใหญ่ 10 2.50 
ทต. ไทรน้อย 12 3.00 
ทน. นนทบุรี 19 4.75 
ทน. ปากเกร็ด 18 4.50 
ทม. บางบัวทอง 11 2.75 

รวมจังหวัด 81 20.25 
 

จังหวัดปทุมธานี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละของตัวอย่างทั้งหมด 

อบต. คลองสี่ 9 2.25 
อบต. คลองห้า 8 2.00 
ทต. ล่าลูกกา 12 3.00 
ทน. รังสิต 16 4.00 
ทม. คลองหลวง 12 3.00 
ทม. ท่าโชลง 11 2.75 

รวม 68 17.00 
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จังหวัดสมุทรปราการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละของตัวอย่างทั้งหมด 

อบต. เทพารักษ์ 11 2.75 
อบต. แพรกษา 11 2.75 
อบต. หนองปรือ 11 2.75 
ทต. บางพลี 11 2.75 
ทต. บางปู 10 2.50 
ทต. คลองสวน 10 2.50 
ทม. ปากน้่าสมุทรปราการ 12 3.00 
ทน. สมุทรปราการ 35 8.75 

รวม 111 27.75 
 

จังหวัดสมุทรสาคร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละของตัวอย่างทั้งหมด 

อบต. คลองมะเดื่อ 15 3.75 
ทต. สวนหลวง 10 2.50 
ทน. สมุทรสาคร 25 6.25 
ทน. อ้อมน้อย 22 5.50 

รวมจังหวัด 72 18.00 
 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล กัมลาศ  เยาวะนิจ 
วัน เดือน ปี ที่เกิด 27  มิถุนายน  2523 
สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 29/6  หมู่ 4  ต าบลวัดตูม  อ าเภอเมือง   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2546 
 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2544 รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2546 
 

 
อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ท างานปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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