
บทท่ี 2  
 บริบท แนวคิด ทฤษฎีและการวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
 

2.1  บรบิทท่ัวไปของจังหวัดอุตรดิตถ 
  
 สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ (2550) ไดจัดทํารายงานบรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถและ

นําเสนอผานทางอินเตอรเน็ตในเว็บไซตของจังหวัด  สรุปพอสังเขปไดดังตอไปนี้   
   เดิมอุตรดิตถ เปนเพียงตําบล มีช่ือวา  “บางโพทาอิฐ”  ข้ึนตรงกับเมืองพิชัยในสมัยรัชกาล   

ท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ยกฐานะตําบลบางโพทาอิฐข้ึนเปนเมืองอุตรดิตถ  ซ่ึงต้ังอยูริมฝง
ขวาของแมน้ํานานและมีความเจริญรวดเร็ว  เพราะเปนทาเรือขนถายสินคา  จนปพ.ศ. 2476  จึงได
ยกฐานะข้ึนเปนจังหวัดและเมืองพิชัยถูกเล่ือนลงเปนอําเภอหน่ึงของจังหวัดอุตรดิตถไป     

   อุตรดิตถมีความหมายวา  ทาเหนือ  เปนเมืองทาสําคัญ   มีการลองเรือตามแมน้ํานานเช่ือม
หลวงพระบาง  นาน  พิษณุโลก  อยุธยาและกรุงเทพฯ  แวะพักจอดเรือเพื่อการแลกเปล่ียนสินคา  
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม  การโยกยายที่อยูอาศัยของกลุมชน  

 2.1.1  ท่ีตั้งของจังหวดัอุตรดติถ  มีท่ีตั้งเชื่อมตอจังหวดัตาง ๆ  ดังนี้ 
       ทิศเหนือ   ติดตอกับจังหวัดแพรและจังหวัดนาน 
       ทิศตะวนัออก   ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
       ทิศใต    ติดตอกับจังหวัดพษิณุโลก   
       ทิศตะวนัตก   ติดตอกับจังหวัดสุโขทัย 
 การมีพื้นท่ีเช่ือมตอระหวางจังหวัดอุตรดิตถกับหลายจังหวัด  ทําใหมีความสัมพันธและ
ความหลากหลายในดานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ภาษาและวัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีคลายคลึงและ
ใกลเคียงกับพื้นท่ีติดตอนั้น เชน  ทิศทางตะวันออกของจังหวัดในเขตอําเภอบานโคก  อําเภอน้ําปาด
อําเภอฟากทาและอําเภอทองแสนขันจะคลายคลึงกับไทยอีสาน ทิศเหนือเขตอําเภอลับแล อําเภอ  
ทาปลาและอําเภอเมือง มีพื้นที่ติดตอจังหวัดแพรและนาน มีความคลายคลึงไทยลานนา  ทางตอนใต
ของอําเภอเมือง  อําเภอตรอนและอําเภอพิชัย ติดตอจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกจะมีความ
คลายคลึงใกลเคียงกับไทยภาคกลาง  
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 2.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดอุตรดิตถแบงได 3 ลักษณะ คือ 
    1)  ท่ีราบลุมแมน้ํา อยูบริเวณสองฝงแมน้ํานาน มีพื้นที่ราบเรียบ มีระดับความสูงของ 
พื้นท่ี 50-100 เมตรจากระดับน้ําทะเล พบอยูในเขตอําเภอตรอน อําเภอพิชัยและบางสวนของอําเภอ
เมือง สวนอําเภอลับแล อําเภอทองแสนขัน มีลักษณะดินเปนดินตะกอนลุมน้ําและมีหนองน้ําจืด
ขนาดใหญหลายพื้นท่ี เชน  ทุงกะโล บึงมาย บึงพาด บึงทับกระดาน เปนตน  พื้นท่ีราบลุมนี้เหมาะ
สําหรับการทําการเกษตรและเปนบริเวณพื้นท่ี ท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดและเปนศูนยกลางความ
เจริญของจังหวัด 
  2)  ท่ีราบระหวางหุบเขาและบริเวณท่ีราบลูกระนาด เปนบริเวณเช่ือมตอจากที่ราบลุม 
น้ํากับเขตภูเขา ท่ีสูงทางดานเหนือและตะวนัออกของจังหวัด มีความสูงระหวาง 100-400 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลประกอบดวยท่ีแคบ ๆ ระหวางหุบเขาตามแนวลําน้ําตรอน ลําน้ําปาด ลําน้ําแมพรอง 
หวยน้ําไครและลําธารสายตาง ๆ สลับกับภูมิประเทศเปนภูเขาในเขตอําเภอเมืองบางสวน อําเภอ

ทองแสนขัน อําเภอลับแล อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากทา อําเภอบานโคก พื้นที่เหลานี้มีดินอุดม

สมบูรณเปนบางแหง เชน  เขตลุมน้ําปาด จะเพาะปลูกไดดี แตจะสูญเสียน้ําในฤดูรอนคอนขางมาก   
เพราะมีพืน้ที่ลาดชันเหมาะกบัการปลูกพืชไรเฉพาะฤดูกาล  แตไมสามารถเพาะปลูกติดตอกันท้ังป 
  3)  เขตภูเขาและท่ีสูง  มีพื้นท่ีเปนคร่ึงหนึ่งของจังหวัด บริเวณปกคลุมไปดวยปาไม 
ไมเหมาะทําการเกษตร  เพราะอาจสรางปญหาการพังทลายของดิน  การทําลายแหลงตนน้ําและการ
ทําลายแหลงอาศัยของสัตวปา  พบบริเวณดานเหนือและตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพาะเขต
อําเภอบานโคก อําเภอฟากทา อําเภอน้ําปาด อําเภอทาปลา ตอนเหนือของอําเภอเมืองและอําเภอ  
ลับแล 
 2.1.3  การแบงเขตปกครอง  การปกครองของจังหวัดอุตรดิตถแบงเปน 9 อําเภอ 62 ตําบล
และ 562 หมูบาน ดังตาราง 1  
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ตาราง 1  การแบงเขตปกครองของจังหวดัอุตรดิตถ 
 

ช่ืออําเภอ พ้ืนที่(ตร.กม.) จํานวนตําบล จํานวนหมูบาน 
อําเภอเมือง   
อําเภอลับแล   
อําเภอตรอน   
อําเภอพิชัย   
อําเภอทองแสนขัน   
อําเภอทาปลา   
อําเภอนํ้าปาด   
อําเภอฟากทา   
อําเภอบานโคก 

765,476 
448,766 
314,502 
736,667 
754,436 

1,681,448 
1,448,711 

632,669 
1,055,918 

14 
7 
5 

11 
4 
8 
6 
4 
3 

144 
57 
45 
86 
43 
83 
45 
28 
31 

รวมทั้งหมด 7,838,589 62 562 

(ท่ีมา : สํานักงานจังหวัด, อินเตอรเน็ต, 2549)  
 

 2.1.4  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 อุตรดิตถเปนจังหวัดท่ีมีรอยตอทางวัฒนธรรมสําคัญ 3 วัฒนธรรม ตามเขตพ้ืนท่ีทาง 
ภูมิศาสตร ไดแก  วัฒนธรรมไทยกลาง วัฒนธรรมไทยลานนาและวัฒนธรรมไทยลานชาง กลาวได
โดยสังเขป  ดังนี้ 

  1)  วัฒนธรรมไทยกลาง  มีวัฒนธรรมทางภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ 
และพิธีกรรมทางดานศาสนาเหมือนคนไทยภาคกลางท่ัวไป จะแตกตางบางเล็กนอยในพื้นท่ีติดตอ
กับจังหวัดสุโขทัยจะมีการใชภาษาถ่ินเดียวกันกับคนสุโขทัยและพิธีการสําคัญเฉพาะถ่ินของ

อุตรดิตถ เชน  งานบุญทางพุทธศาสนา ไดแก  งานนมัสการพระแทนศิลาอาสนจะจัดระหวางข้ึน 8 
คํ่าถึง 15 คํ่า เดือน 3 ของทุกปและงานประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจาจําลอง ซ่ึง
จัดข้ึนหลังวันวิสาขบูชา 7 วัน ท่ีวัดพระบรมธาตุทุงยั้ง ปจจุบันงานบุญงานประเพณีนี้ ไดลด
ความสําคัญลงไป   
  2)  วัฒนธรรมไทยลานนา   เปนของกลุมชนท่ีตั้งถ่ินฐานในอําเภอทาปลา  ตอนเหนือ 
ของอําเภอเมืองและอําเภอลับแล มีความโดดเดนเร่ืองการทอผาใชเอง ไดแก  ผาตีนจกและผาทอ 
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พื้นเมือง มีวัฒนธรรมการบริโภคขาวเหนียวเปนหลักและกับขาวแบบชาวเหนือท่ัวไป ปจจุบันกลุม
ชนท้ังหลายตางกระจัดกระจายและจากการมีปฏิสัมพันธกับไทยกลางทําใหวัฒนธรรมท่ีสืบตอกัน

มาลดความสําคัญลง  เชน  วัฒนธรรมแอวสาว  เปนตน 
  3)  วัฒนธรรมไทยลานชาง มี 2 กลุมยอย คือ กลุมท่ี 1 เปนกลุมท่ีมีพื้นที่เช่ือมระหวาง 
พรมแดนไทย-ลาว รับวัฒนธรรมหลวงพระบาง ไดแก  เขตอําเภอบานโคก อําเภอฟากทา อําเภอ   
น้ําปาดและบางสวนของอําเภอทองแสนขัน ยังดํารงเอกลักษณวัฒนธรรมเฉพาะกลุมท่ีโดดเดน เชน  
วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการบริโภคขาวเหนียวและกับขาวพืน้เมืองแบบอีสาน วัฒนธรรม

ทอผาน้ําไหล ผามัดหม่ี ประเพณีการละเลนตับเตาคลายลิเกแตจะขับรองดวยภาษาถ่ิน มีเคร่ืองดนตรี
และลีลาทางดนตรีเฉพาะของตน เปนตน   สวนกลุมท่ี 2 เปนกลุมท่ีมีวฒันธรรมแบบเวียงจันทนเปน 
กลุมชนท่ีถูกกวาดตอนมาจากเวียงจันทน  เขามาตั้งถ่ินฐานและอยูอยางกระจัดกระจายในหมูบาน
อําเภอพิชัย  อําเภอตรอนและอําเภอลับแล 
 ดังนั้นจะเห็นวา อุตรดิตถแมจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการไดรับผลกระทบ
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แตยังคงดํารงอยูอยางมีเอกลักษณในแบบของตน
ได  นอกจากนี้ทุกกิจกรรมของทองถ่ินยังเกี่ยวของกับประวัติศาสตรบุคคลสําคัญ  ความเช่ือและ
ศาสนาอีกดวย ดังจะไดกลาวถึงตอไป 
 2.1.5  บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร  จังหวัดอุตรดิตถมีประวัติศาสตรเกี่ยวของกับบุคคล 
สําคัญท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ิน  ซ่ึงไดสรางคุณูปการไวแกชนรุนหลังเปนแบบอยางและ 
ความภาคภูมิใจ  ดังบุคคลสําคัญ 2 ทาน ท่ีจะกลาวถึงพอสังเขป ดังตอไปนี้  
  1)  พระยาพิชัยดาบหกั  เดิมช่ือ  จอย  ตอมาเปล่ียนช่ือเปน  ทองดี  เกดิเม่ือ พ.ศ.2284  
ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา นายทองดี เปนผูมีฝมือท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลือ ดานชกมวยไทยและฟนดาบ 
จนไดรับการชุบเล้ียงจากพระยาตากและแตงตั้งใหเปนองครักษ มีบรรดาศักดิ์เปนหลวงพิชัยอาสา
กรมการเมืองตาก เม่ือมีชัยชนะในการศึกสงครามไดรับโปรดเกลาใหเปนผูสําเร็จราชการครองเมือง
พิชัยตางพระเนตรพระกรรณและไดรับพระราชทินนามตามทําเนียบเจาเมืองพิชัยวา “ออกญาศรี
สุริยะราชาไทย” และไดรับสมญานามวา  พระยาพิชัยดาบหัก  อันมีท่ีมาจากการนําศึกสูรบกับ       
โปสุพลา ซ่ึงเปนแมทัพพมา 2 คร้ัง จนดาบคูหักไปขางหน่ึง โดยมีชัยชนะทําใหทัพพมาแตกพายไป   
วีรกรรมท่ีทานไดสรางไว จงึเปนความภูมิใจของชาวอุตรดิตถจวบจนปจจุบัน  
  2)  พระศรีพนมมาศ  นามเดมิวา  ทองอิน  บิดามารดายกใหเปนบุตรบุญธรรมของ        
หลวงพอนอย สมภารวัดปายางนอก เม่ือสึกจากพระไดประกอบอาชีพหาบเรไปตามชุมชนลับแลถึง
หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ตอมาไดตั้งโรงตมกล่ันสุรา มีอาชีพเปนนายอากรสุราและบําเพ็ญคุณ 
ความดีตอสวนรวมและพัฒนาบานเมืองมาตลอดจนเปนผูนําท่ีชาวบานนับถือ เม่ือเปนแมงานรับ 
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เสด็จเช้ือพระวงศระดับสูงหลายคร้ัง จนถึงคร้ังท่ีเปนแมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 5 และไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เล่ือนเปน หลวงศรีพนมมาศ  นอกจากนี้ยังไดเปน
บุคคลตัวอยางของกระทรวงมหาดไทยในฐานะนักปกครอง นักการศึกษา นักพัฒนา  ตอมาไดรับ
การเล่ือนลําดับเปนพระศรีพนมมาศ ตราบจนส้ินชีพิตักษัย ชาวลับแลจึงไดสรางอนุสาวรีย         
พระศรีพนมมาศ  ประดิษฐานไวท่ีทางแยกตลาดลับแล เพื่อใหชนรุนหลังไดรําลึกถึงคุณงามความดี
เปนเยี่ยงอยางสืบไป 
 แมวาอุตรดิตถจะเปนจังหวัดขนาดเล็กแตมีประวัติศาสตรท่ีนาสนใจ  นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะเปนเมืองผานไปสูจังหวัดอ่ืน ๆ  ประชาชนสวนใหญมีอาชีพดานการเกษตร มีวิถีชีวิตการ
ดํารงอยูในชุมชนรวมกันไดดี โดยเฉพาะความสัมพันธท่ีใกลชิดของหนวยงานปกครองทองถ่ิน  
สําหรับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอบต.กับชุมชนทองถ่ิน  จังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวย   
9 อําเภอ ดังภาพ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  แผนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ  
(ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ, อินเตอรเน็ต, 2550) 
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 สํานักงานการปกครองทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ (2549)รายงานสถิติจํานวนประชากรอบต.
ของจังหวัดอุตรดิตถ แบงอบต.ได 62 อบต. ดังนี้  1) อําเภอเมืองอุตรดิตถมี 14 อบต. จํานวน
ประชากร 94,118 คน  2) อําเภอลับแล มี 7 อบต. จํานวนประชากร 37,231 คน  3) อําเภอตรอน มี    
5 อบต. จํานวนประชากร 31,339 คน  4) อําเภอพิชัย มี 11 อบต. จํานวนประชากร 73,753 คน           
5) อําเภอทองแสนขันมี 4 อบต. จํานวนประชากร 28,127 คน  6) อําเภอทาปลา มี 8 อบต. จํานวน
ประชากร 43,314 คน  7) อําเภอน้ําปาด มี 6 อบต. จํานวนประชากร 29,925 คน  8) อําเภอฟากทา มี 
4 อบต. จํานวนประชากร 14,459 คน  9) อําเภอบานโคก มี 3 อบต. ประชากร 10,592 คน  
 จากการศึกษาสถานภาพท่ัวไปของ อบต. เปนเบ้ืองตนในการวิจัยคร้ังนี้  พบวา  

 1.  ท่ีตั้งของอบต.สวนใหญจะต้ังอยูในพ้ืนท่ีหางจากยานชุมชน โดยจะต้ังอยูอยางเปน
เอกเทศ เดี่ยว ๆ  แมวาถนนท่ีใชในการสัญจรจะสะดวกตามสมควร แตการคมนาคมจําเปนท่ีจะตอง
มียานพาหนะสวนตัว เชน มีรถจักรยานยนตเปนอยางนอย จึงจะทําใหการติดตอกับหนวยงาน อบต. 
สะดวกข้ึน 

 2.  งบประมาณของอบต. มีท่ีมา  2 สวน คือ ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลและจากการจัดเก็บ
ภาษีตาง ๆ ของ อบต.เอง  งบประมาณโดยเฉล่ียตอปท่ีอบต.ในจังหวัดอุตรดิตถ ไดรับโดยเฉล่ีย
ต่ําสุดจํานวน 1 ลานบาท และสูงสุดจํานวน 22 ลานบาท  สวนงบประมาณท่ีอบต.ดําเนินการจัดเก็บ
จากภาษีตาง ๆ ของอบต.เอง โดยเฉล่ียจํานวน 100,000 บาทถึง 1,700,000 บาท  

 3.  สินทรัพยของอบต.ในจังหวัดอุตรดิตถ มีมูลคาเฉล่ียต่ําสุด จํานวน 500,000 บาทและ
มูลคาเฉล่ียสูงสุด จํานวน 29 ลานบาท  ประกอบดวย รถดับเพลิง รถเก็บขยะ รถยนตใชในราชการ
ของอบต. ท่ีดิน อาคารสถานท่ี อุปกรณสํานักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ เปนตน 
 

2.2  แนวคิดการกระจายอํานาจและการปกครองสวนทองถ่ิน 
  
 การปกครองสวนทองถ่ินเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลางสูทองถ่ิน  เพื่อให       
ประชาชนในทองถ่ินไดใชอํานาจรวมกันเลือกตัวแทนมาบริหารทองถ่ินของตน  คณะผูบริหารสวน
ทองถ่ินมีอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปฏิบัติและการควบคุมกิจการตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนในทองถ่ินภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลางและการปฏิบัติตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ  โดยมุงใหทองถ่ินสามารถปกครองตนเอง  ประชาชนมีสวนรวมมากท่ีสุด
และทองถ่ินมีความเขมแข็ง  ตามท่ี อมร  รักษาสัตย (2546)  กลาวถึงการปกครองทองถ่ินอยาง
นาสนใจ คือ  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนไดเม่ือประชาชนสามารถปกครอง
ตนเอง  ครัวเรือนและปกครองทองถ่ินของตนไดกอน  ประเทศจึงจะสามารถปกครองแบบ
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ประชาธิปไตยไดอยางเจริญกาวหนาและประชาชนจะมีความสุขมากกวาถูกปกครองในระบอบอ่ืน  
นอกจากนี้นักวิชาการทางการปกครองทองถ่ินหลายทาน  ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับการปกครอง
ทองถ่ินไวคลายกัน  ดังท่ีประหยัด  หงษทองคํา (2539) ไดอธิบายถึงนิยามท่ี John J. Charke (1957) 
และ William A. Robson (1953) ใหนิยามการปกครองทองถ่ิน สรุปไดวา การปกครองทองถ่ินเปน
การปกครองพื้นท่ีเฉพาะ โดยคนในทองถ่ินเปนผูบริหาร มีอํานาจอิสระในการปฏิบัติและมีสิทธิ
ถูกตองตามกฎหมาย  แตการบริหารงานของทองถ่ินตองไมกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตออํานาจ
อธิปไตยของรัฐ   นอกจากน้ี ลิขิต  ธีรเวคิน (2546) ไดอธิบายถึงขอดีของการใหทองถ่ินบริหาร
ตนเอง คือ สามารถบริหารไดตามความตองการของประชาชน เปนการสนับสนุนประชาชนใน
ทองถ่ินใหมีโอกาสเรียนรูกระบวนการปกครอง  การมีสวนรวมและรูจักสิทธิการปกครองตนเอง 
(Self government)  ซ่ึงเปนหัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
 ดังแนวคิดของนักวิชาการทั้งชาวตางชาติและชาวไทยขางตน ตางมีความเห็นพองตองกัน
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินไดปกครองตนเอง ซ่ึงจะสามารถแกปญหาไดตรงจุดและมี
การพัฒนาแบบพึ่งตนเองเปนการสรางพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหมีความ

เขมแข็ง 
 อยางไรก็ตามการปกครองทองถ่ินยังคงประสบปญหาและขอจํากัดมากมาย  โดยเฉพาะ
อบต.ซ่ึงเปนหนวยปกครองทองถ่ินขนาดเล็กท่ียังตองพึ่งพางบประมาณจากสวนกลาง  ปญหา
ความรูความเขาใจในโครงสรางการปกครอง กฎระเบียบ การทุจริตคอรรัปช่ัน ทัศนคติและ
อุดมการณทางการเมือง วัฒนธรรมการเมืองแบบอุปถัมภ การมีสวนรวมทางการเมือง ท้ังภาครัฐ  
ภาคเอกชนและภาคประชาชน  แมจะมีการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาและไดกําหนดเปนนโยบาย
ในการบริหารกิจการบานเมืองดีแลวก็ตาม  แตการพัฒนายังจะตองดําเนินตอไปเพื่อใหไดส่ิงท่ี
เหมาะสมกับการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ   
 

2.3  แนวคิดการปกครองขององคการบริหารสวนตําบล  
 

   ธเนศวร  เจริญเมือง (2544) วิเคราะหสภาพขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตพ.ศ. 
2498 จนถึงพ.ศ.2515  มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองระดับหมูบานและตําบลถึง 4 คร้ัง  
สวนอบต. เกิดข้ึนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ.2499  ในฐานะนิติบุคคลท่ีอยูภายใตการควบคุมของนายอําเภอ
และผูวาราชการจังหวัด  การเปล่ียนแปลงแตละคร้ังเกิดจากคําส่ังและความตองการของเบ้ืองบน
เปนผูผลักดันในลักษณะ(Top-down approach) ประชาชนในทองถ่ินไมไดมีสวนรวมในการผลกัดนั
ใหเกิดการเปล่ียนแปลง  แตจะเกิดจากเหตุปจจัยอ่ืน เชน ป พ.ศ.2509  รัฐบาลจํากัดสิทธิประชาชน
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ไมใหเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล  เพราะเกรงอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสตจะเขาไปแผในตําบล
แถบภาคอีสาน  สภาตําบลจึงไมมีฐานะเปนนิติบุคคลและกลายเปนองคกรของขาราชการระดับ
ตําบลคอยดําเนินงานตามท่ีรัฐมอบหมาย   

 นับต้ังแต พ.ศ.2504 รวมเวลา 22 ปเต็ม  องคกรการปกครองของรัฐระดับตําบลไมมีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ จนกระทั่ง พ.ศ.2537  สมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย  ไดจัดต้ังองคการบริหาร
สวนตําบลข้ึนอีกคร้ัง ไดออกพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในปลายป 
พ.ศ.2537  โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและอบต.กําหนดใหกํานัน ผูใหญบานมีตําแหนงในสภา
ตําบลและอบต. ในระยะเริ่มตนของการใชพระราชบัญญัตินี้  อยางไรก็ตามแตละอบต.ตองประสบ
ปญหามากมาย  ตามท่ี โกวิทย  พวงงาม (2540) ไดศึกษาและสรุปปญหาท่ีพบคือ  1)  ไมมีสถานที่
ทํางาน  สถานท่ีและอุปกรณยังไมพรอม ไมเพียงพอ ไมดี   2)  กรรมการขาดความรูความเขาใจใน
การทํางาน  ระเบียบ  ขอบังคับของอบต.และระบบขาวสาร  ประชาชนไมมีความรูเร่ืองอบต.และ
ไมใหความรวมมือ    3)  งบประมาณลาชา  มีจํากัด  ไมเปนธรรมและไมตรงกับความตองการของ
ทองถ่ิน  การประชุมไมตรงเวลา  การแสดงความคิดเห็นมีนอย  การทํางานลาชา  ขาดแคลน
เจาหนาท่ีการเงินบัญชี กรรมการขาดความสามัคคี ในระยะตนเม่ือกลางปพ.ศ.2538 การเลือกต้ัง
อบต.ไมมีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับอบต.และสภาตําบลคืออะไร ผลท่ีเกิดข้ึนมี
คนมาสมัครรับเลือกต้ังนอยและคนมาใชสิทธ์ิลงคะแนนนอย  อบต.จึงกลายเปนองคกรของพรรค
พวกและมีผลประโยชนรวมกัน การบริหารงานของอบต.ถูกแทรกแซง ถูกช้ีนําและถูกครอบงําจาก
ขาราชการประจํา  จากสภาพปญหาของอบต.ดังกลาว ทําใหเกิดความไมไววางใจกันระหวาง
ผูบริหาร  ผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ  ดังจะเห็นในชวงป พ.ศ.2540-2544 มีขอรองเรียนคณะ

ผูบริหารอบต. รอยละ 49.31 และรองเรียนสมาชิกสภาอบต. รอยละ 6.90 (อรทัย  กกผล, ม.ป.ป.) 
   ดังการศึกษาของโกวิทย  พวงงามและอรทัย  กกผล ท่ีกลาวมาขางตนซ่ึงมีระยะเวลาผาน

มากวา 10 ปจะเห็นวาปญหาของอบต.ในหลาย ๆ เร่ืองยังคงเปนปญหาเดิม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ือง
งบประมาณ  คุณภาพของบุคลากรและการมีสวนรวมของฝายตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของ   ปญหาของ
อบต.อาจมองได 2 ดานคือ  ดานโครงสรางและดานบุคลากร   

   ดังจะแสดงใหเห็นถึงโครงสรางของอบต. ท่ีกําหนดไวตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
อบต. พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546  มีโครงสราง ดังนี้       
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โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล    
(ท่ีมา :  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, อินเตอรเน็ต, 2549) 

 
 โครงสรางของอบต. ประกอบดวย สภาอบต.และนายกอบต. โดยอบต.มีฐานะเปน        

นิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
   2.3.1  อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือสภาอบต.   ประกอบดวย   

สมาชิกสภาอบต.ท่ีไดรับเลือกตั้งจากราษฎรในแตละหมูบาน หมูบานละ 2 คน อบต.ใดมี 1 หมูบาน
ใหมีสมาชิกสภาอบต. 6 คน ถามี 2 หมูบานใหมีสมาชิกสภาอบต.หมูบานละ 3 คน สมาชิกสภาอบต. 
เลือกประธานสภาอบต. 1 คน รองประธานสภาอบต. 1 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตามอายุ 
 

- ประกอบดวยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ัง 
หมูบานละ 2 คน 
- กรณี อบต.ใดมี 1 หมูบาน ใหเลือกต้ังสมาชิก 
สภา อบต. หมูบานน้ัน 6 คน 
- กรณี อบต.ใดมี 2 หมูบาน ใหแตละหมูบาน 
มีสมาชิกสภา อบต. หมูบานละ 3 คน 

สภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกอบต.มาจากการเลือกต้ัง                  
โดยตรงจากประชาชน 

มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 

นายก อบต.อาจแตงต้ังบุคคลประกอบดวย 
1.รองนายก อบต. จํานวน 2 คน 
2.เลขานุการนายก อบต. 1 คน 

ประธานสภา อบต. 1 คน 
รองประธานสภา อบต. 1 คน 
สภา อบต. เลือกปลัด หรือ สภาชิก อบต. 1 คน 
เปนเลขานุการสภา อบต. 

พนักงานสวนตําบล ประกอบดวย 
ปลัด อบต./ สวนงานตาง ๆ ที่อบต.ต้ังขึ้น 
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ของสภาหรือมีการยุบสภาโดยนายอําเภอเปนผูแตงต้ังตามมติของสภา ตลอดจนพระราชบัญญัติสภา 
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 กําหนดอํานาจ 
หนาท่ีสภาอบต. ตามมาตรา 46 ดังนี้  
  1)  ใหความเหน็ชอบแผนพฒันาตําบลของอบต. 
  2)  พิจารณาและใหความเหน็ชอบรางขอบัญญัติอบต. รางขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําป  
 3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกอบต.ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 

 2.3.2  อํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีมาของนายกอบต.มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 
ปนับต้ังแตวันเลือกต้ัง  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระไมได กรณีนายกอบต.ดํารง
ตําแหนงไมครบวาระ 4 ปใหถือวาเปน 1 วาระและเม่ือดํารงตําแหนง 2 วาระติดตอกันแลวจะดํารง
ตําแหนงไดอีกเม่ือพนระยะเวลา 4 ปนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง โดยนายกอบต. มีอํานาจหนาท่ีตาม
มาตรา 58  ดังน้ี 
 1)  กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 
อบต.ใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาอบต. ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของทาง      
ราชการ  
 2)  ส่ัง อนุญาตและอนุมัติเกีย่วกับราชการของอบต. 
 3)  แตงต้ังและถอดถอนรองนายกอบต.และเลขานุการนายกอบต. 
 4)  วางระเบียบเพ่ือใหงานของอบต.เปนไปดวยความเรียบรอย 
 5)  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติอบต. 
 6)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
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แสดง 
ความตองการ 

พิจารณา 
ใหความเห็นชอบ 

กําหนด สงใหเพื่อปฏิบัต ิ

เสนอ 

ตอบสนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4  บทบาทหนาท่ีของแตละฝายตามโครงสรางองคการบริหารสวนตําบล  
(ท่ีมา : วาริลิน  วังชัย, 2546, หนา 6)  
 

  2.3.3  ข้ันตอนการดําเนนิงานองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
    1)  การประชุมสภา อบต. 
  2)  การวางแผนการพัฒนา อบต. 
  3)  การจัดทําขอบัญญัติ อบต. 
  4)  การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ 
  5)  การจัดหารายไดและจัดเกบ็ภาษ ี
  6)  การจัดซ้ือจัดจาง 
  7)  การเงินและบัญชี 
  8)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 2.3.4  ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของอบต.ตามกฎหมายกําหนด  การกําหนดภารกิจและ 

อํานาจหนาท่ีของอบต. ภายใตขอบังคับแหงกฎหมาย มาตรา 67 กําหนดใหอบต. มีหนาท่ีตองทําใน
เขตอบต. และมาตรา 68 กําหนดใหอบต.อาจจัดทํากจิกรรมในเขตอบต. ดังตอไปนี ้

 

 

 

สภาองคการ 
บริหารสวนตําบล 

แผนพัฒนา คณะผูบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล 

การปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล ประชาชน 

บริหารตามท่ี
สภาอนุมัต ิ

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 22 

ตาราง 2  ภารกิจและอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดขององคการบริหารสวนตําบล 

 

ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีของอบต. อบต. 
ตองทํา 

อบต. 
อาจทํา 

1.  จัดใหมี และบํารุงทางนํ้า ทางบก /  
2.  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  รวมทั้ง
กําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 

 
/ 

 

3.  ปองกัน และระงับโรคติดตอ /  
4.  ปองกัน และบรรเทาสาธารณภยั /  
5.  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม /  
6.  ใหมี และบํารุงรักษาทางระบายน้าํ  // 
7.  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  // 
8.  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ และผูพิการ /  
9.  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ิน 

 
/ 

 

10.  คุมครอง  ดูแล  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม /  
11.  ใหมี และบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  // 
12.  การคุมครอง ดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน 

 // 

13.  ใหมี และบํารุงสถานท่ีประชุม  การกฬีา  การพกัผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ 

  
// 

14.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรใหตามความจําเปน และสมควร 

 
/ 

 

15.  การวางผังเมือง และการควบคุมการกอสราง  // 
16.  การสงเสริมการทองเท่ียว  // 
17.  บํารุง และสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  // 
18.  ใหมีน้ําเพือ่การอุปโภค บริโภค และการเกษตร  // 
19.  ใหมี และสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ  // 
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ตาราง 2  (ตอ) ภารกิจและอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดขององคการบริหารสวนตําบล 
 

ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีของอบต. อบต.  
ตองทํา 

อบต.  
อาจทํา 

20.  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว  // 
21.  กิจการเกี่ยวกับพาณิชย  // 
22.  หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต.  // 

 

 2.3.5  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล มีรายได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ รายไดจากภาษี 
และรายไดอ่ืน ๆ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลใหอํานาจแกองคการบริหารสวนตําบลท่ี
จะจัดเก็บรายไดดวยตนเองและภาษีท่ีรัฐบาลกลางเก็บให ดังนี้ 
  1)  ภาษีอากร 
   (1)  ภาษีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง  ไดแก   ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
ภาษีปายและอากรการฆาสัตว 
   (2)  ภาษีท่ีไดรับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจ
เฉพาะภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต 
   (3)  ภาษีท่ีไดรับจัดสรรจากจงัหวัด  ไดแก  ภาษีรถยนตและลอเล่ือน 
  2)  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและการเลนการพนนั 
  3)  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายท่ีดิน 
  4)  รายไดจากทรัพยากรธรรมชาติ  ไดแก  อากรรังนกอีแอน  คาธรรมเนียมน้ําบาดาล  
คาภาคหลวงไมและอากรประมง 
  5)  คาภาคหลวงแร  คาภาคหลวงปโตรเลียมและเงินตามกฎหมายอุทยาน 
  6)  องคการบริหารสวนตําบลยังอาจมีรายไดจาก 
   (1)  คาธรรมเนียม  คาใบอนุญาตและคาปรับตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   (2)  รายไดจากทรัพยสิน 
   (3)  เงินและทรัพยสินท่ีมีอยูอุทิศให 
   (4)  รายไดอ่ืนตามท่ีรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
  7)  เงินกู 
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 รายไดสวนใหญของอบต.มาจากการจัดสรรของรัฐบาลกลาง ซ่ึงเปนผูควบคุมการจัดเก็บ
และเปนผูกําหนดประเภทอัตราภาษีเกือบท้ังหมด ทําใหอบต.แตละแหงไมสามารถเปล่ียนแปลง 
การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียมใหสอดคลองกับลักษณะพื้นท่ีได  จึงขาดความคลองตัวในการใช
รายไดเพ่ือพัฒนาและทํานุบํารุงทองถ่ิน ท้ังนี้กฎหมายไดกําหนดใหรัฐบาลกลางมีหนาท่ีกํากับดูแล
องคการปกครองทองถ่ิน โดยมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอเปนผูมีอํานาจ
กํากับดูแลอบต. ดังนั้นนายอําเภอมีอํานาจการสั่งสอบสวนขอเท็จจริง ส่ังใหช้ีแจงแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ การตรวจสอบกิจการ รายงานและเอกสาร หรือสถิติใด ๆ การให
สมาชิกสภาอบต.พนจากตําแหนงกรณีขาดคุณสมบัติ ขาดการประชุมติดตอกัน การอนุมัติใหเปด
ประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สําหรับผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเรียกประชุม เปดและปดประชุม
สภาอบต. กรณีไมมีประธานสภาอบต. หรือประธานสภาอบต.ไมเรียกประชุม  ขอบังคับการประชุม
สภาอบต.ใหดําเนินการไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การแตงต้ังคณะผูบริหารอบต. เพื่อ
ดําเนินกิจการช่ัวคราว กรณีมีการยุบสภาอบต. การขอยืมตัวขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางจาก
หนวยงานอ่ืนใหเสนอเร่ืองตอผูวาราชการจังหวัด  สวนดานการคลัง การงบประมาณ การรักษา
ทรัพยสิน การจัดหาพัสดุ การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดจางและการสวัสดิการเปน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

 ดังนั้นจะเห็นไดวาการบริหารกิจการของอบต. มีผูท่ีเกี่ยวของหลายฝายดวยกัน โดย
ภาครัฐในฐานะผูควบคุมกํากับดูแลฝายการเมือง ผูปฏิบัติงาน ขาราชการและพนักงานทองถ่ิน 
รวมทั้งภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกรรมกับอบต. ภาคประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีและรับบริการจาก
อบต.  บุคคลฝายตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารกิจการของอบต.ท้ังส้ิน  
การจะพัฒนาอบต.ไปในทิศทางท่ีดีมากนอยเพียงใดจึงมีความเกี่ยวของกับทุกฝาย ซ่ึงจะตองไดรับ
ความรวมมือรวมใจและจะตองมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด โดย
ภาครัฐไดมีกฎหมายรับรองการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานของอบต. โดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ  
 

2.4  การกํากบัดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 แมวาองคกรปกครองทองถ่ินจะไดปกครองตนเอง เพื่อสนองและบริการสาธารณะได
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน แตรัฐธรรมนูญไมไดใหอิสระเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด ยังมีการกํากับดูแลจากรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา 283 ท่ีวา  
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“ทองถ่ินใดมีลักษณะท่ีจะปกครองตนเองไดยอมมีสิทธิไดรับจัดต้ังเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แตตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน หรือ
ประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ท้ังนี้จะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได” 
 2.4.1  แนวทางกํากับดแูลตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
กรณี อบต.กําหนดไว 6 กรณี คือ 
  1)  การกํากับดูแลผูบริหารทองถ่ิน โดยนายอําเภอเปนผูใชอํานาจในการยับยั้งการ
ปฏิบัติการของผูบริหารทองถ่ิน การส่ังการใหผูบริหารสวนทองถ่ินพนจากตําแหนง 
  2)  การกํากับดูแลสภาทองถ่ิน ไดแก  การเพิกถอนมติของสภาทองถ่ินและการยุบ 
สภาทองถ่ิน เชน  มาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546  นายอําเภอมีอํานาจเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อ
ยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  3)  การกํากับดูแลการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ใหอํานาจนายอําเภอกํากับดูแลการออก
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
  4)  การกํากับดูแลทางการคลัง ไดแก  การกํากับดูแลงบประมาณทองถ่ิน กํากับดูแล
แหลงท่ีมาของรายไดทองถ่ิน  เปนตน 
 การบริหารงานของอบต. จะอยูภายใตการกํากับดูแลและการตรวจสอบการดําเนินงานท่ี
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย  ซ่ึงจะเห็นถึงขอดีในการกํากับดูแลเปนการชวยเหลือการ
ดําเนินงานของอบต.ใหอยูภายใตกรอบความถูกตองตามกฎหมายและเอื้อใหการบริหารงาน
สามารถดําเนินการตอไปไดหากประสบปญหาขอขัดของทางเทคนิค แตขณะเดียวกันก็มีจุดออนใน
กรณีโอกาสการถูกครอบงําจากฝายขาราชการประจํา  หากผูบริหารอบต.ไมมีหลักการและ
อุดมการณท่ีแนวแนมากพอ 
 

2.5  แนวคิดการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดี ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
 

 Good Governance  คําภาษาอังกฤษนี้ถูกนําไปใชในความหมายของการบริหารจัดการ 
การปกครองบานเมืองท่ีดี สําหรับภาษาไทยมีคําท่ีถูกใชในความหมายเดียวกันกับคําภาษาอังกฤษ   
โดยผูทรงคุณวุฒิหลายทาน เชน  พลเอกบุญศักดิ์ กําแหงฤทธิรงค  อานันท ปนยารชุน  ธีรยุทธ บุญมี  
ชัยวัฒน สถาอานนท  นายแพทยประเวศ วะสี ฯ เลือกใชคําท่ีแตกตางกัน เชน  การปกครองท่ีดี 
ธรรมรัฐ ธรรมาภิบาล ประชาสังคม สุประศาสนาการ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ฯลฯ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 26 

 
สําหรับงานวิจัยนี้จะใชคําวา  “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” ในความหมาย “Good Governance”   
 แนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ปรากฏเปนคร้ังแรกในรายงานของธนาคารโลก 
เม่ือพ.ศ.2532  ซ่ึงเปนแนวคิดหนึ่งในการแกปญหาการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชน  รวมถึง 
องคกรสังคมตาง ๆ โดยองคการพัฒนาแหงสหประชาชาติไดวเิคราะหและอธิบายเผยแพร จนไดรับ 
การยอมรับและนําไปใชในหลายประเทศ เม่ือประเทศในแถบเอเชียตองประสบวิกฤตดานเศรษฐกิจ   
องคกรการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) ไดเขามามีบทบาทในการกําหนด  
การบริหารงานภาครัฐโดยกาํหนดใหตองสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เปน 
เง่ือนไขในขอตกลงเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศนั้น ๆ  
 องคกรตางประเทศเหลานี้  รวมท้ังนักวิชาการท้ังหลายไดใหคําอธิบายความหมายและ
แนวคิดของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดไีว   ดังตอไปนี้  
 World Bank (1994) จากเอกสารของธนาคารโลกใหคําอธิบายการบริหารกิจการบานเมือง 
ท่ีดี  สรุปไดวาเปนลักษณะและวิธีการใชอํานาจทางการเมืองในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
สังคมใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบานเมือง โดยมีระบบที่ยุติธรรม การใหบริการมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการทางกฎหมายเปนอิสระ ระบบราชการ ฝายนิติบัญญัติและส่ือมีความ
โปรงใส รับผิดชอบและตรวจสอบได  
 ธนาคารโลกมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีแก

สังคมไทย โดยมีบทบาทในการบริหารจัดการการใชจายของภาครัฐและการปฏิรูประบบราชการ  
 UNDP (1995) จากเอกสารของ UNDP อธิบาย  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สรุปไดวา  
เปนการบริหารงานภาคการเมือง ภาคเศรษฐกิจ โดยมีกลไก กระบวนการและสถาบันตาง ๆ ท่ีอยู 
บนหลักการของความมีสวนรวม  ความโปรงใส  ความรับผิดชอบและการสงเสริมหลักนิติธรรม 
การปกปองสิทธิประโยชนของตนตามกฎหมาย  ความสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นท่ีแตกตาง
ของประชาชน   
 องคกรพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) 
ไดสนับสนุนโครงการนํารองเพื่อกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและสงเสริมเร่ืองการบริหารทรัพยากร

มนุษย    
 ADB (1995) จากรายงานของ ADB กลาววา  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเนนความ 
สําคัญขององคประกอบท่ีทําใหการจัดการมีประสิทธิภาพ รัฐบาลสามารถดําเนินงานตามนโยบายท่ี
กําหนดและสัญญาท่ีใหไวกับประชาชนได โดยธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย (Asia Development 
Bank) เปนองคกรท่ีใหเงินทุนกูยืม สวนความชวยเหลือหลัก ไดแก  การกระจายอํานาจและกระตุน
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ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมท้ังสงเสริมใหมีการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ 
เปนตน (ADB, 1999) 
 องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน (Japan International Cooperation Agency 
: JICA, 1995) จากเอกสารของ JICA กลาววา  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  เปนรากฐานของการ 
พัฒนาอยางมีสวนรวม  โดยกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีท่ีจะสงเสริมการมีสวนรวมและสรางบรรยากาศ
ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน พึ่งพาตนเองและมีความยุติธรรมทางสังคม  
 สําหรับในประเทศไทยการใหความหมายและแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ได
ตีความไปในทางการเมือง โดยแบงเปน 4 สํานักคิด (นฤมล  ทับจุมพล, 2546)  ดังนี้ 
 1.  แนวคิดธรรมรัฐอํานาจนิยม  เจาของแนวคิดกลุมนี้ ไดแก  ม.ร.ว.จตุมงคล  โสณกุล 
(2541) มีแนวคิดวา  รัฐธรรมนูญเปนกลไกทางการเมืองท่ีจะสรางธรรมรัฐของภาครัฐ การปฏิรูป
ระบบราชการใหมีขนาดเล็กลงจะสามารถสรางความโปรงใส แกปญหาการคอรรัปช่ันและใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารบานเมืองดีข้ึน  
 2.  แนวคิดธรรมรัฐเสรีนิยม  เปนแนวคิดของกลุมนักธุรกิจ นักจัดการสมัยใหมและกลุม
สนับสนุนการเปดเสรีใหกลไกตลาดแกไขปญหาเศรษฐกิจ ไดแก  1)  อานันท  ปนยารชุน (2541) 
กลาววา  ธรรมรัฐเปนเร่ืองการบริหารใหเกิดความสําเร็จไมเกี่ยวกับการเมืองในระบอบใด โดยมี
องคประกอบ ไดแก  การทํางานมีหลักการรับผิดชอบและอธิบายได (Accountability) การมีสวน
รวมจากประชาชน (Participation) การสามารถคาดการณได (Predictability) มีความโปรงใส 
(Transparency) มีระบบกฎหมายท่ียุติธรรมตอสังคมและปจเจกชน (Rule of  law) ผูใชกฎหมายตอง
เปนผูมีคุณธรรมและเท่ียงธรรมอยางแทจริง  มีส่ือท่ีเปนอิสระและรับผิดชอบ  สรุปคือ  การยอมให
ประชาชนเขามาตรวจสอบอํานาจรัฐได  2)  วรภัทร  โตธนะเกษม (2541) การใชสิทธิในการปกปอง 
ผลประโยชนตน  ธรรมรัฐในองคกรธุรกิจ คือ  จริยธรรมการบริหารและมีโครงสรางคณะกรรมการ 
ท่ีมีการคานอํานาจและตรวจสอบผูบริหารได  มีระบบการกํากับดูแลท่ีดี   
 3.  แนวคิดธรรมรัฐชุมชนนิยม  เปนแนวคิดท่ีสนับสนุนการกระจายอํานาจในแงความ 
สัมพันธกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  กลุมแนวคิดนี้ เชน  1) นายแพทยประเวศ วะสี
(2541) เนนการสรางความเขมแข็งของภาคสังคมในการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน การให
ความสําคัญกับความรวมมือระหวางกลุมตาง ๆ  2)  อมรา  พงศาพิชญ (2546) การบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 2 ระดับท้ังระดับนามธรรมและรูปธรรม  ระดับนามธรรมคือ การดูแลผลประโยชน
ของสวนรวมโดยสมาชิกของสังคมมีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน  ระดับรูปธรรมคือ การกําหนด
เกณฑ หรือกฎกติกาเพื่อใหสมาชิกในสังคมน้ัน ๆ สามารถตรวจสอบดูแลผลประโยชนของ
สวนรวมได  รวมท้ังยังใชเปนเคร่ืองมือ หรือกระบวนการที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
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 4.  แนวคิดธรรมรัฐของธีรยุทธ  บุญมี เปนแนวคิดการปฏิรูปตนเองท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และสังคม สรุปไดวา  การมีอํานาจทางการเมืองของภาคประชาชนในฐานะหุนสวนในการปกครอง 
ประเทศเนนการมีสวนรวมของคนดี โดยใหแนวคิดหลักวาตองมีการปฏิรูปองคกร สถาบันและ 
พฤติกรรมคานิยมของบุคคล การพึ่งตนเองของสังคมไทยทําใหประชาชนเขมแข็ง สงเสริมความ
เกื้อกูลกันในสังคมไทย การระดมปญญา การเพิ่มความรวมมือ การตรวจสอบผลักดันของบุคลากร 
 แมวากระแสของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีจะไดรับการตอบรับท่ีดี จากหนวยงาน
ราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ แตมีกลุมท่ีคัดคานแนวคิดนี้ ไดแก  กลุมองคกรเอกชนระดับลาง หรือ
รากหญา(NGO) เชน  สมัชชาคนจน มีความเห็นวา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีนําเสนอกันยัง
เขาไมถึงโครงสรางของชนช้ันลางท่ียากลําบาก แตเปนแนวทางของกลุมชนช้ันนํา หากจะผลักดัน
จะตองสรางความเขมแข็งใหภาคประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได จึงจะทําใหเกิดการมีสวนรวมท่ี
เทาเทียมกัน หรือนักวิจารณอิสระ เชน ชัชรินทร ไชยรัตน (2541) วิจารณในประเด็นความชอบ
ธรรมทางการเมือง คุณธรรมและความโปรงใส มีมาตรฐานท่ีตางกันระหวางคนช้ันสูงและชนชั้น
กลางในการนําไปใช   
 จากประเด็นการนําเสนอแนวคิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท้ังฝายท่ีเห็นดวยและฝาย
ท่ียังมีขอโตแยง สามารถอธิบายไดวา แนวคิดท่ีดีเม่ือจะนําไปสูการปฏิบัติจริงจะตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมและขอจํากัดท่ีเปนเง่ือนไขความแตกตางกันของบุคคลแตละฝาย เพื่อแกไขประเด็นท่ีอาจ
ทําใหเกิดชองวาง ความไมเทาเทียมข้ึน ดังเชนในบางแงมุมอาจถูกตองตามกฎหมาย แตไมถูกตอง
ชอบธรรม  ดังท่ี ลิขิต  ธีรเวคิน (2546) ไดอธิบายถึงความสอดคลองของการมีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีกับระบอบประชาธิปไตยและหลักการใหญ ๆ ของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไว   
5 ประการคือ  1) ความชอบธรรม (Legitimacy) ในการบริหารประเทศท่ีสอดคลองกับกฎ ระเบียบ
และกฎหมายตองมีเหตุผลเปนท่ียอมรับของประชาชนดวย เนื่องจากนโยบายบางอยางอาจถูกตอง
ตามกฎหมายแตขาดความชอบธรรมได เชน  การนําเงินจํานวนมหาศาลไปกอสรางส่ิงอํานวยความ
สะดวกใหคนกลุมหนึ่ง ขณะท่ีประชาชนในหลายหมูบานยังตองประสบปญหาความขาดแคลน
สาธารณูปโภค  2) การมีสวนรวม (Participation) เปนการเปดโอกาสใหประชาชน หรือผูถูกกระทบ  
จากนโยบายไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เชน  การใหขอมูลขาวสารที่ครบถวน 
ท้ังขอดีขอเสียของนโยบาย การทําประชาพิจารณ หรือทําประชามติกอนมีการตัดสินใจดําเนินการ
ในเร่ืองนั้น  3) ความโปรงใส (Transparency) คือ  การเปดเผยขอมูลและเหตุผลของนโยบายให
ประชาชนทราบโดยละเอียด การใชจายงบประมาณตองมีการชี้แจงอยางสมเหตุสมผล โครงการ
ใหญ ๆ ตองทําอยางเปดเผยตอสาธารณชนทุกข้ันตอน  ส่ิงท่ีจะอางวาเปนความลับของทางราชการ 
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คือ  เร่ืองเกี่ยวกับความมั่นคงเทานั้น  4)  การมีความรับผิดชอบ (Accountability) คือ  ความสามารถ
ช้ีแจงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปนเร่ือง ๆ แกประชาชนได เชน  ขอสัญญาโครงการ การใชงบประมาณ ฯ          
5) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) เชน  โครงการสรางสะพานลอย
สําเร็จโดยใชงบประมาณ เวลาและทรัพยากรนอยท่ีสุด เรียกวา ผลได (Output) มีประสิทธิภาพ  แต
สะพานลอยแกปญหาการจราจรไมได แสดงถึงผลลัพธ (Outcome) ขาดประสิทธิผล  อีกประการที่
สรุปไวนาสนใจ คือ  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนอกจากจะถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญแลว    
ตัวแปรท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง คือ  วัฒนธรรมทางการเมือง จริยธรรมและอุดมการณของผูใช
อํานาจรัฐ ถาผูใชอํานาจรัฐขาดจริยธรรม ขาดอุดมการณ ขาดจิตวิญญาณประชาธิปไตยการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีก็จะเปนเพียงหลักการท่ีสวยหรูเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Almond 
and Verba (อางในประหยัด  หงษทองคํา,  2539) เห็นวา  ความอยูรอดของประชาธิปไตยในสังคม
ใด ๆ ยอมตองอาศัยการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและอาศัยความรูสึกนึกคิดของ
การมีสวนรวมทางการเมืองของพลเมืองในสังคมน้ันและ Gabriel Almond (1965)  ใหนิยาม

วัฒนธรรมทางการเมือง วา “Political culture is the pattern of individual attitudes and orientations 
towards politics among members of a political system”  หมายถึง  รูปแบบของทัศนคติสวนบุคคล
และทาทีของบุคคลตอการเมืองในฐานะสมาชิกของระบบการเมือง  โดย Almond อธิบายทาทีของ
ประชาชน ไวดังนี้  
 1.  ดานความรูหรือการรับรู (Cognitive orientations) คือ  ความรูความเขาใจและความเชื่อ
ของประชาชนท่ีมีตอระบบการเมือง 
 2.  ดานความรูสึก (Affective orientations)  คือ  ความรูสึกทางอารมณท่ีประชาชนมีตอ
ระบบการเมือง  เชน  ชอบ-ไมชอบ  พอใจ-ไมพอใจ 
 3.  ดานการประเมินคา (Evaluative orientations)  คือ  การใชดุลพินิจตัดสินใจใหความ
คิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับกจิกรรมและปรากฏการณทางการเมือง เชน ตัดสินวา  ด-ีไมดี  เปนประโยชน 
หรือไมเปนประโยชน  การตดัสินนี้จะใชขอมูล ขอเท็จจริง อารมณความรูสึกเขามาประกอบดวย 
 นอกจากนี้ยังมีคําอธิบายจากนักวิชาการ Lucian W.Pye and Sidney Verba (1965)  อธิบาย
วา  วัฒนธรรมทางการเมืองเปนสวนหนึ่งของระบบวัฒนธรรมทั้งหมด  ท่ีปลูกฝงใหประชาชนและ
ผูนําทางการเมืองมีความเช่ือ ความรูและคานิยม หรือความรูสึกท่ีเกี่ยวกับการเมืองและยอมรับเปน
มาตรฐานกําหนดพฤติกรรมในการปฏิบัติทางการปกครอง  ซ่ึงการใหคําหมายของ Lucien W. Pye 
(1965) อธิบายถึงความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครองท่ีตองมีความศรัทธาความเช่ือม่ัน
ตอกันและตอหลักการปกครอง  จากประเด็นของ Lucien W. Pye หากนํามาใชกับการบริหารกิจการ 
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อบต.ซ่ึงเปนองคกรปกครองทองถ่ินขนาดเล็กท่ีผูปกครองและผูถูกปกครองมีความสัมพันธใกลชิด  
รวมท้ังความมีลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีในชุมชนนั้น ๆ การสรางวัฒนธรรมของความไววางใจยอมมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะสังคมไทยท่ีมีศาสนาเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิต หาก
ผูปกครองสามารถสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนไดกับประชาชน ความเขาใจ ความไววางใจกันยอมจะ
กอใหเกิดความรวมมือ รวมแรงและรวมใจยอมเกิดข้ึนได   สวนปญหาของความขัดแยง หรือแรง
ตอตานก็จะลดนอยลง ดังนั้นส่ิงท่ีควรจะทําใหเกิดปนวัฒนธรรมของอบต. คือ  การสรางวัฒนธรรม 
ทางการเมืองท่ีดี การใหเสรีภาพที่เคารพตอกติกาและการใชอํานาจเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของอบต. รวมถึงการสรางเอกลักษณทางการเมืองของอบต.เพื่อใหประชาชนยึดถือรวมกัน  
เชน  การเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม หรือเสียสละผลประโยชนระยะส้ัน เพื่อเปนไป
ตามผลประโยชนระยะยาว เปนตน  นอกจากน้ีแลว Almond and Verba ไดแบงวัฒนธรรมทาง
การเมืองออกเปน 3 ประเภท คือ 
 1.  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบจํากัดวงแคบ (Parochial political culture)  เปนวัฒนธรรม 
ทางการเมืองของผูไมมีความรูความเขาใจ  หรือความเช่ือในระบบการเมือง  ไมรับรูการปฏิบัติงาน 
ของสถาบันทางการเมือง ไมสนใจ หรือไมคิดจะมีสวนรวมทางการเมือง ไมไดตั้งความหวังขอเรียก 
รองจากระบบการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองลักษณะนี้จะเกิดในสังคมจารีตประเพณีดั้งเดิมท่ีมี
การปกครองอยางงายไมสลับซับซอน  
 2.  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา (Subject political culture) เปนวัฒนธรรมทาง 
การเมืองของบุคคลท่ียอมรับอํานาจของรัฐบาล มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองท่ัวไป  
แตไมสนใจจะเขามีสวนรวมทางการเมืองและไมรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ หรือสามารถมีอิทธิพล
ทางการเมืองได 
 3.  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม (Participant political culture)  เปนวัฒนธรรม 
ทางการเมืองของบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจ มีความเชื่อในระบบการเมืองท่ัวไป มีการรับรู
โครงสรางทางการเมืองและการบริหาร มีความกระตือรือรนท่ีจะมีสวนรวมทางการเมือง รูสึกถึง
ความสําคัญของตนเอง สามารถท่ีจะมีอิทธิพลตอการเมือง  รวมท้ังมีสวนรวมกับระบบท้ังในแงของ
ผลผลิตและวัตถุดิบทางการเมือง  ลักษณะของวัฒนธรรมประเภทน้ีมุงประโยชนเปนสําคัญ 
 Almond และ Verba ไดกลาวและสรุปวา  เปนการยากท่ีจะระบุอยางชัดเจนวาประเทศใด
มีวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะแบบใดโดยเฉพาะ  ซ่ึงจะเห็นวาในสังคมตาง ๆ ประชาชนจะมี
ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสม (Mixed political culture) คือ  1) วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบคับแคบผสมไพรฟา คือ  ประชาชนสวนใหญยังคงยอมรับอํานาจของผูนํา  ยอมรับกฎ  ระเบียบ  
ระบบและสถาบันการเมืองสวนกลางมากข้ึน  2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาผสมมีสวน
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รวม จะแบงประชาชนออกเปน 2 ประเภท คือ  พวกที่คิดวาตนมีบทบาทและมีอิทธิพลท่ีจะทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง จึงมีความกระตือรือรนเขารวมทางการเมือง  พวกท่ีสองเปนพวก
ท่ียังคงยอมรับในอํานาจของอภิสิทธ์ิชนทางการเมืองและมีความเฉ่ือยชาทางการเมือง          
             3)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมมีสวนรวม  จะถูกปลุกเราใหเขามีสวน
รวมทางการเมืองเพื่อคุมครองประโยชนเฉพาะกลุมของตน ซ่ึงเปนสาเหตุนําไปสูความขัดแยงทาง
การเมือง 
 กลาวโดยสรุป สําหรับสังคมการเมืองไทยมีวัฒนธรรมเฉพาะบริบทแบบไทย ๆ ซ่ึงมี
ลักษณะวัฒนธรรมการเมืองแบบผสมผสาน การยอมรับในอํานาจของผูนําจะเช่ือฟงและทําตามผูนํา 
รวมถึงการตองการความชวยเหลือในลักษณะของการอุปถัมภจากผูนํา แตจะมีเฉพาะกลุมท่ีมีความ
กระตือรือรนในการเขารวมทางการเมืองและบางกลุมรวมตัวกันเพื่อเรียกรองสิทธิและผลประโยชน

ของกลุม ซ่ึงก็เปนกลายเปนตนเหตุของการนําไปสูการขัดแยง ทะเลาะเบาะแวง แยงชิงงบประมาณ 
ซ่ึงสอดคลองตามท่ี ฌานิทธ์ิ สันตะพันธุ (2006) ไดวิเคราะหในบทความเร่ือง วัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย: รัฐธรรมนูญท่ีแทจริงซ่ึงไมเคยถูกยกเลิก สาเหตุท่ีประชาธิปไตยในประเทศไทยขาดความ
ตอเนื่องและม่ันคง  เพราะลักษณะแนวโนมท่ีสมาชิกในสังคมเห็นวา “อํานาจคือ ธรรม” หรือ 
“อํานาจคือ ความถูกตอง” ความเห็นของผูมีอํานาจยอมถูกตองเสมอและจําเปนท่ีผูถูกปกครอง

จะตองปฏิบัติตาม ใหความเคารพเช่ือฟง ยกยองและเกรงกลัวตอผูมีอํานาจ  เพราะการมีอํานาจเปน
ผลมาจาก “บารมี” ท่ีไดส่ังสมมาแตอดีตชาติ 
 โดยสรุปแมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไดถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแลว แตหาก
ขาดซ่ึงการบมเพาะใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองจนกลายเปนวิถีชีวิต การคาดหวังการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดียอมไมใชเร่ืองงาย  สังคมไทยแมจะเปนเมืองพุทธศาสนาท่ีเปนพื้นฐานของชีวิต
ก็ยังจําเปนอยางยิ่งท่ีท้ังฝายปกครองและฝายถูกปกครองจะตองใชเวลาในการศึกษาและพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง   จนกลายเปนวัฒนธรรม เปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตท่ีมีธรรมาภิบาลที่ดีตอกัน  
 งานวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับอบต.ในจังหวัด
อุตรดิตถ  โดยใชกรอบปจจัยพื้นฐานหลัก 6 ประการ ไดแก ปจจัยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา ในการใหคํา
นิยามวา  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนหลักการ ปจจัยหลักหรือองคประกอบ วิธีดําเนินงาน  
เพื่อใชเปนเคร่ืองมือบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับองคการบริการสวนตําบล(อบต.)ในจังหวัด
อุตรดิตถ  โดยใหทุกฝายสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข  มีสวนรวมกันในการสรางสรรค เปนพลัง
เสริมความเขมแข็งใหเกิดการพัฒนาท่ีพึ่งตนเองและมีความยั่งยืน ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย
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การบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 (ม.6)  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 5  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกา 
(ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, อินเตอรเน็ต, 2546) 
 

2.6  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม   
 
 ทฤษฎีการบริหารจัดการแตดั้งเดิม มีโครงสรางท่ีซับซอน ตามที่เรียกวา  เปนระบบ
ราชการ จนมีการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีขนาด
เล็กลง  เพื่อใหการบริหารงานมีความคลองตัวมากข้ึน โดยเนน 3 E คือ  ประหยัด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สําหรับบทบาทหนาท่ีของการบริหารแบบดั้งเดิมมีกระบวนการที่ผูบริหารนํามา
ปฏิบัติ 4 ประการ ไดแก  การวางแผน (Planning)  การจัดองคการ (Organizing) การนํา(Leading) 
และการควบคุม (Controlling)  โดยกระบวนการดังกลาวถูกกําหนดข้ึนจากผูบริหารสูผูปฏิบัติ ใน  
ลักษณะท่ีเรียกวา Top-down  ตอมามีการเปล่ียนแปลงใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม ท้ังการ
วางแผนกําหนดทิศทางองคกรรวมกัน  การจัดองคการโดยกําหนดโครงสรางขององคกรท่ีเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบตามสายงานและการบังคับบัญชา  สวนการนําหรือการส่ังการใน
อดีตผูบริหารจะสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมาทํางานตามแผนท่ีวางไว  ปจจุบันนักบริหารที่ดีตองมี 

ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ   
ใหทันตอสถานการณ 

ประเมินผลการปฏบัิติราชการ
อยางสม่ําเสมอ 

การบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี 

ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 เกินความจําเปน 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ตอบสนองความตองการ 

มีประสิทธิภาพและ 
ความคุมคา 

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
ของรัฐ 

เกิดประโยชนสุขของระชาชน 
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ความสามารถระดมคนระดมสมอง  มีภาวะผูนําท่ีสามารถประสานงาน สรางแรงจูงใจและ
บริหารงานเปนทีม สุดทายการควบคุมเปนการตรวจสอบ (Monitoring) ความกาวหนาของงาน  
และการประเมินผล (Evaluating) โดยดูผลลัพธเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด    
 กลาวโดยสรุปไดวา การบริหารงานยุคใหมเปนพัฒนาการมาอยางตอเนื่องของการบริหาร
ในอดีต ซ่ึงการบริหารยุคใหมจะบริหารงานภายใตการแขงขันท่ีจะสามารถนําพาองคกรให
เจริญเติบโตและอยูรอดได  เชน  การบริหารงานยุคใหมภายใตระบบทุนนิยมท่ีเช่ือมตอทุกสวนของ
โลกใหแคบลงท้ังดานการส่ือสารและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอกัน เม่ือประเทศหนึ่งเกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ หรือปญหาส่ิงแวดลอม หรืออ่ืนใดก็ตาม ประเทศท่ัวโลกก็มีสิทธิท่ีจะไดรับผลกระทบจาก
ปญหาเหลานั้นดวย ไมวาโดยตรงหรือโดยออมอยางหลีกเล่ียงไมได   จากผลกระทบดังกลาวนี้จึง
เปนความรับผิดชอบรวมกันของผูบริหาร ท่ีตองมีความสามารถบริหารจัดการเพ่ือแกปญหาและ
ดํารงอยูดวยหลักแหงการสรางสมดุล ความพอประมาณ สรางคุณคาทางสังคมได  ดังท่ี Bateman  
and Snell (2004) เสนอวา  การบริหารงานเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน มีพลังขับเคล่ือนข้ัน
พื้นฐานและประสบความสําเร็จ คือ  นวัตกรรม คุณภาพ ความรวดเร็วและความสามารถในการ
แขงขันดานตนทุน การนําหลักการของ Bateman and Snell มาประยุกตกับการบริหารงานของอบต. 
ก็จะตองตอบคําถามวา แตละความหมายนั้นอบต.จะทําอะไรและอยางไร จึงจะสอดคลองกับ
ความหมายของคําเหลานั้น เชน  1) นวัตกรรม คือ การแนะนําส่ิงใหม ถาเปนองคกรธุรกิจผลิต
สินคา คือ สินคาและบริการใหมท่ีใหคุณคาประโยชนในตัวสินคาและบริการนั้น  ซ่ึงอบต.ก็
สามารถที่จะหาบริการใหม ๆ หรือมีโครงการกิจกรรมการพัฒนาความเจริญใหกับอบต.  2) คุณภาพ 
คือ สินคาดีและบริการดี รวมท้ังความดึงดูดใจ  ทําทุกอยางใหงายกับลูกคา นาเช่ือถือและเปนท่ีพึ่ง
ไดในระยะยาว ในหลักการนี้อบต.ก็สามารถดําเนินการโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
โครงการ กิจกรรมและมีการประเมินความพึงพอใจท้ังในการใหบริการ โครงการ กิจกรรมของ
อบต.วาไดรับประโยชน ไดรับความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  3) ความรวดเร็ว คือ  ความสามารถ
ในการตอบสนองขอเรียกรอง หรือความตองการของลูกคาไดรวดเร็ว ความรวดเร็วในการพัฒนา
สินคาและบริการใหม ๆ ออกเสนอแกลูกคา นํามาเปรียบกับงานบริการของอบต.ในแตละจุดบริการ
ใชเวลาเทาใด สามารถลดเวลาใหบริการแตละจุดใหรวดเร็วข้ึน  4) ความสามารถในการแขงขันดาน
ตนทุน คือ ตนทุนของสินคาและบริการมีระดับตํ่าและมีราคาอยูในระดับท่ีดึงดูดใจลูกคา ใน
หลักการขอนี้เนนท่ีความประหยัด การใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน  ดังนั้น
จึงสรุปไดวา การบริหารงานของอบต.ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีตามปจจัยพื้นฐานหลักท้ัง       
6 ประการนั้นมีความสอดคลองกับหลักการของ Bateman and Snell ท้ังนวัตกรรม คุณภาพ ความ
รวดเร็วและความสามารถในการแขงขันดานตนทุน เชนเดียวกับท่ี ถวิลวดี  บุรีกุลและคนอ่ืน ๆ  
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(2545) ไดกลาววา  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนการบริหารองคกรสมัยใหมท่ีมีความเปนท้ัง
หลักการ กระบวนการและเปาหมาย   
 การใชหลักการบริหารองคกรสมัยใหมนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชนดานคุณธรรมท่ีกอใหเกดิ
ประโยชนสุขแกผูท่ีเกี่ยวของในอบต. โดยอาศัยหลักการปจจัยหลักพื้นฐาน 6 ประการ  ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542  (แมวา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้จะไดมีการยกเลิกแลวก็ตาม)  แตโดยหลักการท่ีดีและนาสนใจ
จะขอนํามากลาว ดังตอไปนี้  
 1.  หลักนิติธรรม  หมายถึง  การตรากฎหมายท่ีถูกตอง เปนธรรม การบังคับใหเปนไปตาม
กฎหมาย การกําหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไวอยางเครงครัด  โดย
คํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก   
 สรุปหลักนิติธรรม คือ  การตรากฎหมาย กฎ กติกา ท่ีใชในอบต.ตองใหประชาชนมี
โอกาสเสนอ แสดงความคิดเห็น มีการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ กติกา ใหเปนท่ี
ยอมรับของประชาชนและถือปฏิบัติดวยความเสมอภาคเปนธรรม 
 2.  หลักคุณธรรม  หมายถึง  การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนให 
ประชาชนไดพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหประชาชนคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน 
มีระเบียบวินัย  การประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ  
 สรุปหลักคุณธรรม คือ นายกอบต.และพนักงานทองถ่ินในฐานะผูบริหารและปฏิบัติงาน
ดวยความขยัน อดทน ซ่ือสัตยสุจริตและสงเสริมสนับสนุนความมีระเบียบวินัย การประกอบอาชีพ
ท่ีซ่ือสัตยสุจริตใหประชาชน 
 3.  หลักความโปรงใส  หมายถึง  การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ  
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการทุกองคการใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได   
 สรุปหลักความโปรงใส คือ  การดําเนินงานของอบต.เปนไปอยางเปดเผย  สุจริต 
ปราศจากการทุจริตคอรรัปช่ัน  มีชองทางใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย สะดวก
และประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของอบต.ได   
 4. หลักความมีสวนรวม  หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู เสนอ
ความคิดเห็นและตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ  โดยอาจเลือกใชวิธีแจงความคิดเห็น  การไต
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 
 สรุปหลักความมีสวนรวม คือ  สนับสนุนใหประชาชนไดรับรูการทํางานของอบต.มีสวน
รวมในการกําหนดทิศทางวางแผนการพัฒนา รวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจในกิจกรรม
โครงการตาง ๆ และสงเสริมใหประชาชนไดรวมรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมกลุมตาง ๆ   
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 5.  หลักความรับผิดชอบ  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง มีความกลาท่ีจะยอมรับ ท้ังผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน 
 สรุปหลักความรับผิดชอบ คือ  คณะผูบริหารอบต. ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.     
ขาราชการและพนักงานอบต. มีสํานึกรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี มีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการท่ีถูกตอง รวดเร็ว ติดตามผลการปฏิบัติงาน กลารับผิดชอบผลจากการกระทํานั้น 
 6.  หลักความคุมคา  หมายถึง  การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให

สมบูรณยั่งยืน  
 สรุปหลักความคุมคา  คือ  บุคลากรอบต.ทุกฝายรูจักใชทรัพยากรและงบประมาณดวย
ความประหยัด รณรงคสงเสริมกิจกรรมใหทุกฝาย รวมท้ังประชาชนรูจักประหยัดและใชทรัพยากร
อยางคุมคา มีการติดตาม ตรวจสอบการใชงบประมาณของอบต.   
 นอกจากท่ีกลาวมาแลว  ถวิลวดี  บุรีกุลและคนอ่ืน ๆ (2545) ยังไดเสนอกรอบแนวคิด
พื้นฐานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 6 ประการ เพื่อจัดทําตัวช้ีวัดในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีดีสรุปสาระสําคัญแตละองคประกอบ  ดังตอไปนี้  
 1.  แนวคิดตามหลักนิติธรรม   

การตรวจสอบอํานาจ                    1) หลักการแบงแยกอํานาจ 
การถวงดุลอํานาจ 

 

เสรีภาพของคน                    2) หลักการคุมครองสิทธิ   
และเสรีภาพ ความเสมอภาค 

  ศักดิ์ศรีความ    
  เปนมนุษย 

การใชกฎหมายอยางเทาเทียม                    3) หลักความชอบดาน 
กฎหมาย ฝายตุลาการ/ฝายการปกครอง การเครงครัดในตัวบทกฎหมาย 

หลักความแนนอนของกฎหมาย 
หลักหามไมใหกฎหมายมีผล

ยอนหลัง 

                   4) หลักความดวยกฎหมาย 
ดานเนื้อหา 

หลักความพอสมควรแกเหต ุ
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ผูพิพากษาใช

มโนธรรมและ

หลักกฎหมาย 

ปราศจากการแทรกแซง                    5) หลักความอิสระของ        
ผูพิพากษา 

อิสระจากคูความ/อิสระจากรัฐ/
อิสระจากสังคม 

                   6) หลักไมมีความผิดและ    
ไมมีโทษ โดยไมมีกฎหมาย 

เม่ือกฎหมายไมไดบัญญัติไววา

เปนความผิดจะเอาผิดบุคคลไมได 

                   7) หลักความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
 

กฎหมายท่ีอยูลําดับตํ่ากวาจะขัด

หรือแยงกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ไมไดยอมไมมีผลบังคับ 

 2.  แนวคิดตามหลักคุณธรรม  มีหลักการที่สําคัญเปนกรอบการปฏิบัติในบทบาทหนาท่ี          
ท่ีถูกตองดีงาม  ทางวิชาชีพท่ีกําหนดเปนมาตรฐานเรียกวา จรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือใหเกิดศักดิ์ศรี
ของความภูมิใจในวิชาชีพสําหรับผูสมัครใจอยูในวิชาชีพนั้น ไดปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม         
รูถูก-รูผิด  รูอะไรดี-อะไรเลว  ทําแลวจะเกิดผลดี หรือผลเสีย  โดยยึดหลักการปฏิบัติทางศีลธรรม  

 ดังนั้นเม่ือพูดถึงหลักทางดานคุณธรรมจึงใชคูกับศีลธรรม  มีทฤษฎีพอจะอธิบายถึงความ
มีคุณธรรม พอสังเขป  (Bovee, el al, 1993) ดังนี้  
 1)  ทฤษฎีอรรถประโยชน (Utilitarian theory) เนนการกระทําเพื่อประโยชนสุขของ
คนสวนใหญ แมวาผลเสียจะเกิดแกคนสวนนอยก็ถือวายังมีคุณธรรม เชน การใชงบประมาณ
แผนดินเพื่อคนสวนใหญ แมคนบางสวนจะไมไดรับประโยชนนั้น 
 2)  ทฤษฎีความยุติธรรม (Theories of justice) เนนการกระทําท่ีเปนกลาง ไมลําเอียง 
เขาขางฝายใด  ใหความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ เชน  การใชอํานาจรัฐตอประชาชนอยางเทาเทียม 
ไมเอ้ือประโยชนเฉพาะพรรคพวก 
 3)  ทฤษฎีเนนสิทธิ (Theories of rights) เนนการกระทําท่ีสามารถปกปองสิทธิและ
ผลประโยชนของผูท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทํานั้น เชน  สิทธิประโยชนของประชาชนที่พึง
ไดรับอันเกิดผลกระทบจากนโยบายของรัฐ   

 แนวคิดหลักคุณธรรมตามทฤษฎีขางตน อาจมีความขัดแยงและมีขอถกเถียงถึงความไม
เปนธรรม  เม่ือฝายหน่ึงไดประโยชนและฝายหน่ึงเสียประโยชน  ซ่ึงตองยอมรับหลักการระบอบ
ประชาธิปไตยถือเสียงสวนใหญเปนสําคัญ  แตอยางไรก็ตามตองไมละเลยเสียงสวนนอยดวย
เชนเดียวกัน  ดังนั้นจะเห็นวาหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสามารถแสดงองคประกอบในดาน
ความดีงาม มีความถูกตองเหมาะสมมาเปนเครื่องกํากับการประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงจะไดรับการยอมรับ
มากยิ่งข้ึน 
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 3.  แนวคิดตามหลักความโปรงใส  อธิบายถึงการปฏิบัติหนาท่ีภายในขององคกรท่ีเปดเผย 
ตรงไปตรงมา  เขาใจงายและใหมีการตรวจสอบจากภายในภายนอกได  สวนองคกรท่ีมักอางถึง
ความมั่นคงและความจําเปนตองรักษาความลับของขอมูลภายในเพื่อหลีกเล่ียงการถูกตรวจสอบ  
พฤติกรรมเหลานี้ลวนแลวแตเปนพฤติกรรมท่ีขาดความโปรงใสและเปนพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดการ

คอรรัปช่ันภายในองคกรไดงาย  เนื่องจากเปนการใชอํานาจหนาท่ีแบบผูกขาด  เนนการใชดุลพินิจ
ไมมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  โดยกระทรวงมหาดไทยไดจัดทําตัวช้ีวัดดานความโปรงใส 5 ตัวแปรเพื่อ
พัฒนาอบต.และการศึกษาของ พรศักดิ์ ผองแผว (2544)  ศึกษาปจจัยท่ีสามารถบงช้ีถึงความโปรงใส 
4 ตัวแปร แตในการศึกษานี้จะขออางอิง 2 ตัวแปร สรุปไดดังนี้ 

  1)  ความโปรงใสดานโครงสราง มีพฤติกรรมการตรวจสอบภายในท่ีเขมแข็งสามารถ  
เห็นระบบงานท้ังหมดอยางชัดเจน ประชาชนมีสวนรวมรับรูการทํางาน มีเจาหนาท่ีท่ีมาดวยระบบ
คุณธรรม มีความสามารถสูงมากข้ึน มีการตั้งกรรมการหรือหนวยงานตรวจสอบข้ึนมาใหม มีฝาย
บัญชีท่ีเขมแข็ง 

  2)  ความโปรงใสดานการเปดเผย สะทอนพฤติกรรมของฝายตาง ๆ ไดแก  ประชาชน   
ส่ือมวลชน องคกรพัฒนาเอกชน มีการรับรูการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสวนรวมใน
การจัดซ้ือจัดหา การใหสัมปทาน การออกกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ มีโอกาสควบคุมฝาย
บริหารและใหกลุมวิชาชีพภายนอกเขามารวมตรวจสอบ 

 กระทรวงมหาดไทย (2544) ไดจัดทําตัวช้ีวัดดานความโปรงใส 5 ตัวแปร เพื่อจัดระดับ
การพัฒนาอบต. ดังนี้  

  1)  อบต.เปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญ ท่ีประชาชนควรรู  ไดแก  ขอบังคับตําบล  
ขอบังคับงบประมาณและการจัดซ้ือจัดจาง 
  2)  วิธีการหรือรูปแบบการเปดเผยประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ไดแก  ปดประกาศ  
ประชุมช้ีแจง  เสียงตามสาย  พิมพเปนเอกสารแจกจาย  เปนตน 
  3)  ประชาชนสามารถเขาถึง รับรูขอมูลท่ีสําคัญของอบต. ไดแก  สัญญาจาง  ฎีกาการ 
เบิกจาย  เอกสารเบิกจายเงิน  การบัญชี  เปนตน 
 4)  การดําเนินงานของสภาอบต. มีสวนสงเสริมการเรียนรูใหแกประชาชน โดยการ
จัดประชุมสภาอบต.สัญจร 
 5)  อบต.ดําเนนิการจัดซ้ือจดัจางดวยความโปรงใส เปนตน 
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 4.  แนวคิดตามหลักความมีสวนรวม  เปนแนวคิดท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในโครงการพัฒนาตาง ๆ รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรแกชุมชนในฐานะของผูมีสวนไดสวนเสียและรวมรับผิดชอบกิจกรรมของชุมชน  
ตลอดจนการควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐดวย   ซ่ึงเหมาะกับระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ตามแนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff (1980) ได
จําแนกระดับของการมีสวนรวม 4 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1 การมีสวนรวมตัดสินใจ (Decision making) เปนข้ันตอนเร่ิมตนกําหนดวิธีการเขา
มีสวนรวมและตัวบุคคลท่ีจะเขามีสวนรวมในข้ันตอนการตัดสินใจ  ถือวาเปนการรวมตัดสินใจ 
หรือกําหนดรายละเอียดของส่ิงท่ีจะดําเนินการ 
 ระดับ 2 การมีสวนรวมดําเนินการ (Implementation) คือ การเขารวมของประชาชนในการ
ดําเนินโครงการโดยรวมแรง รวมทุน รวมใหขอมูล หรือเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ หรือรวมบริหารงาน หรือรวมประสานงาน  เปนตน 
 ระดับ 3 การมีสวนรวมแบงปนผลประโยชน (Benefit sharing) คือ ข้ันตอนการรับ
ประโยชนจากการเขามีสวนรวม เชน  มีรายไดเพิ่มข้ึน  มีโอกาสทางการศึกษา หรือไดรับสิทธิ
ประโยชนอ่ืน ๆ เปนตน 
 ระดับ 4 การมีสวนรวมประเมินผล (Evaluation) คือ  มีสวนรวมในการประเมินผลตาม
เปาหมายของโครงการท่ีวางไว   
 สวนสถาบันพระปกเกลา (2544) ไดเสนอระดับข้ันการมีสวนรวมของประชาชนใน
งานวิจัยเ ร่ืองแนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 : ปญหา  อุปสรรคและทางออก 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1)  ระดับการใหขอมูล  เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ท่ีผูวางแผนส่ือสารฝาย
เดียวถึงประชาชนโดยผานวิธีการแถลงขาว แจกขาว จัดแสดงนิทรรศการ ทําหนังสือพิมพใหขอมูล  
โดยไมไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นใด ๆ ท้ังส้ิน      
  2)  ระดับการเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน   เชิญชวนประชาชนเขามามีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น  เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มข้ึนและประเด็นการประเมินผลชัดข้ึน 
  3)  ระดับการปรึกษาหารือ  เปนการเจรจาแบบเปนทางการกับประชาชนเพ่ือประเมิน
ความกาวหนาหรือระบุประเด็นขอสงสัยตาง ๆ ดวยวิธีการจัดประชุม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เปด
กวางรับฟงความคิดเห็น 
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  4)  การวางแผนรวมกัน  มีความรับผิดชอบรวมกันในการวางแผนและผลท่ีจะเกิดข้ึน 
ใชกรณีประเด็นท่ีซับซอนและมีขอโตแยงมาก  เชน  กลุมท่ีปรึกษา  การเจรจา  การประนีประนอม  
การมีอนุญาโตตุลาการ           
  5)  การรวมปฏิบัติและดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
  6)  การลงประชามติ   ถือเปนระดับท่ีสูงสุดของการมีสวนรวมแกปญหาท่ีขัดแยง 
 กลาวโดยสรุปไดวา หลักการมีสวนรวมมีหลายระดับ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับแนวคิดของภาครัฐท่ี
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนมากนอยเพียงใด เพราะการมีสวนรวมจะทําใหเกิด
การเพิ่มและลดอํานาจของฝายใดฝายหนึ่ง คือ ถาใหอํานาจประชาชนมีสวนรวมมาก อํานาจของรัฐ
ก็จะนอยลง  ดังตอไปนี้  

อํานาจของประชาชนมาก ประชาชนใชอํานาจ อํานาจของรัฐบาลนอย 
ประชาชนและรัฐรวมกัน 
ประชาชนท่ีปรึกษา 

ประชาชนแสดงความคิดเหน็ 

 

ประชาชนรับทราบ 

 

การมีสวนรวม รัฐบาลใชอํานาจ การมีสวนรวม 
 ประชาชนเปนผูใชอํานาจ หมายถึง ประชาชนเขาดําเนินการเองไมมีการติดตอกับรัฐบาล

กอน เปนความสัมพันธเชิงลบ เชน  การเดินขบวน  การเขายึดสถานท่ีของทางราชการ  
 ประชาชนและรัฐรวมกันแกปญหา  หมายถึง  การมีอํานาจท่ีเทาเทียมกัน เชน  การจัดทํา

โครงการรวมกันสรางถนน  ประปา หรือทําความสะอาดหมูบาน  เปนตน 
 ประชาชนเปนท่ีปรึกษา  หมายถึง  รัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชนและมีอํานาจท่ีจะ

ทําหรือไมทําตามความคิดเห็นนั้นก็ได เชน การตั้งคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
เฉพาะกลุม  เปนตน 

 ประชาชนแสดงความคิดเห็น  หมายถึง  รัฐบาลใหโอกาสประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
บางเร่ือง แตมักไมนําไปปฏิบัติ  เชน  การขอความเห็นการนํากฎระเบียบไปใช  เปนตน 

 ประชาชนรับทราบ  หมายถึง  รัฐบาลแถลงขาวหรือมติของรัฐบาลใหประชาชนทราบ  
เชน  การแถลงผลงานของรัฐบาล  เปนตน 

 รัฐบาลใชอํานาจ หมายถึง การใชอํานาจดําเนินการของรัฐบาลโดยไมแจงใหประชาชน
ทราบลวงหนา เชน การจับกุมผูกระทําความผิดโดยไมแจงลวงหนา  เปนตน 
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 5.  แนวคิดตามหลักความรับผิดชอบ   อธิบายไดวา  เปนการยอมรับตอผลการกระทําท้ังดี     
และไมดี   รวมถึงความรับผิดชอบงานโดยยินยอมใหมีการตรวจสอบ  ความรับผิดชอบจึงแสดง
ความสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ท่ีมีความรับผิดชอบตองานและตอคน Jabbra & 
Dwivedi (1989) ไดแบงหลักความรับผิดชอบออกเปน 8 ประเภทและสถาบันพระปกเกลา แบงออก 
5 ประเภท โดยสรุป คือ 

  1)  Organization/ Administrative accountability  เปนความรับผิดชอบท่ีแบงตามสาย
งานการบังคับบัญชา  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  การส่ังการและ
มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามคําส่ัง  หากทําผิดตองรับโทษ 

  2)  Judicial/Legal  accountability  เปนการตรวจสอบตามกระบวนการทางกฎหมาย 
  3)  Professional  accountability  เปนความรับผิดชอบในสายงานวิชาชีพท่ีตองมี

ความเปนมืออาชีพใชความรูความสามารถทางวิชาชีพช้ันสูง  
  4)  Political accountability ความรับผิดชอบทางการเมืองท่ีมีนักการเมืองเปนตัวแทน

เขาไปบริหารงานบานเมืองแทนประชาชน โดยผานกลไกทางราชการ เพ่ือดําเนินงานสนองความ
ตองการของประชาชน 

  5)  Moral accountability  เปนความรับผิดชอบท่ีคํานึงถึงดานคุณธรรม  ศีลธรรมใน
การปฏิบัติหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 6.  แนวคิดตามหลักความคุมคา   มีดัชนีในการวดัคา เชน  วัดท่ีประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับ 
จากการใชทรัพยากรที่มีจํากดั วัดท่ีความประหยดัและความสามารถในการแขงขัน หากมองในแง
ขององคกรธุรกิจการใชดัชนคีวามคุมคาสามารถท่ีจะวัดเปนตัวเลขตามองคประกอบของหนาท่ีทาง

ธุรกิจไดคอนขางชัดเจน เชน วัดจากดัชนีดานลูกคา กระบวนการภายใน วัฏจักรการเจริญเติบโตทาง
ธุรกิจ หรือทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุน คาใชจาย อัตราดอกเบ้ีย  เปนตน  สวนภาครฐั
ดัชนีช้ีวดัดานงบประมาณ การบริหารงานภายใน การใชทรัพยากรรวมกัน โดยไดกําหนดกรอบการ
ประเมินความคุมคา ดังน้ี 
  1)  ประสิทธิภาพ วัดการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมาย/ความพึงพอใจของผูรับบริการ 
  2)  ประสิทธิผล  วัดความสอดคลองในการใชทรัพยากร/ กระบวนการการผลิต 
  3)  ผลกระทบ  วัดผลตามท่ีคาดหวังและท่ีไมไดคาดหวัง 
 จากแนวคิดทฤษฎีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามปจจัยหลักพ้ืนฐาน 6 องคประกอบ
ท่ีถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนญู พบขอเท็จจริงวายังไมไดถูกปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการเหลานัน้  
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ดังท่ี วิจารณ พาณิช (2550)ไดอภิปรายในการประชุมของ อกพร. วากลไกควบคุมกํากับธรรมาภบิาล
ในภาคราชการมีอยูมากหลายระดับแตเปนกลไกท่ีใชไมไดผลท้ังส้ิน เม่ือเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจ 
เอกชนจะเห็นถึงกลไกเชิงระบบในองคกรชัดเจน คือ คณะผูบริหารและผูปฏิบัติงานทําหนาท่ี

แยกกันชัดเจน  สวนธรรมาภิบาลในภาคราชการเปนแบบดําเนินการกันเองในกลุมผูปฏิบัติงานและ
ควบคุมดูแลโดยผูบริหารระดับสูง เชน นักการเมือง ซ่ึงพบวาเปนการกํากับดูแลท่ีไมดีและมีขอคิดท่ี
นาสนใจวา ชาวบานไมถือสาท่ีรัฐบาลจะโกง ท้ังนี้ใหเหตุผลวา “รัฐบาลไหน ๆ ก็โกงท้ังนั้น”  แต
โกงแลวเอามาแบงใหเราก็พอใจ จึงเปนหวงวาสังคมท่ีมีความเช่ือแบบน้ี ระบบธรรมาภิบาลทาง
การเมืองจะอาศัยอะไรเปนหลักยึด  
 ประเด็นที่สะทอนการทํางานของกลไกกํากับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของภาครัฐท่ี

ใชไมคอยไดผลและการยอมรับการโกงกินในลักษณะ “เธอกินบาง  ฉันกินบาง” สะทอนถึงความ
เส่ือมถอยทางศีลธรรม จนดูวาอนาคตของสังคมไทยนาเปนหวงอยางยิ่ง อยางไรก็ตามสังคมไทยยัง
มีความหวังดวยพื้นฐานท่ีเช่ือไดวามีความเขมแข็งดวยหลักศีลธรรมของพุทธศาสนา ดังนั้นแนวทาง
หรือหลักการบริหารแนวพุทธอันเปนหลักสายกลาง คือ การบริหารที่มีความพอดี รูจักประมาณและ
ความดี ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงอยูดวยการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน  
โดยเร่ิมตนจากทุกฝายดวยกัน  บุคคลสําคัญคนแรกสําหรับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตองอาศัย  
ผูบริหารสูงสุด  ซ่ึงควรเปนผูมีคุณธรรม มีศีลธรรมและใชหลักธรรมบริหารกิจการบานเมือง  เชน  
หลักทศพิธราชธรรมอันเปนธรรมะของผูปกครองท่ีมีความรับผิดชอบตอการบริหารราชการ

แผนดินจะในระดับใดก็ตาม ดังมีสาระสําคัญ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุต.โต,  2549) ดังนี้ 
 1.  ทาน (ใหปนชวยประชา) คือ บําเพ็ญตนใหเปนผูให ผูบริหารกิจการบานเมืองทําหนาท่ี 
ในฐานะผูให ไมใชผูตองการจะเอา เชน การอํานวยการใหบริการแกประชาชนใหไดรับประโยชน
สุข  การสงเคราะห  อนุเคราะหใหความสะดวกปลอดภยัและสงเสริมประชาชนใหทําความดี  
 2.  ศีล (รักษาความสุจริต) คือ  ประพฤติดีงาม สํารวมกายวาจา ผูบริหารบานเมืองควร 
ประพฤติเปนตัวอยางท่ีดี ไมเปนท่ีเคลือบแคลงสงสัยและไดรับความเช่ือถือศรัทธาจากประชาชน    
 3.  ปริจาคะ (บําเพ็ญกิจดวยความเสียสละ) คือ  ผูบริหารกิจการบานเมืองสามารถเสียสละ
ความสุขสวนตน  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
 4.  อาชวะ (ปฏิบัติภาระโดยซ่ือตรง) คือ  การทําหนาท่ีของตนอยางซ่ือสัตยสุจริต  จริงใจ 
ไมหลอกลวงประชาชน  
 5.  มัททวะ (ความออนโยนเขาถึงคน) คือ  มีความออนโยนไมถือตัวอวดดี  มีสัมมาคารวะ 
ตอผูใหญ มีอัธยาศัยตอผูนอย เปนผูบริหารกิจการบานเมืองท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย ยอม
ไดรับท้ังความรักและความยําเกรงจากประชาชน  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 42 

 6.  ตปะ (พนมัวเมาดวยเผากิเลส) คือ  การกําจัดกิเลสความอยาก (โลภะ)  โกรธ (โทสะ)  
หลง (โมหะ)  ผูบริหารกิจการบานเมืองตองรูจักการขมใจและต้ังม่ันในการทําหนาท่ีของตนเอง 
 7.  อักโกธะ (ความไมโกรธ) คือ  ผูบริหารจะทํา หรือใชอํานาจดวยความไมโกรธ  แตจะ 
ดํารงความเปนผูมีพรหมวหิาร 4 คือ   1) เมตตา ปรารถนาใหคนอ่ืนเปนสุข   2) กรุณา มีจิตใจ
ชวยเหลือ ผูอ่ืนใหพนทุกข   3) มุทิตา  มีจติใจยนิดกีับผูท่ีไดดี ไมมีจิตริษยา   4) อุเบกขา  การวางเฉย
และไมซํ้าเติมผูอ่ืนท่ีพบความวิบัติ  
 8.  อวิหิงสา (การไมเบียดเบียน) คือ  ผูบริหารกิจการบานเมืองไมสรางความเดือดรอน 
ความอึดอัดขัดของกายใจแกผูอ่ืน หรือใชอํานาจลงโทษดวยความเกลียดชัง 
 9.  ขันติ (ความอดทน) คือ  ผูบริหารกิจการบานเมืองตองเปนผูท่ีอดทนตองานท่ีตรากตรํา  
ยากลําบาก อดทนอดกล้ันตอการถูกเยยหยัน เสียดสี ความเจ็บใจ ความเบ่ือหนายและบําเพ็ญหนาท่ี
ดวยความชอบธรรม  
 10.  อวิโรธนะ (ม่ันคงในธรรม) คือ  ผูบริหารกิจการบานเมืองตองมีความยุติธรรม มีความ 
เท่ียงตรงในการบริหารงานทุกระดับ ยึดถือเอาความถูกตองชอบธรรมท้ังกฎหมายและคุณธรรมเพ่ือ
ประโยชนสุขของรัฐและประชาชน 
 ทศพิธราชธรรมเปนหลักธรรมของผูมีอํานาจ หากผูบริหารทุกระดับในองคกรมีธรรมนี้
จะกอใหเกิดประโยชนสุขแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ไมเพียงเทานั้นถาไดมีการสงเสริมบุคลากรดวยหลัก
มรรค 8 จะยิ่งเกื้อหนุนใหเกิดประโยชนสุขบริบูรณยิ่งข้ึน นั่นคือ การมีสัมมาทิฐิ  ความเห็นชอบ 
(Right view)  สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ (Right thought)  สัมมาวาจา วาจาชอบ (Right speech) 
สัมมากัมมันตะ  การกระทําชอบ (Right action)  สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีพชอบหรือดํารงชีพชอบ 
(Right livelihood) สัมมาวายามะ พยายามชอบ (Right effort)  สัมมาสติ  ความระลึกชอบ (Right  
mindfulness)  สัมมาสมาธิ  จิตต้ังม่ันชอบ (Right concentration)  นอกจากนี้พระพรหมคุณาภรณ  
ยังไดอธิบายถึงการใชหลักธรรมเปนตัวนําหรือถือธรรมะเปนใหญ คือ  ถือหลักความเปนจริงมีเหตุ
มีผล  มีการศึกษาตรวจสอบขอเท็จจริง ความถูกตองดีงามและรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
เปนไปดวยธรรมเปนลักษณะการปกครองท่ีเรียกวา  ธรรมาธิปไตย  
 ดังนั้นพอสรุปไดวา การบริหารงานของอบต.สามารถใชหลักการตามแนวพุทธดังกลาว
ขางตน ซ่ึงเปนพื้นฐานทางวัฒนธรรมในสังคมไทยยอมจะเปนความหวังและมีความสอดคลองกับ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี กอใหเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารราชการมากย่ิงข้ึน   
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 สถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2548) ไดศึกษาเร่ือง  การพัฒนา 
รูปแบบและแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของจังหวัดและศึกษาทบทวนการบริหารกจิการ 
บานเมืองท่ีดีของประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน  ประเทศอังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  นิวซีแลนด  ฝร่ังเศส  
แคนาดา  สรุปโดยสังเขปดังนี้ ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ใชวิธีการกํากับดูแลการใชอํานาจ
รัฐโดยฝายนิติบัญญัติ เนนความรวมมือจากทุกฝายเพ่ือคณะกรรมาธิการจะดําเนินบทบาทไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สวนประเทศฝร่ังเศสไดรับการยอมรับวามีการกํากับดูแลการบริหารกิจการท่ีดีถือเปน
ตนแบบดานการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมือง แตละหนวยปกครองทองถ่ินมีผูบริหารมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงและมีอํานาจในการบริหารทองถ่ินท่ีเปนอิสระแตความลมเหลวในการบริหาร 
เกิดจากความหยอนยานของภาครัฐและการเมืองท่ีทําใหเกิดการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญ จึงทํา
ใหการควบคุมดูแลการบริหารกิจการท่ีดีของภาคธุรกิจมีความยากลําบากยิ่งข้ึน ในประเทศแคนาดา 
พยายามสรางระบบการตรวจสอบความโปรงใส โดยใชการควบคุมดานนิติบัญญัติ ดานบริหารและ
ดานตุลาการ โดยนําเสนอผานส่ือมวลชนเพื่อใหสาธารณะไดรับรูท่ัวกัน  แตยังเกิดปญหาการทุจริต 
คอรรัปช่ันในกลุมนักการเมือง การบริหารงานท่ีไมจริงใจทําใหเกิดความไมไววางใจจากประชาชน 
เหลานี้เปนปญหาสําคัญในการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและสุดทายประเทศนิวซีแลนด มีระบบ
การตรวจสอบความโปรงใสของรัฐ  ออกกฎหมายรับรองการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหความสําคัญ
ตอบทบาทของส่ือมวลชน  
 โดยสรุปจากขอสังเกตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของประเทศท่ีพัฒนาแลว ตางลวน
ผานประสบการณท่ีมีท้ังความสําเร็จและลมเหลว  เม่ือเปรียบเทียบกับการบริหารกิจการบานเมือง  
ท่ีดีของประเทศไทยไดนํารูปแบบการจัดต้ังคณะกรรมาธิการฝายตาง ๆ ของวุฒิสภา  เพื่อทําหนาท่ี 
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบริหาร  แตเปนท่ีทราบท่ัวไปถึงการทํางานของคณะกรรมาธิการ 
บางสวนท่ีประสบปญหาการถูกครอบงําจากฝายบริหาร การไมไดรับความรวมมือจากขาราชการ
ระดับสูงของหนวยงานที่ถูกตรวจสอบ รวมท้ังประชาชนอาจเกรงกลัวตอการไดรับผลกระทบจาก
อิทธิพล การแสดงบทบาทอยางมีประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาจึงยังไมเดนชัดนัก    
สําหรับอบต.ของประเทศไทยมีรูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีท่ีคลายประเทศพัฒนาแลว 
คือ ดานความโปรงใส การตรวจสอบไดและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ขณะที่ประสบปญหาท่ีมี
ความคลายคลึงกัน อันเปนสาเหตุของความลมเหลวในการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีคือ  การทุจริต 
ในกลุมนักการเมือง การบริหารงานท่ีไมจริงใจ การขาดความเช่ือม่ันและการไดรับความไววางใจ
จากประชาชน  นอกจากนี้อบต.ยังมีขอจํากัด ดานงบประมาณท่ีตองพึ่งพาการจัดสรรงบประมาณ 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 44 

จากสวนกลางและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอีกไมนอย  นอกจากนี้จะเห็นวามีปจจัยท่ีนาสนใจตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พอสรุปไดดังนี้ 
 1.  การสรางอํานาจการถวงดุลของอํานาจ 3 ฝาย  คือ  ฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหารและ 
ฝายตุลากร 
 2.  การสรางความสํานึกรับผิดชอบรวมกัน  ไมผลักภาระใหเปนความรับผิดชอบของ 
ฝายใดฝายหน่ึง   
 3.  การใชอํานาจตองเปนไปอยางเครงครัด  ไมใชในลักษณะ  “ปากวา ตาขยิบ” 
 4.  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีจะตองสรางความไววางใจและศรัทธาของประชาชน 
ท่ีมีตอรัฐบาลหรือผูบริหารองคกรทองถ่ิน 
 5.  รัฐบาลหรือผูมีอํานาจจะตองมีความจริงใจตอการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ 
การแกไขปญหาแกประชาชน 
 6.  บทบาทส่ือมวลชนในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล หรือผูมีอํานาจ ส่ือมวลชน
ตองมีความเขมแข็ง  มีความเปนอิสระ ไมถูกครอบงํา หรือตกอยูภายใตอิทธิพลของอํานาจและทุน
การทําหนาท่ีตรวจสอบก็จะเกิดประสิทธิภาพ  
 

2.7  แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา 
 
 ภาวะผูนํา หรือความเปนผูนํา แสดงถึงลักษณะของผูนําท่ีสามารถมีไดในทุกระดับของบุคคล 
ตั้งแตการดํารงตําแหนงระดับสูงจนถึงไมมีตําแหนงใด ๆ และมีความสําคัญตอการดํารงอยูขององคกร 
ดังพุทธพจน ตอไปน้ี 
 “ เม่ือฝูงโควายขามน้ํา  ถาโคจาฝูงไปคด โคหมดท้ังฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน  เพราะมีผูนําไป
คดฉันใด ในหมูมนุษยฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมมติใหเปนใหญ  หากบุคคลผูนั้นประพฤติไมเปน
ธรรม  หมูประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซํ้าเสียหาย  แวนแควนท้ังหมดก็จะยากเข็ญ  หาก
ผูปกครองเปนผูไรธรรม” 
 “ เม่ือฝูงโควายขามน้ํา  ถาโคจาฝูงไปตรง โคหมดท้ังฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน  เพราะมีผูนํา
ไปตรงฉันใดในหมูมนุษยฉันนั้น บุคคลผูใดไดรับสมมติใหเปนใหญ  หากบุคคลผูนั้นประพฤติไม
ชอบธรรม  หมูประชาชนนอกน้ันก็จะพลอยดําเนินตาม  ท้ังแวนแควนก็จะอยูเปนสุข  หาก
ผูปกครองต้ังอยูในธรรม” 
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 2.7.1 ภาวะผูนํา  จากการบรรยายธรรมของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต, 2549,  
หนา 1-39) สะทอนใหเห็นความสําคัญของคนท่ีเปนผูนํา หรือผูปกครองวามีอิทธิพลตอการนําพา   
ผูอยูใตปกครอง หรือผูตามไปในทางถูกตองตามธรรม หรือพาเขารกเขาพงสูหนทางเส่ือมได
เชนเดียวกัน  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบล โดยนายกอบต.ท่ีมีอํานาจสูงสุดในการบริหารจัดการ
ชุมชนทองถ่ินของตนเอง จึงตองรูจักเลือกผูท่ีจะมาเปนนายกอบต.เพื่อใหนําพาอบต.ไปสูการบรรลุ
เปาหมายรวมกันอยางถูกตองถูกธรรม   
 พระพรหมคุณาภรณ ใหความหมาย ภาวะผูนําหรือความเปนผูนํา คือ บุคคลที่ประสานให
คนท้ังหลายที่มาอยูรวมกันใหทํากิจกรรมรวมกัน  เพื่อใหการอยูรวมกันเปนไปดวยดีโดยบรรลุ
จุดหมายรวมกันท่ีถูกตองตามธรรม 
 ผูนําคือ ผูท่ีมีหนาท่ีประสานคนและประสานงาน   
 ดังนั้นจึงกลาวไดวา ผูท่ีอาสาเขารับเลือกตั้งมาเปนนายกอบต. ควรเขาใจหลักของความ
เปนผูนําวา ตนเองเปนเครื่องมือท่ีจะนําพาองคกร จึงตองมีคุณสมบัติของความเปนผูนํา คือ มี
สติปญญา ความดีงาม ความรู ความสามารถในการชักนําประสานใหคนท้ังหลายมารวมมือกันและ
บรรลุจุดหมายที่ดีงามรวมกัน   ดังท่ีพระพุทธเจาไดพูดถึงลักษณะเดนของผูนําไว 3 ประการ 
ดังตอไปนี้    
  1)  ลักษณะเดนท่ีสําคัญของความเปนผูนํา คือ เปนกัลยาณมิตร /กัลยาณมิตร แสดง
หลักสําคัญ คือ ทําเพื่อประโยชนเขา  ประโยชนของหมูชน  ประโยชนของผูอ่ืน  
  2)  ผูนําตองรูจุดหมายชัดเจนและรูทางท่ีจะดําเนินไปสูจุดหมายน้ัน คือ รูมรรควิธี 
  3)  ผูนําชวยใหคนอ่ืนไดฝกตน ไดเรียนรู จนสามารถพึ่งพาตนเองไดและชวยตนเอง
ใหพนปญหา ทําไดสําเร็จบรรลุเปาหมาย  เปนผูท่ีฝกตนจนเกงข้ึน ทํางานไดผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน  
เปนผูท่ีมีความสุข   
 ดังนั้นถาผูนําคนใดมีคุณสมบัติดังกลาว ก็จะไดรับความศรัทธา ความเชื่อม่ัน การยอมรับ 
เพราะ เช่ือวาผูนําจะสามารถแกปญหาและนําพาสูจุดหมายได ทําใหพอใจ เต็มใจ อยากจะรวมไป
ดวย  ความศรัทธาในตัวผูนําและความศรัทธาในตัวเองท้ังตัวผูนําเองและตัวผูตามเองดวย ทําให
บุคคลนั้นสามารถประสานกันเอง คือ ชักนําใหเกิดความสามัคคี ประสานความรวมมือรวมใจกัน
อยางพรอมเพรียงดวยความม่ันใจ รักงาน ตั้งใจทํางานและมีกําลังใจ  นอกจากนี้ผูนํายังตองเปนผูให
การสงเสริมสนับสนุนผูตามใหไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ  จึงจะทําใหการบริหารงานของผูนํานั้นได
ใจคนและไมเสียหลักการในการทํางาน โดยผูนําตองเปนผูมีคุณธรรมพื้นฐาน ดังจะยกตัวอยาง
ประกอบการอธิบายตามคุณธรรมของผูบริหาร พรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
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 เชน  นายกอบต.ท่ีมีพรหมวิหาร 4 จะตองรูจักเลือกใชใหเหมาะกับสถานการณ  ในสถานการณ
ปกติ ผูนําควรใชหลักเมตตา แสดงความเปนมิตร ความมีน้ําใจ ความปรารถนาดี ใหผูอ่ืนเปนสุขและ
ในสถานการณท่ีมีความเดือดรอน ผูนําตองใชความกรุณา ในการคิดแกปญหา ชวยเหลือเขาใหพน
จากปญหาความเดือดรอน หรือความทุกขนั้นและเม่ือสถานการณท่ีเขาเหลานั้นประสบผลสําเร็จ 
ตองใชหลักมุทิตา  พลอยยินดีและชวยสงเสริมสนับสนุน หากนายกอบต. สามารถใชหลักการ 3 ขอ
ไดอยางเหมาะสมก็จะเปนท่ีรักของผูรวมงานและประชาชน นั่นคือ ไดใจคน ในสถานการณท่ีมีการ
ทําผิด การละเมิดทําใหเสียหลักการ เสียกฎเกณฑ หรือทําลายกติกา จะตองเลือกใชหลักอุเบกขา คือ 
รักษาความเปนกลาง ไมเขาขางหรือไมลําเอียงดวยอคติใด ๆ โดยยึดหลักการ กฎเกณฑ  กติกาท่ี
ชอบธรรม  พฤติกรรมนี้จะทําใหผูนําไดรับการเคารพ  ดังนั้นการใชหลักพรหมวิหารนี้จะรักษา
สมดุลระหวางความสัมพันธของบุคคลกับความสําเร็จของงาน จึงไดท้ังคนและงาน      เรียกไดวา
มีปโยและครุ คือ ความเปนท่ีรัก (ปโย) และเปนท่ีนาเคารพ (ครุ) อันแสดงถึงคุณสมบัติของ

กัลยาณมิตร หรือเรียกวา หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ ไดแก  1) ปโย ผูเปนท่ีรัก  2) ครุ  ผูเปนท่ี
นาเคารพ   3) ภาวนีโย แปลวา นาเจริญใจ  คือ เปนแบบอยางได  เชน  นายกอบต.ท่ีเปนแบบอยาง
จะทําใหผูรวมงานรูสึกมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวผูนํา เกิดศรัทธาและใหความรวมมือ  4) วัตตา เปน
ผูรูจักพูด สามารถโนมนาว หรือชักจูงใหผูฟงเขาใจและเห็นคลอยตาม  5) วจนักขโม  เปนผูรูจักฟง 
อดทนในการรับฟงเพื่อใหเขาใจเขาและชวยเขาได   6) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา เปนผูรูจักแถลง
เร่ืองราวตาง ๆ ท่ีลึกซ้ึง สามารถช้ีแจงอธิบายเร่ืองยากใหเขาใจงาย มีความกระจาง และ   7) โน 
จัฏฐาเน นิโยชะเย  แปลวา  ไมชักนําในส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  หรือไมชักนําไปในทางเส่ือม   
 2.7.2  ผูนําท่ีมีคุณสมบัติกัลยาณมิตร  นอกจากมีพรหมวิหาร 4 ซ่ึงมีสวนผสมของ                  
หลักกัลยาณมิตร 2 ขอ คือ ปโย และ ครุ แลว ยังมีอีก 5 ขอหลักของกัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ 
ดังนี้ 
  1)  ปโย-นารัก คือ  มีเมตตา กรุณา มุทิตา 
  2)  ครุ-นาเคารพ คือ  มีอุเบกขา หนักแนนในหลักการ ไมลําเอียงดวยอคติใด ๆ 
  3)  ภาวนีโย-นาเจริญใจ คือ  การเปนแบบอยางได  มีความรูความสามารถจริง  มีคุณ
งามความดีท่ีนายกยอง  ทําใหผูรวมงานมีความภูมิใจ 
  4)  วัตตา-เปนผูรูจักพูด คือ  สามารถส่ือสารใหความเขาใจ รูวาเม่ือไรควรพูดอะไร 
อยางไร  
  5)  วจนักขโม-อดทนตอถอยคํา คือ  รูจักฟง ยอมรับฟงความคิดเห็น คําลวงเกินของ
ผูอ่ืนไดไมเบ่ือหนาย ไมเสียอารมณ 
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  6)  คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา-รูจักแถลงเร่ืองราวไดลํ้าลึก คือ  มีความสามารถขยาย
ความเร่ืองยากใหเขาใจชัดเจน  
  7)  โน จัฏฐาเน นิโยชะเย-ไมชักนําไปเร่ืองไรสาระ คือ  ไมชักนําไปท่ีไมมีประโยชน 
หรือเปนทางเส่ือม 
 นอกจากนี้แลวคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูนําตามแนวพุทธ ท่ีบงบอกถึงความสามารถใน
การจัดการของผูนํา เรียกวา สัปปุริสธรรม 7 ประการ ดังนี้ 
  1)  รูหลักการ คือ  รูหลักการ รูงาน รูหนาท่ี รูกฎเกณฑกติกาท่ีเกี่ยวของ เชน  นายก
อบต.เม่ือเขาดํารงตําแหนงตองรูขอบเขตอํานาจหนาท่ี กฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับของอบต.และ 
ใชอํานาจโดยยึดหลักการ กฎกติกานั้น   
  2)  รูจุดหมาย  คือ  มีความชัดเจนในจุดมุงหมายและมีความมุงม่ันใหถึงจุดหมาย  เชน   
มีการวางแผนงานพัฒนาอบต. มีเปาหมาย มีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมีการจัดการท่ีดีเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3)  รูตน คือ  รูสถานะ  ความพรอม  ความถนัด  สติปญญาและความสามารถ  เพื่อจะ
ไดมีการพัฒนาตนเอง เชน  รูวาตนเองมีความรู ความเชี่ยวชาญอะไรและมีอะไรเปนจุดออนท่ีตอง 
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพยิ่งข้ึน  
  4)  รูประมาณ คือ  รูจักความพอดี  ความเหมาะสมในการจัดการเร่ืองตาง ๆ เชน  การ
เก็บภาษี  การลงโทษท่ีเหมาะสม  
  5)  รูกาล คือ  รูจักเวลา เชน  รูลําดับ  ระยะ  จังหวะ  ปริมาณการวางแผนงานตาง ๆ 
จะทําเม่ือไร อยางไรโดยเรียงลําดับความสําคัญ ความจําเปนเรงดวน การกําหนดการใชเวลาการ
ทํางานหนึ่ง ๆ อยางเหมาะสม 
  6)  รูชุมชน คือ  รูสังคมภายนอก เชน  สังคมโลก สังคมประเทศชาติ มีสถานการณ 
อยางไร หากจะแกปญหาหรือชวยเหลือชุมชนตองรูวาเขามีปญหา หรือตองการความชวยเหลือ
อะไร ตองศึกษาเหตุปจจัย เพื่อการแกปญหาไดตรงจุด 
  7)  รูบุคคล คือ  รูบุคคลท่ีเกี่ยวของ คนท่ีมารวมงาน บุคคลที่เราใหบริการ รูวาจะใช
วิธีใด รวมถึงการใชคนใหเหมาะกับงาน การพัฒนาคนใหมีความกาวหนาในอาชีพและชีวิตของ
บุคคลดวย 
 ดังนั้นจะเห็นวาคําอธิบายเกี่ยวกับภาวะผูนําไมใชเปนเร่ืองใหม แตมีมาต้ังแตคร้ังพุทธกาล
แมโดยท่ัวไปเราจะยอมรับและอางอิงศาสตรทางตะวันตกก็ตาม ซ่ึงแตเดิมมีความเชื่อวาความเปน
ผูนําเปนมาโดยกําเนิดและมีพัฒนาการเร่ือยมาจนปจจุบัน การอธิบายถึง ทฤษฎีความเปนผูนําการ 
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เปล่ียนแปลง(Transformational leadership theories) ตามท่ี รัตติกรณ  จงวิศาล (2545) เสนอบทความ
เร่ือง  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศหลายชิ้นสะทอนให
เห็นถึงความสําคัญของการเปนผูนํา หรือการมีภาวะผูนํามีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผลขององคการ  รวมถึงผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ ความพึงพอใจในการ
ทํางาน ความผูกพันตอองคการ ความเปนพลเมืองดีในองคการ  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใน
องคการดวย  สวน Bass (1985) ไดเสนอแนวคิดและอธิบายถึงคุณลักษณะของผูนําการเปล่ียนแปลง
วา ผูนําชนิดนี้เปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน  มีการกระจายอํานาจ  เสริมสรางพลังจูงใจ เปนผูมีคุณธรรม
และกระตุนผูตามใหเปนผูนํา  ผูนําสามารถเปล่ียนแปลงผูตามไดโดยทําใหผูตามเห็นถึงความสําคัญ
และคุณคาผลลัพธของงานมากข้ึน หรือชักจูงใหเห็นความสําคัญขององคกรมากกวาตนเอง ทําให   
ผูตามมีความเช่ือม่ันและเคารพในตัวผูนํา  คุณสมบัติของผูนําการเปล่ียนแปลงไมเพียงมีบารมี  ตอง
มีการกระตุนทางปญญา คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การสรางแรงบันดาลใจ คุณสมบัติดังกลาว
ทําใหส่ิงท่ีแตกตางคือ ผูนําแบบมีบารมีจะทําใหผูตามออนแอ หวังคอยพึ่งพาผูนํา  แตผูนําแบบนํา
การเปล่ียนแปลงจะทําใหผูตามเขมแข็ง    นอกจากน้ียังมองวาผูนําหนึ่งคน อาจมีลักษณะภาวะผูนํา
ท้ังสองแบบข้ึนอยูกับสถานการณและเวลาท่ีแตกตางกัน  Bass (1985) จึงเสนอภาวะผูนํา 2 แบบ 
ดังนี้ 
 
ตาราง 3  ภาวะผูนํา 2 แบบ 
 

ความแตกตาง แบบท่ี 1 
 ภาวะผูนาํการแลกเปล่ียน 

แบบท่ี 2 
 ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง 

1. คุณลักษณะ - มุงกระบวนการแลกเปล่ียน            
- ความคิดเปนแบบคอยพัฒนาอยู
ภายใตสภาพการท่ีเปนการ

ตอบสนอง 

- มุงความสัมพันธ  - ความคิดเปนแบบ
เปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิงเกิดข้ึนจาก

วิกฤตการณเปนลักษณะการริเร่ิม 

2. แรงจูงใจ - รางวัล (ภายนอก) - การเหน็คุณคา (ภายใน) 
3. อํานาจ - ประเพณีปฏิบัติ - ความมีบุคลิกพิเศษ 
4. จุดเนน - ผลท่ีได - วิสัยทัศน 
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ตาราง 3  (ตอ) ภาวะผูนํา 2 แบบ 
 

ความแตกตาง แบบท่ี 1 
 ภาวะผูนาํการแลกเปล่ียน 

แบบท่ี 2 
 ภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลง 

5. ผูนํา - เนนในกิจกรรม                               
- ช้ีบทบาทชัดเจน                             
- ตระหนักในความตองการ             
- จัดการแบบวางเฉย 

- เปนท่ีปรึกษา  ผูฝกสอนและครู           
- มีการกระจายอํานาจใหแตละบุคคล   
- ใหอํานาจตัดสินใจเขาถึงไดงายเปน
ตัวอยางของคุณธรรม 

6. ผูใตบังคับบัญชา - แสวงหาความม่ันคง                       
- เนนความตองการของตนเอง 

- ละเวนประโยชนสวนตนเพื่อองคการ
และทํามากกวาท่ีคาดหวัง 

7. ผลท่ีไดรับ - การทํางานตามท่ีคาดหวัง - กาวกระโดดในการทํางาน 

(ท่ีมา: รัตติกรณ  จงวิศาล.  2545, หนา 98 ) 

 
 2.7.3  พฤติกรรมของผูนําท่ีมีอิทธิพลตอผูตาม 4 ประการ 
  1)  การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized influence or charisma leadership)     
เปนพฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกถึงวิสัยทัศน มีวัตถุประสงคท่ีแจมชัดเปนแบบอยางสําหรับผูตาม 
พฤติกรรมของผูนําจะทําประโยชนเพื่อสวนรวม เฉลียวฉลาด มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง 
  2)  การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation) คือ  การกระตุนจิตผูตามใหเกิด
แรงบันดาลใจ คิดถึงอนาคตท่ีงดงาม สรางความหวัง ความเช่ือม่ันในการสามารถบรรลุเปาหมายได 
  3)  การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation)  เปนพฤติกรรมท่ีกระตุนผูตาม
ใหคิดอยางเปนเหตุเปนผล กลาเผชิญปญหาและคิดคนหาวิธีใหม ๆ ในการแกไขปญหา   
  4)  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized consideration) มุงความ  
สัมพันธรายบุคคล ผูนําจะใหความสนใจตอผูตามเปนรายบุคคล โดยทําหนาท่ีเปนโคช หรือพ่ีเล้ียง 
เปนผูสอน เปนท่ีปรึกษาและใหโอกาสผูตามในการเรียนรูส่ิงใหม 
 กลาวโดยสรุปการอธิบายทฤษฎีภาวะผูนําตามแนวพุทธ  หรือทฤษฎีผูนําการเปล่ียนแปลง 
ตามแนวตะวันตก ตางก็ใหความหมายและคําอธิบายท่ีสอดคลองกันในเนื้อหาสาระสําคัญ แตคน
สวนใหญอาจจะมีความรูสึกและการยอมรับท่ีแตกตางกันไปตามแนวความคิดความเช่ือของตนท่ีได

เรียนรูและรับรูมา  การอธิบายแนวพุทธจะมองส่ิงตาง ๆ จากภายในสูการปฏิบัติภายนอก การท่ีจะ 
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กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูกับการเขาใจและการควบคุมการกระทําของตน โดยเร่ิมจากภายใน
หรือตัวเองกอน แตคนสวนใหญมักจะใหความสนใจและพ่ึงพิงส่ิงภายนอกเปนเคร่ืองมือในการ
กํากับหรือควบคุมใหเกิดการเปล่ียนแปลงมากกวาเพราะมองเห็นเปนรูปธรรมเขาใจไดงาย  ดังนั้น
แนวคิดแบบตะวันตกจึงไดรับการยอมรับความเปนวิชาการ มีความทันสมัย  

 
2.8  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตัวชี้วัด 
 
 ความหมายของ ตัวช้ีวัด  ตรงกับภาษาอังกฤษวา "Indicator" เปนส่ิงท่ีแสดงสภาวะหรือ
สภาพการณท่ีเกิดข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงไป หรือสะทอนลักษณะการดําเนินงานอยางใดอยางหน่ึง  
ในประเทศไทยมีหลายหนวยงานและบุคคล ใหคําในภาษาไทยอยูหลายคํา เชน ศูนยประสานงาน
และปฏิบัติการของระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สํานักนายกรัฐมนตรี ใชคําวา "ดัชนี"  สุภางค  
จันทวานิชและวิศนี  ศิลตระกูล  ใชคําวา "เคร่ืองช้ีวัด"  ศิริชัย  กาญจนวาสีและคณะ ใชคําวา 
"ตัวช้ีวัด"  นงลักษณ  วิรัชชัยและสุวิมล  วองวาณิช  ใชคําวา "ตัวบงช้ี" (เกียรติสุดา  ศรีสุข,  2545)  
สวนการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะเลือกใชคําวา "ตัวช้ีวัด"  
 2.8.1  ความหมายของตัวชีว้ดั   ผูรูท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศไดใหความหมาย 
ตัวช้ีวดั ซ่ึงพบวา มีการใหความหมายท่ีคลายคลึงกัน แตเนนความสําคัญในรายละเอียดท่ีแตกตาง
กันไป เชน Webster' s Dictionary (1989) ใหความหมาย ตัวช้ีวดั วาเปนส่ิงท่ีช้ี หรือบอกใหเห็นส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งไดคอนขางแมนยําไมมากก็นอย (something with points out or points to with more or 
less exactness) หรือบอกทิศทางไปท่ีส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (indicators as that which points out or directs 
attention to something)  Johnstone (1981) ใหความหมาย ตัวช้ีวดั เปนสารสนเทศท่ีช้ีบอกปริมาณ
เชิงสัมพันธ  หรือสภาวะของส่ิงท่ีมุงวัดในเวลาใดเวลาหน่ึง ไมจําเปนตองบงช้ีสภาวะท่ีเจาะจง
ชัดเจน  แตจะบงช้ีสถานการณท่ีเราสนใจเขาไปตรวจสอบอยางกวางขวาง หรือใหภาพเชิงสรุป
โดยท่ัวไป ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดในอนาคต  เจือจันทร  จงสถิตอยูและแสวง  ปนมณ ี(2543 
อางถึงใน วิลาวัลย  มาคุม, 2549) ใหความหมายวา  ตัวช้ีวัด เปนสารสนเทศอยางหน่ึงท่ีไดจากการ
ประมวลผล โดยใชมาตรการทางสถิติคํานวณเพื่อใชประโยชนในการกาํหนดนโยบาย วางแผน 
บริหารงาน ตดิตามผลการดําเนินงานและจัดลําดับการพัฒนา Burstein, Oakes และ Guiton (1992) 
ใหความหมาย ตัวช้ีวดั เปนคาสถิติท่ีใหสารสนเทศเก่ียวกบัสถานะ  คุณภาพ หรือผลการปฏิบัติงาน
ของระบบการศึกษา อาจเปนคาสถิติเฉพาะเร่ือง หรือคาสถิติรวมก็ได โดยจะตองมีเกณฑมาตรฐาน
สําหรับการตัดสินใจ   
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นอกจากนี้ยังตองใหสารสนเทศท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีตองการจะวัดดวย ซ่ึงสอดคลองกับ 
อํารุง  จันทวานิช (2533  อางถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2540) กลาววา  ตัวช้ีวัด เปนสารสนเทศท่ีชวยให
การวินิจฉัยสภาวะ ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานทางการศึกษาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
นอกจากนี้ วรรณี  แกมเกตุ (2540)  ใหความหมาย ตัวช้ีวัด เปนสารสนเทศ หรือคาท่ีสังเกตไดเชิง
ปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีบงช้ีสภาวะของส่ิงท่ีมุงวัดลักษณะ รวมท้ังปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
อยางกวาง ๆ ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  ศิริชัย  กาญจนวาสี (2537) ใหความหมาย ตัวช้ีวัด หมายถึง 
ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาท่ีสังเกตได ใชบงช้ีสภาพการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ซ่ึง
สอดคลองกับ พรพันธุ  บุณยรัตนพันธุและบุญเลิศ  เล้ียวประไพเมธี (2531) กลาววา  ตัวช้ีวัด คือ  
ตัวแปรหรือกลุมของตัวแปรตาง ๆ ท่ีจะวัดสภาวะอยางหน่ึงออกมาเปนปริมาณและเปรียบเทียบกับ
เกณฑมาตรฐานอยางใดอยางหน่ึง  เพื่อใหทราบถึงระดับและขนาดของสถานการณความรุนแรง
ของปญหา  เมธี  ครองแกว (2540) ใหความหมาย ตัวช้ีวัด คือ เคร่ืองมือบอกทิศทางการพัฒนา หรือ
การดําเนินกิจกรรมท่ีเปนนโยบายสาธารณะของรัฐในแตละเร่ืองถึงผลสําเร็จของงานวาบรรลุ

วัตถุประสงค เปาหมายเพียงใด    
  สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2539) ใหความหมาย ตัวช้ีวัด วาเปนมาตรวัด (Measurement) 

ระดับของผลการปฏิบัติงานของหนวยงานอาจเปนบุคคล กลุมบุคคล องคกรท่ีเปนสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนไมวาจะอยูในระดับใด มีวัตถุประสงคการดําเนินงานอยางไร        
รัตนาพร ไกรถาวร (2545) ใหความหมาย ตัวช้ีวัด  หมายถึง  ตัวแปร หรือองคประกอบท่ีมีคาแสดง
ถึงลักษณะ ปริมาณของสภาพท่ีตองการศึกษา ณ จุดเวลา หรือชวงเวลาหน่ึง  คาของตัวช้ีวัดแสดงถึง
สภาพท่ีตองการศึกษาเปนองครวมอยางกวาง ๆ แตมีความชัดเจนเพียงพอท่ีใชในการเปรียบเทียบ
กับเกณฑท่ีกําหนดไว  เพื่อประเมินผลและใชเปรียบเทียบระหวางจุดเวลา หรือชวงเวลาท่ีตางกัน  
เพื่อใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพท่ีตองการศึกษาได  สอดคลองกับ อานุภาพ  ธงภักดี 
(2543) ใหความหมาย ตัวช้ีวัด หมายถึง ตัวประกอบ หรือองคประกอบท่ีมีคาแสดงถึงลักษณะของ
ระบบการศึกษาสวนใดสวนหนึ่ง ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  สุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ (2547)ให
ความหมาย ตัวช้ีวัด เปนส่ิงท่ีนํามาช้ีวัดคุณลักษณะของส่ิงท่ีกําลังศึกษาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง มี
ลักษณะเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยนําตัวแปร หรือขอมูล หรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกัน เพื่อ
ช้ีใหเห็นถึงคุณลักษณะนั้น ซ่ึงมีความสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
(2545) ไดสรุปวา ตัวช้ีวัด นาจะเปนส่ิงท่ีใหความหมายท่ีสําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ 

 1.  ตองกําหนดเปนปริมาณ คิดเปนตัวเลขได  มิใชเปนการบรรยายขอความและการ
ตีความหมายคาตัวเลขของตัวช้ีวดัแตละตัวจะตองนํามาเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ีจัดทําไว มิฉะนั้นจะ
ไมสามารถบอกไดวาคาตัวเลขท่ีไดนั้นสูงหรือต่ํา 
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 2.  คาของตัวชี้วัดจะบอกความหมายในตัวเอง 2 ประการ คือ 
  1)  ความหมายท่ีบงบอกโดยมีเง่ือนไขเวลากํากับ  กลาวคือ ตัวช้ีวัดจะบงบอกเฉพาะ

ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับตัวแปร หรือขอมูลวาจัดเก็บในชวงใด  ตัวช้ีวัดอาจมีคา 3 
เดือน รอบปการศึกษา หรือรอบ 5 ปก็ได  ข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีจะนําขอมูลมาใชและแปล
ความหมาย 

  2)  ความหมายที่บงบอกโดยมีเงื่อนไขสถานที่กํากับ  กลาวคือ คาตัวช้ีวัดจะบอก
ความหมายเฉพาะในเขตพื้นท่ี หรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบท่ีตองการตรวจสอบ  อาทิ  ตัวช้ีวัด
ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของหนวยงานระดับประเทศ  จังหวัด  เปนตน  ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ขอมูล หรือตัวแปรท่ีตองการจัดเก็บนั่นเอง 

 จากความหมายของตัวช้ีวัดดังกลาวขางตนสรุปความหมายไดวา ตัวช้ีวัด เปนคาสังเกต
ของตัวแปร หรือองคประกอบท่ีช้ีใหเห็นคุณลักษณะของส่ิงท่ีกําลังศึกษาเปนองครวมอยางกวาง ๆ 
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะเชิงคุณภาพและหรือเชิงปริมาณท่ีมีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะ
นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วางแผน ดําเนินงานและกํากับ เพื่อให
บรรลุเปามายท่ีกําหนดไว 

 2.8.2  ลักษณะสําคัญของตัวช้ีวัด   Johnstone (1981)  สรุปลักษณะของตัวช้ีวดัไว  
5 ประการ ดังนี้ 

  1)  ตัวช้ีวัดตองระบุสารสนเทศ หรือสภาพที่ศึกษาอยางกวาง ๆ มีความถูกตองแมนยํา 
พอสมควร  แตไมจําเปนตองถูกตองแมนยําอยางละเอียดถ่ีถวน  
 2)  ตัวช้ีวัดแตกตางจากตวัแปร  แมวาตัวช้ีวัดจะใหสารสนเทศแสดงคุณลักษณะ 
เกี่ยวกับส่ิงท่ีศึกษาเหมือนตัวแปร ซ่ึงใหคาท่ีแสดงถึงปริมาณ ลักษณะของปรากฏการณท่ีนักวิจยั

สนใจศึกษา  แตตัวช้ีวัดก็ไมเหมือนตัวแปร  เพราะตัวแปรจะใหสารสนเทศของส่ิงท่ีตองการศึกษา
เฉพาะดานเดียวไมสามารถสรุปสภาพโดยรวมทุกดานได  แตตวัช้ีวดัเปนการรวมตวัแปรท่ีเกี่ยวของ
กันนําเสนอเปนภาพรวมกวาง ๆ ของส่ิงท่ีตองการศึกษา  โดยความหมายนี้ตวัช้ีวดัจึงเปนตัวแปร 
ประกอบ (Composite variable) หรือองคประกอบ (Factor) ก็ไดและไมจําเปนตองมีตัวเดยีว ตัวช้ีวดั
อาจมี 20-30 ตัวท่ีสรางจากตวัแปรหลายรอยตัวก็ไดในการศึกษา 
 3)  คาของตัวชีว้ัด (Indicator value)  ตองแสดงสภาพท่ีศึกษาเปนตัวเลขเทานั้น  ไมวา 
ส่ิงท่ีศึกษาจะเปนสภาพเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  การแปลความหมายคาของตัวช้ีวดัตองแปล

ความหมายเทียบกับเกณฑ หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไวแลวในตอนสรางตัวช้ีวดั  ดงันั้นการสราง

ตัวช้ีวดัตองมีการกําหนดความหมายและเกณฑอยางชัดเจน  ความหมายของตัวช้ีวัดในประเด็นนี้

แยกความแตกตางระหวางตัวแปรและตัวช้ีวัดออกจากกันไดชัดเจนข้ึน  การวัดตัวแปรตองไดคาท่ีมี
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ความหมาย โดยไมตองมีเกณฑในการแปลความหมาย  แตตวัช้ีวดัตองมีการกําหนดเกณฑ  หรือ
มาตรฐานควบคูกับการแปลความหมาย 
 4)  คาของตัวชีว้ัดแสดงสารสนเทศ ณ จุดเวลา หรือชวงเวลา (Time point / Time  
period)  ตัวช้ีวดัแสดงคาของส่ิงท่ีศึกษาเฉพาะจุด หรือชวงเวลาท่ีกําหนด  ตัวช้ีวัดบางตัวอาจให 
สารสนเทศเฉพาะปใดปหนึง่ หรือเดือนใดเดือนหนึ่งและตัวช้ีวัดบางตัวอาจใหสารสนเทศเก่ียวกบั

การพัฒนา  หรือการดําเนินงานในชวง 5 เดือน หรือ 3 ปก็ได  นอกจากน้ีตัวช้ีวัดอาจใหสารสนเทศ
ประกอบดวยคาเปนอนุกรมเวลา (Time series)  ก็ได  เม่ือนําตัวช้ีวัดท่ีไดจากจุดเวลา หรือชวงเวลา
มาเปรียบเทียบกันจะแสดงถึงสภาพความเปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีตองการศึกษาได 
 5)  ตัวช้ีวัดเปนหนวยพื้นฐาน (Basic units)  สําหรับการพัฒนาทฤษฎีการวิจัย    
เพื่อพัฒนาทฤษฎีใหม มีการดําเนินงานท่ีสําคัญเฉพาะสวนท่ีเกีย่วกับตัวแปร 4 ข้ันตอน คือ  1) การ
บรรยายสภาพปรากฏการณส่ิงท่ีตองการศึกษา  2) การใหคํานิยาม หรือแนวคิดของส่ิงท่ีตองการ
ศึกษา หรือการนิยามเชิงทฤษฎีเปนภาพกวาง ๆ เหมือนกับการใหนิยามของตัวช้ีวดั ซ่ึงแตกตางจาก
การใหนยิามของตัวแปร  3) การกําหนดนยิามเชิงปฏิบัตกิารของส่ิงท่ีตองการศึกษา  ในข้ันตอนนี้
นักวจิัยตองกําหนดนิยามชัดเจนวาส่ิงท่ีตองการศึกษานัน้วดัไดจากตัวแปรอะไร  และ 4) การ

วางแผนเก็บรวบรวมขอมูลและการสรางตัวแปรส่ิงท่ีศึกษาวจิัย  การดําเนินงานท้ัง 4 ข้ันตอนนี ้ การ
กําหนดนิยามเชิงทฤษฎีและการกําหนดนยิามเชิงปฏิบัติการควรจะตองสอดคลองตรงกัน  แตใน

ความเปนจริงมีความแตกตางระหวางนิยามท้ังสองแบบ  นิยามเชิงทฤษฎีบอกความหมายของนยิาม
อยางกวางแตนิยามเชิงปฏิบัติการบอกความหมายท่ีชัดเจนของตัวแปร  เม่ือนักวจิยัวิเคราะหขอมูล
โดยศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรและพบความสัมพันธระหวางตัวแปร  ผูวิจยัมักจะอนุมาน
ความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนความสัมพันธระหวางนิยาม  หรือตัวช้ีวดัในกลุมประชากร  ถา
ตัวช้ีวดัและตวัแปรในการวิจยัมีความแตกตางกัน  การอนุมานความสัมพันธระหวางตัวแปรเปน

ความสัมพันธระหวางตัวช้ีวดัจึงไมถูกตอง  ดังนั้น Johnstone (1981)  จงึไดเสนอแนะใหนกัวจิัยเก็บ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีเปนตัวช้ีวัด  โดยตัวช้ีวดัเปนหนวยพืน้ฐานสําหรับการวิจยัเพ่ือสราง
ทฤษฎี 
 นอกจากนี้ลักษณะของตัวช้ีวัดท่ีตองมีการแสดงคาปริมาณและคุณภาพเปนตัวเลข  เพื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว  ตัวช้ีวัดยังแสดงลักษณะสําคัญ 3 ประการ (รุงรังษี  วบูิลชัย, 
2544)  ดังนี้ 
 1.  ตองกําหนดเปนปริมาณหรือตัวเลขได  มิใชการบรรยายขอความเพียงอยางเดียวและ
การตีความคาตัวเลขของตัวช้ีวัดแตละตัวจะตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีจัดทําไว  มิฉะนั้นจะ
ไมสามารถบอกไดวาคาตัวเลขท่ีไดนั้นสูงหรือตํ่า  ไดมาตรฐานหรือไม เพียงใด 
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 2.  คาหรือคุณลักษณะท่ีไดจากตัวช้ีวัด  มีความหมายภายใตเง่ือนไข  2  ประการ คือ 
 1)  เง่ือนไขของเวลากํากับ คือ  ตัวช้ีวดัจะบอกเฉพาะในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง  ท้ังน้ี
ข้ึนอยูกับตัวแปร  หรือขอมูลวาจัดเก็บในชวงใด  ตวัช้ีวดัอาจมีคา 1 สัปดาห 3 เดือน  รอบป
การศึกษา  หรือชวง 5 ปก็ได  ท้ังนี้ข้ึนอยูกบัระยะเวลาท่ีจะนําขอมูลมาใชและตีคา  
 2)  เง่ือนไขของสถานท่ีกํากบั คือ  ตัวช้ีวัดจะบอกความหมายเฉพาะในเขตพื้นท่ี หรือ
สวนใดสวนหนึ่งของระบบ หรือหนวยงานที่ตองการตรวจสอบ   
 3)  บอกถึงการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน  สภาพการดําเนนิงานเปน
อยางไร  บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม 
 Ewell and Jones (1994)  กลาวถึง คุณสมบัติท่ีดีของตัวช้ีวัด 6 ขอ  ดังนี้ 
  1)  สามารถนําไปใชปฏิบัติในเชิงนโยบายได (Policy leverage) 
  2)  สามารถแปลความหมายไดถูกตอง (Interpretability) 
  3)  สามารถวัดไดครอบคลุมท้ังหมด (Balance of perspective) 
  4)  มีเกณฑการเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม (Appropriate standards of comparison) 
  5)  มีคุณสมบัติท่ีดีในเร่ืองของความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน (Technical adequacy) 
  6)  สามารถปฏิบัติไดจริง (Practicability) 
 Hart (2000) กลาววา ตัวช้ีวัด ท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective indicators)  มีลักษณะดังนี้ 
  1)  ตองตรงประเด็น (Relevant) ตัวช้ีวัด ตองแสดงใหเหน็ถึงระบบตาง ๆ ของส่ิงท่ีเรา
ตองการศึกษา 
  2)  ตองเขาใจงาย (Easy to understand)  โดยเฉพาะกับบุคคลท่ีไมมีความรูใน
ขอบขายท่ีศึกษา 
  3)  เช่ือถือได (Reliable)  สามารถเช่ือถือขอมูลท่ีตัวช้ีวัดน้ันกําหนดให 
  4)  นําไปสูขอมูล  (Accessible data)  ตัวช้ีวดัสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได 
   สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2539)  กลาววา ตัวช้ีวัดท่ีดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
 1)  มีความเปนกลาง (Neutrality) หมายถึง  ความไมลําเอียงของตัวช้ีวดั  เชน  ตัวช้ีวัด      
ผลิตภาพของแรงงาน (Labor productivity) วัดดวยอัตราสวนระหวางรายไดตอคาใชจายแรงงาน  
เม่ือนําตัวช้ีวัดไปใชในหนวยงานประเภทผลิตและบริการ จะทําใหขาดความเปนกลาง  เพราะการ
ปฏิบัติงานประเภทบริการตองใชบุคลากรจํานวนมาก สวนการผลิตใชเคร่ืองจักรกลมากกวาแรงงาน 
 2)  มีความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity)  หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับคาของตัวชี้วดั 
มิไดเกดิจากการคิดเอาเองของผูวิจัย  แตข้ึนอยูกับสภาวะท่ีเปนอยูหรือท่ีเปนรูปธรรม 
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 3)  มีความไวตอความแตกตาง (Sensitivity) หมายถึง  ความสามารถของตัวช้ีวดัท่ีจะ
วัดความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางถูกตอง 
 4)  คาของมาตรวัด หรือตัวช้ีวัดท่ีได ควรตคีวามไดอยางสะดวก (Meaningfulness &  
interpretability) กลาวคือ  คาของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและต่ําสุดท่ีงายตอความเขาใจ เชน  มีคาอยู 
ระหวาง 0 ถึง 10 หรือระหวาง 0 ถึง 100   
 5)  ความถูกตองในเนื้อหาของตัวช้ีวดัท่ีนํามาใช (Content validity) การศึกษาหรือ
พฒันาตัวช้ีวัดจะตองศึกษาใหแนชัดวาเนื้อเร่ืองในเร่ืองท่ีศึกษานัน้คืออะไร ตัวช้ีวัดท่ีดีตองมีความ
ถูกตองในเนื้อหาที่ตองการวดั 
 6)  ความถูกตองในการพัฒนาตัวช้ีวัด (Development validity) การศึกษาหรือพัฒนา
ตัวช้ีวดั คือ  การนําเอาตัวแปรหลาย ๆ ตัวมารวมกัน  ไมวาจะนํามาบวกกันหรือคูณกนั  ความ
ถูกตองในการพัฒนาจึงข้ึนอยูกับความสามารถพิสูจนไดในเชิงทฤษฎีสอดคลองกับเชิงประจักษท่ี

ปรากฏ 
 จากการศึกษาลักษณะของตัวช้ีวดัท่ีดีพบวา  เปนสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพท่ีตองการศึกษา  
ซ่ึงกําหนดเปนตัวเลขได มีความแมนยํา ละเอียดถ่ีถวน เขาใจงาย  เปนกลาง  ตรงประเด็น  เช่ือถือได  
สามารถนําไปเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวได  นอกจากน้ียังใหความกระจางและขอเท็จจริงท้ังหมด
แกผูท่ีเกีย่วของ 
 2.8.3  การพัฒนาตัวช้ีวัด    มีดวยกันหลายวธีิ สวนใหญแตละวิธีจะเนนการตัดสินใจ   
4  ประเด็น (Johnstone, 1981)  ดังตอไปนี ้
  1)  วิธีการกําหนด หรือนิยามของตัวช้ีวัด 
  2)  การคัดเลือกตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของส่ิงท่ีศึกษา 
  3)  การกําหนดวิธีรวมตัวแปร 
  4)  การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรแตละตัวท่ีจะนํามารวมเปนตัวช้ีวัด 
 การตัดสินใจแตละข้ันตอนการพัฒนาตัวช้ีวัด จะมีความสัมพันธกับคาตัวช้ีวัดท่ีคํานวณได
ในข้ันตอนสุดทาย  สําหรับนําไปใชแปลความหมายของส่ิงท่ีศึกษา  ดังนั้นแตละข้ันตอนควร
พิจารณาตรวจสอบอยางระมัดระวัง  เพื่อใหตัวช้ีวัดท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับมโนทัศน 
(concept) ของส่ิงท่ีศึกษา  รวมท้ังวัตถุประสงคของการนําตัวช้ีวัดไปใชประโยชน 
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 2.8.4  วิธีการกําหนดนิยามตัวช้ีวัด  จําแนกได 3 วิธี ไดแก  1) การนิยามเชิงทฤษฎี  2) การ
นิยามเชิงประจักษ  และ 3) การนิยามเชิงปฏิบัติการ  โดยสรุปหลักการของแตละวิธีไดดังนี้ 
  1)  การพัฒนาตัวช้ีวดัโดยอาศัยการนยิามเชิงทฤษฎี (The theoretical definition of an  
indicators)  เปนการพัฒนาตัวช้ีวัดโดยจัดกลุมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ หรือคุณลักษณะท่ีสนใจ  
และจัดลําดับน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรเหลานั้น  โดยอาศัยหลักเหตุผล หรือทฤษฎีเปนหลัก  
เพื่อสังเคราะหตัวแปรข้ึนเปนตัวช้ีวัด 
 2)  การพัฒนาตัวช้ีวัดโดยอาศัยการนิยามเชิงประจักษ (The empirical definition of an  
indicators)  เปนการพัฒนาตัวช้ีวัดโดยอาศัยขอมูลเชิงประจักษท่ีนํามาวิเคราะหแลวจัดกลุม

ความสัมพันธของตัวแปรและจัดลําดับน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรเหลานั้น  โดยใชวิธีการทาง
สถิติเปนหลัก เชน  การวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) การวิเคราะหจําแนกและการ

วิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical correlation analysis)  เปนตน 
 3)  การพัฒนาตัวช้ีวัดโดยอาศัยการนิยามเชิงปฏิบัติ (The pragmatic definition of an  
indicators) เปนการพัฒนาตัวช้ีวัด โดยคัดเลือกตัวแปรจํานวนหนึ่งท่ีมีอยู หรือรวมตัวแปรท่ีมีอยู
จํานวนหน่ึงเขาดวยกัน  ตามการพิจารณาตัดสินของผูพัฒนา ซ่ึงจะข้ึนอยูกับเจตคติสวนตัว วิธีการนี้
ถือไดวาเปนวิธีการท่ีมีจุดออนมากกวาวิธีการท่ี 1 และ 2 
 2.8.5  การคัดเลือกตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของส่ิงท่ีศึกษา   จะตองนําตัวแปรสําคัญท่ี 
เกี่ยวของท้ังหมดมารวมกันสรางตัวช้ีวัดดวยการระบุคุณลักษณะของส่ิงท่ีศึกษาอยางชัดเจน โดย
อาศัยขอเสนอทางทฤษฎี  เอกสารตาง ๆ  หรือการลงความเห็นของผูเช่ียวชาญ  แตควรเล่ียงตัวแปร
จํานวนมาก  เพราะอาจทําใหมโนทัศนของส่ิงท่ีศึกษามีความซับซอน (Complex concept)  และยาก
ในการแปลความหมาย  หลังจากนั้นจึงพิจารณาคัดเลือกตัวแปรท่ีสามารถใชวัดแตละคุณลักษณะท่ี
ตองการศึกษาโดยเลือกตัวแปรใหครอบคลุมแตละคุณลักษณะ ในข้ันนี้ควรหลีกเล่ียงการใชตัวแปร
หลายตัวท่ีวัดคุณลักษณะเดียวกัน รวมท้ังตัวแปรท่ีมีความคลาดเคล่ือนในการวัดมาก  เพื่อใหตัวช้ีวัด
ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับคุณลักษณะของส่ิงท่ีศึกษามากท่ีสุด โดยท่ัวไปถามีตัวแปรต้ังแต 2  
ตัวข้ึนไป มีความสัมพันธกันสูงจะไมนิยมใชตัวแปรเหลานั้นท้ังหมด เพราะผลที่ไดอาจจะเกิดความ
คลาดเคล่ือนและไมประหยัดอีกดวย  แตจะคัดเอาตัวแปรท่ีไมมีปญหาดานความคลาดเคล่ือนในการ
วัดไวเพียงตัวเดียวและหาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธภายในตํ่า  แตมีแนวโนมวาสามารถอธิบาย
สภาพการณ หรือคุณลักษณะท่ีศึกษาไดในระดับสูง   
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 2.8.6  การกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร สามารถทําได 2 วิธี คือ กําหนดน้ําหนัก 
ความสําคัญของตัวแปรใหเทากันและตางกัน สําหรับการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรให
ตางกันนัน้  อาจใชวิธีการพจิารณาตัดสินโดยผูเช่ียวชาญ วิธีวัดความสําคัญของตัวแปรโดยพจิารณา
จากเวลา คาใชจายการทํากจิกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรนัน้ หรือใชขอมูลเชิงประจักษ ดวย
วิธีการวิเคราะหทางสถิติ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  1)  วิธีการพิจารณาตัดสินโดยผูเช่ียวชาญ (Expert judgment) เปนการพจิารณาลง 
ความเห็นในหมูผูเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษา ซ่ึงอาจจะเปนนักวิจัย นักวางแผนท่ีเกี่ยวของ โดยให
สมาชิกแตละคนเสนอคาน้ําหนักของตัวแปร  แลวจึงพิจารณาหาขอยุติดวยการใชคาเฉล่ีย  หรือการ
อภิปรายลงความเห็น  หรืออาจใชแบบสอบถามเพ่ือหาคารอยละท่ีผูตอบเห็นดวยกับน้ําหนักความ  
สําคัญของแตละตัวแปรท่ีระบุ นอกจากน้ีอาจใชวิธีการที่เปนระบบมากข้ึน เชน เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi technique) เพ่ือสํารวจหาฉันทามติจากผูเช่ียวชาญโดยไมตองเผชิญหนากัน จากน้ันจึงนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชหาคาน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวแปรตอไป 
 2)  วิธีวัดความสําคัญของตัวแปร (Measure effort required) โดยพิจารณาจากเวลา
หรือคาใชจายของกิจกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรนั้น  วิธีการนี้สมมุติวา  ถาเวลา หรือคาใชจาย
ท่ีเกิดขึ้นในการกระทําบางส่ิงบางอยางสําหรับตัวแปรหนึ่งมากกวาอีกตัวแปรหนึ่ง  ตัวแปรนั้นควร 
มีน้ําหนกัความสําคัญมากกวา (หรือนอยกวา) อีกตัวแปรหน่ึง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบทของส่ิงท่ีตองการ 
ศึกษานัน้ ๆ  
 3)  วิธีการใชขอมูลเชิงประจกัษ (Empirical data)  เปนวิธีทางสถิติในการวิเคราะห 
ขอมูลเพื่อกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแตละตัวแปร โดยอาจใชหลักการวิเคราะหองคประกอบ 
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ การวิเคราะหจําแนก การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล เปนตน 
 โดยสรุป  วิธีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปร ไมมีหลักเกณฑตายตัว วาควรใช
วิธีการใดจึงจะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการที่ควรพิจารณา เชน  
ธรรมชาติของตัวแปรท่ีจะนํามาใชพัฒนาตัวช้ีวัด  รวมท้ังธรรมชาติของตัวช้ีวัดท่ีจะพัฒนาข้ึนและ
นําไปใชประโยชนตอไป  ในทางปฏิบัติมักใชท้ังหลักการเชิงทฤษฎีและการวิเคราะหขอมูลควบคู
กันไป  กลาวคือ ข้ันการวางแผนรวบรวมขอมูลเพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดใชหลักการเชิงทฤษฎีในการระบุ
คุณลักษณะของส่ิงท่ีมุงศึกษาและคัดเลือกตัวแปรท่ีสามารถใชวัดแตละคุณลักษณะ เม่ือไดขอมูลมา 
แลวจึงอาศัยหลักการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรนั้น 
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 2.8.7  การตรวจสอบคุณภาพของตัวช้ีวัด   ประกอบดวยหลักการกวาง ๆ  2 ประการ  คือ   
การตรวจสอบคุณภาพภายใตกรอบแนวคิดทางทฤษฎีและการตรวจสอบดวยวิธีทางสถิติ   อยางไรก็ 
ตามการตรวจสอบดวยวิธีทางสถิติเปนเพียงหลักฐาน หรือขอมูลเชิงประจักษท่ีสนับสนุนคุณภาพ 
ของตัวช้ีวัดเทานั้น  ความสําคัญท่ีแทจริงของการตรวจสอบคุณภาพตัวช้ีวัดจึงอยูท่ีกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของผูพัฒนาเปนสําคัญ เพราะการพัฒนาท่ีเร่ิมตนจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีขาดคุณภาพ
แลว  เทคนิควิธีการทางสถิติก็ไมอาจทําใหผลการพัฒนามีคุณภาพข้ึนมาได 
 หลักการพัฒนาตัวช้ีวดัดังกลาวขางตน  สามารถดําเนินการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ของตัวช้ีวัดในแตละข้ันตอน  ดังนี ้
  1)  การตรวจสอบคุณภาพตัวแปรและการคัดเลือกตัวแปร  ผูพัฒนาตัวชีว้ัดจะตองมี 
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีชัดเจน มีคุณภาพและนิยามเชิงปฏิบัติการท่ีถูกตองรัดกุม สอดคลองกับ
เปาหมายในการนําตัวช้ีวัดไปใชประโยชน  รวมถึงลักษณะ ประเภท ระดับการวัด  กรอบแนวคิดใน
การเลือกตัวแปรและการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร ส่ิงเหลานี้ลวนแตจะชวยใหขอมูลท่ีได
มีคุณภาพ ไดตัวชี้วัดท่ีมีความเท่ียงตรงภายใน (Internal validity) มากข้ึน การดําเนินการท่ีขาดการ
ตรวจสอบอยางระมัดระวังจะทําใหความเท่ียงตรงภายในลดลง  ดังท่ี (Johnstone, 1981) ไดกลาวไว 
คือ  1)  ความครอบคลุมในการวัดตัวแปร  การวัดตัวแปรเพียงบางสวนซ่ึงไมครอบคลุมมิติตาง ๆ  
ของมโนทัศนท่ีตองการศึกษา อาจจะเกิดการนิยามเชิงปฏิบัติการไมรัดกุมเพียงพอ  หรือเคร่ืองมือวดั
ท่ีไมสามารถวัดในส่ิงท่ีนิยามไวได   2)  ความหมายของมโนทัศนท่ีตองการศึกษามีการเปล่ียนแปลง 
ตามสภาพของเวลา  สังคมและ  3) ความเปนตัวแทนของตัวแปร คือ  นิยามของตัวแปรท่ีใชไมได
เปนตัวแทนท่ีดีของมโนทัศนท่ีตองการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีประเด็นสําคัญท่ีตองตรวจสอบเพื่อลด
ความคลาดเคล่ือนในการวัดและใหไดขอมูลท่ีมีความเชื่อถือได เชน ความสอดคลองระหวางนิยาม
เชิงปฏิบัติการท่ีกําหนดไวกับการนํานิยามเชิงปฏิบัติการไปใชในการวัดตัวแปร กระบวนการเก็บ
รวบรวมขอมูล  เคร่ืองมือและคุณภาพของเคร่ืองมือ กระบวนการจัดกระทําขอมูล รวมไปถึงการ
พิจารณาความเปนอิสระของมโนทัศนตาง ๆ ท่ีอาจจะมีตัวแปรบางตัวรวมกันอยู เพื่อใหไดตัวช้ีวัดท่ี
มีความตรงมากข้ึน 
 2)  การตรวจสอบคุณภาพการรวมตัวแปร โดยวิธีการรวม หรือสังเคราะหตัวแปร มี 
หลายวิธี แตละวิธีมีเง่ือนไขและความเหมาะสมในการนําไปใชประโยชนแตกตางกัน การพิจารณา
รายละเอียดเหลานี้เปนส่ิงจําเปน เพื่อใหไดตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับเปาหมายในการนําไป                        
ใชมากข้ึน 
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 3)  การตรวจสอบคุณภาพการกําหนดน้ําหนักตัวแปร  แมจะไมมีหลักเกณฑตายตัว 
แตการเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของตัวแปรและเปาหมายในการนําไปใชประโยชนเปน

ประเด็นท่ีจะตองพิจารณาตรวจสอบ 
 2.8.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาตัวชี้วัด   การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาตัวชี้วัด แบงเปน 2 กลุม สรุปไดดังนี้  
  1)  วิธีการนําขอมูลท่ีไดมาจัดกลุมตัวแปร  แลวกําหนดเปนตัวช้ีวัด โดยใชเทคนิค  
เดลฟาย การสัมภาษณ ระดมสมองและจัดสนทนากลุม ไดแก  งานวิจัยของไพรัช  มณีโชติ (2551)  
ทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาตัวบงช้ีการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  งานวิจัยของ สุทธิธัช  คนกาญจน (2547)  ทําการศึกษาเร่ือง การ
พัฒนาตัวบงช้ีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  งานวิจัยของบุญใจ  ศรีสถิตนรากูร (2543)  การศึกษา
เร่ือง  การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  2)  อาศัยขอมูลเชิงประจักษมาทําการวิเคราะห  แลวจัดกลุมตัวแปรโดยใชหลักเกณฑ 
ทางสถิติเปนพื้นฐาน ใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ ซ่ึงพบวา งานวิจัยท้ังหมดใชเทคนิคการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ โดยมีกระบวนการดําเนินงานวิจัยสรุปไดดังนี้  คือ  เร่ิมจากนกัวจิยั
ศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของในการวิจัย  แลวสรางเปนกรอบแนวคิดในการวจิยั  
ตอ จากนั้นเปนการสรางเคร่ืองมือสําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูล หรือตัวแปรตาง ๆ ตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัยนั้น หรือคัดลอกขอมูลตัวช้ีวัดเดี่ยว ๆ ในแตละดานตามกรอบแนวคิด นําตัวแปร
หรือตัวช้ีวัดเดี่ยวนี้มาวิเคราะหองคประกอบ 4 ข้ันตอน คือ 1) การเตรียมแมทริกซสหสัมพันธ        
2) การสกัด (Extraction) องคประกอบข้ันตน  3) การหมุนแกน (Rotation) และ  4) การสรางตัวแปร
ประกอบในข้ันการสกัด พบวา จากวิธีการท่ีหลากหลายของวิธีสกัดองคประกอบ ผูวิจัยไดใชวิธีการ
สกัดองคประกอบข้ันตนอยู 2 วิธีคือ วิธีองคประกอบสําคัญ (Principal component method) และวิธี
ภาพพจนหรือวิธีเงา(Image) สวนการหนุนแกนใชการหมุนแกนแบบอิสระ(Orthogonal) ดวยวิธี 
วาริแมกซท้ังหมด (อมรรัตน ลาคําเสน.  2536 ; ลัดดา ดานวิริยะกุล.  2536 ;  กฤศวรรณ โอปนพันธุ.  
2537 ; ชลันดา อินทรเจริญ.  2538)  เม่ือตัวแปรผานข้ันตอนการหมุนแลวไดองคประกอบท่ีเกิดจาก 
การรวมตัวกันของตัวแปรตาง ๆ โดยจะนําองคประกอบท่ีถือวาใชได ซ่ึงตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ 
คือ  1) ตัวประกอบจะมีตัวแปร หรือตัวช้ีวัดเดี่ยวที่บรรยายตัวประกอบน้ันต้ังแต 3 ตัวข้ึนไป          
2) ตัวประกอบตองมีคาไอเกนมากกวา 1 ข้ึนไป (อุทุมพร  จามรมาน,  2532) และ  3) ตัวช้ีวัดเดี่ยว
แตละตัวมีคาน้ําหนักองคประกอบ(Factor loading) มากกวาหรือเทากับ 0.45 (Johnstone, 1981) 
องคประกอบท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวถูกกําหนดช่ือเปนตัวช้ีวัด หรือตัวแปรท่ีประกอบกันเปนปจจัย
หรือองคประกอบ เพื่อใชเปรียบเทียบในลักษณะตาง ๆ ตามวัตถุประสงคการวิจัยตอไป  

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 60 

สวนการวิเคราะหโดยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน งานวิจัยท่ีใชวิธีนี้คือ งานวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาตัวบงช้ีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร ของ เอมอร  จังศิริพรปกรณ (2541) ; รุงรังษี  วิบูลชัย (2544) งานวิจัยเร่ือง  การ
พัฒนาดัชนีช้ีวัดคุณภาพการศึกษาการพยาบาลอนามัยชุมชนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรวิทยาลัย

พยาบาล  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  เขตภาคเหนือ ; อัญญวรรณ  เมธี
สถาพร(2544) งานวิจัยเร่ือง  การพัฒนาตัวบงช้ีรวมคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย
ของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาตัวช้ีวัดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาว

ขางตน  ผูวิจัยใชการศึกษาขอมูลเชิงประจักษท้ังแนวคิดทฤษฎีและปจจัยพื้นฐานหลักดานการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหกําหนดตัวแปรหรือตัวช้ีวัด เพื่อ
สรางเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลและอาศัยผูเช่ียวชาญ 3 คนในการวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรง
ของเคร่ืองมือ โดยในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
หรือเนื้อเร่ือง ดวยการวิเคราะหหาคา (IOC : Index of item objective congruence) ในระดับคา
มากกวา 0.5-1.0 หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหองคประกอบดวยวิธี (Principal 
component analysis : PCA) ทําการสกัดข้ันตนเพื่อพิจารณาความสามารถในการอธิบายคาความ
แปรปรวนของตัวแปรไดโดยพิจารณาคาไอเกนมากกวา 1  และทําการหมุนแกนดวยวิธีวาริแมกซ 
(Varimax) จากน้ันสรางปจจัยหลักจากการพิจารณาคาน้ําหนัก (Factor loading) ความสัมพันธของ
แตละปจจัยหลัก จัดกลุมตัวแปรหรือตัวช้ีวัดท่ีมีความสอดคลองกันกับคํานิยามและเนื้อหาทฤษฏีนัน้ 
เขาดวยกันและตั้งช่ือปจจัยหลักในแตละองคประกอบในลักษณะตาง ๆ ตามวัตถุประสงคการวิจัยนี้  
 

2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

   พลกฤติ  พัตรปาล (2549) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของขาราชการประจําองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุตรดิตถ  โดยแบงกลุม
ตัวอยางเปนสายผูบริหารรอยละ 23.50 สายผูปฏิบัติรอยละ 76.50  การศึกษาใชหลักธรรมาภิบาล
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 
2542  ขอ 4  โดยมีองคประกอบ 6 ประการ คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  
หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา ทําการวิเคราะหสภาพการปฏิบัติงาน
ของขาราชการประจําองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุตรดิตถ  วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงาน 
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ตามหลักธรรมาภิบาลของขาราชการประจําองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุตรดิตถ  
 ผลการศึกษา พบวา  ภาพรวมสภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของขาราชการ 
ประจําองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอุตรดิตถอยูในระดับสูง มีเพียงหลักคุณธรรมอยูใน
ระดับปานกลางและพบวา ปญหาดานการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของขาราชการประจํา
อบต.(พนักงานสวนตําบล) สวนใหญเปนปญหาที่เกิดจากผูบริหารเปนสําคัญ  เพราะผูบริหารอบต. 
มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจเพียงผูเดียวสามารถใชอํานาจในทางสนับสนุน หรือสรางขอจํากัดท่ี
ไมอํานวยใหเกิดธรรมาภิบาล เชน  การใชอํานาจของผูบริหารอบต.มีมากเกินไปโดยท่ีขาราชการไม
มีอํานาจไปคานได  ชองทางการเผยแพรขอมูลมีจํากัด อินเตอรเน็ตตําบลท่ีมีอยูมีประสิทธิภาพการ
ใชงานต่ํา  มีการฮั้วการจัดซ้ือจัดจางทุกวิธีและบทลงโทษการฮั้วของนักการเมืองก็เบากวาขาราชการ
ประจํา  ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนเกิดจากสภาพพ้ืนท่ีบางแหงไมเอ้ืออํานวย  ประชาชน
ขาดความรูความเขาใจและไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารอบต.ใหเขามามีสวนรวม  สวน
ขาราชการเองก็ปฏิบัติงานตามคําส่ังเทานั้น 
 ขอสังเกตงานวิจัยนี้มีขอจํากัดดานมิติของภาคประชาชน  ภาคเอกชนและภาครัฐท่ีทํา
หนาท่ีกํากับดูแล  เนื่องจากการใชกลุมตัวอยางเปนฝายบริหารอบต.และขาราชการประจํา  
(พนักงานตําบล) เปนสวนใหญ  การวิเคราะหสภาพการทํางานจึงเปนไปตามรูปแบบท่ีถูกกําหนด
เปนงานประจําอยูแลว  ส่ิงใดที่พนักงานตําบลไดทําตามกรอบท่ีกําหนดก็อาจสรุปไดวาปฏิบัติ
ถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลแลว  สวนใดท่ีทําไมไดก็เปนปญหาท่ีเกิดจากการใชอํานาจของ

ผูบริหารอบต.  ความรูความสามารถของประชาชนท่ีมีจํากัดทําใหการศึกษานี้ขาดมิติในสวนของผูท่ี
เกี่ยวของอ่ืน ๆ เชน ประชาชนในฐานะของผูรับบริการ  มีความคิดเห็นอยางไรและจากผลการศึกษา
ปญหาของการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  จึงเห็นวาเปนปญหา  1) ปญหาระดับโครงสรางท่ี
ขาดการถวงดุลอํานาจในทางปฏิบัติระหวางผูบริหาร ผูปฏิบัติและผูกํากับตรวจสอบ  2) ปญหา
ระดับบุคคลท่ียังขาดการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของในฐานะของผูมีสวนไดสวนเสีย  ท้ังบุคลากร
ภายในอบต.เอง ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีอบต. รวมทั้งผูท่ีทําธุรกรรมกับอบต. จึงเปนโอกาสให
เกิดพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบและเปนสาเหตุของความไมไววางใจซ่ึงกันและกัน อีกท้ังยัง
นําไปสูปญหาของความขัดแยงหรือการตอตานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของอบต.ในท่ีสุด    
 สนม  ครุฑเมืองและสุชาดา  เจียพงษ (2548)  ไดศึกษาการสรางบทเรียนสําเร็จรูป เร่ือง 
การบริหารจัดการท่ีดีในองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินซ่ึงเห็น
วามีความสอดรับกับการบริหารจัดการท่ีดี แลวบูรณาการเนื้อหาสาระของบทบาทหนาท่ีของอบต. 
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การบริหารจัดการท่ีดี หลักประชาธิปไตยและภูมิปญญาทองถ่ินมาสรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปนําไป
ทดลองกับประชากรท่ีเปนสมาชิกสภาอบต.และคณะผูบริหารอบต. 60 อบต. ไดผลสัมฤทธ์ิสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน  80/80  แสดงวา  บทเรียนท่ีสรางข้ึนสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ         
ผลการศึกษาการบริหารจัดการที่ดีโดยภูมิปญญาในจังหวัดอุตรดิตถ พบวา การนําเร่ืองราวแตละ
เร่ืองท่ีสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลแตละดาน ไดคําตอบดังนี้ 
  1)  หลักนิติธรรม คือ  การปฏิบัติตามกฎขอบังคับและใชอยางเสมอภาค เชน พระยา 
พิศาลคีรี ไดลาออกจากราชการ เม่ือพวกเง้ียวยกทัพมาตีเมืองอุตรดิตถก็ขันอาสาไปสูรบรับใชชาติ
เยี่ยงชายชาติทหารเครงครัดและเปนผูนําท่ีมีความเสมอภาค  ปฏิบัติหนาท่ีและลงโทษผูฝาฝนคําส่ัง
ดวยความเปนธรรม  ไมมีความลําเอียง  ลงโทษแมแตญาติพี่นองของตนเอง 
  ผลการศึกษาพบวา  กฎหมายและกฎเกณฑท่ีอบต.นํามาใชสวนใหญมีความเปนธรรม
ดีมีประโยชนตอชุมชน  แตงบประมาณที่รัฐจัดสรรให เชน  กองทุนหมูบานท่ีมีคณะกรรมการ

โดยเฉพาะรับผิดชอบอยูยังไมคอยเปนธรรม  มักจัดสรรใหสมัครพรรคพวกตน  การพัฒนาแตละ
หมูบาน อบต.จะจัดสรรงบพัฒนาไมเทาเทียมกัน   
  2)  หลักคุณธรรม คือ  การซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน  ดังเร่ืองของพระยาพิชัย (ดาบ
หัก) เปนผูมีคุณธรรม ซ่ือสัตย จงรักภักดีตอชาติบานเมือง  ไดทําหนาท่ีปองกันเมือง ดวยความกลา
หาญจนพมาแตกพาย 
  ผลการศึกษาพบวา  การปฏิบัติหนาท่ีในอบต.เกี่ยวกับการรักองคกรของตน ความ
ขยัน อดทนในการทําหนาท่ีตามบทบาทของสมาชิกอบต.อยูในระดับปานกลาง  เพราะตองมีภารกิจ
อ่ืน เชน  ทําไร ทํานา  ซ่ึงเปนอาชีพหลัก  การประชุมแตละคร้ังสมาชิกยังขาดการประชุมเสมอ 
  3)  หลักความโปรงใส คือ  การใหขอมูลอยางเปดเผยตรงไปตรงมา  ตรวจสอบได     
ดังตํานานเมืองลับแล จะไมพูดโกหก ตรงไปตรงมา  แตผูชายท่ีเขาไปอยูเมืองลับแลไมรักษาสัจจะ 
จึงตองออกจากเมืองลับแล   
  ผลการศึกษาพบวา   การปฏิบัติหนาท่ีในอบต. ยังไมคอยโปรงใส  การใชจายหรือ
อนุมัติงบประมาณสมาชิกจะรูเพียงไมกี่คน ประชาชนไมคอยรับรูและไมสามารถตรวจสอบ
งบประมาณใด ๆ  
  4)  หลักความรับผิดชอบ คือ  การรับผิดชอบตอหนาท่ีและปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย    
ตามประวัติศาสตรของพระศรีพนมมาศ ท่ีนอมรับกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว   ใหหาดอกตองกงมาทําไมกวาดขาย สืบมาจนปจจุบัน   
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  ผลการศึกษาพบวา  การปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบในอบต.  สมาชิกสภาอบต. 
มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีระดับปานกลาง  การกระจายบทบาทหนาท่ีใหสมาชิกรับผิดชอบคอน 
ขางนอย  การทํางานจะยึดกลุมพรรคพวก   
  5)  หลักความมีสวนรวม คือ  การมีสวนรวมของประชาชน  มีสวนรวมตัดสินใจและ 
รวมกันทํางาน เชน ประเพณีอัฐมีบูชาของชาวบานตําบลทุงยั้ง  อําเภอลับแล รวมกันทํา รวมกันคิด 
ถวายพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนประเพณีท่ีดีงามท่ีสืบทอดมาต้ังแตอดีตกาล 
  ผลการศึกษาพบวา  การปฏิบัติหนาท่ีในอบต. โดยภาพรวมยังขาดการมีสวนรวมใน
การทํางาน  การแสดงความคิดเห็น  การรวมตัดสินใจ  รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมท่ีอบต.จัดข้ึน  
สมาชิกยังใหความสนใจกิจกรรมนอยมาก 
  6)  หลักความคุมคา คือ  การบริหารจัดการการใชทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชนและ
คุมคาสูงสุดแกสวนรวม เชน  ประเพณีการเทศนมหาชาติ ทุก ๆ อําเภอในจังหวัดอุตรดิตถไดจัดเปน
ประเพณีสืบเนื่องมา โดยคํานึงถึงหลักความคุมคา  ตั้งแตรับกัณฑเทศนรวมกัน รับเปนเจาของกัณฑ  
ทําบุญตนไมท่ีประดับวัด  เชน  ตนกลวย  ตนออย  ตนมะพราว  รวมทั้งดอกไม  เม่ือเสร็จส้ินการ
เทศนมหาชาติจะนําไปปลูกไวท่ีบริเวณวัด  มีดอกมีผลเปนประโยชนตอไปได    
  ผลการศึกษาพบวา   การปฏิบัติหนาท่ีในอบต.ตามบทบาทหนาท่ีและชวยเหลือ
ชุมชนเกี่ยวกับงานอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง การใชทรัพยากรของอบต. เชน สถานท่ี  เคร่ืองมือ  
อุปกรณ  บริการใหกับประชาชนคอนขางนอยไมคุมคาเทาท่ีควร 
 สรุปจากผลงานวิจัยดังกลาวแสดงวา คณะผูบริหารอบต. สมาชิกสภาอบต.และประชาชน 
มีความรู  ความเขาใจหลักธรรมาภิบาลพอสมควร  แตในทางปฏิบัติยังพบปญหาท่ีไมสอดคลองกับ
หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเปนปญหาจากพฤติกรรมการปฏิบัติของฝายบริหาร สมาชิกสภาอบต.และ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ลวนเปนสาเหตุของการเกิดปญหาไดท้ังส้ิน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
พลกฤติ พัตรปาล  ยิ่งเนนย้ําวาธรรมาภิบาลท่ีเปนเพียงรูปแบบนั้นไมเพียงพอกับการแกปญหาของ
อบต.ได  ดังแนวคิดของนายแพทยประเวศ  วะสี (2547) ท่ีวา  สังคมจะหลุดพนจากปญหา
คอรรัปช่ันไดตองเกิดจากความรวมมือของภาครัฐต้ังแตระดับทองถ่ิน  ระดับชาติและภาคประชาชน  
ดังนั้นจะเห็นวาปจจัยพื้นฐานหลักท้ัง 6 ประการของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดียังไมเพียงพอ 
หรือไมสอดคลองกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับอบต.จังหวัดอุตรดิตถ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของและพฤติกรรมของผูมีอํานาจ หรือนายกอบต.ยิ่งมีความสําคัญ  
ดังนั้นการบริหารงานและการปฏิบัติงานท่ีสามารถสรางความมีสวนรวม การรวมมือรวมใจของ  
ทุกฝายและไดรับการยอมรับจากฝายตาง ๆ จึงจะทําใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอบต.     
มีความเปนไปได เพื่อการแกปญหาและการพัฒนาอบต.ใหเจริญรุงเรืองตอไป 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 64 

 สถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (2548)  ศึกษาเร่ือง การพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของจังหวัด  โดยกําหนดกระบวนงานท่ีเลือกมา
ศึกษา 5 กรณี แตในการศึกษานี้จะทบทวนขอมูลอางอิง 2 กรณี  คือ  1) การอํานวยความสะดวก 
และตอบสนองความตองการของประชาชน   2) การพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี เพื่อใหไดรูปแบบท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (best practice) พอสรุปรูปแบบได ดังนี้     
 กรณีท่ี 1 การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
(สํานักงานประกันสังคมจังหวัดลําปาง)   
 1)  การวางระบบราชการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงการบริการ 
โดยลดข้ันตอน ระยะเวลาการทํางาน ประชาชนรับรูและเขาถึงขอมูลไดหลายชองทาง มีเอกสาร 
แผนพับ ประชาสัมพันธ ประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการบริการแตละเร่ืองอยางชัดเจน มี
เจาหนาท่ีประจําจุดประชาสัมพันธตลอดเวลาทําการ มีบอรดประชาสัมพันธขาวสารท่ีทันเหตุการณ
และมีชองทางการติดตอสอบถามเร่ืองบริการไดหลายทาง เชน โทรศัพท   
 2)  เปดชองทางใหประชาชนเลือกใชบริการไดหลายทาง ไดแก  บริการแบบ     
On-line service อินเตอรเน็ต บริการชวงพักเท่ียง บริการยื่นคําขอทางไปรษณีย โทรศัพทและ 
โทรสาร  การจัดหนวยบริการเคล่ือนท่ีในงานบางสวนนอกสถานท่ี  
 3)  มีระบบรับฟงความคิดเหน็และตอบขอเรียกรองของประชาชน   วัดความพึงพอใจ    
ของผูใชบริการ โดยรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการ จัดทําแผนปรับปรุงการบริหารใหสอดคลอง  
กับความตองการของผูใชบริการ  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทํารายงาน  
 4)  จัดเจาหนาท่ีท่ีมีความพรอม  จัดอบรมเจาหนาท่ีใหสามารถทํางานแทนกันได 
สรางจิตสํานึกในการใหบริการ จัดเจาหนาท่ีดูแลขณะบริการเปนคร้ังคราวและมีแผนสับเปล่ียน 
เจาหนาท่ีประจํางานประชาสัมพันธ 
 กรณีท่ี 2 การพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (สํานักงานท่ีดิน 
จังหวัดสงขลา) ไดกําหนดกระบวนการทํางานท่ีลดข้ันตอนไดแก จํานอง ขาย ให  ไถถอน  ประเมิน
ราคาท่ีดิน  การรังวัดแบงแยกท่ีดิน  สอบเขตและรวมโฉนดท่ีดิน การออกโฉนดท่ีดินเฉพาะราย  
ข้ันตอนการติดตอรับบริการจากสํานักงานท่ีดินมีหลายขั้นตอน ลดใหเหลือนอยลง บางจุดไมอาจ
ลดข้ันตอนไดก็ปรับปรุงชองทางใหสะดวกข้ึน เชน  การโหลดใบคําขอและกรอกเอกสารลวงหนา
ยกเวนท่ีตองเซ็นช่ือตอหนาเจาหนาท่ี  มีระบบคิว  นัดจดทะเบียนลวงหนาเพื่อใหเจาหนาท่ีไดเตรียม
เอกสารไวกอน เจาหนาท่ีหมุนเวียนใหบริการตอเนื่องตลอดวัน ติดต้ังกลองรับฟงความคิดเห็น 
ประชาสัมพันธทางวิทยุกระจายเสียง เปดสายรับฟงและตอบปญหาประชาชน  บันทึกเก็บขอมูลการ
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ถือครองท่ีดินในศูนยขอมูลของกรมท่ีดินและสํานักงานท่ัวประเทศ มอบหมายหนาท่ีแทนกันได  
กรณีลงนามในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเม่ือหัวหนาฝายทะเบียนไมอยู   เปนตน  
 จากการศึกษาไดรูปแบบดังกลาวขางตนและพบวา ปจจัยความสําเร็จของการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีนั้น มีปจจัยดานผูบริหารท่ีตองมีความคิดท่ีมุงใหประชาชนเปนศูนยกลาง การ
ใหบริการตองเอาใจใสผูใชบริการ มีการอบรมพัฒนาเจาหนาท่ีใหมีพฤติกรรมเชิงบวกตอ

ผูใชบริการ มีการนําเทคโนโลยีมาใชจัดการและบริการ ความสําเร็จของการปฏิบัติท่ีเปน Best 
practices คือ การลดข้ันตอน ระยะเวลาการใหบริการ ใชระบบคิว มีผังการปฏิบัติท่ีชัดเจน มีสถานท่ี  
เอกสาร การประชาสัมพันธ ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีระบบรับฟงความคิดเห็นมาปรับปรุง  
 สรุปจากการศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ 
จังหวัด ส่ิงสําคัญท่ีจะนําไปสูการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ ผูบริหารตองมีนวตกรรมทาง
ความคิดตอการใหบริการประชาชนและสงเสริมแรงจูงใจแกผูปฏิบัติในบทบาทหนาท่ีของตนใหมี

สํานึกของการใหบริการ ซ่ึงพฤติกรรมสําคัญอยูท่ีการนําของผูบริหารหนวยงานนั้นเปนสําคัญ คือ
การมีความเปนผูนําในการประสานงานและประสานคน คือ มีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศน
เกี่ยวกับงานและมีความสามารถเก่ียวกับการจูงใจคนใหทํางานจนเกิดผลการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
 สถาบันพระปกเกลา (2548)  ไดศึกษาและจัดทําคูมือโครงการขยายผลเพ่ือนําตัวช้ีวัดการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ   โดยพัฒนาดัชนี ช้ีวัดตามกรอบ

ปจจัยพื้นฐาน 6 ประการและหลักการบริหารรัฐกิจแนวใหม(New public management) 4 หลักการ 
รวม 10  ประการและแตละองคประกอบมีตัวช้ีวัด  ดังตอไปนี้ 
  1)  หลักนิติธรรม  พัฒนาตัวชี้วัด 7 ขอ ไดแก 1) หลักการแบงแยกอํานาจ  2) หลักการ 
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ  3) หนวยงานมีหลักความผูกพันตอกฎหมายของเจาหนาท่ี   4) หนวยงาน
ไดปฏิบัติหนาที่ตามหลักความชอบดวยกฎหมายในทางเน้ือหา  5) ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงาน
มีความอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี    6) หนวยงานยึดหลัก  “ไมมีความผิดและไมมีโทษโดยไมมี
กฎหมาย”  และ 7) หนวยงานยึดหลักการทํางานภายใตกฎ ระเบียบสูงสุด 
  2)  หลักคุณธรรม  พัฒนาตัวช้ีวัด  4 ขอ ไดแก   1) การปลอดตอการทุจริต    
2) การปลอดจากการทําผิดวนิัย  3) การปลอดจากการทําผิดมาตรฐานวชิาชีพนิยมและจรรยาบรรณ   
4) ความเปนกลางของผูบริหาร 
  3)  หลักความโปรงใส  พัฒนาตัวชีว้ัด 4 ขอ ไดแก   1) ความโปรงใสดานโครงสราง 
ของระบบงาน  2) ความโปรงใสดานระบบการใหคุณ  3) ความโปรงใสของระบบการใหโทษ       
4) ความโปรงใสดานการเปดเผยของระบบงาน 
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  4)  หลักความมีสวนรวม  พฒันาตัวช้ีวัด 4 ขอ ไดแก   1) การมีสวนรวมในระดับการ 
ใหขอมูลประชาชน  2) การมีสวนรวมในระดับรับฟงความคิดเห็นและปรึกษาหารือ  3) การมีสวน
รวมในระดับวางแผน/ตัดสินใจ และ 4) พัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวมสรางความเขาใจใหกับ
สาธารณชน 
  5)  หลักความรับผิดชอบ  พัฒนาตัวชี้วัด 6 ขอ  ไดแก   1) หนวยงานมีการสรางความ 
เปนเจาของรวมกัน 2) หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน 3) หนวยงานมีการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ    4) หนวยงานมีระบบติดตามประเมินผล  5) หนวยงานมีการจัดการกับผูไมมีผลงาน  
6) หนวยงานมีแผนสํารอง 
  6)  หลักความคุมคา   พัฒนาตัวช้ีวดั 3 ขอ  ไดแก  1) ประหยัด   2) การใชทรัพยากร 
ใหเกิดประโยชนสูงสุด  และ 3) มีศักยภาพในการแขงขัน          
  7)  หลักการเปนองคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง   องคกรท่ีมีการเสริมสรางจัดหาและ     
แลกเปล่ียนความรู  ตลอดจนนําความรูใหมท่ีมาจากภายนอก และภายในองคกรจากบุคคลมา
ปรับปรุงพฤติกรรมการทํางาน  พัฒนาตัวช้ีวัด 7 ขอ ไดแก  1) มีการเรียนรูจากภายนอก   2) การ
พัฒนาการเรียนรูจากภายใน 3) มีการนําองคความรูมาใชในการปฏิบัติ  4) การเสริมสราง

ความสามารถ   5) การจัดการความรู  6) การใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยี  และ  7) การสราง
วัฒนธรรมแหงการเรียนรู 
  8)  หลักการบริหารจัดการ  หมายถึง  การบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม เนนประชาชน 
เปนหัวใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม ในฐานะที่เปนพลเมืองและเปนหุนสวนในการดําเนิน
กิจกรรมการปรึกษาหารือ  การเปดเผยขอมูล  การมีสวนรวม  การทํางานอยางโปรงใส  การทํางาน
ท่ีมีหลักการ  การยึดหลักนิติธรรมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พัฒนาตัวช้ีวัด 8 ขอ 
ไดแก   1) การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา   2)  การสํารวจความตองการของประชาชน  3) การมี 
กลยุทธในการบริหาร   4) การบริหารแบบมีสวนรวม   5) การคาดคะเนความเส่ียง  6) การศึกษาวิจัย   
7) การกระจายอํานาจและ 8) การบริการประชาชนมิใชการกํากับ 
  9)  หลักการพฒันาทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  กระบวนการท่ีสรางใหบุคลากรใน 
องคการไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน  โดยการศึกษาอบรมปฏิบัติทดลอง การพัฒนาใหเกิดความพรอม
ในการปฏิบัติหนาท่ีและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ   พัฒนาตัวช้ีวัด 10 ขอ ไดแก  1) การจัดการ
อยางบูรณาการ  2) การติดตอส่ือสาร  3) การบริหารใหเกิดการปฏิบัติงาน  4) การสรางสรรคและ          
สรางเสริม   5) การเช่ือมโยงในการทํางาน  6) การพัฒนาความสามารถ  7) การปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง    8) การสรางความไววางใจ     9) การเจาหนาท่ี   10) ความผูกพันหนวยงาน 
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  10)  หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  หมายถึง   การนําเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร  รวมท้ังระบบคอมพิวเตอร  ระบบส่ือสารท่ีมีความเร็วสูง  โดยนําขอมูล 
เสียงและวิดีทัศนมาเชื่อมโยงกัน เพื่อใหไดสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู มีผลกระทบ
ทางบวกตอความสามารถในการบริหารจัดการและการเปนองคกรเรียนรู ชวยเสริมสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศและความเปนองคกรเรียนรู  พัฒนาตัวช้ีวัด 4 
ขอ ไดแก  1) มีการจัดการชุดขอมูล  2) การมีเครือขายสารสนเทศ  3) มีการเช่ือมโยงเทคโนโลยี     
4) การนําเทคโนโลยีไปใชจริง 

 การพัฒนาตัวช้ีวัดจาก 10 องคประกอบหลัก จําแนกองคประกอบยอยและเก็บขอมูลจาก 3 
สวน คือ  ระดับหนวยงาน เพื่อประเมินการบริหารจัดการองคการ  ระดับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเพื่อ
ประเมินทัศนคติ  ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีในดานการบริหารจัดการท่ีดีและระดับผูใชบริการเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจจากบริการท่ีไดรับจากการดําเนินงานของรัฐ   ผลการทดสอบไดคําอธิบาย
ภาพรวมของ 10 หนวยงาน พบวา  มีระดับคะแนนการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 อยูในระดับปานกลาง
คอนไปทางมากจนถึงระดับมาก (0.58 ถึง 0.69) ประเด็นท่ีมีระดับคะแนนสูงสุด คือ การบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการบริหารกิจการภาครัฐท่ี 0.69 ตามพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 สําหรับคาคะแนนหลักนิติธรรม
และหลักคุณธรรมอยูในระดับ 0.81 มากท่ีสุด  สวนหลักความมีสวนรวม  หลักสํานึกรับผิดชอบและ
หลักความคุมคา มีคะแนน 0.64, 0.65, 0.64 อยูในระดับมาก ตามลําดับและหลักความโปรงใสท่ี
คะแนน 0.46 อยูในระดับตํ่าสุด จากผลการวิเคราะหมีความขัดแยงระหวางหลักคุณธรรมกับ      
หลักความโปรงใส ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวา ขอมูลท่ีเก็บอาจไมเพียงพอ เนื่องจากไมมีการบันทึก
ขอมูลเก็บไวอยางครบถวน  อีกท้ังความเปนสังคมอุปถัมภ มีการชวยเหลืออะลุมอลวยผูทําผิดใหไม
ตองรับโทษ  แสดงใหเห็นวาหนวยงานไมไดปฏิบัติตามหลักการในขอนี้ 
 จากคะแนนเฉล่ียของหนวยงาน พบวาหนวยงานราชการกําลังเรงปฏิรูปตนเอง เพื่อการ
พัฒนาใหสอดคลองกับบริบท กระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 
   โดยสรุปงานวิจัยนี้ไดแสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการแบบเดิมในระดับองคกรไม
สามารถตอบสนองผลสัมฤทธ์ิของงานตามท่ีคาดหวังได จึงตองมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการวิจัยนี้ได
ใหความสําคัญกับหลักการจัดการสมัยใหมโดยใหเหตุผลถึงหลักความสําคัญของการบริหารยุคใหม

ท่ีคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในฐานะของพลเมืองท่ีเปนหุนสวน เนนผลสัมฤทธ์ิของงาน
หรือกระบวนการทํางาน รวมท้ังการจัดการโดยผูบริหารและผูปฏิบัติตองรวมมือกันจึงจะเกิดผล  
รวมท้ังการใหความสําคัญแกลูกคาหรือผูรับบริการ ซ่ึงท้ังหมดจะตองหาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด 
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การสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของไมใชลักษณะของการกํากับราชการ  
 นอกจากนี้การจัดการท่ีสําคัญตองอาศัยความเช่ียวชาญของบุคลากรต้ังแตระดับนโยบาย

จนถึงการปฏิบัติงาน  และมีงานวิจัยหลายช้ินท่ีสะทอนใหเห็นวาการบริหารจัดการท่ีผานมาของ
องคกรทองถ่ินไมวาจะเปนอบจ.หรืออบต.ยังไมสัมฤทธิผลตามที่คาดหวังและยังจะตองไดรับการ
พัฒนาตอไป  การนําเอาหลักการบริหารจัดการสมัยใหมมาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือหรือกระบวนการ
ทํางานใหเกิดผลงานท่ีดี  ซ่ึงผูวิจัยมีขอสังเกตวา เคร่ืองมือตาง ๆ ดังกลาวขางตนเหลานั้นไมวาจะ
เปนหลักการบริหารจัดการ หลักการเปนองคการแหงการเรียนรู หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แมบางสวนจะไดมีการนําไปใชบางแลว แตหลาย
เร่ืองยังเปนส่ิงใหมสําหรับองคกรระดับทองถ่ิน โดยเฉพาะอบต.ท่ีมีขอจํากัดดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบุคลากรท่ีจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการของส่ิงเหลานั้นกอน  
จึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนาและการจัดอบรมใหองคความรู  หลักการ  วิธีการและ
กระบวนการจัดการท้ังหลายเหลานั้น  ท้ังท่ีกลาวนั้นก็จะนําไปสูการใชงบประมาณท่ีมีอยูคอนขาง
จํากัดหรือไมเพียงพออยูแลว  ตลอดจนบางกรณีท่ีเปนขอจํากัดท้ังฝายผูใหบริการและผูรับบริการท่ี
ตางฝายตางไมสามารถใหบริการและใชบริการไดเต็มศักยภาพท่ีมี  เชน บริการผานทางอินเทอรเน็ต  
เปนตน เม่ือไมสามารถใชเคร่ืองมือเหลานั้นไดจริงตามศักยภาพ ประสิทธิภาพและความคุมคาใน
การบริหารจัดการก็ยากท่ีจะเกิดข้ึนได ในท่ีสุดส่ิงท่ีตองกลับมาทบทวนถึงสาเหตุท่ีแทจริงของการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีจะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทขององคกรในแตละพื้นท่ี

นั้น ๆ เปนสําคัญ 
 สมพันธ  เตชะอธิกและคนอ่ืนๆ (2546) ศึกษาเร่ือง การประเมินผลความกาวหนาของการ
กระจายอํานาจ  กรณีศึกษา 9 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเลือก
กรณีศึกษา  อบจ. 1 แหง  เทศบาล 4 แหง  อบต. 4 แหง รวม 9 แหงในจังหวัดขอนแกน  บุรีรัมย  
มหาสารคาม และสกลนคร ในปพ.ศ. 2544  พบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงทําบทบาท
หนาท่ีของตนไดดีพอสมควร มีบางแหงท่ียังทําไดไมดีและไมไดทําตามท่ีกฎหมายกําหนด ดังน้ี 
   บทบาทการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยทั่วไปของอบต.  เปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ส่ิงแวดลอม  ไดแก  การสรางถนน  ไฟฟา  ประปา  การกําจัดขยะมูลฝอย  น้ําเสีย  บทบาทท่ีทําไดดี 
คือ การจัดทําวิสัยทัศน  นโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนแมบท 5 ป (พ.ศ.2544-2549) โดยลงพื้นท่ี
พบปะชาวบาน จัดเวทีประชาคมเพื่อศึกษาปญหาชุมชน เชิญหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาใหขอมูลใน
การจัดทําแผนแมบท สวนบทบาทที่ยังไมไดทําตามกฎหมาย (พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542) คือ การจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานมี
ความคลาดเคลื่อน ขอมูลไมทันสมัย ขาดการมีสวนรวมของประชาชน  แผนและการจัดสรร
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งบประมาณไมครอบคลุมหนาท่ีตามกฎหมาย มีการใชงบประมาณเกือบรอยละ 50 เพื่อโครงสราง
พื้นฐานเหลือรอยละ 51-58 เปนงบประมาณรายจายประจํา  มีการประนีประนอมผลประโยชน
ระหวางฝายสภาและฝายบริหารอบต. การประชุมผานโครงการจึงไมมีการแสดงความคิดเห็นเชิง
วิพากษวิจารณ มีแตอภิปรายสนับสนุนเทานั้น 
 ปญหาการบริหารจัดการของอบต. พบปญหาหลัก 2 ดานคือ ปญหาภายในองคกรและ
ปญหาพื้นท่ี คือ  มีการแทรกแซงการบริหารจัดการ  ขาดทักษะการบริหาร  สมาชิกสภาอบต.มีความ
ขัดแยงกันและไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตน  มีความขัดแยงระหวางฝายขาราชการกับฝายการเมือง   
การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลาชา ไมท่ัวถึงและไมเพียงพอกับการแกปญหา  ตลอดรวมถึง           
ประชาชนเองไมเขาใจบทบาทและสิทธิของตนเอง ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ขาดการมีสวนรวม ยัง
หวังการพ่ึงพาจากภายนอกไมคิดชวยเหลือตนเอง  
 สรุปขอสังเกต    จากการศึกษางานวิจัยหลายช้ินเกี่ยวกับปญหาของอบต.ในประเทศไทยมี
ลักษณะท่ีใกลเคียงกัน ท้ังท่ีเปนขาวหนาหนังสือพิมพสวนกลางและทองถ่ิน ตลอดจนการเก็บขอมูล
เบ้ืองตนของผูวิจัยเองพบประเด็นปญหาท่ีมีความใกลเคียงกัน  และยังพบวาการบริหารกิจการของ
อบต. ยังมีปญหาคอรรัปช่ัน  แมจะมีความพยายามใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีแลวตาม  
ลาสุดสํานักขาวเอเอฟพี รายงานวา “เพิรก”  สถาบันท่ีปรึกษาดานความเส่ียงในการลงทุนทาง
เศรษฐกิจและการเมือง  เปดเผยผลการสํารวจดานการคอรรัปช่ันใน 13 ประเทศของกลุมชาติ 
เศรษฐกิจในอาเซียน ระบุวาประเทศไทยถูกจัดอันดับรองแชมปคอรรัปช่ัน  (สยามรัฐออนไลน, 
2550, หนา 1) เชนเดียวกับการศึกษาวิจัยของ ผาสุก   พงษไพจิตรและคณะ (2546) เร่ือง ธุรกิจรัฐ
และคอรรัปช่ัน  ดังสรุปไวถึงกระบวนการสมยอมกันในโครงการขนาดใหญของรัฐระหวาง
ขาราชการกับนักการเมือง หรือระหวางขาราชการ นักธุรกิจและนักการเมือง  เพื่อใหเขาใจแนว
ทางการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยไดขอคนพบสําคัญหลายประการ ในท่ีนี้จะสรุปบางสวนของ
เนื้อหาท่ีมีความใกลเคียง หรือมีความเปนไปไดกับองคกรขนาดเล็กระดับหนวยการปกครอง
ทองถ่ิน คือ  
 1.  มีการรวมมือกันระหวางขาราชการกับนักธุรกิจ หรือระหวางขาราชการกับนักธุรกิจ
และนักการเมืองระดับรัฐมนตรี  สรางความเสียหายกับงบประมาณและความลาชาของโครงการ 

  2.  ขาราชการและนักการเมืองไดรับเงินสวนแบงรอยละ10-20 ของงบประมาณโครงการ 
  3.  ทําใหเกิดความหละหลวมในการดําเนินงาน เปดโอกาสใหทําการคอรรัปช่ันไดงาย 
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   4.  บริษัทประมูลงานไดรับความรวมมือจากขาราชการและนักการเมืองในการหาวิธี
หลีกเล่ียงกฎเกณฑและมาตรการปองกันการทุจริตในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2536 เชน  ทําแบบกอสรางใหชัดเจนนอยท่ีสุด หาขอเสนอ อางเปนโครงการเรงดวนจัดจาง 
หรือคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ 

  5. การวาจางแบบเหมารวม(turnkey) คือ งานท่ีเจาของโครงการตองการใหผูรับเหมาไป 
ตามการออกแบบ และสรางโครงการใหแลวเสร็จแตผูเดียว  

  6. อิทธิพลของนักการเมืองและดวยความรวมมือของหนวยงานดูแลโครงการทําใหละเลย 
กฎระเบียบท่ีจะทําโครงการใหไดประโยชนสูงสุดแกประชาชน เชน ละเลยเร่ืองส่ิงแวดลอม 

  7. เปดใชงานหรือทํางานแลว  ไมสามารถใชได ตองจัดงบประมาณแกไขเพิ่มเติม 
  8. ระดับการคอรรัปช่ันในหนวยงานรัฐท่ีทําการจัดซ้ือจัดจาง จะไดรับเงินสวนแบงรอยละ   

10-20 ของมูลคาโครงการ 
  งานวิจัยนี้ไดใหขอเสนอแนะการแกปญหาการสมยอมการทุจริตประการหนึ่ง คือ    

กําหนดกฎเกณฑใหชัดเจนในการปองกันปญหาการขัดกันของผลประโยชน(Conflict of interest) 
ระหวางผูประมูลกับเจาหนาท่ีรัฐ หรือระหวางผูประกอบการดวยกัน(ฮั้ว) ใหผูประมูลงานตองแจง
ความเกี่ยวพันกับบุคคล หรือนิติบุคคลเปนลายลักษณอักษร  เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  

  จากภาพการคอรรัปช่ันในสังคมไทยของแตละหนวยงาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนตางใช
การดําเนินการแกปญหาดวยระบบการบริหารกิจการท่ีดี ซ่ึงความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดตองเปนความ
รวมมือของทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีเปนหัวใจที่สําคัญท่ีสุดจะตอง
มีระบบคิดท่ีถูกตองสามารถแยกแยะส่ิงถูกออกจากส่ิงผิด มีคานิยมท่ีถูกตอง เชน ตองไมมีคานิยม
ยอมรับพฤติกรรมท่ีวา “ใคร ๆ เขาก็โกงกันท้ังนั้น”  หรือ “โกงบางไมเปนไร  ขอใหทํางานได”  
หากประชาชนยอมรับการโกงกินเปนเร่ืองธรรมดายอมเปนสัญญาณอันตรายตอสังคม เพราะไม
สามารถที่จะสรางอํานาจการถวงดุลภาครัฐ  ประสิทธ์ิ  ดํารงชัย (2543) ไดแสดงทัศนะการแกปญหา
ตองเริ่มท่ีตนตอคือ  1) การแกปญหาความไมรู เชน  ไมรูวาส่ิงท่ีทํานั้นผิด  ไมรูวาส่ิงท่ีถูกจะทํา
อยางไร  ไมรูวาถาทําผิดแลวจะเกิดผลเสียอะไร แกใครและอยางไร  ดังนั้นตองใหความรูท่ีถูกตอง
ตรงกันแกเจาหนาท่ีของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน  2) การแกปญหาความไมพอแก

ขาราชการ  ประชาชน ใหสามารถพออยูพอกิน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  3) การแกคานิยมท่ีผิด  เชน    
“คนจนเปนท่ีนารังเกียจ”  มาเปน “ความจนเปนส่ิงท่ีนารังเกียจ”  4) การปรับปรุงระบบกฎเกณฑใน
สังคมใหทันสมัยกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและไมเปนอุปสรรคตอการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี  
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 ถวิลวดี  บุรีกุลและคนอ่ืน ๆ  (2547) ไดศึกษาเร่ืองจับชีพจรประเทศไทย ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของโครงการวิจัยการวัดระดับธรรมาภิบาล ในการมองภาพกวางของมิติระบบการบริหารงานของ
รัฐบาลผานดัชนีช้ีวัด 13 ตัวช้ีวัด ไดขอคนพบ  1) กระบวนการประชาธิปไตย  คนไทยยังเช่ือม่ันใน
ระบอบประชาธิปไตย สวนองคกรตางประเทศประเมินความเปนประชาธิปไตยไทยเปดกวางใน
เร่ืองสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมืองแมจะมีขอทักทวงเร่ืองเสรีภาพส่ือมวลชนและการ

ทุจริต  2) หลักนิติธรรม   ระบบศาลยุติธรรมยังไดรับความเช่ือถือจากประชาชนในระดับท่ีดีซ่ึงส่ือ
ถึงการพัฒนาหลักนิติธรรมใหดีข้ึนได  3) สํานึกรับผิดชอบทางสังคม  4) ความโปรงใส คือ การ
แกไขปญหาขอรองเรียนสวนใหญเปนปญหาการทุจริตของหนวยงานรัฐบาล  5) การกระจายอํานาจ  
สังคมไทยมีการถายโอนอํานาจการบริหารงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานอํานาจการเงิน 
ภารกิจและการแกไขกฎหมายรองรับ มีทิศทางท่ีดีแตมีความลาชาในการดําเนินการไมแลวเสร็จทัน
ตามเปาหมายท่ีวางไว ขาดความจริงใจ ขาดการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ประชาชนเขามีสวนรวม
นอย เหลานี้เปนปญหาขัดขวางการกระจายอํานาจ  6) การมีสวนรวมของประชาชน  7) ความ
เช่ือม่ันในรัฐบาล และองคกรตาง ๆ  8) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  ความเปนธรรม  ความเสมอภาค  
ความปลอดภัย  การสนับสนุนทางสังคม  สังคมแหงการเรียนรูและส่ิงแวดลอม  

 นวลนอย  ตรีรัตนและคนอ่ืน ๆ (2546) ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของอบต. การศึกษาพบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินยัง
อยูในระดับตํ่า  แมจะมีพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  สงผลใหการดําเนินงานของอบต.ไมโปรงใสและมีปญหาการทุจริต
คอรรัปช่ัน  
 ขอคนพบของการวิจัย สรุปไดคือ 
  1)  โครงสรางการคลังของอบต. ตองพ่ึงพารายไดสวนใหญจากเงินอุดหนุนของรัฐ  
เพราะการจัดเก็บรายไดจากภาษีและคาธรรมเนียมท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองมีสัดสวนตํ่า ทําใหบทบาท
การกํากับจากภาครัฐโดยผานนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัดคงอยูในระดับสูง  
  2)  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมมีอยูจํานวนมากมาย   รวมท้ังระเบียบ 
ขอบังคับ กรอบกติกาและวิธีการมีสวนรวมของประชาชน  แตในทางปฏิบัติไมสรางชองทางท่ีเปน
รูปธรรม ประชาชนเกรงกลัวอิทธิพลทองถ่ิน  การไมรูจักกลไกทางกฎหมายในการมีสวนรวม  
ความรูสึกแปลกแยก  การไมคุนเคยกับวัฒนธรรมการมีสวนรวม  ระดับการมีสวนรวมจึงตํ่า 
  3)  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของอบต.  อยูในระดับตํ่า  เปนปญหาประสิทธิภาพ 
ของบุคลากรของอบต.  ขาดประสบการณในการบริหารโครงการต้ังแตการจัดต้ังงบประมาณ  การ
ออกแบบโครงการ  การจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจการจาง  การควบคุมงาน   
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  4)  ระดับการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับตํ่า คือ  ระดับการรวมรับรูขอมูล 
โดยท่ัวไป  แตถาตองการรับรูการดําเนินงานในรายละเอียด หรือเกิดขอสงสัยการขอขอมูลจะไมได
รับความรวมมือเทาท่ีควร 
  5)  ความสัมพนัธเชิงอํานาจของอบต.กับหนวยทางสังคม  เชน ความสัมพันธระหวาง  
อบต.กับประชาชนมีความหางเหิน  เพราะบางอบต.ยังยึดติดกับสถานภาพระบบราชการดําเนินงาน
สนองระบบราชการมากกวาประชาชนในพื้นท่ี  ประชาชนเพิกเฉยตอการทํางานของอบต.  สมาชิก
อบต.มีความสัมพันธใกลชิดกับนักการเมือง  ขาราชการและกลุมนายทุนเปนระบบอุปถัมภพึ่งพาซ่ึง
กันและกัน มีผลประโยชนรวมกัน  ประชาชนจึงไมกลาเขาไปตรวจสอบอบต. ไมกลารองเรียนผาน
หนวยงานราชการ 
  6)  ปจจัยท่ีสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  ชุมชนท่ีมีการจัดต้ังในรูปกลุม 
ตาง ๆ เชน  กลุมแมบาน  กลุมอาชีพ ประชาชนจะต่ืนตัวสูง  เห็นความสําคัญและเขาใจในการเขา
ไปมีสวนรวมในการรวมรับรู  รับฟง เสนอขอคิดเห็น  ตัดสินใจและตรวจสอบอบต.  แตถาทองถ่ิน
มีปญหาอิทธิพลอยูในระดับสูง  องคกรชุมชนและอบต.จะไมยุงเกี่ยวกันเลย 
  7)  การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของอบต.  สามารถดําเนินการ
ตรวจสอบไดเพียงรอยละ 10 ตอปเทานั้นจากผลงานท่ีมีอยูมากมาย ขณะท่ีการตรวจสอบโดย

ประชาชนก็เปนไปไดยาก เพราะมีกฎเกณฑและระเบียบท่ีซับซอนหลายกรณีเร่ืองเงียบหายไป  หรือ
ใชเวลาการตรวจสอบนาน มีการเรียกไปไกลเกล่ียทําใหประชาชนรูสึกวาการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของอบต.ไมไดผลและอาจสรางภาระแกตนเองในอนาคต 
  8)  การมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของอบต.ท่ีมีประสิทธิภาพตองมี 
การสรางกระบวนการมีสวนรวมต้ังแตข้ันเร่ิมแรกถึงข้ันตอนสุดทาย ไดแก  การรวมรับรู รับฟง  
รวมออกความเห็น รวมตัดสินใจ 

  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวของในการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เปนที่ยอมรับในปจจัย 
หลักพื้นฐาน 6 ประการตามเปาหมายของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ.2546 ไดแก  ปจจัยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส        
หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา ในการใชเปนเคร่ืองมือหรือ
กระบวนการในการบริหารจัดการและมีการพัฒนาตัวช้ีวัดเพิ่มข้ึนตามแนวทางการบริหารจัดการ

สมัยใหม เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสรางมาตรฐานการดําเนินและวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด  ท้ังนี้คงตองมอง
เขาไปสูบริบทของหนวยงานนั้น ๆ วามีความเหมาะสม หรือสอดคลองกับศักยภาพ หรือมีขอจํากัด
ท่ีสามารถทําได หรือทําไมไดมากนอยเพียงใด  ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีคาดหวังไวใน
ท่ีสุด      

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์




