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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดหลักธรรมาภิบาล 
2.1.1. ความหมายของธรรมาภิบาล  

 ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการ
จัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกัน
เป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่
ประเทศ เพ่ือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะ
สังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542)  

2.1.2. แนวคิดการสร้างหลักธรรมาภิบาล 
      การส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของทั้งสถาบันทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาสังคม บทบาทของรัฐที่ส าคัญนั้น คือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐาน 
และรักษากฎระเบียบต่าง ๆ การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจาเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ มีภาระรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย และนโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือปรับปรุงการส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
ธรรมาภิบาลนั้น มาจากความร่วมมือของทั้งสถาบันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม บทบาท
ของรัฐที่ส าคัญนั้น คือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐาน และรักษากฎระเบียบต่าง ๆ การสร้างธรร
มาภิบาลของรัฐนั้นจาเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมีภาระรับผิดชอบภายใต้
กฎหมาย และนโยบายที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีการปฏิรูป
ระบบราชการ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนั้น จะต้องพยายามปฏิรูปการบริหาร
จัดการให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล และหน้าที่ มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพมา
ใช้ และให้มีความโปร่งในการปฏิบัติงาน ยกระดับความชานาญของภาครัฐให้มีความทันสมัยเป็นต้น 
ส่วนบทบาทขององค์การภาคเอกชนและบทบาทของประชาสังคม ที่มีต่อการสร้างธรรมาภิบาล คือ 
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การรวมตัวกันของสาธารณชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ  โดยรัฐควรมีการหา
มาตรการที่จะกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงการทาผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น  

2.1.3. หลักพ้ืนฐานการสร้างธรรมาภิบาล 
       ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
พ.ศ.2542 ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ คือ  

1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ
ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรือตาม
อ านาจของตัวบุคคล 

2) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่
สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

3) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้งความเห็น 
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการ
ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น 

4) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไก
ให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที ่ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  

5) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจากัด ให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

6) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สานึกในหน้าที่ของตนเอง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น  

2.1.4. การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร   
การบริหารงานในรูปแบบของธรรมาภิบาลนั้น จะเน้นที่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง 

ไม่ล้มละลาย ไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย พนักงานมีความมั่นใจในองค์การว่าสามารถปฏิบัติงานใน
องค์การได้ในระยะยาว การน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารนั้น เพ่ือให้องค์การมีความน่าเชื่อถือ
และได้รับการยอมรับจากสังคม ปัจจุบันการบริหารงานในภาครัฐได้รับความสนใจจากประชาชนเป็น
อย่างมาก ในเรื่องของความโปร่งใสในการดาเนินงาน ดังนั้นการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในหน่วยงาน
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ของรัฐ ก็เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นของ
หน่วยงานภาครัฐจะลดลง ซึ่งสิ่งที่จาเป็นในการบริหารงานของหน่วยงานในภาครัฐ ได้แก่ 1. ภาระ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ 2. ความโปร่งใส 3. การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 4. การ
สร้างการมีส่วนร่วม 5. การสร้างกรอบทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 6. การตอบสนองที่ทัน
การ 7. ความเห็นชอบร่วมกัน 8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 9. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง  

1. ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ทาหน้าที่ในการ
ตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับการกระทา กิจกรรม หรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความ
รับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อทุกคนด้วย
ความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย  

2. ความโปร่งใส ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการดาเนินการต่าง ๆ อยู่บน
กฎระเบียบชัดเจน การดาเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นั้นสาธารณะชน
สามารถรับทราบ และมีความมั่นใจได้ว่า การดาเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการ
ดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย 

3. การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบ การที่องค์การภาครัฐใช้อานาจหน้าที่ หรือ
การแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัว เหล่านี้ถือเป็นการทุจริต และการประพฤติมิชอบ
ทั้งต่อองค์การภาครัฐเองและองค์การในภาคเอกชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทา
งานและการทาให้เกิดความโปร่งใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเป็นเครื่องมือใน
การปราบปรามการฉ้อฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  

4. การสร้างการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชน หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจดาเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องใน
กรณีท่ีเกิดความสงสัยในกระบวนการทาดาเนินงานของรัฐได้เป็นอย่างดี 

5. การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง ธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการดาเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมาย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการให้ความเสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมีกฎหมายที่
เข้มแข็ง มีการระบุการลงโทษที่ชัดเจน และมีผลบังคับใช้ได้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบ
การปกครอง เพ่ือป้องกันการละเมิดหรือฝ่าฝืน 

6.  การตอบสนองที่ทันการ ธรรมาภิบาล หมายถึง การให้การตอบสนองที่ทันการต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเวลาที่ทันการ 
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7. ความเห็นชอบร่วมกัน สังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ธรรมาภิ
บาลจะทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความต้องการที่แตกต่าง  ให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
ประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การเป็นหลัก 

8. ใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้นต้องการให้มีการ 

9. มีความเสมอภาคและความเกี่ยวข้องหลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การ  
รู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม
หลักท่ีจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน 
 

2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
Creighton ( วันชัย วัฒนศัพท์, ผู้แปล, 2543, น.19) ผู้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมที่

ท าให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มี

เป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน  ซึ่ง

เป้าหมายของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้

สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่น าเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

เพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับทุกๆคนการมีส่วนร่วมของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของ

แนวความคิดในการกระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพราะประชาชนในท้องถิ่น คือ ผู้ที่รู้

ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการเปิด

กว้างในความคิดเห็นโดยการสื่อสารสองทางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  ซึ่งในแต่ละประเด็น

นั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งมาตัดสินใจได้เหมือนกัน 

เงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 3 ประการ คือ 

1) ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้องเป็นไป 

ด้วยความสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

2) ต้องมีความเสมอภาค ประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับ 

ผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ 

3) ต้องมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วม

ในกิจกรรมนั้น ๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาคแต่

กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย  การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้น

ไม่ได้มิเช่นนั่น ต้องเสริมสร้างความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถเข้าร่วมได้ 
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2.2.1 องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม  

ประกอบด้วย  3  ด้านต่อไปนี้ 

1) ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่งๆ 

จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรเข้า

ร่วมหรือไม ่

2) ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามี

รูปแบบและลักษณะอย่างไร เพ่ือที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 

3) ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วน

ร่วมอยู่แล้วโดยพื้นฐาน 

ทั้งนี้ มักพิจารณาผู้เข้าร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้อาจ

ได้รับผลกระทบทั้งทางบวก และลบ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน ผู้สนใจ

อีกด้วย 

2.2.2 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

         โดยแท้จริงนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไม่สามารถกระท าได้ในทุกๆ

ประเด็น ดังนั้น จึงมีแนวทางทั่วๆ ไปบางประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ประเด็นต่างๆ ที่ต้องการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ (Creighton,วันชัย 

วัฒนศัพท์, ผู้แปล,2543, น.43-45) 

        1) การตัดสินใจและผลกระทบที่ส าคัญ 

        2) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืน 

        3) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม 

        4) การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีมีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 

        5) ความจ าเป็นเพื่อให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ 

        ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคมขึ้นอยู่กับความสนใจ 

และประเด็นในการพิจารณา แต่มีเงื่อนไขพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมว่าประชาชนต้องมีอิสรภาพ ความ

เสมอภาคและความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์หรือ

จุดมุ่งหมาย ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย และต้องมีกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
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จึงเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจใน

เรื่องต่างๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน 

ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็น

กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการ

พิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ

สื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ง 

ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความ

สามัคคีในสังคมทั้งนี้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การ

ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกท้ังช่วย

หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน ”กรณีท่ีร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และ

ช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้ง เป็นการพัฒนาความ

เชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน (Creighton ,วันชัย วัฒนศัพท์,ผู้แปล, 2543,น.25-

28) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนและส่งเสริม

ธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเพียงใดก็จะช่วยให้มี

การตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร และท าให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง

ยังเป็นการป้องกันนักการเมืองจากการก าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ  นอกจากนี้การมี

ส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างระดับขั้นและเครื่องมือของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ  และนักวิชาการต่างๆ ได้ก าหนดไว้หลากหลายแต่ใน

สาระส าคัญมีความคล้ายกันซึ่งจะขอน าเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 

        Cohen และ Uphoff (1980, p.219-222) ได้จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ คือ 

        1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

        2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) 

        3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 

        4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
วิธีการแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธี  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

และความ 
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ละเอียดของการแบ่งเป็นส าคัญ การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้จากระดับ

ต่ าสุดไปหาระดับสูงสุด ออกเป็น 7 ระดับ และจ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมในแต่ละระดับจะเป็น

ปฏิภาคกับระดับของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วน

ร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลง

ตามล าดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่  

(1) ระดับการให้ข้อมูล  

(2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของประชาชน  

(3) ระดับการปรึกษาหารือ  

(4) ระดับการวางแผนร่วมกัน  

(5) ระดับการร่วมปฏิบัติ  

(6) ร่วมติดตามตรวจสอบ และ  

(7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน 

2.2.3. ระดับการมีส่วนร่วม 

        ถวิลวดี บุรีกุล (2551) ได้กล่าวถึงระดับการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 

        1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้

ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการกับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจ

ของผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามา

เกี่ยวข้องใดๆ วิธีการให้ข้อมูลอาจกระท าได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดง

นิทรรศการ และการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน การใช้สื่ออ่ืนๆ เช่น

โทรทัศน์ วิทยุ สื่อบุคคล และหอกระจายข่าว เป็นต้น 

2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้

ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาก

ขึ้น และประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการริเริ่มโครงการต่าง ๆและการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ แล้วขอ

ความคิดเห็นจากผู้ฟัง เป็นต้น  อนึ่ง การรับฟังความคิดเห็นนี้ จะกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อประชาชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและพอเพียง 

        3) ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการเปิดรับ

ความคิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ก าหนดโยบายและผู้วางแผน
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โครงการและประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัด

ประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจน การเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น โดยใช้รูปแบบต่างๆ 

อาท ิการสนทนากลุ่ม และประชาเสวนา เป็นต้น 

        4) ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ เป็นเรื่องการมี

ส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่

จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ เหมาะสมที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยาก

ซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน การ

ประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม เป็นอาทิ 

5) ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับขั้นที่สูงถัดไปจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือ เป็นระดับ

ที่ผู้รับผิดชอบนโยบายหรือโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการ  เป็น  

ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติร่วมกันด าเนินตามหรือโครงการ่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้ 

        6) ร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มีผู้ เข้าร่วมน้อย  แต่มี

ประโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการด าเนินกิจกรรมนั้น  ๆได้ 

รูปแบบของการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผล อาจอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝ่าย การสอบถามประชาชน โดยการท าการส ารวจเพ่ือให้ประชาชน

ประเมิน การประเมินผลนี้ มีความส าคัญมาก เพราะ จะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรประโยชน์ การยุติ 

หรือคงไว้ ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ 

7) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพ่ือ

แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น ข้อสังเกตเก่ียวกับการลงประชามติมี 

2  ประการ คือ ประการแรกการลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด   

อย่างน้อยขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดี  

ข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงและประการที่สองในประเทศที่

มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม      
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2.3. แนวคิดเกี่ยวกับจิตส านึก 

2.3.1. ความหมายของจิตส านึก  

 จิตส านึก หมายถึง “ภาวะจิตที่ตื่นและรูตัวสามารถตอบสนองตอสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง 

หา” หรือ ภาษาอังกฤษวา “ 1. The State of being conscious; awareness 2. The totality of 

one’s thoughts and feeling” ซึ่งหมายถึง สภาพจิตใจหรือความรูสึกนึกคิดชนิดใดชนิดหนึ่งที่เรา

มีอยู ที่เราตื่นตัวตลอดเวลา เมื่อพบเห็นก็เหตุการณใดก็สามารถแสดงออกมาได้ทันท่วงทีจิตส านึก เมื่อ

เกิดข้ึนแล้วยากท่ีจะหยุดหรือหายไป (ราชบัณฑิตยสถาน 2524 : 81) 

 สุพจน์ ทรายแกว (2545 : 45 – 57) ได้ใหความหมายของจิตส านึกไว้วา เป็นสภาวะจิตใจที่ 

เกี่ยวกับความรูสึกความคิด ความปรารถนาต่าง ๆ สภาวะจิตใจดังกล่าวเกิดความรับรูซึ่งมีความหมาย 

เหมือนกันกับค าวาการรูตัวอันเป็นมาจากการประเมินคาการเห็นความส าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไดัมาจาก 

ทัศนคติ (attitude) ความเชื่อ (beliefs) ค่านิยม (values) ความเห็น (opinion) ความสนใจ 

(interests) ของบุคคล ค าวา “จิตส านึก” เป็นค ามีความหมายใกลเคียงที่สุดกับค าวา “ความเชื่อ 

(beliefs)” ซ่ึง เป็นสิ่งที่เกิดจากการรวบรวมและสัมพันธ์กันของประสบการณของคน ท าหน้าที่ 

ประเมินค่าของจิตใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญหากปราศจากความเชื่อประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่คน

มีอยู่นั้น ก็จะอยู่เพียงในความทรง จ าไม่มีสวนใดมีความส าคัญเดนชัดขึ้นมาแต่หากว่าประเมินคาแล

วตระหนักถึงความส าคัญท่ีมีตอสิ้งนั้นแสดงวาจิตส านึกถึงสิ่งนั้น ๆของบุคคลเกิดขึ้นแลว 

 กาญจนา   แก้ ว เทพ (2527 : 210) ให ความ เห็ นว าจิ ตสานึ กทางสั ง คม  ( Social 

Consciousness) หรือจิตส านึกสาธารณะ (Public consciousness) คือการตระหนักรู้ และค านึงถึงส

วนรวม หรือค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกับตน     

          เมื่อน ามาสังเคราะห์แล้วพอสรุปได้ว่า จิตส านึก หมายถึง สภาวะที่เป็นส่วนประกอบของ

โครงสร้างทาง ความคิดที่ลึกซึ้งของบุคคล ซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมและจากพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู

ของครอบครัว สภาพแวดลอมของแต่ละบุคคลที่เติบโต ที่ก่อเกิดจากภายในโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง

หรือสูญหาย  จิตสานึกของบุคคลที่แสดงออกมาสามารถเห็นได้จากการกระท านั้น ๆ ที่มีตอตนเอง ต่อ

บุคคลอื่นที่อยู่ในกลุมชนหรือสังคมเดียวกันในดานของความรูสึกนึกคิดที่มีตอปรากฎการณตาง ๆ ทาง

สังคมและ ตระหนักถึงความส าคัญของปญหาที่มีผลกระทบตอตัวเอง ครอบครัวและสังคมโดยรวม 
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2.3.2. ประเภทของจิตส านึก 

 คนที่มีจิตส านึกท่ีดีจะประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับจิตส านึกและใช้จิตส านึกในเรื่อง ต่าง 

ๆได้แก ่ 

 1. จิตส านึกเก่ียวกับตนเอง (Self-Consciousness) เป็นจิตส านึกเพ่ือการพัฒนาตนเองท าให้ 

ตนเองเป็นบุคคลที่สมบูรณยิ่งขึ้น เป็นจิตส านึกธรรมดาทั่วไปที่ทุกสังคมความพยายามเหมือนกันที่จะ

สร้างใหเ้กิดข้ึนให้ได้เช่น ความขยันหมั่นเพียร ความมานะอดทน ความรับผิดชอบ เป็นต้น   

 2. จิตส านึกเกี่ยวกับผู้ อ่ืน (Others oriented consciousness) เป็นจิตส านึกของความ 

สัมพันธระหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่ง สังคมหนึ่ง เช่น ความรัก ความเห็นอกเห็นอกเห็นใจ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น จิตสานึกด้านนี้คนส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมมาจากพ้ืนฐานดั้งเดิมของวัฒนธรรม

ไทย  

 3. จิตส านึกเก่ียวกับสังคมหรือจิตส านึกสาธารณะ  (Social or public consciousness) เป็น 

จิตส านึกที่ตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกัน หรือค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม

เดียวกัน จิตส านึกทางด้านนี้ คนเรายังขาดกันอยู่มากและสมควรที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีขึ้นโดยเร็ว 

ได้แก่จิตส านึกด้านเศรษฐกิจแบบช่วยเหลือกัน แบบพ่ึงตนเอง  และเพ่ือการแข่งขันในสังคมโลก 

จิตส านึกด้านการเมืองมีประชาธิปไตยก้าวหน้าการมีส่วนร่วมของประชาชน จิตส านึกดานสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตส านึกด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนในการแก้ปัญหาของสังคมจิตส านึกด้าน

วัฒนธรรม ความเป็นไทย การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นฐานไทย รวมทั้งจิตส านึกการรวมกลุ่มด้วยเป็น

ต้น (สมพงษ สิงหะพล. 2542 :15 - 16) 

  อมร นนทสุตและคณะ (2546 : 42)  ได้แบ่งจิตส านึกแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

 ประเภทที่ 1 ผู้ที่มีจิตส านึกที่แสดงออกทางพฤติกรรมต่อตนเอง  ผู้ใกล้ชิด และสภาวะ

แวดล้อมของตนเองรวมทั้งต่อชุมชนเป็นส่วนรวม 

 ประเภทที่ 2 ผู้มีจิตส านึกเช่นเดียวกับกลุ่มแรก เว้นแต่ไม่ปรากฏพฤติกรรมที่แสดงความมี

จิตส านึกต่อส่วนรวม 

 ประเภทที่ 3 ผู้ไม่ปรากฏพฤติกรรมที่แสดงความมีจิตส านึกทั้งที่แสดงออกต่อตนเอง ผู้ใกล้ชิด

หรือสภาวะแวดล้อมของตน แต่มีจิตส านึกที่แสดงออกด้วยความร่วมมือกับส่วนรวม 

 ประเภทที่ 4 ผู้ไม่ปรากฏพฤติกรรมที่แสดงความมีจิตส านึกไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกต่อ

ตนเอง ผู้ใกล้ชิด สภาวะแวดล้อมของคน หรือต่อส่วนรวม 
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 สรุปได้ว่าจิตส านึกมีความสัมพันธ์กันก่อให้เกิดกิจกรรมทางจิตไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก การรับรู้ 

การคิด อารมณ ์เป็นการท างานของสมองทั้งหมด นับว่าเป็นความคิดท่ีสมัยใหม่ ซึ่งเมื่อมาถึงปัจจุบัน 

เป็นที่ยอมรับว่ากายและจิตคือสิ่งเดียวกัน และท าให้มีการ การพัฒนาพฤติกรรม เพราะจิตเป็นตัว 

ควบคุมการกระท าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ 

 

2.3.3. จิตส านึกสาธารณะ 

 1) ความหมายของจิตส านึกสาธารณะ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2539) ได้ใหความหมายของจิตส านึกทางสังคม หรือจิตส านึก สาธารณะ

ว่า คือ การตระหนักรูและค านึงถึงสวนรวมร่วมกัน หรือการค านึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์ เป็นกลุมเดียว

กัน  

 หฤทัย อาจปรุ (2544 : 37) ใหความหมายจิตส านึกสาธารณะวา หมายถึง ความตระหนักของ

บุคคลถึงปญหาที ่เกิดข้ึนในสังคม ท าใหเกิดความรูสึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม ตองการเขาไปแก

วิกฤติการณโดยรับรูถึงสิทธิควบคูไปกับหนาที่ และความรับผิดชอบ ส านึก ถึงพลังของตนวาสามารถ

ร่วมแกไขปญหาได้และลงมือกระท าเพ่ือใหเกิดการแกปญหาด้วยวิธีการ ต่าง ๆ โดยการเรียนรูและแก

ไขปญหาร่วมกันกับคนในสังคม 

 ชาย โพธิสิตา และคณะ (2543 : 15-16) ได้ใชค าวา จิตส านึกตอสาธารณสมบัติ และให

ความหมายในเชิงพฤติกรรม กลาวคือ เป็นการใชสาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบ หรือ การรับผิดชอบ 

ตอสาธารณสมบัติ ซึ่งมีความหมายสองประการ คือ 1. รับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีเลี่ยง

การใชและการกระท า ที่จะก่อใหเกิดความช ารุดเสียหายต่อสาธารณสมบัตินั้น ๆ รวมไปถึงการถือเป็น

หนาที่ที่จะมีสวนร่วม ในการดูแลสาธารณสมบัติในวิสัยที่ตนท าได้ เชนการแจงผู้มีหนาที่เกี่ยวข้องเมื่อ

ได้พบเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสาธารณสมบัติ เป็นต้น 2. การเคารพสิทธิ์ในการใช้สาธารณสมบัติ

ของผู้อ่ืน เพราะสาธารณสมบัติ คือ สิ่งของที่ คนทั่วไปมีสิทธิ์ในการเขาถึงและใชประโยชน ดังนั้นการ

ใชสาธารณสมบัติอย่างรับผิดชอบ ในแงนี้จึงหมายถึงการค านึงวาคนอ่ืนก็มีสิทธิในการใชเชนเดียวกัน 

จึงตองไมยึดสาธารณสมบัตินั้น ไวเป็นของส่วนตัวและไม่ปิดก้ันการใชประโยชนของผู้อ่ืน 

 ไชยา ยิ้มวิไล (2550 : 15) ใหความหมาย จิตส านึกสาธารณะ หมายถึง ความเป็น สาธารณะ

ที่สอนัยถึง ความรูความนึกคิด สติปัญญา และความรับผิดชอบของประชาชนที่มีตอสังคม การเคารพ

กฎหมาย กฎเกณฑระเบียบขอบังคับต่าง ๆ ของสังคมโดยรวมและหน่วยงานองคกร ที่ตนเองเป็น
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สมาชิกสังกัดอยู่ โดยพยายามยึดมั่นตอกฎเกณฑและกฎหมายอย่างเคร่งครัด พยายาม หลีกเลี่ยงการ

ละเมิดใหน้อยที่สุดด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

         2) ความส าคัญของการมีจิตส านึกสาธารณะ 

  การที่คนมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมยอมตองมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของการพ่ึงพา การที่คนใน

สังคมขาดจิตส านึกสาธารณะนั้น จะมีผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว องคกร อีกท้ัง ยังมีผลกระทบต่อ

ชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก  ดังนี้ (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร. 2543 : 22 - 29) 

  ผลกระทบตอบุคคล ท าให้เกิดปญหา คือ  

 1. สร้างความเดือดร้อนใหกับตนเอง  

 2. สร้างความเดือดร้อนใหกับคนอ่ืน  

 ผลกระทบระดับครอบครัว ท าใหเกิดปญหา คือ  

 1. ความสามัคคีในครอบครัวลดน้อยลง  

 2. การแก่งแย่ง ทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว  

 ผลกระทบระดับองคกร ท าใหเกิดปญหา คือ  

 1. การแบงพรรคแบ่งพวกภายในองค์กร 

 2. ความเห็นแก่ตัวแกงแยง่ชิงดีชิงเดน  

 3. การเบียดเบียนสมบัติขององคกรเปน็สมบัติสวนตน 

 4. องคกรไม่ก้าวหนา ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง   

 

2.4. แนวคิดการปกครองท้องถิ่น 

         โกวิทย์ พวงงาม. (2548)  ได้สรุปความหมายของการปกครองท้องถิ่นของนักวิชาการชาว

ต่างประเทศหลายท่านไว้ดังนี้  

Holloway (1959, pp. 101 ) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขต

แน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของ

ตนเอง และมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 

Clark (1957, pp. 87 - 89) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง หน่วยการปกครองที่มี

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดโดยเฉพาะ และหน่วย

การปกครองดังกล่าวนี้จัดตั้ง และจะอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 
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Mongtagu (1984, p.) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการ

ปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจ

อิสระ พร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วย

อ านาจสูงสุดของประเทศ 

Robson (1953, p. 574) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้

จัดตั้งขึ้นและให้มีอ านาจการปกครองตนเอง (autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (legal rights) และ

ต้องมีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง (necessary organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่ง

หมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ  

จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้น สามารถสรุปหลักการปกครองท้องถิ่นได้ในสาระส าคัญดังนี้ 

1.  การปกครองชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ

จ านวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนที่ เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็น กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยาตามเหตุผล

ดังกล่าว 

2.  หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ (autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความเหมาะสม กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควร เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มี

ขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นจะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมั่นคง

ของรัฐบาล อ านาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะความเจริญและ

ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการ

กระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม 

3.  หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย ( legal rights) ที่จะด าเนินการ

ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1)  หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์การปกครองท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่ และเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่น

นั้น ๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับ สุขาภิบาล เป็นต้น 
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2)  สิทธิที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนดงบประมาณ

เพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ 

4.  มีองค์การที่จ าเป็นในการบริหาร และการปกครองตนเอง องค์การที่จ าเป็นของท้องถิ่นจัด

แบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหาร และองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบ

เทศบาลจะมีคณะ 

เทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร คือ

กรุงเทพมหานครจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจะเป็นฝ่าย

นิติบัญญัติ เป็นต้น 

5.  ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จากแนวความคิดว่าด้วยการ

ปกครองท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ปัญหา และวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง หน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงานเพ่ือให้สมเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชน

และอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่น

เข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย 

 อ านาจหน้าที่กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นโดยกล่าวถึงองค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น ไว้

ดังนี้ 

1)  เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

2)  สภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

3)  มีอิสระในการปกครองตนเอง 

4)  มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 

5)  มีงบประมาณรายได้เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ 

6)  มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 

7)  มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 

8)  มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท 

9)  มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ 
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2.4.1. วัตถุประสงค์และความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 

1)  วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 

1.1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการ 

1.2) เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

1.3) เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 

2)  ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 

2.1) การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็น

สถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองแก่ประชาชน ท าให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้สิทธิและหน้าที่

พลเมือง อันจะน ามาสู่ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 

2.2) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 

2.3) การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดส านึกในความส าคัญของตนเอง

ต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน 

2.4) การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย และ

มีประสิทธิภาพ 

2.5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารของประเทศใน

อนาคต 

2.6) การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

        คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียมและคณะ.(2545). ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ปัญหาและแนวทาง พบว่า ในการปฏิบัติการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละระดับจะเป็นไปอย่างกว้างขวางจริงจังมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่

ขึ้นอยู่กับรัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนมากหรือน้อยเพียงใด  ส่วนปัญหา

การมีส่วนร่วม เช่น  ปัญหาด้านการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า  ข้าราชการเก่งกว่าประชาชน 

ปัญหาด้านโครงสร้างและกระบวนการนโยบาย 

        สิริพัฒน์ ลาภจิต.(2550).ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

สนับสนุนการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผล

การศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านบุคคล  ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านองค์การ (อบต.) มีความสัมพันธ์

และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานของ อบต.ซึ่งหาก

ระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูง ระดับการมีส่วนร่วมของกิจกรรมด้านอ่ืนจะสูงตามไปด้วย  การมี

ส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

และการตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.อยู่ในระดับต่ า  ซึ่งปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชน

ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ อบต. คือ ปัจจัยด้านบุคคล เช่น  การเป็นหน้าที่ของประชาชน  

อาสาสมัครด้วยใจ มีความรู้ความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นที่เคารพนับถือของคน

ในชุมชน มีทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและชุมชน ส่วนปัจจัยด้านชุมชน   

ได้แก่  ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตัวแทน  ชุมชนมีความสามัคคี 

และมีกลุ่มต่าง ๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม  ส่วนปัจจัยด้านองค์การ ประกอบด้วย  อบต.

ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ เอาใจใส่ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ ประชาคม

หมู่บ้าน   ส าหรับตัวแบบการตัดสินใจ พบว่าทั้ง 3  กลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่ตัดสินใจแบบมีเหตุผล 

สุพรรณี เกลื่อนกลาด.(2549). ท าวิจัยเรื่อง กลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น : กรณีศึกษา 4 เทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษา
และวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิเคราะห์ผ่าน
พัฒนาการของตัวละคร คือ "กลุ่มธุรกิจ" และ "กลุ่มการเมือง" พบว่ากระบวนการสะสมทุนของนัก
ธุรกิจท้องถิ่นได้กระท าผ่านการรวมกลุ่มกันในรูปขององค์กร  เช่น หอการค้าจังหวัด กลุ่มสมาคม
วิชาชีพ และอ่ืนๆโดยเฉพาะในเขตเมือง ซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง โดยการรวมกลุ่มภายใน



20 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลาย และแต่ละกลุ่มมีการแข่งขันกันเองในเวทีสาธารณะ 
ทั้งยังมีพลวัตการเมืองมากน้อยต่างกันด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าการรวมตัวของ "กลุ่มผลประโยชน์ทาง 
ธุรกิจ" ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างมีแนวโน้มที่จะขยายไปสู่การเข้าไปมีบทบาททางการเมือง

ในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ท าธุรกิจควบคู่ไปกับ

งานทางการเมือง โดย ปัจจัยส าคัญในการก าหนดความเป็นอิทธิพลจะมีอยู่ 3 ประการ คือ ทรัพย์สิน 

อ านาจ และสถานภาพ ทางสังคม คุณลักษณะทั้ง 3 ประการนี้จะอยู่ควบคู่และเกื้อกูลกัน โดยผู้มี

อ านาจมักใช้อ านาจในการ แสวงหาทรัพย์สิน และผู้มีทรัพย์สินมักใช้ทรัพย์สินแสวงหาอ านาจ และ

ปัจจัยทั้งสอง (อ านาจและทรัพย์สิน) จะส่งผลให้บุคคลหนึ่งมีสถานภาพสูงในสังคมตามไป ทั้งนี้ "กลุ่ม

ธุรกิจ" จึงมีความส าคัญเพราะนอกเหนือจากบทบาททางเศรษฐกิจในการแสวงหาผลประโยชน์ของ

เจ้าของกิจการ ผ่านการประมูลงานจากภาคส่วนราชการ ยังเข้าไปมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับระบบ

เศรษฐกิจการเมืองในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ และทางกลุ่มธุรกิจเองก็พร้อมจะเข้ามามีบทบาท

ทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อมีการสะสมทุนทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมาได้ในระดับที่

พอเหมาะพร้อมที่จะขยายอิทธิพลทางการเมือง  

จุฬารัตน์ ไชยทอง.(2549) ศึกษาเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น : 

กรณีศึกษา ชุมชนบวกหาดกับชุมชนพระเจ้าเม็งราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

เปรียบเทียบลักษณะปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นกับชุมชนบวกหาดและชุมชนพระเจ้าเม็งราย 

และศึกษาพฤติกรรมการช่วงชิงอ านาจฐานคะแนนเสียงของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเขตชุมชนบวก

หาดและชุมชนพระเจ้าเม็งราย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในชุมชนบวกหาด มีความคิดเห็นว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับกลุ่มการเมืองที่เข้ามาในชุมชนแต่เดิม และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

กับกลุ่มการเมืองที่เข้ามาในชุมชนภายหลัง ก็มีระดับความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน

ประชาชนในชุมชนพระเจ้าเม็งราย มีความคิดเห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับกลุ่มการเมืองที่

เข้ามาใหม ่มีระดับความสัมพันธ์กันมากกว่ากลุ่มการเมืองเดิมที่เข้ามาก่อน โดยระดับความสัมพันธ์กัน

กับกลุ่มการเมืองที่เข้ามาใหม่อยู่ในระดับมาก แต่ระดับความสัมพันธ์กันกับกลุ่มการเมืองเดิมที่เข้ามา

ก่อนอยู่ในระดับปานกลาง และประชาชนในชุมชนบวกหาดมีความเชื่อถือและคล้อยตามกลุ่มการเมือง

ที่เข้ามาแต่เดิมในระดับมาก และเชื่อถือกลุ่มการเมืองที่เข้ามาทีหลังในระดับปานกลาง ส่วนชุมชนพระ

เจ้าเม็งรายจะเชื่อถือและคล้อยตามกลุ่มการเมืองที่เข้ามาทีหลังในระดับมากและเชื่อถือกลุ่มการเมือง

ที่เข้ามาแต่เดิมในระดับปานกลางการช่วงชิงอ านาจฐานคะแนนเสียงของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่กลุ่มการเมืองใหม่เข้ามาช่วงชิงฐานคะแนนเสียงของชุมชนพระเจ้าเม็งรายได้
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มากกว่ากลุ่มการเมืองเดิมแต่กลุ่มการเมืองใหม่จะเข้ามาช่วงชิงฐานคะแนนเสียงของชุมชนบวกหาดได้

น้อยกว่ากลุ่มการเมืองเดิม 




