
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY  
 
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กันยายน-ธันวาคม 2564 
Volume 1 No.2 September-December 2021 
 
 
 
 
 
จัดท าโดย  งานวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  เลขท่ี 680 ถนนนิตโย ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
  โทร. 081-596 5492, 094-649 6174 
  เว็บไซต์ www.fmsjournal.snru.ac.th  
  Email: jmssnru@gmail.com 

  



ก 
 

 

ข้อมูลเบื้องต้น 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY 
ปีที่ 1 ฉบบัที่ 2 กันยำยน-ธันวำคม 2564 

Volume 1 No.2 September-December 2021 
 
วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสรมิและเผยแพร่บทควำมวชิำกำรและบทควำมวจิัยในกลุ่มสำขำ 
   สังคมศำสตร์ ประกอบด้วย รัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี 
   นิเทศศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ นิตศิำสตร์ รัฐศำสตร์ กำรบริหำรกำรศกึษำ และสำขำ
   อ่ืน ๆ ทำงสังคมศำสตร์ ของคณำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำท้ังภำยในและภำยนอก
   มหำวทิยำลัย 

ก าหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 เดือนมกรำคม - เมษำยน 
     ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภำคม - สิงหำคม 
     ฉบับท่ี 3 เดือนกันยำยน - ธันวำคม 
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       รองคณบดีฝ่ำยวจิัยและบริกำรวชิำกำร 
       รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
       อำจำรย์ภคพล  คติวัฒน์ 

บรรณาธิการ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สัญญำศรณ์  สวัสดิ์ไธสง 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
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กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลัย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำติชัย  อุดมกิจมงคล 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ละมัย  ร่มเย็น 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เด่นชัย  สมปอง 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรภัทร  เริ่มศรี 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วศิน  เพชรพงศพ์ันธุ์ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะวด ี ยอดนำ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินตนำ  จันทนนท์ 
 อำจำรย์ภคพล  คติวัฒน์ 
 อำจำรย์ชฎำพร  แนบชิด 
 อำจำรย์พิศณี  พรหมเทพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ 
 ศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธปิระเสริฐ มหำวทิยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์  มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร  
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.จิตต ิ กิตติเลิศไพศำล  มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธนิันทน ์ พรหมสุวรรณ มหำวทิยำลัยกรุงเทพ 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยำกร  หวังมหำพร  มหำวทิยำลัยศรีปทุม 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สัญญำ  เคณำภูมิ  มหำวทิยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์   มหำวทิยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
        รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุเทพ  เมยไธสง  มหำวทิยำลัยมหำมกุฏรำชวทิยำลัย 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.กตัญญู  แก้วหำนำม  มหำวทิยำลัยกำฬสินธ์ุ 
       รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนันชัย  สิงห์มำตย์  มหำวทิยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปฤฐฎำง  จันทร์บุญเรือง มหำวทิยำลัยรำชภัฏเลย 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุบรรณ  เอ่ียมวจิำรณ์  มหำวทิยำลัยมหำสำรคำม 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ ปำโนรัมย์  มหำวทิยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.วำโร  เพ็งสวัสดิ ์  มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เด่นตศิักดิ์  ดอกจันทร์  มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลภัสรดำ พีชญำธรีนำถ มหำวทิยำลัยรำชภัฏเลย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปณิธี  กำรสมดี  มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัชญำ  งำมจันทร์  มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร  วชิัยรัมย์  มหำวทิยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะจินต ์ ปัทมดิลก  มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำติชัย  อุดมกิจมงคล  มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ละมัย  ร่มเย็น  มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
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 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เด่นชัย  สมปอง  มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรภัทร  เริ่มศรี  มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วศิน  เพชรพงศพ์ันธุ์   มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะวด ี ยอดนำ   มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชลี  โกกะนุช   มหำวทิยำลัยรำชภัฏเลย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศริิลักษณ์  ศรีพระจันทร์ มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิตยิำ  เนตรวงษ์  มหำวทิยำลัยสวนดุสติ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำดำ  บุบผา  มหำวทิยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
 วำ่ท่ีร้อยตรี ดร.พิศดำร  แสนชำติ       มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 อำจำรย์ ดร.เตชทัช  คลำยโศก   มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ 
       อำจำรย์ ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์   มหำวทิยำลัยนครพนม   
        อำจำรย์ ดร.สุริยะ  หำญพิชัย   มหำวทิยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ 
 วำ่ท่ีร้อยตรี ดร.พิศดำร  แสนชำติ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัชระ  อักขระ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศริิลักษณ์  ศรีพระจันทร์ 
 นำยชิษณุทัศน ์ พิชยประภำพัฒน์ 
 นำงสำวมนัสชนก  วภักดิ์เพชร 
 นำงสำวผ่องมณี  ชีแก้ว 
หมายเหตุ: บทควำมท่ีตพีิมพ์ในวำรสำรฉบับนี ้เป็นทัศนะ ลิขสิทธิ์ และควำมรับผิดชอบ 
     ของผู้เขียนเจ้ำของผลงำน 
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บทบรรณาธิการ 
 
 วำรสำรวทิยำกำรจัดกำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร ฉบับปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 ประจ ำเดือนกันยำยน 
- ธันวำคม 2564 จัดท ำข้ึนโดยคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เพื่อส่งเสริมและ
เผยแพร่บทควำมวิชำกำร บทควำมวิจัย รวมถึงบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์ในกลุ่มสำขำสังคมศำสตร์ 
ประกอบด้วย บริหำรธุรกิจ กำรบัญชี นิเทศศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ นิตศิำสตร์ รัฐศำสตร์ กำรบริหำรกำรศึกษำ 
และสำขำอ่ืน ๆ ทำงสังคมศำสตร์ของคณำจำรย์ นักวิจัย นักศึกษำท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และ
เพื่อเป็นเวทีส ำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมรู้ แนวคิด ประสบกำรณ์และสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรและ
งำนวิจัยท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยยังคงมีผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองและตรวจประเมินบทควำม 
3 ท่ำน ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 โดยใช้กำรประเมินแบบไม่เห็นกัน
ท้ังสองฝ่ำยระหว่ำงผู้นพินธแ์ละผู้ประเมิน (Double-blinded) 
 สำระส ำคัญในฉบับประกอบด้วยประเด็นหัวข้อท่ีน่ำสนใจ ได้แก่ มุมมองต่อระบบอุปถัมภ์กับระบอบ
ประชำธปิไตยในสังคมไทย กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดโดยสภำองค์กรชุมชน, กำรสังเครำะห์องค์ประกอบ
ของประสิทธิผลกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ ำเภอหว้ำนใหญ่ จังหวัดมุกดำหำร 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, มิตอิงค์ประกอบคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงศกึษำธกิำรสกลนคร จ ำกัด กำรมีสว่นร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น, มิติกำรประเมินประสิทธิผลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์ประกอบกำรวัดประสิทธิผลของ  
กำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ไทย 
 วำรสำรฯ ฉบับนี้ได้รับกำรสนับสนุน เ ป็นอย่ำงดีและต่อเนื่องจำกคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร ในกำรมุ่งมั่น พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเข้ำสู่กำรเป็นวำรสำรท่ีได้รับกำรยอมรับ
ในระดับชำติ ตำมเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) กองบรรณำธิกำรวำรสำรวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร มีควำมยินดีรับบทควำมวิจัย ( research article) บทควำมวิชำกำร 
(academic article) บทควำมปริทัศน์ (review article) และบทวิจำรณ์หนังสือ (book review) จำกผู้สนใจท้ัง
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มุมมองตอระบบอุปถัมภกับระบอบประชาธปิไตยในสังคมไทย 

PERSPECTIVES ON THE PATRONAGE SYSTEM AND DEMOCRACY 

IN THAI SOCIETY 
สัญญาศรณ สวัสดิไ์ธสง1 
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บทคัดยอ 

 ระบบอุปถัมภเปนหนึ่งในวัฒนธรรมที่อยูคูสังคมไทยมาชานาน มีอิทธิพลทั้งตอการดําเนินชีวิต การประกอบ

อาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมระบบอุปถัมภในแวดวงราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แมระบบอุปถัมภจะมีทั้งขอดี 

ขอเสีย แตมักถูกมองในดานลบวาเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่บั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการ 

นํามาสูหลากหลายปญหา ไมวาจะเปนความขัดแยง การขาดขวัญกําลังใจ ความไมเสมอภาคเปนธรรม นอกจากนี้

ระบบอุปถัมภไมเอื้อตอหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักความเทาเทียมและความเสมอภาค 

ระบบอุปถัมภจะมีลักษณะของการเปนเจานายกับลูกนอง ผูใหญกับผูนอยซ่ึงนําไปสูการใหสิทธิพิเศษ ติดสินบน

หลีกเลี่ยงกฎหมายทําใหเกิดการคอรรัปช่ัน ในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่สงเสริมให

ประชาชนตระหนักและเห็นคุณคาของการเคารพในความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น การเห็นคุณคาของเพื่อนมนุษย

และปฏิบัติตอเขาเหลานั้นอยางทัดเทียมกัน การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม ความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวม 

ในการทํากิจกรรมการเคารพกฎเกณฑกติกาของสังคม ความกลาแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค ความอดทน

อดกลัน้ในความแตกตาง เสรภีาพและความรับผิดชอบ ความเสมอภาคที่เปนธรรม และจติสํานกึสาธารณะ เปนตน 

คําสําคัญ: ระบบอุปถมัภ, ระบอบประชาธิปไตย, สงัคมไทย 
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Abstract 

 Thai society may be influenced by the patronage system in which Thai people are often 

trained to be familiar with the terms adults and minors. The younger must treat the elders with respect, 

obedience and consideration. Failure to do so, those who are younger may be blamed or criticized. At 

the same time, the adults/older may be expected by the minors to behave, act or treat the 

younger/subordinates appropriately, generously, and helpfully.  Relationships like this breed the values 

of filial piety, gratitude or reciprocal deeds—one does something with expectation to gain something in 

return. The patronage system, therefore, impedes and weakens democracy and good governance, 

especially as regards equality and egalitarianism. The patronage system contains the characteristics of 

being the bosses and subordinates or being the adults and minors. These statuses are led to some 

privileges, bribery, and legal circumvention/distortion that will be ensued by corruption. In contrast to 

patronage system, democracy enhances the people’s awareness of and respect to the others’ opinions 

and rights of others. Additionally, democracy also promotes the perception and appreciation of human’s 

values i.e. every human being should be treated equally while the public interests must be taken into 

account; people’s enthusiastic participation in joining the societal activities while complying with and 

respecting the social regulations. Advocated by the democratic doctrines, these people’s traits will be 

nourished and treasured: creative audacity and assertiveness, tolerance to varied ideas/beliefs/features, 

freedom, integrity/responsibility, just egalitarianism, and public consciousness, etc.   

Keywords : Patronage system, Democracy, Thai society 

 

บทนํา 

 “สบิพอคาไมเทาพระยาเลี้ยง” หรอื “มเีงินก็นับวานอง มทีองก็นับวาพี่” เปนสํานวนไทยที่สะทอนให

เห็นถึงวิถีชีวิตคนไทยที่มุงปลูกฝงใหรับราชการ เพราะสิบพอคาไมเทาหนึ่งขาราชการที่พระมหากษัตริยทรง

ชุบเลี้ยงเปนการแสดงความเหลื่อมล้ําของคนในการประกอบอาชีพ ถารับราชการจะไดรับการอุปถัมภจากผู

เปนนายเอื้อประโยชนดานตําแหนง หนาที่การงาน ทรัพยสินเงินทอง ผูอุปถัมภจึงเปนผูมีบารมี เปนชนชั้นนําใน

สังคม เมื่อมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม ก็จะมีปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคม มีการแบงปนและการดูแล

ทุกขสุขซ่ึงกันและกัน แตก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีการแกงแยงชวงชิงผลประโยชน เชน ทรัพยากรธรรมชาต ิ  

จนเกดิการขัดแยงกันเปนธรรมดา สังคมมนุษยจงึตองคดิคนระบบการเมอืงการปกครอง เพื่อนํามาใชอํานาจ

ตัดสินใจอยางเปนธรรม แตบอยครั้งผูมีอํานาจตัดสินใจจะใชอํานาจนั้นเพื่อประโยชนสวนตนและพวกพอง

มากกวาเพื่อสวนรวม จนตองมีการพัฒนาระบบการปกครองใหดีขึ้นตามลําดับ (โคทม อารียา, 2554)       

ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยปกครองดวยระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึง

ดําเนินการบริหารประเทศโดยยดึรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสดุ มวิีวัฒนาการทางการเมอืงการปกครองมา

อยางตอเนื่องและนาสนใจอยางยิ่ง บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามุมมองตอระบบอุปถัมภและระบอบ

ประชาธิปไตยในมิตติาง ๆ ไดแก ความหมาย ความเปนมา รูปแบบสําคญั หลักการสําคัญ เง่ือนไขของสังคม

และประเทศประชาธิปไตย ขอดีและจํากัดของระบบประชาธิปไตย อิทธิพลของระบบอุปถัมภที่สงผลตอ
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ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ และการปฏิบัติตนเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย โดยใชวิธีการศึกษา         

เชงิสังเคราะหเนื้อหา 

 

ความหมายของระบบอุปถัมภและระบอบประชาธปิไตย 

    ระบบอุปถัมภ (the patronage system) มีชื่อเรียกกันหลายอยาง เชน ระบบชุบเลี้ยงหรือระบบ

สกปรก (spoils system) ระบบเลือกที่รัก (favoritism) หรือระบบเลนพวก (nepotism ) โดยเฉพาะสังคมไทย

เปนสังคมระบบเครือญาติพึ่งพาอาศัยกันและยึดม่ันบุคคลมาแตอดีต เปนระบบเกาแกที่มีมานาน ดังที่

นักการศกึษาไดใหความหมาย ดังนี้ 

    ระบบอุปถัมภ หมายถงึ การไดรับสิทธิพิเศษจากผูใหญหรือญาติมิตรของตนเปนระบบที่ตรงขาม

กับระบบความชอบธรรม (เดโช สวุนานนท, 2545)   

    ระบบอุปถัมภ หมายถึง การค้ําจุน การค้ําชู การสนับสนุน การเลี้ยงดู (พจนานุกรมฉบับ        

ราชบัณฑติสถาน, 2542)   

    ระบบอุปถัมภ หมายถึง ระบบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยใชเหตุผลทางการเมืองหรือ

ความสัมพันธเปนหลักสําคัญโดยไมคํานงึถงึความรู ความสามารถและความเหมาะสม (วิทยากร เชยีงกูล, 2547) 

      ระบบอุปภัมภ หมายถงึ ระบบความสัมพันธที่บุคคลสองฝายที่มสีถานภาพทางสังคมไมเทาเทยีม

กัน แตอยูดวยกันไดเพราะมีลักษณะตางตอบแทนกันและกัน มีผลประโยชนรวมกัน และมีความเปนเพื่อน

ระหวางกันอยูดวย ในการนี้ฝายผูอุปถัมภมีทรัพยากรในครอบครองมากกวา เชน มีทรัพยสิน เงินทอง ที่ดิน 

อํานาจ มากกวา จึงสามารถใหการอุปการะและคุมครองแกผูรับการอุปถัมภจากการถูกกดขี่จากผูอื่น และ

จากอันตรายตาง ๆ ได สวนผูไดรับการอุปถัมภก็ตอบแทนดวยการใหความนิยมชมชอบ ใหขาวสารขอมูล

เกี่ยวกับแผนการรายของผูอื่น และเปนฐานที่ใหการสนับสนุนทางการเมืองตอผูอุปถัมภ ความสัมพันธนี้

ยั่งยนืเพราะมคีุณธรรมของผูให และความภักดขีองผูรับเปนตัวสนับสนุน (สามหนุม, 2565) 

    โดยสรุป ระบบอุปถัมภ หมายถึง การสรรหาบุคคลเขารับตําแหนงหรือการใหคุณใหโทษแก

บุคคลเปนไปตามความพอใจของผูมีอํานาจ  ซ่ึงจะสนับสนุนบุคคลที่ตนรูจักชอบพอ ญาติพี่นอง หรือผูที่

จงรักภักดตีอตนเขารับตําแหนง 

 สวนคําวา “ประชาธิปไตย” เปนคําผสมระหวาง demos + kratia (สถาบันพระปกเกลา, 2559, 

หนา 4) คํานิยามประชาธิปไตยไมเคยมีหนึ่งเดียว หากมีเปนรอยเปนพัน” ทั้งที่เปน “เรื่องปรกติธรรมดาทาง

วิชาการ” และเปน “กิจกรรมทางการเมืองชนดิหนึ่ง” รวมถึง “[ความ] ผันแปรไปตามกาลเวลาและสถานที่”

ตลอดจน “ถูกแปล [จากภาษาอังกฤษ] ไปสูภาษาอื่น และถูกทําใหมีความหมายที่เฉพาะเจาะจง ผันแปรไป

ตามบริบทของประเทศนั้น กระทั่งอาจจะมีความหมายที่ไมตรงกับในภาษาดั้งเดิม”ซ่ึงตามความเห็นของ

ผูเขียน แนนอนวาความคลาดเคลื่อนดังกลาวก็เกิดขึ้นกับการแปล “democracy” มาเปน“ประชาธิปไตย”    

ในกรณีของไทยดวย (กติตศัิกดิ ์เจมิสทิธปิระเสรฐิ, 2564, หนา 604) มผูีกลาวเกี่ยวกบัความหมายไวตาง ๆ ดังนี้ 
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ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ และการปฏิบัติตนเปนพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย โดยใชวิธีการศึกษา         

เชงิสังเคราะหเนื้อหา 

 

ความหมายของระบบอุปถัมภและระบอบประชาธปิไตย 

    ระบบอุปถัมภ (the patronage system) มีชื่อเรียกกันหลายอยาง เชน ระบบชุบเลี้ยงหรือระบบ

สกปรก (spoils system) ระบบเลือกที่รัก (favoritism) หรือระบบเลนพวก (nepotism ) โดยเฉพาะสังคมไทย

เปนสังคมระบบเครือญาติพึ่งพาอาศัยกันและยึดม่ันบุคคลมาแตอดีต เปนระบบเกาแกที่มีมานาน ดังที่

นักการศกึษาไดใหความหมาย ดังนี้ 

    ระบบอุปถัมภ หมายถงึ การไดรับสิทธิพิเศษจากผูใหญหรือญาติมิตรของตนเปนระบบทีต่รงขาม

กับระบบความชอบธรรม (เดโช สวุนานนท, 2545)   

    ระบบอุปถัมภ หมายถึง การค้ําจุน การค้ําชู การสนับสนุน การเลี้ยงดู (พจนานุกรมฉบับ        

ราชบัณฑติสถาน, 2542)   

    ระบบอุปถัมภ หมายถึง ระบบคัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยใชเหตุผลทางการเมืองหรือ

ความสัมพันธเปนหลักสําคัญโดยไมคํานงึถงึความรู ความสามารถและความเหมาะสม (วิทยากร เชยีงกูล, 2547) 

      ระบบอุปภัมภ หมายถงึ ระบบความสัมพันธที่บุคคลสองฝายที่มสีถานภาพทางสังคมไมเทาเทยีม

กัน แตอยูดวยกันไดเพราะมีลักษณะตางตอบแทนกันและกัน มีผลประโยชนรวมกัน และมีความเปนเพื่อน

ระหวางกันอยูดวย ในการนี้ฝายผูอุปถัมภมีทรัพยากรในครอบครองมากกวา เชน มีทรัพยสิน เงินทอง ที่ดิน 

อํานาจ มากกวา จึงสามารถใหการอุปการะและคุมครองแกผูรับการอุปถัมภจากการถูกกดขี่จากผูอื่น และ

จากอันตรายตาง ๆ ได สวนผูไดรับการอุปถัมภก็ตอบแทนดวยการใหความนิยมชมชอบ ใหขาวสารขอมูล

เกี่ยวกับแผนการรายของผูอื่น และเปนฐานที่ใหการสนับสนุนทางการเมืองตอผูอุปถัมภ ความสัมพันธนี้

ยั่งยนืเพราะมคีุณธรรมของผูให และความภักดขีองผูรับเปนตัวสนับสนุน (สามหนุม, 2565) 

    โดยสรุป ระบบอุปถัมภ หมายถึง การสรรหาบุคคลเขารับตําแหนงหรือการใหคุณใหโทษแก

บุคคลเปนไปตามความพอใจของผูมีอํานาจ  ซ่ึงจะสนับสนุนบุคคลที่ตนรูจักชอบพอ ญาติพี่นอง หรือผูที่

จงรักภักดตีอตนเขารับตําแหนง 

 สวนคําวา “ประชาธิปไตย” เปนคําผสมระหวาง demos + kratia (สถาบันพระปกเกลา, 2559, 

หนา 4) คํานิยามประชาธิปไตยไมเคยมีหนึ่งเดียว หากมีเปนรอยเปนพัน” ทั้งที่เปน “เรื่องปรกติธรรมดาทาง

วิชาการ” และเปน “กิจกรรมทางการเมืองชนดิหนึ่ง” รวมถึง “[ความ] ผันแปรไปตามกาลเวลาและสถานที่”

ตลอดจน “ถูกแปล [จากภาษาอังกฤษ] ไปสูภาษาอื่น และถูกทําใหมีความหมายที่เฉพาะเจาะจง ผันแปรไป

ตามบริบทของประเทศนั้น กระทั่งอาจจะมีความหมายที่ไมตรงกับในภาษาดั้งเดิม”ซ่ึงตามความเห็นของ

ผูเขียน แนนอนวาความคลาดเคลื่อนดังกลาวก็เกิดขึ้นกับการแปล “democracy” มาเปน“ประชาธิปไตย”    

ในกรณีของไทยดวย (กติตศัิกดิ ์เจมิสทิธิประเสรฐิ, 2564, หนา 604) มผูีกลาวเกี่ยวกบัความหมายไวตาง ๆ ดังนี้ 
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 ปรีดี  พนมยงค (2535, หนา 133) อธิบายวา คําวา “ประชาธิปไตย” ประกอบขึ้นดวยคําไทย 2 

คํา คือ คําวา “ประชา” ซ่ึงหมายถึงหมูคนหรือปวงชน กับคําวา “อธิปไตย” ซ่ึงหมายถึง “อํานาจสูงสุดของ

ปวงชน” ดังนัน้ แบบการปกครองประชาธิปไตยจงึตองถอืมตปิวงชนเปนใหญ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา ประชาธิปไตย” ไววา

หมายถงึ ระบอบการปกครองที่ถอืมตปิวงชนเปนใหญ  

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), 2549) กลาววา ประชาธิปไตย ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา 

democracy ซ่ึงมาจากคําภาษากรีกวา “ดีมอส = ประชาชน และ คราโตส = อํานาจ และหากจะแปลตรง ๆ 

อาจไดความวา อํานาจนั้นเปนของประชาชน ขณะที่คําวา “ประชาธิปไตย” มาจาก ประชา + อธิปไตย 

(อธิปไตย หมายถึง เปนใหญ) คือประชาชนเปนใหญ การปกครองแบบประชาธิปไตย คือ การปกครองของ

ประชาชนที่แตละคนปกครองตัวเองได 

 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) กลาววา ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองโดยกติกาที่มา

จากประชาชน และอธิบายเพิ่มเตมิวา ประชาธิปไตย มาจากคาํวา ประชา บวกกับคําวา อธิปไตย ซ่ึงแปลวา 

อํานาจสูงสุดของประเทศ “ประชาธิปไตย” จึงหมายถึงระบอบการปกครองที่อํานาจสูงสุดของประเทศ     

เปนของประชาชน ประเทศใดปกครองดวยระบอบ “ประชาธิปไตย” ประชาชนจึงมีฐานะเปน “เจาของ

ประเทศ ” เพราะประชาชนเปนเจาของอํานาจสูงสุดของประเทศ ประชาชนจึงเปนเจาของประเทศ และ       

มีเฉพาะแตประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยเทานั้น ที่ประชาชนจะเปนเจาของประเทศ           

สวนประเทศที่ปกครองดวยระบอบอื่น ประชาชนไมใชเจาของประเทศหากเปนแตเพยีงผูอาศัยเทานัน้ 

 วิสุทธ์ิ โพธ์ิแทน (2551) กลาววา ประชาธิปไตยเปนระบบการเมืองและระบอบการปกครอง        

ที่ประชาชนทัง้หลายปกครองตัวเองรวมกัน 

 อับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลาววา 

ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน (...government of           

the people, by the people, and for the people…) (Stefan Lorant, 1959) 

 จากความหมายอันหลากหลายจึงอาจสรุปความหมายของประชาธิปไตยวา หมายถึง ระบอบ    

การปกครองที่ประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานของกฎกติการวมกัน โดยยึดถือเสียงขางมากเปน

สําคัญและรับฟงเสียงขางนอย เพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน 

และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 

ความเปนมาของระบบอุปถมัภและระบอบประชาธปิไตย 

 ระบบอุปถัมภเปนระบบที่อยูในสังคมจารีตนิยมทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา เชน 

ประเทศจนีสมัยโบราณมกีารขายตําแหนงงานในราชการ ดวยสาเหตุเริ่มแรกจากการเกดิความเดอืดรอนของ

ประชาชนจากภัยธรรมชาติ ขาวยากหมากแพง กษัตริยตองการเอาเงินมาชวยเหลือประชาชน เมื่อไดเงินดี     

ก็ขายตอเนื่องกันมาเรื่อย ในยุโรปยุคศักดินา (feudalism) เจาของที่ดินรายใหญมักจะไดรับแตงตั้งใหเปน   

ขุนนาง ตอมาก็มีการขายตําแหนงและนายทหารกันอยางเปดเผย และมีการใชอํานาจหนาที่ของตําแหนง

แสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและหมูคณะ ตอมาราวคริสตศตวรรษที่ 17 ยุโรปเริ่มเปลี่ยนการปกครอง

จากระบอบราชาธิปไตยมาเปนระบอบประชาธิปไตย อํานาจของกษัตริยลดลงหรือหมดไป แตอํานาจของ

รัฐสภาเพิ่มมากขึ้น ขาราชการก็หันไปจงรักภักดีตอนักการเมืองมากขึ้น แตก็ไมคอยทําใหการแสวงหา
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ผลประโยชนสวนตัวและพรรคพวกดีขึ้นในอังกฤษ เริ่มตั้งแต ค.ศ. 1868 ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ     

ขาราชบรพิารของกษัตริยมาเปนขาราชการของชาติ (national civil service) และตอมามกีารจัดใหมกีารสอบแขงขันเขา

รับราชการแตสงวนไวเฉพาะคนชั้นสูง จนมาถึงศตวรรษที่ 19 จึงคอยๆเปลี่ยนมาเปนระบบไมเลนพรรคเลน

พวก (impartial civil service)  ในสหรัฐอเมริกาเริ่มแรกก็เปนอาณานิคมของอังกฤษ ปกครองโดยขาหลวง

ใหญอังกฤษ ระบบขาราชการก็เปนไปในระบบอุปถัมภ ตําแหนงขาราชการเปนของชนชั้นอภิสิทธ์ิชน เมื่อชาวอเมริกัน

ตอสูปลดแอกจากอังกฤษไดก็หันมาใชการปกครองในระบบประธานาธิบดี แตระบบอุปถัมภก็ยังมีการใชกัน

อยางกวางขวางรุนแรง จนมาถึงจุดผกผันที่สําคัญเมื่อประธานาธิบดี James A. Garfield ถูกฆาตกรรม     

โดยบุคคลที่ผิดหวังในการหาทางเขารับราชการไมได สภาคองเกรสของสหรัฐเมริกาจึงตรากฎหมายชื่อ 

Pendleton Act เมื่อป ค.ศ. 1883 ซ่ึงเปนการวางรากฐานระบบการบริหารขาราชการพลเรือนของสหรัฐ      

ในประเทศไทยสมัยสุโขทัยระบบขาราชการเปนระบบครอบครัว กษัตรยิเปรียบเสมือนพอของขาราชการหรือ

ขาราชบริพาร มาถึงสมัยอยุธยามีการแบงขาราชการออกเปนสองฝาย คือฝายทหาร (สมุหกลาโหม) กับฝายพลเรือน 

(สมุหนายก) ระบบขาราชการก็เปนไปในระบบอุปถัมภ ใครเปนขาราชการก็นําบุตรหลานพรรคพวกเขามารับ

ราชการ จนมาถึงสมัย ร.7 เมื่อป พ.ศ. 2471 จึงไดมีการตรา พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับแรก

ออกมา ทําใหระบบราชการพลเรอืนเริ่มเขาสูระบบคุณธรรม 

 ในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อมองยอนไปในประวัติศาสตรเราพบวาจริง ๆ แลว ประชาธิปไตย

เปนรูปแบบการปกครองที่แทบไมมีมาเลย หากจะมารุงเรืองก็แตในสองศตวรรษที่ผานมานี้เอง ระบอบ

ประชาธิปไตยไดเติบโตขึ้นอยางมากในชวงรอยปที่ผานมา ในป ค.ศ. 1900 แทบจะไมมีประเทศใดเปน

ประชาธิปไตยในความหมายปจจุบัน ในป ค.ศ. 2000 มี 85 ประเทศที่เปนประชาธิปไตย คิดเปนรอยละ 38 

ของประชากรโลก และอีก 35 ประเทศที่ เปนประชาธิปไตยบางสวน (อเล็ก วูลฟ, 2555, หนา 34)           

เปนระบอบการปกครองแบบหนึ่งซ่ึงการบรหิารอํานาจรัฐมาจากเสยีงขางมากของพลเมือง (majority vote) ผู

เปนเจาของอํานาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใชอํานาจของตนดวยตนเองหรือผานผูแทนที่เลือกไปใชอํานาจ

แทนก็ได ประชาธิปไตยยังเปนอุดมคตทิี่วาพลเมอืงทุกคนในชาตริวมกันพิจารณากฎหมายและการปฏบิัตขิอง

รัฐ และกําหนดใหพลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเทาเทียมกัน ประชาธิปไตย

เกดิขึ้นในบางนครรัฐกรกีโบราณชวงศตวรรษที่ 5 กอนครสิตกาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเอเธนสหลังการกอการกําเริบ

เมื่อ 508 ปกอนคริสตกาล ประชาธิปไตยแบบนี้เรียกวา ประชาธิปไตยทางตรง ซ่ึงพลเมืองเกี่ยวของ                

ในกระบวนการทางการเมืองโดยตรง แตประชาธิปไตยในปจจุบันเปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทน             

โดยสาธารณะออกเสียงในการเลือกตั้งและเลือกนักการเมืองเปนผูแทนตนในรัฐสภา จากนั้น สมาชิกสภา    

จะเปนผูตัดสินใจดวยเสียงขางมาก ประชาธิปไตยทางตรงยังมีอยูในระดับทองถิ่นหลายประเทศ เชน การเลือกตั้ง

สมาชกิเทศบาล อยางไรก็ด ีในระดับชาติ ความเปนประชาธิปไตยทางตรงมีเพยีงการลงประชามติ การรเิริ่ม

ออกกฎหมายและการถอดถอนผูไดรับเลอืกตัง้ 

 ประชาธิปไตยถือกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการในกรซีโบราณ แตวิธีปฏิบัติแบบประชาธิปไตยปรากฏ

ในสังคมอยูกอนแลว รวมทั้งเมโสโปเตเมีย ฟนีเซีย และอินเดีย วัฒนธรรมอื่นหลังกรีซไดมีสวนสําคัญ        

ตอวิวัฒนาการของประชาธิปไตย เชน โรมันโบราณ ยุโรป และอเมริกาเหนือและใต มโนทัศนประชาธิปไตย

แบบมีผูแทนเกิดขึ้นสวนใหญจากแนวคิดและสถาบันซ่ึงไดถูกพัฒนาระหวางยุคกลางของยุโรปและยุค       

ภูมธิรรมในการปฏวัิตอิเมรกิาและการปฏวัิตฝิรั่งเศส 
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 ประชาธิปไตยถูกเรียกวา "ระบอบการปกครองสุดทาย" และแพรหลายอยางมากไปทั่วโลก สิทธิใน

การออกเสยีงลงมติในหลายประเทศไดขยายวงกวางขึ้นเมื่อเวลาผานไปจากกลุมคอนขางแคบ (เชน ชายม่ังมี

ในกลุมชาติพันธุหนึ่ง ๆ) โดยนิวซีแลนดเปนชาติแรกที่ใหสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปแกพลเมืองทุกคน       

ใน ค.ศ. 1893 ประชาธิปไตยมักถูกเขาใจสับสนกับระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ ในบางนิยาม 

"สาธารณรัฐ" เปนประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่ง แตนยิามอื่นทําให "สาธารณรัฐ" เปนคําทีม่ีความหมายตางหาก 

ไมเกี่ยวของกัน อยางไรก็ดี แมการดําเนินการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแมจะไดรับความนิยมมาก  

ในปจจุบัน แตตองเผชญิกับปญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในปจจุบัน อยางเชน ขอพิพาทเกี่ยวกับดนิแดน การอพยพ

เขาเมือง และการกดีกันกลุมประชากรบางชาตพัินธุ เปนตน และองคการสหประชาชาตไิดประกาศกําหนดให

วันที่ 15 กันยายน ของทุกป เปนวันประชาธิปไตยสากล (http://th.wikipedia.org/wiki ประชาธิปไตย เขาถึง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558) 

 

รูปแบบสาํคัญและลักษณะเดนของระบบอุปถัมภและระบอบประชาธปิไตย 

ระบบอุปถัมภในสังคมไทยแบงไดเปน  4 รูปแบบที่สําคัญคอื (อําพัน  ถนอมงาม, 2565) 

           1. ระบบอุปถัมภในหมูญาติ เปนระบบที่ เกาแกมากระบบหนึ่งในสังคมไทยตามวัฒนธรรม

ความสัมพันธระหวางญาตอิาวุโส (พี่ พอ แม ปู ยา ตา ยาย) กับญาติผูนอง (นอง ลูก หลานเหลน) เปนความสัมพันธ

แบบอุปถัมภอยางชัดเจน ซ่ึงนาจะเปนระบบที่คงทนถาวรที่สุดดวย 

 2. ระบบอุปถัมภในหมูมิตรสหาย ความเปนเพื่อนในสังคมไทยปรากฏออกมาไดหลายรูปแบบ เชน 

เพื่อนเลน เพื่อนรวมรุน เพื่อนรวมชัน้ เพื่อนสถานศกึษา และเพื่อนตาย เปนตน ความคาดหวังระหวางเพือ่นมี

ความลึกซ้ึงและมากกวาบางสังคม เพื่อนในสังคมไทยคาดหวังตอกันและกันมากกวาความเปนเพื่อนแทจึง

มักจะวัดกันไดดวยพฤติกรรมการชวย เหลือเกื้อกูลกัน หรือการที่เพื่อนซ่ึงมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ   

สูงกวาใหความชวยเหลือแกเพื่อนผูดอยฐานะอยางสมํ่าเสมอ  ความสัมพันธฉันทเพื่อนก็จะแนนแฟนยิ่งขึ้น

จนถงึขัน้กลายเปนญาติสนิทกันก็ได เพื่อนผูทีไ่ดรับความอุปถัมภทางดานวัตถุก็จะตอบแทนดวยความจงรักภักดี 

การรูจักบุญคุณคอยปองกันเพื่อนผูใหความอุปถัมภดวยวิธีการตาง ๆ ตามสติปญญาและความสามารถ      

ที่ตนมอียู การตอบแทนบุญคุณบางครัง้ก็แสดงออกดวยการนําสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ มาใหในโอกาสอันควร 

 3. ระบบอุปถัมภในองคกรตางๆ ไมวาจะเปนของรัฐหรอืของเอกชนก็ตาม มักจะถูกมองในแงลบอยู

ตลอดเวลาวา ระบบอุปถัมภทําใหระบบบรหิารขาดประสทิธิภาพ ซ่ึงก็มีสวนจรงิอยูบาง การใชระบบอุปถัมภ

มากเกินไปก็อาจจะทําใหเกดิความระส่ําระสายเกิดการเสียขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอยู

นอกวงอุปถัมภไดเชนกัน 

 4. ระบบอุปถัมภระหวางอาชีพ เปนระบบอุปถัมภที่นาจะมีลักษณะคงทนนอยกวาแบบอื่น ๆ ที่กลาว

มาแลว  แตลักษณะอื่น ๆ ของระบบอุปถัมภก็ยังมีครบไมวาจะเปนเรื่องของการปฏิบัติตางตอบแทนความสูง

ศักดิ์ของผูอุปถัมภและความจงรักภักดีของผูรับอุปถัมภ สําหรับสังคมไทย ระบบอุปถัมภระหวางอาชีพหรือ

ขามอาชพีนี้ อาจจําแนกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คอื กลุมขาราชการ พอคา กับกลุมนักการเมอืง ชาวไรชาวนา 

การอุปถัมภระหวางขาราชการและพอคาเปนไปในรูปของการแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางดานวัตถุระหวาง

กันมากกวา คอืวาฝายราชการจะอํานวยสิทธิประโยชนใหแกพอคา นักธุรกิจ  ซ่ึงจะเปนฝายทดแทนบุญคุณ

หรอืตอบแทนดวยการใหเงินทองหรอืทรัพยสนิมคีาอยางอื่น 
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 สําหรับรูปแบบหรือตัวแบบของประชาธิปไตย มีมากมายหลายตัวแบบในโลกของความเปนจริง 

ตัวแบบตาง ๆ ของประชาธิปไตยเคลื่อนตัวอยูระหวาง 2 ขั้วใหญ  คือ ประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

(representative democracy) กับประชาธิปไตยแบบทางตรง (direct democracy) ดังภาพที่  1.1 (วิสุทธิ์        

โพธิ์แทน, 2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (ก)           (ข)         (ง) 

    ประชาธปิไตยทางตรง     ประชาธปิไตยแบบตัวแทน             อัตตาธปิไตย 

 

              ภาพที ่1.1 ตัวแบบประชาธิปไตย 

        ที่มา: วิสุทธิ์  โพธิแ์ทน (2551, หนา 112) 

 

 จากรูป เสน (ก)-(ข)-(ค) แสดงชนดิของตัวแบบทางการเมอืงทัง้หมด โดย (ก) หรอืจุดซายของเสน 

เปนจุดที่แสดงถงึตัวแบบประชาธิปไตยสมบูรณซ่ึงอาจเรียกขานกันดวยชื่อตาง ๆ เชน ประชาธิปไตยทางตรง 

(direct democracy) หรือประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (participatory democracy) (ค) คือจุดขวางของเสน

แสดงตัวแบบทางการเมอืงทัง้หมด ซ่ึงในที่นี้หมายถงึจุดที่เปนอัตตาธิปไตย (autocracy) โดยสมบูรณ มักเรยีก

กันในสมัยโบราณวา ทรราช (tyranny) หรือในสมัยใหมวาเผด็จการ (dictatorship) เปนตน สวน (ข) คือจุด

บงชี้ตัวแบบทางการเมืองซ่ึงในที่นี้ขอเรียกวาเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) ซ่ึง

เปนระบบการปกครองที่พลเมืองทุกคนมิไดใชอํานาจการปกครองรวมกันโดยตรง แตใชผานตัวแทนซ่ึงตน

เลอืกตั้งขึ้น ความเปนตัวแทนจะมากหรอืนอยขึ้นอยูกับวาพัฒนาการของการเมืองของประเทศนัน้ ๆ ยอมรับ

การมสีิทธิออกเสยีงเลือกตัง้ของพลเมอืงมากหรอืนอย แตกตางกันอยางไร ในโลกยุคใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ตั้งแตชวงครึ่งหลังศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ประเทศที่ประสบความสําเร็จในระบอบประชาธิปไตยของตน

เคลื่อนไปทางซายของเสน (ก)-(ข)-(ค) ไดมากยิ่งขึ้น กลาวอีกอยางหนึ่งไดวา ประเทศแนวหนาของระบอบ

ประชาธิปไตยคือประเทศที่สามารถผลักดันใหตัวแบบ (ข) เคลื่อนตัวเขาใกลตัวแบบ (ก) มากที่สุดน่ันเอง 

(วิสุทธิ์ โพธิ์แทน, 2551, หนา 113) 

 อยางไรก็ตาม รูปแบบสําคัญในระบอบประชาธิปไตย คือการที่ประชาชนแตละคนมาบอกแจงการเลือก

หรือตัดสินใจของตนดวยการออกเสียงหรือลงคะแนนเสียง อยางที่เรียกวามาโหวตกัน แลวประชาธิปไตย       

ก็ถือเอาเสียงขางมากของคนที่มาลงคะแนนนั้น รูปแบบนี้จะมีความหมายและไดผลจริง จนทําใหเกิด

ขอบเขตการเมอืง

ประชาธปิไตย 

ขอบเขตการเมอืง 

อํานาจนยิม 
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 สําหรับรูปแบบหรือตัวแบบของประชาธิปไตย มีมากมายหลายตัวแบบในโลกของความเปนจริง 

ตัวแบบตาง ๆ ของประชาธิปไตยเคลื่อนตัวอยูระหวาง 2 ขั้วใหญ  คือ ประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

(representative democracy) กับประชาธิปไตยแบบทางตรง (direct democracy) ดังภาพที่  1.1 (วิสุท ธ์ิ        

โพธ์ิแทน, 2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (ก)           (ข)         (ง) 

    ประชาธปิไตยทางตรง     ประชาธปิไตยแบบตัวแทน             อัตตาธปิไตย 

 

              ภาพที ่1.1 ตัวแบบประชาธิปไตย 

        ที่มา: วิสุทธ์ิ  โพธ์ิแทน (2551, หนา 112) 

 

 จากรูป เสน (ก)-(ข)-(ค) แสดงชนดิของตัวแบบทางการเมอืงทัง้หมด โดย (ก) หรอืจุดซายของเสน 

เปนจุดที่แสดงถงึตัวแบบประชาธิปไตยสมบูรณซ่ึงอาจเรียกขานกันดวยชื่อตาง ๆ เชน ประชาธิปไตยทางตรง 

(direct democracy) หรือประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (participatory democracy) (ค) คือจุดขวางของเสน

แสดงตัวแบบทางการเมอืงทัง้หมด ซ่ึงในที่นี้หมายถงึจุดที่เปนอัตตาธิปไตย (autocracy) โดยสมบูรณ มักเรยีก

กันในสมัยโบราณวา ทรราช (tyranny) หรือในสมัยใหมวาเผด็จการ (dictatorship) เปนตน สวน (ข) คือจุด

บงชี้ตัวแบบทางการเมืองซ่ึงในที่นี้ขอเรียกวาเปนประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative democracy) ซ่ึง

เปนระบบการปกครองที่พลเมืองทุกคนมิไดใชอํานาจการปกครองรวมกันโดยตรง แตใชผานตัวแทนซ่ึงตน

เลอืกตั้งขึ้น ความเปนตัวแทนจะมากหรอืนอยขึ้นอยูกับวาพัฒนาการของการเมืองของประเทศนัน้ ๆ ยอมรับ

การมสีิทธิออกเสยีงเลือกตัง้ของพลเมอืงมากหรอืนอย แตกตางกันอยางไร ในโลกยุคใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ตั้งแตชวงครึ่งหลังศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ประเทศที่ประสบความสําเร็จในระบอบประชาธิปไตยของตน

เคลื่อนไปทางซายของเสน (ก)-(ข)-(ค) ไดมากยิ่งขึ้น กลาวอีกอยางหนึ่งไดวา ประเทศแนวหนาของระบอบ

ประชาธิปไตยคือประเทศที่สามารถผลักดันใหตัวแบบ (ข) เคลื่อนตัวเขาใกลตัวแบบ (ก) มากที่สุดน่ันเอง 

(วิสุทธ์ิ โพธ์ิแทน, 2551, หนา 113) 

 อยางไรก็ตาม รูปแบบสําคัญในระบอบประชาธิปไตย คือการที่ประชาชนแตละคนมาบอกแจงการเลือก

หรือตัดสินใจของตนดวยการออกเสียงหรือลงคะแนนเสียง อยางที่เรียกวามาโหวตกัน แลวประชาธิปไตย       

ก็ถือเอาเสียงขางมากของคนที่มาลงคะแนนนั้น รูปแบบนี้จะมีความหมายและไดผลจริง จนทําใหเกิด

ขอบเขตการเมอืง

ประชาธิปไตย 

ขอบเขตการเมอืง 

อํานาจนยิม 
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ประชาธิปไตยที่ดีก็ตอเมื่อมันมีเนื้อหาสาระอยูขางใน คือการที่ผูคนออกเสียงนั้นมีสติปญญาและเลือก

ตัดสนิใจดวยการใชสตปิญญาอยางแทจรงิ ไมอยูใตการครอบงําของโลภะ โทสะ และโมหะ 

 สําหรับลักษณะเดนของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยทั่วไปมีดังตอไปนี้ คือ 1) มี

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 2) ประชาชนไดรับการประกันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 3) ประชาชนมี

สวนรวมในการปกครองบริหารในมิติตาง ๆ 4) มีการใชหลักนิติธรรม (rule of law) ในการปกครองบริหาร

ประเทศ และ 5) ผูใชอํานาจจะตองมีจิตวิญญาณเปนประชาธิปไตย มีมารยาททางการเมือง ขณะเดียวกัน

ประชาชนทั่วไปจะตองมีจติวิญญาณ คานิยมของความเปนประชาธิปไตย โดยที่กลาวมาคือลักษณะทั่ว ๆ ไป

ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ถามีการละเมิดหลักการดังกลาวก็ถือวาเปนสิ่งที่แปลกแยกไป

จากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประเด็นสําคัญที่สุดคือ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  

ที่นํามาใชในหลายประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกําลังพัฒนา มักจะไมสมบูรณแบบในคณุลักษณะตาง ๆ 

ที่กลาวมาแลว เปนตนวา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีการปฏิบัติที่ผิดทํานองครองธรรม เชน การเลือกตั้ง      

ไมบริสุทธ์ิและเที่ยงธรรมมกีารโกงการเลือกตัง้ มีการใชเงินซ้ือเสยีง มกีารบังคับขูเข็ญ มีการนับคะแนนแบบ

ฉอโกง นอกจากนั้นยังใชอํานาจขมขู ทั้งหมดนี้ทําใหระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยผิดเพี้ยนไปจาก

หลักการที่ควรเปน ที่สําคัญที่สุด ผูไดอํานาจรัฐลุแกอํานาจ ละเมิดหลักนิติธรรม ฉอราษฎรบังหลวง เลน

พรรคเลนพวก ขาดอุดมการณ ขาดการเสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากนั้นยังไมไดปฏิบัติตาม

ประเพณีการปกครองแบบประชาธิปไตย ขาดมารยาททางการเมอืงขาดจรยิธรรมและความศรัทธาตอระบบ

อยางแทจรงิ และนี่คือปญหาที่เกิดขึ้นจนนําไปสูการใชอํานาจกองกําลังจัดตั้งทําการยึดอํานาจทางการเมือง 

ที่เรียกวารัฐประหาร และบอยครั้งเรียกวา การปฏิวัติ หรือการปฏิรูป แตทั้งหมดนี้คือจุดลบและอุปสรรค

อยางยิ่งตอการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ตอเนื่องและยั่งยืน (สถาบันพระปกเกลา, 

2559, หนา 5) 

 

หลักการสําคัญของประชาธปิไตย 

 หลักการที่สําคัญของประชาธิปไตย (principles of democracy) ประกอบดวย 4 หลักการ ไดแก    

1) หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน 2) หลักสิทธิและเสรีภาพ 3) หลักความเสมอภาค และ 4) หลัก

ภราดรภาพ โดยมรีายเอยีดดังนี้ (วิสุทธ์ิ โพธ์ิแทน, 2551, หนา 49) 

 1. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน (popular sovereignty or sovereignty of the people) 

ประชาธิปไตยนั้นถอืวาอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออํานาจอธิปไตยนั้นเปนของประชาชนทุกคน

รวมกัน และประชาชนผูเปนเจาของอํานาจเปนผูรวมกันในการใชอํานาจนี้ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชนเอง นี่เปนหลักเหตุผลธรรมดาที่วาไมมีใครจะทราบความตองการที่แทจริงของตน

ไปมากกวาตนเอง ดวยเหตุนี้ในทางทฤษฎี ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติ นั้นหลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน             

จึงแสดงออกไดในเรื่องสําคัญ ๆ เชน การที่ประชาชนมีสวนเกี่ยวของและมีสวนรวมในกิจกรรทั้งหลายของ

สังคมทั้งดานการเมือง สังคม และเศรษฐกจิ เปนตน การปกครองโดยเสยีงขางมากที่เคารพสทิธิของฝายขาง

นอย การยอมรับการมฝีายคาน 

 2. หลักสิทธิและเสรีภาพ คําสามคําคือ สิทธิ (right) เสรีภาพ (liberty) และอิสรภาพ (freedom)   

ในตัวของมันเองอาจมีความหมายแตกตางกันอยูบาง กลาวคือ สิทธิ หมายถึง ประโยชนที่กฎหมายรับรอง

และคุมครองให เสรีภาพ หมายถึง โอกาสที่จะเลือกทําหรือไมทําระหวางทางเลือกหลายทางตามความปรารถนา
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ของตนโดยปราศจากขอบังคับหรือขอจํากัด จะจํากัดไดก็แตโดยกฎหมายเทานั้น สวน อิสรภาพ หมายถึง 

การทําหรืองดเวนสิ่งที่จะทําสิ่งใดๆ ก็ไดที่ ไมละเมิดผูอื่น เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง 

ความสามารถของคนที่จะกระทําหรืองดเวนกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไดภายในขอบเขตขอกําหนดของกฎหมาย 

ซ่ึงกฎหมายนั้นออกโดยวิถีทางประชาธิปไตยคือ ออกโดยผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตั้งมาอยางเปน

ประชาธิปไตย ดังนั้น เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจึงไมใชการทําอะไรก็ไดตามใจตนเอง เพราะการทํา

อะไรตามใจตนเองโดยไมคํานงึถงึจติใจของคนอื่น ๆ นั้นเปนลักษณะของเผด็จการสวนบุคคลที่อาจเรียกไดวา

เปน “อัตตาธิปไตย” (autocracy) ฉะนั้น เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่ตองมีขอจํากัดอันเปน

ขอบเขตที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคมมนุษยผูเจริญ แตขอจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะตองมีลักษณะที่ทําให

เสรีภาพมีอยูกวางขวางมากกวาไมไมขอจํากัด การกลาวเชนนี้อาจจะดูขัดกันอยูในตัวเอง แตถาหาก

พจิารณาอยางลกึซ้ึงรอบดานแลวจะเห็นวาไมมอีะไรขัดแยงกันเลยอยางที่จอหน ลอก เขยีนไววา “...ที่ใดไมมี

กฎหมาย ที่น่ันจะไมมีเสรีภาพ...” โดยทั่วไปนั้น เสรีภาพพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย ไดแก 1) เสรีภาพ      

ในการคิดและการไตรตรอง 2) สิทธิในการเปนราษฎรของรัฐ 3) เสรีภาพในการเลือกตั้ง 4) เสรีภาพในการ

นับถือศาสนา 5) เสรีภาพในการเคลื่อนไหวหรือยายที่อยู 6) เสรีภาพในการประชุมกันและรวมตัวกันเปน

กลุมหรือสมาคม 7) เสรีภาพที่จะไมถูกรัฐหรือใครกระทําการใด ๆ ตอตนตามอําเภอใจ และ 8) เสรีภาพ

พื้นฐานอื่น ๆ อันเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของคน 

  3. หลักความเสมอภาค (equality)  ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนั้นไมไดหมายความวา

ทุกคนในสังคมจะตองเทาเทียมกันหรือเหมือนกันหมดในทุกดาน เพราะมันเปนสิ่งเปนไปไมไดเนื่องจากเปน

การขัดธรรมชาติของมนุษย แตความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยหมายความวา การที่ราษฎรทุกคน  

ในประเทศมีความเสมอภาคหรือความเทาเทียมกันพื้นฐานในเรื่องสําคัญ ๆ ที่เปนไปไดในฐานะที่เปนมนุษย

ปุถุชนอันจะทําใหทุกคนมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและกอใหเกิดความยุติธรรมในสังคมโดยเปรียบเทียบ

ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เปนหลักการที่วารัฐจะตองใหหลักประกันแกราษฎรทุกคนใหไดรับและมีความเสมอ

ภาคพื้นฐานอยางทั่วหนาโดยไมนําเอาเรือ่งเชื้อชาติ สีผิว รูปรางหนาตา ฐานะ ศาสนา ภาษาพูด ฯลฯ มาเปน

สิ่งขวางกั้นหรือเปนขอจํากัด ความเสมอภาคพื้นฐานดังกลาว ไดแก ความเสมอภาคทางการเมือง (political 

equality) ความเสมอภาคตามกฎหมาย (equality before the law) ความเสมอภาคในโอกาส (equality of 

opportunity) ความเสมอภาคทางสงัคม (social equality) ความเสมอภาคทางเศรษฐกจิ (economic equality)  

4. หลักภราดรภาพ และเคารพเหตุผล (fraternity and respect for reason) ในการปกครองตัวเอง

รวมกันของประชาชนนั้น เมื่อคนในสังคมมีโอกาสและเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมไดอยาง

กวางขวาง การมีสวนรวมดังกลาวไมวาจะเปนเรื่องทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม ยอมทําได

อยางสันติและหาขอยุติที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับกันถาคนทั้งหลายมีความเคารพซ่ึงกันและกัน (mutual 

respect) และมีความรักความปรารถนาดีตอกันเปรยีบประดุจญาติพี่นองที่เรยีกวามีภราดรภาพ การมีภราดรภาพ

และการยึดม่ันในหลักเหตุผลประกอบกับขอเท็จจรงิที่ชัดเจนนัน้ ยอมทําใหคนในสังคมสามารถรวมมอืกันทํา

กจิกรรมทัง้หลายที่เปนประโยชนตอสวนรวมของสังคมและและประเทศชาตไิดโดยไมเหลือบากวาแรง ฉะนั้น

หลักการเรื่องภราดรภาพและหลักเหตุผลจึงมีความสําคัญขั้นพื้นฐานอันเปนหนึ่งของการสรางพัฒนาและ

รักษาไวซ่ึงประชาธิปไตยที่พึงประสงค โดยทุกคนควรตระหนักวานอกจากตนจะมีสิทธิ เสรีภาพ สิทธิเสมอ

ภาคแลว แตละคนควรมหีนาที่ทํานุบํารุงและรกัษาประเทศชาตใิหเจรญิรุงเรอืงดวยความสามัคค ีกลมเกลยีว

กันและสนับสนุนสงเสรมิความดงีามของกันและกัน 
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ของตนโดยปราศจากขอบังคับหรือขอจํากัด จะจํากัดไดก็แตโดยกฎหมายเทานั้น สวน อิสรภาพ หมายถึง 

การทําหรืองดเวนสิ่งที่จะทําสิ่งใดๆ ก็ไดที่ ไมละเมิดผูอื่น เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง 

ความสามารถของคนที่จะกระทําหรืองดเวนกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไดภายในขอบเขตขอกําหนดของกฎหมาย 

ซ่ึงกฎหมายนั้นออกโดยวิถีทางประชาธิปไตยคือ ออกโดยผูแทนราษฎรที่ไดรับเลือกตั้งมาอยางเปน

ประชาธิปไตย ดังนั้น เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจึงไมใชการทําอะไรก็ไดตามใจตนเอง เพราะการทํา

อะไรตามใจตนเองโดยไมคํานงึถงึจติใจของคนอื่น ๆ นั้นเปนลักษณะของเผด็จการสวนบุคคลที่อาจเรียกไดวา

เปน “อัตตาธิปไตย” (autocracy) ฉะนั้น เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่ตองมีขอจํากัดอันเปน

ขอบเขตที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคมมนุษยผูเจริญ แตขอจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะตองมีลักษณะที่ทําให

เสรีภาพมีอยูกวางขวางมากกวาไมไมขอจํากัด การกลาวเชนนี้อาจจะดูขัดกันอยูในตัวเอง แตถาหาก

พจิารณาอยางลกึซ้ึงรอบดานแลวจะเห็นวาไมมอีะไรขัดแยงกันเลยอยางที่จอหน ลอก เขยีนไววา “...ที่ใดไมมี

กฎหมาย ที่น่ันจะไมมีเสรีภาพ...” โดยทั่วไปนั้น เสรีภาพพื้นฐานระบอบประชาธิปไตย ไดแก 1) เสรีภาพ      

ในการคิดและการไตรตรอง 2) สิทธิในการเปนราษฎรของรัฐ 3) เสรีภาพในการเลือกตั้ง 4) เสรีภาพในการ

นับถือศาสนา 5) เสรีภาพในการเคลื่อนไหวหรือยายที่อยู 6) เสรีภาพในการประชุมกันและรวมตัวกันเปน

กลุมหรือสมาคม 7) เสรีภาพที่จะไมถูกรัฐหรือใครกระทําการใด ๆ ตอตนตามอําเภอใจ และ 8) เสรีภาพ

พื้นฐานอื่น ๆ อันเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของคน 

  3. หลักความเสมอภาค (equality)  ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนั้นไมไดหมายความวา

ทุกคนในสังคมจะตองเทาเทียมกันหรือเหมือนกันหมดในทุกดาน เพราะมันเปนสิ่งเปนไปไมไดเนื่องจากเปน

การขัดธรรมชาติของมนุษย แตความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยหมายความวา การที่ราษฎรทุกคน  

ในประเทศมีความเสมอภาคหรือความเทาเทียมกันพื้นฐานในเรื่องสําคัญ ๆ ที่เปนไปไดในฐานะที่เปนมนุษย

ปุถุชนอันจะทําใหทุกคนมีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยและกอใหเกิดความยุติธรรมในสังคมโดยเปรียบเทียบ

ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เปนหลักการที่วารัฐจะตองใหหลักประกันแกราษฎรทุกคนใหไดรับและมีความเสมอ

ภาคพื้นฐานอยางทั่วหนาโดยไมนําเอาเรือ่งเชื้อชาติ สีผิว รูปรางหนาตา ฐานะ ศาสนา ภาษาพูด ฯลฯ มาเปน

สิ่งขวางกั้นหรือเปนขอจํากัด ความเสมอภาคพื้นฐานดังกลาว ไดแก ความเสมอภาคทางการเมือง (political 

equality) ความเสมอภาคตามกฎหมาย (equality before the law) ความเสมอภาคในโอกาส (equality of 

opportunity) ความเสมอภาคทางสงัคม (social equality) ความเสมอภาคทางเศรษฐกจิ (economic equality)  

4. หลักภราดรภาพ และเคารพเหตุผล (fraternity and respect for reason) ในการปกครองตัวเอง

รวมกันของประชาชนนั้น เมื่อคนในสังคมมีโอกาสและเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมไดอยาง

กวางขวาง การมีสวนรวมดังกลาวไมวาจะเปนเรื่องทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม ยอมทําได

อยางสันติและหาขอยุติที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับกันถาคนทั้งหลายมีความเคารพซ่ึงกันและกัน (mutual 

respect) และมีความรักความปรารถนาดีตอกันเปรยีบประดุจญาติพี่นองที่เรยีกวามีภราดรภาพ การมีภราดรภาพ

และการยึดม่ันในหลักเหตุผลประกอบกับขอเท็จจรงิที่ชัดเจนนัน้ ยอมทําใหคนในสังคมสามารถรวมมอืกันทํา

กจิกรรมทัง้หลายที่เปนประโยชนตอสวนรวมของสังคมและและประเทศชาตไิดโดยไมเหลือบากวาแรง ฉะนั้น

หลักการเรื่องภราดรภาพและหลักเหตุผลจึงมีความสําคัญขั้นพื้นฐานอันเปนหนึ่งของการสรางพัฒนาและ

รักษาไวซ่ึงประชาธิปไตยที่พึงประสงค โดยทุกคนควรตระหนักวานอกจากตนจะมีสิทธิ เสรีภาพ สิทธิเสมอ

ภาคแลว แตละคนควรมหีนาที่ทํานุบํารุงและรักษาประเทศชาตใิหเจรญิรุงเรอืงดวยความสามัคค ีกลมเกลยีว

กันและสนับสนุนสงเสรมิความดงีามของกันและกัน 
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เงื่อนไขของสังคมและประเทศประชาธปิไตย 

คนที่อยูรวมสรางสรรคพัฒนาประชาธิปไตยนั้นเปนคนที่ใชปญญา เขามุงพัฒนาที่จะสรางสรรค

ประโยชนสุขแกชวิีตและสังคมดวยการใชปญญาพิจารณา เลือกเฟนวินิจฉัยวาอะไรเปนความจริง ความถูกตองดีงาม 

เปนประโยชนที่แทจริง เพื่อที่จะทําตามที่มองเห็นดวยปญญานั้นใหบรรลุประโยชนสุขที่แทจริง (พระพรหม

คุณาภรณ, 2553, หนา 49) ในทางตรงกันขามสังคมประชาธิปไตยที่มีการเรียกรองสิทธิ เสรีภาพโดยไม

ตองการใหมกีฎ กติกามาบังคับตน หนวยงานภาคเอกชน องคกรสือ่ ประชาชนในชุมชน หรอืกลุมตาง ๆ บาง

กลุมก็เรยีกรอง การดูแลตนเองจัดตัง้องคกรของตนขึ้นมาตรวจสอบกันเอง แตสุดทายบางองคกรกด็ูแลกลุม

ตนเองไมใหใชเสรภีาพที่ไปกระทบผูอื่นไมได ดังนัน้ การทีจ่ะพัฒนาประเทศดวยวิถปีระชาธิปไตยจงึตองทําให

ประชาชนในสังคมเขาใจกติกา เง่ือนไขที่จะอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคม โดยไมใชสิทธิเสรีภาพตามใจตน

แลวไปละเมดิสทิธิผูอื่น ไดแก (รัชฏาภรณ แกวสนทิ และคณะ, 2556) 

           1. เคารพกฎหมาย นักประชาธิปไตยตองเคารพกฎหมาย ไมฝาฝนกฎ กติกาของสังคม 

หากทําผิดก็ตองยอมรับผลตามที่บัญญัติไวในกฎ กติกานั้น จะอางวาไมรู ไมยอมรับไมได หากเห็นวา กฎ 

กติกาที่ใชบังคับนั้นไมถูกตอง ไมเปนธรรม ก็ตองผลักดันใหมีการแกไขหรือเรียกรองความเปนธรรมตาม

วิถทีางทีถู่กตอง 

           2. มีความรับผิดชอบ ทุกคนตองรับผิดชอบในหนาที่หรือบทบาทที่ตนไดรับ หรือ

รับผิดชอบในการกระทําของตน ไมปดความรับผิดชอบใหเกดิความเสยีหายแกผูอืน่หรอืสังคม 

           3. เคารพความแตกตางและใชเหตุผล ในสังคมประชาธิปไตย นอกจากการรับผิดชอบ

ตัวเองแลวยังตองดาํรงตนอยูอยางมีเหตุผล แสวงหาขอมูล ไมใชอารมณหรือจนิตนาการ หรือความชอบ ไม

ชอบสวนตัว และตองเขาใจวาบุคคลแตละคนมคีวามแตกตางกันทั้งดานความคิด และพฤติกรรมตาง ๆ ตาม

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมตามภูมิหลังของแตละคน แตตราบใดที่ใครไมละเมิดสิทธิ ชีวิต ความสงบสุข

หรอืผลประโยชนของผูอื่น ของสวนรวม ก็เปนสทิธิอันชอบธรรมที่ทุกคนที่จะมคีวามคดิเห็นมพีฤตกิรรม หรือ

วิถชีวิีตที่แตกตางได โดยไมไประรานผูที่แตกตางไมวาจะดวยทางกาย วาจา และใจ 

            4. ประชาชนมีสวนรวม  สังคมประชาธิปไตย รัฐตองเคารพสิทธิ ชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน เคารพวิถชีีวิต ศลิปวัฒนธรรมอันดี ภูมปิญญาของทองถิน่ หากรัฐจะทําหรอือนุญาตใหผูใดดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนได

เสยีอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชนหรอืชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การกําหนดนโยบาย หรอืการออกกฎ

ที่กระทบตอประชาชน ก็ตองใหประชาชนมสีวนรวมแสดงความคดิเห็น รัฐตองสงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวม

ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ทั้งตองสงเสรมิใหการศกึษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขแกประชาชน 

           5. ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกรูปแบบ โดยรวมกับบุคคลหรือองคกรอิสระตาง ๆ 

เพื่อใหรัฐใชอํานาจชอบธรรม ใชงบประมาณอยางโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนกับประชาชนโดยรวม โดยใช

กลไกที่มีอยูในสังคม รวมถึงการเขาชื่อถอดถอนนักการเมืองทุกระดับ หรือขาราชการระดับสูงที่ทําผิด

กฎหมาย หรอืทําใหเกดิความเสยีหายตอประชาชน 

 คนในสังคมประชาธิปไตยที่จะปกครองตนเองได และปกครองกันเองไดนั้น จะตองใชปญญาให

มาก จะตองใชความคิดพิจารณาเหตุผล สิ่งที่จะทําหรือแสดงออกมาจะเกิดเกิดจากปญญาเปนไปดวย

ความรูความเขาใจ เชน รูเขาใจขอมูลของเรื่องราวอยางชัดเจน รูเขาใจในเหตุและสามารถหยั่งถึงผลในเรื่อง

 

11 

 

นั้น ๆ รูและเขาใจเหตุปจจัยวาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอยางไร มีเหตุปจจัยมาอยางไร สืบสาวใหไดตนตออยาง

ถูกตอง ซ่ึงจะตองมีการใชปญญาอยางจริงจัง เพราะฉะนั้นในสังคมประชาธิปไตยจึงย้ําเนนเรื่องการศึกษา

เปนอยางยิ่ง เพื่อย้ําความสําคัญในเรื่องนี้ อาจจะตองใชคําวา ตองมีการใชปญญาอยางยวดยิ่ง (พระพรหม

คุณาภรณ, 2553, หนา 36) 

 อยางไรก็ตาม การพิจารณาวาพฤติกรรมใดเปนประชาธิปไตยหรือไม ก็ใหพิจารณาวา พฤติกรรม

นั้นเปนไปเพื่อประโยชนของใคร หากเปนไปเพื่อประโยชนของคนสวนใหญก็นับไดวาเปนพฤติกรรม หรือการเคลื่อนไหว    

ที่เปนประชาธิปไตย แตหากพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหว ที่มีคนจํานวนมากเพียงใด หากเปนไปเพื่อ

ประโยชนของคนคนเดียว หรือคนบางกลุม ก็ไมถือวาเปนประชาธิปไตย ดังทานพุทธทาสกลาวไววา 

“ประชาธิปไตยคอืประโยชนประชาชนเปนใหญ ไมใชประชาชนเปนใหญ” 

 สําหรับประเด็นการเปนประเทศประชาธิปไตยมีนักวิชาการทางรัฐศาสตรชาวอเมริกันผูมีชื่อเสียง

คนหนึ่งชื่อ ออสติน แรนน ี(Austin Ranney), อางถึงใน วิสุทธิ์ โพธิ์แทน, 2551, หนา 47) ไดเปรียบเทียบกลุม

ประเทศที่เปนประชาธิปไตย กลุมประเทศที่ใกลประชาธิปไตย กลุมประเทศเผด็จการ และกลุมประเทศ     

ใกลเผด็จการ ไวดังนี้  

 - กลุมประเทศประชาธปิไตย เชน ออสเตรเลยี อังกฤษ สหรัฐอเมรกิา 

 - กลุมประเทศใกลประชาธปิไตย เชน เม็กซิโก เกาหลไีต ไตหวัน 

 - กลุมประเทศเผด็จการ เชน ควิบา ลเิบยี ซาอุดอิารเบยี 

 - กลุมประเทศใกลเผด็จการ เชน แอลจเีรยี มาล ีพมา 

 เมื่อไดศึกษาแนวความคิดตาง ๆ ที่นําไปสูอุดมการณหรือหลักการของประชาธิปไตยและเมื่อ

พิจารณาจากประเทศประชาธิปไตยตาง ๆ ในความเปนจริงก็จะพบวา การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเปน

ประชาธิปไตยไดนัน้ ประเทศนั้นตองเชื่อและยดึถอือุดมการณหรือหลักการประชาธิปไตย แลวตองสรางและ

รักษาไวซ่ึงสถาบันการเมืองการปกครองที่เปนประชาธิปไตย ควบคูไปกับการที่มีวัฒนธรรมการเมืองหรือวิถีชีวิต      

ที่เปนประชาธิปไตยดวย ซ่ึงมลีักษณะเชื่อมโยงสัมพันธกัน ดังภาพที่ 1.2 

 
ภาพที ่1.2 องคประกอบของประเทศประชาธิปไตย 

ที่มา: วิสุทธิ์ โพธิ์แทน (2551, หนา 48) 

 

ประเทศ

ประชาธิปไตย 
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นั้น ๆ รูและเขาใจเหตุปจจัยวาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอยางไร มีเหตุปจจัยมาอยางไร สืบสาวใหไดตนตออยาง

ถูกตอง ซ่ึงจะตองมีการใชปญญาอยางจริงจัง เพราะฉะนั้นในสังคมประชาธิปไตยจึงย้ําเนนเรื่องการศึกษา

เปนอยางยิ่ง เพื่อย้ําความสําคัญในเรื่องนี้ อาจจะตองใชคําวา ตองมีการใชปญญาอยางยวดยิ่ง (พระพรหม

คุณาภรณ, 2553, หนา 36) 

 อยางไรก็ตาม การพิจารณาวาพฤติกรรมใดเปนประชาธิปไตยหรือไม ก็ใหพิจารณาวา พฤติกรรม

นั้นเปนไปเพื่อประโยชนของใคร หากเปนไปเพื่อประโยชนของคนสวนใหญก็นับไดวาเปนพฤติกรรม หรือการเคลื่อนไหว    

ที่เปนประชาธิปไตย แตหากพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหว ที่มีคนจํานวนมากเพียงใด หากเปนไปเพื่อ

ประโยชนของคนคนเดียว หรือคนบางกลุม ก็ไมถือวาเปนประชาธิปไตย ดังทานพุทธทาสกลาวไววา 

“ประชาธิปไตยคอืประโยชนประชาชนเปนใหญ ไมใชประชาชนเปนใหญ” 

 สําหรับประเด็นการเปนประเทศประชาธิปไตยมีนักวิชาการทางรัฐศาสตรชาวอเมริกันผูมีชื่อเสียง

คนหนึ่งชื่อ ออสติน แรนน ี(Austin Ranney), อางถึงใน วิสุทธ์ิ โพธ์ิแทน, 2551, หนา 47) ไดเปรียบเทียบกลุม

ประเทศที่เปนประชาธิปไตย กลุมประเทศที่ใกลประชาธิปไตย กลุมประเทศเผด็จการ และกลุมประเทศ     

ใกลเผด็จการ ไวดังนี้  

 - กลุมประเทศประชาธิปไตย เชน ออสเตรเลยี อังกฤษ สหรัฐอเมรกิา 

 - กลุมประเทศใกลประชาธิปไตย เชน เม็กซิโก เกาหลไีต ไตหวัน 

 - กลุมประเทศเผด็จการ เชน ควิบา ลเิบยี ซาอุดอิารเบยี 

 - กลุมประเทศใกลเผด็จการ เชน แอลจเีรยี มาล ีพมา 

 เมื่อไดศึกษาแนวความคิดตาง ๆ ที่นําไปสูอุดมการณหรือหลักการของประชาธิปไตยและเมื่อ

พิจารณาจากประเทศประชาธิปไตยตาง ๆ ในความเปนจริงก็จะพบวา การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเปน

ประชาธิปไตยไดนัน้ ประเทศนั้นตองเชื่อและยดึถอือุดมการณหรือหลักการประชาธิปไตย แลวตองสรางและ

รักษาไวซ่ึงสถาบันการเมืองการปกครองที่เปนประชาธิปไตย ควบคูไปกับการที่มีวัฒนธรรมการเมืองหรือวิถีชีวิต      

ที่เปนประชาธิปไตยดวย ซ่ึงมลีักษณะเชื่อมโยงสัมพันธกัน ดังภาพที่ 1.2 

 
ภาพที่ 1.2 องคประกอบของประเทศประชาธิปไตย 

ที่มา: วิสุทธ์ิ โพธ์ิแทน (2551, หนา 48) 

 

ประเทศ

ประชาธิปไตย 
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        โดยสรุป ประชาธิปไตยในมุมมองตาง ๆ มีประเด็นที่ตองตอกย้ําคือ หลักการแหงเสรีภาพ 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หลักความเปนธรรม ที่เปนเบาหลอมของประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยเปนจิตวิญญาณ 

สังคมประชาธิปไตยจึงไมใชเปนเพียงชุมชนที่ประกอบดวยผูคนที่อยูดวยกันอยางเสรีและเสมอภาค แตเปน

ชุมชนที่มสีมาชกิมอีิสรภาพในการตัดสินใจดวยตนเอง มชีีวิตอยูอยางสมศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษยรวมกอสราง

ชุมชนทีม่คีวามเปนธรรม อยูรวมกันอยางสงบสุข มภีราดรภาพและความสมานฉันท 

 

ขอดแีละขอจํากัดของระบบอุปถัมภและระบอบประชาธปิไตย 

ระบบอุปถัมภและระบอบประชาธิปไตยกบัมทีัง้ขอดแีละขอจํากัด ดังนี้ 

 1. ขอดแีละขอจํากัดของระบบอุปถัมภ 

       ขอดีของระบบอุปถัมภ ไดแก  1) การสรรหาและบรรจุบุคคลกระทําไดรวดเร็วและ

สิ้นเปลอืงนอย เพราะไมมกีารแตงตัง้กรรมการขึ้นมาสอบแขงขันคัดเลอืก 2) ระบบอุปถัมภชวยสงเสรมิระบบ

คุณธรรมใหสมบูรณ ระบบคุณธรรมนั้นดีในแงที่การสรรหาคัดเลือกบุคคลเปนไปตามหลักวิทยาศาสตร      

3) ในกรณีที่ตองการบุคคลเขาทํางานโดยเรงดวน การใชระบบคุณธรรมจะลาชาไมทันการ  อาจจะใชระบบ

อุปถัมภแทน 

    ขอจํากัดของระบบอุปถัมภ ไดแก 1) ผูปฏิบัติงานขาดสมรรถภาพ  เพราะการบรรจุ

แตงตั้งกันตามความพอใจ ขาดความเปนธรรม 2) ผูปฏิบัติงานถูกใชไปในทางสวนตัวเสียมาก  เพราะ

ความเห็นแกบุญคุณหรือสนทิสนมสวนตัว 3) ฐานะผูปฏิบัตงิานคลอนแคลน  ขาดหลักประกันที่ม่ันคงเพราะ

ไมแนใจวาจะไดรับการสนับสนุนสงเสรมิใหกาวหนาหรอืจะถูกไลออกจากงานเมื่อไร 4) ทําใหเกดิการทํางาน

มุงสูการประจบประแจงผูมีอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตัว  การทํางานจึงไมใชการทํางานเพื่อประโยชนของ

องคการโดยสวนรวม แตมักจะเปนเพื่อเจานายที่มีอํานาจใหคุณใหโทษมากกวา 5) ผูไมมีพรรคพวก          

ในหนวยงานก็จะไมมีโอกาสกาวหนา  แมจะทํางานดีมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม 6) โอกาสที่จะเกิดความลําเอียง

และความไมยุตธิรรมมมีากถาผูมอีํานาจไมตัง้อยูในความเที่ยงธรรม 

2. ขอดแีละขอจํากัดของระบอบประชาธปิไตย 

      ขอดีของระบอบประชาธิปไตย ไดแก 1) ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค 

ประชาชนทุกคนมีสิทธิแหงความเปนคนเหมือนกันไมวายากดีมีจน เชน สิทธิในรางกาย สิทธิในทรัพยสิน    

ทุกคนมเีสรภีาพในการกระทําใด ๆ ไดหากเสรภีาพนัน้ไมละเมดิสทิธิเสรภีาพของผูอื่น เชน เสรภีาพในการนับ

ถือศาสนา เสรีภาพในการพูด การเขียน การวิพากษวิจารณ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเทาเทียมกัน   

ที่จะไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย มีความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ เปนตน 2) ประชาชนปกครอง

ตนเอง ประชาชนสามารถเลอืกตัวแทนไปใชอํานาจนิตบิัญญัตใินการออกกฎหมายมาใชปกครองตนเอง และ

เปนรัฐบาลเพื่อใชอํานาจบริหาร ซ่ึงสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนสวนรวมไดดี เพราะ

ผูบริหารที่เปนตัวแทนของปวงชนยอมรูความตองการของประชาชนไดดี 3) ประเทศมีความเจริญม่ันคง การมีสวนรวม

ในการปกครองตนเองทําใหประชาชนมีความพรอมเพรียงในการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่ตนกําหนด

ขึ้นมายอมรับในคณะผูบรหิารที่ตนเลอืกขึ้นมาและประชาชนไมมคีวามรูตอตาน ทําใหประเทศมคีวามสงบสุข

เจรญิกาวหนาและม่ันคง 

 

13 

 

   ขอจํากัดของระบอบประชาธิปไตย ไดแก 1) ดําเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตย

เปนหลักการปกครองที่ดี แตการที่จัดสรรผลประโยชนตรงกับความตองการประชาชนทุกคนยอมทําไมได 

นอกจากนั้นยังเปนการยากที่จะใหประชาชนทุกคนมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพ         

ทุกประการ ทั้งนี้เพราะวิสัยของมนุษยยอมมีความเห็นแกตัว เห็นแกได การดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม    

จึงมีการกระทบกระทั่งและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่นได 2) เสียคาใชจายสูง การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย จําเปนตองใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่แทนตน การเลือกตั้งในแตละ

ระดับตางตองเสียคาใชจายมาก ทั่งงบประมาณดําเนินงานชองทางราชการและคาใชจายของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง 3) ความลาชาในการตัดสินใจ การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยตองใชเสียงสวนใหญ โดยผาน

ขั้นตอนการอภิปราย แสดงเหตุผลและมติที่มีเหตุผลเปนที่ยอมรับของสมาชิกสวนใหญ จึงตองดําเนินงาน

ตามขั้นตอนทําใหเกิดความลาชา เชน การตรากฎหมาย ตองดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของวาระ อาจใช

เวลาเปนสัปดาหเปนเดอืน หรอืบางฉบับตองใชเวลาเปนป จงึจะตราออกมาเปนกฎหมายได 

 

ระบบอุปถัมภและระบอบประชาธปิไตย : ความขัดแยงท่ีเดนชัด 

 ศาสตราจารยลขิติ ธรีเวคนิ (สถาบันพระปกเกลา, 2559, หนา 14) กลาวา อุปสรรคที่สาํคัญทีสุ่ด

ของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยรวมทัง้การบรหิารราชการแผนดนิที่มกีารปฏบิัตสิําเร็จ

ผลในประเทศที่มีการพัฒนาแลว หากแตลมเหลวในประเทศไทย สาเหตุมาจากขอเท็จจริงที่สําคัญที่สุด น่ันคือ 

สังคมไทยเปนสังคมที่มีระบบอุปถัมภ  (the patient-client system) เปนแกนสําคัญตั้งแตสมัยโบราณ 

เนื่องจากคนมีสามารถไมเทากัน มีภูมิหลังไมเหมือนกัน มีโอกาสไมเทากัน และจึงมีความแตกตางกันใน 4   

ตัวแปร อันไดแก อํานาจทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม อํานาจในทางการเมืองการบริหารและคานิยม       

ที่สอดคลองกับยุคสมัย กลุมบุคคลที่มีลักษณะดังกลาวจึงกลายเปนผูอุปถัมภ ซ่ึงผูอุปถัมภที่ดีคือ              

คนที่พยายามชวยเหลือผูดอยกวาใหมีโอกาสอยูในสังคมไดโดย ดํารงชีวิตไมยากลําบาก ซ่ึงตางคนตางพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน เมื่อเปนเชนนี้ จุดเดนที่สุดคือระบบอุปถัมภประกอบดวยคนที่เรียกวาชนชั้นสูงหรือ

ผูปกครอง ก็จากตัวแปร 4 ตัวแปรดังกลาว และผูที่ดอยกวาซ่ึงเปนคนชั้นลางดังที่กลาวมา แลว เมื่อสังคมมี

การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มีความตื่นตัว ทางการเมืองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

คลื่นลูกที่สามคือสังคมขาวสาร ขอมูลซ่ึงมีการเรียกรองใหมีประชาธิปไตย ใหมีเสรีภาพความเสมอภาค 

ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามที่ไดกลาวมาแลว ที่สําคัญเรียกรองการมี

บทบาทในทางการเมือง การปกครองบริหาร การมีสวนรวม ในการตัดสินนโยบายที่อาจมีผลกระทบตอ 4 ตัวแปร     

ที่ชนชั้นปกครองมีมาโดยตลอด จึงเกิดความขัดแยงระหวางสององคกรของสังคม อันไดแก ความขัดแยง 

ระหวางระบบอุปถัมภกับระบบประชาธิปไตย เพราะระบบอุปถัมภเปนระบบที่เริ่มจากความไมเสมอภาค 

ประชาธิปไตยเปนระบบที่สงเสริมความเสมอภาค เมื่อเปนเชนนี้จึงกลายเปนความขัดแยงที่เดนชัด และนี่เปน

อุปสรรคสําคัญที่สุดของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทย 

 นอกจากนี้ ระบบการบริหารประเทศ โดยสหรัฐฯ เปนผูนําระบบการบริหารภาครัฐมาใช            

ในประเทศไทย โดยตั้งความหวังวาจะบริหารทรัพยากรได อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทําใหบานเมือง   

มีความเปนปกแผน ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งการตอสูระบบคอมมิวนิสตในยุคสงครามเย็น จึงนําเอาระบบการบริหาร

ภาครัฐของสหรัฐฯ มาใชโดยไมมคีวามรูที่แทจรงิ มองขามตัวแปร 3 ตัวแปรมาในปจจุบันแมจะมกีารสอนวิชา

รัฐประศาสนศาสตร แมจะมีการนําหลักเกณฑมาใชในการบริหารประเทศ แตผลที่ตามมาคือไมประสบ



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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   ขอจํากัดของระบอบประชาธิปไตย ไดแก 1) ดําเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตย

เปนหลักการปกครองที่ดี แตการที่จัดสรรผลประโยชนตรงกับความตองการประชาชนทุกคนยอมทําไมได 

นอกจากนั้นยังเปนการยากที่จะใหประชาชนทุกคนมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพ         

ทุกประการ ทั้งนี้เพราะวิสัยของมนุษยยอมมีความเห็นแกตัว เห็นแกได การดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม    

จึงมีการกระทบกระทั่งและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่นได 2) เสียคาใชจายสูง การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย จําเปนตองใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่แทนตน การเลือกตั้งในแตละ

ระดับตางตองเสียคาใชจายมาก ทั่งงบประมาณดําเนินงานชองทางราชการและคาใชจายของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง 3) ความลาชาในการตัดสินใจ การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยตองใชเสียงสวนใหญ โดยผาน

ขั้นตอนการอภิปราย แสดงเหตุผลและมติที่มีเหตุผลเปนที่ยอมรับของสมาชิกสวนใหญ จึงตองดําเนินงาน

ตามขั้นตอนทําใหเกิดความลาชา เชน การตรากฎหมาย ตองดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของวาระ อาจใช

เวลาเปนสัปดาหเปนเดอืน หรอืบางฉบับตองใชเวลาเปนป จงึจะตราออกมาเปนกฎหมายได 

 

ระบบอุปถัมภและระบอบประชาธปิไตย : ความขัดแยงท่ีเดนชัด 

 ศาสตราจารยลขิติ ธีรเวคนิ (สถาบันพระปกเกลา, 2559, หนา 14) กลาวา อุปสรรคที่สาํคัญทีสุ่ด

ของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยรวมทัง้การบรหิารราชการแผนดนิที่มกีารปฏบิัตสิาํเร็จ

ผลในประเทศที่มีการพัฒนาแลว หากแตลมเหลวในประเทศไทย สาเหตุมาจากขอเท็จจริงที่สําคัญที่สุด น่ันคือ 

สังคมไทยเปนสังคมที่มีระบบอุปถัมภ  (the patient-client system) เปนแกนสําคัญตั้งแตสมัยโบราณ 

เนื่องจากคนมีสามารถไมเทากัน มีภูมิหลังไมเหมือนกัน มีโอกาสไมเทากัน และจึงมีความแตกตางกันใน 4   

ตัวแปร อันไดแก อํานาจทางเศรษฐกิจ สถานะทางสังคม อํานาจในทางการเมืองการบริหารและคานิยม       

ที่สอดคลองกับยุคสมัย กลุมบุคคลที่มีลักษณะดังกลาวจึงกลายเปนผูอุปถัมภ ซ่ึงผูอุปถัมภที่ดีคือ              

คนที่พยายามชวยเหลือผูดอยกวาใหมีโอกาสอยูในสังคมไดโดย ดํารงชีวิตไมยากลําบาก ซ่ึงตางคนตางพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน เมื่อเปนเชนนี้ จุดเดนที่สุดคือระบบอุปถัมภประกอบดวยคนที่เรียกวาชนชั้นสูงหรือ

ผูปกครอง ก็จากตัวแปร 4 ตัวแปรดังกลาว และผูที่ดอยกวาซ่ึงเปนคนชั้นลางดังที่กลาวมา แลว เมื่อสังคมมี

การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี มีความตื่นตัว ทางการเมืองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

คลื่นลูกที่สามคือสังคมขาวสาร ขอมูลซ่ึงมีการเรียกรองใหมีประชาธิปไตย ใหมีเสรีภาพความเสมอภาค 

ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามที่ไดกลาวมาแลว ที่สําคัญเรียกรองการมี

บทบาทในทางการเมือง การปกครองบริหาร การมีสวนรวม ในการตัดสินนโยบายที่อาจมีผลกระทบตอ 4 ตัวแปร     

ที่ชนชั้นปกครองมีมาโดยตลอด จึงเกิดความขัดแยงระหวางสององคกรของสังคม อันไดแก ความขัดแยง 

ระหวางระบบอุปถัมภกับระบบประชาธิปไตย เพราะระบบอุปถัมภเปนระบบที่เริ่มจากความไมเสมอภาค 

ประชาธิปไตยเปนระบบที่สงเสริมความเสมอภาค เมื่อเปนเชนนี้จึงกลายเปนความขัดแยงที่เดนชัด และนี่เปน

อุปสรรคสําคัญที่สุดของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสังคมไทย 

 นอกจากนี้ ระบบการบริหารประเทศ โดยสหรัฐฯ เปนผูนําระบบการบริหารภาครัฐมาใช            

ในประเทศไทย โดยตั้งความหวังวาจะบริหารทรัพยากรได อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทําใหบานเมือง   

มีความเปนปกแผน ซ่ึงเปนวิธีหนึ่งการตอสูระบบคอมมิวนิสตในยุคสงครามเย็น จึงนําเอาระบบการบริหาร

ภาครัฐของสหรัฐฯ มาใชโดยไมมคีวามรูที่แทจรงิ มองขามตัวแปร 3 ตัวแปรมาในปจจุบันแมจะมกีารสอนวิชา

รัฐประศาสนศาสตร แมจะมีการนําหลักเกณฑมาใชในการบริหารประเทศ แตผลที่ตามมาคือไมประสบ
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ผลสําเร็จเทาที่ควร เพราะพฤติกรรมของมนุษยมิไดเปนไปตามระบบใหม การมองขามปญหา แกไขปญหา

แบบเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งทัศนคติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคนที่มีอํานาจรัฐกับประชาชนทั่วไป        

ตัวแปรสามตัวที่ผูเชี่ยวชาญมองขามเนื่องจากความรูเทาไมถงึการณ เมื่อนําระบบบรหิารภาครัฐแบบสหรัฐฯ 

หรอืยุโรปมาใชในสงัคมไทยในยคุจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต และจอมพลถนอม กติตขิจร เปนตนมา โดยเห็นชัด

เปนรูปธรรมจากการจัดตั้งสถาบันบริหารที่เรียกวา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) (สถาบัน

พระปกเกลา, 2559, หนา 14) 

 

ลักษณะการปฏบิัตตินตามหลักประชาธปิไตย 

 ประชาธิปไตยประสบความสําเร็จไดประชาชนตองเปนพลเมือง การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยไมเพียงแตมีกติกาหรือรัฐธรรมนูญที่กําหนดการปกครองประเทศเทานั้น สิ่งที่สําคัญอีกอยาง

หนึ่งคือคนหรือประชาชนที่มีความหลากหลายในการปกครองเดียวกัน จึงจําเปนตองมี“ความเปนพลเมือง”  

ภายใตหลักเสรีภาพและหลักเสมอภาค (ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล, 2555) และพลเมืองทุกคนมีหนาที่ที่จะ

ทําการงานศึกษาเลาเรียนหรือประกอบสัมมาชีพของตน ๆ มีหนาที่ที่จะตองทําตอครอบครัว ตอชุมชน       

ตอสังคม ตอประเทศชาติของตน มีหนาที่ที่จะตองไปรวมประชุมพิจารณาดานดําเนินกิจการของสวนรวม 

ตองบํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณสมบัติ ตองบํารุงรักษาธรรมชาติแวดลอม ตองรักษาระเบียบ

วินัย ตองเคารพกฎหมายและกฎเกณฑกตกิาของสังคม ตองเสยีภาษอากร เปนตน เมื่อประชาชนพลเมอืงทํา

หนาที่ใหแกสังคมหรอืรบัตามสถานะของตน ๆ สังคมหรอืรัฐประชาธิปไตยที่ดี ก็มสีิ่งที่จะนํามาสนองแกสิทธิ

ของประชาชนพลเมอืง (พระพรหมคณุาภรณ, 2553, หนา 25) 

 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมอืง 

พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2561 กลาวถงึความเปนพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตยขัน้พื้นฐานม ี6 ประการ คอื  

 1. การมีอิสรภาพ (liberty) และพึ่งตนเองได (independent) มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได ไมอยู

ภายใตการครอบงําของระบบอุปถัมภ  

 2. การเคารพสิทธิผูอื่น ไมใชสิทธิเสรีภาพของตนเองไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น       

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 “บุคคลยอมใช..สทิธิและเสรภีาพของตนไดเทาที่ไมละเมดิสทิธิเสรภีาพของบุคคลอื่น” 

 3. การเคารพความแตกตาง มทีักษะการฟง และยอมรับความคดิเห็นที่แตกตางจากตนเอง 

 4. การเคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น และเห็นคนเทาเทียม

กันมองคนเปนแนวราบ ไมใชแนวดิ่ง 

 5. การเคารพกติกา เคารพกฎหมายใชกติกาในการแกปญหา ไมใชกําลัง และยอมรับผลของ    

การละเมดิกฎหมาย 

 6. การรับผิดชอบตอสังคม ตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมกระตอืรอืรนที่จะรับผิดชอบ 

และรวมแกไขปญหาสังคมโดยเริ่มตนที่ตนเอง 

 ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวาการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสามารถแบงออกเปน 4 

ดาน ไดแก 1) การเคารพกติกา  2) การเคารพผูอื่น (รวมการเคารพสิทธิผูอื่น การเคารพความเสมอภาค 

และการเคารพความแตกตางเขาดวยกัน) 3) ความรับผิดชอบตอสังคม และ 4) การมีอิสรภาพและพึ่งตนเองได 
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อทิธพิลของระบบอปุถัมภที่สงผลประชาธปิไตยแบบไทย ๆ 

 ระบอบประชาธิปไตยของไทยที่ เริ่มดวยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ .ศ. 2475               

มพัีฒนาการที่ลุม ๆ ดอน ๆ มาตลอด เห็นไดจากจํานวนการทํารัฐประหารที่มถีงึ 21 ครัง้ มากเปนอันดับสาม

ในประวัติศาสตรการปกครองยุคใหมของโลกหรือเฉลี่ย 4 ปตอการรัฐประหารหนึ่งครั้ง (สมชัย จิตสุชน, 

2559, หนา 80) วัฒนธรรมในสังคมไทยในชวง 90 ปท ี ผานมานี้เปนการปะทะกันระหวางวัฒนธรรมอํานาจ

นิยมกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตการปะทะกันดังกลาวนี้เกิดขึ้นภายใตความสัมพันธในการผลิตที่กําลัง

แปรเปลี่ยนไป โดยที่ระบบเศรษฐกิจกําลังผันแปรจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron client 

relationship) ไปสูระบบทุนนิยม วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมหากดํารงอยูในระบบความสัมพันธในการผลิต    

ที่แตกตางกัน ยอมมีแกนและกระพี้แตกตางกันไปดวย วัฒนธรรมอํานาจนิยมในระบบความสัมพันธ          

เชิงอุปถัมภแตกตางจากวัฒนธรรมอํานาจนิยมในระบบทุนนิยมฉันใด วัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบ

ความสัมพันธเชิงอุปถัมภยอมแตกตางไปจากวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบทุนนิยมฉันนั้น การตกผลึก

ของวัฒนธรรมอํานาจนิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบความสัมพันธในการผลิตที่แตกตางกัน ยอม

กอใหเกดิเนื้อหาสาระและรูปแบบที่แตกตางกันดวย (ณัฏฐพล บุณยพพัิฒน, 2562) นอกจากนี้ระบบอุปถัมภ

เกิดขึ้นจากพื้นฐานวัฒนธรรมของสังคมไทยและคานิยมของคนไทยที่ยึดติดกับระบบศักดินามักยกยอง

สรรเสรญิผูมฐีานะทางเศรษฐกจิและสังคมสูง การศกึษาสูงรวมไปถงึพฤตกิรรมที่นยิมหอมลอมใกลชดิผูใหญ

หรือผูมีอํานาจ นิยมการประจบสอพลอเพื่อหวังผลประโยชนโดยไมไดคํานึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ดังนั้นระบบอุปถัมภจึงยังคงฝงรากลึกอยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวหลายศตวรรษจนเปนการสรางคานิยม

วัฒนธรรมที่ไมดีของคนไทยเมื่อเกิดระบบอุปถัมภขึ้นในระบบแลว จะทําใหการบริหารบานเมือง      ไม

เปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนดไว แตจะขึ้นอยูกับผูมอีํานาจเทานัน้ (พระครูวาทธีรรมวิภัช และ

คณะ, 2563, หนา 74) 

 จากการศกึษาของสถาบันพระปกเกลาตามโครงการของ Asian Barometer ที่มกีารศึกษาตอเนื่อง

มาตัง้แตป 2544 จนถงึ ป 2557 พบวาประชาชนชาวไทยเริม่ลดความตองการประชาธิปไตยลงไปจากที่เคยมี

ความตองการในระดับสูง กวารอยละ 80 ในป 2544 ลดลงเหลอื รอยละ 59.94 ในเวลา 14 ปตอมา อยางไร

ก็ตามการศึกษานี้แสดงวาคนไทยบางสวนเริ่มหันไปยอมรับการปกครองรูปแบบอื่นที่เชื่อวาจะมาแกปญหา   

ที่เผชิญอยูได เพราะประชาธิปไตยที่ไมสมบูรณกอใหเกิดปญหา นอกจากนี้ (พิธา  ลิ้มตระกูล, 2565, 

ออนไลน) ยังกลาววา “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ คือระบอบการเมืองที่อนุญาตใหประชาชนมีสิทธิ

เลอืกตั้งบางเปนครัง้เปนคราว แตจะไมยอมใหอํานาจสูงสุดของประเทศนี้เปนของประชาชน อํานาจที่มาจาก

การเลอืกตัง้ตองถูกกดเอาไวใหอยูใตอํานาจที่ไมไดมาจากประชาชน” 

 ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบไทย ๆ นั้นเปนการศึกษาการเมืองของประเทศไทย      

ที่คอนขางจะมลีักษณะเฉพาะคอืมกีารนําวัฒนธรรมและจารตีประเพณีที่มอียูดัง้เดิมในสังคมไทยไมวาจะเปน

ในเรื่องของกฎหมาย ความเชื่อ อทิธิพลของพุทธศาสนามาผสมผสานกับแนวความคดิแบบประชาธิปไตยของ

ทางตะวันตก จนกอใหเกิดสิ่งที่เรยีกวา ”ประชาธิปไตย แบบไทย ๆ” ขึ้น และนักการเมอืงหรอืชนชั้นนําที่มอียู

ในสังคมไทยไดพยายามนําสิ่งที่เรยีกวาประชาธปิไตยแบบไทยมาใชอธบิายปรากฏการณที่มกีารเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองหรือใชอธิบายกระบวนการที่แตกตางและผิดเพี้ยนออกไปจากประชาธิปไตยอันเปนแนวทาง

สากลวาลักษณะดังกลาวคือประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ประกอบกับสังคมไทยนั้นยังคงเปนสังคมที่เนนตัว

บุคคลเปนหลักชนชั้นนําในสังคมไทยมีอิทธิพลตอ การกําหนดนโยบายทางการเมืองที่สําคัญ ชุดรูปแบบ



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ในประวัติศาสตรการปกครองยุคใหมของโลกหรือเฉลี่ย 4 ปตอการรัฐประหารหนึ่งครั้ง (สมชัย จิตสุชน, 

2559, หนา 80) วัฒนธรรมในสังคมไทยในชวง 90 ปท ี ผานมานี้เปนการปะทะกันระหวางวัฒนธรรมอํานาจ

นิยมกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตการปะทะกันดังกลาวนี้เกิดขึ้นภายใตความสัมพันธในการผลิตที่กําลัง

แปรเปลี่ยนไป โดยที่ระบบเศรษฐกิจกําลังผันแปรจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron client 

relationship) ไปสูระบบทุนนิยม วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมหากดํารงอยูในระบบความสัมพันธในการผลิต    

ที่แตกตางกัน ยอมมีแกนและกระพี้แตกตางกันไปดวย วัฒนธรรมอํานาจนิยมในระบบความสัมพันธ          

เชิงอุปถัมภแตกตางจากวัฒนธรรมอํานาจนิยมในระบบทุนนิยมฉันใด วัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบ

ความสัมพันธเชิงอุปถัมภยอมแตกตางไปจากวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบทุนนิยมฉันนั้น การตกผลึก

ของวัฒนธรรมอํานาจนิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบความสัมพันธในการผลิตที่แตกตางกัน ยอม

กอใหเกดิเนื้อหาสาระและรูปแบบที่แตกตางกันดวย (ณัฏฐพล บุณยพพัิฒน, 2562) นอกจากนี้ระบบอุปถัมภ

เกิดขึ้นจากพื้นฐานวัฒนธรรมของสังคมไทยและคานิยมของคนไทยที่ยึดติดกับระบบศักดินามักยกยอง

สรรเสรญิผูมฐีานะทางเศรษฐกจิและสังคมสูง การศกึษาสูงรวมไปถงึพฤตกิรรมที่นยิมหอมลอมใกลชดิผูใหญ

หรือผูมีอํานาจ นิยมการประจบสอพลอเพื่อหวังผลประโยชนโดยไมไดคํานึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรม

ดังนั้นระบบอุปถัมภจึงยังคงฝงรากลึกอยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวหลายศตวรรษจนเปนการสรางคานิยม

วัฒนธรรมที่ไมดีของคนไทยเมื่อเกิดระบบอุปถัมภขึ้นในระบบแลว จะทําใหการบริหารบานเมือง      ไม

เปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนดไว แตจะขึ้นอยูกับผูมอีํานาจเทานัน้ (พระครูวาทธีรรมวิภัช และ

คณะ, 2563, หนา 74) 

 จากการศกึษาของสถาบันพระปกเกลาตามโครงการของ Asian Barometer ที่มกีารศึกษาตอเนื่อง

มาตัง้แตป 2544 จนถงึ ป 2557 พบวาประชาชนชาวไทยเริม่ลดความตองการประชาธิปไตยลงไปจากที่เคยมี

ความตองการในระดับสูง กวารอยละ 80 ในป 2544 ลดลงเหลอื รอยละ 59.94 ในเวลา 14 ปตอมา อยางไร

ก็ตามการศึกษานี้แสดงวาคนไทยบางสวนเริ่มหันไปยอมรับการปกครองรูปแบบอื่นที่เชื่อวาจะมาแกปญหา   

ที่เผชิญอยูได เพราะประชาธิปไตยที่ไมสมบูรณกอใหเกิดปญหา นอกจากนี้ (พิธา  ลิ้มตระกูล, 2565, 

ออนไลน) ยังกลาววา “ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ คือระบอบการเมืองที่อนุญาตใหประชาชนมีสิทธิ

เลอืกตั้งบางเปนครัง้เปนคราว แตจะไมยอมใหอํานาจสูงสุดของประเทศนี้เปนของประชาชน อํานาจที่มาจาก

การเลอืกตัง้ตองถูกกดเอาไวใหอยูใตอํานาจที่ไมไดมาจากประชาชน” 

 ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องประชาธิปไตยแบบไทย ๆ นั้นเปนการศึกษาการเมืองของประเทศไทย      

ที่คอนขางจะมลีักษณะเฉพาะคอืมกีารนําวัฒนธรรมและจารตีประเพณีที่มอียูดัง้เดิมในสังคมไทยไมวาจะเปน

ในเรื่องของกฎหมาย ความเชื่อ อทิธิพลของพุทธศาสนามาผสมผสานกับแนวความคดิแบบประชาธิปไตยของ

ทางตะวันตก จนกอใหเกิดสิ่งที่เรยีกวา ”ประชาธิปไตย แบบไทย ๆ” ขึ้น และนักการเมอืงหรอืชนชั้นนําที่มอียู

ในสังคมไทยไดพยายามนําสิ่งที่เรยีกวาประชาธิปไตยแบบไทยมาใชอธิบายปรากฏการณที่มกีารเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองหรือใชอธิบายกระบวนการที่แตกตางและผิดเพี้ยนออกไปจากประชาธิปไตยอันเปนแนวทาง

สากลวาลักษณะดังกลาวคือประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ประกอบกับสังคมไทยนั้นยังคงเปนสังคมที่เนนตัว

บุคคลเปนหลักชนชั้นนําในสังคมไทยมีอิทธิพลตอ การกําหนดนโยบายทางการเมืองที่สําคัญ ชุดรูปแบบ
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ความคิดของชนชั้นนํากลุมตาง ๆ ที่มีอยูในสังคมจึงเปน ประเด็นที่นาศึกษาวิจัยวาแนวความคิดที่กลุม

การเมอืงหรือชนชัน้นําในสังคมที่มอียูหลายกลุมในสังคมไทยนัน้ ไดผลิตชุดรูปแบบความคดิของตนเองเอาไว

อยางไรบาง และชุดความคดิเหลานัน้มคีวามสัมพันธกันอยางไร (นรพัชร เสาธงทอง, 2565, ออนไลน) 

 

สรุป  

 สังคมไทยอาจไดรับอทิธิพลของระบบอุปถัมภที่คนไทยมักจะถูกอบรมสั่งสอนใหรูจักคุนเคยกับคําวา 

ผูใหญกับผูนอย โดยผูนอยตองปฏิบัติตอผูใหญดวยความเคารพ เชื่อฟงและเกรงใจ ซ่ึงหากไมปฏิบัติตาม     

ก็อาจถูกตําหนิ ในขณะเดียวกันผูใหญก็อาจจะถูกคาดหวังจากผูนอยวาตองเปนคนที่ประพฤติตัวเหมาะสม 

ใจกวางและชวยเหลือลูกนองได ความสัมพันธในลักษณะนี้ทําใหคานิยม กตัญูกตเวที โดยคนหนึ่งทําสิ่งใด

ก็ตามใหกับคนหนึ่ง ผูที่ ไดรับผลประโยชน นั้นก็จะมีการตอบแทน ระบบอุปถัมภจึงไม เอื้อตอหลัก

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักความเทาเทียมและความเสมอภาค ระบบอุปถัมภจะมี

ลักษณะของการเปนเจานายกับลูกนอง ผูใหญกับผูนอยซ่ึงนําไปสูการใหสิทธิพิเศษ ติดสินบนหลีกเลี่ยง

กฎหมายทําใหเกิดการคอรรัปช่ัน (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542) ในขณะที่ระบอบประชาธิปไตย เปนระบอบ

การปกครองที่สงเสริมใหประชาชนตระหนักและเห็นคุณคาของการเคารพในความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น 

การเห็นคุณคาของเพื่อนมนุษยและปฏิบัติตอเขาเหลานั้น อยางทัดเทียมกัน การคํานึงถึงประโยชนของ

สวนรวม ความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวม ในการทํากิจกรรมการเคารพกฎเกณฑกติกาของสังคม ความ

กลาแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค ความอดทนอดกลั้นในความแตกตาง เสรีภาพและความรับผิดชอบ 

ความเสมอภาคที่เปนธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ เปนตน ทั้งนี้ประชาธิปไตยไมใชเปนยาวิเศษที่จะนํามา

แกไขปญหาของประเทศไดทุกเรื่อง เพียงแตวาประชาธิปไตยเปนการปกครองที่เลวนอยที่สุดเทานั้น ดังนั้น

ประชาชนนอกจากจะเขาใจคุณคาของประชาธิปไตยแลวยังตองเขาใจขอจํากัดของประชาธิปไตยดวย  

สุดทายผูเขียนขอนอมนําพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ที่ตรัสในพิธีเปดงาน

ชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 

2512 มาเปนบทสรุปของบทความนี้วา 

 

    “...ในบานเมอืงนัน้ มทีัง้คนดแีละคนไมด ี 

    ไมมใีครจะทําใหทุกคนเปนคนดไีดทัง้หมด  

    การทําใหบานเมอืงเปนปรกตสิุขเรยีบรอย  

    จงึไมใชการทําใหคนทุกคนเปนคนด ี 

    หากแตอยูที่วาการสงเสรมิคนด ี 

    ใหคนดไีดปกครองบานเมอืง  

    และควบคุมคนไมดไีมใหมีอํานาจ  

    ไมใหกอความเดอืดรอนวุนวายได...” 
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การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชน  

PROVINCIAL DEVELOPMENT PLANNING BY COMMUNITY ORGANIZATION COUNCIL  

พศิดาร แสนชาติ1  

Pissadarn Saenchat1 

บทคัดยอ  

 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคดิและการปฏบิัติ

ในการบริหารการพัฒนาชุมชนแบบจากลางขึ้นบน ที่สงเสริมใหภาคประชาชนจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและ

ทองถิ่นอยางมีหลักการ สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551           

ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและราชการสวนภูมิภาคตองสนับสนุนการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนในการจัดทําและเสนอแผนพัฒนาชุมชน แลวยอมรับนําแผนไปเขาสูกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอกรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชน

จังหวัดสกลนคร และกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยเปน

การสรุปบทเรียนจากการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร ในป พ.ศ. 2564 

ประกอบไปดวย 3 ขัน้ตอน ไดแก (1) การพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของผูนําสภาองคกร

ชุมชนตําบล (2) การพัฒนาแผนพัฒนาตําบลสูแผนพัฒนาจังหวัด (3) การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด       

สูแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

คําสําคัญ:  แผนพัฒนาจังหวัด,  สภาองคการชุมชน 
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Abstract  

Provincial Development Planning drafted by the Community Organization Council provides a 

process for change concept and practice in Community Development Administration using the bottom-

up management approach. The plan is constructed in order to promote the civil sector to formally make 

a community and local development plan with principles. The construction of the Community 

Organization Council’s Provincial Development Planning, therefore, complies with the purposes of the 

Community Organization Council Act B.E. 2551 (2008); the Act requires the local government 

organizations as well as the provincial governments to support the civil/people sector’s participation in  

preparing and proposing the community development plan. After the civil/people’s sector’s proposals 

have been approved, the proposed ideas will be processed and included in the Local Development Plan 

and the Provincial Development Plan. 

This article summarizes the Provincial Development Planning proposed by Sakon Nakhon 

Community Organization Council in the year 2021.  The planning procedure incorporated 3 stages as 

follows: (1) developing the potential of leaders of Sub-district Community Organization Council, (2) 

developing and submitting the Sub-district Development Plan to be included in the Provincial 

Development Plan, and (3) integrating the Provincial Development Plan into the Provincial-Group 

Development Plan. 

Keywords:  Provincial Development Plan, Community Organization Council 
 

บทนํา   

 การจัดทาํแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชน เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคดิและการปฏบิัติ

ในการบรหิารการพัฒนาชุมชนทองถิ่นแบบจากลางขึ้นบน ที่สงเสริมใหภาคประชาชนจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

และทองถิ่นอยางมีหลักการ สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 

มาตรา 27 ซ่ึงกําหนดใหที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัด

ตอผูวาราชการจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปญหา และ

แนวทางแกไข หรอืความตองการของประชาชนในเรื่องการจัดทําบรกิารสาธารณะ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด     

เสนอขอคิดเห็นในเรื่องที่ผูวาราชการจังหวัดหรอืองคการบรหิารสวนจังหวัดปรึกษา สงเสรมิและสนับสนุนให

เกิดความรวมมือกันระหวางสภาองคกรชุมชนตําบล เพื่อใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

รวมถงึเสนอรายชื่อผูแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลไปรวมประชุมในระดับชาตขิองสภาองคกร

ชุมชนตําบล (ราชกิจจานุเบกษา, 2551, หนา 35) ซ่ึงในป พ.ศ. 2564 เครือขายสภาองคกรชุมชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดมีกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลภาคประชาชนและพัฒนาเปนแผนพัฒนาจังหวัด

เสนอตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสูแผนพัฒนาจังหวัด และเสนอตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อ

พิจารณาเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัดดวย จึงนับเปนการยกระดับการมีสวนรวมในการวางแผน
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พัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับบริบทและความตองการที่แทจรงิของประชาชน ซ่ึงจะเอื้ออํานวยใหการปฏบิัติงาน

ของภาคราชการสามารถเขาถึงเปาหมายของการพัฒนาพื้นที่ไดตรงจุดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งจะชวยสรางความเขาใจ

อันดีตอกันและลดความขัดแยงของภาครัฐและภาคประชาชน อันจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

ประเทศไดอยางยัง่ยนื    

 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชน ไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการพัฒนา

ศักยภาพคนและเครือขายองคกรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2564 โดยเครือขายสภาองคกรชุมชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ไดดําเนินการการสรางและพัฒนาแกนนําของสภาองคกรชุมชนทั้ง

ระดับตําบลและระดับจังหวัดใหมีศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชน เปน “ผูนํา

ยุทธศาสตรหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง” ซ่ึงจะเปนกลไกสําคัญในการสรางการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทองถิ่น

ปจจุบันใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) เปนตน (คณะทํางานพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนและสภาองคกรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2563, หนา 6)      

มีเปาหมายการดําเนินงานครั้งแรก 20 จังหวัด ๆ ละ 44 ตําบล ๆ ละ 15 คน โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใหผูนําของสภาองคกรชุมชนตําเหลานั้นไดจัดทําแผนพัฒนาตําบลของตนเอง จากนั้นจึงจัดเวทีพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลสูแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดตามลําดับ รวมทั้งจัดใหมีเวทีรับรองและ

นําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดและผูบริหารกลุมจังหวัดแบบบูรณาการดวย ในบทความเรื่อง 

“กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชน” นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอกระบวนการ

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนจังหวัดแรกที่ไดทําการสรุปบทเรียน

จากการดําเนินงานในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยภาคประชาชนที่เกดิขึ้นในประเทศไทย โดยจะนําเสนอ

เนื้อหาของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนครเปนกรณีศึกษาตัวอยาง ซ่ึงจะ

แสดงใหเห็นถึงสภาพการณการพัฒนาศักยภาพแกนนําสภาองคกรชุมชนตําบลในการจัดทําแผนพัฒนา

ตําบล การพัฒนาแผนพัฒนาตําบลสูแผนพัฒนาจังหวัด และการบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดสูแผนพัฒนา

กลุมจังหวัดตามลําดับ  
 

วัตถุประสงค 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอกรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชน

จังหวัดสกลนคร และกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยได

รวบรวมขอมูลมาจากพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 โครงการพัฒนาศักยภาพคนและ

เครือขายองคกรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคน

และเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดบึงสนุก พ.ศ. 2564 เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ซ่ึงจะไดนําเสนอ

สาระสําคัญ ประกอบดวย กรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร 

และกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 

 

 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2564
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พัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับบริบทและความตองการที่แทจรงิของประชาชน ซ่ึงจะเอื้ออํานวยใหการปฏบิัติงาน

ของภาคราชการสามารถเขาถึงเปาหมายของการพัฒนาพื้นที่ไดตรงจุดมากยิ่งขึ้นรวมทั้งจะชวยสรางความเขาใจ

อันดีตอกันและลดความขัดแยงของภาครัฐและภาคประชาชน อันจะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

ประเทศไดอยางยัง่ยนื    

 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชน ไดจัดทําขึ้นภายใตโครงการพัฒนา

ศักยภาพคนและเครือขายองคกรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2564 โดยเครือขายสภาองคกรชุมชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ไดดําเนินการการสรางและพัฒนาแกนนําของสภาองคกรชุมชนทั้ง

ระดับตําบลและระดับจังหวัดใหมีศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชน เปน “ผูนํา

ยุทธศาสตรหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง” ซ่ึงจะเปนกลไกสําคัญในการสรางการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทองถิ่น

ปจจุบันใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) เปนตน (คณะทํางานพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนและสภาองคกรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2563, หนา 6)      

มีเปาหมายการดําเนินงานครั้งแรก 20 จังหวัด ๆ ละ 44 ตําบล ๆ ละ 15 คน โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใหผูนําของสภาองคกรชุมชนตําเหลานั้นไดจัดทําแผนพัฒนาตําบลของตนเอง จากนั้นจึงจัดเวทีพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลสูแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดตามลําดับ รวมทั้งจัดใหมีเวทีรับรองและ

นําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดแตละจังหวัดและผูบริหารกลุมจังหวัดแบบบูรณาการดวย ในบทความเรื่อง 

“กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชน” นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอกระบวนการ

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเปนจังหวัดแรกที่ไดทําการสรุปบทเรียน

จากการดําเนินงานในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยภาคประชาชนที่เกดิขึ้นในประเทศไทย โดยจะนําเสนอ

เนื้อหาของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนครเปนกรณีศึกษาตัวอยาง ซ่ึงจะ

แสดงใหเห็นถึงสภาพการณการพัฒนาศักยภาพแกนนําสภาองคกรชุมชนตําบลในการจัดทําแผนพัฒนา

ตําบล การพัฒนาแผนพัฒนาตําบลสูแผนพัฒนาจังหวัด และการบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดสูแผนพัฒนา

กลุมจังหวัดตามลําดับ  
 

วัตถุประสงค 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอกรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชน

จังหวัดสกลนคร และกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร โดยได

รวบรวมขอมูลมาจากพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551 โครงการพัฒนาศักยภาพคนและ

เครือขายองคกรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคน

และเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดบึงสนุก พ.ศ. 2564 เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ซ่ึงจะไดนําเสนอ

สาระสําคัญ ประกอบดวย กรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร 

และกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 

 

 



JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

Volume 1 No.2 September-December 2021
22  

22 

 

กรอบแนวคดิการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร   

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 

(1) การพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของผูนําสภาองคกรชุมชนตําบล (2) การพัฒนา

แผนพัฒนาตําบลสูแผนพัฒนาจังหวัด และ (3) การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดภาคสูแผนพัฒนากลุม

จังหวัด แสดงเปนกรอบแนวความคดิไดดังภาพ 2.1 ตอไปนี้ 

           ภาพที่ 2.1 กรอบแนวความคดิการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชน 
 

 จากกรอบแนวความคิดการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร สามารถ

อธิบายกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนครได ดังตอไปนี้ 
 

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร 

 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร ประกอบดวย การพัฒนา

ศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของผูนําสภาองคกรชุมชนตําบล การพัฒนาแผนพัฒนาตําบล         

สูแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชน และการบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดภาคสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด      

ซ่ึงสรุปสาระสําคญัไดดังนี้ (พศิดาร  แสนชาต,ิ 2564, หนา 161-170) 

1. การพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของผูนําสภาองคกรชุมชนตําบล โดยการ

อบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยมีผูมีสวนเกี่ยวของ การดําเนินการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ ดังนี้ 

1.1 ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก คณะทํางานพัฒนาศักยภาพคนและเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัด

บงึสนุกและจังหวัดสกลนคร แกนนําสภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดสกลนคร และหนวยงานภาค ีดังนี้   

1.1.1 คณะทํางานพัฒนาศักยภาพคนและเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดบึงสนุกและจังหวัด

สกลนคร ประกอบดวย คณะทํางานกลาง คณะทํางานธุรการและการเงิน คณะทํางานผูทรงบัญช ี

คณะทํางานตดิตามประเมนิผลและวิชาการ คณะทํางานจังหวัดสกลนคร (ทมีปฏบิัตกิาร)  

1.1.2 แกนนําสภาองคกรชุมชนตําบล กําหนดจํานวนผูเขารับการอบรมพัฒนาศักภาพของสภา

องคกรชุมชนตําบลไว 44 ตําบล ๆ ละ 15 คน รวม 660 คน (เครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดบึงสนุก, 

2564, หนา 3) พบวา มผูีเขารับการอบรม 675 คน มากกวาเปาหมายรอยละ 2.27  

1.1.3 หนวยงานภาคีหนุนเสริมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดของสภาองคกรชุมชนจังหวัด

สกลนคร ไดแก หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศกึษา และภาคเอกชน ดังตอไปนี้ 

การพัฒนาศักยภาพ

ใน ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น 

พัฒนาตําบลของผูนํา

ส ภ า อ งค ก ร ชุ ม ช น

ตําบล 

-การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

-การจัดทําแผนพัฒนา

ตําบล 

ก า ร บู ร ณ า ก า ร แ ผ น 

พั ฒ น า จั งห วั ด ภ าค สู

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

-เวทีบู รณ าการแผนกลุม

จังหวัด 

-เวทสีงมอบแผนตอผูบริหาร

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

ก ารพั ฒ น าแ ผ น พั ฒ น า

ตําบลสูแผนพัฒนาจังหวัด  

-เวทีพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัด

ภาคประชาชน 

-เวทีรับรองแผนพัฒนาจังหวัด

ภาคประชาชนและสงมอบแผน

ตอผูวาราชการจังหวัดและนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด 
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1) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพคนและเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดบึงสนุก 

จํานวน 4,400,000 บาท 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพคนและเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดบึงสนุก จัดสรรมา

จากงบประมาณในขอ 3.1 ในการพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสภาองคกรชุมชนจังหวัด

สกลนคร จํานวน 987,260 บาท รวมทัง้สนับสนุนบุคลากรและวิชาการ 

3) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือให

การสนับสนุนวิทยากรและทมีตดิตามประเมนิผลโครงการ 

4) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สนับสนุนวิทยากรใหความรูทางวิชาการและการติดตาม

ประเมนิผลโครงการ รวมทัง้อนุเคราะหสถานที่ในการดําเนนิการประชุมเชงิปฏบิัตกิารจัดทําแผน 

5) ศูนยเรยีนรูของชุมชนเครอืขายมหาวิทยาลัยชวิีตเมอืงนครพนม สนับสนุนวิทยากร 

6) องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัดสกลนคร 44 แหง สนับสนุนให

สถานที่ในการดําเนนิการ รวมทัง้การรับบรรจุโครงการในแผนพัฒนาตําบล 

7) องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร สนับสนุนสถานที่ในการดําเนินการ และการรับ

โครงการเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น  

8) จังหวัดสกลนคร ยอมรับสนับสนุนบรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

1.2 การดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรชุมชนตําบล

จังหวัดสกลนคร ตามหลักสูตรการบริหารจัดการขบวนองคกรชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล จัดเปน 8 รุน 

ตามโซนอําเภอ ระหวางวันที่ 11 มนีาคม 2564 ถงึ 23 มถิุนายน 2564 มกีารดาํเนนิการ ดังนี้  

1.2.1 การเตรียมความพรอมของผูเขารับการอบรมใหเกิดพลังในการปฏิบัติการประชุมวางแผน

แบบมสีวนรวมตลอดหลักสูตร  

1.2.2 ปฏบิัตกิารฝกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ซ่ึงประกอบดวย 3 ขัน้ตอน ไดแก  

1) การปรับกระบวนทัศน เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยนืและการบรหิารการพัฒนาประเทศไทย 

2) การใหความรูในหลักการที่สําคัญ ประกอบดวย พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน 

พ.ศ. 2551  แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารการพัฒนาของประเทศไทย การบริหารกิจการ

บานเมอืงที่ด ีและแนวคดิเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร (ชาตวัิฒน รวมสุข, 2564, หนา 1-3) 

3) การจัดทําแผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดสกลนคร 

1.3 การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัด

สกลนครไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูของผูนําสภาองคกรชุมชนตําบล และไดประเด็นงานใน

แผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรตําบลจังหวัดสกลนคร ดังนี้ (พศิดาร แสนชาต,ิ 2564, หนา 166-167) 

1.3.1 มกีารประเมนิความรูของผูนําสภาองคกรชุมชนตําบล จํานวน 250 คน ภายหลังการอบรม

พัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาตําบล พบวา ระดับคะแนนเฉลี่ยของความรูในการทําแผนโดยรวม

แตกตางจากกอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับคะแนนเฉลี่ยกอนการอบรม

อยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.68) แตภายหลงัการอบรมระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คะแนน

เฉลี่ย 3.88) โดยมีคะแนนเฉลี่ยในประเด็นยอย ประกอบดวย ระดับความรูที่เพิ่มจากระดับนอยเปนระดับ

มากมจีํานวน 3 เรื่อง ไดแก (1) การจัดการองคกร การไดมาซ่ึงกรรมการ งบประมาณ วัสดุ และระเบยีบการ
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1) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพคนและเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดบึงสนุก 

จํานวน 4,400,000 บาท 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพคนและเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดบึงสนุก จัดสรรมา

จากงบประมาณในขอ 3.1 ในการพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสภาองคกรชุมชนจังหวัด

สกลนคร จํานวน 987,260 บาท รวมทัง้สนับสนุนบุคลากรและวิชาการ 

3) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือให

การสนับสนุนวิทยากรและทมีตดิตามประเมนิผลโครงการ 

4) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร สนับสนุนวิทยากรใหความรูทางวิชาการและการติดตาม

ประเมนิผลโครงการ รวมทัง้อนุเคราะหสถานที่ในการดําเนนิการประชุมเชงิปฏบิัตกิารจัดทําแผน 

5) ศูนยเรยีนรูของชุมชนเครอืขายมหาวิทยาลัยชวิีตเมอืงนครพนม สนับสนุนวิทยากร 

6) องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตําบลในจังหวัดสกลนคร 44 แหง สนับสนุนให

สถานที่ในการดําเนนิการ รวมทัง้การรับบรรจุโครงการในแผนพัฒนาตําบล 

7) องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร สนับสนุนสถานที่ในการดําเนินการ และการรับ

โครงการเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น  

8) จังหวัดสกลนคร ยอมรับสนับสนุนบรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

1.2 การดําเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรชุมชนตําบล

จังหวัดสกลนคร ตามหลักสูตรการบริหารจัดการขบวนองคกรชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล จัดเปน 8 รุน 

ตามโซนอําเภอ ระหวางวันที่ 11 มนีาคม 2564 ถงึ 23 มถิุนายน 2564 มกีารดาํเนนิการ ดังนี้  

1.2.1 การเตรียมความพรอมของผูเขารับการอบรมใหเกิดพลังในการปฏิบัติการประชุมวางแผน

แบบมสีวนรวมตลอดหลักสูตร  

1.2.2 ปฏบิัตกิารฝกอบรมเชงิปฏบิัตกิาร ซ่ึงประกอบดวย 3 ขัน้ตอน ไดแก  

1) การปรับกระบวนทัศน เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยนืและการบรหิารการพัฒนาประเทศไทย 

2) การใหความรูในหลักการที่สําคัญ ประกอบดวย พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน 

พ.ศ. 2551  แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารการพัฒนาของประเทศไทย การบริหารกิจการ

บานเมอืงที่ด ีและแนวคดิเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร (ชาตวัิฒน รวมสุข, 2564, หนา 1-3) 

3) การจัดทําแผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดสกลนคร 

1.3 การอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัด

สกลนครไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูของผูนําสภาองคกรชุมชนตําบล และไดประเด็นงานใน

แผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรตําบลจังหวัดสกลนคร ดังนี้ (พศิดาร แสนชาต,ิ 2564, หนา 166-167) 

1.3.1 มกีารประเมนิความรูของผูนําสภาองคกรชุมชนตําบล จํานวน 250 คน ภายหลังการอบรม

พัฒนาศักยภาพการจัดทําแผนพัฒนาตําบล พบวา ระดับคะแนนเฉลี่ยของความรูในการทําแผนโดยรวม

แตกตางจากกอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับคะแนนเฉลี่ยกอนการอบรม

อยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.68) แตภายหลงัการอบรมระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คะแนน

เฉลี่ย 3.88) โดยมีคะแนนเฉลี่ยในประเด็นยอย ประกอบดวย ระดับความรูที่เพิ่มจากระดับนอยเปนระดับ

มากมจีํานวน 3 เรื่อง ไดแก (1) การจัดการองคกร การไดมาซ่ึงกรรมการ งบประมาณ วัสดุ และระเบยีบการ
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ประชุม (2) การติดตามประเมินผลและการเขียนรายงาน  (3) พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน สวนที่เพิ่ม

จากระดับปานกลางเปนระดับมาก จํานวน 10 เรื่อง ไดแก (1) การบริหารทีมงานใหทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (2) การจัดทําแผนพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการพัฒนาของชุมชนและนโยบายภาครัฐ 

(3) การวิเคราะหสถานการณ และการจัดทําแผนการพัฒนา (4) การประสานงานภายในเครือขายตําบล 

อําเภอ จังหวัด และกับภาคีอื่น ๆ (5) การอํานวยการ การดําเนินตามโครงการ และการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ 

(6) กระบวนการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวมการวางแผนงานโครงการ (7) การวางแผนงานโครงการ การวิเคราะห 

และการเขยีนโครงการ     

1.3.2 ไดประเด็นงานในแผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรตําบลจังหวัดสกลนครทั้ง 44 ตําบล 

สามารถสรปุเปนแผนพัฒนา 4 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกจิ ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานวัฒนธรรม  

จากการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรตําบลจังหวัดสกลนคร จํานวน 44 แผน ไดถูกนํามา

พัฒนาเปนแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนดังมรีายละเอยีดในหัวขอตอไปนี้ 

2. การพัฒนาแผนพัฒนาตําบลสูแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชน  

2.1 มกีารจัดเวทีพัฒนาแผนพัฒนาตําบลสูแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนของสภาองคกรชุมชน

จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ หองประชุม 844 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร โดยคณะทํางานไดวิเคราะหประเด็นงานในแผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรชุมชนตําบล   

ทัง้ 44 ตําบล เปรียบเทยีบกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีประเด็น

ยุทธศาสตร 5 ประเด็น ไดแก (1) การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (2) การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย     

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี (4) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุล

และยั่งยนื และ (5) การบริหารกิจการบานเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง (จังหวัดสกลนคร, 

2564, หนา 219) แลวสังเคราะหโครงการและจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ไดเปน 8 ยุทธศาสตร 19 กลยุทธ (คณะทํางานพัฒนาศักยภาพคน

และเครอืขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดบงึสนุก, 2564, หนา 12-13) ไดแก 

2.1.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมพัฒนาสวัสดิการชุมชนและที่อยูอาศัย สอดคลอง

กับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริม

คุณภาพชวิีตที่ด ีประกอบดวย 6 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที ่1 พัฒนากองทุนสวัสดกิารชุมชนใหเกดิความเขมแข็ง 

2) กลยุทธที่ 2 สงเสรมิการจัดตัง้กองทุนสวัสดกิารชมุชน 

3) กลยทุธที ่3 ยกระดับกองทุนสวัสดกิารชุมชนตนแบบเปนศูนยเรยีนรู 

4) กลยทุธที่ 4 ซอมแซมที่อยูอาศัยของผูยากไร 

5) กลยทุธที่ 5 สรางบานม่ันคงเมอืง-ชนบท 

6) กลยทุธที่ 6 ซอมแซมบานผูประสบภัยพบิัต ิ

2.1.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 การสงเสริมหลักประกันสุขภาพและการคุมครองสิทธิ

ประชาชน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสรมิคุณภาพชวิีตที่ด ีประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที ่1 สงเสรมิประชาชนใหเขาถงึสทิธิการมสีุขภาพด ี 
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2) กลยุทธที่ 2 สงเสรมิการใชสมุนไพรและการนวดไทยเพื่อสขุภาพ 

2.1.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาศักยภาพคณะทํางานตําบล สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริม

คุณภาพชวิีตที่ด ีประกอบดวย 1 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนและกลุมเพือ่การพัฒนาพื้นที ่

2.1.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเครอืขายองคกรชุมชนจังหวัดและสภาองคกรชุมชน

ตําบลโดยการบูรณาการเชื่อมโยงภาครีวมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที่ 1 การพัฒนาเครอืขายองคกรชุมชน  

2) กลยุทธที่ 2 บูรณาการเชื่อมโยงภาครีวมพัฒนา 

2.1.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความม่ันคงทางอาหาร ขยายฐานเกษตรอินทรีย 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธ ที่ 1 สงเสรมิการผลติขาว ผัก สมุนไพรอนิทรยี 

2) กลยุทธที่ 2 รณรงค ลด ละ เลกิ การใชสารเคมใีนภาคเกษตรกรรม 

2.1.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการคา 

การลงทนุ และการทองเที่ยว ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที่ 1 พัฒนาเครือขายเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศาสตรพระราชา   

2) กลยุทธที่ 2 สงเสรมิการทองเที่ยวกลุมโคกหนองนาโมเดล 

2.1.7 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาชาวบาน      

สูการทองเที่ยววิถชุีมชน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาการคา 

การลงทนุ และการทองเที่ยว ประกอบดวย 1 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที่ 1 พัฒนาตําบลรูปธรรมตนแบบการอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี     

ภูมปิญญาชาวบานสูการทองเที่ยววิถชุีมชน 

2.1.8 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมชุมชน มีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยนื ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธ ที่ 1 สงเสรมิการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกจิครอบครัวและปาชุมชน 

2) กลยุทธที่ 2 สงเสรมิการคัดแยกและใชประโยชนขยะมูลฝอยครัวเรอืนและชุมชน 

3) กลยทุธที ่3 สงเสรมิการใชพลงังานสะอาด 

2.2 เวทีรับรองและสงมอบแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชน โดยตัวแทนสภาองคกรชุมชนตําบล    

ที่เกี่ยวของและตัวแทนสภาองคกรชุมชนตําบลทุกอําเภอรวมกันพิจารณารับรองแผน แลวนําเสนอและสง
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2) กลยุทธที่ 2 สงเสรมิการใชสมุนไพรและการนวดไทยเพื่อสขุภาพ 

2.1.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาศักยภาพคณะทํางานตําบล สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริม

คุณภาพชวิีตที่ด ีประกอบดวย 1 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนและกลุมเพื่อการพัฒนาพื้นที ่

2.1.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเครอืขายองคกรชุมชนจังหวัดและสภาองคกรชุมชน

ตําบลโดยการบูรณาการเชื่อมโยงภาครีวมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที่ 1 การพัฒนาเครอืขายองคกรชุมชน  

2) กลยุทธที่ 2 บูรณาการเชื่อมโยงภาครีวมพัฒนา 

2.1.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความม่ันคงทางอาหาร ขยายฐานเกษตรอินทรีย 

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธ ที่ 1 สงเสรมิการผลติขาว ผัก สมุนไพรอนิทรยี 

2) กลยุทธที่ 2 รณรงค ลด ละ เลกิ การใชสารเคมใีนภาคเกษตรกรรม 

2.1.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการคา 

การลงทนุ และการทองเที่ยว ประกอบดวย 2 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที่ 1 พัฒนาเครือขายเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศาสตรพระราชา   

2) กลยุทธที่ 2 สงเสรมิการทองเที่ยวกลุมโคกหนองนาโมเดล 

2.1.7 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาชาวบาน      

สูการทองเที่ยววิถชุีมชน สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาการคา 

การลงทนุ และการทองเที่ยว ประกอบดวย 1 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที่ 1 พัฒนาตําบลรูปธรรมตนแบบการอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี     

ภูมปิญญาชาวบานสูการทองเที่ยววิถชุีมชน 

2.1.8 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมชุมชน มีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยนื ประกอบดวย 3 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธ ที่ 1 สงเสรมิการเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกจิครอบครัวและปาชุมชน 

2) กลยุทธที่ 2 สงเสรมิการคัดแยกและใชประโยชนขยะมูลฝอยครัวเรอืนและชุมชน 

3) กลยทุธที ่3 สงเสรมิการใชพลงังานสะอาด 

2.2 เวทีรับรองและสงมอบแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชน โดยตัวแทนสภาองคกรชุมชนตําบล    

ที่เกี่ยวของและตัวแทนสภาองคกรชุมชนตําบลทุกอําเภอรวมกันพิจารณารับรองแผน แลวนําเสนอและสง
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มอบแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนของสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด   

เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร และเสนอตอผูวาราชการ

จังหวัดสกลนครเพื่อพิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครหวงป 2566-2570 ซ่ึงไดดําเนินการ    

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการสกลนคร อําเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

โดยมวัีตถุประสงค และกจิกรรม ดังตอไปนี้ 

2.2.1 วัตถุประสงคของการจัดเวท ี

     1) เพื่อสงเสริมใหกลไกภาคประชาชน มีสวนรวมตอการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดภาคประชาชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดสกลนคร 

2) เพื่อเสนอพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนของสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนครเขาสู

แผนพัฒนาทองถิ่นองคการบรหิารสวนจังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร 

 3) เพื่อเสนอแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนของสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนครเขาสู

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร  

2.2.2 กจิกรรมในเวทีรับรองและเสนอแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชน มดีังนี้  

 1) การบรรยายพิเศษเรื่องความสําคัญขององคกรภาคประชาชนกับการพัฒนาจังหวัด 

 2) กระบวนการนําเสนอ พัฒนา และรับรองแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนของสภา

องคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร  

 3) การบรรยายพเิศษเรื่องการสนับสนุนสภาองคกรชุมชนขององคการบรหิารสวนจังหวัด

สกลนคร โดยรองนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดสกลนคร 

 4) รายงานการดาํเนนิงานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดสกลนครภาคประชาชน  

 5) การกลาวปาฐกถาและแนะนําถึงแนวทางการสนับสนุนการมีสวนรวมประชาชนในการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัด โดยผูแทนผูวาราชการจังหวัดสกลนคร 

 6) การนําเสนอและสงมอบแผนตอองคการบรหิารสวนจังหวัดสกลนคร และจังหวัดสกลนคร   

 เมื่อมีการนําเสนอและสงมอบแผนแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนตอองคการบริหารสวนจังหวัด

สกลนคร และจังหวัดสกลนครแลว ไดมีการนําโครงการบางสวนเขาบูรณาการสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 ดังจะกลาวในลําดับตอไปนี้ 

3. การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดภาคสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

    คณะทํางานพัฒนาศักยภาพคนและเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดสนุกไดจัดทําเวทีบูรณาการ

แผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนของสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร เขากับแผนของขบวนองคกรชุมชน

จังหวัดนครพนมและขบวนองคกรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เปนแผนพัฒนากลุมจังหวัดสนุกเพื่อนําเสนอและ

สงมอบตอผูวาราชการจังหวัดสกลนครในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดแบบบูรณาการกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 ดังนี้ 

3.1 เวทีบูรณาการแผนกลุมจังหวัด ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุม 844 คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

3.2 เวทสีงมอบแผนตอผูวาราชการจังหวัดสกลนครในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดแบบบูรณาการกลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
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บทสรุป   

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดและการปฏิบัติในการบริหารการพัฒนาชุมชนทองถิ่นแบบจากลางขึ้นบน ที่สงเสรมิใหภาคประชาชน

จัดทําแผนพัฒนาชุมชนและทองถิ่นอยางมีหลักการ สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติสภา

องคกรชุมชน พ.ศ. 2551 มาตรา 27 โดยบทความนี้ไดสรุปบทเรียนจากการดําเนินงานการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดโดยสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบไปดวย 3 ขัน้ตอน ไดแก  
1. การพัฒนาศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของผูนําสภาองคกรชุมชนตําบล โดยการอบรม   

เชิงปฏิบัติการและการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ผูมีสวนเกี่ยวของประกอบดวย คณะทํางานพัฒนาศักยภาพ

คนและเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดบึงสนุกและจังหวัดสกลนคร แกนนําสภาองคกรชุมชนตําบล

จังหวัดสกลนคร และหนวยงานภาคีหนุนเสริม ใชหลักสูตรการบริหารจัดการขบวนองคกรชุมชนตามหลัก

ธรรมาภิบาลในการอบรม ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การปรับกระบวนทัศน เรื่องการพัฒนาที่

ยั่งยนืและการบรหิารการพัฒนาประเทศไทย (2) การใหความรูในหลกัการที่สําคัญ (3) การจัดทําแผนพัฒนา

ตําบลของสภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดสกลนคร ผลของการอบรมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ทําให

ผูนําสภาองคกรชุมชนตําบลมีความรู เพ่ิมขึ้นในเรื่อง (1) การจัดการองคกร การไดมาซ่ึงกรรมการ 

งบประมาณ วัสดุ  และระเบียบการประชุม (2) การติดตามประเมินผลและการเขียนรายงาน (3) 

พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน (4) การบริหารทีมงานใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (5) การจัดทํา

แผนพัฒนาทีส่อดคลองกับความตองการพัฒนาของชุมชนและนโยบายภาครัฐ (6) การวิเคราะหสถานการณ 

และการจัดทําแผนการพัฒนา (7) การประสานงานภายในเครือขายตําบล อําเภอ จังหวัด และกับภาคีอื่น ๆ 

(8) การอํานวยการ การดําเนินตามโครงการ และการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ (9) กระบวนการประชุมวางแผน

แบบมีสวนรวมการวางแผนงานโครงการ (10) การวางแผนงานโครงการ การวิเคราะห และเขียนโครงการ 

รวมทั้งไดประเด็นงานในแผนพัฒนาตําบลของสภาองคกรตําบลจังหวัดสกลนครทั้ง 44 ตําบล เปน 4 ดาน 

ไดแก ดานเศรษฐกจิ ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานวัฒนธรรม  

 2. การพัฒนาแผนพัฒนาตําบลสูแผนพัฒนาจังหวัดโดยการจัดเวทีพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัดภาค

ประชาชนและจัดเวทีรับรองแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนสงมอบแผนตอผูวาราชการจังหวัดและนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนของสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนครมี 8 

ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก (1) การสงเสรมิพัฒนาสวัสดกิารชุมชนและที่อยูอาศัย (2) การสงเสรมิหลักประกัน

สุขภาพและการคุมครองสิทธิประชาชน (3) การพัฒนาศักยภาพคณะทํางานตําบล (4) การพัฒนาเครือขายองคกร

ชุมชนจังหวัดและสภาองคกรชุมชนตําบลโดยการบูรณาการเชื่อมโยงภาคีรวมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 

(5) การสรางความม่ันคงทางอาหาร ขยายฐานเกษตรอินทรีย (6) การเสรมิสรางเศรษฐกิจฐานราก ยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (7) การอนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาชาวบานสูการทองเที่ยววิถี

ชุมชน (8) การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมชุมชน 

3. การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดภาคประชาชนสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด คณะทํางานพัฒนา

ศักยภาพคนและเครือขายองคกรชุมชนกลุมจังหวัดสนุกไดจัดทําเวทีบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดภาค

ประชาชนของสภาองคกรชุมชนจังหวัดสกลนคร เขากับแผนของขบวนองคกรชุมชนจังหวัดนครพนมและ

ขบวนองคกรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เปนแผนพัฒนากลุมจังหวัดสนุกเพื่อนําเสนอและสงมอบตอผูวาราชการ

จังหวัดสกลนครในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดแบบบูรณาการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2  
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การสังเคราะหองคประกอบของประสทิธผิลการบรหิารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร  

ภายใตยุทธศาสตรของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

SYNTHESIS OF COMPONENTS OF ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS OF 

LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN WAN YAI DISTRICT, 

MUKDAHAN PROVINCE UNDER THE LOCAL GOVERNMENT PROMOTION 

DEPARTMENT’S STRATEGIES 

ทวิช ผิวผอง1 

Twit Peawpong1 

 

บทคัดยอ 

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาล แตละกลยุทธจะใชแนวทางในการกําหนดกลยุทธตามหลัก Balanced Scorecard  

ประกอบดวย (1) การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแขง็ดวยระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) การสงเสริมและพัฒนา

ทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สูประเทศ ที่พัฒนาแลวจากฐานของทองถิ่น (3) การ

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครองทองถิ่น ของประเทศไทยใหมีประสทิธิภาพ 

ประสิทธิผล (4) การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิต ของ

ประชาชน  (5) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ และ (6) การพัฒนาองคกรดวย

ฐานคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสูง เปนองคกรระดับสากลที่สังคมยอมรับ 

คําสําคัญ : ประสทิธิผลการบรหิารงาน, ยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 
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บทคัดยอ 

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาล แตละกลยุทธจะใชแนวทางในการกําหนดกลยุทธตามหลัก Balanced Scorecard  

ประกอบดวย (1) การเสรมิสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแขง็ดวยระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) การสงเสริมและพัฒนา

ทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 สูประเทศ ที่พัฒนาแลวจากฐานของทองถิ่น (3) การ

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครองทองถิ่น ของประเทศไทยใหมีประสทิธิภาพ 

ประสิทธิผล (4) การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิต ของ

ประชาชน  (5) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ และ (6) การพัฒนาองคกรดวย

ฐานคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสูง เปนองคกรระดับสากลที่สังคมยอมรับ 

คําสําคัญ : ประสทิธิผลการบรหิารงาน, ยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 
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Abstract 

 The strategic plan of the Local Administrative Promotion Department was provided as        

a guiding framework for successfully implementing and driving the government policies. Each strategy 

was formulated on the basis of the Balanced Scorecard principles which consisted of: (1) Strengthening 

local governance underpinned by the doctrines of Democracy with the King as Head of State and        

the Philosophy of Sufficiency Economy, (2) Promoting and improving the locality while driving the nation 

towards the developed Thailand 4.0. in compliance with the local groundwork, (3) Developing           

the effective and efficient public administration as well as good governance in Thai localities, (4) 

Enhancing the public services to be of high-quality for the sake’s of the people’s quality of life, (5) 

Managing and developing the Local Administrative Promotion Department’s human resources to serve 

the national development’s missions and directions,  and (6) Developing the organizations to reach and 

be approved of by the international social standards based on morality, knowledge and high 

performance.  

 Keywords: Administrative effectiveness, Local administrative organization 

บทนํา 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยการปกครองในทองถิ่น (Local Administration) ระดับ      

รากหญาที่เกี่ยวของและใกลชิดกับประชาชนในทองถิ่นโดยตรง มีฐานะเปนตัวแทนของประชาชนในทองถิ่น    

ที่ทําหนาที่เปนกระบอกเสียงแทนประชาชนในพื้นที่ โดยการปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของการปกครอง            

ในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนสถาบันที่ทําหนาที่ในการฝกฝนใหการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก

ประชาชน ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองเกิดสํานึกและเห็นความสําคัญคุนเคยกับการใช

สิทธิทางการเมือง นําไปสูความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย ความเปลี่ยนแปลงที่ผาน

มามีวิกฤติทางการเมืองในระดับประเทศเกิดขึ้นหลายครั้ง และทําใหการทํางานของรัฐบาลสวนกลาง         

ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร แตในทางกลับกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นกลับกลายเปนกลไกที่สําคัญใน

การพัฒนาในระดับทองถิ่น รวมถึงสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดในระดับหนึ่ง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจแบบใหมจากที่อํานาจศูนยกลางเปนผู

กําหนดนโยบายมาเปน “ทองถิ่นกําหนดตนเอง” แลวการเปลี่ยนตําแหนงแหงที่ของคนในทองถิ่นสรางความ

เปลี่ยนแปลงไดมากนอยเพียงใด 

    ประสิทธิผลมีความสําคัญตอองคการหรือหนวยงานมากเพราะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของ

องคการในการที่จะตัดสนิใจวาองคการจะอยูรอดตอไปหรือไม ประกอบกับประสิทธิภาพก็มีความสําคัญตอ

องคการมากเชนกัน หากการดําเนินงานองคการไมมปีระสทิธิภาพก็จะไมมีผลกําไร ประสบแตความขาดทุน 

ก็ยากที่องคการจะตั้งอยูได ดังนั้น ประสิทธิผล (effectiveness) เปนการทําใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย

องคการ (goals) และ ประสิทธิภาพ (efficiency) เปนการทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจและรวมมือกัน

ปฏบิัตงิานใหไดผลผลติ (output) ที่ตองการ จงึมคีวามสัมพันธกันทําใหองคการบรรลุเปาหมายภายในเง่ือนไข

ที่มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การบรรลุถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงเปนที่พึงปรารถนา

ของทุกองคการ นอกจากนี้ประสิทธิผลยังเปนเครื่องมือหรือตัวบงชี้ในการตัดสินใจวาการบริหารของ
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หนวยงานหรือองคการใดองคการหนึ่งสามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไวมาก

นอยเพียงใด เปนเรื่องเกี่ยวผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงาน มคีวามเกี่ยวพันกับผลงานที่องคการพึงประสงค

ประสิทธิผลไววาเปนคําตอบที่ทําใหทราบวาผลผลิตและจุดหมายที่กําหนดไวไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

หรอืไมเพียงใด และมีเหตุผลอะไรที่ทําใหการปฏิบัตินั้นประสบกับความสําเร็จ และอะไรบางที่ทําใหลมเหลว 

(สุภาพร พิศาลบุตร, 2550, หนา 221) ประสิทธิผล ไวคือความนาจะเปนของการบรรลุจุดมุงหมายและ

วัตถุประสงคหรือเปนสิ่งที่แสดงออกถึงการบรรลุความสําเร็จ (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2550, หนา 291) 

ประสิทธิผลวาเปนการประเมินเพื่อจะรูวานโยบาย/แผนงาน/โครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค

หรือไม ซ่ึงเปนการประเมินความสําเร็จที่แทจริงวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ 

แลวไดผลงานหรอืผลลัพธออกมาทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค เปาหมาย และผลที่

คาดวาจะไดรบัเพยีงใด (ปาณิสรา จรัสวิญู, 2550, หนา 16)  

วัตถุประสงค 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหองคประกอบของประสิทธิผลการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ภายใตยุทธศาสตรของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ           

ที่เกี่ยวของ เพื่อมุงหาขอเท็จจรงิ เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ภายใตยุทธศาสตรของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น แรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน 

มผีลตอสมรรถนะการปฏบิัตงิาน ซ่ึงเปนการศึกษาในภาพรวมอยางกวาง ๆ 

 

ความหมายของประสทิธผิลการบริหารงาน 

 นักวิชาการตางประเทศกลาวถึงประสิทธิผลวา ประสิทธิผลเปนเรื่องของการกระทําใด ๆ ที่มี

ความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดขึ้น การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงตํ่า

เพียงใด ขึ้นอยูกับวาผลที่ไดรับตรงนั้น ตรง ครบถวน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใชพลังงานนอย

เพยีงใด จงึสามารถสรปุไดวา ประสทิธิผลขององคการ หมายถงึ การที่องคการไดดาํเนนิงานใด ๆ โดยการใช

ทรัพยากรตาง ๆ จนเกิดผงสําเร็จบรรลุตามเปาหมายตาง ๆ ที่องคการตั้งไวและสามารถจะสรุปความหมาย

ตามทฤษฎีองคการได 3 ลักษณะ ดังนี้ (Zamuto, 1982 ; Gibson and Others (1982, p. 812) (1) ความหมาย

ที่ใชในแนวทางเปาหมาย (goal–based approach) เปนการพิจารณาวาการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

หรือไม (2) ความหมายที่ใชแนวทางระบบ (system–based approach) เปนการพิจารณาวาองคการนํา

ทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนแกองคการและบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ (3) ความหมายที่ใช

แนวทางกลุมผูที่เกี่ยวของ (multiple – constituencies approach) เปนการพิจารณาวาองคการสามารถในการ

ตอบสนองความพึงพอใจของกลุมที่เกี่ยวของได นอกจากนั้น Seashore and Yuchtman quoting Hall (1991) 

ใหความหมายวา ประสิทธิผลขององคการ คือ ความสามารถขององคการในการนําทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัดและมคีุณคาจากสภาพแวดลอมมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการดําเนนิการขององคการ   

 ประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) ผูที่เริ่มใหความหมายของคําทั้งสอง

แตกตางกัน คือ  บารนาด (Barnard, 1968) โดยใหความหมายไวเมื่อ 1938 บารนาดใหความหมายของ

ประสิทธิผลวา การบรรลุเปาหมายขององคการ และใหความหมายของประสิทธิภาพวา ความพึงพอใจและ
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หนวยงานหรือองคการใดองคการหนึ่งสามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่วางไวมาก

นอยเพียงใด เปนเรื่องเกี่ยวผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงาน มคีวามเกี่ยวพันกับผลงานที่องคการพึงประสงค

ประสิทธิผลไววาเปนคําตอบที่ทําใหทราบวาผลผลิตและจุดหมายที่กําหนดไวไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

หรอืไมเพียงใด และมีเหตุผลอะไรที่ทําใหการปฏิบัตินั้นประสบกับความสําเร็จ และอะไรบางที่ทําใหลมเหลว 

(สุภาพร พิศาลบุตร, 2550, หนา 221) ประสิทธิผล ไวคือความนาจะเปนของการบรรลุจุดมุงหมายและ

วัตถุประสงคหรือเปนสิ่งที่แสดงออกถึงการบรรลุความสําเร็จ (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2550, หนา 291) 

ประสิทธิผลวาเปนการประเมินเพื่อจะรูวานโยบาย/แผนงาน/โครงการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค

หรือไม ซ่ึงเปนการประเมินความสําเร็จที่แทจริงวาเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการ 

แลวไดผลงานหรอืผลลัพธออกมาทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพตรงตามวัตถปุระสงค เปาหมาย และผลที่

คาดวาจะไดรบัเพยีงใด (ปาณิสรา จรัสวิญู, 2550, หนา 16)  

วัตถุประสงค 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหองคประกอบของประสิทธิผลการบริหารงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ภายใตยุทธศาสตรของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ           

ที่เกี่ยวของ เพื่อมุงหาขอเท็จจรงิ เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ภายใตยุทธศาสตรของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น แรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน 

มผีลตอสมรรถนะการปฏบิัตงิาน ซ่ึงเปนการศึกษาในภาพรวมอยางกวาง ๆ 

 

ความหมายของประสทิธผิลการบริหารงาน 

 นักวิชาการตางประเทศกลาวถึงประสิทธิผลวา ประสิทธิผลเปนเรื่องของการกระทําใด ๆ ที่มี

ความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดขึ้น การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงตํ่า

เพียงใด ขึ้นอยูกับวาผลที่ไดรับตรงนั้น ตรง ครบถวน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใชพลังงานนอย

เพยีงใด จงึสามารถสรปุไดวา ประสทิธิผลขององคการ หมายถงึ การที่องคการไดดาํเนนิงานใด ๆ โดยการใช

ทรัพยากรตาง ๆ จนเกิดผงสําเร็จบรรลุตามเปาหมายตาง ๆ ที่องคการตั้งไวและสามารถจะสรุปความหมาย

ตามทฤษฎีองคการได 3 ลักษณะ ดังนี้ (Zamuto, 1982 ; Gibson and Others (1982, p. 812) (1) ความหมาย

ที่ใชในแนวทางเปาหมาย (goal–based approach) เปนการพิจารณาวาการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

หรือไม (2) ความหมายที่ใชแนวทางระบบ (system–based approach) เปนการพิจารณาวาองคการนํา

ทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนแกองคการและบรรลุผลตามวัตถุประสงคขององคการ (3) ความหมายที่ใช

แนวทางกลุมผูที่เกี่ยวของ (multiple – constituencies approach) เปนการพิจารณาวาองคการสามารถในการ

ตอบสนองความพึงพอใจของกลุมที่เกี่ยวของได นอกจากนั้น Seashore and Yuchtman quoting Hall (1991) 

ใหความหมายวา ประสิทธิผลขององคการ คือ ความสามารถขององคการในการนําทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัดและมคีุณคาจากสภาพแวดลอมมาใชประโยชนเพื่อสนับสนุนการดําเนนิการขององคการ   

 ประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) ผูที่เริ่มใหความหมายของคําทั้งสอง

แตกตางกัน คือ  บารนาด (Barnard, 1968) โดยใหความหมายไวเมื่อ 1938 บารนาดใหความหมายของ

ประสิทธิผลวา การบรรลุเปาหมายขององคการ และใหความหมายของประสิทธิภาพวา ความพึงพอใจและ
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ความรวมมือในการปฏิบัติงานของสมาชิกขององคการสวนเอทซิโอนิ (Etzioni, 1964) ใหความหมายของ

ประสิทธิผลวา การบรรลุเปาหมายและประสิทธิภาพมีความหมายในลักษณะของเศรษฐศาสตร คือ 

ทรัพยากรตาง ๆ ที่ใชในการผลติตอผลผลติหนึ่งหนวยอันเปนแนวการใหความหมายของคําทัง้สองคําในเวลา

ตอมา โดยทั่วไปถือวาประสิทธิผล หมายถึงระดับที่ตองการใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคการ (goals) 

สวนประสิทธิภาพ หมายถึง ลักษณะทางเศรษฐศาสตรในการดําเนินการขององคการใหบรรลุเปาหมาย 

เปาหมายบางอยางใชเปนอัตราสวนของปจจัยการผลิต (inputs) กับผลผลิต (outputs) เปนการพิจารณาถึง

วิธีการที่องคการบรรลุเปาหมายโดยใชปจจัยการผลิตอยางประหยัดเพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการ โดยถือ

วาองคการตองสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายภายในเง่ือนไขที่ทรัพยากรมีจํากัด เนื่องจาก

ทรัพยากรจากสภาพแวดลอมที่จัดใหองคการมีจํากัด การวัดประสิทธิภาพสวนใหญจึงใชคําเกี่ยวกับการเงิน 

เชน รายได และคาใชจาย เปนตน อยางไรก็ตาม บางองคการไมสามารถพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในรูป

คาใชจายได เชน โรงพยาบาล จึงพิจารณาประสิทธิภาพจากการกระทําตอคนไขหรือการรักษาคนไข        

เปนผลผลิตไดจึงกลาวไดวา ประสิทธิภาพเปนมาตรฐานของประสิทธิผลของหนวยงาน กลาวคือ องคการ

ตองบรรลุเปาหมายโดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด องคการตองบรรลุถึงทั้งประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพอันเปนที่พึงปรารถนาของทุกองคการ ซ่ึงจะเห็นไดวาองคการอาจมีประสิทธิผลแตไมมี

ประสิทธิภาพ หรือไมมีประสิทธิผลแตอาจมีประสิทธิภาพได (Jackson, Morgan and Paolillo, 1986 ; Ford, 

Armandi and Heaton, 1968, Hodge and Anthony, 1988) ดังนั้น ประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงมี

ความสัมพันธกันตามนัยทั้งสองแนวคิดดังกลาว (อาภรณ  ออนคง สืบคนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2564 

(http://aporn123.blogspot.com/2013/06/blog-post_28.html)  

 

แนวทางการประเมนิประสทิธผิลขององคการ 

 การประเมินผลหรือการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน แบงออกไดเปน 3 ประเภท ตามระยะเวลาที่ทํา

การประเมิน ดังนี้  (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี , 2551, หนา 102-103) (1) การประเมินระหวาง              

การดําเนินงาน เปนการประเมินเพื่อติดตามดูผลผลิตของโครงการในขณะที่โครงการนั้น ๆ กําลังดําเนินอยู 

การประเมนิประเภทนี้ (2) ใหขอมูลเชงิวิเคราะหที่จําเปนแกผูจัดการโครงการและผูตัดสนิใจเพื่อปรับนโยบาย 

วัตถุประสงค ตลอดจนการจัดการทรัพยากรของโครงการ ผลจากการประเมินระหวางดําเนินการนี้ อาจจะ

ใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการวางแผนโครงการใหมไดดวย (3) การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

เปนการประเมินเพื่อวิเคราะหผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ การประเมินประเภทนี้จะให

สารสนเทศที่จําเปนทั้งหมดแกผูตัดสนิใจและผูวางแผน สําหรับใชเพื่อการวางแผนโครงการใหม และเพื่อเปน

แนวทางการประเมินผลในอนาคตตอไป (4) การประเมินยอนหลัง เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบยอนหลัง

เมื่อโครงการสิ้นสุดไปแลวในชวงระยะเวลาหนึ่งวา มีผลกระทบจากโครงการหรือไมอยางไร อยางไรก็ตาม

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบวามีแนวทางการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลขององคการ            

ในเบื้องตนสามารถแบงออกเปน 2 แนวทางใหญคือ แนวทางศึกษาประสิทธิผลที่ยึดแบบเกณฑเดี่ยว และ

แนวทางการศกึษาประสทิธิผลที่ยดึแบบบูรณาการหรอืแบบหลายเกณฑ 
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 แนวคดิการศกึษาประสทิธผิลที่ยดึแบบเกณฑเดี่ยว 

            Cameron (1981, pp. 3-8) ไดแบงแนวคิดที่สําคัญ 4 แนวคิด คือ แนวคิดตัวแบบเชิงเปาหมาย 

(the goal attainment approach) แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิงระบบ (the system resource approach) 

แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายในองคการ (internal process approach) แนวคิดตัวแบบกลุมยุทธศาสตร 

(strategic constituencies approach) ซ่ึงแตละแนวคดิจะมแีนวทางในการศกึษาทีแ่ตกตางกัน ดังนี้ 

             1. แนวคิดตัวแบบเชิงเปาหมาย (the goal attainment approach) โดยแนวคิดนี้เปนแนวคิดนิยม

ใชมากที่สุดมีความคิดวาองคการควรจะมุงไปที่การบรรลุถึงเปาหมายสุดทายหรือผลลัพธ (ends) มากกวา   

ที่จะสนใจวิธีการ (means) ในแนวทางนี้มีฐานคติวาองคการมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีเหตุผลและ

แสวงหาเปาหมายของตนเองดังนั้นการบรรลุถึงเปาหมายและความสําเร็จจึงเปนตัววัดที่เหมาะสมของ

ประสิทธิผล Robbins (1990, P. 53) กลาวไดวาเปนการนําแนวคิดดานประสิทธิผลเชื่อมโยงเขากับ

ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขององคการ Etzioni (1964, P. 2) และ Price (1972, P. 1) การใชวิธีวัด

ประสิทธิผลขององคการดวยแนวคิดนี้จะใชไดก็ตอเมื่อลักษณะขององคการและเปาหมายนั้นมีลักษณะตาม

สมมติฐาน 5 ประการ คือ 1) องคการที่เราศึกษานั้นในความเปนจริงมีเปาหมายที่แทจริง 2) เราสามารถ

มองเห็นและเขาใจเปาหมายเหลานั้น 3) จํานวนเปาหมายที่แทจริงขององคการควรมีปริมาณไมมากจนเกิน

ความสามารถที่เราจะวัดได 4) ตองมีความเห็นพองตองกันในเปาหมายที่แทจริงเหลานั้นและ 5) เราตอง

สามารถวัดไดวาองคการกําลังบรรลุเปาหมายไดแคไหนเมื่อไรอยางไรแตอยางไรก็ตามวิธีการนี้เปนวิธีที่มี

ความไมสมบูรณในวิธีการ (methodological shortcoming) และไมเปนกลางเทาที่ควรเนื่องจากเปาหมาย

ในทางปฏบิัตมัิกแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไวและมหีลายเปาหมายที่ตองจัดลําดับความสําคัญและชวงเวลา 

            2. แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิงระบบ (the system resource approach) ผูนําแนวทางนี้ คือ 

Yuchtman and Seashore (1967, P. 2) ซ่ึงพยายามหลีกเลี่ยงจุดออนและขอบกพรองบางประการของการประเมิน

ประสิทธิผลในแงของเปาหมายโดยไมพิจารณาถึงเปาหมายองคการเลยเพราะเห็นวาเปนไปไดยากที่จะใชการบรรลุ

เปาหมายเปนเครื่องวัดประสิทธิผลโดยผูวิจัยใชแบบจําลองของระบบทรัพยากรในการวิเคราะหประสิทธิผล

องคการแทนแนวความคิดนี้มองวาองคการควรจะคํานึงถึงความสามารถในการไดมาของปจจัยนําเขา 

(inputs) และกระบวนการเปลี่ยนผานปจจัยนําเขา (transactional process) ไปเปนปจจัยนําออก (outputs) 

ดวยเพื่อที่จะไดทราบถึงความมีเสถียรภาพและความสมดุลขององคการในระยะยาวแนวทางนี้มีฐานคติวา

องคการไดสรางความสัมพันธกับระบบยอยถาหากระบบยอยทํางานไดไมดีจะสงผลตอการทํางานของระบบ

ทัง้หมด Robbins (1990, P. 58) ความสมัพันธระหวางระบบตาง ๆ ที่สาํคัญของแนวคดินี้สามารถจัดอยูในรูป

ของตัวแปรหรอืสัดสวนไดประกอบดวยปจจัยสงออก/ปจจัยนําเขา (0/I) กระบวนการเปลี่ยนผาน/ปจจัยนําเขา 

(T/I) กระบวนการเปลี่ยนผาน/ปจจัยสงออก (T/0) การเปลี่ยนแปลงของปจจัยนําเขา (I/I) และอื่น ๆ อยางไรก็

ตามแนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิงระบบนี้ก็ไมไดตางจากแนวคิดตัวแบบเชิงเปาหมายเทาใดนักเพราะที่จริง

แลวเปาหมายขององคการอยางหนึ่งก็คอื สรรหา (acquisition) ทรัพยากรจากสภาพแวดลอมนั่นเอง 

             3. แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายในองคการ (internal process approach) ตัวแบบนี้       

จะมุงเนนไปที่กระบวนการภายใน (internal processes) และการดําเนินงานภายในองคการ (operations of    

the organization) เปนสําคัญโดยมุมมองแบบกระบวนการภายในจะมองวาการที่องคการจะมีประสิทธิผล    

ก็ตอเมื่อกระบวนการทํางานภายในองคการมีระดับที่เหมาะสมหรือมีความยาวไมมากเกินความจําเปนไมมี

ขั้นตอนของกระบวนการมากเกินความจําเปนสภาพเชนนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสมาชิกภายในองคการมีความเปน
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แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายในองคการ (internal process approach) แนวคิดตัวแบบกลุมยุทธศาสตร 

(strategic constituencies approach) ซ่ึงแตละแนวคดิจะมแีนวทางในการศกึษาทีแ่ตกตางกัน ดังนี้ 

             1. แนวคิดตัวแบบเชิงเปาหมาย (the goal attainment approach) โดยแนวคิดนี้เปนแนวคิดนิยม

ใชมากที่สุดมีความคิดวาองคการควรจะมุงไปที่การบรรลุถึงเปาหมายสุดทายหรือผลลัพธ (ends) มากกวา   

ที่จะสนใจวิธีการ (means) ในแนวทางนี้มีฐานคติวาองคการมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีเหตุผลและ

แสวงหาเปาหมายของตนเองดังนั้นการบรรลุถึงเปาหมายและความสําเร็จจึงเปนตัววัดที่เหมาะสมของ

ประสิทธิผล Robbins (1990, P. 53) กลาวไดวาเปนการนําแนวคิดดานประสิทธิผลเชื่อมโยงเขากับ

ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขององคการ Etzioni (1964, P. 2) และ Price (1972, P. 1) การใชวิธีวัด

ประสิทธิผลขององคการดวยแนวคิดนี้จะใชไดก็ตอเมื่อลักษณะขององคการและเปาหมายนั้นมีลักษณะตาม

สมมติฐาน 5 ประการ คือ 1) องคการที่เราศึกษานั้นในความเปนจริงมีเปาหมายที่แทจริง 2) เราสามารถ

มองเห็นและเขาใจเปาหมายเหลานั้น 3) จํานวนเปาหมายที่แทจริงขององคการควรมีปริมาณไมมากจนเกิน

ความสามารถที่เราจะวัดได 4) ตองมีความเห็นพองตองกันในเปาหมายที่แทจริงเหลานั้นและ 5) เราตอง

สามารถวัดไดวาองคการกําลังบรรลุเปาหมายไดแคไหนเมื่อไรอยางไรแตอยางไรก็ตามวิธีการนี้เปนวิธีที่มี

ความไมสมบูรณในวิธีการ (methodological shortcoming) และไมเปนกลางเทาที่ควรเนื่องจากเปาหมาย

ในทางปฏบิัตมัิกแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไวและมหีลายเปาหมายที่ตองจัดลําดับความสําคัญและชวงเวลา 

            2. แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิงระบบ (the system resource approach) ผูนําแนวทางนี้ คือ 

Yuchtman and Seashore (1967, P. 2) ซ่ึงพยายามหลีกเลี่ยงจุดออนและขอบกพรองบางประการของการประเมิน

ประสิทธิผลในแงของเปาหมายโดยไมพิจารณาถึงเปาหมายองคการเลยเพราะเห็นวาเปนไปไดยากที่จะใชการบรรลุ

เปาหมายเปนเครื่องวัดประสิทธิผลโดยผูวิจัยใชแบบจําลองของระบบทรัพยากรในการวิเคราะหประสิทธิผล

องคการแทนแนวความคิดนี้มองวาองคการควรจะคํานึงถึงความสามารถในการไดมาของปจจัยนําเขา 

(inputs) และกระบวนการเปลี่ยนผานปจจัยนําเขา (transactional process) ไปเปนปจจัยนําออก (outputs) 

ดวยเพื่อที่จะไดทราบถึงความมีเสถียรภาพและความสมดุลขององคการในระยะยาวแนวทางนี้มีฐานคติวา

องคการไดสรางความสัมพันธกับระบบยอยถาหากระบบยอยทํางานไดไมดีจะสงผลตอการทํางานของระบบ

ทัง้หมด Robbins (1990, P. 58) ความสมัพันธระหวางระบบตาง ๆ ที่สาํคัญของแนวคดินี้สามารถจัดอยูในรูป

ของตัวแปรหรอืสัดสวนไดประกอบดวยปจจัยสงออก/ปจจัยนําเขา (0/I) กระบวนการเปลี่ยนผาน/ปจจัยนําเขา 

(T/I) กระบวนการเปลี่ยนผาน/ปจจัยสงออก (T/0) การเปลี่ยนแปลงของปจจัยนําเขา (I/I) และอื่น ๆ อยางไรก็

ตามแนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิงระบบนี้ก็ไมไดตางจากแนวคิดตัวแบบเชิงเปาหมายเทาใดนักเพราะที่จริง

แลวเปาหมายขององคการอยางหนึ่งก็คอื สรรหา (acquisition) ทรัพยากรจากสภาพแวดลอมนั่นเอง 

             3. แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายในองคการ (internal process approach) ตัวแบบนี้       

จะมุงเนนไปที่กระบวนการภายใน (internal processes) และการดําเนินงานภายในองคการ (operations of    

the organization) เปนสําคัญโดยมุมมองแบบกระบวนการภายในจะมองวาการที่องคการจะมีประสิทธิผล    

ก็ตอเมื่อกระบวนการทํางานภายในองคการมีระดับที่เหมาะสมหรือมีความยาวไมมากเกินความจําเปนไมมี

ขั้นตอนของกระบวนการมากเกินความจําเปนสภาพเชนนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสมาชิกภายในองคการมีความเปน
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อันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบภายในองคการสงผลใหการทําหนาที่ภายในองคการจะมีสภาพราบรื่นและมี

ผลงานที่ดีโดยสิ่งที่เชื่อมโยงใหสมาชิกภายในองคการแตละคนมีความสามารถในการทํางานเชนนี้ไดก็คือ 

ความไววางใจ (trust) และความชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน (benevolence) ซ่ึงสงผลตอเนื่องไปถึงการไหลเวียน

ของขาวสาร (information flows) ภายในองคการจะเปนไปดวยความราบรื่นไมติดขัดในเชิงโครงสรางทั้ง

แนวดิ่งและแนวนอน Likert (1967, P. 1) ซ่ึงสภาพแบบนี้บางครั้งก็ถูกเรียกวาระบบที่มีสุขภาพดี (healthy 

systems) ดังนั้นแนวทางการศึกษากระบวนการภายในจงึมคีวามเชื่อวาองคการจะยิ่งมปีระสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ถาองคการสามารถรักษาสภาพของกระบวนการภายในใหอยูในระดับที่มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นและในทาง

ตรงกันขามองคการจะยิ่งไมมปีระสทิธิผลถากระบวนการภายในองคการอยูในระดับที่มสีุขภาพแยลง (Cameron, 1981, P. 4) 

            4. แนวคิดตัวแบบกลุมยุทธศาสตร (strategic constituencies approach) แนวคิดนี้มีมุมมองวา

ความสามารถในการตอบสนองความตองการและความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกบักลุมบุคคล

ที่มีสวนไดสวนเสียสําคัญกับองคการหรือผูมีสวนรวมที่สําคัญในทางยุทธศาสตรเปนเครื่องมือชี้วัดวา

องคการจะมีประสิทธิผลหรือไมแนวทางนี้มีฐานคติวาองคการประกอบดวยกลุมยอยที่ตางก็แขงขันกัน

ควบคุมทรัพยากรดังนั้นจึงประเมินวาองคการประสบผลสําเร็จในการตอบสนองผูมีสวนรวมที่สําคัญในทาง

ยุทธศาสตรไดหรือไม Robbins (1990, PP. 62-63) ซ่ึงในการตัดสินใจวาใครเปนผูมีสวนรวมที่สําคัญในทาง

ยุทธศาสตรมากที่สุดในบรรดาผูมสีวนเกีย่วของนัน้กระทําไดยากเพราะในกลุมบุคคลเหลานี้มีเฉพาะบางสวน

เทานั้นที่มีความสําคัญตอองคการอยางจริงจังและมีความสามารถในการควบคุมทรัพยากรที่มีความจําเปน

ตอการอยูรอดขององคการอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลทําใหกลุมผูมีสวนรวมที่สําคัญ

ในทางยุทธศาสตรเกดิการเปลี่ยนแปลงทัง้ตัวบุคคลและความตองการ 

  แนวคดิการศกึษาประสทิธผิลที่ยดึแบบหลายเกณฑ 

              แนวทางการศึกษาประสิทธิผลแบบหลายเกณฑเปนอีกวิธีการหนึ่งในการนํามาใช       

ในการศึกษาประสิทธิผลองคการโดยมีฐานคติเบื้องตนวาประสิทธิผลมิใชแนวคิดที่เกิดจากการสังเกต

ปรากฏการณแลวอุปนัยมาอยูในระดับนามธรรมแตเปนสิ่งที่ประกอบสรางขึ้นมาตามคานิยม Quinn and 

Rohrbaugh (1983, P.2 อางถึงใน พงษเทพ จันทสุวรรณ, 2553, หนา 9) กลาวคือ แนวทางนี้มีมุมมองวา

ประสทิธิผลขององคการนัน้จะผันแปรไปตามคานยิมของแตละบุคคลการประเมนิประสทิธิผลขององคการจะ

ขึ้นอยูกับวาใครเปนผูประเมนิและผูประเมนินัน้ใหน้ําหนักในเรื่องใดเปนสําคัญในการประเมนิและไมมแีนวทาง

ใดที่ดทีี่สุดในการประเมินประสทิธิผลเนื่องจากแนวคดิเรื่องประสทิธิผลเปนจติวิสัยเปนไปไดยาก     ที่ทุกคน

จะเห็นพองตองกันขึ้นอยูกับคานิยมและผลประโยชนดวยซ่ึงแนวทางนี้เกดิจากความพยายามของนักวิชาการ

ในการบูรณาการแนวคดิประสทิธิผลเพื่อแสวงหาแนวทางในการประกอบสรางองคประกอบของประสทิธิผล

โดย Steers (1977, P. 1) และ Campbell (1977, P. 1) ไดเสนอแนวทางที่คลายกัน คือ ขัน้แรกควรกําหนดตัว

แปรที่คาดวาจะเปนตัววัดประสิทธิผลหลังจากนั้นก็ใหทําการศึกษาวาตัวแปรเหลานั้น                มี

ความสัมพันธที่เหมือนกันอยางไร (พงษเทพ จันทสุวรรณ, 2553, หนา 2) จากแนวทางดังกลาวนี้ไดมี

นักวิชาการหลายทานพยายามที่จะทําตามเชน Scott (1977); Cameron (1979); Seashore (1979) โดยพยายามที่จะ

บูรณาการตัวแบบประสทิธิผลองคการเขาดวยกัน 

  อยางไรก็ตาม Quinn and Rohrbaugh (1983, P.1) ไดแสดงความเห็นวาความพยายาม 

ในการบูรณาการแนวคิดประสิทธิผลที่ไดกระทํามาขางตนยังมีความคลุมเครือเพราะแนวคิดที่บูรณาการ

ขึ้นมานั้นยังมีความแตกตางหลากหลายและไมสามารถเชื่อมโยงไดวาแนวคิดแตละแนวคิดมีความเชื่อมโยง
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กันอยางไรและควรจัดกลุมอยางไร จึงจะเหมาะสมไมทับซอนกันและสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะคลุมเครือของ

ตัวแบบเชงิบูรณาการดังกลาวขางตนอาจเกดิจากการขาดเครื่องมือหรอืวิธีการในการวิเคราะหตัวแปรหลาย

ตัวแปรที่เหมาะสมในขณะนัน้อาจจะกลาวไดวาการบูรณาการแนวคดิประสิทธิผลยังมีความหลากหลายดาน

ตัวแบบการเชื่อมโยงระหวางแนวคดิที่แตกตางไมมคีวามชัดเจนและขาดหลักเกณฑในการจําแนกแนวคดิหรือ

การจัดกลุมประเภทแนวคิดที่ใชในตัวแบบเชิงบูรณาการและสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหเกิดความคลุมเครือดัง

กลาวคอื ในขณะนัน้ขาดเครื่องมอืหรอืวิธีการในการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวที่เหมาะสม 

  ดวยเหตุนี้ Quinn and Rohrbaugh (1983, P. 2) จึงไดทําการศึกษาประสิทธิผลองคการ   

โดยการจัดระบบเกณฑวัดประสิทธิผลองคการอยางเปนรูปธรรมจนไดตัวแบบเชิงบูรณาการที่เขมแข็ง คือ 

ตัวแบบการแขงขันของคานิยม (the competing-values approach) แนวคิดนี้มีมุมมองวาประสิทธิผลของ

องคการนั้นจะผันแปรไปตามคานิยมของแตละบุคคลกลาว คือ การประเมินประสิทธิผลขององคการจะ

ขึ้นอยูกบัวาใครเปนผูประเมินและผูประเมนินัน้ใหน้ําหนักในเรื่องใดเปนสําคัญในการประเมินแนวทางนี้มฐีาน

คตวิาไมมแีนวทางใดที่ดทีี่สุดในการประเมนิประสทิธผิลเนื่องจากแนวคดิเรื่อง ประสทิธผิลเปนจติวิสัยเปนไป

ไดยากที่ทุกคนจะเห็นพองตองกันขึ้นอยูกับคานิยมและผลประโยชนดวย (Robbins, 1990, P. 68) โดยที่กลุม

คานยิมพื้นฐานที่มกีารแขงขันกันภายในองคการมสีามกลุมดังนี้ 

  กลุมแรกเปนกลุมคานิยมของ “ความยืดหยุน” (flexibility) กับ “การควบคุม” (control) กลุม

พื้นฐานแรกนี้เปนการพิจารณาโครงสรางขององคการซ่ึงมีสองมิติที่อยูในขั้วตรงกันขามคือ ความยืดหยุนกับ

การควบคุมความยืดหยุนใหคุณคากับนวัตกรรมการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันขามการควบคุม

เนนไปที่ความมีเสถยีรภาพคําสั่งและความสามารถในการทํานายสิ่งที่เกดิขึ้นภายในองคการมติคิวามยดืหยุน

และการควบคุมดังกลาวนี้มลีกัษณะเปนขัว้ตรงกันขามคลายคลงึกับการปรับตัว (adaptation) การดํารงรกัษา 

(maintenance) ในทฤษฎรีะบบสังคมนั่นเอง 

  กลุมที่สองเปนกลุมคานิยมที่ใชการจัดการภายในองคการเปนจุดเนนสามารถจําแนกเปน

การเนนความเปนอยูที่ดีและการพัฒนาของบุคคล (people) ภายในองคการหรือเนนภายในและการบูรณาการ 

(internal) และการพัฒนาตัวองคการ (organization) หรือเนนภายนอกและสรางความแตกตาง (external) 

กลาวอยางงาย ๆ ก็คือ การจัดการจะเนนที่คนหรืองานน่ันเองการเนนที่คนจะใหความสําคัญกับความรูสึก

และความตองการของบุคคลภายในองคการสวนการเนนที่ งานนั้นจะใหความสําคัญกับผลิตภาพ 

(productivity) และการบรรลคุวามสําเร็จของงาน (task accomplishment) 

  กลุมที่สามเปนกลุมคานิยมที่มีความสัมพันธกันของวิธีการขององคการ (organizational 

means) กับเปาหมายขององคการ (organizational ends) การเนนวิธีการเปนการใหความสําคัญกับ

กระบวนการภายในและความตอเนื่องระยะยาวขณะที่การเนนเปาหมายขององคการเปนการเนนที่ผลลัพธ

สุดทายและระยะสั้นโดย Quinn and Rohrbaugh (1983, P. 1) ไดแสดงใหเห็นความสัมพันธของตัวแบบอีก    

4 ตัวแบบที่ถูกจําแนกออกมา ดังนี้ 

   ตัวแบบมนุษยสัมพันธ (human relations model) จะมีชุดคานิยมที่มีความสําคัญ คือ ชุด

คานิยมดานความยืดหยุน (flexibility) และชุดคานิยมที่เนนภายในองคการ (internal) โดยมีวิธีการ (means) 

คอื ความสามัคคี (cohesion) และขวัญกําลังใจ (morale) และมีผลลัพธหรือเปาหมาย (ends) คือ การพัฒนา

ทักษะของผูปฏบิัต ิ(skilled work force) 
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กันอยางไรและควรจัดกลุมอยางไร จึงจะเหมาะสมไมทับซอนกันและสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะคลุมเครือของ

ตัวแบบเชงิบูรณาการดังกลาวขางตนอาจเกดิจากการขาดเครื่องมือหรอืวิธีการในการวิเคราะหตัวแปรหลาย

ตัวแปรที่เหมาะสมในขณะนัน้อาจจะกลาวไดวาการบูรณาการแนวคดิประสิทธิผลยังมีความหลากหลายดาน

ตัวแบบการเชื่อมโยงระหวางแนวคดิที่แตกตางไมมคีวามชัดเจนและขาดหลักเกณฑในการจําแนกแนวคดิหรือ

การจัดกลุมประเภทแนวคิดที่ใชในตัวแบบเชิงบูรณาการและสาเหตุที่สําคัญที่ทําใหเกิดความคลุมเครือดัง

กลาวคอื ในขณะนัน้ขาดเครื่องมอืหรอืวิธีการในการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวที่เหมาะสม 

  ดวยเหตุนี้ Quinn and Rohrbaugh (1983, P. 2) จึงไดทําการศึกษาประสิทธิผลองคการ   

โดยการจัดระบบเกณฑวัดประสิทธิผลองคการอยางเปนรูปธรรมจนไดตัวแบบเชิงบูรณาการที่เขมแข็ง คือ 

ตัวแบบการแขงขันของคานิยม (the competing-values approach) แนวคิดนี้มีมุมมองวาประสิทธิผลของ

องคการนั้นจะผันแปรไปตามคานิยมของแตละบุคคลกลาว คือ การประเมินประสิทธิผลขององคการจะ

ขึ้นอยูกบัวาใครเปนผูประเมินและผูประเมนินัน้ใหน้ําหนักในเรื่องใดเปนสําคัญในการประเมินแนวทางนี้มฐีาน

คตวิาไมมแีนวทางใดที่ดทีี่สุดในการประเมนิประสทิธิผลเนื่องจากแนวคดิเรื่อง ประสทิธิผลเปนจติวิสัยเปนไป

ไดยากที่ทุกคนจะเห็นพองตองกันขึ้นอยูกับคานยิมและผลประโยชนดวย (Robbins, 1990, P. 68) โดยที่กลุม

คานยิมพื้นฐานที่มกีารแขงขันกันภายในองคการมสีามกลุมดังนี้ 

  กลุมแรกเปนกลุมคานิยมของ “ความยืดหยุน” (flexibility) กับ “การควบคุม” (control) กลุม

พื้นฐานแรกนี้เปนการพิจารณาโครงสรางขององคการซ่ึงมีสองมิติที่อยูในขั้วตรงกันขามคือ ความยืดหยุนกับ

การควบคุมความยืดหยุนใหคุณคากับนวัตกรรมการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันขามการควบคุม

เนนไปที่ความมีเสถยีรภาพคําสั่งและความสามารถในการทํานายสิ่งที่เกดิขึ้นภายในองคการมติคิวามยดืหยุน

และการควบคุมดังกลาวนี้มลีกัษณะเปนขัว้ตรงกันขามคลายคลงึกับการปรับตัว (adaptation) การดํารงรกัษา 

(maintenance) ในทฤษฎรีะบบสังคมนั่นเอง 

  กลุมที่สองเปนกลุมคานิยมที่ใชการจัดการภายในองคการเปนจุดเนนสามารถจําแนกเปน

การเนนความเปนอยูที่ดีและการพัฒนาของบุคคล (people) ภายในองคการหรือเนนภายในและการบูรณาการ 

(internal) และการพัฒนาตัวองคการ (organization) หรือเนนภายนอกและสรางความแตกตาง (external) 

กลาวอยางงาย ๆ ก็คือ การจัดการจะเนนที่คนหรืองานน่ันเองการเนนที่คนจะใหความสําคัญกับความรูสึก

และความตองการของบุคคลภายในองคการสวนการเนนที่ งานนั้นจะใหความสําคัญกับผลิตภาพ 

(productivity) และการบรรลุความสําเร็จของงาน (task accomplishment) 

  กลุมที่สามเปนกลุมคานิยมที่มีความสัมพันธกันของวิธีการขององคการ (organizational 

means) กับเปาหมายขององคการ (organizational ends) การเนนวิธีการเปนการใหความสําคัญกับ

กระบวนการภายในและความตอเนื่องระยะยาวขณะที่การเนนเปาหมายขององคการเปนการเนนที่ผลลัพธ

สุดทายและระยะสั้นโดย Quinn and Rohrbaugh (1983, P. 1) ไดแสดงใหเห็นความสัมพันธของตัวแบบอีก    

4 ตัวแบบที่ถูกจําแนกออกมา ดังนี้ 

   ตัวแบบมนุษยสัมพันธ (human relations model) จะมีชุดคานิยมที่มีความสําคัญ คือ ชุด

คานิยมดานความยืดหยุน (flexibility) และชุดคานิยมที่เนนภายในองคการ (internal) โดยมีวิธีการ (means) 

คอื ความสามัคคี (cohesion) และขวัญกําลังใจ (morale) และมีผลลัพธหรือเปาหมาย (ends) คือ การพัฒนา

ทักษะของผูปฏบิัต ิ(skilled work force) 
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   ตัวแบบระบบเปด (open system model) จะมีชุดคานิยมที่สําคัญ คือ ชุดคานิยมดานความยืดหยุน 

(flexibility) และชุดคานิยมที่ เนนภายนอกองคการ (external) โดยมีวิธีการ (means) คือ ความยืดหยุน 

(flexibility) และความเตรียมพรอม (readiness) และมีผลลัพธหรือเปาหมาย (ends) คือ การแสวงหาและ

สะสมทรัพยากร (acquisition of resources) 

   ตัวแบบเหตุผลและเปาหมาย (rational goal model) จะมี ชุดคานิยมที่สําคัญ  คือ        

ชุดคานยิมดานการควบคุม (control) และชุดคานิยมที่เนนภายนอกองคการ (external) โดยมีวิธีการ (means) 

คอื การวางแผน (planning) และมผีลลัพธหรอืเปาหมาย (ends) คือ ความสามารถในการผลติ (productivity) 

และประสทิธิภาพ (efficiency) 

   ตัวแบบกระบวนการภายใน (internal process model) จะมีชุดคานิยมที่สําคัญ คือ ชุด

คานิยมดานการควบคุม (control) และชุดคานิยมที่เนนภายในองคการ (internal) โดยมีวิธีการ (means) คือ 

การจัดการระบบขอมูลขาวสาร (information management) และมีผลลัพธหรอืเปาหมาย (ends) คือ ความมี

เสถยีรภาพ (stability)  

   ตอมาในงานการศึกษาประสิทธิผลองคการภายใตตัวแบบการแขงขันของคานิยม 

(competing values framework) ไดแสดงใหเห็นวาการสรางเกณฑในการวัดประสิทธิผลองคการนั้นอาจจะ

ลดใหเหลอืเพียง 2 กลุมคานิยม คือ กลุมคานยิมดานโครงสราง (structure) และกลุมคานิยมดานการมุงเนน 

(focus) โดยกลุมคานิยมแรกเปนกลุมที่สะทอนใหเห็นถึงความแตกตางของการใหความสําคัญระหวางความยืดหยุน 

(flexibility) หรอืการเปลี่ยนแปลง (change) และการควบคุม (control) หรือความมีเสถียรภาพ (stability) สวน

กลุมคานิยมที่สองเปนกลุมที่สะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่องคการตองการมุงเนน (focus) โดยแสดงถึง       

การมุงเนนภายในองคการ (internal) ซ่ึงใหความสําคัญไปทีบุ่คคลและการมุงเนนภายนอกองคการ (external) 

ซ่ึงใหความสําคัญไปที่องคการ (Quinn, 1988, P. 1)  

         ประสิทธิผลองคการเปนแนวคิดที่ไดรับการศึกษามายาวนานเนื่องจากเปนแนวคิดหลักที่จะ

สงผลตอการขับเคลื่อนองคการในดานตาง ๆ ใหเกิดผลตรงตามเปาประสงคขององคการประสิทธิผล

องคการจึงเปนเปาหมายสูงสุดที่ผูบริหารตองการจะบรรลุถงึซ่ึงการศกึษาแนวคิดประสิทธิผลองคการมฐีาน

คติที่สําคัญ 2 ฐานคติ คือ 1) ฐานคติที่เชื่อวาเกณฑในการวัดประสิทธิผลองคการมีเพียงเกณฑเดียวจึงมี

แนวคิดเกณฑวัดประสิทธิผลเชงิเดี่ยวและ 2) ฐานคติที่เชื่อวาการวัดประสิทธิผลองคการนั้นตองประกอบไป

ดวยหลายเกณฑจงึมแีนวคิดเกณฑวัดประสทิธิผลแบบหลายเกณฑแมวาประสทิธิผลขององคการจะมกีารใช

กันอยางแพรหลายแตยังไมมีการใหคํานิยามความแตกตางของผูศึกษาและยังมีความขัดแยงกันเองดวยอาจ

สรุปไดวาประสิทธิผลองคการ คือ ระดับความสามารถขององคการในการบรรลุถึงเปาหมายขององคการที่

องคการนั้นกําหนดขึ้นซ่ึงเปนเง่ือนไขสําคัญในการที่จะบงชี้ถึงความสามารถในการอยูรอดขององคการและ

ตัวชี้วัดกันอยางแนชัดเนื่องจากไมมเีง่ือนไขที่สมบูรณแบบในการใหคํานิยามหรอืความหมายของประสิทธิผล

องคการ (Cameron, 1986, P.1) ดังนัน้จงึมกีารใหนยิามความหมายที่แตกตางกันออกไป 

 สรุปแนวคิดเกณฑวัดประสิทธิผลที่ยึดแบบเชิงเดี่ยวมี 4 ตัวแบบซ่ึงแตละแนวคิดจะมีแนวทาง    

ในการศกึษาที่แตกตางกัน คือ 1) แนวคิดตัวแบบเชิงเปาหมาย (the goal-attainment approach) ตัวแบบนี้จะ

เปนการนําแนวคิดดานประสิทธิผลเชื่อมโยงเขากับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายขององคการใชไดก็

ตอเมื่อองคการมีเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดระดับความสําเร็จนั้นได 2) แนวคิดตัวแบบทรัพยากรเชิง

ระบบ (the system-resource approach) แนวคิดนี้จะพิจารณาในแงของการไดรับทรัพยากรที่จําเปนอยาง
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เพียงพอตอการที่ระบบจะสามารถดํารงอยูได 3) แนวคิดตัวแบบกระบวนการภายในองคการ (internal 

process approach) แนวคิดนี้มีความเชื่อที่วาองคการจะมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นก็ตอเมื่อองคการสามารถ

รักษาสภาพของกระบวนการภายในใหอยูในระดับที่ดีมากยิ่งขึ้น 4) แนวคิดตัวแบบกลุมยุทธศาสตร 

(strategic–constituencies approach) แนวคิดนี้มองวาการมีประสิทธิผลขององคการก็คือ การที่องคการ

สามารถทาํใหกลุมผูมสีวนรวมที่สําคัญในทางยุทธศาสตรมคีวามพงึพอใจในระดับนอยที่สุดที่จะยอมรับได 

ประสทิธิผลตามยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจําเปนจะตองใหความสําคัญ       

กับนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวของ และใหความสําคัญกับแนวโนมการพัฒนากรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ทิศทางความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและปจจัยภายนอกที่ เกี่ยวของกับกรมสงเสริม           

การปกครองทองถิ่น ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงจากสถานะของประเทศไทยดานเศรษฐกิจ ดานสังคม      

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไก      

การพัฒนา นอกจากนั้นยังมีการศึกษาวิเคราะหบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทยตอ

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ความเหลื่อม

ลา ความเปนเมอืง การบรหิารจัดการภาครัฐ สภาพการณของการแขงขันภายในและภายนอกประเทศ 

 นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะหรางรัฐธรรมนูญใหมป 2559 วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น 

แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน sustainable 

development goals (SDGs) การพัฒนาตามความจําเปนของ 3 เสาหลักอาเซียน และการยกระดับองคกรสู

องคกรสมรรถนะสูง (high performance organization: HPO) การเปนองคกรที่เกง มีแผนงานรองรับกับ

สภาวะตาง ๆ อยางชัดเจน มีการวิเคราะหสถานการณที่สามารถกระทบตอการทํางานจากรอบดานทุก

มุมมอง ทําใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเวลา และ

คุณภาพของผลงานดเียี่ยม (excellence organization) 

 เพื่อใหแผนยุทธศาสตรมีความสมบูรณในการมีสวนรวม แผนยุทธศาสตรยังมีการวิเคราะห

ความตองการ ความคาดหวังของผูที่มีสวนไดสวนเสียที่มีตอกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยกรม

สงเสริม การปกครองทองถิ่นไดจัดใหมีการสํารวจความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสยี และการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิเชิงลึก ทั้งที่เปนผูบริหารของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมทัง้การจัดประชุมรวมเพื่อการนําเสนอความตองการที่มตีอการพัฒนากรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นในอนาคต 

 จากการวิเคราะหขางตนจึงทําใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสามารถกําหนดจุดยืนและ

ตําแหนงการพัฒนา ซ่ึงประกอบดวย 8 ขอ ดังนี้  

  1. การเสริมสรางขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภายในเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและตางประเทศ และความจําเปนในการปฏิรูป

ประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 20 ป และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 สูประเทศไทยที่

ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยนืบนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

  2. เสริมสรางขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการเปนกลไกหลัก

ของประเทศเพื่อรวมพลังภาคีทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาการปกครองทองถิ่นไทยใหเขมแข็ง มีธรรมาภิบาล 

ใหกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นเปนกลไกสําคัญในการประสานความรวมมือกับองคกรภาคีทุกภาคสวน
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ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน รวมเสริมสรางธรรมาภิบาลการปกครองทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกระดับใหมีมาตรฐานการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานของประเทศ 

และมธีรรมาภิบาล เปนที่ยอมรบัและเชื่อม่ันจากสังคมทัง้ในประเทศ และนานาชาต ิ 

  3. ขับเคลื่อนทองถิ่นใหเติบโตอยางม่ันคงดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางยั่งยืน       

สูประเทศไทยพัฒนาแลว โดยมุงเนนการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่เขมแข็งของประเทศที่เขมแข็งจากพื้นที่ สราง

มาตรการ แนวปฏบิัต ิระเบยีบ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาใหกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมบีทบาทสําคัญ ในการสรางกระบวนการเรยีนรูประชาธิปไตยแกประชาชน และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการบรหิารจัดการ และการบรกิาร

ประชาชน เพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งในการพัฒนาทองถิ่น มทีองถิ่นและชุมชนตนแบบทั่วประเทศที่ประสบ

ความสําเร็จตามหลักการพัฒนาม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยนืดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

  4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสูองคกรภาครัฐแนวใหม เพื่อการเสริมสรางภาพลักษณและความเชื่อม่ันจาก

พื้นที่และสังคมในภาพกวางทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีตอความโปรงใสและการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  5. เสริมสรางขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการสรางสรรค

นวัตกรรม และพัฒนาสูองคกรดิจิทัลที่มีความพรอมในการเปนแหลงกลางของประเทศดานองคความรู 

ขอมูลสารสนเทศ เพื่อการสงเสรมิการปกครองทองถิ่นที่มศัีกยภาพในระดับสากล  

  6. การพัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรองรับภารกิจในปจจุบันและอนาคต และการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่  

  7. ยกระดับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสูองคกรระดับสากลที่มีสมรรถนะสูง บริหาร

จัดการดวยเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกระบวนการ มีความทันสมัย

ดวยระบบดจิทิัล บุคลากรมีคุณภาพสูง และมคีวามเปนมืออาชพีในการสงเสริมและใหคําปรกึษา เสริมสราง 

ขีดความสามารถใหกรมฯ เปนศูนยกลางองคความรู ปญญา และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการปกครอง

ทองถิ่นของประเทศทีไ่ดรับการยอมรับในระดับสากล  

  8. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรคุณธรรมที่มีวัฒนธรรมองคกร     

ที่เขมแข็ง บุคลากรมคีวามสขุในการปฏบิัตริาชการ และมคีุณภาพชวิีตที่ดแีละไดกําหนดวิสัยทศันเพือ่เปนเข็ม

ทิศนําทางสูอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวา “องคกรระดับสากล ธรรมาภิบาลเขมแข็ง ทองถิ่น

พัฒนา ปวงประชามีสุข” และเพื่อใหการขับเคลื่อนวิสัยทัศน เปนอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดคานิยม

รวมวา “มอือาชพี คดิสรางสรรค ยดึม่ันธรรมาภิบาล”  

 เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนสูวิสัยทัศน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร เพื่อเปนวาระในการขับเคลื่อนสูวิสัยทัศน 6 ประเด็นยุทธศาสตร คอื  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การเสริมสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็งดวยระบอบ          

การปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขและหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
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  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ไทย 4.0 สูประเทศที่พัฒนาแลวจากฐานของทองถิ่น  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการ

ปกครองทองถิ่นของประเทศไทยใหมปีระสิทธภิาพ ประสทิธผิล 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถิ่นที่มีคุณภาพ

เพื่อคุณภาพชวิีตของประชาชน  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับภารกจิและทศิทางการพัฒนาของประเทศ และ 

  ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 6 การพัฒนาองคกรดวยฐานคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสูง 

เปนองคกรระดับสากลที่สังคมยอมรับ  

 โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด และการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ

โดยการกําหนดกลยุทธ และแนวทางในการพัฒนา พรอมทั้งการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาเพื่อกําหนด

แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะตองดําเนินการในรอบ

ปงบประมาณ ในป พ.ศ. 2560 – 2569 โดยในแตละกลยุทธจะใชแนวทางในการกําหนดกลยุทธตามหลัก 

balanced scorecard  

 และนอกจากนั้นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นยังไดวางแนวทางในการดําเนินการเพื่อการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ทั้งการเสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมกําหนด

แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกร 

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก ใหมีความพรอมและมสีวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

ไดอยางเปนรูปธรรม การพัฒนากระบวนการจัดทําแผน/โครงการของหนวยงานสํานัก/กอง ทองถิ่นจังหวัด   

ที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ พรอมกับมกีารจัดลําดับความสําคัญเพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผน

ไปสูการปฏิบัติ การพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกําหนดดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร การเตรียมพรอมกําลังคน

รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ที่เนนการเสริมสรางขีดความสามารถในการนําองคกรดวยยุทธศาสตรแก

ผูบริหารทุกระดับการศึกษาเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีจากองคกรที่ประสบความสําเร็จในการใชยุทธศาสตร

ขับเคลื่อนองคกร จากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทําสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร พรอมแฟม

สมรรถนะในการบริหารแผนยุทธศาสตรแกบุคลากร และการฝกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถแก

บุคลากรตามเกณฑสมรรถนะที่กําหนดไว การฝกอบรมเพื่อการสรางเครือขายนักยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยมีการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาเปนการเฉพาะ และมีระบบ   

การฝกอบรมอยางตอเนื่อง ตลอดชวงเวลาของแผนยุทธศาสตร และการยกระดับขีดความสามารถในการเปนนักคิด

นักสรางสรรคนวัตกรรมแกบุคลากรจากทุกสํานัก/กอง เพื่อหนุนเสรมิการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร และยัง

ไดกําหนด แนวทางการประชาสัมพันธ และการสื่อสารยุทธศาสตรทัง้การสรางนักสื่อสารยุทธศาสตรประจํา

สํานัก/กอง และในระดับหนวยงานของทองถิ่น จังหวัด เพื่อใหเปนเครือขายนักยุทธศาสตรกรมสงเสริม     

การปกครองทองถิ่นการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางบรรยากาศทางยุทธศาสตรดวยกระบวนการสื่อสาร

ทางการตลาดในรูปแบบการประยุกต จากหลักการทางการตลาด การจัดใหมีเวทีเพื่อการยกยองหนวยงาน   

ที่ประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ พรอมการสื่อสารใหรับรูอยาง
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  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ไทย 4.0 สูประเทศที่พัฒนาแลวจากฐานของทองถิ่น  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการ

ปกครองทองถิ่นของประเทศไทยใหมปีระสิทธิภาพ ประสทิธิผล 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถิ่นที่มีคุณภาพ

เพื่อคุณภาพชวิีตของประชาชน  

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับภารกจิและทศิทางการพัฒนาของประเทศ และ 

  ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 6 การพัฒนาองคกรดวยฐานคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสูง 

เปนองคกรระดับสากลที่สังคมยอมรับ  

 โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตรจะกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด และการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ

โดยการกําหนดกลยุทธ และแนวทางในการพัฒนา พรอมทั้งการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาเพื่อกําหนด

แผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะตองดําเนินการในรอบ

ปงบประมาณ ในป พ.ศ. 2560 – 2569 โดยในแตละกลยุทธจะใชแนวทางในการกําหนดกลยุทธตามหลัก 

balanced scorecard  

 และนอกจากนั้นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นยังไดวางแนวทางในการดําเนินการเพื่อการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ทั้งการเสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมกําหนด

แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกร 

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก ใหมีความพรอมและมสีวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ

ไดอยางเปนรูปธรรม การพัฒนากระบวนการจัดทําแผน/โครงการของหนวยงานสํานัก/กอง ทองถิ่นจังหวัด   

ที่เกี่ยวของในลักษณะบูรณาการ พรอมกับมกีารจัดลําดับความสําคัญเพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผน

ไปสูการปฏิบัติ การพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล รวมทั้งกําหนดดัชนีตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร การเตรียมพรอมกําลังคน

รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ที่เนนการเสริมสรางขีดความสามารถในการนําองคกรดวยยุทธศาสตรแก

ผูบริหารทุกระดับการศึกษาเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีจากองคกรที่ประสบความสําเร็จในการใชยุทธศาสตร

ขับเคลื่อนองคกร จากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทําสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร พรอมแฟม

สมรรถนะในการบริหารแผนยุทธศาสตรแกบุคลากร และการฝกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถแก

บุคลากรตามเกณฑสมรรถนะที่กําหนดไว การฝกอบรมเพื่อการสรางเครือขายนักยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยมีการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาเปนการเฉพาะ และมีระบบ   

การฝกอบรมอยางตอเนื่อง ตลอดชวงเวลาของแผนยุทธศาสตร และการยกระดับขีดความสามารถในการเปนนักคิด

นักสรางสรรคนวัตกรรมแกบุคลากรจากทุกสํานัก/กอง เพื่อหนุนเสรมิการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร และยัง

ไดกําหนด แนวทางการประชาสัมพันธ และการสื่อสารยุทธศาสตรทัง้การสรางนักสื่อสารยทุธศาสตรประจํา

สํานัก/กอง และในระดับหนวยงานของทองถิ่น จังหวัด เพื่อใหเปนเครือขายนักยุทธศาสตรกรมสงเสริม     

การปกครองทองถิ่นการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางบรรยากาศทางยุทธศาสตรดวยกระบวนการสื่อสาร

ทางการตลาดในรูปแบบการประยุกต จากหลักการทางการตลาด การจัดใหมีเวทีเพื่อการยกยองหนวยงาน   

ที่ประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ พรอมการสื่อสารใหรับรูอยาง
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กวางขวางเพื่อการจูงใจใหกับหนวยงานอื่น ๆ และพัฒนาชองทางการสื่อสารผานโซเชียลมีเดียของกรมฯ 

เพื่อการสื่อสารแผนยุทธศาสตรของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

 สรุป จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวของสามารถสรุปไดวา ประสทิธิผลการบรหิารงาน 

หมายถึง ความสําเร็จของประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บรรลุ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผนงานการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณของรัฐมาดําเนินการให

เกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาทองถิ่นสงผลตอการพัฒนาประเทศไทยอยางยั่งยืนเพื่อใหเกิดประโยชนสุข

ตอประชาชนในประเทศ ในที่นี้หมายถงึ ประสทิธิผลในการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร ตามยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2560-2569 

หมายถึง นโยบายที่กําหนดไวในแผนบริหารราชการแผนดิน ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 

2560–2569 ซ่ึงมีทั้งหมด 6 ประเด็นยุทธศาสตร ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับมอบหมายให

ดําเนินการ โดยนํามากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และเปาหมาย

การดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย  6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็งดวยระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางและพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยแกเยาวชนใน

สถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการทางสภาใหเขมแข็งเพื่อเปนหลักทาง

ประชาธิปไตยใหกับทองถิ่นและประชาชน มีเสริมสรางความสมานฉันท และเสริมสรางความเขาใจแก

ประชาชน บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมเปนกําลังหลักสําคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ในการระดม

พลังขององคกรภาคีทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการแสดงความจงรักภักดีแกสถาบัน

พระมหากษัตริย และรวมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสูการพัฒนาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

 2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ไทย 4.0 สูประเทศที่พัฒนาแลวจากฐานของทองถิ่น  

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารเสรมิสรางศักยภาพและขดีความสามารถของในการสรรค

สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภารกจิการบรกิารในระดับพื้นที่รองรบัยทุธศาสตรการพัฒนาประเทศและไทย

แลนด 4.0 รวมพลังองคกรภาคทีุกภาคสวนหนุนเสรมิองคกรปกครองสวนทองถิ่นสูองคกรดิจทิัลและองคกร

แหงนวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น และพัฒนากลไกเพื่อการ

กระจายทรัพยากร และการบริการตามภารกจิขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขาถงึความตองการเรงดวน

สําคัญของพื้นที่ ระดมพลังจากองคกรภาคทีุกภาคสวน ภาคประชาชน ประชาชนในการรวมกับเพื่อการสราง

ความอุดมสมบูรณ รักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางแหลงพลังงานในทองถิ่น

เพื่อการพึ่งตนเอง และการใชประโยชนที่ยั่งยนืและสมดลุ รวมเสรมิสรางศักยภาพการพึ่งตนเองทางการเงิน-

การคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดวยการระดมพลังทุกภาคสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่น

และสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากในทองถิ่นใหเขมแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดมาตรฐานสากล ใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มี
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คุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ 20ป และโมเดล

พัฒนาเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0  

 3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครอง

ทองถิ่นของประเทศไทยใหมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล  

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบเพื่อ

สรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตานการทุจริตจากฐานของการพัฒนาทองถิ่น ยกระดับการจดัการธรรมาภิบาลดวย

การปองกันการทุจริตที่มีมาตรฐานสากล หนุนเสริมภาพลักษณขององคกร รวมขับเคลื่อนประเทศไทย 

ซ่ือตรง โปรงใส สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและมาตรฐานธรรมาภิบาลผานการมีสวน

รวมจากองคกรภาคีทุกภาคสวน สรางสรรคมาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพื่อความคลองตัว และการ

พึ่งตนเองในดานรายไดของทองถิ่น ปรับโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย 

คลองตัว มขีนาดที่เหมาะสมเกิดความคุมคา เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการภารกิจการถายโอนภารกิจ

จากภาครัฐสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมปีระสทิธภิาพมากขึ้นในการจัดบรกิารประชาชน 

 4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถิ่นที่มีคุณภาพ

เพื่อคุณภาพชวิีตของประชาชน  

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาทุนมนุษยในระดับทองถิ่น เพื่อเปนกําลังหลัก       

ในการเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นในการพึ่งตนเอง รองรับการเปลี่ยนแปลง และการแขงขัน สราง

กลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมเสรมิสรางสวัสดกิารสังคม เสรมิความเปนธรรม

และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมระดับพื้นที่ พัฒนาการบริการสาธารณะของทองถิ่นผานการรวมดําเนินการ

ของเอกชนหรือหนวยงานรัฐ ที่เกิดประโยชนสูงสุดตอการบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ

การบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดมาตรฐานสากลรองรับความตองการของประชาชน       

ภาคธุรกิจ และทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 รวมพลังองคกรภาคีทุกภาคสวนรวมหนุนเสริม          

การพัฒนาทองถิ่นใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยนื ตามเปาหมาย

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ sustainable development goals (SDGs) 

 5) ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริม           

การปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับภารกจิและทศิทางการพัฒนาของประเทศ  

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางระบบคุณธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลดวยหลักธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล กาวสูธรรมาภิบาล         

การบริหารทรัพยากรบุคคลยคุ 4.0 สรางระบบการพัฒนาบุคลากร และผูนํา รองรับการพัฒนากรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นสูสากล และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่แขงขันได ปฏิรูประบบบริหารจัดการ

กําลังคนใหมีประสิทธิภาพ มีความสมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางคุมคาสูงสุด สรางระบบการเรียนรูการจัดการตนเอง         

ของบุคลากรทุกระดับตามคานิยมรวม และความจําเปนในการขับเคลื่อนการพัฒนากรมสงเสริม             

การปกครองทองถิ่น และความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยางเทาทัน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่มีธรรมาภิบาล และพรอมเปดรับการตรวจสอบอยางโปรงใสสูทองถิ่นยุคใหม พัฒนาความรู 

ความสามารถของผูบรหิารทองถิน่ สมาชกิสภา และบุคลากรใหเปนนักบรหิาร นักการเมอืง และผูปฏบิตังิาน
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คุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามความตองการของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศ 20ป และโมเดล

พัฒนาเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0  

 3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครอง

ทองถิ่นของประเทศไทยใหมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล  

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบเพื่อ

สรางพลังการขับเคลื่อนคานิยมตานการทุจริตจากฐานของการพัฒนาทองถิ่น ยกระดับการจดัการธรรมาภิบาลดวย

การปองกันการทุจริตที่มีมาตรฐานสากล หนุนเสริมภาพลักษณขององคกร รวมขับเคลื่อนประเทศไทย 

ซ่ือตรง โปรงใส สรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและมาตรฐานธรรมาภิบาลผานการมีสวน

รวมจากองคกรภาคีทุกภาคสวน สรางสรรคมาตรฐาน รูปแบบ แนวทางเพื่อความคลองตัว และการ

พึ่งตนเองในดานรายไดของทองถิ่น ปรับโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย 

คลองตัว มขีนาดที่เหมาะสมเกิดความคุมคา เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการภารกิจการถายโอนภารกิจ

จากภาครัฐสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมปีระสทิธิภาพมากขึ้นในการจัดบรกิารประชาชน 

 4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถิ่นที่มีคุณภาพ

เพื่อคุณภาพชวิีตของประชาชน  

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการพัฒนาทุนมนุษยในระดับทองถิ่น เพื่อเปนกําลังหลัก       

ในการเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่นในการพึ่งตนเอง รองรับการเปลี่ยนแปลง และการแขงขัน สราง

กลไกมาตรการรองรับการขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมเสรมิสรางสวัสดกิารสังคม เสรมิความเปนธรรม

และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมระดับพื้นที่ พัฒนาการบริการสาธารณะของทองถิ่นผานการรวมดําเนินการ

ของเอกชนหรือหนวยงานรัฐ ที่เกิดประโยชนสูงสุดตอการบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ

การบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดมาตรฐานสากลรองรับความตองการของประชาชน       

ภาคธุรกิจ และทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 รวมพลังองคกรภาคีทุกภาคสวนรวมหนุนเสริม          

การพัฒนาทองถิ่นใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยนื ตามเปาหมาย

การพัฒนาแหงสหัสวรรษ sustainable development goals (SDGs) 

 5) ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริม           

การปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับภารกจิและทศิทางการพัฒนาของประเทศ  

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสรางระบบคุณธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลดวยหลักธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล กาวสูธรรมาภิบาล         

การบริหารทรัพยากรบุคคลยคุ 4.0 สรางระบบการพัฒนาบุคลากร และผูนํา รองรับการพัฒนากรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นสูสากล และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่แขงขันได ปฏิรูประบบบริหารจัดการ

กําลังคนใหมีประสิทธิภาพ มีความสมดุลกับการพัฒนาตามยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางคุมคาสูงสุด สรางระบบการเรียนรูการจัดการตนเอง         

ของบุคลากรทุกระดับตามคานิยมรวม และความจําเปนในการขับเคลื่อนการพัฒนากรมสงเสริม             

การปกครองทองถิ่น และความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยางเทาทัน พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่มีธรรมาภิบาล และพรอมเปดรับการตรวจสอบอยางโปรงใสสูทองถิ่นยุคใหม พัฒนาความรู 

ความสามารถของผูบรหิารทองถิน่ สมาชกิสภา และบุคลากรใหเปนนักบรหิาร นักการเมอืง และผูปฏบิตังิาน
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ที่มีธรรมาภิบาล และพรอมเปดรับการตรวจสอบอยางโปรงใส เสริมสรางองคกรแหงความสุข                

ดวยวัฒนธรรมและวิถพีอเพยีง เสรมิสรางความเสมอภาคความเทาเทยีมกันในการสงเสรมิการพัฒนาบุคลากร 

 6) ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาองคกรดวยฐานคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสูง เปน

องคกรระดับสากลที่สงัคมยอมรับ 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารเสรมิสรางขดีความสามารถในการนําองคกรของผูนํา เพื่อ

การขับเคลื่อนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสูองคกรสมรรถนะสูงที่มีคุณธรรม พัฒนาระบบการบริหาร

ยุทธศาสตรทั่วทั้งองคกรแบบครบวงจร เพื่อหนุนนําการพัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและรองรับ

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เสริมสรางภาพลักษณองคกรใหม พัฒนาระบบการบรกิาร และผูที่มีสวน

ไดสวนเสียอยางมืออาชีพ พัฒนาระบบการวัดผล การวิเคราะห การจัดการขอมูลและสารสนเทศ ภายใน

องคกรใหมมีาตรฐาน และทันสมัย 

  ดังนั้น การพัฒนาองคกรดวยฐานคุณธรรม ความรู และสมรรถนะสูง เปนองคกรระดับ

สากลที่สังคมยอมรับ เชน การเสริมสรางขีดความสามารถในการนําองคกรของผูนํา เพื่อการขับเคลื่อนกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นสูองคกรสมรรถนะสูงที่มีคุณธรรม การพัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร    

ทั่วทั้งองคกรแบบครบวงจร เพื่อหนุนนําการพัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงในอนาคตและรองรับ             

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การเสรมิสรางภาพลักษณองคกรใหม พัฒนาระบบการบรกิารลูกคา และ

ผูที่มีสวนไดสวนเสียของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอยางมืออาชีพ การพัฒนาระบบการวัดผล        

การวิเคราะห การจัดการขอมูลและสารสนเทศ ภายในองคกรใหมีมาตรฐาน และทันสมัย การสงเสริม 

สนับสนุนธรรมาภิบาลในทุกภารกจิของกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นใหเปนแนวทางปฏบิัตทิี่ดีขององคกร

ธรรมาภิบาลระดับประเทศ และนานาชาติ ยกระดับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสูองคกรดิจิทัลทั่วทั้ง

องคกร และเสริมสรางบทบาทระหวางประเทศของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเชื่อมโยงประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลก 

 

บทสรุป 

 กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

พ.ศ. 2560 – 2569  ขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏบิัตริาชการใหเกดิผลสัมฤทธ์ิในการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น          ได
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ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะตองดําเนินการในรอบปงบประมาณ ในป พ.ศ. 2560 – 2569        

โดยในแตละกลยุทธจะใชแนวทางในการกําหนดกลยุทธตามหลัก balanced scorecard  
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บทคัดยอ 

 คุณภาพการใหบริการเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่จะสรางความพึง

พอใจใหกับผูรับบรกิาร เพราะเกณฑการประเมนิของผูรับบริการและความพงึพอใจของผูรับบริการเปนสิ่งที่

จะบงบอกใหทราบวาผูรับบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจการอยางไร เพื่อใหองคการ

นําไปปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้น และการที่จะทําใหผูรับบรกิารพอใจนั้นตองยดึหลักการเสนอ

สิ่งที่เปนรูปธรรม ความเชื่อถือได การตอบสนองผูรับบริการทันที การทําใหผูรับบริการม่ันใจ การเขาใจ

ผูรับบริการ เพราะเปนหลักในการใหบริการและยังจะเปนการสงผลตอคุณภาพการใหบริการ ดังนั้น มิติ

คุณภาพการบริการประกอบดวย ความเปนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไววางใจได การตอบสนองตอ

ลูกคา การใหความเชื่อม่ันตอลูกคา และการรูจักและเขาใจลูกคา 

คําสําคัญ: มติอิงคประกอบ, คุณภาพการใหบรกิาร 

 

Abstract 

 Service quality contains both qualitative and quantitative essentialities for creating the customer 

satisfaction. This is because the evaluation criteria from the service recipients as well as their 

satisfaction will indicate how these service recipients think about an operation of the businesses. Then, 

their thoughts will be used to improve the organization’s service quality to be better. To make the 

service recipients satisfied, these rules and principles must be adhered by the service providers:  

presenting something concrete and reliable, immediate responding to the service recipients, creating 

confidence in the service recipients while understanding them. The aforementioned aspects are deemed 

the doctrines of the service provision and they will directly affect the quality of the services.  
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Therefore, it can be said that the dimensions of the service quality components consist of service 

concreteness and reliability, quick response to the customers’ needs, customers’ trust, and service 

provider’s awareness and understanding of the customers. 

Keywords: Component dimension, Service quality 
 

บทนํา 

 สหกรณเปนองคกรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกรวมกันจัดตั้งขึ้นดวยการลงหุนรวมกัน จัดการ

รวมกันในการผลิต การจําหนายสินคาหรือบริการ ตามความตองการหรือผลประโยชนอยางเดียวกันของ

บรรดาสมาชิก สมาชิกแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดหนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณโดยไมขึ้นกับจํานวนหุนที่

ถอือยู ในประเทศไทยแบงสหกรณออกเปน 7 ประเภท คอื สหกรณการเกษตร สหกรณนคิม สหกรณประมง 

สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบรกิาร และสหกรณเครดติยูเนีย่น สหกรณมบีทบาทสาํคัญที่จะ

พัฒนาประเทศชาตทิั้งในดานเศรษฐกจิ สังคม และการปกครอง และในแงของสมาชกิรายบุคคล และสําหรับ

ประชาชนสวนรวมดังนี้ คือ (สํานักงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณกรมสงเสริมสหกรณ , 2559) (1) 

ความสําคัญตอสมาชิกสหกรณ ซ่ึงอาจกลาวไดวาสหกรณเปนขุมทรัพยทางดานเศรษฐกิจของสมาชิกทําให

สมาชิกที่ขัดสน ยากจน หลุดพนจากสภาพหนี้ไดคือ เศรษฐกิจของสมาชิกที่ฝดเคืองมากอนมีโอกาสกลับ

กลายเปนสภาพเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตกาวหนาได และ (2) ความสําคัญตอเศรษฐกิจสวนรวม ระบบ

สหกรณมุงสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละคนใหเจริญเติบโตขึ้น เพราะระบบสหกรณเปนที่

รวมของสวนดีของระบบทุนนิยมและสังคมนิยมไวโดยมุงที่จะผลิตเศรษฐทรัพยและความม่ันคงใหประเทศ   

ทําใหรายไดประชาชาติสูงขึ้น และยังนําเอาความเสมอภาคและเสรีภาพเขามาใชเพื่อรักษาธรรมชาติของ

มนุษย ใหปลูกฝงความรู ความสามารถทางเศรษฐกิจ สังคมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหแก

สมาชกิสหกรณโดยใชสายกลางเปนหลัก (สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาสหกรณกรมสงเสรมิสหกรณ, 2559) 

 สหกรณออมทรัพย ถือเปนอีกสถาบันการเงินหนึ่งที่มีความม่ันคงสูงเปนที่ยอมรับในสังคมวาสหกรณ

ออมทรัพยเปนสถาบันการเงินที่สงเสริมใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยวิธีการสหกรณแตเนื่องจากสภาวะ

แวดลอมทางการเงินไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอันเนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒนทางการเงินของโลก และ

การดําเนินนโยบายการเงินเสรีของประเทศไทย ทําใหธุรกิจดานสถาบันการเงินตองเผชิญกับสภาวะ         

การแขงขันที่สูงขึ้นจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ และจากธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถ

ใหบริการทางการเงินที่เกิดความเหลื่อมล้ําซ่ึงสถาบันการเงินตาง ๆ ก็พยายามที่จะมุงเนนพัฒนาคุณภาพ

การบริการใหมีความหลากหลาย รวดเร็ว มกีารนําเทคโนโลยตีาง ๆ มาพัฒนาการใหบรกิาร และนํากลยุทธ

ทางการตลาดมาใชเพื่อพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จโดยการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหมี

ประสทิธิภาพสูงสุด (สํานักสงเสรมิและพัฒนาสหกรณ กรมสงเสรมิสหกรณ, 2559) โดยทั่วไปสหกรณออม

ทรัพยสงเสริมใหสมาชิกออมใน 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) การออมในรูปของหุน กรณีนี้เปนการบังคับออม คือ 

สมาชกิทุกคนตองออมเปนประจําทุกเดือน โดยสหกรณจะกําหนดจํานวนออมขั้นต่ําของแตละระดับเงินเดือนไว 

ซ่ึงในทางปฏิบัติจะถูกหักจากเงินเดือน ณ ที่จายโดยหนวยงานที่ทําหนาที่จายเงินเดือน และเพื่อใหการออม

ในรูปของหุนมีความตอเนื่องม่ันคง จึงกําหนดใหมีการออมอยางสมํ่าเสมอ (ปกติคือเดือนละ 1 ครั้ง) และไม

สามารถถอนไดจนกวาจะออกจากการเปนสมาชิก (2) การออมในรูปเงินฝาก โดยแบงเงินรับฝากออกเปน 3 

ประเภท คือ ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ และประจํา กรณีเงินฝากออมทรัพย คือ เงินฝากประเภทที่ผูฝาก
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สามารถถอนคืนเมื่อใดก็ได ทําใหการบริหารเงินฝากประเภทนี้ทําไดยาก ดังนั้น สหกรณจะจายดอกเบี้ย

ใหกับเงินฝากประเภทนี้ในอัตราตํ่ากวาเงินฝากประเภทอื่น สําหรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ มีลักษณะ

โดยทั่วไปเหมอืนเงินฝากออมทรัพย แตจะมขีอกําหนดพเิศษบางประการ เชน ตองคงยอดเงินฝากขั้นต่ําไวใน

บัญชีจํานวนหนึ่ง กําหนดจํานวนครั้งที่สามารถถอนเงินไดในแตละเดือน เปนตน การกําหนดดังกลาวทําให

สหกรณสามารถบริหารเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดงายขึ้น เงินฝากประเภทนี้จึงไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง

กวาเงินฝากออมทรัพยธรรมดา 

 ธุรกจิของสหกรณออมทรัพยมลีักษณะคลายกับธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุนทัง้หลาย คอื การรับฝากเงิน 

การถือหุน และการใหสินเชื่อ แตกิจการของสหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินในอีกรูปแบบหนึ่ง 

กลาวคือ มีกระแสเงินเขาระยะยาว ไดแก ทุนเรือนหุนซ่ึงสมาชิกจะตองถือหุนกับสหกรณเพิ่มขึ้นเปนประจํา 

ทุกเดือน และมีกระแสเงินเขาระยะสั้นไดแก เงินรับฝากจากสมาชิกและผลตอบแทนของเงินที่ใหบริการ

สนิเชื่อแกสมาชกิรวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากการใหบรกิารทางการเงินตาง ๆ ของสหกรณ ที่ทําใหสมาชิก

สามารถใชเงินจนกอใหเกิดประโยชนในรูปของความอยูดีกินดีไดอยางแทจริง เพื่อที่จะใหการบริหารเงินของ

สหกรณบรรลุวัตถุประสงคตามอุดมการณของสหกรณออมทรัพย สหกรณจึงควรพิจารณาในเรื่อง

ความสามารถในการบริหารงานเชิงธุรกิจอยูเสมอ ซ่ึงผลการดําเนินงานตาง ๆ ของสหกรณยอมมีสวนเปน

ผลกระทบตอจํานวนสหกรณและจํานวนสมาชิกของสหกรณที่เปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไดดวย 

(อารมย กัณหา และพันธศักดิ์ ภูทอง, 2558) 

 สหกรณออมทรัพยเปนองคการที่ตองการใหขาราชการครูและลูกจางที่เปนสมาชิก ไดรูจักออมเงิน

และเพื่อเปนการชวยเหลือตนเองและชวยเหลอืสมาชิกครู ในรูปแบบของสวัสดกิารและการสงเคราะห อันจะ

กอใหเกิดเปนขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและลูกจางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ ภายใตการวางแผนงาน

และการดาเนนิงานของคณะกรรมการดําเนนิการ 

 สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด นับวาเปนสหกรณออม

ทรัพยอีกแหงหนึ่งที่ใหบริการและเปนที่พึ่งของสมาชิก และเล็งเห็นถึงความจําเปนและความรับผิดชอบของ

องคกรที่ตองเขาถึงผูใชบริการเพื่อตอบสนองและแกปญหาใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสินเชื่อมี

ความสําคัญทางดานผูผลิตและผูบรโิภค ในฐานะของการเปนสื่อกลางในการแลกเปลีย่นโดยอาศัยความเชื่อ 

และความไววางใจซ่ึงกันและกัน ทําใหผูรับสนิเชื่อสามารถนําสนิคาและบริการไปใชเพื่อตอบสนองความตองการกอน

แลวผอนชาระที่หลังโดยเฉพาะสินคาที่มีราคาสูง หากไมมีสินเชื่อเขามาเปนสื่อกลาง ก็เปนการยากที่จะเกิด

การแลกเปลี่ยนระหวางกันไดแสดงวาสินเชื่อไดเพิ่มอํานาจซ้ือใหแกบุคคลมากขึ้นซ่ึงจะมีผลตอการขยาย  

การผลิตสินคาและบริการตามไปดวย ในทางสังคมนั้นสินเชื่อมีผลใหพฤติกรรม การผลิต การบริโภค และ

การใชจาย ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ยังชวยยกระดับคุณภาพชวิีตของคนในสังคมไดอกีดวย ในดาน

สนิเชื่อของสหกรณออมทรัพยครูชลบุร ีจํากัด ถอืวาเปนรายไดหลัก ที่นํามาบรหิารจัดการในองคกร ซ่ึงการใหบริการ

ดานสินเชื่อจะเปนการกูยืมเงินใหกับสมาชิกขาราชการครู ในสังกัดจังหวัดชลบุรี ที่มคีวามเดอืดรอนทางดาน

การเงินหรือมีความจําเปนตองใชเงิน สหกรณไดเปดใหสมาชิกที่มีความประสงคใชบริการดานสินเชื่อ 

สามารถยื่นเรื่องขอกูยมืเงินไดตามหลักเกณฑของสหกรณ  

 สหกรณดําเนินกิจการภายใตกรอบแหงกฎหมายทั้งปวง แตตองไมขัดกับขอบังคับสหกรณและ

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดใหสหกรณมีอํานาจกระทําการตามวัตถุประสงค ดังนี้         



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2564
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สามารถถอนคืนเมื่อใดก็ได ทําใหการบริหารเงินฝากประเภทนี้ทําไดยาก ดังนั้น สหกรณจะจายดอกเบี้ย

ใหกับเงินฝากประเภทนี้ในอัตราตํ่ากวาเงินฝากประเภทอื่น สําหรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ มีลักษณะ

โดยทั่วไปเหมอืนเงินฝากออมทรัพย แตจะมขีอกําหนดพเิศษบางประการ เชน ตองคงยอดเงินฝากขั้นต่ําไวใน

บัญชีจํานวนหนึ่ง กําหนดจํานวนครั้งที่สามารถถอนเงินไดในแตละเดือน เปนตน การกําหนดดังกลาวทําให

สหกรณสามารถบริหารเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดงายขึ้น เงินฝากประเภทนี้จึงไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง

กวาเงินฝากออมทรัพยธรรมดา 

 ธุรกจิของสหกรณออมทรัพยมลีักษณะคลายกับธนาคารพาณิชย และบริษัทเงินทุนทัง้หลาย คอื การรับฝากเงิน 

การถือหุน และการใหสินเชื่อ แตกิจการของสหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินในอีกรูปแบบหนึ่ง 

กลาวคือ มีกระแสเงินเขาระยะยาว ไดแก ทุนเรือนหุนซ่ึงสมาชิกจะตองถือหุนกับสหกรณเพิ่มขึ้นเปนประจํา 

ทุกเดือน และมีกระแสเงินเขาระยะสั้นไดแก เงินรับฝากจากสมาชิกและผลตอบแทนของเงินที่ใหบริการ

สนิเชื่อแกสมาชกิรวมทั้งผลประโยชนที่เกิดจากการใหบรกิารทางการเงินตาง ๆ ของสหกรณ ที่ทําใหสมาชิก

สามารถใชเงินจนกอใหเกิดประโยชนในรูปของความอยูดีกินดีไดอยางแทจริง เพื่อที่จะใหการบริหารเงินของ

สหกรณบรรลุวัตถุประสงคตามอุดมการณของสหกรณออมทรัพย สหกรณจึงควรพิจารณาในเรื่อง

ความสามารถในการบริหารงานเชิงธุรกิจอยูเสมอ ซ่ึงผลการดําเนินงานตาง ๆ ของสหกรณยอมมีสวนเปน

ผลกระทบตอจํานวนสหกรณและจํานวนสมาชิกของสหกรณที่เปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไดดวย 

(อารมย กัณหา และพันธศักดิ์ ภูทอง, 2558) 

 สหกรณออมทรัพยเปนองคการที่ตองการใหขาราชการครูและลูกจางที่เปนสมาชิก ไดรูจักออมเงิน

และเพื่อเปนการชวยเหลือตนเองและชวยเหลอืสมาชิกครู ในรูปแบบของสวัสดกิารและการสงเคราะห อันจะ

กอใหเกิดเปนขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและลูกจางใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในความรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ ภายใตการวางแผนงาน

และการดาเนนิงานของคณะกรรมการดาํเนนิการ 

 สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด นับวาเปนสหกรณออม

ทรัพยอีกแหงหนึ่งที่ใหบริการและเปนที่พึ่งของสมาชิก และเล็งเห็นถึงความจําเปนและความรับผิดชอบของ

องคกรที่ตองเขาถึงผูใชบริการเพื่อตอบสนองและแกปญหาใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสินเชื่อมี

ความสําคัญทางดานผูผลิตและผูบรโิภค ในฐานะของการเปนสื่อกลางในการแลกเปลีย่นโดยอาศัยความเชื่อ 

และความไววางใจซ่ึงกันและกัน ทําใหผูรับสนิเชื่อสามารถนําสนิคาและบริการไปใชเพื่อตอบสนองความตองการกอน

แลวผอนชาระที่หลังโดยเฉพาะสินคาที่มีราคาสูง หากไมมีสินเชื่อเขามาเปนสื่อกลาง ก็เปนการยากที่จะเกิด

การแลกเปลี่ยนระหวางกันไดแสดงวาสินเชื่อไดเพิ่มอํานาจซ้ือใหแกบุคคลมากขึ้นซ่ึงจะมีผลตอการขยาย  

การผลิตสินคาและบริการตามไปดวย ในทางสังคมนั้นสินเชื่อมีผลใหพฤติกรรม การผลิต การบริโภค และ

การใชจาย ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทัง้ยังชวยยกระดับคุณภาพชวิีตของคนในสังคมไดอกีดวย ในดาน

สนิเชื่อของสหกรณออมทรัพยครูชลบุร ีจํากัด ถอืวาเปนรายไดหลัก ที่นํามาบรหิารจัดการในองคกร ซ่ึงการใหบริการ

ดานสินเชื่อจะเปนการกูยืมเงินใหกับสมาชิกขาราชการครู ในสังกัดจังหวัดชลบุรี ที่มคีวามเดอืดรอนทางดาน

การเงินหรือมีความจําเปนตองใชเงิน สหกรณไดเปดใหสมาชิกที่มีความประสงคใชบริการดานสินเชื่อ 

สามารถยื่นเรื่องขอกูยมืเงินไดตามหลักเกณฑของสหกรณ  

 สหกรณดําเนินกิจการภายใตกรอบแหงกฎหมายทั้งปวง แตตองไมขัดกับขอบังคับสหกรณและ

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดใหสหกรณมีอํานาจกระทําการตามวัตถุประสงค ดังนี้         
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1) ดําเนินธุรกิจการผลิต การคา การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนของสมาชิก 2) รับฝากเงิน

ประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจําจากสมาชิก หรือสหกรณอื่นไดตามระเบียบสหกรณ 3) จัดใหไดมา 

หรือจําหนายไป ซ่ึงกรรมสิทธ์ิ หรือทรัพยสิทธิในทรัพยสินโดยหลักแหงนิติกรรมและสัญญาตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย 4) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ รับจํานอง หรือรับจํานําซ่ึงทรัพยสินแก

สมาชิก หรอืของสมาชิก 5) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงินไดตามระเบียบของสหกรณ 6) ใหสวัสดกิารหรือการสงเคราะหแก

สมาชกิและครอบครัว 7) ใหความชวยเหลอืทางวิชาการแกสมาชกิ 8) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการ

จากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคลอื่น และ 9) ดําเนินการอยางอื่นที่เกี่ยวกับหรือเนื่อง

ในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

 คุณภาพการใหบริการถือวาหัวใจหลักสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการดําเนินงานใหบริการเปนไปดวย

ความเรียบรอย เขาใจและตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดี ปจจัยสําคัญในการสราง

ระบบขอมูลของคุณภาพการใหบริการ คือ (ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2548, หนา 168-169) 1) แหลงขอมูลที่

นาเชื่อถือ ขอมูลที่มีคุณภาพ ตองมาจากแหลงขอมูลคุณภาพ และแหลงที่สามารถหาขอมูลเกี่ยวกับ

ผูรับบริการไดดแีละนาเชื่อถอื มี 2 แหลง ไดแก  1.1) การสอบถามโดยตรงจากผูรับบรกิาร แหลงที่นาเชื่อถือ

ที่สุด คอื ตนกําเนดิของขอมูล คอืผูรับบรกิารที่มาใชบรกิารโดยตรง จะทําใหธุรกิจสามารถไดขอมูลที่เปนเนื้อ

แท และยังไมผานการแปลความใด ๆ เหมือนการสอบถาม โดยผานผูอื่น 1.2) พนักงานที่ใหบริการกับ

ผูรับบรกิารโดยตรง เปนอกีแหลงที่นาเชื่อถอื เนื่องจากเปนผูตดิตอและใหบรกิารกับผูรับบรกิารโดยตรง และ

ใชเวลากับผูรับบริการมากที่สุด ดังนั้น พนักงานผูใหบรกิารทราบดีวา ผูรับบริการตองการชอบหรือ ไมชอบ

อะไร ขอมูลที่ไดจงึเปนความนาเชื่อถือไมแพกับการไดขอมูลจากผูรับบริการโดยตรง 2) ขอมูลที่ถูกตอง และ

ขอมูลที่ตองการ ไดแก 2.1) คุณภาพการใหบริการ เพื่อตองการทราบวาบริการนั้น ๆ มีคุณภาพดีเพียงพอ

แลวหรอืไม เพื่อใชในการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ และสรางความจงรักภักดีของผูรับบริการใน

อนาคต 2.2) เปรียบเทียบกับคูแขง นอกเหนอืจากขอมูลของเราเองแลว การที่จะทราบวาเรามีความเขมแข็ง

เพยีงใด จะสามารถแขงขันในตลาดไดหรอืไม และจะวางแผนเติบโตไดอยางไร จําเปนอยางยิ่งที่ตองทราบถึง

ขอมูลของคูแขงขันดวย เพื่อที่จะเปนแนวทางในการพัฒนาใหเหนือกวาคูแขงในทุก ๆ ดาน 2.3) ความพึง

พอใจของลูกคา เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ธุรกิจตองทราบวาผูรับบริการพึงพอใจตอบริการของเราแลวหรือยัง 

เพราะวาสิ่งที่เราใหบริการเปนสิ่งที่ดีที่สุด แตไมใชสิ่งที่ผูรับบริการตองการ และพึงพอใจเปนการยากที่จะ

ประสบความสําเร็จได เราตองทราบวาผูรบับรกิารมคีวามพงึพอใจมากเพยีงใดและอยางไร  

 ดังนั้น ทั้งหมดตองมีความถูกตอง 3 ประการ ในที่นี้ หมายถึง 1) ขอมูลถูกตอง (right information) 

ขอมูลที่นํามาใชสามารถตอบคําถามที่ตองการไมใชตองการตอบคําถามอยางใดอยางหนึ่ง แตไดขอมูลอีก

อยางหนึ่งที่ไมสามารถตอบคําถามไดสมบูรณ 2) เวลาถูกตอง (right time) ตองคํานึงถึงทั้งการจัดสรรขอมูล

ไดทันเวลาและความทันสมัยของขอมูล เชน ขอมูลที่ไดถูกตอง สามารถตอบคําถามได แตชาเกินสําหรับ    

การตัดสนิใจ หรอืขอมูลที่ได เริ่มลาสมัยไปแลว ก็จะไมเกดิประโยชนตามที่คาดหวัง 3) ปรมิาณถูกตอง (right 

quantity) มากเพียงพอที่จะตัดสินใจ ไดอยางแมนยํามีขอมูลสนับสนุนที่เพียงพอ ขอมูลเพียงอยางเดียวอาจ

ไมสามารถตอบคําถามที่ตองการไดอยางละเอยีดครบถวน หรอืยังไมเปนตัวแทนของประชากรที่เราตองการ  

ตลอดเวลาที่ผานมาสหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด มีการปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการเพื่อใหการบริการประชาชนทุก ๆ  ดานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของ

สมาชิกสหกรณฯ ไดอยางแทจริงตามวัตถุประสงค ทั้งนี้ในการใหบริการสิ่งหนึ่งที่จะตองคํานึงถึงคือ การบริการ        
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ที่อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการที่แทจริงของสมาชิกสหกรณฯ อันเปนหัวใจสําคัญที่

สมาชิกสหกรณฯ จะสัมผัสไดโดยตรงจากการรับบริการของสหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด ไดใหบริการประชาชนตามพันธกิจและนโยบายของหนวยงาน เพื่อให

เกดิประโยชนสูงสุดตอผูรบับรกิารเปนการสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชกิสหกรณ

ฯ ตอไป 

วัตถุประสงค 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหองคประกอบของการศึกษาคุณภาพการใหบริการของ

สหกรณออมทรัพย ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ            

ที่เกี่ยวของ เพื่อมุงหาขอเท็จจรงิเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานที่มีผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงานซ่ึงเปน

การศกึษาในภาพรวมอยางกวาง ๆ 

ความหมายของคุณภาพการใหบรกิาร 

 คุณภาพการใหบรกิารเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับงานใหบรกิารตาง ๆ ซ่ึงปจจุบันตางก็ใหความสําคัญเปน

อยางมากทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน เกี่ยวกับความหมายของคุณภาพการใหบริการนั้น ไดมี

นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงคุณภาพการใหบริการวา เปนสิ่งที่จะคุมครองสิทธิของผูรับบริการใหไดรับ

บริการที่ดีที่สุด ซ่ึงเปนการบริการที่ถูกตองตามหลักวิชาชีพ รวดเร็ว คาใชจายเหมาะสม และผูรับบริการ   

พึงพอใจมากที่สุด ผูใหบริการจะตองตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการบริการที่มีคุณภาพ 

โดยการจัดระบบการบริหารจัดการทั้งทรัพยากรบุคคลและสิ่งเอื้ออํานวยในการใหบริการอยางเพียงพอ      

มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มมาตรฐานบริการใหสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อคงไวซ่ึงบริการที่มีคุณภาพ

และยั่งยืน (พิรุณ รัตนวณิช, 2548, หนา 184) ทั้งนี้ การบริการ คือ การปฏิบัติงานที่กระทําหรือติดตอและ

เกี่ยวของกับผูใชบริการ การใหบุคคลตาง ๆ ไดใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง ทั้งดวยความพยายามใด ๆ ก็

ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทํา ใหคนตาง ๆ ที่ เกี่ยวของไดรับความชวยเหลือ ซ่ึงงานบริการมี

ลักษณะเฉพาะ (สมิต สัชฌุกร, 2550, หนา 11) คุณภาพการใหบรกิารเปนทัศนคติที่ผูรับบรกิารสะสมขอมูล

ความคาดหวังไววาจะไดรับจากบริการ ซ่ึงหากอยูในระดับที่ยอมรับได (tolerance zone) ผูรับบริการก็จะมี

ความพึงพอใจในการใหบริการ ซ่ึงจะมีระดับแตกตางกันออกไปตามความคาดหวังของแตละบุคคล และ

ความพงึพอใจนี้ เปนผลมาจากการประเมนิผลที่ไดรับจากบรกิารนัน้ ณ ขณะเวลาหนึง่ (สมวงศ พงศสถาพร, 

2550, หนา 66)  

     นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายในลักษณะที่คลายคลึงกัน ดังตอไปนี้ การบริการ หมายถึง 

กระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการโดยสินคาที่ไมมีตัวตน

นั้นจะตองสามารถตอบสนองความตองการของการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได (ชัยสมพล 

ชาวประเสริฐ, 2552) บริการเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน จับตองไมไดและเปนสิ่งที่ไมถาวร เปนสิ่งที่เสื่อมสลายไป

อยางรวดเร็ว บริการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผูใหบริการโดยสงมอบการบริการนั้นไปยังผูรับบริการ หรือ

ลูกคา เพื่อใชบริการนั้น ๆ โดยทันทีหรือภายในระยะเวลาเกือบจะทันทีที่มีการใหบริการ (วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, 

2553)  นอกจากนั้น Kotler (2003) ไดใหความหมายของการบริการไวหลากหลาย ดังนี้ 1) การบริการ 

หมายถึง ประโยชนและความพอใจซ่ึงไดเสนอเพื่อขายหรือ กิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับการขายสินคา 2) การบริการ 
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หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรมหรือการกระทําที่บุคคลหนึ่งทําใหหรือ สงมอบตออีกบุคคลหนึ่ง โดยมี

เปาหมายและมีความตัง้ใจในการสงมอบบริการอันนั้น 3) การบริการ หมายถงึ กระบวนการหรอืกิจกรรมใน

การสงมอบบริการจาก ผูใชบริการไปยังผูรับบริการหรือผูใชบริการ 4) การบริการ เปนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่ผลิตออกมาในรูปของเวลา สถานที่รูปแบบหรือสิ่งประเทืองหรือเอื้ออํานวยทางจิตวิทยา และ     

5) การบริการ เปนสิ่งที่จับ สัมผัส แตะตองไดยาก และเปนสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไป ไดงายบริการจะไดรับการทําขึ้นและ

สงมอบสูผูรับบริการเพื่อใชสอยบริการนั้น ๆ โดยทันทีหรือใน เวลาเกือบจะทันทีที่มีบริการนั้น หลักการ

ใหบริการประชาชน ปญหา หมายถึง อุปสรรคที่ทําใหสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น ไมเปนไปตามความคาดหวังหรือ

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 โดยสรุป คุณภาพการใหบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน 

(intangible goods) ของธุรกจิใหกับผูรบับรกิาร โดยสนิคาที่ไมมีตัวตนนั้นจะตองตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจ ซ่ึงสามารถนํามาพิจารณาความหมายสําคัญได สวนคําวาความพึง

พอใจของผูรับบริการ หมายถงึ การที่ผูรับบรกิารไดรับบริการที่สามารถตอบสนองความตองการ ดังนั้น จากความหมาย

ดังกลาวสรุปไดวาการใหบรกิารเปนกระบวนการของกจิกรรมทางเศรษฐกจิในการสงมอบการบรกิารใหผูรับบริการ 

 

ลักษณะสําคัญของคุณภาพการใหบรกิาร 

 คุณภาพการใหบรกิารมลีักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ (เพ็ญธิดา พงษธาน,ี 2552) 

   1. จับตองไมได (intangible) เปนสิ่งที่ไมมีลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงผูรับบริการไมสามารถ

ทราบลวงหนาไดวาตนเองจะไดรับบริการรูปแบบใด เนื่องจากการบรกิาร ในลักษณะนี้เปนผลการปฏบิัตงิาน 

(performance) มากกวาวัตถุ (objects) ไมสามารถสัมผัส หรือเห็นไดเหมือนสินคา การบริการลักษณะนี้

ผูรับบรกิารจะอาศัยประสบการณที่เคยไดรับบรกิารมาเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจ ดังนัน้ ผูใหบรกิาร

จงึจําเปนตองสรางแรงจูงใจใหผูรับบรกิารกลาตัดสนิใจซ้ือบรกิารไดเร็วขึ้น ไดแก 

    - สถานที่ (place) การจัดเตรียมสถานที่ใหมีความคลองตัวในการบริการแกผูรับบริการ 

เชน มสีะอาด กวางขวาง ที่นั่งเพยีงพอ และบรรยากาศที่ดี 

    - บุคคล (people) พนักงานตองมีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ ออนนอมถอมตน และ เต็มใจ      

ที่ใหบรกิารแกผูรับบรกิาร 

    - เครื่องมือ (equipment) อุปกรณภายในสํานักงานตองทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีการใหบรกิาร

ที่รวดเร็ว เพื่อใหผูรับบรกิารพงึพอใจ 

    - วัสดุสื่อสาร (communication) สื่อโฆษณา และเอกสารการโฆษณาจะตองมี ความสอดคลองกับ

ลักษณะการบรกิาร และลักษณะของผูรบับรกิารเปนสําคัญ 

    - สัญลักษณ (symbols) ตราสนิคา หรอืเครื่องหมายการคาตองสื่อ ถงึการบรกิารไดดแีละมคีวามชัดเจน 

    - ราคา (price) เปนการกําหนดราคาการใหบรกิารทีค่วรมคีวามเหมาะสมกับการใหบรกิารทีชั่ดเจน 

และงายตอการจําแนกระดับบรกิารที่แตกตางกัน 

   2. ไมสามารถแบงแยกการใหบริการได (Inseparability) การบริการเปนการผลิต และการบริโภค  

ในเวลาเดียวกัน ซ่ึงผูใหบริการไมสามารถใหบริการผูรับบริการพรอมกันหลายรายในเวลาเดียวกันได 

เนื่องจากลักษณะของตัวผูรับบรกิารไมเหมอืนกัน 
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   3. ไมแนนอน (variability) ลักษณะของการบรกิารไมแนนอนนั้น ขึ้นอยูกับ ผูใหบริการเปนใคร 

จะใหบริการเมื่อใด ที่ไหน และอยางไร ดังนั้น ผูใหบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพเพื่อขจัดปญหาความไม

แนนอนนี้ 2 ขัน้ตอน ไดแก 

    - ตรวจสอบ คัดเลอืก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบรกิาร 

    - สรางความพึงพอใจใหผูรับบรกิารโดยรับฟงคาแนะนํา และขอเสนอแนะของผูรับบริการ

จากการสํารวจขอมูลและการเปรยีบเทยีบ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปแกไขปรบัปรุงกระบวนการใหบรกิารดขีึ้น 

   4. ไมสามารถเก็บไวได (perish ability) การบริการที่ไมสามารถเก็บไวได ขึงมีกาลังการผลิตที่ไมใช  

บางเวลา และบริการไมมีสินคาคงคลัง ถาความตองการของผูรับบริการมีสมํ่าเสมอ การใหบริการก็จะไมมี

ปญหา แตถาลักษณะความตองการไมแนนอนจะทําใหเกดิปญหาการบรกิารที่ไมทัน หรอืไมมผูีรับบรกิาร 

  

ทฤษฎคีุณภาพการใหบริการ 

  Parasuraman และคณะ (1990, p. 22) ไดกลาวถึงทฤษฎีคุณภาพการใหบริการ โดยกําหนดมิติที่ใช

วัดคุณภาพการใหบริการไว 10 ดาน ไดแก 1) ความไววางใจได (reliability) หมายถึง ความนาเชื่อถือของการใหบริการ 

ไดแก พฤติกรรมการปฏิบัติของพนักงานที่สามารถสรางความม่ันใจ ความถูกตองในการใหบริการแก

ผูรับบริการ 2) ความรับผิดชอบ (responsiveness) หมายถึง ความพรอมในการตอบสนองการใหบริการที่สอดคลอง

กับเวลา และการใหบริการที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการไดเปนอยางด ี          

3) ความสามารถ (competence) หมายถงึ การที่ผูใหบรกิารมคีวามรูความสามารถ และทักษะที่จะปฏบิัตงิาน

ดานการใหบริการไดเปนอยางดี 4) การเขาถึงบริการ (access) หมายถึง การที่ผูรับบริการสามารถติดตอ

ขอรับบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและใชบริการไดหลายชองทาง โดยครอบคลุมถึงเวลาเปดดําเนินการ สถาน

ที่ตั้งและวิธีการที่จะอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 5) ความสุภาพ/อัธยาศัยไมตรี (courtesy) หมายถึง 

การที่ผูใหบรกิารมีความสุภาพเรยีบรอย มีความนับถือในตัวผูรับบริการ มีความเอาใจใส และความเปนมิตร

ตอผูรับบริการ 6) การติดตอสื่อสาร (communication) หมายถึง การติดตอสื่อสาร และใหขอมูลแก

ผูรับบริการดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือคําติชมของผูรับบริการในเรื่อง

ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการ 7) ความนาเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความเชื่อถือได ความซ่ือสัตย และ

ความนาไววางใจในบริการ 8) ความปลอดภัย (security) หมายถึง ความรูสึกปลอดภัยจากอันตราย ไมมี

ความเสีย่งหรือความกงัวลใด ๆ ในการรับบรกิาร 9) การเขาใจและรูจักลูกคาจรงิ (understanding / knowing 

the customer) หมายถึง ความพยายามที่จะเขาใจ รับรูถึงความตองการของผูรับบริการ 10) สิ่งที่สามารถ

สัมผัสได/ บริการที่เปนรูปธรรม (tangibles) หมายถึง ลักษณะภายนอกที่สามารถมอบเห็นไดของบุคลากร 

อุปกรณที่ใหบรกิาร รวมไปจนถงึสื่อตาง ๆ    ที่เผยแพรออกไปวามคีวามเหมาะสม สวยงาม และทันสมัย  

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2549, หนา 290) กลาวไววา โดยทั่วไปลูกคาจะใชหลักเกณฑตอไปนี้ 

พจิารณาถึงคุณภาพการใหบริการ 1) การเขาถึงลูกคา (access) บริการที่ใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดาน

เวลาและสถานที่ใหกับลูกคา คือ ไมใหลูกคาตองคอยนาน สถานที่ตั้งเหมาะสม อันแสดงถึงความสามารถ

ของการเขาถึงลูกคา 2) การติดตอสั่งการ (communication) มีการอธิบายอยางถูกตองโดย ใชภาษาที่

ผูรับบรกิารเขาใจงาย 3) ความสามารถ (competence) บุคลากรที่ใหบรกิารตองมคีวามชํานาญ และมคีวามรู

ความสามารถในการทํางานบริการ 4) ความมีน้ําใจ (courtesy) สํานักงานที่ใหบริการตองมีบุคลากรที่มี

มนุษยสัมพันธดีเปนที่นาเชื่อถือ มีความเปนกันเอง และมีวิจารณญาณ 5) ความนาเชื่อถือ (creditability) 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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   3. ไมแนนอน (variability) ลักษณะของการบรกิารไมแนนอนนั้น ขึ้นอยูกับ ผูใหบริการเปนใคร 

จะใหบริการเมื่อใด ที่ไหน และอยางไร ดังนั้น ผูใหบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพเพื่อขจัดปญหาความไม

แนนอนนี้ 2 ขัน้ตอน ไดแก 

    - ตรวจสอบ คัดเลอืก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบรกิาร 

    - สรางความพึงพอใจใหผูรับบรกิารโดยรับฟงคาแนะนํา และขอเสนอแนะของผูรับบริการ

จากการสํารวจขอมูลและการเปรยีบเทยีบ เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปแกไขปรบัปรุงกระบวนการใหบรกิารดขีึ้น 

   4. ไมสามารถเก็บไวได (perish ability) การบริการที่ไมสามารถเก็บไวได ขึงมีกาลังการผลิตที่ไมใช  

บางเวลา และบริการไมมีสินคาคงคลัง ถาความตองการของผูรับบริการมีสมํ่าเสมอ การใหบริการก็จะไมมี

ปญหา แตถาลักษณะความตองการไมแนนอนจะทําใหเกดิปญหาการบรกิารที่ไมทัน หรอืไมมผูีรับบรกิาร 

  

ทฤษฎคีุณภาพการใหบริการ 

  Parasuraman และคณะ (1990, p. 22) ไดกลาวถึงทฤษฎีคุณภาพการใหบริการ โดยกําหนดมิติที่ใช

วัดคุณภาพการใหบริการไว 10 ดาน ไดแก 1) ความไววางใจได (reliability) หมายถึง ความนาเชื่อถือของการใหบริการ 

ไดแก พฤติกรรมการปฏิบัติของพนักงานที่สามารถสรางความม่ันใจ ความถูกตองในการใหบริการแก

ผูรับบริการ 2) ความรับผิดชอบ (responsiveness) หมายถึง ความพรอมในการตอบสนองการใหบริการที่สอดคลอง

กับเวลา และการใหบริการที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการไดเปนอยางด ี          

3) ความสามารถ (competence) หมายถงึ การที่ผูใหบรกิารมคีวามรูความสามารถ และทักษะที่จะปฏบิัตงิาน

ดานการใหบริการไดเปนอยางดี 4) การเขาถึงบริการ (access) หมายถึง การที่ผูรับบริการสามารถติดตอ

ขอรับบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและใชบริการไดหลายชองทาง โดยครอบคลุมถึงเวลาเปดดําเนินการ สถาน

ที่ตั้งและวิธีการที่จะอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 5) ความสุภาพ/อัธยาศัยไมตรี (courtesy) หมายถึง 

การที่ผูใหบรกิารมีความสุภาพเรยีบรอย มีความนับถือในตัวผูรับบริการ มีความเอาใจใส และความเปนมิตร

ตอผูรับบริการ 6) การติดตอสื่อสาร (communication) หมายถึง การติดตอสื่อสาร และใหขอมูลแก

ผูรับบริการดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือคําติชมของผูรับบริการในเรื่อง

ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการใหบริการ 7) ความนาเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความเชื่อถือได ความซ่ือสัตย และ

ความนาไววางใจในบริการ 8) ความปลอดภัย (security) หมายถึง ความรูสึกปลอดภัยจากอันตราย ไมมี

ความเสีย่งหรือความกงัวลใด ๆ ในการรับบรกิาร 9) การเขาใจและรูจักลูกคาจรงิ (understanding / knowing 

the customer) หมายถึง ความพยายามที่จะเขาใจ รับรูถึงความตองการของผูรับบริการ 10) สิ่งที่สามารถ

สัมผัสได/ บริการที่เปนรูปธรรม (tangibles) หมายถึง ลักษณะภายนอกที่สามารถมอบเห็นไดของบุคลากร 

อุปกรณที่ใหบรกิาร รวมไปจนถงึสื่อตาง ๆ    ที่เผยแพรออกไปวามคีวามเหมาะสม สวยงาม และทันสมัย  

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2549, หนา 290) กลาวไววา โดยทั่วไปลูกคาจะใชหลักเกณฑตอไปนี้ 

พจิารณาถึงคุณภาพการใหบริการ 1) การเขาถึงลูกคา (access) บริการที่ใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวกในดาน

เวลาและสถานที่ใหกับลูกคา คือ ไมใหลูกคาตองคอยนาน สถานที่ตั้งเหมาะสม อันแสดงถึงความสามารถ

ของการเขาถึงลูกคา 2) การติดตอสั่งการ (communication) มีการอธิบายอยางถูกตองโดย ใชภาษาที่

ผูรับบรกิารเขาใจงาย 3) ความสามารถ (competence) บุคลากรที่ใหบรกิารตองมคีวามชํานาญ และมคีวามรู

ความสามารถในการทํางานบริการ 4) ความมีน้ําใจ (courtesy) สํานักงานที่ใหบริการตองมีบุคลากรที่มี

มนุษยสัมพันธดีเปนที่นาเชื่อถือ มีความเปนกันเอง และมีวิจารณญาณ 5) ความนาเชื่อถือ (creditability) 
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บรษิัทและบุคลากรตองมีความสามารถสรางความเชื่อม่ัน และความไววางใจในการบรกิาร โดยเสนอบรกิาร

ที่ดีที่สุดแกผูรับบริการ 6) ความไววางใจ (reliability) บริการที่มีความถูกตองและสมํ่าเสมอใหกับลูกคาหรือ

ผูรับบรกิาร  7) การตอบสนองผูรับบรกิาร (responsiveness) พนักงานจะตอง มีการใหบริการและแกปญหา

ผูรับบริการอยางรวดเร็วตามที่ผูรับบริการตองการ 8) ความปลอดภัย (security) บริการที่ใหปราศจาก

อันตรายความเสี่ยงจากปญหาตาง ๆ 9) การสรางบริการใหเปนที่รูจัก (tangible) บริการที่ผูรับบริการไดรับ

จะทําใหเขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของการใหบริการดังกลาวได  10) การเขาใจและรูจักลูกคา 

(understanding/knowing customer) พนักงานพยามยามเขาใจถึงความตองการของลูกคา และใหความสนใจ

ตอบสนองตอความตองการดังกลาว 

 

องคประกอบของคณุภาพการใหบริการ 

 ตัวแบบที่ใชวัดคุณภาพการใหบรกิารที่ไดรับความนิยม ผลงานของพาราซุรามาน ซีแทมล และเบอรรี่ 

(Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1990) ซ่ึงไดพัฒนาตัวแบบเพื่อใชสําหรับการประเมินคุณภาพการใหบริการ    

โดยอาศัยการประเมินจากพื้นฐานการรับรูของผูรับบริการหรือลูกคา พรอมกับไดพยายามหานิยาม

ความหมายของคุณภาพการใหบริการและปจจัยที่กําหนดคุณภาพการใหบริการที่เหมาะสม นอกจากนั้น 

ความหมายของมิติหรือมุมมองของคุณภาพการใหบริการ 10 มิติ ที่ซีแทมล พาราซุรามาน และคณะ ที่ได

พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชชี้วัดคณุภาพการใหบรกิาร ดังนี้ 

  มติทิี่ 1 ลักษณะของการบรกิาร (appearance) หมายถงึ สภาพที่ปรากฏใหเห็นหรอืจับตองไดในการใหบรกิาร 

  มิติที่ 2 ความไววางใจ (reliability) หมายถึง ความสามารถในการนําเสนอผลิตภัณฑหรือการใหบริการ      

ที่เปนไปตามคําม่ันสัญญาไดอยางตรงไปตรงมาและถูกตอง 

  มิติที่ 3 ความกระตือรือรน (responsiveness) หมายถึง การที่องคการที่ใหบริการแสดงความเต็ม

ใจที่จะชวยเหลอืและพรอมที่จะใหบรกิารลูกคาหรอืผูรับบรกิารอยางเต็มที่ ทันททีันใด 

  มิติที่  4 สมรรถนะ (competence) หมายถึง ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบริการ           

ที่รับผิดชอบอยางมปีระสทิธิภาพ 

  มิติที่ 5 ความมีไมตรีจิต (courtesy) หมายถึง มีอัธยาศัยนอบนอม มีไมตรีจิตที่เปนกันเอง รูจักให

เกยีรตผูิอื่น จรงิใจ มนี้ําใจ และมคีวามเปนมติรของผูปฏบิัตกิารใหบรกิาร 

  มิติที่ 6 ความนาเชื่อถือ (creditability) หมายถึง ความสามารถในดานการสรางความเชื่อม่ันดวย

ความซ่ือตรงและสุจรติของผูใหบรกิาร 

  มติทิี่ 7 ความปลอดภัย (security) หมายถงึ สภาพที่บรกิารปราศจากอันตราย ความเสี่ยงภัยหรอืปญหา ตาง ๆ  

  มติทิี ่8 การเขาถงึบรกิาร (access) หมายถงึ การตดิตอเขารับบรกิารเปนไปดวยความสะดวก ไมยุงยาก 

  มิติที่ 9 การติดตอสื่อสาร (communication) หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธ

และการสื่อความหมาย 

  มิติที่  10 การเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ (understanding of customer) ในการคนหาและทําความเขาใจ      

ความตองการของลูกคาหรอืผูรับบรกิาร รวมทัง้การใหความสนใจตอการตอบสนองความตองการของลูกคาหรอืผูรับบริการ 

 ตัวแบบและวิธีการประเมนิคุณภาพการใหบรกิาร หรือ SERVQUAL มกีารนํามาทดสอบซํ้าจากการใช

วิธีการสัมภาษณแบบกลุมทั้งสิ้น 12 กลุม คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณจํานวน 97 คําตอบ ไดทําการจับ

กลุมเหลอืเพยีง 10 กลุมที่แสดงถงึคุณภาพการใหบรกิาร  
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 โดยแบบวัด SERVQUAL นี้ไดถูกแบงออกเปน 2 สวนหลัก คอื 

  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่ใชวัดถงึความคาดหวังในบรกิารจากองคการหรอืหนวยงาน 

  สวนที่ 2 เปนการวัดการรับรูภายหลังจากไดรับบรกิารเปนที่เรยีบรอยแลว 

 ในการแปลคะแนนของแบบวัด SERVQUAL สามารถทําไดโดยการนําคะแนนการรับรูในบริการลบกัน

คะแนนความคาดหวังในบริการ และถาผลลัพธของคะแนนอยูในชวงคะแนนตั้งแต +6 ถึง -6 แสดงวา

องคการหรอืหนวยงานดังกลาวมคีุณภาพการใหบรกิารในระดับด ี 

 ทัง้นี้ นักวิชาการที่ทําการวิจัยดังกลาว ไดนําหลักวิชาสถติเิพื่อพัฒนาเครื่องมอืสําหรับการวัดการรับรู

คุณภาพในการบรกิารของผูรับบรกิารและไดทําการทดสอบความนาเชื่อถอื (reliability) และความเที่ยงตรง (validity) พบวา  

 SERVQUAL สามารถแบงมิติได เปน 5 มิติหลัก และยังคงมีความสัมพันธกับมิติของคุณภาพ         

การใหบรกิารทัง้ 10 ประการ  

 SERVQUAL ที่ทําการปรับปรุงใหมจะเปนการยุบรวมบางมติจิากเดมิใหรวมกันภายใตชื่อมติใิหม 

 SERVQUAL ที่ปรับปรุงใหมประกอบดวย 5 มิติหลัก (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990,       

p. 28; Lovelock, 1996, pp. 464-466) ประกอบดวย  

  มติิที่ 1 ความเปนรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถงึ ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น

ถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อันไดแก สถานที่ บุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่ใชในการติดตอสื่อสาร

และสัญลักษณ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ทําใหผูรับบริการรูสกึวาไดรับการดูแล หวงใย และความตั้งใจจากผูใหบรกิารที่

ถูกนําเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทําใหผูรับบรกิารรับรูถงึการใหบรกิารนัน้ ๆ ไดชัดเจนขึ้น  

  มิติที่ 2 ความเชื่อถือไววางใจได (reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการใหตรงกับ

สัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมีความถูกตอง เหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิม

ในทุกจุดของบรกิาร ความสมํ่าเสมอนี้จะทําใหผูรับบรกิารรูสกึวาบรกิารที่ไดรับนัน้มคีวามนาเชื่อถอื สามารถ

ใหความไววางใจได  

  มิติที่ 3 การตอบสนองตอลูกคา (responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะ

ใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบรกิารไดอยางทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขารับ

บรกิารไดงาย และไดรับความสะดวกจากการใชบรกิาร รวมทัง้จะตองกระจายการใหบรกิารไปอยางทั่วถงึ รวดเร็ว  

  มิติที่ 4 การใหความเชื่อม่ันตอลูกคา (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความ

เชื่อม่ันใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ ผูใหบรกิารจะตองแสดงถงึทกัษะความรู ความสามารถในการใหบริการและ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล มกีรยิามารยาทที่ด ีใชการตดิตอสื่อสารที่

มปีระสทิธภิาพและใหความม่ันใจวาผูรับบรกิารจะไดรับบรกิารที่ดทีี่สุด  

  มิติที่  5 การรูจักและเขาใจลูกคา (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส

ผูรับบรกิารตามความตองการที่แตกตางของผูรับบรกิารแตละคน  

 SERVQUAL ไดรับความนิยมในการนํามาใชเพื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอยางกวางขวาง 

ซ่ึงองคการตองการทําความเขาใจตอการรับรูของกลุมผูรับบริการเปาหมายตามความตองการในบริการที่

เขาตองการ และเปนเทคนคิที่ใหวิธกีารวัดคุณภาพในการใหบรกิารขององคการ  

 ดังนั้น การบรกิารอยางมคีุณภาพนั้น คอืการใหบรกิารที่ตอบสนองความตองการของผูใชบรกิารและ

อํานวยความสะดวกดวยความมีอัธยาศัย สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม ใหบรกิารโดยไมคํานึงถึง

ตัวบุคคล และเปนการใหบรกิารที่ปราศจากอารมณ ผูมารับบริการทุกคนไดรับการปฏบิัติอยางเทาเทียมกัน
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 โดยแบบวัด SERVQUAL นี้ไดถูกแบงออกเปน 2 สวนหลัก คอื 
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 SERVQUAL สามารถแบงมิติได เปน 5 มิติหลัก และยังคงมีความสัมพันธกับมิติของคุณภาพ         

การใหบรกิารทัง้ 10 ประการ  

 SERVQUAL ที่ทําการปรับปรุงใหมจะเปนการยุบรวมบางมติจิากเดมิใหรวมกันภายใตชื่อมติใิหม 

 SERVQUAL ที่ปรับปรุงใหมประกอบดวย 5 มิติหลัก (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990,       

p. 28; Lovelock, 1996, pp. 464-466) ประกอบดวย  

  มติิที่ 1 ความเปนรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถงึ ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น

ถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อันไดแก สถานที่ บุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่ใชในการติดตอสื่อสาร

และสัญลักษณ รวมทั้งสภาพแวดลอมที่ทําใหผูรับบริการรูสกึวาไดรับการดูแล หวงใย และความตั้งใจจากผูใหบรกิารที่

ถูกนําเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทําใหผูรับบรกิารรับรูถงึการใหบรกิารนัน้ ๆ ไดชัดเจนขึ้น  

  มิติที่ 2 ความเชื่อถือไววางใจได (reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการใหตรงกับ

สัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งจะตองมีความถูกตอง เหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิม

ในทุกจุดของบรกิาร ความสมํ่าเสมอนี้จะทําใหผูรับบรกิารรูสกึวาบรกิารที่ไดรับนัน้มคีวามนาเชื่อถอื สามารถ

ใหความไววางใจได  

  มิติที่ 3 การตอบสนองตอลูกคา (responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะ

ใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบรกิารไดอยางทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขารับ

บรกิารไดงาย และไดรับความสะดวกจากการใชบรกิาร รวมทัง้จะตองกระจายการใหบรกิารไปอยางทั่วถงึ รวดเร็ว  

  มิติที่ 4 การใหความเชื่อม่ันตอลูกคา (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความ

เชื่อม่ันใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ ผูใหบรกิารจะตองแสดงถงึทกัษะความรู ความสามารถในการใหบริการและ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล มกีรยิามารยาทที่ด ีใชการตดิตอสื่อสารที่

มปีระสทิธิภาพและใหความม่ันใจวาผูรับบรกิารจะไดรับบรกิารที่ดทีี่สุด  

  มิติที่  5 การรูจักและเขาใจลูกคา (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส

ผูรับบรกิารตามความตองการที่แตกตางของผูรับบรกิารแตละคน  

 SERVQUAL ไดรับความนิยมในการนํามาใชเพื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอยางกวางขวาง 

ซ่ึงองคการตองการทําความเขาใจตอการรับรูของกลุมผูรับบริการเปาหมายตามความตองการในบริการที่

เขาตองการ และเปนเทคนคิที่ใหวิธีการวัดคุณภาพในการใหบรกิารขององคการ  

 ดังนั้น การบรกิารอยางมคีุณภาพนั้น คอืการใหบรกิารที่ตอบสนองความตองการของผูใชบรกิารและ

อํานวยความสะดวกดวยความมีอัธยาศัย สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรม ใหบริการโดยไมคํานึงถึง

ตัวบุคคล และเปนการใหบรกิารที่ปราศจากอารมณ ผูมารับบริการทุกคนไดรับการปฏบิัติอยางเทาเทียมกัน
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ตามหลักเกณฑเมื่ออยูในสภาพที่เหมอืนกัน ภายใตกฎหมายขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว มุงที่

จะใหบริการในเชิงสงเสริมทัศนคติและสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูใชบริการ เพื่อสรางภาพพจนให

เปนที่ประทับใจ นอกจากนั้นตอง มีศิลปะที่จะชักจูงใหผูมารับบริการมีความพึงพอใจกลับมาใชบริการอีก 

กลาวไดวาความสําคญัของงานบรกิารนั้นเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถงึความเจรญิและความเสื่อมอันเปนผลจากการใหบรกิาร

ที่ดีและไมดี คุณภาพการบริการ (service quality) สามารถวัดไดจากองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ (เบญชภา 

แจงเวชฉาย, 2559, หนา 12) 

 1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึง       

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  อันไดแก เจาหนาที่แตงกายสุภาพสะอาด เรยีบรอย มีอัธยาศัยไมตรมีีความพรอมและ

เต็มใจใหบริการ และใหคําแนะนําแกผูมารับบริการไดอยางรวดเร็ว อุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชเพื่อการบริการ       

มคีวามเหมาะสมมสีิง่อํานวยความสะดวกใหบรกิาร เชน น้ําดื่ม ชา กาแฟ หนังสอืพมิพ เปนตน 

  ดังนั้นสรุปไดวา ความเปนรูปธรรมของบริการ (tangibility) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

อันไดแก สถานที่ บุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ เอกสารที่ใชในการติดตอสื่อสารและสัญลักษณ รวมทั้ง

สภาพแวดลอมที่ทําใหผูรับบริการรูสึกวาไดรับการดูแล หวงใย และความตั้งใจจากผูใหบริการ บริการที่ถูก

นําเสนอออกมาเปนรูปธรรมจะทําใหผูรับบริการรับรูถงึการใหบรกิารนัน้ ๆ ไดชัดเจนขึ้น  

 2. ความเชื่อถือไววางใจได (reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการที่ตรงตามเวลาที่ได

กําหนดไว มีความถูกตองเหมาะสม มคีวามจรงิใจและตั้งใจในการแกปญหาใหผูมารับบริการ ใหความเอาใจ

ใสกับผูมารับบริการอยางเทาเทียมกัน และดูแลเอาใจใสและตอบสนองความตองการของผูมารับบริการได

เปนอยางด ีความสามารถในการใหบริการใหตรงกับสัญญาที่ใหไวกับผูรับบรกิาร บริการทีใ่หทกุครัง้จะตอง

มีความถูกตอง เหมาะสม และไดผลออกมาเชนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอนี้จะทําให

ผูรับบรกิารรูสกึวาบรกิารที่ไดรบันัน้มคีวามนาเชื่อถอื สามารถใหความไววางใจได 

 3. การตอบสนองตอลูกคา (responsiveness) หมายถึง เจาหนาที่มีความพรอมและความเต็มใจ

ชวยเหลือผูมารับบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางทันทวงที มีความกระตือรือรน    

ที่จะใหบริการแกผูมารับบริการมีการแจงใหผูมารับบริการทราบอยางชัดเจนวาจะไดรับบริการนั้นเมื่อใด 

และเปนไปดวยความรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา ความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการ โดยสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูรับบรกิารไดอยางทันทวงท ีผูรับบรกิารสามารถเขารับบรกิารไดงายและไดรับ

ความสะดวกจากการใชบรกิาร รวมทัง้จะตองกระจายการใหบรกิารไปอยางทั่วถงึรวดเร็ว 

 4. การใหความเชื่อม่ันตอลูกคา (assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรางความเชื่อม่ันใหเกิด

ขึ้นกับผูรับบริการ โดยเจาหนาที่มีความรูความชํานาญเหมาะสมกับงาน ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

ไมเรียกเก็บเงิน ไมรับสินบนไมเปดเผยขอมูลผูมารับบริการรายหนึ่งรายใดใหผูมารับบริการรายอื่นทราบ    

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานอยางถูกตองชัดเจน และสามารถใหคําแนะนําและตอบขอสงสัยของผูมารับบริการ

ไดอยางถูกตอง ผูใหบริการจะตองแสดงถงึทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการและตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการดวยความสุภาพ นุมนวล มีกริยามารยาทที่ดี ใชการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ       

ใหความม่ันใจวาผูรับบรกิารจะไดรับบรกิารที่ดทีี่สุด 

 5. การรูจักและเขาใจลูกคา (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสผูรับบริการตาม

ความตองการที่แตกตางของผูรับบริการแตละคน โดยใหเกียรติผูมารับบริการเห็นวาผูมารับบริการคือคน

สําคัญ เอาใจใสดูแลผูมารับบริการเปนอยางดีเทาเทียมกัน เอาใจใสในการแกไขปญหาแนะนําใหแกผูมารับ
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บริการ ใหคําอธิบายผูมารับริการอยางชัดเจนเขาใจงาย และถือวาผลประโยชนของผูมารับบริการเปนเรื่อง  

ที่สําคัญที่สุด ไดรับความนิยมในการนํามาใชเพื่อศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอยางกวางขวาง          

ซ่ึงองคการตองการทําความเขาใจตอการรับรูของกลุมผูรับบริการเปาหมายตามความตองการในบริการ      

ที่เขาตองการ และเปนเทคนิคที่ใหวิธีการวัดคุณภาพในการใหบริการขององคการ นอกจากนี้ ยังสามารถ

ประยุกตใช  สําหรับการทําความเขาใจกับการรับรูของบุคลากรตอคุณภาพในการใหบรกิาร โดยมเีปาหมาย

สําคัญเพือ่ใหการพัฒนาการใหบรกิารประสบผลสําเร็จ 
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การมสีวนรวมของประชาชนในการพฒันาทองถิ่น 

PEOPLE’S PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT  
พระธนากร ระตะจารุ01 

Phra Thanakon  Ratacharu1 

บทคัดยอ  

  การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหชุมชนทองถิ่นเกิดการพัฒนา ซ่ึงมีปจจัย

หลายอยางที่ทําใหทองถิ่นเกิดการพัฒนา เชน การมีสวนรวม หลักการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนา

ชุมชน เปนตน สิ่งเหลานี้จงึเปนเรื่องที่สําคัญที่ตองใชในงานพัฒนาชุมชนทองถิ่น และประชาชนก็มสีวนสําคัญ

ที่สุด เพราะประชาชนเปนศูนยกลางหลักในการพัฒนาที่จะทําใหทองถิ่นมีการพัฒนาไปในทางที่ด ีบทความนี้

จึงเขียนขึ้นเพื่อตองการเสนอเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน  แนวความคิดเกี่ยวกับการ

พัฒนาทองถิ่น รูปแบบการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวของกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และหลักการสรางการมสีวนรวมของประชาชน การมสีวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนมคีวามสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทัง้ในระดับองคกร ชุมชน ทองถิ่น 

และประเทศชาติ ประชาชนเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการผลักดันใหภารกิจการพัฒนาทองถิ่นเปนไป

อยางมปีระสทิธิภาพประสทิธิผล และจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชวิีตที่ดขีองประชาชนในทองถิ่นได 

คําสําคัญ : การมสีวนรวมของประชาชน, การพัฒนาทองถิ่น 

Abstract 

 Participation in community development is essential for the development of local 

communities. There are many factors which bring about local development such as participation, 

community development principles, and community development process, etc. These factors are 

important and they must be used in the development of local communities. Certainly, the people 

are the most important factor since they are the main center of development that will make the 

locality improve in a good way. Therefore, this article was written to present the matters of 

people’s participation, the concept of local development, the model of people's participation in 

local development, laws and regulations relating to people's participation in local development 

and principles of building the people’s participation People's participation in local development is 

crucial for developing the organizations, communities, localities and the nations to become 

efficient and effective; it will lead to the improvement of the quality of life of the local people. 

Keywords : People’s participation, Local development 
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บทนํา   

  การมีสวนรวมของประชาชนถอืเปนหลักการสากลที่อารยประเทศใหความสําคัญ และเปนประเด็นหลัก

ที่สังคมไทยใหความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมตามหลักธรรมมาภิบาล          

ที่ภาครัฐจะตองเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนรับรู รวมคดิ รวมตัดสนิใจ เพื่อสรางความโปรงใส

และเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐใหดีขึ้น และเปนที่ยอมรับรวมกันของทุก ๆ ฝาย (สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2549) สำหรับทิศทางการปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวของกับการปกครองสวนทองถิ่น และการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ปรากฏอยูใน 2 หมวดสำคัญ ไดแก หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ และ

หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น การปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ใกล

มือของประชาชน ที่สามารถเขาถึงไดงายและมีสวนรวมไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งยังเปนบทเรียนรูแก

ประชาชนที่จะเขาถึง การเมอืงการปกครองในระดับชาติตอไปหรืออกีนัยหนึ่ง คือ การปกครองระดับชาติจะ

กาวหนามีคุณภาพเชนไร ยอมขึ้นอยูกับฐานคุณภาพของการปกครองสวนทองถิ่นที่หนุนสงขึ้นมา ฐานการ

ปกครองสวนทองถิ่นที่ม่ันคง ยอมค้ําจุนหนุนเนื่องใหการเมืองระดับชาติมีความเขมแข็ง กาวหนา และยั่งยืน 

สามารถนําพาประชาชนและประเทศชาตใิหมคีวามม่ันใจ ผาสุก และม่ันคงได (โชคสุข กรกติตชิัย, 2560) 

 การเปดโอกาสใหประชาชนไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรม

หนึ่ง ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทําในสิ่งที่มีผลกระทบตอ

ตนเองหรือชุมชน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2560) เปนทั้งกระบวนการและผลลัพธจากการทํางาน

รวมกัน เพื่อทําใหแนใจวาประชากรทุกคนสามารถมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ที่จะ

สงผลกระทบตอชีวิตของตนได (จุฑาทิพย ภัทราวาท, 2553) การสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง

แบบยั่งยืน  โดยการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ของทองถิ่น หรือสงเสริมสนับสนุน

กลุมตาง  ๆแลวแตกรณีในตําบลใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง คือใหประชาชนมีการรวมตัวกันเพื่อเรียนรู

พัฒนาทักษะในการประกอบอาชพี ตลอดจนเทคโนโลยวิีชาการตาง ๆ 

 การพัฒนาชุมชนก็คอืการพัฒนาคุณภาพชวิีต ซ่ึงหมายถงึชวิีตของบุคคลที่สามารถดํารงชวิีตอยูรวมกัน

ในสังคมไดอยางเหมาะสม ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาใหแกสังคม เปนชีวิตที่มีความสมบูรณทั้งทาง

รางกาย จติใจ และสามารถดําเนนิชวิีตที่ชอบธรรมสอดคลองกับสภาพแวดลอม คานยิมของสังคม สามารถ

แกไขปญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตอง ภายใตเครื่องมือ และทรัพยากรที่มีอยู 

 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชี้ใหเห็นถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น       

โดยประชาชนเขาไปมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา ยอมนํามาซ่ึงผลของการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้นบทความนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อตองการเสนอเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน  

แนวความคดิเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น รูปแบบการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิน่ของประชาชน กฎหมาย

และระเบยีบที่เกี่ยวของกับการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และหลักการสรางการมสีวนรวมของประชาชน 
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ความหมายของการมสีวนรวมของประชาชน  

 การมีสวนรวม (participation) เปนการไดเขาไปเกี่ยวของไมวาจะเปนการเขารวมแบบทางตรง หรือ

ทางออมในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได โดยอาจจะเปนปจเจกบุคคลหรือกลุมคนหรือองคกร

ประชาชนไดอาสาเขามามีสวนรวมดำเนินงานกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เริ่มตั้งแตการรวมคิดรวมตัดสินใจ 

รวมลงมือปฏิบัติโดยมีความเขาใจปญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิของตน การมีสวนรวมเกี่ยวของในดาน

จิตใจ และอารมณความรูสึกของบุคคลในสถานการณกลุมที่จะกระตุนใหเกิดการสรางสรรคที่จะกระทําใน

สิ่งที่บรรลุเปาหมายของกลุม และแบงความรับผิดชอบกันระหวางสมาชิกในกลุม ทําใหเกิดการมีสวนรวม 

และการมีสวนรวมจะกอใหเกิดความพอใจของสมาชิกและมีแรงใจที่จะมุงสูความสําเร็จ ตลอดจนทําใหเขา

ไดรับการยอมรับมีความรับผิดชอบและเกิดความนับถือตนเองมากขึ้น ซ่ึงเปนการตอบสนองตอความตองการของ

สมาชิก การมีสวนรวมจึงเปนวิธีการที่ผูนําสามารถนํามาปรับใชในการจูงใจและสรางขวัญกําลังใจใหแก

สมาชิกเปนกลยุทธที่จะชวยใหมีแรงจูงใจในการดําเนินงานมากขึ้น และการเขาไปมีสวนรวมยังทําใหเกิด

ทัศนะตอการดําเนินกิจกรรมดีขึ้น สงผลใหสมาชิกเกิดความพอใจ เกิดความผูกพันและมีแรงใจที่จะมุงสู

ความสําเร็จ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2561) ทั้งนี้ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

เปนกระบวนการรวมวางแผน  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมติดตาม และรวมตรวจสอบประเมินผล               

ในกระบวนการแกปญหาเพื่อเปนกลวิธีหลักที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) สงผล

ใหชุมชนทองถิ่นนาอยู (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2548) องคการสหประชาชาติใหความหมายของ

การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาไววา การเขารวมกิจกรรมอยาง

กระตอืรอืรน และการมพีลังของประชาชนในระดบัตาง ๆ คอื  

  1. กระบวนการตัดสินใจ เพื่อกําหนดเปาหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหบรรลุ

เปาหมายที่ตัง้ไว 

  2. การเขารวมปฏบิัตติามแผนการหรอืโครงการในรูปแบบตาง ๆ ดวยความสมัครใจ  

 Shirley M. (2000) กลาววา ความหมายของคําวา "การมีสวนรวม" นั้นมีหลากหลายความหมายและ

แตกตางกันมากมาย ซ่ึงขึ้นอยูกับบริบท (context) ของแตละประเทศที่มีลักษณะแตกตางกันไป เชน การมี

สวนรวมในระดับทองถิ่น (local participations) จะแตกตางไปจากการมีสวนรวมที่ ไมใชระดับทองถิ่น 

(nonlocal participations)  

 United Nation Organization (1981) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนนั้น ไมสามารถใหคําจํากัด

ความที่ตายตัวได และมีการใหความหมายตาง ๆ กันออกไปในแตละประเทศ แมกระนั้นที่ประชุมไดเสนอ

ความหมายของการมสีวนรวมของประชาชนไวอยางกวางๆ คอื การมีสวนรวมของประชาชนจะทําใหสมาชิก

ของชุมชนหรือสังคมไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมและมีอิทธิพลในกระบวนการพัฒนา และในการแบงสรรผล

ของการพัฒนาอยางเปนธรรม ซ่ึงหมายถงึการเขาไปมสีวนรวมของประชาชนอยางเทาเทยีมกันในประเด็น ดังนี้ 

  1) การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา  

  2) การแบงสรรผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม  



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ทัศนะตอการดําเนินกิจกรรมดีขึ้น สงผลใหสมาชิกเกิดความพอใจ เกิดความผูกพันและมีแรงใจที่จะมุงสู

ความสําเร็จ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2561) ทั้งนี้ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

เปนกระบวนการรวมวางแผน  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมติดตาม และรวมตรวจสอบประเมินผล               

ในกระบวนการแกปญหาเพื่อเปนกลวิธีหลักที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) สงผล

ใหชุมชนทองถิ่นนาอยู (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2548) องคการสหประชาชาติใหความหมายของ

การมีสวนรวมของประชาชนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาไววา การเขารวมกิจกรรมอยาง

กระตอืรอืรน และการมพีลังของประชาชนในระดบัตาง ๆ คอื  

  1. กระบวนการตัดสินใจ เพื่อกําหนดเปาหมายของสังคมและการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหบรรลุ

เปาหมายที่ตัง้ไว 

  2. การเขารวมปฏบิัตติามแผนการหรอืโครงการในรูปแบบตาง ๆ ดวยความสมัครใจ  

 Shirley M. (2000) กลาววา ความหมายของคําวา "การมีสวนรวม" นั้นมีหลากหลายความหมายและ

แตกตางกันมากมาย ซ่ึงขึ้นอยูกับบริบท (context) ของแตละประเทศที่มีลักษณะแตกตางกันไป เชน การมี

สวนรวมในระดับทองถิ่น (local participations) จะแตกตางไปจากการมีสวนรวมที่ ไมใชระดับทองถิ่น 

(nonlocal participations)  

 United Nation Organization (1981) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนนั้น ไมสามารถใหคําจํากัด

ความที่ตายตัวได และมีการใหความหมายตาง ๆ กันออกไปในแตละประเทศ แมกระนั้นที่ประชุมไดเสนอ

ความหมายของการมสีวนรวมของประชาชนไวอยางกวางๆ คอื การมีสวนรวมของประชาชนจะทําใหสมาชิก

ของชุมชนหรือสังคมไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมและมีอิทธิพลในกระบวนการพัฒนา และในการแบงสรรผล

ของการพัฒนาอยางเปนธรรม ซ่ึงหมายถงึการเขาไปมสีวนรวมของประชาชนอยางเทาเทยีมกันในประเด็น ดังนี้ 

  1) การสนับสนุนกระบวนการพัฒนา  

  2) การแบงสรรผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม  
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  3) การตัดสินใจในรูปของการกําหนดเปาหมาย การวางนโยบาย วางแผน และการปฏิบัติตามแผน 

ทัง้การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

 สุริยา วีรวงศ (2544) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม คือการที่ประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมพัฒนาตั้งแตจุดเริ่มตน ตั้งแตการสรางแนวคิดไปจนถึงสิ้นสุดการทํากิจกรรมการพัฒนา

รวมกัน กลาวคือมุงเนนถึงการใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมในกิจกรรม หรือโครงการพัฒนา      

ที่จะตองมาจากการเริม่ตนกาํหนด และวิเคราะหปญหาโดยประชาชนเปนหลัก 

 เฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2545) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเขารวมอยางแข็งขันของกลุม

บุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนา การมีสวนรวมตองเปนไปในรูปที่ผูรับการพัฒนา

เขามามีสวนกระทําใหเกิดการพัฒนา มิใชเปนผูรับการพัฒนาตลอดไป ทั้งนี้เปนการเกื้อหนุนใหเกิดการ

พัฒนาที่แทจริงและถาวร การมีสวนรวมของประชาชนไมใชหมายความเพียงการดึงประชาชนเขามาทํา

กจิกรรมตามที่ผูนําทองถิ่นคดิ หรอืจัดทําขึ้น เพราะแทจรงิแลวในหมูบานหรอืชุมชนตาง ๆ มกีจิกรรม และวิธี

ดําเนินงานของตนอยูแลว ประชาชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาหมูบานของตนได แตผูบริหารการพัฒนามักไม

สนใจสิง่ที่มอียูแลว โดยพยายามสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อใหไดชื่อวาเปนความคดิหรอืโครงการของตน 

 สัญญา สัญญาวิวัฒน (2550) กลาววาหลักการมีสวนรวมของประชาชน (people's participation) 

หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนผูเปนเปาหมายของการพัฒนาเขาไปมสีวนรวมในโครงการพัฒนาตั้งแต

เริ่มดําเนินโครงการ ประเมินผลโครงการ โดยมีวัตถุประสงคใหชาวบานไดเรียนรูทั้งเรื่องที่ทํา และในเรื่อง

การทํางานรวมกัน ซ่ึงหากสมประสงคแลวก็จะทําใหคนเกิดการพัฒนาได และสรุปไดวาการมีสวนรวมแบง

ออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

  1. การมีสวนรวมแบบจอมปลอม (psudo - paticipation) ซ่ึงเปนการมสีวนรวมในลักษณะที่ประชาชน

ตองปฏิบัติตามแนวทางที่นักวางแผน นักบริหาร และผูมีอิทธิพล หรือผูมีอํานาจในชุมชนไดควบคุมกําหนด

โครงการ ตลอดทั้งทําการตัดสินใจแทนประชาชนไปแลว โดยการมีสวนรวมในระดับนี้ยังแยกยอยออกเปน    

2 ลักษณะ คอื  

   1.1 ลักษณะภายในทองถิ่น (domestications) เปนเรื่องเกี่ยวกับการแจงขาวสารการใหความปกปอง

คุมครอง และการปรับเปลี่ยนที่กระทําโดยบุคคลผูมอีํานาจไมใชประชาชนโดยตรง  

   1.2 ลักษณะการอนุเคราะห (assistencialism) เปนการทําใหเกดิความพงึพอใจและการใหคาํปรกึษา  

  2. การมีสวนรวมอยางแทจริง (denuine participation) คือการที่ผูมีอิทธิพลหรือผูมีอํานาจ ตลอดทั้ง

นักบริหาร และนักวางแผนรวมมือทํางานกับประชาชนในการกระทําใด ๆ ทุก กระบวนการของการทํางาน 

ตลอดไปจนถึงกระบวนการตัดสินใจของประชาชน ประชาชนไดรับการสนับสนุน สงเสริมใหเขาไปดูแล

ควบคุมการปฏบิัตงิานดวยตัวเอง การมสีวนรวมระดับนี้ แยกยอยออกเปน 2 ลักษณะคอื  

   2.1 ความรวมมือ (cooperation) คือการที่ประชาชนและผูมีอํานาจได เปนคณะผูแทนและเปน

หุนสวนรวมกันในการใชอํานาจ  

   2.2 การควบคุมของประชาชน (citizen control) คือการมอบอํานาจใหประชาชนเปนผูดําเนินการใน

กิจกรรมตาง ๆ ตลอดทุกขั้นตอนของการทํางาน แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมที่ใดนําเสนอในบทนี้จะเปน
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ประโยชนตอการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตาง ๆ แนวคิดและทฤษฎ ี 

ที่เกี่ยวกับผูนําความคดิเห็น 

 สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม หรือ

โครงการตั้งแตตน กลาวคือ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่จะพัฒนา พรอมทั้ง

เขารวมปฏิบัติในกิจกรรมของโครงการพัฒนา และมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลรวมทั้งรับ

ผลประโยชนที่เกดิจากการพัฒนาทองถิ่น อกีทัง้การเขารวมของประชาชนในการพัฒนาจงึเปนสิ่งสําคัญอยาง

ยิ่ง และผลจากที่ประชาชนเขารวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน หรือรวมพัฒนาโครงการสาธารณะของ

ทองถิ่นในลักษณะรวมกันคิด รวมดําเนินการ และรวมกันแกไขปญหาดวยตนเอง รวมกันตามวิถีทาง

ประชาธิปไตย จะชวยใหเกิดการพัฒนาการศึกษา ความคิด ความเขาใจที่จะบริหารจัดการปกครองตนเอง 

อันนําไปสูการเรยีนรูทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยไดในทองถิ่น 

 

ระดับการมสีวนรวมของประชาชน 

  ทนงศักดิ์ เหมือนเตย (2559) ไดกลาวถงึหลักการสรางการมีสวนรวมของประชนวาหมายถงึ การเปด

โอกาสใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับภาคราชการ นอกจากนี้ 

International Association for Public Participation (IPA2) ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนเปน 5 ระดับ ดังนี้ (พฤทธภูิม ิพลอยงาม, 2553) 

   1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าที่สุด แตเปนระดับที่สําคัญ

ที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมสีวนรวมในเรื่อง

ตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง

เสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผาน

เว็บไซต เปนตน 

   2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริง

และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น 

การสํารวจความคดิเห็น การจัดเวทสีาธารณะ การแสดงความคดิเห็นผานเว็บไซต เปนตน 

   3. การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการปฏบิัตงิาน หรอืรวมเสนอแนะทาง

ที่นําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของ

ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบรหิารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พจิารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ เปนตน 

   4. ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปนหุนสวนกับ

ภาครัฐในทุกขัน้ตอนของการตัดสนิใจ และมีการดําเนินกจิกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการที่มี

ฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ระดับการมสีวนรวมของประชาชน 

  ทนงศักดิ์ เหมือนเตย (2559) ไดกลาวถงึหลักการสรางการมีสวนรวมของประชนวาหมายถงึ การเปด

โอกาสใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับภาคราชการ นอกจากนี้ 

International Association for Public Participation (IPA2) ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนเปน 5 ระดับ ดังนี้ (พฤทธิภูม ิพลอยงาม, 2553) 

   1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับตํ่าที่สุด แตเปนระดับที่สําคัญ

ที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมสีวนรวมในเรื่อง

ตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง

เสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และการใหขอมูลผาน

เว็บไซต เปนตน 

   2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริง

และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น 

การสํารวจความคดิเห็น การจัดเวทสีาธารณะ การแสดงความคดิเห็นผานเว็บไซต เปนตน 

   3. การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการปฏบิัตงิาน หรอืรวมเสนอแนะทาง

ที่นําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของ

ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบรหิารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พจิารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ เปนตน 

   4. ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปนหุนสวนกับ

ภาครัฐในทุกขัน้ตอนของการตัดสนิใจ และมีการดําเนินกจิกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการที่มี

ฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน 
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   5. การเสรมิอํานาจแกประชาชน เปนขัน้ที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยใหประชาชนเปน

ผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการกองทุนหมูบานที่มอบอํานาจให

ประชาชนเปนผูตัดสนิใจทัง้หมด การทําโครงการและกจิกรรมตาง ๆ  ที่เกดิจากความตองการของประชาชน เปนตน 

  สุนยี มัลลกิะมาลย (2545) ไดแบงระดับการมสีวนรวมของประชาชนไวเปน 6 ระดับ คอื 

   ระดับที่ 1 รวมรับรู หมายถึง รัฐไดใหขอมูลขาวสารที่ เกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรมแก

ประชาชน เมื่อรัฐมีความคิดริเริ่มหรือมีนโยบายที่จะใหมีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ แลวเปดโอกาสให

ประชาชนไดรับรูโดยการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน หรือใหสิทธิแกประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสาร

ของราชการที่มอบใหแกประชาชนนั้น นับวาเปนจุดเริ่มตนของการใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม

ดวย เนือ่งจากขอมูลขาวสารจะบอกถงึโครงการหรอืกิจกรรมที่กาลังจะเกดิขึ้นความจําเปน และความสําคัญ

ที่จะตองใหมีโครงการหรือกิจกรรมนั้น รวมถึงการดําเนินการและมาตรการตาง ๆ ที่จะนํามาใชเพี่อการปองกัน

แกไขปญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมจากโครงการหรอืกิจกรรมนัน้ ๆ ซ่ึงการเขาถงึขอมูลขาวสาร

นี้ถือวาเปนสทิธิประการหนึ่งของประชาชนในการเขามามสีวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

   ระดับที่ 2 รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนไดรวมรับรูขอมูลขาวสารจากรัฐ

แลวประชาชนก็จะรวมคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ความจําเปนและความตองการที่ตองใหมีโครงการ

หรือกิจกรรมนั้นพรอมรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจกรรม หรือหนวยงาน 

หรอืผูมอีํานาจตัดสนิใจนําไปใชประกอบการพจิารณาตอไป 

   ระดับที่ 3 รวมพิจารณา รวมตัดสนิใจ หมายถึง รวมพิจารณาเห็นดวยหรอืไมเห็นดวยกับ โครงการ

หรือกิจกรรม การเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในพื้นที่ที่จะตั้งโครงการควรจะมีสวนรวม

พจิารณารับหรอืปฏเิสธไมใหโครงการตัง้ในพื้นที่หากเห็นวามาตรการที่จะใชในการลด ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบไมชัดเจนและไมเปดโอกาส ใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบดวย 

   ระดับที่ 4 รวมดําเนินการ หมายถึง รวมในการลงทุน รวมในการคัดเลือกผูปฏิบัติงาน หรือ รวม

ปฏิบัติงานเอง ในระดับการมีสวนรวมนี้อาจจะทําไมไดในทุกประเภทของโครงการ เชน หากเปนโครงการที่

จําเปนตองใชผูมีความรูเฉพาะดานผูชํานาญการหรือเทคโนโลยีชั้นสูงแลว บางครั้งเปนความยุงยากที่จะให

ประชาชนเขามีสวนรวมปฏบิัติงานไดแตหากเปนโครงการหรอืกิจกรรมระดับทองถิ่น เชน การจัดการปา ลุม

น้ําหรอืทรัพยากรอื่นที่ใชภูมิปญญาชาวบานได ชาวบานหรือประชาชนในทองถิ่นก็เขารวมดําเนนิการได หรือ

เปนการรวมดําเนนิการดวยการลงทุนถอืหุนก็ยอมถอืวามกีารรวมดําเนนิการได 

   ระดับที่ 5 รวมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การรวมตรวจสอบและติดตามการดําเนินการ

ตามโครงการหรอืกจิกรรมนั้นๆ วาเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคหรอืไม โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปน

โครงการหรอืกจิกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลวไดนํามาตรการลด ผลกระทบมาใชหรอืไมก็มีการใช

ระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อปองปญหาเกิดขึ้น หรือไมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับนี้ จะเปน

ประโยชนตอการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมาก เพราะประชาชนจะทําหนาที่

คอยเฝาระวังและเตือนภัย (watch dog) การดําเนินงานโครงการเพื่อปอง และแกไขปญหาไดทันทวงทีกอน    

ที่จะมีผลรายเกิดขึ้น และเมื่อมีการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมแลว ก็ตองมีการประเมินผลวา    
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การดําเนนิการนัน้ ๆ บรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงคมากนอยเพยีงใด มกีารนํามาตรการการปองแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมมาใชหรือไม และผลของการดําเนินการเปนอยางไร เพื่อจะไดเปนแนวทางในการพิจารณานําเอา

มาตรการที่เหมาะสมมาใชไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

   ระดับที่ 6 รวมรับผล หมายถึง การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินไปแลวยอมไดมาซ่ึง

ผลประโยชนและผลกระทบทั้งที่เปนผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบทั้งตอประชาชน และตอ

สิ่งแวดลอม โดยที่ประชาชนหลกีเลี่ยงไมพนที่จะตองรับเอาผลที่เกดิขึ้นมานัน้ 

   การมีสวนรวมของประชาชนทั้ง 6 ระดับนั้นหากประชาชนไดมโีอกาสเขาไปมีสวนรวมดวยทุกระดับ

แลวยอมถอืวาเปนการมสีวนรวมทีส่มบูรณตามแนวคดิการมสีวนรวมของประชาชน 

  อรพินท สพโชคชัย (2560) กลาวถึง หลักการมีสวนรวม คือ การเคารพและใหสิทธิกับประชาชน       

ที่เปนมนุษยอีกทั้งยังเปนเจาของประเทศ และยังรวมการที่รัฐยึดหลักประชาธิปไตยอยางแทจริงอยางเปน

ประชาธปิไตย เพื่อนักการเมอืงเพื่อพรรคการเมอืงหรอืพวกพองดวยในการปฏบิัต ิหรอืการมสีวนรวม ม ี5 ระดับ 

   ระดับ 1  inform = การใหขอมูลเปาหมายการมีสวนรวมนําเสนอดวยขาวสารขอเท็จจริง ไมมีอคติ

เอนเอยีง เพื่อเปนขอมูลตอสาธารณชนไดเขาใจปญหา สามารถเปนทางเลือกมองเห็นโอกาสและทางแกไขได 

แตละคนจะไดรับทราบขอมูลขาวสาร ที่เปนผลกระทบตอตนเองหรอืชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

   ระดับ 2  consult = รวมปรึกษาหารือใหขอคิดเห็นเปาหมายการมีสวนรวมรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะเพื่อประกอบการวิเคราะห กําหนดทางเลือก และตัดสินใจรวมปรึกษาหารือ อาจใชวิธีสํารวจ

ความคดิเห็น หรอืจัดเวทสีามารถ และควรตรวจแจงผลการนําขอมูลไปใชใหผูเสนอไดทราบ 

   ระดับ 3  invoive = ประชาชนเขามาเกี่ยวของรวมปฏิบัติหรอืเสนอแนะแนวทางเปาหมายการมีสวน

รวมทํางานรวมกับสาธารณชนตลอดกระบวนการ เพื่อยนืยันวาเขาใจความคดิ ความสามารถประชาชน และ

ถูกนํามาพจิารณา การรวมมือของประชาชนหรอืแทนภาคสาธารณะในการทํากิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

รวมถงึการเลอืกวิธีการแกปญหาใหประชาชนมสีวนรวมทํากจิกรรมอยางตอเนื่อง เปนทมีงานหรอืเปนกรรมการ 

   ระดับ 4  collaboration = เปนการใหกลุมประชาชน ผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปน

หุนสวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรม รวมกันอยางตอเนื่อง เชน 

คณะกรรมการที่มฝีายประชาชนรวมเปนกรรมการ 

   ระดับ 5  empower = เสริมอํานาจแกประชาชนใหเปนผูตัดสินใจเปาหมายการมีสวนรวม มอบ

อํานาจการตัดสนิใจสุดทายใหสาธารณชนเปนผูกําหนด ดังภาพที่ 4.1 
 

 

 

ภาพที ่4.1 การมสีวนรวมของประชาชน 

ที่มา : http://pcd.go.th/info_serv/info_parti_pic01.html 
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การดําเนนิการนัน้ ๆ บรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงคมากนอยเพยีงใด มกีารนํามาตรการการปองแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมมาใชหรือไม และผลของการดําเนินการเปนอยางไร เพื่อจะไดเปนแนวทางในการพิจารณานําเอา

มาตรการที่เหมาะสมมาใชไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

   ระดับที่ 6 รวมรับผล หมายถึง การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินไปแลวยอมไดมาซ่ึง

ผลประโยชนและผลกระทบทั้งที่เปนผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบทั้งตอประชาชน และตอ

สิ่งแวดลอม โดยที่ประชาชนหลกีเลี่ยงไมพนทีจ่ะตองรับเอาผลที่เกดิขึ้นมานัน้ 

   การมีสวนรวมของประชาชนทั้ง 6 ระดับนั้นหากประชาชนไดมโีอกาสเขาไปมีสวนรวมดวยทุกระดับ

แลวยอมถอืวาเปนการมสีวนรวมทีส่มบูรณตามแนวคดิการมสีวนรวมของประชาชน 

  อรพินท สพโชคชัย (2560) กลาวถึง หลักการมีสวนรวม คือ การเคารพและใหสิทธิกับประชาชน       

ที่เปนมนุษยอีกทั้งยังเปนเจาของประเทศ และยังรวมการที่รัฐยึดหลักประชาธิปไตยอยางแทจริงอยางเปน

ประชาธิปไตย เพื่อนักการเมอืงเพื่อพรรคการเมอืงหรอืพวกพองดวยในการปฏบิัต ิหรอืการมสีวนรวม ม ี5 ระดับ 

   ระดับ 1  inform = การใหขอมูลเปาหมายการมีสวนรวมนําเสนอดวยขาวสารขอเท็จจริง ไมมีอคติ

เอนเอยีง เพื่อเปนขอมูลตอสาธารณชนไดเขาใจปญหา สามารถเปนทางเลือกมองเห็นโอกาสและทางแกไขได 

แตละคนจะไดรับทราบขอมูลขาวสาร ที่เปนผลกระทบตอตนเองหรอืชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

   ระดับ 2  consult = รวมปรึกษาหารือใหขอคิดเห็นเปาหมายการมีสวนรวมรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะเพื่อประกอบการวิเคราะห กําหนดทางเลือก และตัดสินใจรวมปรึกษาหารือ อาจใชวิธีสํารวจ

ความคดิเห็น หรอืจัดเวทสีามารถ และควรตรวจแจงผลการนําขอมูลไปใชใหผูเสนอไดทราบ 

   ระดับ 3  invoive = ประชาชนเขามาเกี่ยวของรวมปฏิบัติหรอืเสนอแนะแนวทางเปาหมายการมีสวน

รวมทํางานรวมกับสาธารณชนตลอดกระบวนการ เพื่อยนืยันวาเขาใจความคดิ ความสามารถประชาชน และ

ถูกนํามาพจิารณา การรวมมือของประชาชนหรอืแทนภาคสาธารณะในการทํากิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

รวมถงึการเลอืกวิธีการแกปญหาใหประชาชนมสีวนรวมทํากจิกรรมอยางตอเนื่อง เปนทมีงานหรอืเปนกรรมการ 

   ระดับ 4  collaboration = เปนการใหกลุมประชาชน ผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปน

หุนสวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรม รวมกันอยางตอเนื่อง เชน 

คณะกรรมการที่มฝีายประชาชนรวมเปนกรรมการ 

   ระดับ 5  empower = เสริมอํานาจแกประชาชนใหเปนผูตัดสินใจเปาหมายการมีสวนรวม มอบ

อํานาจการตัดสนิใจสุดทายใหสาธารณชนเปนผูกําหนด ดังภาพที่ 4.1 
 

 

 

ภาพที่ 4.1 การมสีวนรวมของประชาชน 

ที่มา : http://pcd.go.th/info_serv/info_parti_pic01.html 
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การมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

   การพัฒนาความหมายจากรูปศัพทที่ปรากฏในพจนานุกรม ระบุไววา “ทําใหเจริญ คือ ทําใหเติบโต

งอกงามและมากขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละนอย โดยผานลําดับขั้นตอนตาง ๆ ไปสูระดับที่ขยายตัวขึ้น” 

ความหมายตอมา คอื ความหมายทั่วไปคอื “การกระทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสูอกีสภาพ

หนึ่งที่ดีกวา อยางเปนระบบ หรือการทําใหดีขึ้นกวาเดิมที่กวาอยางเปนระบบ” ความหมายทางดานการวางแผน 

คอื “การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของมนุษยไวลวงหนาในลักษณะของแผนงานหรอืโครงการ 

แลวการบริหารจัดการใหเปนไปตามแผนและโครงการจนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว”      

(ทศพล กฤตยพสิฐิ, 2550) 

  ปกรณ ปรียากร (2544) กลาววา การพัฒนาเปนแนวคิดเชิงปทัสถานและอาศัยการตัดสินเชิงคุณ

คาที่แตกตางกันออกไปสุดแลวแตความคิดของคน ลักษณะของคนและลักษณะของระบบสังคม โดยมี

จุดมุงหมายที่มุงสรางความเจริญใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในสังคมนั้น ๆ หรือเปนการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทศิทางที่ดขีึ้น โดยมจุีดมุงหมายวิธีการและเวลากําหนดไวลวงหนา 

 สุธี ศรสวรรค (2538) กลาวถงึการพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 

  1. การพัฒนาทองถิ่นเปนกรรมวิธีมุงเสริมความเปนอยูประชาชนใหดีขึ้น โดยความรวมมืออยาง

จริงจังของประชาชนในทองถิ่น และควรจะเปนความคิดริเริ่มของประชาชน ในทองถิ่นเองดวย แตถา

ประชาชนในทองถิ่นไมรูจักริเริ่มก็ใหใชเทคนิคกระตุนเตือนใหเกิดความคิดริเริ่ม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการ

ตอบสนองจากประชาชนในทองถิ่นดวยความกระตือรือรนอยางจริงจัง ซ่ึงวิธีนี้องคการสหประชาชาติได

ยดึถอืเปนแนวทางมาตรฐาน  

  2. การพัฒนาทองถิ่นเปนขบวนการดําเนินไปดวยการรวมกําลังของราษฎรเองกับเจาหนาที่ของ

รัฐบาล เพื่อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ใหเจริญยิ่งขึ้น และ

ผสมผสานชุมชนเหลานั้นเขาเปนชีวิต และเพื่อทําใหราษฎรสามารถอุทิศตนเอง เพื่อความกาวหนาของ

ประเทศชาตใิหเต็มที ่ 

  3. การพัฒนาทองถิ่นเปนเทคนคิและวิธีดําเนนิงานโดยจัดทําเปนโครงการอันหนึ่งอันเดยีวกันในการที่

จะสงเสรมิปรับปรุงชุมชน โดยพยายามที่จะรวมเอาความชวยเหลือจากภายนอกมารวมผสมผสานกับความ

มานะพยายามของชาวบานเอง และพยายามกระตุนความคิดริเริ่มจากทองถิ่นและลักษณะผูนําไปดวยในตัว 

และถือวาเปนสวนสําคัญยิ่งในการนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในดานนี้ องคการสหประชาชาติไดใหคํา

จํากัดความไววา หมายถึง กระบวนการซ่ึงรวมเอาความมานะพยายามของประชาชนกับฝายรัฐบาลเขา

ดวยกันในการชวยสงเสริมสภาพชุมชนใน ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อใหชุมชนเหลานั้นไดมี

บทบาทเขามารวมในชีวิตอันหนึ่งอันเดียวของประเทศชาติ และเพื่อใหมีสวนรวมสนับสนุนความเจริญของ

ประเทศดวย กรรมวิธีนี้จึงมีสาระสําคัญ คือ ความรวมมือของประชาชนดวยศรัทธาที่จะสรางเสริมระดับ

ความเปนอยูของตนใหดีขึ้น โดยอาศัยความคิดริเริ่มของตนเองเปนสําคัญ การกําหนดใหมีหนวยองคการ

รัฐบาล เปนผูใหความชวยเหลือในดานเทคนิค และวิชาการ เพื่อชวยใหความคิดริเริ่มการชวยตัวเองและ 

ความชวยเหลอืซ่ึงกันและกนัใหดําเนนิอยางมปีระสทิธิภาพ 
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  4. การพัฒนาทองถิ่นเปนขบวนการแหงการกระทําทางสังคม ซ่ึงราษฎรในชุมชนนัน้ ๆ รวมกันจัดวาง

และลงมือกระทําเอง กําหนดวากลุมของตนแตละบุคคลมีความตองการอยางไร และปญหารวมกันมี

อะไรบาง แลวจัดทําแผนการของกลุมและของเอกชน เพื่อใหไดมาซ่ึงสิ่งที่ตองการและสามารถแกไขปญหา

เหลานัน้ โดยพยายามใชทรัพยากรที่มอียูในชุมชนนั้น ๆ ใหมากที่สุด และถาจําเปนอาจขอความชวยเหลอืทั้ง

ดานบริการ และวัสดุจากองคการรัฐบาล และที่มิใชของรัฐบาล การพัฒนาชุมชนนั้น เราไมอาจจะ

ตีความหมายใหเปนที่พอใจได ถาพูดในดานเนื้อหาของคํา เพราะวาเปนปญหาที่เกี่ยวกับวิธีการกระทํา

มากกวาตัวอยางที่กระทําจรงิ ๆ เชน การสรางถนน โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลนั้นอาจจะเปนการพัฒนา

ชุมชน หรอืไมใชก็ได  

  5. การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง การรวมกําลังดําเนินงานปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนให

ชุมชนมีความเปนปกแผน และดําเนินงานไปในแนวทางที่ตองการ การทํางานพัฒนาชุมชนในทองถิ่นในขั้น

แรกจะตองอาศัยความรวมกําลังกันของราษฎรในชุมชนในทองถิ่นนั้น ๆ ในการชวยตัวเอง และรวมมือกัน

ดําเนินงาน แตมักจะไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการดวยจากหนวยงานราชการ หรือองคการ

อาสาสมัครอื่น ๆ การพัฒนาชุมชนเปนโครงการ ซ่ึงชวยใหราษฎรในหมูบานสามารถยื่นมอืออกมารับบรกิาร

ตาง ๆ ของรฐับาลซ่ึงมอียูแลวไปใชประโยชน  

  6. การพัฒนาทองถิ่น เปนเพียงสวนหนึ่งของขบวนการที่ใชในการสรางความเจริญใหทองถิ่น เปน

สวนที่มลีักษณะที่เห็นไดชัดเจนแตกตางออกไปโดยประกอบดวย  

   6.1 การชวยเหลอืและพึง่พาตัวเองได  

   6.2 การพจิารณาถงึความตองการที่แทจรงิของประชาชน 

    6.3 การพจิารณาถงึลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และลกัษณะอื่น ๆ  ของชุมชนนัน้เปนสวนรวม  

  7. การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง ขบวนการอยางหนึ่งที่รัฐบาลนํามาใชเพื่อเปนการกระตุน ยั่วยุ และ

สงเสรมิประชาชนใหเกิดความคิดรเิริ่มสรางสรรคขึ้น และเขารวมมือในการดําเนิน การปรับปรุงความเปนอยู

ของตนเอง และเสริมสรางทองถิ่นใหเจริญกาวหนาทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย  

  8. การพัฒนาทองถิ่นเปนกระบวนการที่มุงจะชักจูงและสงเสรมิประชาชนใหมีความรูสึกกระตอืรอืรน 

สนใจที่จะเขารวมมอืดําเนนิการปรับปรุงการทํามาหากนิ และสราง ความเจรญิใหกบัทองถิ่น  

  9. การพัฒนาทองถิ่นยอมมีผลตอการมีสวนรวม เพราะการที่บุคคลมีความเห็นแตกตางกัน ไมวาจะ

เปนเรื่องผลประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา หรือการที่ตองนําตัวเองเขาไปพัวพันกับงานของสวนรวมยอมมี

ผลใหการมสีวนรวมในการพัฒนาชุมชนแตกตางกันไป 

  สรุปไดวา การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง ขบวนการที่ใชในการสรางความเจริญใหทองถิ่น เปนสวนที่มี

ลักษณะที่เห็นไดชัดเจนแตกตางออกไปโดยการชวยเหลือและพึ่งพาตัวเองได การพิจารณาถึงความตองการ

ที่แทจริงของประชาชน และการพิจารณาถึงลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และลักษณะอื่น ๆ ของ

ชุมชนนัน้เปนสวนรวม เปนการเปลี่ยนแปลงทัง้ดานปรมิาณและคุณภาพที่ทําใหคุณภาพชวิีตพัฒนาดขีึ้น โดย

มกีารวางแผนลวงหนาในการใชทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรธรรมชาตใินดานตาง ๆ และตองไดรับความ



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2564
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  4. การพัฒนาทองถิ่นเปนขบวนการแหงการกระทําทางสังคม ซ่ึงราษฎรในชุมชนนัน้ ๆ รวมกันจัดวาง

และลงมือกระทําเอง กําหนดวากลุมของตนแตละบุคคลมีความตองการอยางไร และปญหารวมกันมี

อะไรบาง แลวจัดทําแผนการของกลุมและของเอกชน เพื่อใหไดมาซ่ึงสิ่งที่ตองการและสามารถแกไขปญหา

เหลานัน้ โดยพยายามใชทรัพยากรที่มอียูในชุมชนนั้น ๆ ใหมากที่สุด และถาจําเปนอาจขอความชวยเหลอืทั้ง

ดานบริการ และวัสดุจากองคการรัฐบาล และที่มิใชของรัฐบาล การพัฒนาชุมชนนั้น เราไมอาจจะ

ตีความหมายใหเปนที่พอใจได ถาพูดในดานเนื้อหาของคํา เพราะวาเปนปญหาที่เกี่ยวกับวิธีการกระทํา

มากกวาตัวอยางที่กระทําจรงิ ๆ เชน การสรางถนน โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลนั้นอาจจะเปนการพัฒนา

ชุมชน หรอืไมใชก็ได  

  5. การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง การรวมกําลังดําเนินงานปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนให

ชุมชนมีความเปนปกแผน และดําเนินงานไปในแนวทางที่ตองการ การทํางานพัฒนาชุมชนในทองถิ่นในขั้น

แรกจะตองอาศัยความรวมกําลังกันของราษฎรในชุมชนในทองถิ่นนั้น ๆ ในการชวยตัวเอง และรวมมือกัน

ดําเนินงาน แตมักจะไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการดวยจากหนวยงานราชการ หรือองคการ

อาสาสมัครอื่น ๆ การพัฒนาชุมชนเปนโครงการ ซ่ึงชวยใหราษฎรในหมูบานสามารถยื่นมอืออกมารับบรกิาร

ตาง ๆ ของรฐับาลซ่ึงมอียูแลวไปใชประโยชน  

  6. การพัฒนาทองถิ่น เปนเพียงสวนหนึ่งของขบวนการที่ใชในการสรางความเจริญใหทองถิ่น เปน

สวนที่มลีักษณะที่เห็นไดชัดเจนแตกตางออกไปโดยประกอบดวย  

   6.1 การชวยเหลอืและพึ่งพาตัวเองได  

   6.2 การพจิารณาถงึความตองการที่แทจรงิของประชาชน 

    6.3 การพจิารณาถงึลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และลักษณะอื่น ๆ  ของชุมชนนัน้เปนสวนรวม  

  7. การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง ขบวนการอยางหนึ่งที่รัฐบาลนํามาใชเพื่อเปนการกระตุน ยั่วยุ และ

สงเสรมิประชาชนใหเกิดความคิดรเิริ่มสรางสรรคขึ้น และเขารวมมือในการดําเนิน การปรับปรุงความเปนอยู

ของตนเอง และเสริมสรางทองถิ่นใหเจริญกาวหนาทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย  

  8. การพัฒนาทองถิ่นเปนกระบวนการที่มุงจะชักจูงและสงเสรมิประชาชนใหมีความรูสึกกระตอืรอืรน 

สนใจที่จะเขารวมมอืดําเนนิการปรบัปรุงการทํามาหากนิ และสราง ความเจรญิใหกบัทองถิ่น  

  9. การพัฒนาทองถิ่นยอมมีผลตอการมีสวนรวม เพราะการที่บุคคลมีความเห็นแตกตางกัน ไมวาจะ

เปนเรื่องผลประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา หรือการที่ตองนําตัวเองเขาไปพัวพันกับงานของสวนรวมยอมมี

ผลใหการมสีวนรวมในการพัฒนาชุมชนแตกตางกันไป 

  สรุปไดวา การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง ขบวนการที่ใชในการสรางความเจริญใหทองถิ่น เปนสวนที่มี

ลักษณะที่เห็นไดชัดเจนแตกตางออกไปโดยการชวยเหลือและพึ่งพาตัวเองได การพิจารณาถึงความตองการ

ที่แทจริงของประชาชน และการพิจารณาถึงลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และลักษณะอื่น ๆ ของ

ชุมชนนัน้เปนสวนรวม เปนการเปลี่ยนแปลงทัง้ดานปรมิาณและคุณภาพที่ทําใหคุณภาพชวิีตพัฒนาดขีึ้น โดย

มกีารวางแผนลวงหนาในการใชทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรธรรมชาตใินดานตาง ๆ และตองไดรับความ



JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

Volume 1 No.2 September-December 2021
66  

66 

 

รวมมอืรวมใจจากบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป เพื่อใหการพัฒนานัน้ไปสูความสําเร็จ

ในเรื่องนั้น ๆ การพัฒนาทองถิ่นเกิดขึ้นไดจะตองไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล และความรวมมือจาก

ประชาชนทุกภาคสวนในการดําเนนิการเพื่อบรรลุเปาหมายที่ทุกคนรวมกันกําหนดไว  

 

เงื่อนไขของการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน  

  การที่ประชาชนจะเขารวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนนั้น จะตองมีเง่ือนไขอยางนอย 3 ประการ ดังนี้ 

(วุฒิชัย อนิทรหอม, 2564) 

   1. ประชาชนจะตองมอีสิระที่จะมสีวนรวม (freedom to participate) 

   2. ประชาชนตองสามารถที่จะมสีวนรวม (ability to participate) 

  3. ประชาชนตองเต็มใจที่จะมสีวนรวม (willingness to participate) 

  หากไมมีอิสระที่จะเขารวมหรือไมสามารถเขารวมได และไมมีความเต็มใจแลว การมีสวนรวมของ

ประชาชนจะไมเกดิขึ้นเลย นอกจากเง่ือนไข 3 ประการดังกลาวแลว ความสําเร็จของการมีสวนรวม ยังขึ้นอยู

กับเง่ือนไขตอไปนี้ 

   1. ประชาชนตองมเีวลาที่จะมสีวนรวมกอนเริ่มกจิกรรม การมสีวนรวมไมเหมาะในสถานการณฉุกเฉนิ 

   2. ประชาชนตองไมเสียเงินเสียทอง คาใชจายในการมีสวนรวมมากเกินกวาที่ เขาประเมิน

ผลตอบแทนที่จะไดรับ 

   3. ประชาชนตองมคีวามสนใจที่สัมพันธสอดคลองกับการมสีวนรวมนัน้ 

   4. ประชาชนตองสามารถสื่อสารรูเรื่องกันทัง้ 2 ฝาย 

   5. ประชาชนตองไมรูสกึกระทบกระเทอืนตอตําแหนงหนาที่ หรอืสถานภาพทางสังคมหากมสีวนรวม 

   6. อนึ่งการที่จะทําใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนานัน้ จะตองมวิีธีการหรอืเทคนคิวิธีดังนี้ 

     6.1 ตองใหสมาชกิมคีวามรูสกึเปนเจาของรวมกัน 

     6.2 สรางกลุมใหเปนที่ดงึดูดใจของสมาชกิ 

     6.3 เปลี่ยนแปลงทัศนคต ิคานยิมและพฤตกิรรมตรงกับพื้นฐานแหงความดงึดูดของกลุม 

     6.4 ความมชีื่อเสยีงและเกยีรตยิศของสมาชกิในกลุม 

     6.5 ไมเปลี่ยนแปลงปจเจกบุคคล หรอืสวนยอยของกลุมที่เบี่ยงเบนไปจากปทัสถานของกลุม 

    6.6 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแรงกดดันจากกลุมโดยการสรางปญญารวมของสมาชิกผู

ตองการเปลี่ยนแปลง 

     6.7 การเสนอขาว การวางแผน และผลของการเปลี่ยนแปลงจะตองใหสมาชกิทุกคนในกลุมมสีวนรวม 

     6.8 ขจัดกําลังดงึ (สวนที่ไมตองการใหเปลี่ยนแปลง) โดยเริ่มตนปรับปรุงสวนที่เกี่ยวของใหม 

   สรุปไดวา การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา คือ การมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน การเปด

โอกาสใหมีความเปนอิสระไมครอบงําในการมีสวนรวมของทุกกลุมที่เกี่ยวของรวมถึงการมีสวนรวมในทุก

กระบวนการอยางแทจรงิ 

 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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รูปแบบการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น  

 หลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ คือ ใหประชาชนไดปกครองตนเองผานการปกครองสวนทองถิ่น    

โดยรัฐธรรมนูญ ป 2560 ไดการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ปรากฏอยูใน 2 

หมวดสําคัญ ไดแก หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ และหมวด 14 การปกครอง สวนทองถิ่น โดยการขยาย

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ใหมีบทบาทที่ชัดเจน และกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งตามบทบัญญัตใินมาตรา 76 ที่กําหนดวา “รัฐพึงพัฒนาระบบการบรหิารราชการแผนดนิทัง้ราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบริหารกจิการบานเมือง

ที่ดี โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมอื และชวยเหลอืกันในการปฏบิัติหนาที่เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน 

การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐใหมีความซ่ือสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการ

ประชาชนใหเกดิความสะดวก รวดเร็ว ไมเลอืกปฏบิัต ิและปฏบิัตหินาที่อยางมปีระสทิธิภาพ (โชคสุข กรกติตชิัย, 2560) 

 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ ป 2560 ในหมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่นยังไดมีการกําหนดวา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนองคกรหลักในการจดับริการสาธารณะและมสีวนรวมในการตัดสินใจแกไข

ปญหาในพื้นที่ และการบัญญัติไวอยางชัดเจนนี้เองเปนหลักประกันวา รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนหนวยงานหลักโดยใหการกระจายอํานาจเปนกลไกสําคัญ และ

เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงไดมีการกำหนดมาตรา 250 อันเปนการระบุวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) มีหนาที่ในการดูแล และจัดทําบริการสาธารณะ และมีอิสระในการบริหาร การจัดบรกิารสาธารณะ 

การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ยังไดกําหนดบทบาทเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) โดยกําหนดใหมีการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น และการที่มี

อํานาจ หนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จะตองไดรับการสงเสริม 

และสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระ และสามารถพัฒนาระบบการคลังโดย การจัดระบบ

ภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) ใหจัดบริการสาธารณะโดยครบถวน สามารถที่จะจัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อ การจัดทํา

บริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะตามอํานาจหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) ของแตละรูปแบบ เพื่อใหสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดย มีการบัญญัติ

เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาที่ตลอดจนงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งกรณี การรวม

ดําเนินการกับเอกชน หรือหนวยงานของรัฐหรือมอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการที่เปน

ประโยชนแกประชาชนในทองถิ่นมากกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดําเนนิการเอง ก็สามารถมอบ

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) รวมกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการก็ได (โชคสุข กรกิตติชัย, 

2560) น่ันหมายความวาประชาชนในทองถิ่นจะไดรับการตอบสนองตอความตองการหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการมีสวน

รวมของประชาชนเองที่จะไปผลักดันนโยบายและการบริหารงานของการปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตาม

ความตองการของตนและชุมชน รวมถงึการมสีวนรวมในการดําเนนินโยบายและประเมนิผลนโยบายดวย 
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 รูปแบบการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิน่ของประชาชน โดยนําแนวคดิการกอรูปนโยบายของ Robert 

(1971) และระบบทางการเมืองของ David Easton (1953) มาผสมผสานกันเปนตัวแบบการมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่นของประชาชน โดยแนวคิดระบบทางการเมืองของ David Easton และแนวคิดการกอรูป

นโยบายสาธารณะของ Robert ที่สนองตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดนัน้ ตองเริ่มตน

จากปญหาของประชาชนคนหนึ่งหรอืกลุมหนึ่งจนมพัีฒนาการไปเปนปญหาของสังคม และกลายเปนประเด็น

ปญหาของสังคมที่เรียกรองหรือเปนขอเสนอของชุมชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นจนไดรับความสนใจ

จากฝายการเมือง (input : ปจจัยนําเขา) ดานการกําหนดและการตัดสินใจนโยบายนั้น ระบบการเมืองและ

ระบบบรหิาร (Back Box) นัน้จะเปนผูพิจารณาตัดสินใจ ถงึแมในกระบวนการนี้ประชาชนจะไมมโีอกาสไดเขา

มามีสวนรวม แตดวยขอเรียกรองหรือขอเสนอของชุมชนที่เปนประเด็นปญหาของสังคมนั้น ผูที่ทําหนาที่ใน

ระบบการเมืองและระบบบริหารนั้นยากที่จะปฏิเสธได ตองตัดสินใจเปนนโยบายที่สอดคลองตอความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่นในที่สุด ดังนัน้ประเด็นสําคัญของการผลักดันนโยบาย ประชาชนตองนําเสนอขอเรยีกรอง 

หรือขอเสนอของชุมชนใหผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญจนไมสามารถปฏเิสธได และ

ตัดสนิใจกําหนดเปนนโยบายเพื่อแกปญหาหรอืพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการหรอืขอเรยีกรองในที่สุด 

 Cohen & Uphoff (1979) ไดอธิบายและวิเคราะหการมีสวนรวมในแงของรูปแบบการมีสวนรวม โดยได
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  3. การมสีวนรวมในการรับผลประโยชน (benefits) ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนทางวัตถ ุทางสังคม หรอืโดยสวนตัว  
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 การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงทัศนะ และมสีวนรวมการตัดสนิใจในดานตาง ๆ ที่
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ตอบคำถามของประชาชนเทากบัเปนการสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหมคีวามสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 สรุปไดวา รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน มลีักษณะแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยทางดานกายภาพ 

และปจจัยทางดานลักษณะโครงสราง เชน เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
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สถานภาพทางการทํางาน ระยะเวลาที่อยูในทองถิน่ การรับรูขาวสาร ผลประโยชนที่เกี่ยวของ ความเชื่อ และ

ทัศนคต ิเพราะบุคคลแตละคนนั้นมคีวามรูสกึนกึคิด การพูด การเขียน และพฤติกรรมตางกัน ซ่ึงทําใหระดับ

การมสีวนรวมของประชาชนจงึไมเทากนั 

 

กฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวของกับการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น  

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนเจตนารมณในการเสริมสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนโดยตรงทั้งทางการเมืองและการบริหารภาครัฐ สําหรับการปฏิบัตินั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตองดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของหลายฉบับ บางฉบับเปนกฎหมายกลาง

บังคับทุกสวนราชการ บางฉบับบังคับเฉพาะสวนเฉพาะเรื่องเฉพาะหนวยงาน กฎหมายที่เลือกมานําเสนอใน

บทนี้ เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นทั้งที่เปนกฎหมายกลางและกฎหมายเฉพาะ 

(อรทัย กกผล, 2552) 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน พ.ศ. 2548 มีสาระสําคัญ (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2548) ดังนี้ 

   1. วัตถุประสงคของระเบียบสํานักนายกฯ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนแกหนวยงานและประชาชน รวมตลอดทั้งเปนแนวทางในการให

ประชาชนมสีวนรวมในการดําเนนิการโครงการของรัฐอยางกวางขวาง 

   2. โครงการของรัฐที่ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หมายถึง การดําเนินการ

โครงการของหนวยงานภาครัฐ อันเปนการพัฒนาเศรษฐกจิหรอืสังคมไมวาหนวยงานของรัฐจะดําเนนิการเอง 

หรือโดยการใหสัมปทานแกบุคคลอื่นหรืออนุญาตใหบุคคลอื่นทํา โดยโครงการของรัฐดังกลาวตองมี

ผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพชวิีต สุขภาพอนามัยวิถชีวิีต หรอืมีสวนไดเสยีเกี่ยวกับชุมชนทองถิ่น ซ่ึง

หนวยงานภาครัฐนี้ครอบคลุมราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นใดของรัฐและรัฐวิสาหกจิ 

   3. ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง ผูซ่ึงอาจไดรับความเดือดรอน หรือความเสียหายโดยตรงจากการ

ดําเนนิงานตามโครงการของหนวยงานภาครัฐ  

   4. ตองทําการเผยแพรและรับฟงความคดิเห็นของประชาชนกอนเริ่มโครงการของรัฐ หนวยงานของ

รัฐ ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนโดยวิธใีดวิธหีนึ่งหรอืหลายวิธดีวยก็ได 

   5. สาระที่ตองเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชน

อยางนอยตองประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้  

    5.1 เหตุผลความจําเปนและวัตถปุระสงคของโครงการ 

    5.2 สาระสําคัญของโครงการ  

    5.3 ผูดําเนนิการ  

    5.4 สถานที่ที่จะดําเนนิการ  

    5.5 ขัน้ตอนและระยะเวลาดําเนนิการ 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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    5.6 ผลผลิตและผลลัพธของโครงการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนที่อยูอาศัย หรือ

ประกอบอาชีพอยูในสถานที่ที่จะดําเนินโครงการและพื้นที่ใกลเคียง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมาตรการ

ปองกันแกไข หรอืเยยีวยาความเดอืดรอน หรอืความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นจากผลกระทบดังกลาว  

    5.7 ประมาณการคาใชจายในกรณีที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนนิโครงการของรัฐเอง ใหระบุที่มา

ของเงินที่จะนํามาใชจายในการดําเนนิโครงการนัน้ดวย  

   6. วิธีการรับฟงความคิดเห็น การรับฟงความคดิเห็นของประชาชน อาจใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง

หรอืหลายอยาง ดังตอไปนี้  

    6.1 การสํารวจความคดิเห็น ซ่ึงอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้  

       (ก) การสัมภาษณรายบคุคล  

       (ข) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร/ระบบเครอืขายสารสนเทศและอื่น ๆ   

       (ค) การใหขอมูลและแสดงความคดิเห็นตอหนวยงานที่รบัผิดชอบโครงการ  

       (ง) การสนทนากลุมยอย 

    6.2 การประชุมปรกึษาหารอื ซ่ึงอาจทําไดโดยวิธีดังตอไปนี้  
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       (ข) การอภิปรายสาธารณะ  

       (ค) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  

       (ง) การประชุมเชงิปฏบิัตกิาร  

       (จ) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ และมสีวนไดเสยี  

    6.3 วิธีอื่น ๆ ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรกีําหนด  
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   8. ประกาศสรุปความคดิเห็นของประชาชน เมื่อดําเนนิการรับฟงความคดิเห็นของประชาชนแลว ให
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สบิหาวันนับแตวันที่เสร็จสิ้นการรับฟงความคดิเห็นของประชาชน 

 สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติเรื่องการมีสวนรวมไวหลายมาตรา

ดวยกัน ซ่ึงถวิลวดี บุรีกุล (2561) ไดสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

ตาง ๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแตการริเริ่มกระทั่ งการรับรู การแสดงความคิดเห็น การพิจารณาหรือรวม

ปรกึษาหารอืและตัดสนิใจ รวมดาเนินการ การฟองรองรัฐ การติดตาม ประเมินผล การรับผลและการไดรับ

การเยยีวยาจากรัฐ 
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 การมีสวนรวมเปนองคประกอบสําคัญของธรรมาภิบาล และในรัฐธรรมนูญนี้มีประเด็นการมีสวนรวม

หลายมาตรา เปนการมสีวนรวมที่เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดสามารถ 

   1. รเิริ่มกฎหมาย เสนอแนะใหรัฐดำเนนิการ 

   2. รับรูขอมูลขาวสารในดานตาง ๆ เชน ดานสุขภาพ ประชาชนตองไดรับคำชี้แจงกอนอนุมัติ 

อนุญาต รับรูขอมูลสาธารณะ เรื่องการปกครอง กฎหมาย และอันตรายจากทุจรติ 

   3. แสดงความคิดเห็น ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอรัฐกอนการดาเนินการออก 

กฎหมายและทําหนังสอืสัญญา เปนตน 

   4. การพิจารณาตัดสินใจ โดยประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาขอเสนอแนะของประชาชน และ

ตัดสนิใจทางการเมอืง 

   5 . ดําเนินการประชาชน  และชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ  ฟ นฟู  สงเสริมภูมิปญญ า 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิทักษศาสนา พัฒนาประเทศ ตอตานการทุจริต เปนตน และยังเปด

โอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนมสีวนรวมดําเนนิการ เชน การดูแลเด็ก เปนตน 

   6. ฟองรอง ประชาชนมสีทิธใินการฟองรองรัฐ 

   7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล โดยประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม ประเมิน ผลสัมฤทธิ ์

กฎหมาย ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เปนตน 

   8. เยียวยา ประชาชนยอมไดรับการเยียวยาความเดือดรอน เสียหายจากผลกระทบ (9) รับ

ผลประโยชน ประชาชนยอมไดรับผลจากการดําเนนิการ 

  

การมสีวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

  การดําเนินการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินการไดทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

ประชาชน โดยผูบริหารทองถิ่นควรสนับสนุนใหมีการทําแผนชุมชนใหเกิดขึ้นในทุกหมูบาน โดยการให

คําแนะนําในการจัดทํา ใหความชวยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนขอมูลเพื่อการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุน

การจัดเวทีประชาคมอยางสรางสรรค และพิจารณานําโครงการหรอืกิจกรรมที่ตองดําเนินการรวมกับชุมชน 

หรือโครงการหรือกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (สํานักวิจัยและ

พัฒนา สถาบันพระปกเกลา, 2556) 

  1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนนิการตามระเบยีบนี้ โดยมขีัน้ตอน ดังนี้  

   1.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ           

ที่เกี่ยวของเพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และ

ประเด็นที่เกี่ยวของ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยนําขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลแผนชุมชนมาประกอบดวย  

   1.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา

วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2564
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   1.3 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพจิารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสนอผูบรหิารทองถิ่น  

   1.4 ผูบริหารทองถิ่น พิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทําองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการ
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 การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทั้งในระดับ

องคกร ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงถือไดวาเปนองคกร

ปกครองที่ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมไดมากที่สุด การดําเนินการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน        

ในพื้นที่จะตองเขามามสีวนรวมทุกขัน้ตอนของกระบวนการพัฒนา ประชาชนจะตองมสีวนรวมในการตัดสนิใจในเรื่อง

ตาง ๆ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเปนแนวความคิดพื้นฐานของวิธีการพัฒนาชุมชน คือ "การชวยให

ประชาชนชวยตนเองได" (help people to help themselves) ซ่ึงถือไดวาเปนหัวใจของการพัฒนาในทุกชุมชน 

การพัฒนาที่ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมตลอดกระบวนการพัฒนา ยอมนํามาซ่ึงผลของการพัฒนาที่มี

ประสทิธิภาพครอบคลุมถงึความตองการของประชาชนเปนสวนใหญ และผลประโยชนการพัฒนายอมตกถึง

ประชาชนสวนใหญอยางแทจริง ประชาชนเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอการผลักดันใหกลไกดําเนินภารกิจ

การพัฒนาทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ และประสิทธิผล การมสีวนรวมของประชาชนในทองถิ่นตอ

การพัฒนาทองถิ่นในระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอํานาจสูประชาชนอยางแทจริง การปกครอง

ทองถิ่นที่เปน "ประชาธิปไตย" และการที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม หรือโครงการตั้งแตตน 

ประชาชนจะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่จะพัฒนาดวย พรอมทั้งเขารวม

ปฏบิัติในกิจกรรมของโครงการพัฒนา และมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลรวมทั้งรับผลประโยชนที่เกิด

จากการพัฒนานั้น ๆ ดวย ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

 บทความนี้มีขอเสนอแนะสําคัญตอการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

โดยควรสรางความเขาใจอยางถูกตองและตรงกัน ครอบคลุมทั้งบุคลากรภาครัฐ แกนนําชุมชน รวมถึง

ประชาชน เกี่ยวกับความหมาย บทบาท และผลที่ไดรับจากการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น เพื่อ

เปนการปรับแนวคิดและทัศนคติ อันจะนําไปสูการมีสวนรวมที่แทจริง ดังนั้น การมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นโดยประชาชนมคีวามจําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนทุกคนตองไดรับการพัฒนาใหมคีวามรู ความสามารถ

และทักษะในการสนับสนุนการดําเนนิการปฏบิัตกิารใหเกดิการมสีวนรวมไดอยางแทจรงิ 
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บทคัดยอ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลไดวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีฐานะเปนนิติบุคคล มอีํานาจ

หนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการบรกิารสาธารณะ ภายใตบังคับแหง

กฎหมายองคการบรหิารสวนตําบล ปจจุบันไดมกีารนําแนวคดิในเรื่องของ balanced scorecard (BSC) ในการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงอยูภายใต

กรอบการประเมินผล 4 มิติ ไดแก 1) ประสิทธิผลตามพันธกิจ 2) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 3) 

คุณภาพการใหบรกิาร 4) การพัฒนาองคกร   

คําสําคัญ : การประเมนิ, ประสทิธิผล, องคการบรหิารสวนตําบล 

 

Abstract 

 The sub-district administrative organizations have evolved continuously from the past to        

the present. That is to say, the Tambon Council and Sub-district Administrative Organization Act, B.E. 

2 5 3 7  and the amendments from then to the present allow the sub-district organizations to become       

a legal/juristic persons who are able to act as the single entity. Under an enforcement of the laws, this 

Act bestows the authorities upon the Sub-district Administrative Organizations to develop their 

jurisdictions in terms of economy, society, culture, and public services. Currently, the concept of 

Balanced Scorecard (BSC) has been applied to assess the efficiency and effectiveness of the sub-district 

administrative organization's performance. According to the concept of Balanced Scorecard, 4 

dimensions are included in the evaluation framework, namely 1) the effectiveness of the missions, 2) the 

efficiency of the performances, 3) the quality of service, and 4) the organizational development. 

Keywords: Assessment, Effectiveness, Sub-district administrative organization 
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บทนํา 

 การปกครองทองถิ่นเปนกลไกสําคัญในการบรหิารจัดการภาครัฐในยุคปจจุบันโดยยึดหลักการ

กระจายอํานาจการปกครองและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง 

องคกรปกครองทองถิ่นเปนองคกร ที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายจากสวนกลาง มีสถานะเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมาย มีขอบเขตของการปกครองที่แนนอน และมีคณะผูแทนที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่นนั้น

เปนผูรับผิดชอบตอการบริหารงานอยางอิสระ และมีอํานาจอิสระในดานการคลัง เชน การจัดเก็บภาษีและ

การจัดหารายไดอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และจัดทํางบประมาณของตนเอง รวมทัง้มอีํานาจอสิระในการ

กําหนดนโยบายและมีการบริหารงานของตนเอง ไมตองขอคําสั่งจากราชการบริหารสวนกลาง ซ่ึงองคกร

ปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นนี้จะมีบุคลากรของตนเองบริหารงานภายในทองถิ่น เปนพนักงานของทองถิ่นที่

ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณของทองถิ่นเอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิ่นใหจัดบริการสาธารณะครบถวนตาม

อํานาจหนาที่ โดยจัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ เพื่อให

เกิดความคุมคาเปนประโยชน และใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง กําหนดรูปแบบสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่นในมาตรา 284 วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่น สมาชกิสภาทองถิ่นตองมาจากการเลอืกตั้ง คณะผูบริหารทองถิ่นหรอืผูบริหารทองถิ่น

ใหมาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น การเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชน ใหใช

วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและออกเสียงลงคะแนนโดยลับ สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น 

หรอืผูบรหิารทองถิ่น มวีาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป (ชูวงศ ฉายะบุตร, 2557, หนา 6) 

 องคการบริหารสวนตําบลนับไดวาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีขนาดเล็ก

และอยูใกลชดิกับประชาชนมากที่สุด องคการบรหิารสวนตําบลจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงไดบัญญัติหลักเกณฑในการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลใน

มาตรา 40 สภาตําบลที่มรีายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาตดิตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมต่ํากวาป

ละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑรายไดเฉลี่ยของสภาตําบล อาจตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลไดการ

จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซ่ึง

จะตองระบุชื่อและเขตขององคการบริหารสวนตําบลในประกาศดวย องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปน

นิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถิ่น (รัตนติกรณ จีนบุตร, 2552, หนา 7) องคการบริหารสวนตําบลใน

ปจจุบันดําเนินการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ ที่มาของคณะผูบริหารหรือผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล       

จากเดิมมาจากมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล แตตามกฎหมายใหมนี้ใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

จากประชาชนเพื่อใหเหมือนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่น ๆ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทุกประเภทของไทยในปจจุบัน มีผูบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งสิ้น (ชวลิต สละ, 

2556, หนา 135) 
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 การใหบริการประชาชนในระบบราชการถือเปนกลไกของรัฐที่นํามาปฏิบัติโดยการแปรมาจาก

นโยบายที่ฝายบริหารระดับสูงไดกําหนดไปสูประชาชน การบริการประชาชนเปนภารกิจหลักของขาราชการ

ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยยึดหลักที่วา ประชาชนทุกคนพึงไดรับการบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐโดย   

เทาเทียม เสมอภาคและทั่วถึง สภาพเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง การปกครองตลอดจนสภาพแวดลอมที่

มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง ทําใหประชาชนมีความตองการการบริการของ

ภาครัฐและเอกชนที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

คุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ จัดไดวาเปนเรื่องหรือแนวคิดใหมที่หนวยงานภาครัฐจะตอง

ดําเนินการตามกรอบและบริบทของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของไทย โดยเฉพาะเมื่อไดมีการรื้อปรับ

ระบบราชการครั้งใหญเมื่อป พ.ศ. 2545 อันเปนผลมาจากทั้งนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น และขอกําหนด

จากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวา

ดวยการปรับปรุงสวนราชการ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่

ดี เปนตน ประกอบกับการนําแนวคิดของการบริหารงานราชการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result-based 

Management) ไดทําใหหนวยงานราชการตาง ๆ มุงกําหนดเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร (Strategic Core 

Objective) ในการจัดบริการประชาชนทุกระดับเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงานภาครัฐ อันเปนไปตามเจตนารมณในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการ

แผนดินที่ เนนความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบทบัญญัติที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 (นดิา โฆวงศประเสรฐิ, 2556, หนา 1) 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ยังไดกําหนดเรื่องคุณภาพการใหบริการเปนมิติหนึ่ง

ใน 4 มิติของกรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงสวนราชการจะตอง

รายงานผลการปฏิบัติงานในรูปของการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) และการรายงานผล

การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป  (Annual Performance Agreement Report)        

โดยกรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงสวนราชการจะตองรายงานผล

การปฏิบัติงานในรูปของการประเมินตนเอง และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําป เปนหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบและสวนราชการไดดําเนินการมาอยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของ     

การปฏบิัติราชการ มิตทิี ่3 ดานคุณภาพการใหบริการ และมิตทิี่ 4 ดานการพัฒนาองคกร (ทศพร ศิรสิมัพันธ, 

2549, หนา 393)  

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามิติการประเมินประสิทธิผลการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบล เปนสวนหนึ่งของการศกึษาแนวคดิเกี่ยวกับประสทิธผิลการบรกิารขององคการบรหิารสวนตําบล

ในเขตอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยผูเขียนไดทําการศึกษาวรรกรรมที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 
 

ความเปนมาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2564
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 การใหบริการประชาชนในระบบราชการถือเปนกลไกของรัฐที่นํามาปฏิบัติโดยการแปรมาจาก

นโยบายที่ฝายบริหารระดับสูงไดกําหนดไปสูประชาชน การบริการประชาชนเปนภารกิจหลักของขาราชการ

ทุกกระทรวง ทบวง กรม โดยยึดหลักที่วา ประชาชนทุกคนพึงไดรับการบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐโดย   

เทาเทียม เสมอภาคและทั่วถึง สภาพเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง การปกครองตลอดจนสภาพแวดลอมที่

มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันสูง ทําใหประชาชนมีความตองการการบริการของ

ภาครัฐและเอกชนที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

คุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ จัดไดวาเปนเรื่องหรือแนวคิดใหมที่หนวยงานภาครัฐจะตอง

ดําเนินการตามกรอบและบริบทของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐของไทย โดยเฉพาะเมื่อไดมีการรื้อปรับ

ระบบราชการครั้งใหญเมื่อป พ.ศ. 2545 อันเปนผลมาจากทั้งนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น และขอกําหนด

จากบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ อาทิ กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวา

ดวยการปรับปรุงสวนราชการ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี เปนตน ประกอบกับการนําแนวคิดของการบริหารงานราชการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result-based 

Management) ไดทําใหหนวยงานราชการตาง ๆ มุงกําหนดเปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร (Strategic Core 

Objective) ในการจัดบริการประชาชนทุกระดับเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงานภาครัฐ อันเปนไปตามเจตนารมณในการพัฒนาระบบราชการในเชิงการจัดระบบบริหารราชการ

แผนดินที่ เนนความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตามบทบัญญัติที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมอืงที่ด ีพ.ศ. 2546 (นดิา โฆวงศประเสรฐิ, 2556, หนา 1) 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ยังไดกําหนดเรื่องคุณภาพการใหบริการเปนมิติหนึ่ง

ใน 4 มิติของกรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงสวนราชการจะตอง

รายงานผลการปฏิบัติงานในรูปของการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) และการรายงานผล

การปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป  (Annual Performance Agreement Report)        

โดยกรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงสวนราชการจะตองรายงานผล

การปฏิบัติงานในรูปของการประเมินตนเอง และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําป เปนหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบและสวนราชการไดดําเนินการมาอยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการใน 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร มิติที่ 2 ดานประสิทธิภาพของ     

การปฏบิัติราชการ มิตทิี ่3 ดานคุณภาพการใหบริการ และมิตทิี่ 4 ดานการพัฒนาองคกร (ทศพร ศิรสิมัพันธ, 

2549, หนา 393)  

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามิติการประเมินประสิทธิผลการบริการขององคการบริหาร

สวนตําบล เปนสวนหนึ่งของการศกึษาแนวคดิเกี่ยวกับประสทิธิผลการบรกิารขององคการบรหิารสวนตําบล

ในเขตอําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยผูเขียนไดทําการศึกษาวรรกรรมที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 
 

ความเปนมาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล 
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 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม       

ไดบัญญัติถึงหลักเกณฑในการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลไวในมาตรา 40 กําหนดไววา สภาตําบลไดที่มี

รายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมตํ่ากวาปละ 150,000 บาท หรือ

ตามเกณฑรายได เฉลี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑรายไดของสภาตําบล ที่ ไดทําเปนประกาศของ

กระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา อาจจัดตัง้เปนองคการบริหารสวนตําบลได ในประกาศ

นัน้ใหระบุชื่อและเขตขององคการบรหิารสวนตําบลไวดวย โดยในมาตรา 41 กําหนดไววา สภาตําบลที่ไดจดัตั้ง

เปนองคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 40 ใหพนจากสภาพแหงสภาตําบลนับแตวันที่ไดประกาศจัดตั้งขึ้น

เปนองคการบรหิารสวนตําบลเปนตนไป บรรดางบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ สทิธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาที่

ของสภาตําบล ใหโอนไปเปนขององคการบริหารสวนตําบล และในมาตรา 43 กําหนดวา องคการบริหารสวนตําบลมี

ฐานะเปนนติบิุคคลและเปนราชการบรหิารสวนทองถิ่น (ชวลติ  สละ, 2556) 

  องคการบรหิารสวนตําบล ปจจุบันนี้เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับพื้นฐาน และตัง้อยู

ในพื้นที่ที่มีความเจริญนอย ในประเทศไทยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทนี้เปนจํานวนมากที่สุด เมื่อ

เทยีบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่น ๆ ความจรงิแลว กอนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภท

นี้จะเปนองคการบรหิารสวนตําบลนัน้ ไดมหีนวยงานปกครองในรูปแบบตําบลนี้มาตัง้แตสมัยโบราณแลว ครัน้

ถึง พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดใหตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง

ทองที่ ร.ศ.116 ซ่ึงกําหนดใหราษฎรเลือกตั้งกํานันและผูใหญบานขึ้นในแตละตําบลและหมูบาน เพื่อใหทํา

หนาที่หลัก 3 ประการ คือ ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในทองที่ปองกันโจรผูราย และตัดสินเรื่อง      

ทะเลาะวิวาทเล็กนอย จงึถอืไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายที่จัดระเบยีบการปกครองตําบลและหมู

บานของไทยครั้นถึง พ.ศ. 2457 ไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับเดิม และประกาศใชกฎหมายฉบับใหม 

คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2547 เปนการกําหนดสถานะของตําบลและหมูบานใหเปน

สวนหนึ่งของระบบบรหิารราชการสวนภูมภิาค 

  ครั้นถึง พ.ศ. 2486 ก็ไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ แกไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2486 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตําบล ประกอบดวย กํานันทองที่ ผูใหญบานทุก

หมูบานในตําบล แพทยประจําตําบล ครูประชาบาลในตําบล 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิหมูบานละ 1 คน 

อยูในตําแหนงคราวละ 5 ป โดยนายอําเภอเปนผูคัดเลือกแลวรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัด เพื่อออก

หนังสือสําคัญไวใหเปนหลักฐาน คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่เสนอขอแนะนําใหคําปรึกษาตอกํานัน เกี่ยวกับ

กจิการที่ปฏบิัตงิาน ตามอํานาจหนาที่ของกํานัน 

  เมื่อ พ.ศ. 2499 กระทรวงมหาดไทยไดมคีําสั่งที่ 222/2499 เรื่องระเบยีบบรหิารราชการสวน

ตําบลและหมูบาน เพื่อจัดระเบยีบการบรหิารงานในระดับตําบลและหมูบาน โดยการบรหิารงานระดับตําบลก็

กําหนดใหมีคณะกรรมการตําบลและสภาตําบล กลาว คือ ไดมีการปรับปรุงคณะกรรมการตําบล 

ประกอบดวยกํานันทองที่ แพทยประจําตําบล ครูประชาบาลในตําบล 1 คน ราษฎรผูทรงคุณวุฒิในตําบลไม

นอยกวา 2 คน ซ่ึงคัดเลือกโดยนายอําเภอ ครูใหญทุกโรงเรียน หัวหนาสวนราชการที่ตั้งที่ทําการอยูในตําบล 

เชน หัวหนาสถานีตํารวจภูธรประจําตําบล นายชางชลประทาน และผูใหญบานทุกหมูบานในตําบล ในสวน

สภาตําบลนั้นเปนครัง้แรกที่เปดโอกาสใหราษฎรไดเขามามสีวนรวมในการบรหิารและพัฒนาทองถิ่น โดยสภา

ตําบลทําหนาที่ควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการตําบล โดยมีอํานาจในการสอบถามขอเท็จจริงและ

เสนอความเห็นตอคณะกรรมการตําบลเกี่ยวกับการดําเนินงานในตําบล สําหรับสมาชิกสภาตําบล
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ประกอบดวยผูแทนจากหมูบานตาง ๆ ในตําบล หมูบานละ 2 คน ซ่ึงอาจมาจากการเลือกตั้งของราษฎรใน

หมูบาน หรือจากการคัดเลือกของนายอําเภอโดยการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการหมูบานและ

คณะกรรมการตําบล ประธานสภาตําบล คือนายอําเภอทองที่หรือผูที่นายอําเภอมอบหมาย สวนรอง

ประธานสภามาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภา และใหสมาชิกเลือกครูประชาบาล หรือราษฎรที่มี

คุณสมบัตเิพยีงพอ จํานวน 1 คน ขึ้นทําหนาที่เปนเลขานุการสภาตําบล 

  ตอมา ในปเดียวกันนี้เองไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 

2499 ออกมาใช โดยใหมีผลบังคับใชใน พ.ศ. 2500 กําหนดใหตําบลที่มีความเจริญพอสมควร แตไมเจริญ

เพียงพอที่จะจัดตั้งสุขาภิบาลหรือเทศบาลไดก็ใหจัดตั้งสุขาภิบาลหรือเทศบาลไดก็ใหจัดตั้งเปนองคการ

บรหิารสวนตําบล ซ่ึงทําใหการปกครองสวนตําบลเปนสวนหนึ่งของระบบการบรหิารราชการสวนทองถิ่น และ

เปนจุดเริ่มตนของการปกครองตนเองของประชาชนในระดับตําบลที่อยูนอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาลตาง ๆ 

เพราะองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล มีพนักงานตําบลเปนผูปฏิบัติงานของตนเอง มีรายได

และรายจายของตนเอง สามารถดําเนินกิจการของตําบลไดอยางอิสระ แตทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมของ

นายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด สวนหลักเกณฑในการจัดตัง้องคการบรหิารสวนตําบล คอื 

   (1) เปนตําบลที่มเีนื้อที่หรอืรายไดจากภาษบีํารุงทองที่ตัง้แต 10,000 บาทขึ้นไป 

   (2) มพีื้นที่ตัง้แต 50 ตารางกโิลเมตรขึ้นไป 

   (3) เฉลี่ยความหนาแนนของพลเมอืง ตัง้แต 100 คนตอตารางกโิลเมตร ขึ้นไป 

  สวนวิธีการจัดตั้งนั้น เมื่อกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจัดตั้งขึ้น และราษฎรผูมีสิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลจํานวนไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของผูมีสิทธิเลือกตัง้ทั้งหมดรองขอ การจัดตั้งก็ใหกระทํา

โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย อยางไรก็ดอีงคการบรหิารสวนตําบลภายใตกฎหมายฉบับใหมนี้มอีงคประกอบ คือ 

   (ก) สภาตําบล มีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทเลือกตั้งที่ราษฎรในหมูบาน

เลอืกตัง้ขึ้นมาหมูบานละ 1 คน มีวาระ 5 ป และสมาชิกโดยตําแหนง คอื กํานันและผูใหญบานทกุคนในตําบล 

มอีํานาจหนาที่ควบคุมการบรหิารงานของคณะกรรมการตําบล 

   (ข) คณะกรรมการตําบล ประกอบดวย กํานันเปนประธาน ผูใหญบานในตําบลทุกคน

และแพทยประจําตําบลเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซ่ึงนายอําเภอแตงตัง้จากครูใหญโรงเรยีน

ในตําบล หรอืผูทรงคุณวุฒิอื่นจํานวนไมเกนิ 5 คน มอีํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนนิกจิการสวนตําบล 

  ครัน้ถงึ พ.ศ. 2537 ซ่ึงสภาพเศรษฐกจิและสังคมในเขตชนบทของไทยไดเปลี่ยนแปลงไปมาก

แลว มีตําบลจํานวนหนึ่งที่เจริญกาวหนากวาเดิมมาก ประกอบกับมีกระแสความตองการปฏิรูปการเมือง

เกดิขึ้นอยางกวางขวาง รัฐบาลจงึไดประกาศใชพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 

2537 โดยกําหนดใหแตละตําบลมีองคกรบรกิาร ซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล เรียกวา สภาตําบลแตไมไดมีฐานะ

เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นแมจะเปนนิตบิุคคลก็ตาม 

แตหากเมื่อใดที่สภาตําบลมีความพรอมที่จะบริหารกิจการทองถิ่นของตนเองตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดก็

สามารถจัดตัง้เปนองคการบรหิารสวนตําบล ซ่ึงมฐีานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย 

  สาเหตุที่สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะทางกฎหมายแตกตางกัน เนื่องจาก

มอีงคประกอบตาง ๆ ที่แตกตางกันดังนี้ (ชวลติ  สละ, 2556) 

  1) สภาตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาตําบล 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทที่เปนโดย

ตําแหนง ไดแก กํานัน ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาตําบล แพทยประจําตําบล และผูใหญบานทุก
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81  

81 

 

ประกอบดวยผูแทนจากหมูบานตาง ๆ ในตําบล หมูบานละ 2 คน ซ่ึงอาจมาจากการเลือกตั้งของราษฎรใน

หมูบาน หรือจากการคัดเลือกของนายอําเภอโดยการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการหมูบานและ

คณะกรรมการตําบล ประธานสภาตําบล คือนายอําเภอทองที่หรือผูที่นายอําเภอมอบหมาย สวนรอง

ประธานสภามาจากการเลือกกันเองของสมาชิกสภา และใหสมาชิกเลือกครูประชาบาล หรือราษฎรที่มี

คุณสมบัตเิพยีงพอ จํานวน 1 คน ขึ้นทําหนาที่เปนเลขานุการสภาตําบล 

  ตอมา ในปเดียวกันนี้เองไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 

2499 ออกมาใช โดยใหมีผลบังคับใชใน พ.ศ. 2500 กําหนดใหตําบลที่มีความเจริญพอสมควร แตไมเจริญ

เพียงพอที่จะจัดตั้งสุขาภิบาลหรือเทศบาลไดก็ใหจัดตั้งสุขาภิบาลหรือเทศบาลไดก็ใหจัดตั้งเปนองคการ

บรหิารสวนตําบล ซ่ึงทําใหการปกครองสวนตําบลเปนสวนหนึ่งของระบบการบรหิารราชการสวนทองถิ่น และ

เปนจุดเริ่มตนของการปกครองตนเองของประชาชนในระดับตําบลที่อยูนอกเขตสุขาภิบาลและเทศบาลตาง ๆ 

เพราะองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล มีพนักงานตําบลเปนผูปฏิบัติงานของตนเอง มีรายได

และรายจายของตนเอง สามารถดําเนินกิจการของตําบลไดอยางอิสระ แตทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมของ

นายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด สวนหลักเกณฑในการจัดตัง้องคการบรหิารสวนตําบล คอื 

   (1) เปนตําบลที่มเีนื้อที่หรอืรายไดจากภาษบีํารุงทองที่ตัง้แต 10,000 บาทขึ้นไป 

   (2) มพีื้นที่ตัง้แต 50 ตารางกโิลเมตรขึ้นไป 

   (3) เฉลี่ยความหนาแนนของพลเมอืง ตัง้แต 100 คนตอตารางกโิลเมตร ขึ้นไป 

  สวนวิธีการจัดตั้งนั้น เมื่อกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจัดตั้งขึ้น และราษฎรผูมีสิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลจํานวนไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของผูมีสิทธิเลือกตัง้ทั้งหมดรองขอ การจัดตั้งก็ใหกระทํา

โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย อยางไรก็ดอีงคการบรหิารสวนตําบลภายใตกฎหมายฉบับใหมนี้มอีงคประกอบ คือ 

   (ก) สภาตําบล มีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทเลือกตั้งที่ราษฎรในหมูบาน

เลอืกตัง้ขึ้นมาหมูบานละ 1 คน มีวาระ 5 ป และสมาชิกโดยตําแหนง คอื กํานันและผูใหญบานทกุคนในตําบล 

มอีํานาจหนาที่ควบคุมการบรหิารงานของคณะกรรมการตําบล 

   (ข) คณะกรรมการตําบล ประกอบดวย กํานันเปนประธาน ผูใหญบานในตําบลทุกคน

และแพทยประจําตําบลเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นซ่ึงนายอําเภอแตงตัง้จากครูใหญโรงเรยีน

ในตําบล หรอืผูทรงคุณวุฒิอื่นจํานวนไมเกนิ 5 คน มอีํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนนิกจิการสวนตําบล 

  ครัน้ถงึ พ.ศ. 2537 ซ่ึงสภาพเศรษฐกจิและสังคมในเขตชนบทของไทยไดเปลี่ยนแปลงไปมาก

แลว มีตําบลจํานวนหนึ่งที่เจริญกาวหนากวาเดิมมาก ประกอบกับมีกระแสความตองการปฏิรูปการเมือง

เกดิขึ้นอยางกวางขวาง รัฐบาลจงึไดประกาศใชพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 

2537 โดยกําหนดใหแตละตําบลมีองคกรบริการ ซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคล เรียกวา สภาตําบลแตไมไดมีฐานะ

เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นแมจะเปนนิตบิุคคลก็ตาม 

แตหากเมื่อใดที่สภาตําบลมีความพรอมที่จะบริหารกิจการทองถิ่นของตนเองตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดก็

สามารถจัดตัง้เปนองคการบรหิารสวนตําบล ซ่ึงมฐีานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย 

  สาเหตุที่สภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบลมีฐานะทางกฎหมายแตกตางกัน เนื่องจาก

มอีงคประกอบตาง ๆ ที่แตกตางกันดังนี้ (ชวลติ  สละ, 2556) 

  1) สภาตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาตําบล 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทที่เปนโดย

ตําแหนง ไดแก กํานัน ซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาตําบล แพทยประจําตําบล และผูใหญบานทุก



JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

Volume 1 No.2 September-December 2021
82  

82 

 

หมูบานในตําบล และสมาชกิประเภทที่มาจากการเลือกตัง้ โดยราษฎรเลอืกตัวแทนในแตละหมูบาน หมูบาน

ละ 1 คน อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นายอําเภอจะเปนผูแตงตั้งรองประธานสภาตําบล 1 คน จากสมาชิก

สภาตําบล ตามมติของสภาตําบล และแตงตั้งเลขานุการสภาตําบล 1 คน จากขาราชการที่ปฏิบัติงานใน

ตําบล หรอืบุคคลอื่นที่มคีุณสมบัตติามมตขิองสภาตําบล 

   อํานาจหนาที่ของสภาตําบล 

   (ก) พัฒนาตําบลตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณของตนเอง 

   (ข) เสนอแนะสวนราชการในการบรหิารราชการและพัฒนาตําบล 

   (ค) ทําหรอืจัดใหมนี้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภคและการเกษตร 

   (ง) จัดใหมกีารบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

   (จ) การใหมแีละรักษาทางระบายน้ํา 

   (ฉ) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏกิูล 

   (ช) การคุมครองดูแลและบํารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

   (ซ) การบํารุงและสงเสรมิอาชพีของราษฎร 

   (ฌ) การสงเสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพกิาร 

  2) องคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงแตกตางจากสภาตําบล เพราะมีฐานะเปนหนวยราชการ

บรหิารสวนทองถิ่นและเปนนติบิุคคลดวย การจัดตัง้องคการบรหิารสวนตําบลมหีลักเกณฑ คอื ตําบลนัน้ตอง

มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณทีผานมาติดตอกัน 3 ป โดยเฉลี่ยไมตํ่ากวาปละ 150,000 บาท 

หรือมีรายไดตามเกณฑที่กระทรวง มหาดไทยกําหนดและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา โครงสรางของ

องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 2 สวน คือ สภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการ

บรหิารองคการบรหิารสวนตําบล ซ่ึงมรีายละเอยีดดงันี้ 

   (1) สภาองคการบริหารสวนตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบลมีสมาชิก 2 ประเภท 

คอื สมาชิกโดยตําแหนง ไดแก กํานัน ผูใหญบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชกิที่มาจากการ

เลือกตั้งของราษฎรในแตละหมูบานในตําบล หมูบานละ 2 คน สมาชิกสภาจะเลือกสมาชิกดวยกันเองเปน

ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน และเลขานุการสภา 1 คน ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะตองไมเปนคณะ

กรรมการบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล 

   (2) คณะกรรมบริหารองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลมีทัง้หมด 7 คน ประกอบดวย กํานันเปนประธานโดยตําแหนงในชวง 4 ปแรกของการจัดตัง้ ที่เหลือ

มาจากการเลือกของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดแก ผูใหญบานไมเกิน 2 คน และสมาชิกซ่ึง

ไดรับเลอืกตัง้ไมเกนิ 4 คน 

   (3) อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบล 

    (ก) การจัดใหมแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

    (ข) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัด

มูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 

    (ค) การปองกันโรคและระงับโรคตดิตอ 

    (ง) การปองกันโรคและบรรเทาสาธารณภัย 
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    (จ) การสงเสรมิการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    (ฉ) การสงเสรมิการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสงูอายุ และผูพกิาร 

    (ช) การคุมครองดูแลและบํารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

    (ซ) การบํารงุรักษาศลิปะ จารตีประเพณี ภูมปิญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีองทองถิ่น 

    (ฌ) การปฏบิัตหินาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 

  ใน พ.ศ. 2542 ไดมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 ฉบับนี้เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติวา องคการบริหารสวนทองถิ่นตองมสีภา

ทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น โดยสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง และ

คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความ

เห็นชอบของสภาทองถิ่น เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ยังมี

สมาชกิสภาและคณะกรรมการบริหารจํานวนหนึ่งมาเปนโดยตําแหนง ดังนั้นจึงตองมีการแกไขเพื่อใหสมาชิก

สภาทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และคณะกรรมการบริหารมาจากความเห็นชอบของสภา 

อยางไรก็ตามยังมีการแกไขเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ในป พ.ศ. 2546 เปนผลใหองคการบริหารสวนตําบลมีการ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญจนกระทั่งถงึปจจุบัน  

  องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันดําเนินการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ ที่มาของคณะ

ผูบรหิารหรอืผูบรหิารขององคการบรหิารสวนตําบล จากเดมิมาจากมตขิององคการบริหารบริหารสวนตําบล 

แตตามกฎหมายใหมนี้ใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพื่อใหเหมือนกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นประเภทอื่น ๆ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทของไทยในปจจุบันมีผูบริหารมาจากการ

เลอืกตัง้โดยตรงของประชาชนทัง้สิ้น 

 สรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบลได วิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน คือ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 

2552 มีฐานะเปนนิตบิุคคล มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม และการ

บรกิารสาธารณะ ภายใตบังคบัแหงกฎหมายองคการบรหิารสวนตําบล 
 

หลักการประเมนิประสทิธผิลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การปกครองทองถิ่นรูปแบบทัว่ไปม ี3 ประเภท คอื เทศบาล องคการบรหิารสวนจังหวัด (อบจ.) 

และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สําหรับรูปแบบการปกครองทองถิ่นพิ เศษมี 2 ประเภท คือ 

กรุงเทพมหานคร และเมอืงพัทยา ซ่ึงการปกครองสวนทองถิ่นพเิศษแตละรูปแบบมลีักษณะการปกครองที่แตกตางกัน 

 ประสิทธิผล (effectiveness) เปนเครื่องมือหรอืตัวบงชี้ในการตัดสินวาการบริหารของหนวยงาน

หรือองคการใดองคการหนึ่ง สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวมากนอย

เพยีงใด เปนเรื่องเกี่ยวกับผลที่ไดรับและผลสําเร็จของงานมคีวามเกี่ยวพันกับผลงานที่องคการพงึประสงค  

         จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีในเรื่องประสิทธิผลขององคกรของภาครัฐทั้งในงานวิจัยของไทย

และงานวิชาการของตางประเทศนั้นประเทศไทยโดยสํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) 

ไดนําแนวคิดในเรื่องของ balanced scorecard (BSC) ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏบิัตริาชการฉะนั้นในบริบทขององคกรปกครองทองถิ่นแหงประเทศไทย จึงนําหลักการดังกลาวมาปรับใช
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วาปจจุบัน ฉะนัน้ผูเขยีนจงึสังเคราะหนําหลักดังกลาวมาใชในการประเมนิประสทิธิผลองคการขององคกรปกครองทองถิ่น 

  บ า ล า น ส ส ก อ ร ก า ร ด  (ba la n ce d  sco re ca rd ) ห รื อ เรี ย ก ย อ  ๆ  ว า  BSC คื อ 

การประเมนิผลองคการแบบสมดุลเปนแนวคิดดานการจัดการที่องคการธุรกจิในประเทศไทยตลอดจนองคก

ารทํางานราชการของไทยไดนํามาประยุกตในการประเมินผลงานและกําลังแพรหลายขึ้นในวงกวาง ใน

ประเทศไทย บาลานสสกอรการด ยังไมมีศัพทบัญญัติที่ชัดเจน แตไดมีนักวิชาการและผูรูหลายทานไดตั้งชื่อ

เปนภาษาไทยแตกตางกัน เชน การประเมินผลเชิงดุลยภาพ การประเมินองคกรแบบสมดุล การวัดผลแบบ

สมดุล ลิขิตสมดุล ลิขิตดัชนี ดุลดัชนีสมดุลกระดานคะแนน หรือการกําหนดผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน 

โดยมนัีกวิชาการไดใหความหมาย สรุปไดดังนี้ 

  บัณฑูร ล่ําซํ่า (2550) ประธานเจาหนาที่บริหารธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ใหคํา

จํากัดความวา บาลานสสกอรการด คอื “เครื่องมอืการบรหิารจัดการในเชงิสมดุล” 

  Kaplan และ Norton (2000) กลาวถึง บาลาสสกอรการด วา เปนเครื่องมือทางดานการจัดการที่
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ในภาคธุรกิจ ขณะนี้ภาครัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดนําเทคนิค BSC    

มาประยุกตในการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการของหนวยราชการทัง้ประเทศอกีดวย ในการวิจัยครั้งนี้ไดนํา

แนวคิดของ BSC มาประยุกตในการศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยไดปรับมิติ 4 มิติใหเหมาะสมกับงานขององคการบริหารสวนทองถิ่นมากขึ้น ไดแก ปรับดานการเงินเปน

พันธกิจดานลูกคาเปนกลุมเปาหมาย ดานกระบวนการภายในเปนการบริหารจัดการและดานการเรียนรูและ

เติบโตเปนการเรียนรู  และพัฒนาการวิจัยครั้งนี้ ได ผู วิจัยศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยประยุกตแนวคิด Balanced scorecard แตไดปรับปรุงใหเหมาะสมกับ    

การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ โดยจะศึกษาใน 4 มิติ คือ ดานพันธกิจดานกลุมเปาหมาย ดานการบริหาร

จัดการ และดานการเรียนรูและพัฒนา ทั้งนี้ในแตละมิติจะไดนําหลักการของธรรมาภิบาลภาวะผูนํา         

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กลยุทธไมไดนําไปสู

การปฏิบัติอยางแทจริง balanced scorecard ในการประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินผลองคกรไม

สามารถใชแตตัวชี้วัดทางดานการเงินไดเพียงอยางเดียว ผูบริหารตองพิจารณามุมมองอื่น ๆ ประกอบดวย 

ซ่ึงประเด็นนี้ คือ จุดเริ่มตนหรือที่มาของ BSC ที่  Kaplan กับ Norton พัฒนาขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือ            

ในการประเมินผลองคกร โดยตองพิจารณาใหครอบคลุมถึงมุมมองทั้ง 4 ดาน คือ มุมมองดานการเงิน 

(financial perspective) มุมมองดานลูกคา (customer perspective) มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal 

process perspective) มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (learning and growth perspective) โดยภายใน

แตละมุมมองประกอบดวย 1. วัตถุประสงค (objective) 2. ตัวชี้วัด (measures หรือ performance indicators) 

3. เปาหมาย (target) 4. ความคดิรเิริ่ม หรอืสิ่งที่จะทํา (initiatives) 

  สําหรับประเทศไทย ไดนําแนวทางการปฏิรูประบบราชการไทยซ่ึงอาศัยแนวคิดการจัดการ

ภาคเอกชนสมัยใหมมาเปนแนวทางในการบริหารราชการโดยกําหนดเปนแผนยุทธศาสตร ในการพัฒนา

ระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) โดยกําหนดยุทธศาสตรที่ 1 เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนและวิธีการ

ทํางาน มาตรการที่กําหนดไวอยางหนึ่ง คือใหมีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดําเนินงาน โดยตองมี

การเจรจาตกลงวาดวยผลงานประจําปมีการติดตามประเมินผลงานทุกสิ้นป เพื่อใหสอดรับกับแผน

ยุทธศาสตรและแผนดําเนินงานรายป นอกจากนี้ไดจัดใหมีองคการ เพื่อพัฒนาระบบราชการขึ้นตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ .ศ.2545 มาตรา 71/9 โดยกําหนดใหมี

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทําหนาที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบราชการบริหารแผนดิน ซ่ึง คือการนําแนวคิด Balanced Scorecard มาใชในการประเมินผล         

การปฏบิัตริาชการนั่นเอง (เสาวพงษ  ยมาพัฒน, 2550, หนา 2) 

  โดยในสวนขององคการมหาชนที่เปนหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ไดมีการนําแนวคิด balanced scorecard มาใชในองคการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 

2547 ที่เห็นชอบในหลักการกําหนดระบบการประเมินผลองคการมหาชน เพื่อพสิูจนถึงความมีประสทิธภิาพ

และความคุมคาขององคการมหาชน โดยใหองคการมหาชนทุกแหงจัดทําแผนยุทธศาสตรเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) เปนผูประเมินผลงานขององคการมหาชนตามคํารับรองการปฏบิัตงิานและรายงานตอคณะรัฐมนตร ี

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2553, หนา 1) 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2564
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และความคุมคาขององคการมหาชน โดยใหองคการมหาชนทุกแหงจัดทําแผนยุทธศาสตรเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติงาน โดยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) เปนผูประเมินผลงานขององคการมหาชนตามคํารับรองการปฏบิัตงิานและรายงานตอคณะรัฐมนตร ี

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2553, หนา 1) 
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  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดดําเนนิการประเมนิผลองคการ

มหาชนเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนปแรก กระบวนการประเมินผลเริ่มดวยการกําหนดกรอบ         

การประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานและการประเมินผล             

การปฏิบัติงานขององคการมหาชนโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หลังจากนั้นเปนการเจรจาความเหมาะสม

ของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ระหวาง

คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล และผูแทนคณะกรรมการบริหารองคการมหาชน (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2553, หนา 1) รวมทั้ง ประเมนิผลการปฏบิัตงิานขององคการ

มหาชนตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชนดังกลาว เพื่อนําผลการประเมินไปใชประกอบ      

การพจิารณาถึงความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาตอไป (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.), 2553, หนา 1) 

  ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดกรอบการประเมินผล ใหอยูภายใตกรอบ

การประเมินผล 4 มิติ ประกอบดวย มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติที่ 2 ดานคุณภาพการ

ใหบริการ มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และ มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการ

พัฒนาองคการ พิจารณาจากบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเองของ

คณะกรรมการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2553, หนา 9-10) 

             สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดนํา BSC มาใชเปนกรอบแนวทางกําหนดปจจัยหลัก

แหงความสําเร็จและตัวชี้วัดผลการดําเนินการหลักขององคกรในการพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ

เพื่อประโยชนในการพิจารณาองคกร จากทุกมุมมองอยางครบถวน ทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองดานผูมีสวน

เกี่ยวของภายในองคกรมุมมองดานองคประกอบภายในองคกรมุมมองดานนวัตกรรมและมุมมองดานการเงิน 

ซ่ึงตามปกตหินวยงานราชการจะใหความสําคัญกับปจจัยภายในองคกรโดยมุงเนนที่กระบวนการทํางานและ

ตัวหนวยงานมากกวาปจจัยภายนอก เชน ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชนและให

ความสําคัญกับเรื่องการเงินเฉพาะเวลาเสนอของบประมาณประจําปเทานัน้มุมมองของ BSC ไมจําเปนตองม ี

4 ดานเสมอไป องคกรที่นําเทคนิค BSC มาใชประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถปรับมุมมองใหมีจํานวน

เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดตามความเหมาะสมโดยมุมมองที่กําหนดขึ้นควรเอื้ออํานวยใหองคกรสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูมีสวนไดเสียประโยชนทุกกลุมตัวแบบประยุกตของ BSC ที่ปรับใชกับสวนราชการไทย

โดยเฉพาะองคกรปกครองทองถิ่นไทยนํามาปรับใชในการประเมนิผลการปฏบิัตงิานขององคกร  

  1.แนวทางการนํา balanced scorecard มาใชใหเกดิผลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นการนํา 

BSC ไปใชใหเกดิผลสําเร็จนัน้มปีจจัยหลาย ๆ อยางเขามาเกี่ยวของและขัน้ตอนที่จะสงผลสําเร็จหรอืไมนัน้อยู

ในขั้นของการนํา BSC ไปใชมากกวาการออกแบบแตการนํา BSC ไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จนั้นไมไดมี

กฎเกณฑตายตัว ซ่ึงจะสามารถสรุปปจจัยที่จะนํา BSC ไปใชใหเกดิผลไดดังนี้ 

                 1.1 ผูบริหารระดับสูงถือเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการนํา BSC มาใชใหเกิดผลสําเร็จ

ผูบริหารจะตองมีความเขาใจในหลักการของ BSC และมีทัศนคติที่ดีในการนํา BSC มาใช อีกทั้งตองใหการ

สนับสนุนและเปนเจาภาพในการนํา BSC มาใชในองคกรโดยไมควรจะมอบหมายใหผูบริหารระดับรองเปน

เจาภาพแทน 
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      1.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงการนํา BSC มาใชใหเกิดผลจะตองนําแนวคิดในเรื่อง

ของการเปลี่ยนแปลงเขามาใชรวมดวย เนื่องจากการนํา BSC มาใชนั้นจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน

องคกร ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงที่ควรพิจารณา ไดแก มุงเนนการสื่อสารภายในและไมควรทําที่เดียวทั้งองคกร 

รวมทัง้จะตองมกีารสรางทัศนคตทิี่ดใีหกับพนักงานดวย 

          2. การนํา BSC มาใชตองเนนที่ความเร็ว เรียบงายตอเนื่องและใชเปนประจําโดยความเร็ว 

คือ ความเร็วในการพัฒนาและนําเอา BSC ไปใช การพัฒนาจึงมุงเนนถึงการพัฒนามากกวาความสมบูรณ

เนื่องจาก BSC จะไมมีวันสมบูรณไดจนกวาไดมีการใชความเรียบงาย คือ ความเรียบงายในดานหลักการ

แนวคิดที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาความตอเนื่อง คือ การนํา BSC มาใชไมใชโครงการที่จะทําไดไมสําเร็จ

ภายในเวลาไมกี่เดือนหรือป แตการที่จะใช BSC จนประสบผลสําเร็จนั้น จะตองมีความตอเนื่อง ทั้งมีการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา สวนการใชเปนประจําหมายความวาตองนํา BSC มาใช

ผสมผสานกับการบรหิารงานประจําวันไมวาจะจัดใหมกีารประชุมตาม BSC หรอืทําใหผลการดําเนินงานตาม 

BSC เปนสิ่งที่ทําใหเห็นไดชัดเจนอยูตลอดเวลา 

          3. การผูกพันของ BSC กับสิ่งที่จูงใจบุคลากรถือเปนประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยูซ่ึงการผูก

กับสิ่งจูงใจนั้น หมายถึง ถาทําไดตามเปาหมายจะไดรับรางวัล แตถาไมถึงเปาหมายที่ตั้งไวจะไมเกิดอะไรขึ้น 

ซ่ึงในประเด็นนี้ยังจําเปนตองพจิารณาตอไป 

           4. BSC ถือเปนเครื่องมือทางกลยุทธ ดังนั้นถาจะนํามาใชใหเกิดผลที่สุด ควรจะนํามาใชใน

ดานของกลยุทธเปนหลัก ไมใชเพียงแคการประเมินผลใหครบทั้ง 5 ดาน เทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

ของการกําหนดตัวชี้วัด (key performance indicators) เนื่องจากตัวชี้วัดที่อยูใน BSC นั้นควรจะเปนตัวชี้วัด

เชิงกลยุทธ (strategic measures) มากกวาตัวชี้วัดที่เปนตัวชี้วัดในการเตือนภัย (safety measures) กอนที่เรา

จะเริ่มทํา BSC องคกรอาจจะมีตัวชี้วัดอยูแลวเปนรอย ๆ ตัวแตการทํา BSC ไมใชการนําเอาตัวชี้วัดในเชิงกล

ยุทธเปนหลัก น่ัน คือ ถาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดีขึ้นยอมทําใหองคการดีขึ้นตามกลยุทธที่กําหนดไว

สวนตัวชี้วัดในการเตือนภัยนั้นจะเปนตัวชี้วัดในการเตอืนภัยมากกวาผลการดําเนินงานนั้นสูงกวาหรือต่ํากวา

เปาหมายที่กําหนด 

 

มติกิารประเมนิประสทิธผิลของการปฏบิัตริาชการ 

 การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ในหมวดผลลพัธการดําเนินการตามหมวด 7 เปน

การตรวจประเมินผลการดําเนินการ และแนวโนมของสวนราชการในมิติตาง ๆ โดยอาศัยหลักการ

ประเมินผลของ balanced scorecard เพื่อใหสอดรับกับระบบการประเมินผลที่สวนราชการไดดําเนนิการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงอยูภายใตกรอบการประเมินผล 4 มิติ ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2551, หนา 150) 

  มติิที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ การประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติดานประสิทธิผลตาม

พันธกิจนั้น เปนการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 

เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบรกิาร เชน ผลสาํเรจ็ในการบรรลเุปาหมายตามแผนยุทธศาสตร

ของสวนราชการความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ เปนตน เปนการตรวจประเมินผลลัพธ  

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ เพื่อใหการดําเนินการบรรลุผลความสําเร็จตาม

ยุทธศาสตร และกลยุทธของแผนปฏิบัติงาน และมคีวามสอดคลองกับยทุธศาสตรภาพรวมทัง้หมดขององคกร 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2564
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ภายในเวลาไมกี่เดือนหรือป แตการที่จะใช BSC จนประสบผลสําเร็จนั้น จะตองมีความตอเนื่อง ทั้งมีการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลา สวนการใชเปนประจําหมายความวาตองนํา BSC มาใช

ผสมผสานกับการบรหิารงานประจําวันไมวาจะจดัใหมกีารประชุมตาม BSC หรอืทําใหผลการดําเนินงานตาม 
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          3. การผูกพันของ BSC กับสิ่งที่จูงใจบุคลากรถือเปนประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยูซ่ึงการผูก

กับสิ่งจูงใจนั้น หมายถึง ถาทําไดตามเปาหมายจะไดรับรางวัล แตถาไมถึงเปาหมายที่ตั้งไวจะไมเกิดอะไรขึ้น 

ซ่ึงในประเด็นนี้ยังจําเปนตองพจิารณาตอไป 

           4. BSC ถือเปนเครื่องมือทางกลยุทธ ดังนั้นถาจะนํามาใชใหเกิดผลที่สุด ควรจะนํามาใชใน

ดานของกลยุทธเปนหลัก ไมใชเพียงแคการประเมินผลใหครบทั้ง 5 ดาน เทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

ของการกําหนดตัวชี้วัด (key performance indicators) เนื่องจากตัวชี้วัดที่อยูใน BSC นั้นควรจะเปนตัวชี้วัด

เชิงกลยุทธ (strategic measures) มากกวาตัวชี้วัดที่เปนตัวชี้วัดในการเตือนภัย (safety measures) กอนที่เรา

จะเริ่มทํา BSC องคกรอาจจะมีตัวชี้วัดอยูแลวเปนรอย ๆ ตัวแตการทํา BSC ไมใชการนําเอาตัวชี้วัดในเชิงกล

ยุทธเปนหลัก น่ัน คือ ถาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดีขึ้นยอมทําใหองคการดีขึ้นตามกลยุทธที่กําหนดไว

สวนตัวชี้วัดในการเตือนภัยนั้นจะเปนตัวชี้วัดในการเตอืนภัยมากกวาผลการดําเนินงานนั้นสูงกวาหรือต่ํากวา

เปาหมายที่กําหนด 

 

มติกิารประเมนิประสทิธผิลของการปฏบิัตริาชการ 

 การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ในหมวดผลลพัธการดําเนินการตามหมวด 7 เปน

การตรวจประเมินผลการดําเนินการ และแนวโนมของสวนราชการในมิติตาง ๆ โดยอาศัยหลักการ

ประเมินผลของ balanced scorecard เพื่อใหสอดรับกับระบบการประเมินผลที่สวนราชการไดดําเนนิการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงอยูภายใตกรอบการประเมินผล 4 มิติ ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2551, หนา 150) 

  มติิที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ การประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติดานประสิทธิผลตาม

พันธกิจนั้น เปนการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ 

เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบรกิาร เชน ผลสําเรจ็ในการบรรลเุปาหมายตามแผนยุทธศาสตร

ของสวนราชการความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ เปนตน เปนการตรวจประเมินผลลัพธ  

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ เพื่อใหการดําเนินการบรรลุผลความสําเร็จตาม

ยุทธศาสตร และกลยุทธของแผนปฏบิัติงาน และมคีวามสอดคลองกับยทุธศาสตรภาพรวมทัง้หมดขององคกร 
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รวมทั้งความทาทายและโอกาสในการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรขององคกร โดยการแสดงผลตัวชี้วัด

ความกาวหนา การปรับปรุงและประเมินผลการดําเนนิงานในปจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนม

ผลการดําเนนิการ และผลการดําเนนิการเปรยีบเทียบกับสวนราชการหรอืองคกรอื่นที่มภีารกจิคลายคลงึกัน 

  มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติดานคุณภาพ    

การใหบริการ เปนการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ในการใหบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสรางความพึง

พอใจใหแกผูรับบริการ เชน ความสําเร็จในการดําเนินการปรับปรุงแกไขบริการ ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ เปนตน เปนการตรวจประเมินผลลัพธการดําเนินการ โดยการแสดงผลตัวชี้วัดความกาวหนา 

การปรับปรุงและประเมินผลการดําเนินงานดานการมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อแสดงให

เห็นวาองคกรทําใหผูรับบริการ และผูมสีวนไดสวนเสยีพึงพอใจ และทําใหผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย

กลาวถงึองคกรในทางที่ด ี

  มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานในมิติ

ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เปนการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน การลด

ระยะเวลาการใหบริการ และความคุมคาของการใชเงิน เปนตน เปนการตรวจประเมินผลลัพธของ          

การดําเนนิการดานการปฏบิัตกิารที่สําคัญขององคกร เพื่อใหองคกรบรรลุประสทิธิภาพและประสทิธิผลของ

ระบบงานและกระบวนการทํางาน 

  มติทิี ่4 ดานการพัฒนาองคกร การประเมนิผลการปฏบิัตงิานในมติดิานการพัฒนาองคกร 

เปนการแสดงความสามารถในการเตรียมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร เชน การลด

อัตรากําลังหรือการจัดสรรอัตรากําลังใหทํางานคุมคา การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาตไป

ยังระดับปฏิบัติการ การนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับการปฏิบัติงาน เปนตน เปนการตรวจประเมินผล

ลัพธที่สําคัญขององคกร ในเรื่องการนําองคกรและธรรมาภิบาลการบรรลุแผนเชิงกลยุทธ และความ

รับผิดชอบตอสังคม เพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินที่ดี การเปนองคกรที่มีจริยธรรม รวมทั้งการตรวจ

ประเมินผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร เพื่อแสดงใหเห็นวาองคกรสามารถสรางและรักษาสภาพแวดลอม

ในการทํางานใหมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (productivity) ความผูกพันสงเสริมการเรียนรู และเอื้ออาทรใหแก

บุคลากรทัง้หมดไดดเีพยีงใด 

 ในการประเมินการประเมินประสิทธิผลการบริการขององคการบริหารสวนตําบล เปนการ

ความสําเร็จของประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการและความสามารถในการใหบริการ เพื่อตอบสนองความ

ตองการและความคาดหวังของประชาชนผูรับบรกิารขององคการบรหิารสวนตําบล ที่บรรลวัุตถุประสงคหรือ

เปาหมายของแผนงานการปฏบิัตริาชการของกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น ใหเกดิประโยชนสูงสดุ ประกอบดวย 

  1. ประสิทธิผลตามพันธกิจ หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

เปนไปตามที่วางแผนไว ผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสอดคลองกับนโยบายของกรม

สงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น และแผนพัฒนาตําบล ซ่ึงกอใหเกดิประโยชนสุขแกประชาชน 

  2. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิน่ที่ใหความสําคัญกับผูรับบรกิารในการใหบรกิารที่มคีุณภาพ สรางความพงึพอใจแกประชาชนผูรับบรกิาร 

  3. คุณภาพการใหบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประชาชนมีการสรางความพึงพอใจ

แกประชาชนมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริการประชาชนอยางตอเนื่อง มีการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน

ที่มารับบรกิารของกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น สามารถบรรลุวัตถุประสงคดานคุณภาพการใหบรกิาร 
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  4. การพัฒนาองคกร หมายถึง การวางแผนการพัฒนาบุคลากรความสามารถในการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงขององคการและการพัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ

สรางความพรอมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ มกีารมอบอํานาจการตัดสินใจในการบรหิารงานมกีาร

นําระบบอิเล็กทรอนิคเขามาใชในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหประสบผลสําเร็จ สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคของการพัฒนาองคการ 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวา ประสิทธิผลขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง ความสําเร็จในการปฏิบัติราชการและความสามารถในการใหบริการเพื่อ

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผนงานการปฏิบัติราชการของกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ        

ใน 4 มิติ (สํานักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2549) ประกอบดวย 1) ประสิทธิผลตามพันธกิจ     

2) ประสทิธิภาพของการปฏบิัตริาชการ 3) คณุภาพการใหบรกิาร และ 4) การพัฒนาองคกร 

 
 

บทสรุป 

 องคการบริหารสวนตําบลเปนรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจํานวนมากที่สุด และมี

ความใกลชดิดับวิถชีวิีตความเปนอยู คุณภาพชวิีตของประชาชนในทองถิ่นชนบทมากที่สุด ซ่ึงถอืไดวาองคการ

บรหิารสวนตําบลของไทยเปนรากฐานของการเรียนรูและพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

ที่สําคัญยิ่งและเปนพลวัตสูระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขของประเทศไทยในปจจุบัน ประสิทธิผลขององคการบรหิารสวนตําบลในปจจุบัน สํานักคณะกรรมการ

พัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ไดนําแนวคิดในเรื่องของ balanced scorecard (BSC) ในการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสอดรับกับระบบ

การประเมินผลที่สวนราชการไดดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึงอยูภายใตกรอบการประเมินผล 4 

มติิ ไดแก 1) ประสทิธิผลตามพันธกิจ 2) ประสิทธิภาพของการปฏิบัตริาชการ 3) คุณภาพการใหบริการ และ 

4) การพัฒนาองคกร 

 การบริการหนวยงานราชการตาง ๆ รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะประสบความสําเร็จ    

มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง ซ่ึงปจจัย

กระบวนการบริการ อันประกอบดวยการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดโครงสรางองคการ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย การบริหารแบบมีสวนรวม การสื่อสารขององคการ การรายงานผลลัพธของโครงการ และ

การบริหารงบประมาณ ก็มีความสําคัญเปนอยางมากเชนกัน เพราะในการบริหารกิจการใด ๆ ก็ตามตอง

อาศัยปจจัยกระบวนการบริหาร ในการสนับสนุนการดําเนินกิจการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ เปาหมายที่ไดวางไว 

เพราะปจจัยการบริหารหรือทรัพยากรการบริหารนั้นมีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน เปนอยาง

มากไมวาการบริหารงานนั้นจะเปนการบริหารภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามการนําเอาปจจัยการบริหารมา
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บทสรุป 
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บทคัดยอ 

 วัดเปนศูนยกลางของชุมชนในการปฏบิัตศิาสนกิจ ปลูกฝงคุณธรรม จรยิธรรมใหแกคนในชุมชน 

สั่งสอนใหเปนคนดี ดังนั้น วัดจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอสังคมไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน การบริหาร

จัดการเพื่อใหการดําเนินการของวัดและพระสงฆเปนไปดวยความเรียบรอย มีมหาเถรสมาคมเปนองคกร

ปกครองสูงสุดในการกํากับดูแลการปกครองคณะสงฆ การที่จะบรหิารกจิการคณะสงฆใหเกดิประสทิธิภาพ

ยิ่งขึ้นนั้นจึงตองประยุกตใชปจจัยในการบริหาร กระบวนการบริหารที่เหมาะสม เพื่อสงตอประสิทธิผล     

การบริหารกิจการคณะสงฆซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน ไดแก การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ และการสาธารณะสงเคราะห 

คําสําคัญ; ประสทิธผิล, การบรหิารกจิการคณะสงฆ 

 

Abstract 

 The temples are the community centers for practicing religion and inculcating 

morals and ethics so that the people will be decent. Therefore, the temples play a very 

important role in Thai society both in the past and present. The Sangha Supreme Council of 

Thailand is the ultimate governing body which supervises the administration of the temples and the 

Buddhist monks (Sangha) to be carried out orderly and smoothly.  In order to manage the 

affairs of the Thai Buddhist monks (Sangha) to be more efficient, appropriate administrative factors and 

process must be applied.  To gain the effectiveness of administrating the Thai Buddhist 

monk affairs, six aspects should be taken into account: the governance, religious 

education, educational welfare, religious dissemination, public utilities. and public welfare. 

Key words: Effectiveness, Administration, Sangha affairs. 
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บทนํา  

 ประสิทธิผล (effectiveness) เปนเครื่องมือหรอืตัวบงชใีนการตัดสินวาการบริหารของหนวยงาน

หรือองคใดองคการหนึ่ง สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไวมากนอยเพียงใด 

เปนเรื่องเกี่ยวกับผลทีไดรับและผลสําเร็จของงานมีความเกี่ยวพันกับผลงานที่องคการพึ่งประสงคมี

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของประสิทธิผลองคการ หลากหลายทาน ของประสิทธิผล 

ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบายการพิจารณาทางเลือก โดยใชประสิทธิผล

เปนเกณฑทําไดโดยการวิเคราะหวาทางเลอืกนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรอืไมมากนอยเพยีงใดถาบรรลุ

วัตถุประสงคก็ผานการพจิารณาถาไมบรรลุวัตถุประสงคก็ไมผาน ศุภชัย ยาวะประภาษ (2550, หนา 2) กลาว
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ความหมายของประสทิธผิลองคการ 
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ความสามารถที่องคการจะบรรลุเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งในเชิงผลลัพธและกระบวนการการเลือก

ตัวแปรหรือเรื่องที่นํามาเปนเกณฑในการประเมินผลสะทอนคานิยมของกลุมยุทธศาสตรที่มีอิทธิผลตอการอยู

รอดขององคการสะทอนความสนใจของผูประเมนิและระยะเวลาทีจ่ัดตัง้องคการขึ้นมา  
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 Robbins (1990, p. 77) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง การที่ผูบริหารสามารถใช

ภาวะผูนําเปนศูนยรวมในการจัดการบุคลากรทําใหบุคลากรและประชาชนเกิดความพึงพอใจเปนผลทําให

การดําเนนิงานขององคการมปีระสทิธิผลสอดคลองกับวัตถุประสงคองคการ (Hoy and Miskel (1991, p. 51) 

 สรุปไดวา ประสิทธิผลองคการ หมายถึง ความสําเร็จของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

องคการที่บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของแผนงานการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานขององคการ 

จะตองมทีศิทางยุทธศาสตรหรอืเปาประสงคในการพัฒนาที่ชัดเจนมกีระบวนการปฏบิัตงิานหรอืระบบการปฏบิัตงิาน

ที่เปนมาตรฐานสากล รวมถงึมกีารตดิตามประเมนิผลหรอืพัฒนาองคการตองปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนระบบ 

 

ระดับของประสทิธผิลองคการ 

 ประสทิธผิลองคการอาจพจิารณาเปน 2 ระดับ คอื  

 1. ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือปฏิบัติ

กิจกรรมใด ๆ แลวประสบความสําเร็จ ทําใหบังเกิดผลตรงและครบถวนตามที่มีวัตถุประสงคไวผลที่เกิดขึ้น  

มีลักษณะคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความมีคุณคา ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวัดและความตองการ

ของหมูคณะ สังคม และผูนําผลนั้นไปใชเปนผลที่ไดจากการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ คือ เปนการปฏิบัติ

ดวยความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติดวยการเลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุด

ที่จะทําใหบรรลุทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางสูงสุดแตใชทุน ทรัพยากร และระยะเวลานอยที่สุด       

2. ประสทิธผิลขององคกร ประกอบดวย 1) การผลติ (production) องคการมปีระสทิธิผลถาองคการสามารถ

ดําเนินการผลิตใหไดผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดตรงกับความตองการขององคการ               

2) ประสิทธิภาพ (efficiency) องคการที่มีประสิทธิผลถาอัตราสวนระหวางปจจัยทรัพยากร (input) ที่ใชกับ

ผลผลิต (output) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใชทรัพยากรไดคุมคา 3) ความพึงพอใจ (satisfaction) 

องคการมปีระสทิธผิลถาผลการดําเนนิงานขององคการนํามาซ่ึงความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและ

ความคาดหวังของสมาชิกในองคการ 4) การปรับเปลี่ยน (adaptiveness) องคการมปีระสทิธผิลถาองคการมี

กลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในองคการ

และภายนอกองคการ 5) การพัฒนา (development) องคการมีประสิทธิผลถาองคการสามารถเพิ่มพูน

ศักยภาพ (potential) และวิสัยสามารถ (capacity) ขององคการที่เจริญกาวหนาตามการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมความหมายของประสิทธิผลทั้งระดับบุคคลและระดับองคการมีความหมายครอบคลุมทั้งผล

การดําเนินงานที่สนองวัตถุประสงคไดผลดีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และยังครอบคลุมถึงกระบวนการ

ดําเนนิงานที่ใชทรัพยากรอยางคุมคาและใชวิธกีารปฏบิัตทิี่เหมาะสม 

 

ประเภทและแนวทางการวัดประสทิธผิลองคการ 

 เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2551, หนา 102-103 อางถึงในทวีลาภ แสนพาน, 2561, หนา 51) 

กลาววา การประเมินผลหรือการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงานแบงออกไดเปน 3 ประเภท ตามระยะเวลาที่

ทําการประเมนิ ดังนี้ 

  1. การประเมินระหวางการดําเนินงานเปนการประเมินเพื่อติดตามดูผลผลิตของโครงการ   

ในขณะที่โครงการนั้น ๆ กําลังดําเนินอยูการประเมินประเภทนี้ใหขอมูลเชิงวิเคราะหที่จําเปนแกผูจัดการ



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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โครงการและผูตัดสนิใจเพื่อปรับนโยบาย วัตถุประสงค ตลอดจนการจัดการทรัพยากรของโครงการ ผลจาก

การประเมนิระหวางดําเนนิการนี้อาจจะใหสารสนเทศที่เปนประโยชนสําหรับการวางแผนโครงการใหมไดดวย 

  2. การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เปนการประเมินเพื่อวิเคราะหผลผลิต ทั้งหมดที่เกดิเมื่อ

สิ้นสุดโครงการ การประเมินประเภทนี้ใหสารสนเทศที่จําเปนทั้งหมดแกผูตัดสินใจและผูแผนสําหรับใชเพื่อ

การวางแผนโครงการใหมและเพื่อเปนแนวทางการประเมนิผลในอนาคตตอไป 

    3. การประเมนิยอนหลัง เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบยอนหลังเมื่อโครงการสิ้นสุดไปแลว

ในชวงระยะเวลาหนึง่วามผีลกระทบจากโครงการหรอืไมอยางไร 

 นอกจานี้ วันชัย  มีชาติ( 2550, หนา 14) ไดกลาวไววา การดําเนินการใด ๆ ขององคกรจะตอง

เกี่ยวของกับคนจํานวนมากทั้งภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงบุคคลตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแตมีความตองการ   

ความคาดหวังและมมุีมมองขององคกรที่แตกตางกันออกไป การที่จะสรุปวาองคกรมประสทิธิผลหรอืองคกร

ดําเนินงานไดสําเร็จเพียงใดนั้น จึงเปนเรื่องที่กลาวไดยาก ทั้งนี้เพราะบุคคลที่เกี่ยวของเหลานั้นมีมุมมอง      

ที่แตกตางกันน่ันเอง จึงไดมีผูพยายามคิดคนวิธีการและสรางแนวทางเพื่อจะนํามาใชวัดความมีประสิทธิผล

การดําเนนิงานขององคการซ่ึงประกอบดวย 5 แนวทาง ดังนี้  

  1. แนวทางการประเมินประสทิธิผลองคการจากการบรรลุเปาหมายขององคการ (The Goal 

Attainment Approach) แนวความคิดนี้มีความเชื่อวาองคการตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค 

ความสําเร็จจริงสามารถวัดไดจากระดับของการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวหากองคการไมสามารถ

ดําเนินงานไดตามเปาหมายที่จัดตั้งขึ้นถือไดวาองคการไมประสบผลสําเร็จหรือไมมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

แนวความคิดนี้มีความเชื่อวาองคการเปนผลผลิตของระบบเหตุผลเกิดจากการมีเปาหมายและ

ตองมีการดํา เนินการเพื่อใหไดผลตามที่ตองการ องคการที่จะสามารถเลือกใชแนวทางนี้ไดจะตองมี

ลักษณะการจัดองคการที่มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจนมีความเปนไปได มคีวามเห็นพองตองกันของ

ผูมีสวนเกี่ยวของและตองสามารถวัดผลสําเร็จของเปาหมายไดอยางแทจริงการวัดประสิทธิผลขององคการ

จากการบรรลุเปาหมายจะตองพิจารณาถึงระดับของเปาหมายขององคกรโดย (1)เปาหมายทุกระดับจะตอง

สอดคลองเชื่อมโยงกัน (2) เปาหมายเชิงระบบเปนเปาหมายที่ตองการใหทุกสวนหรือทุกหนวยงานยอย ๆ    

ในองคกรสามารถทําหนาที่ไดบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกัน ทั้งในฝายบริหารและฝายปฏิบัติ (3) 

เปาหมายของสมาชิกในองคการหรือเปาหมายในระดับผูปฏิบัตกิารที่มีการระบุขั้นตอนการปฏบิัติงานเพื่อให

บรรลเุปาหมายไวอยางชัดเจน ซ่ึงจะเปนเครื่องมอืที่ชวยใหผูบรหิารที่เกี่ยวของนํามาใชในการบรหิารใหเปนไป

ตามแผนการปฏบิัตอิยางมประสทิธิภาพ  

 2. แนวทางการประเมินประสิทธิผลองคการเชิงระบบ (system approach) เปนแนวความคิด     

ในการวัดประสิทธิผลขององคการที่พยายามสรางความสมบูรณในการ วัดผลสําเร็จในการทํางานของ

องคการใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยมีความเชื่อพื้นฐานวาการทํางานขององคการนั้นเปนระบบยอย

ระบบหนึ่งในสังคมที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมการทํางานขององคการจะมลีักษณะเปนกระบวนการ

โดยองคการจะรับ ปจจัยนําเขา (input) มาจากสภาพแวดลอมและทําหนาที่ในการแปรสภาพ (conversion 

processes) ปจจัยนําเขาใหเปนผลผลติ (outputs) ขององคการและสงมอบผลผลิตดังกลาว แกสภาพแวดลอม 

องคการจะทําหนาที่อยูไดเมื่อผลผลิตขององคการยังเปนที่ตองการของสภาพแวดลอมอยูเมื่อองคการจะตอง

ทําหนาที่ในลักษณะที่เปนกระบวนการ การวัดผลความสําเร็จขององคการจากผลผลิต หรือการทํางาน       

ใหไดผลตามเปาหมายที่วางไว จึงไมเพียงพอและไมสามารถอธิบายประสิทธิผลขององคการทั้งหมดได      
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  4. แนวทางการประเมินผลองคการจากผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ (the stakeholders 

approach/the strategic constituencies approach) แนวทางการประเมินประสิทธิผลองคการจากผูมีสวนได

สวนเสียขององคการหรือผูมีอิทธิผลขององคการเปนการวัดประสิทธิผลที่รวมสมัย กลาวคือเปนการพิจารณา

องคการในฐานะที่ทํางานอยูใตสภาพแวดลอมแบบเปดที่มผีลกระทบตอสภาพแวดลอมและไดรับอทิธิพลจาก

สภาพแวดลอมตลอดเวลา ดังนั้นการดําเนนิงานขององคการจะตองเกี่ยวของกับตัวบุคคลตาง ๆ จํานวนมาก

การดําเนินงานองคการในลักษณะนี้ จึงมีมิติของการเมืองเขามาแทรกอยูดวยทางการประเมินประสิทธิผล

องคการตามแนวทางนี้มคีวามเชื่อพื้นฐานที่สําคัญ 

  5. แนวทางการประเมนิประสทิธิผลองคการจากการเลอืกใหความสําคัญกบัคานยิม การวัด

ประสิทธิผลองคการจะไมสามารถกําหนดกฎเกณฑการวัดที่ดีที่สุดหรือเปนที่ยอมรับของทุกฝายได การวัด

ประสิทธิผลมีลักษณะเปนอัตวิสยัและขึ้นอยูกับคานยิมและผลประโยชนของผูเกี่ยวของ ประสิทธผิลองคการ

จงึเปนเรื่องของการแขงขันของคานยิมที่มคีวามแตกตางกันในองคกร การวัดประสทิธิผลองคการจะพจิารณาใน 3 มติ ิ
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องคการกับสภาพแวดลอมไวใหได (Heffron, 1989, P. 331) และสามารถทําหนาที่ในทุกขั้นตอนการทํางาน

ไดดีทั้งในแงการแสวงหาปจจัยนําเขากระบวนการในการแปรสภาพปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิตและการสง

มอบผลติภัณฑออกสูสภาพแวดลอม การขาดในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งยอมสะทอนปญหาในเรื่อง

ประสทิธิผลองคการ ซ่ึงเกณฑที่ใชวัดประสทิธผิลองคการก็จะประกอบดวยเกณฑในดานตาง 

  4. แนวทางการประเมินผลองคการจากผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ (the stakeholders 

approach/the strategic constituencies approach) แนวทางการประเมินประสิทธิผลองคการจากผูมีสวนได

สวนเสียขององคการหรือผูมีอิทธิผลขององคการเปนการวัดประสิทธิผลที่รวมสมัย กลาวคือเปนการพิจารณา

องคการในฐานะที่ทํางานอยูใตสภาพแวดลอมแบบเปดที่มผีลกระทบตอสภาพแวดลอมและไดรับอทิธิพลจาก

สภาพแวดลอมตลอดเวลา ดังนั้นการดําเนนิงานขององคการจะตองเกี่ยวของกับตัวบุคคลตาง ๆ จํานวนมาก

การดําเนินงานองคการในลักษณะนี้ จึงมีมิติของการเมืองเขามาแทรกอยูดวยทางการประเมินประสิทธิผล

องคการตามแนวทางนี้มคีวามเชื่อพื้นฐานที่สําคัญ 

  5. แนวทางการประเมนิประสทิธิผลองคการจากการเลอืกใหความสําคัญกบัคานยิม การวัด

ประสิทธิผลองคการจะไมสามารถกําหนดกฎเกณฑการวัดที่ดีที่สุดหรือเปนที่ยอมรับของทุกฝายได การวัด

ประสิทธิผลมีลักษณะเปนอัตวิสยัและขึ้นอยูกับคานยิมและผลประโยชนของผูเกี่ยวของ ประสิทธิผลองคการ

จงึเปนเรื่องของการแขงขันของคานยิมที่มคีวามแตกตางกันในองคกร การวัดประสทิธิผลองคการจะพจิารณาใน 3 มติ ิ

 

 

 



JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

Volume 1 No.2 September-December 2021
96  

96 

 

หลักการบริหารกิจการคณะสงฆ 

 คําวา การบริหาร ในภาษาอังกฤษมักใชอยูสองคํา คือ “administration” และ “management” 

ความแตกตางของสองคํานี้  คือ “administration” นิยมใชไปในทางการบริหารราชการ สวนคําวา                

“management” นิยมใชไปในทางบริหารธุรกิจ แตสองคํานี้ก็อาจใชแทนกันได ซ่ึงหมายถึงการบริหาร

เชนเดียวกัน นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารหลายทัศนะแตกตางกันวา การบริหารเปนทั้ง

ศาสตรและศิลปในแงของศาสตร คือ ที่รวมของความรูสามารถจัดหมวดหมูเพื่อการศึกษาได ในแงของศิลป 

คือ เปนทักษะเกิดจากความชํานาญในการปฏิบัติงาน รวมความแลวสามารถเปนไดหลายประเด็น ไดแก       

1. เปนการจัดการโดยมนุษย 2. เปนการตัดสินใจ และเปนกระบวนการของการรวบรวมและแจกแจง

ทรัพยากรเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคที่ตัง้ไวขององคการ 3. เปนความรวมมอืและการประสานงานกันระหวาง

มนุษยและทรัพยากรทางวัตถุอื่น ๆ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวขององคการ 4. เปนการดําเนนิงานเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยอาศัยทรัพยากร ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 5. เปนการใช

ศลิปะในการทาํงานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอื่น (สมยศ นาวีการ (2555, หนา 20) 

 ดังนั้น การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคโดยการใชกระบวนการอยางมีระเบียบโดยอาศัย

ทรัพยากรทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ ดังนั้น การบริหารจึงเปนกระบวนการ     

ที่ผูบรหิารจําเปนตองใชทัง้ “ศาสตร” และ “ศลิป” ในการชักจูงใหคนหันมาชวยเหลอืงานขององคการ เพื่อให

เกิดความรวมมือรวมใจกันในการทํางานใหไดรับผลสําเร็จตามจุดหมายที่วางไวอยางเหมาะสมกับ

สถานการณโดยที่ผูบริหารตองทําหนาที่เปนทั้งหัวหนา ผูนํา ผูประสานงานอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัย

กระบวนการ 7 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดการดานบุคคล การอํานวยการ           

การประสานงาน การรายงาน และการจัดการงบประมาณเมื่อกลาวถึงคําวา การบริหารสวนใหญมักจะนึก

ถึงการบริหารราชการคําศัพทที่ใชมี 2 คํา คือ การบริหาร (administration) นิยมใชกับการบริหารราชการ

หรือการจั ดการเกี่ ย วกั บนโยบาย  ศัพท อี กคํ าหนึ่ ง  คื อ  การจั ดการ  (management) นิ ยม ใชกั บ                 

การบริหารธุรกิจเอกชนหรือการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว อยางไรก็ตามคําวา การบริหาร กับคํา

วาการจัดการใชแทนกันได มคีวามหมายเหมอืนกัน (สมคดิ บางโม, 2558, หนา 61)  

 สําหรับการบริหารกิจการคณะสงฆเปนภาระหนาที่โดยตรงของพระสังฆาธิการทุกระดับที่มี

ความสําคัญตอพระศาสนาเปนอยางยิ่ง ดังเชนที่  ความเรียบรอยดีงามของประเทศชาติเกิดไดจาก

ความสําเร็จของการบริหารจัดการของแตละชุมชน ฉันใด ความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆก็เกิดไดจาก

ความสําเร็จของการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในแตละระดับฉันนั้น โดยที่ขอบขาย

ของการบริหารนี้ หมายถึง งานทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษา

สงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณสงเคราะห และดานการสาธารณูปการ 

 สรุป การบริหารกิจการคณะสงฆ หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับภาระหนาที่โดยตรงของ   

พระสังฆาธิการที่มีความสําคัญตอพระศาสนาเปนอยางยิ่งเพื่อความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆ 

ประกอบดวย งานทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห       

ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณสงเคราะห และดานการสาธารณูปการ 
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ปจจัยสําคัญในการบริหาร 

 ในการบริหารจะตองใชความรูทั้งที่เปนศาสตรและศิลปเพื่อเอาคนทรัพยากรมารวมกันแลว

อํานวยการใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการปจจัยในการบรหิารที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

 1. คนหรือบุคคล (man) เปนปจจัยสําคัญของการบริหารงาน หนวยงานหรือองคการตาง ๆ 

จําเปนตองมีคนที่ปฏิบัติงาน ผลงานที่ดีจะออกมาไดตองประกอบดวยบุคคลที่มีคุณภาพและ มีความรับผิดชอบ      

ตอองคการหรอืหนวยงานนัน้ ๆ  

 2. เงิน (money) หนวยงานจําเปนที่จะตองมีงบประมาณเพื่อการบริหารงานหากขาด 

งบประมาณ การบรหิารงานของหนวยงานก็ยากที่จะบรรลุเปาหมาย  

 3. ทรัพยากรหรือวัตถุ (material) การบริหารจําเปนตองมีวัสดุอุปกรณหรือทรัพยากรในการบริหาร 

หากหนวยงานขาดวัสดุอุปกรณหรือทรัพยากรในการบริหารแลวก็ยอมจะเปนอุปสรรคหรือก็ใหเกิดปญหา  

ในการบรหิารงาน  

 4. การจัดการ (management) เปนภารกิจของผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาโดยตรง คือ เปน

กลไกและตัวประสานที่สําคัญที่สดุในการประมวล ผลักดันและกํากับปจจัยตาง ๆ ทั้ง 3 ประการใหสามารถ

ดําเนนิไปไดโดยมปีระสทิธภิาพจนบรรลุเปาหมายของหนวยงานตามที่ตองการ  

 ปจจัยในการบริหารทั้ง 4 ประการนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัดการ เพราะประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลของการจัดการขึ้นอยูกับความสมบูรณและคุณภาพของปจจัยดังกลาวนี้ 

 

กระบวนการบริหาร 

 Gulick and Urwick (1973 อางถึงใน สัญญา สัญญาวิวัฒน. 2540, หนา 47-48) กระบวนการ

บริหาร (process of administration) หรือการประกอบการในทางบริหารซ่ึงบางที่จัดวาเปนหนาที่ของ         

นักบริหาร ไดมีผูใหความเห็นถึงลําดับขั้นที่สําคัญของกระบวนการบริหารไวแตกตางกัน” วากระบวนการ

บรหิารยอมประกอบดวยขัน้ตอนที่สําคัญ 7 ประการ หรอืที่เรยีกกันยอ ๆ  วา POSDCoRB ซ่ึงอธิบายตามความหมายได ดังนี้ 

  1. การวางแผน (planning), หนา P หมายถึง การจัดการโครงการ และแผนปฏบิัติรวมทัง้วิธี

ปฏบิัตงิานไวลวงหนาเพื่อใหบรรลุวัตถปุระสงคของหนวยงาน 

  2. การจัดองคการ (organizing), หนา O หมายถึง การกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน 

การจัดสายงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

  3. การจัดการดานบุคคล (staffing), หนา S หมายถึง การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การ

พัฒนาบุคลากร การเสรมิสรางบรรยากาศการทํางานทีด่ ี

  4. การอํานวยการ (directing), หนา D หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การบังคับ

บัญชา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฐานะผูบริหารเปนหัวหนาหนวยงานตองรูจักใชภาวะเปนผูนํา 

เสรมิสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

  5. การประสานงาน (co-ordinating), หนา Co หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหเกิดความ

รวมมอืจากทุกฝายในหนวยงานที่จะทําใหงานมุงไปสูวัตถุประสงคเดยีวกัน 

  6. การรายงาน (reporting), หนา R หมายถงึ การประชาสัมพันธหนวยงาน และรายงานผลการปฏบิัตงิาน 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ปจจัยสําคัญในการบริหาร 
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 ปจจัยในการบริหารทั้ง 4 ประการนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัดการ เพราะประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลของการจัดการขึ้นอยูกับความสมบูรณและคุณภาพของปจจัยดังกลาวนี้ 

 

กระบวนการบริหาร 

 Gulick and Urwick (1973 อางถึงใน สัญญา สัญญาวิวัฒน. 2540, หนา 47-48) กระบวนการ

บริหาร (process of administration) หรือการประกอบการในทางบริหารซ่ึงบางที่จัดวาเปนหนาที่ของ         

นักบริหาร ไดมีผูใหความเห็นถึงลําดับขั้นที่สําคัญของกระบวนการบริหารไวแตกตางกัน” วากระบวนการ

บรหิารยอมประกอบดวยขัน้ตอนที่สําคัญ 7 ประการ หรอืที่เรยีกกันยอ ๆ  วา POSDCoRB ซ่ึงอธิบายตามความหมายได ดังนี้ 

  1. การวางแผน (planning), หนา P หมายถึง การจัดการโครงการ และแผนปฏบิัติรวมทัง้วิธี

ปฏบิัตงิานไวลวงหนาเพื่อใหบรรลุวัตถปุระสงคของหนวยงาน 

  2. การจัดองคการ (organizing), หนา O หมายถึง การกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน 

การจัดสายงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

  3. การจัดการดานบุคคล (staffing), หนา S หมายถึง การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การ

พัฒนาบุคลากร การเสรมิสรางบรรยากาศการทํางานทีด่ ี

  4. การอํานวยการ (directing), หนา D หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การบังคับ

บัญชา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฐานะผูบริหารเปนหัวหนาหนวยงานตองรูจักใชภาวะเปนผูนํา 

เสรมิสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

  5. การประสานงาน (co-ordinating), หนา Co หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหเกิดความ

รวมมอืจากทุกฝายในหนวยงานที่จะทําใหงานมุงไปสูวัตถุประสงคเดยีวกัน 

  6. การรายงาน (reporting), หนา R หมายถงึ การประชาสัมพันธหนวยงาน และรายงานผลการปฏบิัตงิาน 
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  7. การจัดการงบประมาณ (budgeting), หนา B หมายถึง การวางหลักการ และวิธีการของ

งบประมาณ และ วิธีการงบประมาณ 

 

ภารกจิของงานคณะสงฆ 

 การบริหารกิจการคณะสงฆเปนภาระหนาที่โดยตรงของพระสังฆาธิการที่มีความสําคัญตอ  

พระศาสนาเปนอยางยิ่ง ดังเชน ความเรียบรอยดีงามของประเทศชาติเกดิไดจากความสําเร็จของการบรหิาร

จัดการของแตละชุมชนฉันใด ความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆก็เกิดจากความสําเร็จของการบริหาร

จัดการกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในแตละระดับฉันนั้น โดยที่ขอบขายของการบริหารนี้ หมายถึง 

งานทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ

พระพุทธศาสนา ดานการสาธารณสงเคราะห และดานการสาธารณูปการ ดังนั้น มหาเถรสาคมเปนองคกร

สูงสุดของการปกครองคณะสงฆ มีหนวยงานปกครองลดหลั่นกันตามสายงานทั้งในสวนกลางและในสวน

ภูมิภาค การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค โดยแตงตั้งเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ       

เจาคณะตําบลเจาอาวาสรับผิดชอบดูแลปกครองพระภิกษุสงฆสามเณรและสมาชิกภายในวัดมีบทบาท

สนับสนุนดานศาสนสงคเคราะห โดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนสํานักเลขาธิการมหาเถร

สมาคม ในหัวขอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆนี้ ผูเขียนจักไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาระ

งานทั้ง 6 ดาน และแนวคิดเกี่ยวกับผูปฏิบัติหนาที่โดยตรง คือ พระสังฆาธิการ ภารกิจของคณะสงฆมี 6 

ประการ โดยใชกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) วาดวยระเบยีบการปกครองคณะสงฆ ดังนี้ 

 1. การปกครอง คือ การควบคุมดูแลรักษาควบคุมใหทานอยูในที่ที่ทานควรอยู ดังนั้นจะเห็นได

วา งานการควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามเปนงานเกี่ยวกับการปกครองพระภิกษุ 

สามเณร ตลอดจนคฤหัสถที่อยูภายในวัดใหประพฤตปิฏบิัตตินไดถูกตอง  

 2. การศกึษา คอื การจัดสภาพการเรยีนรูทั้งในและนอกหลักสตูรเนนการเรยีนการสอนวิชาการ

ตามหลักสูตรเปนงานหลักและมกีารศกึษาอบรมเปนงานรองภายใตหลักการศกึษา 3 ประการ คอื ศีล เรยีน

เรื่องศลี คอื ระเบยีบวินัย เพื่อเปนเครื่องมอืในการพัฒนาพฤตกิรรมใหสะอาด สมาธิ เรยีนเรื่องสมาธิ คอื วิธี

ทําจิตใจใหสงบ เพื่อใชเปนเครื่องมอืในการพัฒนาสภาพจติใจใหม่ันคง ปญญา เรยีนเรื่องปญญา คือ ความรู

ทั่วไปเพื่อใชเปนเครื่องมอืในการพัฒนา 

 3. การศกึษาสงเคราะห คอื กระบวนการสงเคราะหปวงชนทัง้กอนวัยเรยีนในวัยเรียนและพนวัย

เรียนใหไดรับกรศึกษาเลาเรียนอยางตอเนื่องในเรื่องตาง ๆ ตามสมควรแกอัตภาพในลักษณะการศึกษาแหง

ชวิีตเนนกลุมเยาวชนเปนเปาหมายหลัก สวนคนกลุมอื่นถอืเปนเปาหมายรอง 

 4. การเผยแผ คือ กระบวนการประกาศพระพุทธศาสนา เนนการออกไปใหการอบรมสั่งสอน

หรือรอใหผูฟงเขามาขอรับการอบรมสั่งสอนเปนหลัก ตามพระพุทธประสงค 3 ประการ คือเพื่อการบําเพ็ญ

ประโยชนตอปวงชนเพื่อการเสรมิสรางความผาสุกแกปวงชน เพื่อแสดงเมตตานุเคราะหตอชาวโลกทัง้ปวง 

 5. การสาธารณูปการ คือ กระบวนการบําเพ็ญสาธารณประโยชนเนนกิจกรรมการพัฒนา

ภายในวัดเปนงานหลัก ถืองานอื่นเปนงานรองภายใตหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ ดูแลรักษาของเกาไว    

ใหไดและสรางสรรคพัฒนาของใหมใหงอกเงย 
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 6. การสาธารณสงเคราะห คือ กระบวนการสงเคราะหปวงชนทั้งปวงประสบภัยพิบัติจากวินาศภัย 

อุบัตภัิยและสาธารณภัย ซ่ึงไดแก ภัย คอื ความยากจน ความเจ็บไข ความไมรู ทั้ง 3 ประการ นี้ คกุคามย่ํายี

ปวงชนชาวไทยอยูทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่งคนไทยในชนบท 

 สรุปไดวา งานของคณะสงฆ คือ สิ่งหรือธุระที่คณะสงฆตองทํา เพราะเปนหนาที่ของคณะสงฆ

โดยตรง เปนกิจการขององคกรปกครองคณะสงฆทุกสวนโดยถือปฏิบัติตามธรรมวินัยและพระราชบัญญัติ

คณะสงฆหรือกฎหมาย ซ่ึงผูเขียนไดนําตัวแปรของการบริหารกิจการคณะสงฆ จากงานของพระราชปริยัติ

โมลี, 2554, หนา 31) มาปรับใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ และนําไปใชสําหรับตั้งคําถามเกี่ยวกับ

การบริหารกิจการคณะสงฆไทยออกเปน 6 ดาน และการบริหารกิจการคณะสงฆนั้นจะมีประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้นเมื่อคณะสงฆนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในการดําเนินงานตาง ๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดความเรียบรอยดี

งามตอคณะสงฆ และเปนการปรับวัฒนธรรมองคกรของคณะสงฆใหเขากับยุคสมัยในปจจุบัน การบริหาร

กิจการคณะสงฆตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธของคณะสงฆภาค 3 มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเพื่อ การบริหารกิจการคณะสงฆ 2) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจการ

คณะสงฆของคณะสงฆภาค 3 และ 3) เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆตามหลักธรรมาภิบาล

เชิงพุทธ พบวา การบริหารกิจการคณะสงฆเกิดขึ้นภายหลังที่พระพุทธองคทรงแสดงพระธรรมเทศนา เกิด

พระปญจวัคคียและทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น ในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เกิด “มหาเถร

สมาคม” ขึ้นและไดพัฒนามาโดยลําดับ มีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธานกรรมการและสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาตเิปนเลขาธิการ เพื่อบรหิารงานกจิการคณะสงฆผานชองทางของหนวยงานปกครอง

ตามลําดับชั้น นอกจากนี้แลวกําหนดใหมีการทํางาน 6 ดาน กลาวคือ ดานการปกครอง ดานการศาสน

ศกึษา ดานการศกึษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ ดานการสาธารณ

สงเคราะห หลักธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบโครงสรางและกระบวนการตาง ๆ ที่วางกฎเกณฑของสังคม

เพื่อพัฒนาและอยูรวมกันอยางมีสันติสุขประกอบดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก

ความมสีวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา โดยหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ

ที่ใชในงานวิจัยนี้คือ พรหมวิหาร อทิธบิาท สังคหวัตถุ สารณียธรรม สัปปุรสิธรรม และอปรหิานิยธรรม ทัง้นี้

เพื่อใชเปนเครื่องมือที่จะทําใหภาคกิจทั้ง 6 ดานบรรลุเปาหมาย สภาพการบรหิารกจิการคณะสงฆของคณะ

สงฆภาค 3 ที่ไดจากแบบสอบถาม พบวา ภาพรวมในทุกประเด็นคําถามอยูในระดับที่ดีมาก (มากกวา 4.0 

ทุกขอ) อยางไรก็ตาม ผลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกยังคง พบวาสภาพการบริหารกิจการคณะสงฆของ

คณะสงฆภาค 3 นั้นยังมีประเด็นปญหา อุปสรรค ที่ทําใหตองวิเคราะหทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะ

คุกคาม (SWOT analysis) และบูรณาการหลักการตาง ๆ จนเกิดรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆตาม

หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธที่เรียกวา“6D+3M” โดย “6D” หมายถึง ภารกิจทั้ง 6 ดานของคณะสงฆ ซ่ึงเนน

หลักธรรมาภบิาลเชงิพุทธและหลักพุทธธรรมที่แตกตางกันไปตามภาระหนาที่ในภารกจิดานนัน้ ๆ และ “3M” 

หมายถงึ การจัดบุคคลากร (man) การจัดงบประมาณ (money) และ การปฏบิัตกิาร (management)  

 

 

 

 

 



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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 6. การสาธารณสงเคราะห คือ กระบวนการสงเคราะหปวงชนทั้งปวงประสบภัยพิบัติจากวินาศภัย 

อุบัตภัิยและสาธารณภัย ซ่ึงไดแก ภัย คอื ความยากจน ความเจ็บไข ความไมรู ทั้ง 3 ประการ นี้ คุกคามย่ํายี

ปวงชนชาวไทยอยูทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่งคนไทยในชนบท 

 สรุปไดวา งานของคณะสงฆ คือ สิ่งหรือธุระที่คณะสงฆตองทํา เพราะเปนหนาที่ของคณะสงฆ

โดยตรง เปนกิจการขององคกรปกครองคณะสงฆทุกสวนโดยถือปฏิบัติตามธรรมวินัยและพระราชบัญญัติ

คณะสงฆหรือกฎหมาย ซ่ึงผูเขียนไดนําตัวแปรของการบริหารกิจการคณะสงฆ จากงานของพระราชปริยัติ

โมลี, 2554, หนา 31) มาปรับใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ และนําไปใชสําหรับตั้งคําถามเกี่ยวกับ

การบริหารกิจการคณะสงฆไทยออกเปน 6 ดาน และการบริหารกิจการคณะสงฆนั้นจะมีประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้นเมื่อคณะสงฆนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในการดําเนินงานตาง ๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดความเรียบรอยดี

งามตอคณะสงฆ และเปนการปรับวัฒนธรรมองคกรของคณะสงฆใหเขากับยุคสมัยในปจจุบัน การบริหาร

กิจการคณะสงฆตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธของคณะสงฆภาค 3 มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมเพื่อ การบริหารกิจการคณะสงฆ 2) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารกิจการ

คณะสงฆของคณะสงฆภาค 3 และ 3) เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆตามหลักธรรมาภิบาล

เชิงพุทธ พบวา การบริหารกิจการคณะสงฆเกิดขึ้นภายหลังที่พระพุทธองคทรงแสดงพระธรรมเทศนา เกิด

พระปญจวัคคียและทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น ในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เกิด “มหาเถร

สมาคม” ขึ้นและไดพัฒนามาโดยลําดับ มีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธานกรรมการและสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาตเิปนเลขาธิการ เพื่อบรหิารงานกจิการคณะสงฆผานชองทางของหนวยงานปกครอง

ตามลําดับชั้น นอกจากนี้แลวกําหนดใหมีการทํางาน 6 ดาน กลาวคือ ดานการปกครอง ดานการศาสน

ศกึษา ดานการศกึษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ ดานการสาธารณ

สงเคราะห หลักธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบโครงสรางและกระบวนการตาง ๆ ที่วางกฎเกณฑของสังคม

เพื่อพัฒนาและอยูรวมกันอยางมีสันติสุขประกอบดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก

ความมสีวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา โดยหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ

ที่ใชในงานวิจัยนี้คือ พรหมวิหาร อทิธิบาท สังคหวัตถุ สารณียธรรม สัปปุรสิธรรม และอปรหิานิยธรรม ทัง้นี้

เพื่อใชเปนเครื่องมือที่จะทําใหภาคกิจทั้ง 6 ดานบรรลุเปาหมาย สภาพการบรหิารกจิการคณะสงฆของคณะ

สงฆภาค 3 ที่ไดจากแบบสอบถาม พบวา ภาพรวมในทุกประเด็นคําถามอยูในระดับที่ดีมาก (มากกวา 4.0 

ทุกขอ) อยางไรก็ตาม ผลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกยังคง พบวาสภาพการบริหารกิจการคณะสงฆของ

คณะสงฆภาค 3 นั้นยังมีประเด็นปญหา อุปสรรค ที่ทําใหตองวิเคราะหทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะ

คุกคาม (SWOT analysis) และบูรณาการหลักการตาง ๆ จนเกิดรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆตาม

หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธที่เรียกวา“6D+3M” โดย “6D” หมายถึง ภารกิจทั้ง 6 ดานของคณะสงฆ ซ่ึงเนน

หลักธรรมาภิบาลเชงิพุทธและหลักพุทธธรรมที่แตกตางกันไปตามภาระหนาที่ในภารกจิดานนัน้ ๆ และ “3M” 

หมายถงึ การจัดบุคคลากร (man) การจัดงบประมาณ (money) และ การปฏบิัตกิาร (management)  
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บทสรุป 

  การบรหิารจัดการเพื่อใหการดําเนินการของวัดและพระสงฆเปนไปดวยความเรียบรอย มีมหาเถรสมาคม

เปนองคกรปกครองสูงสุดในการกํากับ ดูแล ปกครองคณะสงฆ ซ่ึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดอํานาจหนาที่ ไว 5 ขอ ไดแก 

ปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม ปกครองและกําหนดการบรรพชา สามเณรควบคุม

และสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ และการสาธารณ

สงเคราะห การที่จะบริหารกิจการคณะสงฆใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นจึงตองอาศัยหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารกิจการคณะสงฆ เพราะการบรหิารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนหลักสําคัญวาถาการบริหาร

มีความยุติธรรม โปรงใส สามารถตรวจสอบได และใหประชาชนมีสวนรวมเพื่อที่จะกําหนดแนวทางพัฒนา

รวมกัน นอกจากทําใหบรรยากาศในคณะสงฆมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและยังสงผลตอ

ประสทิธิผลในการปฏบิัตงิาน 
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หลักเกณฑและแนวปฏบิัตใินการเตรยีมตนฉบับบทความ 

เพื่อลงตพีมิพในวารสารวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือในการเขียนบทความสําหรับผูที่มีความประสงค ในการสง

บทความเขารวมตีพิมพลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบดวย ขอมูล

เบื้องตนของสารสาร หลักเกณฑในการเตรียมตนฉบับบทความ แนวปฏิบัติในการเตรียมตนฉบับบทความ 

ทัง้บทความวิจัยและบทความวิชาการ รูปแบบการเขยีนอางองิ โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

 

ขอมูลเบื้องตนของสารสาร 

 1. ชื่อวารสาร  : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   : Journal of Management Science Sakon Nakhon Rajabhat University 

 2. เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (International Standard Serial Number - ISSN) 

   ISSN    2774-0072 (Print) 

   ISSN    2774-0390 (Online) 

 3. วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและเผยแพรบทความวิชาการและบทความวิจัยในกลุมสาขา

สังคมศาสตร ของคณาจารย นักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 4. ประเภทผลงานตพีมิพ ประกอบดวย บทความวิชาการ/บทความปรทิัศน บทความวิจัย 

 5. ขอบเขตเนื้อหา ไดแก สาขาสังคมศาสตร ประกอบดวย รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ 

การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร การบัญช ีคอมพิวเตอรธุรกิจ นเิทศศาสตร การตลาด นติศิาสตร รัฐศาสตร 

การบรหิารการพัฒนา การบรหิารการศกึษา และสาขาอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ 

 6. กําหนดพิมพเผยแพร ปละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สงิหาคม และกันยายน-

ธันวาคม) 

 

นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 1. บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการ

พจิารณาตพีมิพในวารสารหรอืสิ่งตพีมิพอื่นใด 

 2. ผูเขยีนตองจัดทําตนฉบับตามขอกําหนดของกองบรรณาธิการวารสาร 

 3. บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมี

ประโยชนในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ สาระบทความและแนวการเขียนตองเปนไปตามวัตถุประสงคของ

วารสาร โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ (peer review) ที่เปนผูเชี่ยวชาญใน

สาขานั้น ๆ จํานวน 3 ทาน ขึ้นไปตอบทความและเปนผูมีผลงานทางวิจัยอยางตอเนื่อง โดยใชการประเมิน

แบบไมเห็นกันทัง้สองฝายระหวางผูนพินธและผูประเมนิ (double-blinded) 

 4. กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนแกไข เพิ่มเตมิ ผูเขียนจะตอง

แกไขความถูกตองของบทความตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
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   : Journal of Management Science Sakon Nakhon Rajabhat University 

 2. เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (International Standard Serial Number - ISSN) 

   ISSN    2774-0072 (Print) 

   ISSN    2774-0390 (Online) 

 3. วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและเผยแพรบทความวิชาการและบทความวิจัยในกลุมสาขา

สังคมศาสตร ของคณาจารย นักศึกษาทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 4. ประเภทผลงานตพีมิพ ประกอบดวย บทความวิชาการ/บทความปรทิัศน บทความวิจัย 

 5. ขอบเขตเนื้อหา ไดแก สาขาสังคมศาสตร ประกอบดวย รัฐประศาสนศาสตร บริหารธุรกิจ 

การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร การบัญช ีคอมพิวเตอรธุรกิจ นเิทศศาสตร การตลาด นติศิาสตร รัฐศาสตร 

การบรหิารการพัฒนา การบรหิารการศกึษา และสาขาอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ 

 6. กําหนดพิมพเผยแพร ปละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สงิหาคม และกันยายน-

ธันวาคม) 

 

นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ 
 1. บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และตองไมอยูในกระบวนการ

พจิารณาตพีมิพในวารสารหรอืสิ่งตพีมิพอื่นใด 

 2. ผูเขยีนตองจัดทําตนฉบับตามขอกําหนดของกองบรรณาธิการวารสาร 

 3. บทความที่ไดรับการตีพิมพ ตองเปนบทความที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพทางวิชาการ และมี

ประโยชนในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติ สาระบทความและแนวการเขียนตองเปนไปตามวัตถุประสงคของ

วารสาร โดยผานการพิจารณาและใหความเห็นชอบจากผูทรงคุณวุฒิ (peer review) ที่เปนผูเชี่ยวชาญใน

สาขานั้น ๆ จํานวน 3 ทาน ขึ้นไปตอบทความและเปนผูมีผลงานทางวิจัยอยางตอเนื่อง โดยใชการประเมิน

แบบไมเห็นกันทัง้สองฝายระหวางผูนพินธและผูประเมนิ (double-blinded) 

 4. กองบรรณาธิการอาจสงผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนแกไข เพิ่มเตมิ ผูเขียนจะตอง

แกไขความถูกตองของบทความตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
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 5. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจแกไขรูปแบบบทความที่สงมาตีพิมพ โดยผูเขียน

ยินยอมใหกองบรรณาธิการแกไขความสมบูรณของบทความและยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กอง

บรรณาธิการกําหนด 

 6. ในกรณีที่ผูประเมินอิสระ (peer review) ไดมีมติใหผูเขียนผลงานปรับปรุงแกไขผลงาน ขอให

ผูเขียนผลงานปรับปรุงแกไขแลวสงผลงานที่ไดปรับปรุงแกไขแลวใหกองบรรณาธิการวารสาร ภายใน 7 วัน

นับจากวันที่ไดรับผลขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขแลว ถาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขจะเลื่อนบทความของทานไป

ตพีมิพในฉบับอื่นซ่ึงจะลาชากวากําหนดการเดมิ 

 7. ในกรณีที่ผูประเมินอิสระ (peer review) พิจารณาแลวมีลงความเห็นวาไมสามารถใหตีพิมพได 

วารสารจะทําหนังสอืแจงใหผูเขยีนบทความทราบอยางชัดเจน 

 8. บทความที่ตีพิมพในวารสารเปนทัศนะ ลิขสิทธ์ิ และความรับผิดชอบของผูเขียนเจาของผลงาน 

กองบรรณาธิการจะไมรับผิดชอบในเนื้อหาหรอืความถูกตองของเรื่องที่สงมาตพีมิพทุกเรื่อง 

 

แนวปฏบิัตใินการเตรียมตนฉบับบทความฉบับเต็ม (full paper) 

 1. การเตรยีมตนฉบับ ใหใชรปูแบบอักษรและการจัดวางตําแหนง ดังนี้ 

  - พมิพบนกระดาษขาว A4 หนาเดยีว  

  - ตัง้คาหนากระดาษ ดังนี้ 

   บน 1.5 นิ้ว  ลาง 1 นิ้ว  

   ซาย 1.5 นิ้ว  ขวา 1 นิ้ว  

  - ความยาวของบทความไมเกนิ 15 หนา กระดาษ A4 โดยนับรวม รปู ตาราง  

     และเอกสารอางองิ  

  - ใชขนาดอักษร ขนาด 18pt, 16pt และ 14pt  แบบอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช

ตัวอักษร TH Niramit AS 

  - หัวขอใหญในบทความ ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดตัวอักษรหนา ตําแหนงชิดขอบกระดาษ

ดานซาย 

  - หัวขอยอย เวนระยะหางตามลาํดับของแทบหยดุ ขนาด 16 ชนดิตัวอักษรปกต ิ

 2. บทความวิจัย  ที่จะตีพิมพลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประกอบดวย  

  2.1 ชื่อเรื่อง (Title) จะตองมชีื่อเรื่องทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช

ตัวพมิพใหญทัง้หมด 

  2.2 ชื่อผูแตง (Author)  ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 Point ชนิดตัวอักษร

ธรรมดาแบบเอียง ตําแหนงกึ่งกลางกระดาษใตชื่อเรื่อง เวน 1 บรรทัด และหลังชื่อผูแตงใหทําเปน Footnote 

ระบุหนวยงานที่สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีเมลและเบอรโทรศัพทของผูเขียนบทความคนที่ 1        

(ในกรณีเปนนักศกึษาใหระบุชื่อประธานและกรรมการที่ปรกึษาวิทยานพินธและหนวยงานที่สังกัดดวย)  

  2.3 บทคัดยอ ตองมตีนฉบับทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปสาระสําคัญของบทความ

วิจัยไวอยางครบถวน มีวัตถุประสงค วิธีการศึกษา สรุปผลการศึกษา และหรือขอเสนอแนะ ไมแบงเปนขอ   
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มีความยาวไมเกิน 150-250 คํา ระบุคําสําคัญ (ถามี) ไวทายบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเขียน

บทคัดยอทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมเีนื้อหาตรงกัน  

  2.4 บทนํา กลาวถึงความสําคัญและเหตุผลที่ทําการวิจัย และควรอางอิงงานวิจัยอื่นที่

เกี่ยวของประกอบดวย 

  2.5 วัตถุประสงคของการวิจัย ระบุความมุงหมายของการวิจัยเปนขอ ๆ เรียงลําดับ 

ความสําคัญ  

  2.6 กรอบแนวคดิของการวิจัย (มภีาพประกอบ) กรอบของการวิจัยในดานเนื้อหาสาระซ่ึง

ประกอบดวย ตัวแปร และการระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร  

  2.7 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชรวบรวม

ขอมูล คุณภาพของเครื่องมือ (คาความเชื่อม่ัน คาอํานาจจําแนก เปนตน) วิธีรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล หรอืสถติทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  2.8 ผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย เปนการเสนอผลหรือสิ่งที่ไดจากการวิจัย

เปนลําดับ อาจแสดงดวย ตาราง กราฟ ภาพ หรอืแผนภูมปิระกอบการอธิบาย  

  2.9 อภิปรายผล เปนการอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม

เพียงใด และควรอางทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผูอื่นที่เกี่ยวของประกอบเพื่อใหผูอานเห็นดวย

ตามหลักการหรือคัดคานทฤษฎีที่มอียูเดมิรวมทัง้แสดงใหเห็นถงึการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและการให

ขอเสนอแนะสําหรับผลการวิจัยในอนาคต  

  2.10 ขอเสนอแนะ (ประกอบดวยขอเสนอแนะเพื่ อการนําผลการวิจัยไปใช  และ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ตอไป)  

  2.11 เอ ก ส าร อ า งอิ ง  (รู ป แ บ บ  Publication Manual of the American Psychological 

Association (APA) และตองเปนเอกสารที่ใชอางองิในบทความเทานัน้โดยจัดเรยีงตามตัวอักษรผูแตง) 

 3. บทความวิชาการ ที่จะตีพิมพลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประกอบดวย 

    3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีตนฉบับทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปสาระสําคัญของงานเขยีนไว

อยางครบถวน มคีวามยาวไมเกิน 250 คํา ระบุคาํสําคัญ (ถาม)ี ไวทายบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ในการเขยีนบทคัดยอทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมเีนื้อหาตรงกนั 

    3.2 สวนนํา (Introduction) (หัวขอใหญใชตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt.) เขียนจูงใจใหผูอาน

เกดิความสนใจในเรื่องนัน้ ๆ ซ่ึงสามารถใชวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ตามแตผูเขยีนจะเห็นสมควร เชน อาจใช

ภาษาที่กระตุน จูงใจ ผูเขยีนอาจหรอืยกปญหาที่กําลังเปนที่สนใจขณะนัน้ขึ้นมาอภิปราย หรอือาจจะกลาวถงึ

ประโยชนที่ผูอานจะไดรับจากการอาน นอกจากจะเปนสวนที่ใชจูงใจผูอานแลว สวนนําเปนสวนที่ผูเขียน

สามารถกลาวถึงวัตถุประสงคของการเขียนบทความนั้น หรือใหคําชี้แจงที่มาของการเขียนบทความนั้น ๆ 

รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น เพื่อชวยใหผูอานไมคาดหวังเกินขอบเขตที่กําหนด ประกอบดวย หลักการ

และเหตุผล ความเปนมาหรือภูมิหลัง หรือความสําคัญของเรื่องที่เขียน วัตถุประสงคของการเขียน ขอบเขต

ของเรื่อง คําจํากัดความหรือนิยามตาง ๆ โดยมีเนื้อหาประมาณ 1-2 หนา โดยจัดแบบสองคอลัมน จัด

กระจายแบบไทย ใชตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไมบบีตัวอักษร 
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มีความยาวไมเกิน 150-250 คํา ระบุคําสําคัญ (ถามี) ไวทายบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเขียน

บทคัดยอทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมเีนื้อหาตรงกัน  

  2.4 บทนํา กลาวถึงความสําคัญและเหตุผลที่ทําการวิจัย และควรอางอิงงานวิจัยอื่นที่

เกี่ยวของประกอบดวย 

  2.5 วัตถุประสงคของการวิจัย ระบุความมุงหมายของการวิจัยเปนขอ ๆ เรียงลําดับ 

ความสําคัญ  

  2.6 กรอบแนวคดิของการวิจัย (มภีาพประกอบ) กรอบของการวิจัยในดานเนื้อหาสาระซ่ึง

ประกอบดวย ตัวแปร และการระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร  

  2.7 วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชรวบรวม

ขอมูล คุณภาพของเครื่องมือ (คาความเชื่อม่ัน คาอํานาจจําแนก เปนตน) วิธีรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล หรอืสถติทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  2.8 ผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย เปนการเสนอผลหรือสิ่งที่ไดจากการวิจัย

เปนลําดับ อาจแสดงดวย ตาราง กราฟ ภาพ หรอืแผนภูมปิระกอบการอธิบาย  

  2.9 อภิปรายผล เปนการอภิปรายผลการวิจัยวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม

เพียงใด และควรอางทฤษฎีหรือเปรียบเทียบการทดลองของผูอื่นที่เกี่ยวของประกอบเพื่อใหผูอานเห็นดวย

ตามหลักการหรือคัดคานทฤษฎีที่มอียูเดมิรวมทัง้แสดงใหเห็นถงึการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและการให

ขอเสนอแนะสําหรับผลการวิจัยในอนาคต  

  2.10 ขอเสนอแนะ (ประกอบดวยขอเสนอแนะเพื่ อการนําผลการวิจัยไปใช  และ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ตอไป)  

  2.11 เอ ก ส าร อ า งอิ ง  (รู ป แ บ บ  Publication Manual of the American Psychological 

Association (APA) และตองเปนเอกสารที่ใชอางองิในบทความเทานัน้โดยจัดเรยีงตามตัวอักษรผูแตง) 

 3. บทความวิชาการ ที่จะตีพิมพลงวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประกอบดวย 

    3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ตองมีตนฉบับทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปสาระสําคัญของงานเขยีนไว

อยางครบถวน มคีวามยาวไมเกิน 250 คํา ระบุคาํสําคัญ (ถาม)ี ไวทายบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ในการเขยีนบทคัดยอทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรมเีนื้อหาตรงกนั 

    3.2 สวนนํา (Introduction) (หัวขอใหญใชตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt.) เขียนจูงใจใหผูอาน

เกดิความสนใจในเรื่องนัน้ ๆ ซ่ึงสามารถใชวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ตามแตผูเขยีนจะเห็นสมควร เชน อาจใช

ภาษาที่กระตุน จูงใจ ผูเขยีนอาจหรอืยกปญหาที่กําลังเปนที่สนใจขณะนัน้ขึ้นมาอภิปราย หรอือาจจะกลาวถงึ

ประโยชนที่ผูอานจะไดรับจากการอาน นอกจากจะเปนสวนที่ใชจูงใจผูอานแลว สวนนําเปนสวนที่ผูเขียน

สามารถกลาวถึงวัตถุประสงคของการเขียนบทความนั้น หรือใหคําชี้แจงที่มาของการเขียนบทความนั้น ๆ 

รวมทั้งขอบเขตของบทความนั้น เพื่อชวยใหผูอานไมคาดหวังเกินขอบเขตที่กําหนด ประกอบดวย หลักการ

และเหตุผล ความเปนมาหรือภูมิหลัง หรือความสําคัญของเรื่องที่เขียน วัตถุประสงคของการเขียน ขอบเขต

ของเรื่อง คําจํากัดความหรือนิยามตาง ๆ โดยมีเนื้อหาประมาณ 1-2 หนา โดยจัดแบบสองคอลัมน จัด

กระจายแบบไทย ใชตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไมบบีตัวอักษร 
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    3.3 สวนเนื้อหา (Contents) (หัวขอใหญใชตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt.) การเขียนสวน

เนื้อเรื่องจะตองใชทั้งศาสตรและศิลปประกอบกัน กลาวคือ ในสวนที่เกี่ยวของกับศาสตร (Sciences) นั้นคือ

หลักวิชาการที่ผูเขียนจะตองคํานึงถึงในการเขียน ไดแก กรอบแนวความคิด (Conceptual framework) ที่

ผูเขียนใชในการเขียนจะตองแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของเหตุที่นําไปสูผล (Causal relationship) การอางอิง

ขอมูลตาง ๆ ในสวนศิลป (Art) ไดแก ศิลปในการใชภาษาเพื่อนําเสนอเรื่องที่เขียน การลําดับความ การ

บรรยาย วิธีการอางอิง สถิติ และขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการประกอบเรื่องที่เขียน เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจ

และประทับใจมากที่สุด เนื้อหาตองสอดคลองกับวัตถุประสงค ซ่ึงอาจประกอบดวยภาพประกอบ แผนภูม ิ

ตาราง หรือการสื่อในลักษณะอื่น ๆ ที่ผูอานดูแลวเขาใจ จัดกระจายแบบไทย ใชตัวอักษร TH Niramit AS 

ขนาด 14 pt. ไมบบีตัวอักษร 

    3.4 สวนสรุป (Conclusion) (หัวขอใหญใชตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 16 pt.) เขียนสรุป

ประเด็นสําคัญๆ ของบทความนั้น ๆ ซ่ึงอาจทําในลักษณะที่เปนการยอ คือ การเลือกเก็บประเด็นสําคัญ ๆ 

ของบทความนั้น ๆ มาเขียนรวมกันไวอยางสั้น ๆ ทายบท หรืออาจใชวิธีการบอกผลลัพธวาสิ่งที่กลาวมามี

ความสาคัญอยางไร สามารถนําไปใชอะไรไดบาง หรือจะทําใหเกิดอะไรตอไป หรืออาจใช วิธีการตั้งคําถาม

หรอืใหประเด็นทิ้งทายกระตุนใหผูอานไปสบืเสาะแสวงหาความรู หรือคดิคนพัฒนาเรื่องนัน้ตอไป งานเขยีนที่

ดีควรมีการสรุปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเสมอ รูปแบบจัดกระจายแบบไทย ใชตัวอักษร TH Niramit AS 

ขนาด 14 pt. ไมบบีตัวอักษร 

    3.5 เอกสารอางอิง (Reference) เอกสารอางอิงใหระบุเฉพาะที่ปรากฏในเนื้อหาของบทความ ให

ถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด โดยจัดแบบหนึ่งคอลัมน จัดแนวชิดซาย โดยใชรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม

แบบ APA 6th edition ใชตัวอักษร TH Niramit AS ขนาด 14 pt. ไมบบีตัวอักษร  

 4. บทวิจารณหนังสือ บทวิจารณหนังสือเปนการพิจารณาหนังสือเรื่องนั้น ๆ โดยละเอียดเพื่อ

ประเมินคุณคาออกมาเปนขอเขียน เปนบทความที่วิพากษวิจารณเนื้อหาสาระ คุณคาและคุณูปการของ

หนังสอื บทความ โดยบทวิจารณหนังสอืจะตองบอกรายละเอียดของหนังสือ ไดแก ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ปที่

พิมพ สํานักพิมพ ครั้งที่พิมพ จํานวนหนาและเลข ISBN ใหชัดเจนดวย โดยใชหลักวิชาการและดุลพินิจอัน

เหมาะสม บทวิจารณหนังสอื ประกอบดวย 

    4.1 ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหนาชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นกอน ควรตั้งชื่อ

เรื่องที่เรียกรองความสนใจของผูอาน และสื่อความหมายไดชัดเจน เชน ตั้งชื่อตามชื่อหนังสือที่ตองการ

วิจารณ ตัง้ชื่อตามจุดมุงหมายของเรื่อง ตัง้ชื่อดวยการใหประเด็นชวนคดิ ชวนสงสัย 

    4.2 ชื่อผูเขียนและที่อยู ใหมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนงทางวิชาการ 

หนวยงานหรือสถาบัน (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) ที่อยู หรือ E-mail ของผูเขียน เพื่อใชติดตอเกี่ยวกับ

ตนฉบับและบทความที่ตพีมิพแลว 

    4.3 บทนํา เปนการเขียนนําเกี่ยวกับเรื่องที่จะวิจารณ เชน ถาเปนการวิจารณวรรณกรรมตอง

บอก ชื่อผูแตง ประเภท ความเปนมาของเรื่อง และอาจเขียนอธิบายและจูงใจที่ทําใหผูวิจารณ สนใจ

วรรณกรรมเรื่องนี้ 

    4.4 เนื้อเรื่อง เปนสวนแสดงความคดิเห็นและรายละเอยีดในการวิจารณ โดยนําเสนอจุดเดน และ

จุดบกพรองของเรื่องอยางมีหลักเกณฑและมีเหตุผล หากตองการเลาเรื่องยอของวรรณกรรม ที่นํามา

วิจารณควรเขยีนเลาเรื่องอยางสัน้ ๆ เพราะการวิจารณไมใชการสรุปเรื่อง แตเปนการแสดงความคิดเห็นของ
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ผูวิจารณที่มตีอวรรณกรรมเรื่องนัน้ ผูเขยีนตองการสื่อความหมายอะไร มายังผูอานหนังสือและสื่อใหชัดเจน

หรือไมอยางไร ถาประเด็นในการวิจารณมีหลายประเด็น ควรนําเสนอตามลําดับ เพื่อใหผูอานบทวิจารณ

เขาใจงายไมสับสน ในกรณีที่วรรณกรรมเรื่องนั้นมีจุดเดนและจุดดอย ควรเขียนถึงจุดเดนกอนแลวจึง

กลาวถงึจุดดอย เพือ่ใหเกยีรตผูิเขยีนและแสดงใหเห็นวาการวิจารณ คอื การสรางสรรคไมใชการทําลาย 

    4.5 บทสรุป เปนยอหนาสุดทายของบทวิจารณเปนการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดที่วิจารณ และ

ใหแงคิดหรือขอสังเกตที่เปนประโยชนตอผูอาน นอกจากนี้บทสรุปยังชวยใหผูอานไดทบทวนประเด็นสําคัญ

ของเรื่องและความคิดสําคัญของผูวิจารณแมวาผูอานอาจจะไมไดอานบทวิจารณทั้งบท แตไดอานบทสรุป  

ก็สามารถทราบเรื่องของวรรณกรรมที่นํามาวิจารณรวมทัง้ความคดิเห็นของผูวิจารณที่มตีอวรรณกรรมเรื่องนัน้ได 

 5. บทความปริทัศน เปนงานทางวิชาการที่ประเมินสถานะลาสุดทางวิชาการเฉพาะทางที่มี

การศึกษาคนควา มีการวิเคราะหองคความรูทั้งทางกวางและทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอมูลวิพากษที่ให

เห็นแนวโนมที่ควรศกึษาและพัฒนาตอไป ผูเขยีนควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวของกับบทความที่นําเสนออยาง

ละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาที่ใหมที่สุด บทความปริทัศนตองนําเสนอพัฒนาการของเรื่องที่นาสนใจ 

ขอมูลที่นําเสนอจะตองไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะผูที่อานที่อยูในสาขาของบทความ 

เทานั้น แตตองนําเสนอขอมูลที่ผูอานในสาขาอื่น ๆ หรือนิสตินักศกึษาในระดับสูงสามารถเขาใจได บทความ

ปรทิัศนเปนการนําเสนอภาพรวมของเรื่องที่นาสนใจโดยในหนาแรกของบทความปรทิัศนจะประกอบดวย 

    5.1 ชื่อเรื่อง ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใหนําชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นกอน ควรตั้งชื่อ

เรื่องที่เรยีกรองความสนใจของผูอาน และสื่อความหมายไดชัดเจน 

    5.2 ชื่อผูเขียนและที่อยู ใหมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนงทางวิชาการ 

หนวยงานหรือสถาบัน (ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) ที่อยู หรือ E-mail ของผูเขียน เพื่อใชติดตอเกี่ยวกับ

ตนฉบับและบทความที่ตพีมิพแลว 

    5.3 คําสําคญั ระบุความสําคัญของเรื่อง (Keywords) จานวนไมเกนิ 5 คํา 

    5.4 สวนของเนื้อหาของบทความ ตองมีบทนํา (Introduction) เพื่อกลาวถึงความนาสนใจ ของ

เรื่องที่นําเสนอกอนเขาสูเนื้อหาในแตละประเด็น 

    5.5 บทสรุป (conclusion) เพื่อเปนการสรุปเรื่องโดยยอใหเขาใจวา เรื่องที่ไดนําเสนอมีความ

นาสนใจและความเปนมาอยางไร พรอมขมวดปมเรื่องที่นําเสนอ พรอมขอเสนอแนะจากผูนิพนธเกี่ยวกับ

เรื่องดังกลาว สําหรับใหผูอานไดพิจารณาประเด็นที่นาสนใจตอไป ผูนิพนธควรตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวของ

กับบทความที่นําเสนออยางละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาที่ใหมที่สุด บทความปริทัศนตองนําเสนอ

พัฒนาการของเรื่องที่นาสนใจ ขอมูลที่นําเสนอจะตองไมจําเพาะเจาะจงเฉพาะผูอานที่อยูในสาขาของ

บทความเทานัน้ แตตองนําเสนอขอมูลที่ซ่ึงผูอานในสาขาอื่นหรอืนสิตินักศกึษาในระดับสูงสามารถเขาใจได 

 

การเขยีนอางองิ 
 รูปแบบการเขยีนอางองิในเนื้อหาและเอกสารอางองิใหใชรูปแบบตอไปนี้ 

  (1) การอางอิงในเนื้อหาบทความ รายการจะประกอบดวย ชื่อ-สกุลผูแตง ปที่พิมพ หนาที่

อางองิ อยูในวงเล็บ ( ) 

(สปิปนนท เกตุทัต, 2539, หนา 91) 

(Parker, 1991, p. 38),  (Brockner & Guare, 1994, pp. 35-36) 
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  (2) เอกสารอางอิง ใหระบุรายชื่อเอกสารอางอิงที่ปรากฏในบทความ จัดเรียงลําดับตาม

ตัวอักษร โดยเรยีงจากภาษาไทยและตามดวยภาษาองักฤษ รูปแบบการเขยีนอางองิ ดังนี้  

 

 * หนังสอื  

ชื่อ/นามสกุล./(ปที่พมิพ)./ชื่อเรื่อง./สถานที่พมิพ:/สํานักพมิพ. 

ประยูร บุญใช. (2551). New English Guide Book 1 : หนังสือเสริมประสบการณภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

//////// ปที่ 1. กรุงเทพฯ: เดอะบุค. 

Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Desining qualitative research. Thousand Oaks, California: Sage. 

 * วารสาร 

ชื่อ/นามสกุล./(ปที่พมิพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปที่หรอืเลมที่(ฉบับที)่,/หนาที่ตพีมิพบทความ. 

สําราญ กําจัดภัย. (2542). การลดระดับนัยสําคัญสงผลตออํานาจของการทดสอบอยางไร. วารสาร

 ศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

//////// นเรศวร, 4(1), 69-74. 

Mills, Colleen. (1994). Culture communication style and learning style in cross-cultural education: A 

 case for preparatory  

//////// programmes for students of business. Chulalongkorn Educational Review, 1(2), 4-24. 

 * วทิยานพินธ 

ชื่อ/นามสกุล./(ปที่พมิพ)./ชื่อเรื่องวิทยานพินธ./วิทยานพินธ/ชื่อยอหลักสูตร/สถานที่พมิพ:/ชื่อสถาบัน. 

พศิมัย อาแพงพันธ. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนคณิตศาสตรตามแนวคดิการเรยีนรูแบบ  

//////// องิบรบิทเพื่อเสรมิสรางความสามารถในการถายโอนการเรยีนรู ความสามารถในการแกปญหา 

 ทางคณิตศาสตร 

//////// และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5. วิทยานิพนธ ปร.ด. 

 สกลนคร:  

//////// มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

Wilfley, D. E. (1990). Interpersonal analyses of bulimia: Normal weight and obese. (Unpublished 

 doctoral dissertation).  

//////// University of Missouri, Columbia, U.S. 

 * สื่ออเิล็กทรอนกิส 

ชื่อ/นามสกุล./(ปที่พมิพ)./ชื่อเรื่อง./แหลงที่มา (ถาม)ี./ (วัน เดอืน ปที่สบืคน).เขาถงึไดจาก/URl.  

วีรพงษ ลอืประสทิธ์ิ. (2559). รับบรหิารคุณภาพทั่วองคกร. สบืคนวันที่ 20 ตุลาคม 2560. เขาถงึไดจาก  

//////// http://www.md.kku.ac.th/usr/work/radio/QAT/tsld047.htm.  

Harris, R. (1997). Encouraging students to use technology. Retrieved from  

////////  http://www.vanguard.edu/rharris/techuse.html. (20 October 2017). 

 * รายงานการประชุม, รายงานสัมมนา   
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ผูรับผิดชอบ./(ปทีพ่มิพ)./ชื่อเรื่องรายงานการประชุมหรอืรายงานการสัมมนาเรือ่ง./วัน เดอืน ป./สถานที่

พมิพ:/ผูจัดพมิพ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ (2542). รายงานการสัมมนาทางวิชาการสูเสนทาง 

////////การ ปฏริูปการศกึษาไทยครัง้ที ่4 ศตวรรษใหมอุดมศกึษาไทย : บทเรยีนจากการปฏริูปอุดมศกึษา 

 นานาประเทศ. 4 สงิหาคม 2542.  

//////// กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ 

Dawkins, J. (1991). Australia’s language : The Australian language and literacy policy. Canberra: AGPS. 

 

การจัดรูปแบบหนากระดาษ 

 - ตัง้คาหนากระดาษ ขนาด B5 (17.17 นิ้ว x 10.12 นิ้ว) 

  ระยะขอบบน 1.5 นิ้ว  ระยะขอบลาง 1.0 นิ้ว 

  ระยะขอบซาย 1.5 นิ้ว  ระยะขอบขวา 1.0 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะขอบบน 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบขวา 

1 นิ้ว 

ระยะขอบซาย 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบลาง 

1 นิ้ว 
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ผูรับผิดชอบ./(ปทีพ่มิพ)./ชื่อเรื่องรายงานการประชุมหรอืรายงานการสัมมนาเรือ่ง./วัน เดอืน ป./สถานที่

พมิพ:/ผูจัดพิมพ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ (2542). รายงานการสัมมนาทางวิชาการสูเสนทาง 

////////การ ปฏริูปการศกึษาไทยครัง้ที ่4 ศตวรรษใหมอุดมศกึษาไทย : บทเรยีนจากการปฏริูปอุดมศกึษา 

 นานาประเทศ. 4 สงิหาคม 2542.  

//////// กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ 

Dawkins, J. (1991). Australia’s language : The Australian language and literacy policy. Canberra: AGPS. 

 

การจัดรูปแบบหนากระดาษ 

 - ตัง้คาหนากระดาษ ขนาด B5 (17.17 นิ้ว x 10.12 นิ้ว) 

  ระยะขอบบน 1.5 นิ้ว  ระยะขอบลาง 1.0 นิ้ว 

  ระยะขอบซาย 1.5 นิ้ว  ระยะขอบขวา 1.0 นิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะขอบบน 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบขวา 

1 นิ้ว 

ระยะขอบซาย 

1.5 นิ้ว 

ระยะขอบลาง 

1 นิ้ว 
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รูปแบบการพิมพตาราง 

 

ตารางที ่(ใสลําดับของตาราง) ชื่อตาราง หากมากกวา 1 บรรทัด ใหชื่อตารางตรงกับบรรทัดแรก

 ................................................................................................................................... 

 

 

ประเด็น/หัวขอ  

  

  

  

รวม  

 

 

 

รูปแบบการพิมพภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ (ใสลําดับของภาพ) ชื่อภาพ หากมากกวา 1 บรรัทด ใหชื่อภาพประกบอตรงกับบรรทัดแรก 

ที่มา : (…………………………………………………………………) 

 

 

 

ขดีเสน 2 เสน 

ขดีเสน 1 เสน 

ขดีเสน 2 เสน 

ขดีเสน 1 เสน 

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................
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กระบวนการดําเนินงานของ 

วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

แผนภูมกิารดําเนินงาน วธิดีําเนนิการ ระยะเวลา

ดําเนนิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ประชาสัมพันธลงเว็บไซตและ

สงหนังสือแจงยังมหาวทิยาลัย 

 

5 วัน 

-รับบทความ 

 

30 วัน 

-กองบรรณาธกิารวารสาร

ตรวจสอบความสมบูรณและ

ความถูกตองของตนฉบับให

เปนไปตามรูปแบบของสารสาร 

 

5 วัน 

-ประชุมบรรณาธกิารพจิารณา

กําหนดผูทรงคุณวุฒิ 

 

1-3 วัน 

-กองบรรณาธกิารจัดสง

บทความใหผูทรงคุณวุฒิ (peew 

review) พจิารณากล่ันกรอง 

และสงกลับ 

 

7 วัน 

-เจาของบทความแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

 

7 วัน 

-กองบรรณาธกิารตรวจสอบ

การแกไขบทความตาม

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 

5 วัน 

-ออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ 1 วัน 

-ดําเนินการจดัทําตนฉบับของ

วารสาร 

 

 

15 วัน 

-สงโรงพมิพจัดทําเลม 

 

30 วัน 

ประชาสัมพันธการรับบทความ 

รับบทความ 

ตรวจสอบบทความในเบื้องตน 

จัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง 

เจาของบทความแกไขบทความ 

ตามขอเสนอแนะ 

ตอบรับการตพีมิพ 

กองบรรณาธิการตรวจสอบการแกไข 

จัดทํารูปเลม 

สงโรงพมิพจัดทําเลม 

เผยแพรทัง้รูปแบบรูปเลมและแบบออนไลน 

เริ่มตน 

สิ้นสุด 

แกไขไมถกูตอง 

ปรับแกตาม

ขอเสนอแนะ 

กองบรรณาธิการตรวจทานรูปเลม 
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พสิูจนอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

1. ผูชวยศาตราจารย ดร.ละมัย  รมเย็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริลิักษณ  ศรพีระจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความทุกบทความไดรับการตรวจความถูกตองทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงขอความและบทความเปนความคิดเห็นของผูเขียน มิใชความคิดเห็นของ     

กองบรรณาธิการวารสารและมิใชความรับผิดชอบของวารสารวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธ์ิการคัดลอก แตให

อางองิแสดงที่มา 


