
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี”     

คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งแลว้นาํขอ้มูลทั้งหมดมาจดั

เรียงลาํดบัแนวคิดทฤษฎีใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาวจิยั  ดงัต่อไปน้ี   

1) แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2)  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3)  แนวคิดเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

4)  แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายในองคก์าร 

5) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายนอกองคก์าร  

6) ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7)  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. แนวคดิและทฤษฎกีารมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ผูว้ิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีในเร่ืองการมี   

ส่วนร่วมเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1 ความหมายของการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ผูว้ิจยัสรุปคาํนิยาม “การมีส่วนร่วมของประชาชน” จากนกัวชิาการทั้งในประเทศไทย  และ

ต่างประเทศเพือ่ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัของงานวิจยั อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัขอยกตวัอย่าง      

คาํนิยามเฉพาะท่ีเก่ียวกบั “การมีส่วนร่วม” ไวเ้พ่ือเป็นแนวคิดร่วมกนัดว้ยพอสงัเขป ดงัน้ี 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (2552, หนา้ 9) สรุปว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีภาครัฐจะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนรับรู้ร่วม

คิดร่วมตดัสินใจเพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตดัสินใจของภาครัฐใหดี้ข้ึนและเป็นท่ี

ยอมรับของทุกฝ่าย 

อรทยั ก๊กผล (2552, หนา้  13) ใหค้วามหมายวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการท่ี

ประชาชนเขา้ไปร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่าง
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แท้จริงทั้ งน้ีต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิดมีความรู้

ความสามารถในการกระทาํและมีความเตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น 

สจัจา บรรจงศิริ (2549, หนา้ 21) ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้า่การมีส่วนร่วม

เป็นกระบวนการคิดการพิจารณาตดัสินใจจนเป็นผลของการนาํไปปฏิบติัอย่างเปิดเผยและเต็มใจมี

ส่วนร่วมในการศึกษาคน้ควา้หาสาเหตุของปัญหารับผิดชอบในเร่ืองต่างๆอนัจะมีผลกระทบมาถึง

ตวัของประชาชนเองซ่ึงจะทาํให้เกิดความพอใจและลดความขดัขอ้งที่จะเกิดข้ึนระหว่างเจา้หน้าที่

ของรัฐกบัประชาชน 

ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543, หน้า 6) ได้สรุปความหมายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนว่าการมีส่วนร่วมในลกัษณะที่เป็นกระบวนการพฒันาตั้งแต่เร่ิมโครงการจนส้ินสุด

โครงการไดแ้ก่การร่วมกนัคน้หาปัญหาการวางแผนการตดัสินใจการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยี

ในทอ้งถ่ินการบริหารจดัการการติดตามประเมินผลรวมทั้งรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ

โดยโครงการพฒันาดังกล่าวจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนจาก

ความหมายดงักล่าวจึงสรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึงการท่ีประชาชนไดมี้โอกาสเขา้

ร่วมในการคิดริเร่ิมร่วมตดัสินใจวางแผนกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งในการจดัการและการควบคุมการใช้

ทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถ่ินการบริหารจัดการการติดตามประเมินผลรวมทั้ ง รับ

ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ

วฒันธรรมของชุมชนดาํเนินงานพฒันาตั้งแต่กระบวนการเบ้ืองตน้จนกระทัง่กระบวนการส้ินสุด

โดยการทีเ่ขา้ไปมีส่วนร่วมอาจเป็นขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือครบทุกขั้นตอนก็ไดป้ระชาชนที่มี

ส่วนร่วมนั้นอาจเป็นรายบุคคลกลุ่มคนหรือองคก์รท่ีมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัมีความรับผิดชอบ

ร่วมกันเพ่ือดาํเนินการพฒันาและเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีต้องการโดยกระทาํผ่านกลุ่มหรือ

องคก์ารเพ่ือใหบ้รรลุถึงความสาํเร็จของโครงการ 

กรมการปกครอง (2542, หนา้ 77) ไดส้รุปการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่การมีส่วนร่วม

เป็นทั้งหลกัการและวิธีการในการทาํงานของชุมชนช่วยให้ประชาชนไดเ้รียนรู้ดว้ยการกระทาํ 

(Learning Doing) เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่ประชาชนไดรู้้จกัคิดเป็นทาํเป็น นอกจากน้ี

ยงัมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจา้ของกิจกรรมนั้นๆ (Sense of Belonging) ทาํให้เกิด

ความรู้สึกหวงแหนและบาํรุงรักษางานท่ีเกิดจากความร่วมมือของตนเองดว้ย 

สมนึก ปัญญาสิงห์ (2541, หน้า 23) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็นกุญแจสําคัญของ

ยุทธศาสตร์การพฒันาชนบทท่ีต้องมีการลงมือปฏิบติัตามปรัชญาและกระบวนการทาํงานแบบมี

ส่วนร่วมอย่างจริงจังท่ีตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานขององค์ประกอบคือความร่วมมือร่วมใจ (Cooperation)   

การประสานงาน (Coordination) ความรับผิดชอบร่วมกนั (Responsibility) ความพยายามร่วมกนั 

(Collective Effort) ความสัมพนัธ์ท่ีราบร่ืนและกลมกลืนกนั (Harmonious Relations) การมีจิตใจ
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มุ่งมัน่ร่วมกนัทาํงาน (Spirit of Partnership) และการลงมือปฏิบติัดาํเนินการร่วมกนั (Action or 

Implementation)  

พรชยั รัศมีแพทย ์ (2540, หนา้225-226) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน

วา่มีความหมายเป็น 2 นยัคือ 

1) ในความหมายอยา่งกวา้งการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการท่ีประชาชนเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายของประเทศและการบริหารประเทศโดยผ่านกระบวนการทาง

การ เ มืองเ ช่นการ เป็นผู ้บ ริหารพรรคการเ มืองการ เป็นสมาชิกพรรคการเ มืองการ เป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรการเป็นรัฐมนตรีการเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นตน้รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วม

ในการบริหารทอ้งถ่ินและการเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

2) ในความหมายอยา่งแคบการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการท่ีประชาชนเขา้ไปช่วย

ทาํหนา้ท่ีซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยกระทาํการภายในกรอบของกฎหมายหรือนโยบาย

ของรัฐ 

ชินรัตน์ สมสืบ (2539, หน้า 21) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า

การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม

คนที่เห็นพอ้งต้องกนัและเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อดาํเนินการพฒันาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ี

ตอ้งการโดยกระทาํผา่นกลุ่มองคก์ารเพ่ือใหบ้รรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค ์

เสน่ห์ จามริก  (2537, หน้า 28) ให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้

หมายความเพียงวา่จะดึงประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมตามท่ีนกัวชิาหรือองคก์ารพฒันาตั้งข้ึนแทท่ี้จริง

แลว้ใหชุ้มชนมีกิจกรรมและวธีิดาํเนินการของเขาเองในชุมชน 

สมยศ นาวีการ (2525, หน้า 22) กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วม (Participative 

Management) วา่หมายถึง  กระบวนการของการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการ

ตดัสินใจเนน้มีส่วนเกี่ยวขอ้งอยา่งแข็งขนัของบุคคลใชค้วามคิดสร้างสรรค์และความเช่ียวชาญของ

พวกเขาในการแก้ไขปัญหาของการบริหารที่สําคัญอยู่บนพ้ืนฐานของการแบ่งอาํนาจหน้าที ่        

การบริหารใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งแทจ้ริง 

John M. Cohen และ Norman T. Uphoff  (1977, pp.7-9) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมโดยทัว่ไป

หมายถึงการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะเป็นการตดัสินใจไดเ้พียงอยา่งเดียว     

ยงัใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการปฏิบัติการด้วย เช่นในการจัดองค์กรการกาํหนดกิจกรรม

พฒันาการตดัสินใจยงัมีการเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในเร่ืองผลประโยชน์การประเมินผลในกิจกรรม

การพัฒนาด้วยซ่ึงจะเห็นว่าการตัดสินใจนั้ นเกี่ยวโดยตรงกับการปฏิบัติการและเกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์และการประเมินผลดว้ยเหมือนกนัโดยท่ีผลประโยชน์เป็นผลมาจากการปฏิบติัการและ

ผลประโยชน์นั้นก็นาํมากาํหนดให้มีการประเมินผลซ่ึงต่างก็ไดรั้บผลมาจากขั้นตอนการตดัสินใจ
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ทั้งส้ินนัน่เองนอกจากน้ีก็จะมีผลสะทอ้นกลบัจากการประเมินผลและการปฏิบติังานกลบัไปสู่การ

ตดัสินใจเลือกปัญหาอีกคร้ัง 

William. Erwin (1976, p.138) ให้ความหมายการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

หมายถึงกระบวนการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเกี่ยวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันาร่วมคิดร่วม

ตดัสินใจแกปั้ญหาของตนเองเน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวขอ้งอย่างแข็งขนัของประชาชนให้ความคิด

สร้างสรรค์และความชาํนาญของประชาชนแกไ้ขปัญหาร่วมกนัการใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสมและ

สนบัสนุนผลการปฏิบติังานขององคก์รและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

United Nations (1975, p.4) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะ

กระบวนการพฒันาหมายถึงการให้ประชาชนหลุดพน้จากการเป็นส่ิงทีต่้องพฒันามาเป็นตวันํา    

การพฒันาและยงัหมายถึงการเปลี่ยนแปลงซ่ึงประชาชนจะตอ้งเขา้มาเกี่ยวขอ้งในทุกขั้นตอนของ

การพฒันาและเป็นไปอยา่งกระตือรือร้นและมีพลงัในทุกขั้นตอนดงัน้ี 

1. กระบวนการตดัสินใจกาํหนดเป้าหมายจดัสรรทรัพยากรเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

2. การจดัลาํดบัความสาํคญั 

3. การวางแผนและการปฏิบติังานตามแผน 

4. การใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ท่ีจะไปสู่พลงัการพฒันา 

จากความหมายดงักล่าวผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึง การให้

โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายการตดัสินใจ กาํหนดปัญหาความตอ้งการของตนเองอยา่งแทจ้ริงเป็นการ

เสริมพลงัอาํนาจใหแ้ก่ประชาชนและองคก์รชุมชนใหส้ามารถระดมขีดความสามารถในการจดัการ

ทรัพยากรการตดัสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชนมากกวา่ท่ีจะเป็นฝ่ายตั้งรับสามารถ

กาํหนดการดาํรงชีวติไดด้ว้ยตนเองใหมี้ชีวติมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนตามความจาํเป็นอยา่งมีศกัด์ิศรีและ

สามารถพฒันาศกัยภาพของประชาชนในดา้นภมิูปัญญาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และการจดัการ

และรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกได ้และประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ

อยา่งมีอิสระการทาํงานตอ้งเน้นในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนท่ีมีวตัถุประสงค์ในการเขา้ร่วมอย่าง

ชดัเจน  

1.2 ความสําคญัของการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

      ปัจจุบนัน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลกัการบริหารสากลท่ีใครๆก็กล่าวถึง 

สาํหรับประเทศไทยนบัตั้งแต่มีการกระจายอาํนาจมาใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ก็พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือเจตนารมณ์          

ท่ีสาํคญัประการหน่ึงและยิง่มีความสาํคญัมากข้ึนเม่ือมีการบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทยพุทธศกัราช 2550 จะเห็นได้ว่าพฒันาการของทิศทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเวลากว่าทศวรรษนั้นเป็นไปในเชิงบวกเมื่อ

เปรียบเทียบกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เพราะมีการขยายประเด็นการ
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มีส่วนร่วมของประชาชนจากเดิมท่ีมีแค่เพียงการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

กบัการเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินกไ็ดเ้พ่ิมเติมประเดน็เก่ียวกบัการแจง้ขอ้มลูรายละเอียดโครงการท่ีจะ

ดาํเนินการให้ประชาชนทราบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การออกเสียงประชามติ        

การรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีใหป้ระชาชนรับทราบ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ

กาํกบัการบริหารจดัการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปิดพ้ืนท่ีและให้

ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาก

ยิ่งข้ึนดงับทบญัญติัท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 287 

(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550, 2555, หนา้ 115)  ความว่า 

“มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ดงักล่าวได้ด้วย 

ในกรณีท่ีการกระทาํขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสาํคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้

ประชาชนทราบก่อนกระทาํการเป็นเวลาพอสมควรและในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอ

จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ก่อนการกระทํานั้นหรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดาํเนินงานต่อประชาชนในเร่ืองการจัดทํา

งบประมาณการใช้จ่ายและผลการดาํเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

และกาํกบัการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในการจัดทาํงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสามให้นาํบทบัญญัติ

มาตรา 168 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

จากบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญดงักล่าวขา้งตน้ถือไดว้่าเป็นการรับประกนัและตอกย ํ้าให้

เห็นถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นองค์ประกอบหรือหัวใจสาํคญัของการ

ปกครองทอ้งถ่ินเน่ืองจากนยัของการปกครองทอ้งถ่ินกคื็อการกระจายอาํนาจทางการปกครองและ

การบริหารลงสู่มือประชาชนใหป้ระชาชนเป็นผูก้าํหนดทิศทางและแนวทางในการปกครองกาํหนด

วถีิชีวติและอนาคตของตนเองรวมถึงการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง (Local-Self Government) มิใช่การ

จาํกัดมุมมองการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบดั้งเดิมอยู่ในรูปแบบของการเลือกตั้งผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินหรือประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) เท่านั้นหากแต่เป็นการ

ยกระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy)   
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ทีเ่น้นการทาํงานแบบปรึกษาหารือมีกระบวนการตัดสินใจโดยชุมชนและเน้นบทบาทของภาค

ประชาสงัคมในการบริหารงาน (Timothy D. Sisk, 2001, pp.146-147) 

นกัวชิาการท่ีปรึกษาและนักปฏิบติัการดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีช่ือเสียงท่าน

หน่ึงคือ James L. Creighton (2005) ผูมี้ประสบการณ์การทาํงานอนัยาวนานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเป็นท่ียอมรับและรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในระดบันานาชาติทั้งยงัเป็น ผูช่้วย

เหลือเจา้หนา้ท่ีทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางรูปแบบพฒันาและจดัการโครงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเพื่อแกไ้ขปัญหาวิกฤติปัญหาสาธารณะต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตดัสินใจ

ดา้นนโยบายสาธารณะ 

James L. Creighton (2005, pp.1-261)เขียนหนังสือเร่ือง “The Public Participation 

Handbook: Making Better Decisions through Citizen Involvement” ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมประเด็น

สาํคญัและรายละเอียดต่างๆ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างครบถว้นกวา้งขวางโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งแนวทางในการออกแบบและดาํเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและนโยบายสาธารณะรวมถึงการเลือกเทคนิคและแนวทางต่างๆในการสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนอยา่งหลากหลายไม่วา่จะเป็นแนวทางจดัทาํการสมัมนาโตะ๊กลมการประชุมกลุ่ม

การสร้างฉันทามติในการโครงการกิจกรรมสาธารณะต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือ

สาธารณะชนอยา่งกวา้งขวางใหป้ระสบความสาํเร็จและการประเมินผล 

หนงัสือ “The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen 

Involvement” ที่ว่าน้ีกล่าวถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางในการประยุกต์

หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริบทประเทศไทย ซ่ึง James L. Creighton เห็นว่าตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบนั การดาํเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยยงัประสบปัญหา

ในทางปฏิบติัอยู ่ทาํใหผ้ลลพัธจ์ากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ประสบความสาํเร็จและ

ไดรั้บการยอมรับจากประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียจากกระบวนการตดัสินใจหรือโครงการพฒันา

ต่างๆการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการดงักล่าวรวมถึงแนวทางการพฒันากระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนใหมี้ประสิทธิภาพจึงนบัวา่มีความจาํเป็นต่อสงัคมไทย (จุฑารัตน์ ชมพนัธุ์, 

2555, หนา้ 126) 

นอกจากความจาํเป็นดงัท่ี James L. Creighton กล่าวแลว้ ความสาํคญัของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอีกประการหน่ึงท่ีสาํคญัคือการกระจายอาํนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึง

นอกจากจะมีเป้าหมายในการจัดบริการสาธารณะให้ไดม้าตรฐานตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีแลว้ยงัเป็นการเปิดพ้ืนท่ีใหภ้าคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ

บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดาํเนินการร่วมติดตาม

ประเมินผลร่วมรับผลประโยชนจ์ากการกระทาํและร่วมรับผดิชอบอีกดว้ย 
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การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     

จึงก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายประการดงัน้ี (อรทยั ก๊กผล, 2550, หนา้ 40) 

1) เพ่ิมคุณภาพการตดัสินใจทาํใหก้ารตดัสินใจรอบคอบข้ึนเพราะมีโอกาสรับฟังขอ้มลูและ

ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 

2) การลดค่าใชจ่้ายการสูญเสียเวลาและลดความขดัแยง้ระหว่างการนาํไปปฏิบติัการมีส่วน

ร่วมของประชาชนอาจส่งผลใหช่้วงเวลาการตดัสินใจใชเ้วลานานข้ึนอาจแต่เมือ่ประชาชนมีความ

เข้าใจได้ขอ้มูลเพียงพอยอมรับการตัดสินใจจะส่งผลให้การบริหารโครงการรวดเร็วข้ึนรวมทั้ง

ประหยดัทรัพยากรมากข้ึน 

3) การสร้างฉันทามติเปิดให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมย่อมทาํให้เกิด

ความชอบธรรมในการตดัสินใจของรัฐและนาํมาสู่ความไวว้างใจสาธารณะ 

4) ช่วยทาํใหก้ารนาํแผนงานและโครงการไปปฏิบติัง่ายข้ึนสร้างใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึก

เป็นเจา้ของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 

5) ลดการเผชิญหนา้และความขดัแยง้ท่ีรุนแรงได ้

6) เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของ

ประชาชนและเกิดความตระหนกัในการตอบสนองต่อความกงัวลของประชาชน 

7) การพฒันาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชนถือว่าเป็นการให้

การศึกษาต่อประชาชนและชุมชนเพ่ือเรียนรู้กระบวนการตดัสินใจและเป็นเวทีฝึกผูน้าํชุมชน 

8) ช่วยทาํใหป้ระชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากข้ึนเป็นการเพ่ิมทุนทางสังคมและช่วย

เสริมสร้างใหป้ระชาชนเป็นพลเมืองท่ีกระตือรือร้น (Active Citizenship) สอดคลอ้งกบัการปกครอง

ตามหลกัประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

นรินทร์ชยั  พฒันพงศา (2547, หน้า 20–21) ให้เหตุผลของความจาํเป็นในการมีส่วนร่วม

โดยทัว่ไปไวด้งัน้ี 

1) ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูจ่าํกดัทุกคนมีความห่วงใยจึงตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 

2) เพื่อให้ชุมชนและกลุ่มต่างๆสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจนั้นๆหรือในบางกรณีที่

หน่วยงานของรัฐไม่อยูใ่นสถานะท่ีจะบงัคบัใชก้ารตดัสินใจนั้นๆไดห้รือตอ้งไดรั้บความสมคัรใจ

สนบัสนุนจากคนส่วนใหญ่ของชุมชนจึงจะสามารถดาํเนินการไดมิ้ฉะนั้นกลุม่ที่คดัคา้นอาจทาํให้

โครงการลม้เลิกไปไดจึ้งตอ้งใหชุ้มชนสนบัสนุนโครงการใหม้าก 

3) เมือ่ตอ้งตดัสินใจอย่างไรแลว้จะเกิดผลกระทบที่สําคญัต่อบุคคลหรือกลุม่บุคคล เช่น    

จะสร้างอ่างเกบ็นํ้ าแลว้ตอ้งอพยพบุคคลจาํนวนมากออกจากสถานท่ีก่อสร้าง 

4) เพ่ือหาทางเลือกท่ีดีกว่าทั้งน้ีฝ่ายรัฐบาลอาจไม่มีขอ้มูลท่ีดีหรือแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด

เสมอไปหรือจะลอกแบบจากกิจกรรมที่สําเร็จโดยใชชุ้ดความรู้เดียวหรือแผนงานที่วิเศษเพียง     
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แผนเดียวเพ่ือไปใชใ้นท่ีอ่ืนท่ีต่างสภาพแวดลอ้มให้สาํเร็จไดง่้ายๆจึงต้องให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ  

หรือผูท่ี้จะใชป้ระโยชนจ์ากโครงการมาร่วมใหค้วามคิดเห็นดว้ย 

5) เป็นหลกัการบริหารบนพ้ืนฐานของความสุจริตและยติุธรรมภายใตร้ะบบประชาธิปไตย

การใหมี้ส่วนร่วมจากประชาชนเสมือนการใหต้รวจสอบการทาํงานของหน่วยงาน นอกจากน้ีการที่

ชนกลุ่มต่างๆมีส่วนร่วมโดยร่วมในการคน้หาปัญหาร่วมวางแผนฯลฯหมายถึง การไดใ้หค้วามเป็น

ธรรมท่ีจะใหพ้วกเขาไดรั้บประโยชนจ์ากการพฒันาอยา่งทัว่ถึงยิง่ข้ึน 

6) ประชาชนอาจะเป็นตน้เหตุของความลม้เหลวของโครงการไดถ้า้ไม่ให้มีส่วนร่วมเช่น

การรณรงคล์ดปริมาณขยะการใหง้ดสูบบุหร่ี การเลิกด่ืมสุราการรักษาสุขภาพอนามยั  การประหยดั

พลงังาน ฯลฯ 

7) ประชาชนอยู่ใกลชิ้ดเหตุการณ์รับทราบและเผชิญปัญหานั้นๆเองเช่นการรณรงค์ลด

ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดการใชส่ิ้งสาธารณะประโยชน์การทุจริตการเลือกตั้งการคอร์รัปชั่น

ฯลฯ 

8) จาํเป็นตอ้งมีตวัแทนประชาชนหลายฝ่ายร่วมดูแลผลประโยชน์ของตนเพราะท่ีผ่านมา

ผลประโยชนจ์ากการพฒันาตกถึงเฉพาะคนบางกลุ่ม 

1.3 แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) ตามหลัก     

ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่าองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นองค์กรหน่ึงของภาครัฐในระดบัชุมชน  

และในงานวิจัยคร้ังน้ีศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอ     

สวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผูว้ิจ ัยจึงเห็นว่าเราควร

ทบทวนวรรณกรรมเร่ืองการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participation Governance) ตาม

หลกัธรรมภิบาล (Good Governance) ไวใ้นงานวิจัยคร้ังน้ีด้วย เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับการ

บริหารราชการขั้นตอนวิธีการปฏิบติังานและโครงสร้างของการตัดสินใจในการบริหารราชการ    

อนัเป็นระบบท่ีเปิดให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม (Public Participation) ในพนัธกิจขององค์กร

ภาครัฐซ่ึงในงานวจิยัคร้ังน้ีหมายถึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนัน่เอง 

อรพินท์ สพโชคชยั  (2551, หน้า 7-12) นักวิชาการแห่งสถาบนัวิจัยและพฒันาคุณภาพ 

(สวพ.)  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาการมีส่วนร่วมกล่าวถึงองคก์รภาครัฐท่ีมีระบบการบริหารราชการ

แบบมีส่วนร่วมว่าจะดาํเนินการการให้บริการสาธารณะและการตดัสินใจเชิงนโยบายในมิติท่ีเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเนน้ความเปิดเผยและโปร่งใสใหค้วามสาํคญัในการพฒันาและ

สรรหาขา้ราชการและบุคลากรทุกระดบัโดยยึดถือหลกัปรัชญาการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

เป็นบุคลากรที่คุณลกัษณะดังน้ีคือ มีจิตสาธารณะมีความเป็นประชาธิปไตยเคารพในสิทธิขั้น

พ้ืนฐานของประชาชนเปิดกวา้งพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและปฏิบติังานเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) เป็น
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การจดัการบริหารราชการแผน่ดินตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซ่ึงจะนาํไปสู่ราชการ

ท่ีมีคุณลกัษณะสาํคญัอ่ืนๆตามหลกัธรรมาภิบาลคือเป็นระบบราชการท่ีมีความสุจริตโปร่งใสเปิดเผย

ขอ้มูลเที่ยงธรรมและมีการบริหารงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนยก์ลางและมุ่งประโยชน์สุขของ

ประชาชนเป็นสาํคญั 

การพฒันาระบบราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้องให้ประชาชน        

มีส่วนร่วมกล่าวคือ 

1) ร่วมรับรู้ขอ้มลูข่าวสารในการบริหารราชการแผน่ดินโดยท่ีส่วนราชการต่างๆ จาํเป็นตอ้ง

จดัระบบการเผยแพร่ขอ้มลูหรือจดัระบบท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆได ้

2) ร่วมเสนอความคิดเห็นโดยส่วนราชการมีหนา้ท่ีในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

และนาํความคิดเห็นเหล่านั้นมาประกอบการตดัสินใจในการดาํเนินงานต่างๆ 

3) ร่วมเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการคิดวิเคราะห์หาทางออกและเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการ

ตดัสินใจของส่วนราชการโดยท่ีราชการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเขา้ร่วมเป็นกรรมการหรือ

คณะทาํงานหรือร่วมศึกษาประเด็นนโยบายสาํคญัๆ 

4) ร่วมทาํงานและติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของราชการโดยท่ีส่วนราชการจดักลไก

ท่ีภาคประชาชนหรือตวัแทนภาคประชาชนสามารถเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินท่ีเป็นภารกิจ

ของราชการไดม้ากข้ึนมีระบบติดตามผลการดาํเนินงานของภาครัฐไดอ้ย่างเป็นระบบ เช่นการจดั  

ให้มีการวดัผลสําเร็จการทาํงานโดยภาคประชาชนหรือการจัดระบบการประเมินคุณภาพการ

ใหบ้ริการสาธารณะบางประเทศเป็นตน้ 

5) ร่วมตัดสินใจในการกาํหนดโครงการหรือนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่ของประชาชนเช่นคณะกรรมการระดบันโยบายที่มีผูแ้ทนภาคประชาสังคมเขา้ร่วมเป็น

กรรมการเป็นตน้ 

หลกัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไดรั้บ

ความสนใจในแวดวงการบริหารงานภาครัฐมากข้ึนๆ ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารและประชาชนทุกภาค

ส่วนต่างเร่ิมเรียนรู้จากบทเรียนราคาแพงในอดีตความสูญเสียส้ินเปลืองและปัญหาความขดัแยง้

ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและประชาชนเร่ิมตระหนักถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งหันหน้ามาปรึกษาหารือกัน

ทาํงานร่วมกันและพ่ึงพิงซ่ึงกันและกันมากข้ึนทีส่ําคัญในปัจจุบนัมีผลการศึกษาวิจยัทีย่ืนยนัว่า     

การมีส่วนร่วมของประชาชนนาํไปสู่ความสาํเร็จในการบริหารราชการการทาํงานท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนและการกาํหนดนโยบายสาธารณะสําหรับสังคมยุคใหม่ หลกัการสาํคญั        

ท่ีทาํใหค้นส่วนมากใหค้วามสนใจการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเพราะ 

 

 



32 
 

 

1) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิผลช่วยใหผู้ก้าํหนด

นโยบายผูท่ี้เก่ียวขอ้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสาธารณชนเกิดความเขา้ใจร่วมถึงปัญหาความตอ้งการ

ข้อขัดข้องของภาคส่วนต่างๆมองหาโอกาสในการแก้ไขปัญหาและร่วมแสวงหาทางเลือก               

ท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเป็นท่ียอมรับของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผลช่วยให้การตัดสินใจ      

ในเร่ืองต่างๆมีคุณภาพดีข้ึนรอบคอบมากข้ึนในเมื่อมีผูท่ี้เกี่ยวขอ้งประเด็นปัญหาโดยตรงและโดย

ออ้มไดมี้โอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในมิติและมุมมองต่างๆกวา้งขวางข้ึน 

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผลจะมีการวิเคราะห์และ

พิจารณาถึงประเดน็ขอ้ขดัขอ้งต่างๆท่ีประชาชนและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียวติกกงัวลตั้งแต่ในช่วงตน้

ของกระบวนการวางแผนการดาํเนินงานและแสวงหาทางออกท่ีเป็นท่ียอมรับ นบัวา่เป็นการป้องกนั

ปัญหาข้อขัดแยง้ต่างๆก่อนที่ปัญหาต่างๆจะบานปลายเพราะการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้

ช่วยกันขบคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบน้อยที่สุดและช่วยให้ภาครัฐสามารถเลือก

แนวทางท่ีมีผูย้อมรับมากท่ีสุดและเขา้ใจถึงแนวทางในการป้องกนัปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ที่อาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิผลช่วยภาครัฐในการพฒันา

ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานหลายด้านอาทิเช่นช่วยให้ภาครัฐไดท้ราบถึงประเด็นท่ี

ประชาชนใหค้วามสนใจและตอ้งการในช่วงตน้ๆของการดาํเนินงานไดข้อ้มูลที่เป็นประโยชน์ใน

การออกแบบงานหรือโครงการปรับแนวนโยบายและวธีิการดาํเนินงานก่อนท่ีปัญหาต่างๆจะเกิดข้ึน

ซ่ึงเป็นการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ในสังคมเป็นการเปิดช่องทางการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ

ระหว่างผูก้าํหนดนโยบายและประชาชนสร้างช่องทางท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบังาน

จะดาํเนินการเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัมากยิ่งข้ึนเป็นการวางระบบการสะทอ้นความคิดเห็น

จากภาคประชาชนที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบการดาํเนินการอย่างถูกตอ้งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย   

ของภาครัฐในระยะยาวโดยเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีจาํตอ้งใชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

5) การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผลเป็นการแสดงออกถึง

ความมุ่งมัน่ของภาครัฐและผูต้ดัสินใจท่ีจัดให้มีการบริหารราชการท่ีเป็นประชาธิปไตยยึดหลกั   

ธรรมาภิบาลท่ีเคารพในสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซ่ึงเป็นไปตามครรลองของสงัคมประชาธิปไตยยคุใหม่ 

1.4 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วม 

การท่ีประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมนั้นมีปัจจยัหลายประการ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์ (2527, หน้า 182–

187) กล่าววา่มีเง่ือนไขสาํคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการดงัต่อไปน้ี 
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1) ประชาชนตอ้งมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม 

2) ประชาชนตอ้งสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม 

3) ประชาชนตอ้งเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วม 

ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมนอกเหนือจากเง่ือนไขสาํคญั 3 ประการดงักล่าวแลว้ยงั

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1) ประชาชนต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมก่อนเร่ิมกิจกรรม การมีส่วนร่วมไม่เหมาะใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

2) ประชาชนตอ้งไม่เสียเงินเสียทองค่าใชจ่้ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าท่ีเขาประเมิน

ค่าตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 

3) ประชาชนตอ้งมีความสนใจท่ีสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมนั้น 

4) ประชาชนตอ้งสามารถส่ือสารรู้เร่ืองกนัทั้งสองฝ่าย 

5) ประชาชนตอ้งไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีหรือสถานภาพทางสงัคมหาก

จะมีส่วนร่วม 

สาํหรับ J.M. Cohen และ N.T. Uphoff  (1980, p.223) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การมีส่วนร่วมในงานพฒันาไดแ้ก่ 

1) อายแุละเพศ 

2) สถานภาพในครอบครัว 

3) ระดบัการศึกษา 

4) สถานภาพทางสงัคมเช่นชั้นทางสงัคมศาสนา 

5) อาชีพ 

6) รายไดแ้ละทรัพยสิ์น 

7) ระยะเวลาในทอ้งถ่ินและระยะเวลาท่ีอยูใ่นโครงการ 

8) พ้ืนท่ีดินถือครองและสถานภาพการทาํงาน 

นอกจากน้ีงานวิจยัหลายช้ินท่ีทาํการศึกษาเร่ืองของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ดงัเช่น วิกรณ์ รักษ์ปวงชน และคณะ (2527, หน้า 316-329) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมให้

องคก์รชุมชนในชุมชนวดัลาดบวัขาวประสบความสาํเร็จคือชุมชนมีพฒันาการที่ยาวนานคนส่วน

ใหญ่เกิดในชุมชนทาํให้ชาวชุมชนมีความรู้สึกพ้ืนฐานร่วมกนัในความรักถ่ินฐานบ้านเกิดและมี

ความผกูพนัทางสงัคมอีกทั้งสภาพการดาํรงชีวติยงัคงมีลกัษณะของสงัคมชนบทเหลืออยู่มีกลุ่มญาติ

กลุม่เพื่อนบา้นรู้จกัคุน้เคยและช่วยเหลือเก้ือกูลกันเคยมีกิจกรรมบุญประเพณีและการแกปั้ญหา

ร่วมกนั 
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อนุภาพ ถิริลาภ (2528, หน้า 25-26) ไดศึ้กษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาชนบทพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ 

1) ความเกรงใจผูท่ี้มีสถานภาพสูงกวา่ 

2) ความตอ้งการเป็นกลุ่มแรก 

3) ความเช่ือถือในตวัผูน้าํ 

4) ความใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

5) การคาํนึงถึงผลประโยชนต์อบแทน 

6) การยอมรับแบบอยา่ง 

7) ความไม่พอใจต่อสภาพแวดลอ้ม 

8) การยอมรับในอาํนาจรัฐ 

9) ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ประภาศรี พิทกัษสิ์นสุข (2532, หนา้ 66) ไดศึ้กษาเร่ืองการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน

ในโครงการพฒันาชนบทพบวา่มลูเหตุจงูใจท่ีทาํใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 

1) สมคัรใจ 

2) ถกูบงัคบั 

3) ไดรั้บรางวลัตอบแทน 

4) ไดรั้บการชกัชวนจากบุคคลอ่ืน 

5) ความใกลชิ้ดกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ 

6) ความไม่พอใจต่อสภาพแวดลอ้ม 

7) มีความศรัทธาต่อโครงการ 

8) ไดรั้บผลประโยชนต์อบแทน 

9) ความตอ้งการการมีเกียรติ 

10) ตาํแหน่งทางสงัคมในหมูบ่า้น 

จากแนวคิดดา้นปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ผูว้ิจยัพบว่าปัจจยัหลกั

เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 2 ปัจจยั  กล่าวคือ 

1) ปัจจยัทางดา้นบุคคลและทางด้านเศรษฐกิจประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิลาํเนา ระดับ

การศึกษา สถานภาพการสมรส สถานภาพในครอบครัว ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได ้สถานท่ี

ทาํงาน ระยะเวลาในการประกอบอาชีพในชุมชน 

2) ปัจจยัทางดา้นสังคมประกอบดว้ยความตอ้งการเกียรติเป็นท่ียกย่องจากบุคคลอื่นการ

ได้รับการชักจูงจากผูน้ ําในชุมชน การได้รับการชักจูงจากเพ่ือนบ้าน การได้รับการชักจูงจาก

เจา้หนา้ท่ีในโครงการฯความตอ้งการ การเป็นกลุ่มพวกเคยมีกิจกรรมแกปั้ญหาต่างๆร่วมกนัมาก่อน

การคาํนึงถึงผลประโยชนต์อบแทนความสมัพนัธท์างสงัคมท่ีดีของคนในชุมชน 
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1.5 กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

     ก่อนท่ีผูด้าํเนินกระบวนการมีส่วนร่วมจะชกัชวนใครหรือหน่วยงานใดใหมี้ส่วนร่วมใน

กระบวนการตดัสินใจใดๆนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความมัน่ใจว่าบุคคลเหล่านั้นไดรั้บโอกาสในการ

มีส่วนร่วมอย่างเพียงพอ  มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นการโตแ้ยง้และการอภิปรายอย่างมี

คุณค่าโดยท่ีผลของการมีส่วนร่วมของพวกเขาต้องมีประโยชน์  มีอิทธิพลและตอ้งถูกบูรณาการ    

ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอย่างเหมาะสมแนวทางในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมี 3 ขั้นดงัน้ี (จุฑารัตน ์ ชมพนัธุ,์ 2555, หนา้ 127–128) 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์การตดัสินใจ 

ขั้นตอนน้ีสําคัญโดยเฉพาะการตัดสินใจว่าใครจาํเป็นที่จะอยู่ในทีมวางแผน เพราะแต่      

ละขั้นตอนของการวางแผนอาจมีผูมี้ส่วนได้เสียเพิ่มเข้ามาในแต่ละระยะที่แตกต่างกันซ่ึงหาก         

ไม่ครบถว้นก็จะเกิดปัญหาไดข้ั้นตอนน้ีประกอบดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบสภาพแวดลอ้มของ

กระบวนการตัดสินใจใดๆ ที่กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นจะถูกจดัทาํข้ึน ในขั้นตอนน้ีจะกาํหนด

องค์ประกอบสาํคญัของการมีส่วนร่วมทั้งหมดได้แก่ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการมีส่วนร่วม

ปัจจยัต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่และความโปร่งใสของกระบวนการและตารางเวลา

สําหรับกิจกรรมต่างๆของกระบวนการมีส่วนร่วมรวมถึงการวิ เคราะห์ว่าการมีส่วนร่วมมี

ความสาํคญัต่อกระบวนการตดัสินใจน้ีหรือไม่หรือมีความจาํเป็นดว้ยเหตุผลอ่ืน 

เง่ือนไขในการตดัสินใจท่ีจะดาํเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ 

1) การตดัสินใจนั้นมีผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกวา้ง 

2) การตดัสินใจนั้นส่งผลกระทบในวงกวา้งและรุนแรง 

3)การตดัสินใจนั้นส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์บางคนหรือกลุ่มคนท่ีมีอยู่เดิมเช่นการวาง

ผงัเมือง 

4) การตดัสินใจนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีมีความขดัแยง้อยูก่่อนแลว้ 

 5) ความจาํเป็นเพ่ือใหมี้การสนบัสนุนต่อผลการตดัสินใจ 

ขั้นท่ี 2 การวางแผนกระบวนการ 

ขั้นตอนน้ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดกิจกรรมและเทคนิคการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

วิเคราะห์ค้นหาเทคนิคการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมที่สุดในการประยุกต์ใช้ในการแต่ละขั้นของ

กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงและการเช่ือมโยง

ความสมัพนัธร์ะหว่างกิจกรรมการมีส่วนร่วมกบัขั้นตอนการตดัสินใจ รวมถึงการกาํหนดผูมี้ส่วน 

ไดเ้สีย หรือผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจนั้นๆสถานท่ีในการจดักิจกรรมต่างๆ 
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ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติตามแผน 

ขั้นตอนสุดทา้ยน้ีเป็นการนาํแผนการที่กาํหนดไวท้ั้งหมดกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆไป

ปฏิบติัจริงและทาํการประเมินผลของกิจกรรมมีส่วนร่วมตลอดจนการนาํขอ้มูลที่ไดจ้ากกิจกรรม

ตามกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งแทจ้ริง 

ส่วน ไพรรัตน์  เตชะรินทร์ (2527, หน้า 67) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายพฒันาคือ 

1) การทาํการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวมตลอดถึง

ความตอ้งการของชุมชน 

2) ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบวิธีการพฒันาเพื่อแกปั้ญหาของชุมชนหรือสร้างสรรค์ส่ิง

ใหม่ท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนหรือสนองต่อความตอ้งการของชุมชน 

3) ร่วมวางนโยบายหรือวางแผนหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ปัญหาเพื่อสนองความ

ตอ้งการของชุมชน 

4) ร่วมตดัสินใจใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

5) ร่วมจดัหรือปรับปรุงการบริหารงานการพฒันาใหมี้ประสิทธิผล 

6) ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 

7) ร่วมปฏิบติัตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

8) ร่วมควบคุมติดตามประเมินผลและร่วมบาํรุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีทาํไวโ้ดย

เอกชนและรัฐบาลใหไ้ดป้ระโยชนไ์ดต้ลอดปี 

นอกจากน้ี เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2527, หน้า 10) ไดส้รุปการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่ามี    

4 ขั้นตอนคือ 

1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินงานกิจกรรม 

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

สาํหรับ อคิน  รพีพฒัน์ (2527, หน้า 150-151) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพฒันาวา่ควรจะมี 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชาวชนบท

ขั้นตอนน้ีเป็นส่วนแรกท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะถา้หากไม่เขา้ใจปัญหาและคน้หาสาเหตุของปัญหาดว้ย 

ตวัเขาเองแลว้กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนก็ไร้ประโยชน์เพราะชาวชนบทจะขาดความเขา้ใจและมอง    

ไม่เห็นความสาํคญัของกิจกรรมนั้น 
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ขั้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนท่ีขาดไม่ไดเ้พราะ

หากตอ้งการแต่ผลงานการพฒันาวตัถุให้เสร็จส้ินโดยฉับไวก็จะวางแผนดาํเนินการด้วยตวัเอง       

ผลท่ีตามมากคื็อชาวบา้นไม่สามารถวางแผนไดด้ว้ยตนเองและไม่สามารถพฒันาต่อไปได ้

ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงานทาํให้มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบติังานดว้ยตนเองอยา่งใกลชิ้ดเม่ือเห็นประโยชนก์ส็ามารถดาํเนินกิจกรรมดว้ยตนเองไปได ้

ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงานเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มี

ความสําคัญเพราะถ้าหากขาดการติดตามประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมของชาวชนบท            

แต่ดาํเนินการโดยบุคคลภายนอกชาวชนบทยอ่มจะไม่ไดป้ระเมินดว้ยตนเองว่างานท่ีดาํเนินไปนั้น

ไดรั้บผลดีได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่การดาํเนินกิจกรรมอย่างเดียวในโอกาสต่อไปจึงอาจ

ประสบความยากลาํบากเพราะชาวชนบทไม่ไดป้ระเมินดว้ยตนเองใหรู้้แจง้วา่ดีหรือไม่อยา่งไร 

1.6  เทคนิคการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

       เมื ่อพิจารณาถึงเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนส่ิงสําคัญคือต้องทราบว่า               

มีประเด็นใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณชนท่ีตอ้งดาํเนินการขอ้มลูใดท่ีจาํเป็นในการแลกเปล่ียนระหว่าง

สาธารณชนจึงจะใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถตดัสินใจไดว้า่เทคนิคการมีส่วนร่วมใดมีความเหมาะสมกบั

สถานการณ์นั้นท่ีสุดการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวขอ้งทั้งการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่สาธารณชน

และการไดด้าํเนินการเพื่อให้ไดค้วามคิดเห็นความกงัวลของประชาชนกลบัมาซ่ึงเป็นการส่ือสาร

แบบสองทางอาจกล่าวไดว้่าเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท

ใหญ่ (จุฑารัตน ์ ชมพนัธุ,์ 2555, หนา้ 129–131)ไดแ้ก่ 

1) เทคนิคการให้ข้อมูลข่าวสารการดําเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดีจะต้อง

ประกอบดว้ยการวางแผนการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีดีกบัสาธารณชนเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้

ขอ้มลูข่าวสารและประเด็นสาํคญัต่างๆอยา่งครบถว้นและใชป้ระกอบการตดัสินใจไดว้่าควรจะให้

การสนบัสนุนหรือคดัคา้นนโยบาย/โครงการพฒันานั้นๆ ตวัอยา่งเช่น การบรรยายสรุป การแสดง

นิทรรศการ สารคดี การส่งรายงานหรือเอกสารดา้นเทคนิคท่ีสาํคญั การแถลงข่าว ใบแทรกหนังสือ

ข่าวแจกการนาํเสนอต่อประชาคมกลุ่มทาํงานทางเทคนิคการประกาศการบริการสาธารณะ เป็นตน้ 

2) เทคนิคการมีส่วนร่วมเมื่อประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆอย่างครบถว้นเหมาะสม

แลว้ขั้นตอนต่อไปคือการจดัเวทีหรือมาตรการต่างๆเพื่อให้สมาชิกของสาธารณชนสามารถแสดง

ความรู้สึกแสดงความคิดเห็นหรือความห่วงกงัวลของตนต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม  

ซ่ึงมีหลายเทคนิคท่ีสามารถใชไ้ดเ้ช่นการจดัตั้งกลุ่มท่ีปรึกษาหรือคณะทาํงานการสนทนากลุ่มการ

เปิดสายด่วนการสมัภาษณ์การประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการประชุมเชิงปฏิบติัการเป็นตน้ 

ประเด็นสาํคญัท่ีผูด้าํเนินการมีส่วนร่วมตอ้งไม่ละเลยคือการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ้ง

เป็นการส่ือสารแบบสองทางรวมถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับชุมชนนอกจากน้ีวิธีการท่ีเหมาะสม    

ในการดาํเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการใชห้ลายเทคนิควิธีการร่วมกนัเน่ืองจากขอ้มูล 
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หรือส่ิงท่ีไดจ้ากเทคนิคหน่ึงอาจสามารถผสมผสานรวมกบัขอ้มูลหรือส่ิงท่ีไดจ้ากเทคนิคอื่นทาํให้

ไดข้อ้มลูหรือส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์หรืออาจทาํให้เกิดเทคนิคการมีส่วนร่วมใหม่ท่ีสามารถนาํมา

ประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ีเทคนิคดงักล่าวแลว้  เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation 

Influence Control = A-I-C) ก็มีความเหมาะสมกับบริบทของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเช่นกัน         

ซ่ึงประเวศ วะสี (2535, หน้า  60-61) กล่าวถึงเทคนิคน้ีว่า  กระบวนการ A-I-C เป็นทฤษฎีและการ

บริหารจดัการท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่มีกระบวนการเรียนรู้และปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัจากการปฏิบติัจริง

ดว้ยความรักหรือการเห็นคุณค่าซ่ึงกันและกนัจึงสามารถเกิดพลงัสร้างสรรค์เพียงพอท่ีจะทาํให ้   

เกิดการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยคาํนึงถึงมิติทางสงัคมจิตใจวทิยาศาสตร์และการบริหารจดัการ 

กระบวนการ A-I-C (A ย่อมาจาก Appreciation I ย่อมาจาก Influence และ C ย่อมาจาก 

Control) โดย Turid Sato และ William E.Smithร่วมกบัสมาคมพฒันาประชากรและชุมชนและ

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยไดน้ํามาทดลองและเผยแพร่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2533 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2536 สถาบันวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยร่วมกบัสมาคมพฒันา

ประชากรและชุมชนและกองฝึกอบรมกรมการพฒันาชุมชนไดน้าํเอาแนวความคิดน้ีไปดดัแปลง

และฝึกปฏิบติัในระดบัหมู่บา้นและตาํบลซ่ึงไดข้อ้สรุปท่ีเป็นประโยชน์และนาํมาใชใ้นการปรับปรุง

วิธีการในคู่มือน้ีใหเ้ขา้กบักระบวนการพฒันาชนบทและสภาพแวดลอ้มในสังคมไทย (อรพินท ์   

สพโชคชยั, 2537,หนา้ 4) 

กระบวนการ A-I-C จะช่วยให้ชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจร่วม

สร้างความเขา้ใจในการดาํเนินงานสร้างการยอมรับความรับผดิชอบในฐานะสมาชิกของชุมชนเกิด

ความรู้สึกเป็นเจา้ของและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตนมีส่วนร่วมกระบวนการพฒันาชุมชน 

จึงเกิดความต่อเน่ืองและก่อใหเ้กิดความสาํเร็จสูงซ่ึงพบวา่ (อรพินท ์สพโชคชยั, 2537,หนา้ 4-5) 

1) กระบวนการ A-I-C ช่วยใหป้ระชาชนและกลุ่มองคก์รต่างๆทั้งในและนอกชุมชนท่ีเขา้มา

มีส่วนร่วมมีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินมากข้ึน 

2) การวางแผนแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหผู้แ้ทนกลุ่มต่างๆประชาชนโดยเฉพาะ

ผูรู้้กลุ่มคนจนผูด้อ้ยโอกาสผูห้ญิงและเยาวชนเขา้มามีบทบาทในการร่วมคิดกาํหนดแนวทางการ

พฒันาและจดัสรรทรัพยากรการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเสริมสร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกัน     

ซ่ึงเป็นการรวมพลงัเชิงสร้างสรรค ์

3) ประชาชนกลุม่องค์กรต่างๆมีความรู้สึกเป็นเจา้ของทั้งกิจกรรมโครงการผลของการ

พฒันาและความเป็นเจา้ของชุมชนทอ้งถ่ินทาํใหเ้กิดความมีพลงัรู้ถึงศกัยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 

4) องคก์รต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเรียนรู้ท่ีจะเขา้ร่วมมือกนัในการพฒันาอย่างประสาน

สอดคลอ้งนับว่ากระบวนการ A-I-C ช่วยให้เกิดการระดมแนวคิดที่สร้างสรรค์มีส่วนร่วมและ

เสริมสร้างพลงัของชุมชนทอ้งถ่ินในการพฒันากระบวนการ A-I-C เป็นการประชุมที่ก่อให้เกิดการ
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ทาํงานร่วมกันเพื ่อจัดทําแผนโดยเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมได้มีเวทีพูดคุย

แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีจะทาํให้เกิดความเขา้ใจถึงสภาพปัญหา

ความตอ้งการขอ้จาํกดัและศกัยภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหมี้การระดมพลงั

สมองในการศึกษาวเิคราะห์พฒันาทางเลือกเพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาเกิดการตดัสินใจ

ร่วมกนัเกิดพลงัของการสร้างสรรคแ์ละรับผิดชอบต่อการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินเพราะกระบวนการ 

A-I-C มีข ั้นตอนสาํคญัคือ 

1) ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A) 

คือขั้นตอนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขั้นตอนน้ีจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วม

ประชุมทุกคนแสดงขอ้คิดเห็นรับฟังและหาขอ้สรุปร่วมกนัอย่างเป็นประชาธิปไตยโดยการวาดรูป

เป็นส่ือในการแสดงขอ้คิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

 1.1) การวเิคราะห์สถานการณ์ของหมูบ่า้นในปัจจุบนั (AI) 

 1.2) การกาํหนดอนาคตของหมูบ่า้นวา่ตอ้งการใหเ้กิดการพฒันาในทิศทางใด (A2) 

ขอ้สังเกตก่อนที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเล่าถึงภาพ      

ในอดีตก่อนเป็นการอุ่นเคร่ืองกไ็ด ้

 2) ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพฒันา (Influence หรือ I) 

คือขั้นตอนการหาวธีิการท่ีจะทาํใหส้ามารถพฒันาหมู่บา้นตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นช่วง A2 

และเป็นช่วงการหามาตรการหรือวิธีการในการพฒันาและคน้หาเหตุผลเพื่อจดัลาํดบัความสาํคัญ

ตามความเห็นของกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 

2.1) การคิดโครงการท่ีจะใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์(I1) 

2.2) การจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ (I2) โดยแยกออกเป็น 3 ประเภท 

2.2.1) กิจกรรมหรือโครงการท่ีชาวบา้นทาํเอง 

2.2.2) กิจกรรมหรือโครงการที่ชาวบ้านทาํเองบางส่วนและขอความ

ช่วยเหลือจากแหล่งทุนภายนอก 

2.2.3) กิจกรรมหรือโครงการท่ีสามารถขอจากภาครัฐโดยผา่นสภาตาํบล 

3) ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบติั (Control หรือ C) คือการนาํเอาโครงการหรือกิจกรรม

ต่างๆมาสู่การปฏิบติัและจดักลุ่มผูด้าํเนินงานซ่ึงรับผดิชอบต่อโครงการหรือกิจกรรมขั้นตอนน้ีโดย

จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงไดแ้ก่ 

3.1) การแบ่งกลุ่มรับผดิชอบ (CI) 

3.2) การตกลงรายละเอียดในการดาํเนินงาน (C2) จดัทาํแผนปฏิบัตินอกจากน้ี

ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการประชุมคือ 

3.2.1) รายช่ือกิจกรรมหรือโครงการท่ีกลุ่มองคก์รชุมชนดาํเนินการไดเ้อง

ภายใตค้วามรับผดิชอบและเป็นแผนปฏิบติัการของหมูบ่า้นชุมชน 
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3.2.2) กิจกรรมโครงการที่ชุมชนหรือองค์กรชุมชนเสนอขอรับการ

ส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาครัฐท่ีทาํงานหรือสนับสนุน

ชุมชนรายช่ือกิจกรรมโครงการท่ีชาวบา้นตอ้งแสวงหาทรัพยากรและประสานความร่วมมือจากภาคี

ความร่วมมือต่างๆทั้งจากภาครัฐหรือองคก์รพฒันาเอกชนเป็นตน้ 

1.7 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน  

      ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2539, หน้า 641-643) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีการมีส่วนร่วมหรือภาวะ      

ผูต้ามไวว้่าทฤษฎีน้ีไดรั้บความสนใจจากนักวิชาการส่วนใหญ่น้อยมากเน่ืองจากนักวิชาการคิดว่า

หากองค์การมีภาวะผูน้ ําที่ดีก็จะพลอยมีภาวะผูต้ามดีไปด้วย เป็นการมองค่อนข้างแคบเพราะ

นอกจากจะมองปรากฏการณ์เพียงดา้นเดียวแลว้การที่นักวิชาการให้ความสําคญัหรือภาวะผูต้าม 

นอ้ยนั้นพอสรุปสาเหตุหลายประการดว้ยกนัคือ ประการแรกนักวิชาการบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่า

องคก์ารมีความจาํเป็นมากนอ้ยเพียงใดท่ีจะตอ้งใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประการ  

ท่ีสองผูค้นยงัไม่แน่ใจว่าวตัถุประสงค์ของการยอมให้ผูต้ามเขา้มีส่วนร่วมคืออะไรกนัแน่ ประการ  

ท่ีสามหากผูน้าํยอมใหผู้ต้ามเขา้มีส่วนร่วมแลว้ผูต้ามเหล่านั้นไดแ้ก่ใครบา้งผูต้ามทั้งหมด หรือเฉพาะ

ผูต้ามท่ีใกลชิ้ดสนิทสนมกบัผูน้าํเท่านั้น และประการสุดทา้ยหากผูน้าํยอมให้ผูต้ามเขา้มีส่วนร่วม

แลว้ผูต้ามควรจะเขา้ไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดและลกัษณะของการเขา้ไปมีส่วนร่วมเช่นนั้น

สะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํและผูต้ามอย่างไรบา้ง ปัญหาการมีส่วนร่วม

ขา้งตน้นั้นยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าการมีส่วนร่วมเป็นดาบสองคมคือมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียสาํหรับการมี

ส่วนร่วมมีผลเสียหลายประการ เช่นทําให้การดําเนินงานล่าช้าเสียเวลา การมีส่วนร่วมมิใช่            

จะนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีข้ึนเสมอไปและถึงแมผู้น้ ําจะยอมให้ผูต้ามเข้ามามีส่วนร่วมแต่ผูน้ ํา           

ก็จาํตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัผลตดัสินใจนั้นๆ 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือ 1) ทฤษฎีความเป็นผูแ้ทน 

(Representative) และ 2) ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) 

ทฤษฎีความเป็นผู้แทน (Representative) 

ทฤษฎีน้ีเนน้ความเป็นผูแ้ทนของผูน้าํและถือวา่การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งถอดถอนผูน้าํ

เป็นเคร่ืองหมายของการท่ีจะใหห้ลกัประกนักบัการบริหารงานดีอยา่งไรก็ดีทฤษฎีน้ีเนน้เฉพาะการ

วางโครงการสร้างสถาบนัเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมเท่านั้น เช่น การเลือ กตั้ง

ทัว่ไปการเลือกตั้งโดยคะแนนลบัและประชุมปรึกษาหารือประจาํปีจะเห็นไดว้่าการมีส่วนร่วมตาม

นยัของทฤษฎีน้ีมิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจขององค์การอย่างแทจ้ริง

และผูที้่มีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงในการตัดสินใจไดแ้ก่บรรดาผูน้าํต่างๆที่เสนอตวัเขา้สมคัรรับการ

เลือ กตั้งส่วนผูต้ามนั้นเป็นเพียงแค่ไมป้ระดบัเท่านั้น 
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ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Democracy) 

ตามแนวความคิดทฤษฎีน้ีการมีส่วนร่วมมีวตัถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่การเขา้ไปพิจารณา

เลือกตั้งหรือถอดถอนผูน้ ําเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวาง

นโยบายยิ่งกว่านั้นทฤษฎีน้ียงัมองการมีส่วนร่วมเป็นการให้การศึกษาและพฒันาการกระทาํทาง

การเมืองและสังคมที่มีความรับผิดชอบนั่นก็คือการไม่ยอมให้มีส่วนร่วมนับว่าเป็นการคุกคาม      

ต่อเสรีภาพของผูต้าม 

 สาํหรับ อคิน  รพีพฒัน์ ระบุถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมไวถึ้ง 5 ทฤษฎี ซ่ึงสามารถ

สรุปไดด้งัน้ี  (อคิน  รพีพฒัน์, 2527, หนา้ 7-9) 

ทฤษฎีการเกลีย้กล่อมมวลชน (Mass Persuasion) 

 Abraham H. Maslow (1994) กล่าวว่าการเกล้ียกล่อม หมายถึง การใชค้าํพูดหรือการเขียน

เพื่อมุ่งใหเ้กิดความเช่ือถือและการกระทาํ ซ่ึงการเกล้ียกล่อมมีประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้ในการปฏิบติังานและถา้จะให้เกิดผลดีผูเ้กล้ียกล่อมจะตอ้งมีศิลปะในการสร้างความสนใจ 

ในเร่ืองท่ีจะเกล้ียกล่อม 

โดยเฉพาะในเร่ือง ความต้องการของคนตามหลกัทฤษฎีของ Abraham H. Maslow            

ท่ีเรียกวา่ลาํดบัขั้นความตอ้งการ (Hierarchy of  Needs) คือความตอ้งการของคนจะเป็นไปตามลาํดบั

จากนอ้ยไปมาก มีทั้งหมด 5 ระดบั ดงัน้ี 

             1.1) ความตอ้งการทางดา้นสรีระวทิยา (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้น

พ้ืนฐานของมนุษย ์ (Survival Needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั  

ยารักษาโรค และความตอ้งการทางเพศ 

             1.2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัของชีวิต (Safety and Security Needs) 

ไดแ้ก่ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งมีความปลอดภยัจากการถกูทาํร้ายร่างกาย หรือถกูขโมยทรัพยสิ์น 

หรือความมัน่คงในการทาํงานและการมีชีวติอยูอ่ยา่งมัน่คงในสงัคม 

             1.3) ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social Needs) ไตแ้ก่ ความตอ้งการความรัก

ความตอ้งการท่ีจะใหส้งัคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 

             1.4) ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียง (Self-Esteem Needs) ไตแ้ก่ ความ

ภาคภมิูใจความตอ้งการดีเด่นในเร่ืองหน่ึงท่ีจะใหไ้ตรั้บการยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการดา้นน้ี

เป็นความตอ้งการระดบัสูงท่ีเก่ียวกบัความมัน่ใจในตวัเองในเร่ืองความสามารถและความสาํคญัของ

บุคคล 

              1.5) ความต้องการความสาํเร็จแห่งตน (Self-Actualization Needs) เป็นความ 

ตอ้งการในระบบสูงสุดท่ีอยากจะให้เกิดความสาํเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง

เพื่อจะพฒันาตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ความตอ้งการน้ีจึงเป็นความตอ้งการพิเศษของบุคคล     

ท่ีจะพยายามผลกัดนัชีวติของตนเองใหเ้ป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
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ทฤษฎีการระดมสร้างขวญัของคนในชาต ิ(National Morale) 

คนเรามีความตอ้งการทางกายและใจถา้คนมีขวญัดีพอ ผลของการทาํงานจะสูง ตามไปดว้ย

แด่ถา้ขวญัไม่ดีผลงานกต็ ํ่าไปดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ขวญัเป็นสถานการณ์ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูป

พฤติกรรมด่าง ๆ นัน่เอง การจะสร้างขวญัใหดี้ตอ้งพยายามสร้างทศันคติท่ีดีต่อผูร่้วมงาน เช่น การ

ไม่เอารัดเอาเปรียบการให้ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบังาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น   

และเมื่อใดก็ตามถา้คนทาํงานมีขวญัดีจะเกิดสาํนึกในความรับผิดชอบอนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงาน 

ทั้งในส่วนท่ีเป็นขวญัส่วนบุคคล และขวญัของกลุ่ม ดงันั้นจะเป็นไปไดว้า่ขวญัของคนเราโดยเฉพาะ

คนมีขวญัท่ีดียอ่มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไดเ้ช่นกนั  

ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตนิิยม (Nationalism) 

 ปัจจัยประการหน่ึงที่นําสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดข้ึน 

หมายถึง ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองท่ีจะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเร่ืองผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ  

มีความพอใจในชาติของตวัเองพอใจเกียรติภมิู จงรักภกัดี ผกูพนัต่อทอ้งถ่ิน  

ทฤษฎีการสร้างผู้นํา (Leadership) 

 การสร้างผูน้าํจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทาํงานดว้ยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงค์ร่วมกนัทั้งน้ีเพราะผูน้าํเป็นปัจจยัสําคญัของการร่วมกลุ่มคนจูงใจไปยงัเป้าประสงค์

โดยทั่วไปแลว้ผูน้ ําอาจจะมีทั้งผูน้ ําที่ดีเรียกว่า ผูน้าํปฏิฐาน (Positive Leader) ผูน้าํพลวตั คือ 

เคลื่อนไหวทาํงานอยู่เสมอ (Dynamic Leader) และผูน้าํไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ ท่ีเรียกว่า 

ผูน้าํนิเสธ (Negative Leader) ผลของการใหท้ฤษฎีการสร้างผูน้าํจึงทาํใหเ้กิดการระดมความร่วมมือ

ปฏิบติังานอยา่งมีขวญักาํลงัใจ งานมีคุณภาพมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดงันั้น 

การสร้างผูน้าํท่ีดียอ่มจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยดีนัน่เอง  

ทฤษฎีการใช้วธิีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 

การใชร้ะบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหน่ึงท่ีง่ายเพราะใชก้ฎหมาย ระเบียบ

แบบแผน เป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินการ แต่อย่างใดก็ตามผลของความร่วมมือยงัไม่มีระบบใด        

ดีท่ีสุดในเร่ืองการใชบ้ริหาร เพราะธรรมชาติของคนถา้ทาํงานตามความสมคัรใจอยา่งตั้งใจไม่มีใคร

บงัคบักจ็ะทาํงานดว้ยความรัก แต่ถา้ไม่ควบคุมเลยกไ็ม่เป็นไปตามนโยบายและความจาํเป็นของรัฐ 

เพราะการใชร้ะบบบริหารเป็นการให้ปฏิบติัตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวงั

ผลประโยชน์  

ประเด็นสาํคญัท่ีไม่อาจละเลยไดส้าํหรับการศึกษาวิจยัดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ

แนวความคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการกระจายอาํนาจซ่ึงการกระจายอาํนาจคือระบบบริหาร

ประเทศท่ีเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินต่างๆมีอาํนาจในการจดัการหลายๆดา้นของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้

รัฐบาลกลางรวมศนูยอ์าํนาจในการจดักิจการแทบทุกอยา่งของทอ้งถ่ินกิจการท่ีทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการ

ดูแลมกัไดแ้ก่ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาศิลปวฒันธรรม การดูแลชีวิตทรัพยสิ์นและการดูแล
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รักษาส่ิงแวดลอ้มส่วนกิจการใหญ่ๆ 2 อย่างท่ีรัฐบาลกลางควบคุมไวเ้ด็ดขาดก็คือ การทหารและ   

การต่างประเทศ   

ธเนศวร์  เจริญเมือง (2550, หนา้ 5) ระบุว่าแนวความคิดในการกระจายอาํนาจน้ีส่งผลให้มี

การจดัตั้งองคก์ารเพื่อการดาํเนินงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบของการปกครองตนเอง 

(Local Self Government) ตามหลกัการของการกระจายอาํนาจทั้งน้ีเน่ืองจากการปกครองทอ้งถ่ินคือ

รูปแบบการปกครองท่ีจาํเป็นและมีความสาํคญัในทางการเมืองการปกครองชุมชนต่างๆใหส้มบูรณ์

ท่ีสุดเพ่ือใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัการเมืองระดบัพ้ืนฐานท่ีฝึกฝนใหพ้ลเมืองเกิด

ความเขา้ใจในกลไกและกระบวนการการเมืองการปกครองประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริงและเพื่อให้

องค์การปกครองท้องถ่ินแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางมาปฏิบัติตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพและถกูเป้าหมาย 

สาํหรับวตัถุประสงคส์าํคญัในการกระจายอาํนาจของรัฐน้ี หควณ  ชูเพญ็ (2551, หน้า 10 -

12) กล่าวว่ามี 8 ประการสาํคญั กล่าวโดยสรุปคือ 

1) เพ่ือความผาสุกของประชาชน 

2) เพ่ือลดบทบาทโดยรวมของอาํนาจทุกระดบั 

3) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสร้างผูบ้ริหารและการใชผู้บ้ริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) เพ่ือสร้างระบบการบริหารแบบการบริหารปกครองท่ีดี 

5) เพ่ือใหเ้กิดการสร้างสรรคแ์บบประชาสงัคม 

6) เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7) เพ่ือส่งเสริมการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย 

8) เพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมืองและการตดัสินใจ

ในเร่ืองการจดัสรรทรัพยากร 

นอกจากน้ีทฤษฎีดงักล่าวแลว้ ผูว้จิยัเห็นวา่ ทฤษฎีการตดัสินใจ (Decision Theory) ก็มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมดว้ยเช่นเดียวกนั การบริหารและการตดัสินใจในระดบัต่างๆ นั้น สะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลท่ีผูบ้ริหาร

ตอ้งนาํมาใชใ้นการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ประเดน็ดงักล่าวน้ีสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ

ทฤษฎีการตัดสินใจจาํแนกตามวิธีการตัดสินใจและทฤษฎีการตัดสินใจตามบุคคลท่ีตัดสินใจ 

(สุโขทยัธรรมาธิราช, 2548, หนา้ 263-264) ดงัน้ี 

ทฤษฎีการตดัสินใจ 

จาํแนกตามวิธีการตดัสินใจสามารถจาํแนกทฤษฎีการตดัสินใจตามวิธีการตดัสินใจออกเป็น 

3 วธิีดงัน้ี 

1.1) ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการคาดการณ์มีการใชเ้ทคนิคการคาดการณ์และการ

พยากรณ์เขา้มาประกอบการตดัสินใจ เช่นการพยากรณ์โดยใชแ้นวโนม้ เป็นตน้ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88&source=web&cd=2&ved=0CFQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nitiphong.com%2Fpaper_word%2Fquantitative_mgt%2Fdecisiontheory.doc&ei=zQMeUMuUCJDkrAeP3YBw&usg=AFQjCNFkB_c7WfX2iodhNp1deUfsh-_TYw�
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1.2) ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการพรรณนาเป็นการใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือ

ในการตดัสินใจดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งมีการพิสูจน์และเห็นจริงจึงจะดาํเนินการตดัสินใจไดบ้างคร้ัง

เรียกการตดัสินใจแบบน้ีวา่การตดัสินใจทางวทิยาศาสตร์ 

1.3) ทฤษฎีการตดัสินใจโดยกาํหนดความเป็นทฤษฎีที่คาํนึงถึงว่าแนวทางการ

ตดัสินใจควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอยา่งไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการตดัสินใจได ้

2) ทฤษฎีการตัดสินใจจาํแนกตามบุคคลที่ตัดสินใจสามารถจาํแนกทฤษฎีการตัดสินใจ    

โดยการจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

2.1) การตดัสินใจโดยคนเดียวเป็นการตดัสินใจโดยคนๆ เดียว จะทาํให้เกิดความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตดัสินใจ มกัจะใชธุ้รกิจขนาดยอ่มท่ีมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของ

กิจการและเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดปัญหาและทราบขอ้มลูไดดี้กวา่ 

2.2) การตดัสินใจโดยกลุ่มเป็นการตดัสินใจที่ยึดทีมงานและคณะกรรมการเป็น      

ผูร่้วมตดัสินใจเป็นการมุง่เน้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเมื่อใดก็ตามที่ตอ้งการความร่วมมือ

ผูบ้ริหารจึงควรใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมดงันั้นการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจจึงจาํเป็นสาํหรับองคก์ารในอนาคตอยา่งไรก็ตามในการตดัสินใจโดยคนเดียวหรือกลุ่มนั้น

ผูบ้ริหารจาํเป็นท่ีจะต้องพิจารณาความสลับซับซ้อนของปัญหา และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

ตดัสินใจดว้ย 

1.8 งานวจิยัที่สนับสนุนแนวคดิการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

       ส่วนวิชาการดา้นยาเสพติด สาํนักงาน ป.ป.ส. (2549) ศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วม

ของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างย ัง่ยืน   

โดยการคดัสรรวรรณกรรมงานศึกษาวจิยัดา้นยาเสพติดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดซ่ึงไดจ้ากการสาํรวจและศึกษา

วรรณกรรมงานศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดในประเทศไทย 4 ปียอ้นหลงั นบัตั้งแต่  พ.ศ.2545 

- พ.ศ. 2548 ในรายงานการวิจยัเล่มน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสาระสาํคญัของ

งานวจิยัรวมทั้งแนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะต่างๆซ่ึงผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่รายงานการวจิยั

เล่มน้ีจะมีประโยชน์สาํหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นยาเสพติด เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงชุมชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และบุคคลทัว่ไปที่มีความสนใจในด้านดังกล่าวอนัจะเป็นการ

สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา         

ยาเสพติดของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมไปถึงความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 

ของสงัคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในลกัษณะของการเป็นเครือข่ายร่วมมือในอนัที่จะ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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ศูนยเ์ครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 

(2554) ทาํโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

ระดบัชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนหวัรถจกัรตึกแดงเขต 1 เขตบางซ่ือกรุงเทพมหานครโดยไดรั้บการ

สนับสนุนจากสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร(ปปส .กทม .)                 

มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาบทบาทและสถานภาพของชุมชนตน้แบบในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา      

ยาเสพติด 

2) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของชุมชนเพื่อการดาํเนินงานด้าน

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนอย่างย ัง่ยืนตาม 4 ยุทธศาสตร์หลกัเพื่อการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดได้แก่การปราบปรามยาเสพติดการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด การ

ป้องกนัปัญหายาเสพติดและการบริหารจดัการเพ่ือการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

3) เพื่อประเมินจุดแข็งจุดอ่อนและปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานในการเพ่ิมศกัยภาพ

ของชุมชนตลอดจนปรับแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนใหมี้ความ

สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง         

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-

PAR) ดาํเนินการระหว่างเดือนสิงหาคมพ.ศ.2551- พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มีประเด็นสรุปวิเคราะห์   

ท่ีจะนาํเสนอดงัน้ี 

สถานการณ์ปัญหายาเสพตดิในชุมชน 

จากการศึกษาพบว่าชุมชนหัวรถจกัรตึกแดงเขต 1 ตั้งอยู่เขตบางซ่ือใกลก้บัสถานีรถไฟ    

ชุมทางบางซ่ือสภาพชุมชนแออดับา้นพกัอาศยัหนาแน่นคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขายและ

พนักงานบริษัทเส้นทางสัญจรในชุมชนคับแคบบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนแหล่งนํ้ าเสีย           

มีกองขยะมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและมีกล่ินเหม็นชุมชนน้ีเมื ่อก่อนยาเสพติดระบาดแรงมาก              

ในปีพ.ศ.2546 รัฐบาลไดป้ระกาศสงครามกบัยาเสพติดทาํใหปั้ญหาดงักล่าวเบาบางลงไประยะหน่ึง

แต่ในช่วงปีพ.ศ.2550 – ปัจจุบนั ปัญหายาเสพติดได้กลบัมาแพร่ระบาดอีกคร้ังและอยู่ในระดับ         

ท่ีค่อนขา้งรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนบางคนใหข้อ้มลูว่า  

ยาเสพติดในชุมชนน้ีหาซ้ือไดง่้าย 

ยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดมากในชุมชนคือยาบา้ รองลงมาคือกระท่อมแหล่งท่ีวยัรุ่นชอบไป 

มัว่สุมกนัคือโต๊ะสนุกเกอร์บา้นร้างและโบก้ีรถไฟร้างซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุประมาณ 20  ปี

ซ่ึงการมัว่สุมดงักล่าวดจูะมีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึน 

ประเภทยาเสพติดที่นิยมนําเข้าสู่ชุมชนได้แก่ ยาบ้า กระท่อม กัญชา และเฮโรอีนโดย       

คนนอกชุมชนเป็นผูน้าํเขา้มาทั้งนาํเขา้มาขายในชุมชนและเป็นจุดพกัยาเสพติดเพ่ือนาํไปกระจายต่อ

ยงัชุมชนอ่ืนๆ ปัจจัยท่ีมีผลทาํให้ยาเสพติดเขา้ชุมชนไดส้ะดวกเป็นเพราะลกัษณะของผูอ้ยูอ่าศยั
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บางส่วนเขา้มาอาศยัอยูช่ ัว่คราวเป็นชุมชนเปิดท่ีคนแปลกหนา้และคนภายนอกเขา้ออกไดต้ลอดเวลา

มีช่องทางเขา้หลายทิศทางผูค้า้มาจากภายนอกจะเป็นคนนาํยาเสพติดมาคา้ส่งให้ผูค้า้ภายในชุมชน

เพื่อจาํหน่ายให้แก่ผูเ้สพและบางส่วนจะใช้ชุมชนเป็นจุดพกัและจําหน่ายยาเสพติดออกไปยงั

บุคคลภายนอกต่อไปผูค้า้ยาเสพติดจะเป็นคนกลุ่มเดิมท่ีเคยคา้ในอดีตแมจ้ะโดนจบัไปรับโทษทาง

อาญาแลว้กต็ามเม่ือพน้ผดิออกมากย็งัคงทาํการคา้ยาเสพติดอยูอี่ก 

วธีิการขายผูค้า้มกัจะอาศยัสภาพแวดลอ้มของชุมชนท่ีเอ้ืออาํนวยประโยชน์ต่อการคา้ เช่น

การท่ีมีตรอกซอกซอยและมุมอบัท่ีมีอยู่มากเป็นท่ีลบัตาคนในการส่งยาเสพติดโดยเฉพาะในเวลา

กลางคืนและเวลาที่ไม่มีคนพลุกพล่านจุดค้าขายยาเสพติดมกัจะมีการเปลี่ยนตาํแหน่งไปเร่ือยๆ  

มกัจะใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะในการลดัเลาะในชุมชนเพือ่หาจุดสะดวกในการคา้ขายผูเ้สพ        

มีทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนท่ีเขา้มาซ้ือถึงในชุมชนน้ีวิธีซุกซ่อนยาเสพติดเน่ืองจากพ้ืนท่ี  

ในชุมชนมีขยะใตถุ้นบา้นและมีพ้ืนที่รกอยู่มากผูค้ ้า/ผูเ้สพบางรายใช้วิธีการนาํยาไปฝังดินหรือ   

หมกไวใ้นกองขยะเพื่อป้องกันการตรวจค้นในชุมชนแห่งน้ีผูป้กครองมกัจะไม่ค่อยยอมรับว่า     

บุตรหลานของตนเองเสพยาและรู้สึกอายท่ีจะตอ้งบอกวา่ลกูหลานเสพยาหรือในบางกรณีก็ไม่ทราบ

ว่าลูกหลานตัวเองติดยาเสพติดดังนั้นการบาํบัดรักษาผูติ้ดยาโดยสมคัรใจจึงมีอุปสรรคเพราะ

ผูป้กครองไม่ตอ้งการสนบัสนุนใหล้กูหลานเขา้รับการบาํบดั 

ปัญหาผลกระทบของยาเสพติดที่มีต่อชุมชนคือเกิดปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยและ

อาชญากรรมจากผูเ้สพทาํใหเ้กิดปัญหาเร่ืองความปลอดภยัในชุมชนเน่ืองจากเครือข่ายผูค้า้ยาเสพติด

จะแสดงการข่มขู่และคุกคามผูใ้หเ้บาะแสหรือผูท่ี้มีทศันคติต่อตา้นการคา้ยาเสพติดขอ้จาํกดั/ปัญหา

อุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องจากพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเป็นพ้ืนที่ที่มี

ทางเขา้ออกชุมชนไดห้ลายทางทั้งทางถนนทางนํ้ าและรถไฟทาํใหก้ารควบคุมดูแลยากลกัษณะของ

ตรอกซอกซอยท่ีมีอยู่มากมีท่ีลบัตาคนและมุมอบัอยู่มากทาํให้เป็นแหล่งกระจายสินคา้ยาเสพติด   

ไดโ้ดยง่ายพ้ืนท่ีเป็นชุมชนแออดัถนนทางเดินแคบเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเข้ามาตรวจตราไดอ้ย่าง

ทัว่ถึงปริมาณขยะและจุดเส่ือมโทรมในพ้ืนท่ีทาํใหเ้ป็นแหล่งซุกช่อนยาเสพติดทศันคติของเยาวชน 

ที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผูป้กครองมากเท่าที่ควรเยาวชนมองยาเสพติดเป็นเร่ืองปกติท่ีมี     

ในชุมชนในดา้นประชาชนในชุมชนถึงแมว้่าทศันคติของชาวบา้นเป็นไปในทางท่ีดีรับรู้รับทราบ

และตระหนกัถึงพิษภยัจากปัญหายาเสพติดแต่ในสถานการณ์พ้ืนที่ที่เป็นจริงนั้นความคิดเห็นหรือ

การตระหนักรู้ของชาวบ้านโดยลาํพังนั้ นไม่สามารถที่จะทัดทานปัญหาการแพร่ระบาดของ            

ยาเสพติดได้ เนื่องจากอิทธิพลของเครือข่ายของผูค้ ้ารวมถึงความไม่ไวใ้จต่อเจ้าหน้าที่ตาํรวจ

บางส่วนที่ถูกสงสัยว่าจะมีส่วนสนับสนุนเครือข่ายยาเสพติดทาํให้ชาวบ้านไม่กลา้ติดต่อกับ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจไม่ยนิดีท่ีจะแจง้เบาะแสและเป็นหูเป็นตาให้กบัผูใ้ดคนในชุมชนส่วนใหญ่รับรู้ใน

ปัญหาต่างๆแต่กท็าํอะไรไม่ไดเ้พราะเกรงวา่ตนเองและครอบครัวจะไดรั้บความเดือดร้อน 
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ดา้นเจา้หน้าท่ีจาํนวนของกาํลงัพลตาํรวจท่ีเขา้มาดูแลและปราบปรามมีน้อยนโยบายและ

แนวทางในการปราบปรามยาเสพติดของชุมชนมกัจะเปลี่ยนแปลงไปตามหัวหน้าหน่วยงาน           

ท่ีสบัเปล่ียนกนัเขา้มา โดยเฉพาะในดา้นการปฏิบติังานของตาํรวจมกัจะข้ึนอยูก่บัผูก้าํกบัการสถานี

ตาํรวจในพ้ืนท่ีวา่จะมีความเขม้ขน้ต่อการจดัการปัญหายาเสพติดในระดบัใดในอดีตเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ

บางนายเขา้มาแลว้มีการกวาดลา้งปัญหาจนเบาบางลงไปแต่เม่ือมีการโยกยา้ยไปปัญหากก็ลบัเขา้มา 

ส่วนความพร้อมของกรรมการชุมชน/แกนนาํชุมชนมีขอ้จาํกัดคือแกนนาํชุมชนไม่ได้มี

สภาพเป็นนิติบุคคลเป็นคณะทาํงานท่ีตั้ งข้ึนมาโดยไม่มีหลกัประกันไม่มีกฎหมายปกป้องทาํให ้    

ไม่มีอาํนาจในการจัดการปัญหาโดยส่วนใหญ่การแก้ไขมกัจะเป็นการขอความร่วมมือจากคน        

ในชุมชนมากกว่าจากนั้นเมื่อพบผูก้ระทาํผิดการแก้ไขปัญหาก็จะต้องส่งเร่ืองไปทางเจ้าหน้าที ่

(ตาํรวจ) ซ่ึงชุมชนไม่มีอาํนาจท่ีจะติดตามตรวจสอบหลงัจากนั้นปัญหาคดีก็มกัจะถูกดึงแยกออกไป

โดยท่ีชุมชนไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งแต่อยา่งใด 

จากการดาํเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีคณะผูว้ิจัยได้สรุปตัวช้ีวดัเพื่อการประเมิน

ศกัยภาพของชุมชนในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด/อาชญากรรมในประเด็นสาํคญัดงัน้ี 1) การ

มีจิตสาํนึกร่วมของสมาชิกในชุมชน 2) ความทุ่มเทเสียสละของสมาชิกชุมชน 3) กระบวนการเรียนรู้

ของชุมชน 4) องคก์รหรือการรวมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน 5) ประสิทธิภาพในการจดัการของชุมชน 

6) ระบบการติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงระหว่างบุคคลหรือกลุ่มองค์กรในชุมชน 7) ศกัยภาพของผูน้าํ

ชุมชน 8) ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของสมาชิกในชุมชน 9) คุณภาพและคุณธรรมของ

สมาชิกในชุมชน 10) ความสัมพนัธ์และความสามคัคีในชุมชน 11) สภาพส่ิงแวดลอ้มของชุมชน   

12) ความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก 13) กระบวนการพฒันาอย่างต่อเน่ืองย ัง่ยืนของชุมชนและ 

14) การส่งเสริมบทบาทของนกัพฒันาชุมชน 

ปัญหาอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชนแห่งน้ีมีดงัน้ี 

1) ปัญหาอุปสรรคดา้นเศรษฐกิจและทรัพยากรของชุมชนไดแ้ก่ชุมชนขาดการสนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากรจากภายนอกอยา่งเพียงพอขาดแคลนสถานท่ีทรัพยากรเคร่ืองมือในการ

ดาํเนินกิจกรรมพฒันาสมาชิกมีความจาํเป็นในการทาํมาหาเล้ียงชีพทาํให้ไม่มีเวลาและไม่มีกาํลงั

พอท่ีจะทุ่มเททาํงานเพ่ือชุมชนส่วนรวมได ้

2) ปัญหาอุปสรรคดา้นสังคมไดแ้ก่สมาชิกชุมชนบางส่วนไม่ไดมี้ความรู้สึกว่าตนเองเป็น

ส่วนหน่ึงของชุมชนมีการแบ่งแยกฝักฝ่ายของกลุ่มผูน้าํในชุมชนมีความไม่ลงรอยระหว่างกลุ่มผูน้าํ 

ท่ีทาํงานในชุมชนแต่ละกลุ่มสมาชิกบางส่วนในชุมชนไม่ยอมรับในบทบาทการทาํหน้าท่ีของผูน้าํ  

ท่ีเป็นทางการ (กรรมการ) กลุ่มคนบางกลุ่มเช่นกลุ่มครัวเรือนดั้งเดิมในชุมชน (กลุม่คนบา้นใน)  

แบ่งแยกตวัออกจากชุมชนไม่ยอมรับและไม่ใหค้วามมือกบัแกนนาํชุมชนเป็นตน้ 

3) ปัญหาอุปสรรคด้านนโยบายกฎระเบียบและการปฏิบัติของภาครัฐได้แก่ขาดแคลน

บุคลากรท่ีจะทาํงานพฒันาชุมชนท่ีเขา้ถึงชุมชนอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ืององค์กร/หน่วยงานรัฐ     
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บางแห่งไม่อาํนวยความสะดวกและไม่ให้ความร่วมมือในการดาํเนินงานพฒันาชุมชนเท่าท่ีควร

หน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาทาํงานในชุมชนไม่ค่อยเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดต้ดัสินใจและร่วมกาํหนด

กิจกรรมพฒันาชุมชนของตนเองและไม่สามารถกาํหนดทิศทางการบริการใหต้รงตามความตอ้งการ

ของชุมชนอยา่งเท่าท่ีควรขอ้จาํกดัดา้นระเบียบกฎหมายและอาํนาจหน้าท่ีของผูน้าํชุมชนมีไม่เพียง

พอท่ีจะจดัการปัญหาในชุมชนไดป้ระชาชนไม่มัน่ใจต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีรัฐเพราะมี

ขอ้สงสยัเร่ืองความไม่โปร่งใสเก่ียวกบัผลประโยชน์โดยเฉพาะเกี่ยวกบัปัญหายาเสพติดและแหล่ง

อบายมุขในชุมชนทาํให้คนในชุมชนไม่มัน่ใจและไม่อยากให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าทีรั่ฐ การ

ส่ือสารและการประชาสมัพนัธท่ี์ยงัไม่สามารถเขา้ถึงคนในชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและชดัเจนเพียงพอ  

มีแหล่งอบายมุขท่ีดึงดูดใหเ้ยาวชนและคนในชุมชนเขา้ไปใชบ้ริการจนไม่สนใจทาํกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4) ปัญหาอุปสรรคเชิงอาํนาจและการเมืองไดแ้ก่มีการใชบ้ารมีหรืออิทธิพลของคนบางกลุ่ม

อาทิ ผูค้า้ยาเสพติดเจา้ของหรือตวัแทนผลประโยชน์ของแหล่งอบายมุขในลกัษณะครอบงาํคุกคาม

คนในชุมชนคนในชุมชนมีการแบ่งแยกกลุ่มฝ่ายทางการเมือง 

5) ปัญหาอุปสรรคดา้นวฒันธรรมค่านิยมไดแ้ก่คนในชุมชนมีวิถีชีวิตค่านิยมแบบสังคม

เมืองต้องการใชชี้วิตแบบปัจเจกมากกว่าทีจ่ะสนใจกิจการของส่วนรวม คนในชุมชนบางส่วน          

มีทัศคติที่ไม่สนับสนุนการรวมกลุม่ทาํกิจกรรมของเยาวชนคนในชุมชนบางส่วนมีความคิดว่า      

ไม่จาํเป็นตอ้งเขา้มีส่วนร่วมในการทาํงานหรือพฒันาชุมชนเน่ืองจากคิดว่าไม่เก่ียวกบัตนเองเพราะ

คิดว่าเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการและแกนนาํของชุมชนมากกว่าคนในชุมชนมีนิสัยความเคยชิน

กบัการดาํเนินชีวติแบบไม่ตอ้งรับผดิชอบบางส่วนมีความคิดท่ีจะเรียกร้องมากกวา่ท่ีจะพ่ึงพาตนเอง 

1.9 ระดับของการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

ระดบัขั้นของการมีส่วนร่วมมีหลายระดบัและนักวิชาการต่างๆไดก้าํหนดไวห้ลากหลาย  

แต่ในสาระสาํคญัมีความคลา้ยกนัซ่ึงจะขอนาํเสนอโดยสงัเขปดงัน้ี  

John M. Cohen และ Norman T. Uphoff (1980, p.219-222) ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วม

ออกเป็น 4 ระดบัคือ 

1) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 

2) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ (Implementation) 

3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

การให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นสามารถทาํไดใ้นหลายระดบัข้ึนอยู่กบัรัฐบาลแต่ละยุคว่า   

จะใหค้วามสาํคญัต่อประชาชนมากนอ้ยต่างกนั คือ 
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1) ประชาชนเป็นผูใ้ชอ้าํนาจหมายถึงให้ประชาชนเขา้จดัการหรือดาํเนินการเองโดยไม่มี

การติดต่อกบัรัฐบาลก่อนซ่ึงอาจมีการโตต้อบจากรัฐบาล ตวัอยา่งเช่น การตั้งศาลเต้ีย การเดินขบวน

การเขา้ยดึสถานท่ีของทางราชการเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมเป็นตน้ 

2) ประชาชนและรัฐบาลร่วมกนัแกปั้ญหาโดยมีอาํนาจเท่าเทียมกนัตวัอย่างเช่นโครงการ   

ทาํความสะอาดหมูบ่า้นการสร้างถนนและขดุบ่อนํ้ าในหมูบ่า้นเป็นตน้ 

3) ประชาชนเป็นท่ีปรึกษาหมายถึงรัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชนและตั้งใจท่ีจะ

กระทาํการตามความเห็นนั้นแต่ก็ยงัมีอาํนาจที่จะไม่รับความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติตัวอย่าง เช่น      

การตั้งคณะกรรมการเพือ่การประสานงานระหว่างประชาชนและส่วนราชการการแต่งตั้งคณะ        

ท่ีปรึกษาการประชุมกลุ่มยอ่ยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุ่มเป็นตน้ 

4) ประชาชนแสดงความคิดเห็นรัฐบาลให้โอกาสประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน      

บางเร่ือง  แต่มกัจะไม่นาํความเห็นไปปฏิบติัและยงัมีอาํนาจท่ีจะไม่รับฟังความคิดเห็นนั้นตวัอยา่ง 

เช่น การประชุมใหญ่ที่ให้โอกาสประชาชนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น การขอความเห็น              

ในกฎระเบียบท่ีกาํลงัจะนาํออกมาใช ้

5) ประชาชนรับทราบเป็นการแถลงข่าวสารและ/หรือมติของรัฐบาลให้ประชาชนไดท้ราบ

ประชาชนอาจมีปฏิกิริยาโตต้อบหรือไม่มีก็ไดเ้ช่นการแถลงถึงโครงการต่างๆท่ีรัฐบาลไดมี้มติให้

ดาํเนินการการริเร่ิมกฎหมายต่างๆและการเวนคืนท่ีดินเป็นอาทิ 

6) รัฐบาลใชอ้าํนาจกล่าวคือรัฐบาลใชอ้าํนาจจดัการโดยไม่แจง้ใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้

ตวัอยา่งเช่นการสืบสวนจบักมุผูก้ระทาํผดิกรณีต่างๆโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เป็นตน้ 

จากการศึกษาลาํดบัขั้นของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นพบว่าประชาชนมีส่วนร่วม     

ในการตดัสินใจมีส่วนร่วมดาํเนินการและมีส่วนร่วมสนบัสนุนซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น

มีหลายระดบัข้ึนอยู่กบัการให้ความสาํคญัของรัฐบาลดว้ยซ่ึงสามารถจดัลาํดบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ีคือประชาชนเป็นผูใ้ชอ้าํนาจประชาชนมีส่วนร่วมประชาชน

เป็นท่ีปรึกษาประชาชนแสดงความคิดเห็นประชาชนรับทราบและรัฐบาลใชอ้าํนาจ 

ถวลิวดี บุรีกลุ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัและพฒันาแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ระบุถึงวิธีการแบ่ง

ระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าอาจแบ่งได้หลายวิธีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์และความ

ละเอียดของการแบ่งเป็นสาํคญั การแบ่งระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งไดจ้ากระดบั

ตํ่าสุดไปหาระดบัสูงสุดออกเป็น 7 ระดบั และจาํนวนประชาชนท่ีเขา้มีส่วนร่วมในแต่ละระดับ      

จะเป็นปฏิภาคกบัระดับของการมีส่วนร่วม กล่าวคือถา้ระดบัการมีส่วนร่วมตํ่าจาํนวนประชาชน     

ท่ีเขา้ มีส่วนร่วมจะมากและยิง่ระดบัการมีส่วนร่วมสูงข้ึนเพียงใดจาํนวนประชาชนท่ีเขา้มีส่วนร่วม 

ก็จะลดลงตามลาํดับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามลาํดับจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด                

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี (ถวลิวดี  บุรีกลุ, 2551, หนา้ 10 – 11) 
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1) ระดับการให้ขอ้มูลเป็นระดบัตํ่าสุดและเป็นวิธีการทีง่่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร

ระหวา่งผูก้าํหนดนโยบายหรือผูว้างแผนโครงการกบัประชาชนเพ่ือใหข้อ้มลูแก่ประชาชนเก่ียวกบั

การตดัสินใจของผูก้าํหนดนโยบายหรือผูว้างแผนโครงการแต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

หรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใดๆวิธีการให้ขอ้มูลอาจกระทาํไดห้ลายวิธี เช่นการแถลงข่าวการแจกข่าวการ

แสดงนิทรรศการและการทาํหนังสือพิมพใ์ห้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆตลอดจนการใชส่ื้ออ่ืนๆ 

เช่นโทรทศันว์ทิยส่ืุอบุคคล และหอกระจายข่าว เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดีเพ่ือป้องกนัมิให้รัฐบาลหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐใชอ้าํนาจดุลพินิจในการให้หรือ

ไม่ให้ข้อมูลดงักล่าวแก่ประชาชนจึงควรมีขอ้กาํหนดให้รัฐบาลหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐตอ้งกระทาํ 

และกระทาํอย่างทัว่ถึงดว้ยยกเวน้ขอ้มูลบางประเภทเช่นเร่ืองเกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติเป็นตน้

นอกจากน้ีการให้ขอ้มูลแก่ประชาชนจะตอ้งให้อย่างทัว่ถึงถูกตอ้งเท่ียงตรงทนัการณ์เขา้ใจไดง่้าย

และไม่มีค่าใชจ่้ายมาเป็นอุปสรรคในการไดรั้บขอ้มลูนั้นๆ 

2) ระดบัการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนเป็นระดบัขั้นท่ีสูงกว่าระดบัแรก กล่าวคือ            

ผูก้าํหนดนโยบายหรือผูว้างแผนโครงการเชิญชวนใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู

มากข้ึนและประเด็นในการประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งข้ึนเช่นการสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกบัการริเร่ิมโครงการต่างๆและการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกบัโครงการต่างๆ

แลว้ขอความคิดเห็นจากผูฟั้งเป็นตน้ 

อน่ึงการรับฟังความคิดเห็นน้ีจะกระทาํไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมื่อ

ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและพอเพียง 

3) ระดบัการปรึกษาหารือเป็นระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสูงกว่าการเปิดรับ

ความคิดเห็นจากประชาชนเป็นการเจรจากนัอยา่งเป็นทางการระหวา่งผูก้าํหนดโยบายและผูว้างแผน

โครงการและประชาชนเพ่ือประเมินความกา้วหนา้หรือระบุประเดน็หรือขอ้สงสยัต่างๆ  เช่น การจดั

ประชุม การจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการตลอดจนการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นโดยใชรู้ปแบบต่างๆ 

อาทิ การสนทนากลุ่ม และประชาเสวนา เป็นตน้ 

4) ระดบัการวางแผนร่วมกนัเป็นระดบัขั้นท่ีสูงกว่าการปรึกษาหารือกล่าวคือเป็นเร่ืองการ  

มีส่วนร่วมท่ีมีขอบเขตกวา้งมากข้ึนมีความรับผิดชอบร่วมกนัในการวางแผนเตรียมโครงการและ  

ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการเหมาะสมท่ีจะใชส้าํหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุง่ยาก

ซบัซอ้นและมีขอ้โตแ้ยง้มากเช่นการใชก้ลุม่ที่ปรึกษาซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง

การใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแยง้ และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน        

การประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
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5) ระดบัการร่วมปฏิบติัเป็นระดบัขั้นท่ีสูงถดัไปจากระดบัการวางแผนร่วมกนัคือเป็นระดบั

ท่ีผูรั้บผดิชอบนโยบายหรือโครงการกบัประชาชนร่วมกนัดาํเนินการตามนโยบาย หรือโครงการเป็น

ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ ร่วมกันดําเนินตามหรือโครงการ่วมกันเพื ่อให้บรรลุผลตาม

วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

6) ร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผลเป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มีผูเ้ข้าร่วมน้อย                  

แต่มีประโยชน์ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการดาํเนินกิจกรรมนั้นๆ

ไดรู้ปแบบของการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผลอาจอยูใ่นรูปแบบของการจดัตั้งคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลท่ีมาจากหลายฝ่ายการสอบถามประชาชนโดยการทาํการสาํรวจเพ่ือใหป้ระชาชน

ประเมินการประเมินผลน้ี มีความสาํคญัมากเพราะจะมีผลต่อการพิจารณาจดัสรรประโยชน์ กายตุิ

หรือคงไว ้ตลอดจนปรับปรุงนโยบายหรือโครงการ 

7) ระดบัการควบคุมโดยประชาชนเป็นระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชนเพื่อ

แกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ท่ีมีอยูท่ั้งหมดเช่นการลงประชามติ เป็นตน้ ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการลงประชามติ         

มี 2 ประการ คือประการแรกการลงประชามติจะสะทอ้นถึงความตอ้งการของประชาชนไดดี้เพียงใด

อยา่งนอ้ยข้ึนอยูก่บัความชดัเจนของประเด็นท่ีจะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเก่ียวกบัขอ้ดี

ขอ้เสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึง และประการที่สองใน

ประเทศท่ีมีการพฒันาทางการเมืองแลว้ผลของการลงประชามติจะมีผลบงัคบัให้รัฐบาลตอ้งปฏิบติั

ตามทั้งน้ีการท่ีประชาชนจะมีส่วนร่วมในลาํดบัสูงข้ึนๆไปไดจ้ะตอ้งมีส่วนร่วมในลาํดบัล่างๆ ก่อน

จึงจะทาํให้มีส่วนร่วมมีประสิทธิผลเพราะหากปราศจากข้อมูลประชาชนจะทาํหน้าที่ร่วมให้

ความเห็นปรึกษาหารือร่วมตดัสินใจติดตามตรวจสอบได้อย่างไรในการจะแสดงความคิดเห็น  

นอกจากน้ีการใหค้วามคิดเห็นท่ีเหมาะสมอาจดาํเนินการหลงัจากไดมี้เวลาศึกษาขอ้มลูมาแลว้ 

โดยสรุปแลว้ หลกัการหรือองค์ประกอบสําคญัของคาํว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม      

มีดังน้ีคือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร มีการกระจายอาํนาจในการ

ตดัสินใจและการจดัสรรทรัพยากรต่างๆในระหว่างประชาชนใหเ้ท่าเทียมกนั อาํนาจในการตดัสินใจ

และการจดัสรรทรัพยากรต่างๆนั้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีการเพ่ิม 

การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ มีโครงสร้างการทาํงานท่ีสามารถตรวจสอบ

ไดมี้ความโปร่งใสและคาํนึงถึงความต้องการทรัพยากรของผูมี้ส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมีทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
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Sherry R. Arnstein (1969, pp. 216-224) ไดแ้บ่งระดบัการมีส่วนร่วมเป็นบนัได 8 ขั้น ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัไดขั้นที่ 1 ขั้นถูกจดักระทาํ (Manipulation) ขั้นท่ี 2 คือ ขั้นบาํบดัรักษา (Therapy) นั้น 

เรียกวา่การมีส่วนร่วมเทียม หรือไม่มส่ีวนร่วม เป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้ไม่ถึงการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง

ในการตดัสินใจ อาํนาจการตดัสินใจเป็นของผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีเท่านั้น 

 บนัไดขั้นที่ 3-5  เป็นขั้นท่ีผูมี้อาํนาจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบา้ง ยอมรับให้

แสดงความคิดเห็นไดบ้า้ง ไดเ้สนอแนะการตดัสินใจไดบ้า้ง แต่ยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการตดัสินใจของ

ผูมี้อาํนาจต่อไป 

 บนัไดขั้นท่ี 6-8 เป็นการเพ่ิมระดบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากข้ึน สามารถเขา้ร่วม

แสดงความคิดเห็นไดโ้ดยผา่นตวัแทน และขั้นท่ี8 เป็นขั้นท่ีควบคุมโดยประชาชน เป็นการใชอ้าํนาจ

ตดัสินใจของประชาชนโดยตรง 

 การวดัการมีส่วนร่วมท่ีจาํแนกตามความเขม้ของการมีส่วนร่วม หรืออาจเรียกอีกอยา่งว่า

เป็นการวดัในเชิงมิติคุณภาพน้ีสามารถจาํแนกออกเป็นไดห้ลายแบบ โดยแบบท่ีละเอียดมาก คือ

แบบของอาร์นสไตน ์โดยแบ่งเป็น 8 ขั้น การแบ่งเช่นน้ีสามารถวดัไดอ้ย่างละเอียดและครอบคลุม

(8) ขั้นควบคุมโดยประชาชน 

(citizen control) 

(7) ขั้นใชอ้าํนาจผา่นตวัแทน 

(delegated power) 

(6) ขั้นเป็นหุน้ส่วน 

(partnership)   

(5) ขั้นปลอบใจ 

(placation) 

(4) ขั้นปรึกษา 

(consultation) 

(3) ขั้นรับฟังข่าวสาร 

(informing) 

(2) ขั้นบาํบดัรักษา 

(therapy) 

(1) ขั้นถกูจดักระทาํ 

(manipulation) 

การมีส่วนร่วมแทจ้ริง หรือ 

การมีส่วนร่วมในระดบัอาํนาจ 

genuine participation or delegated 

of citizen power participation 

การมีส่วนร่วมบางส่วนหรือการมี

ส่วนร่วมระดบัพิธีกรรม partial 

participation or degree of 

tokenism 

การมีส่วนร่วมเทียมหรือ 

ไม่มส่ีวนร่วม 

pseudo participation or  

non- participation 
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อยา่งไรกต็าม Sherry R. Arnsteinไดแ้บ่งการมีส่วนร่วม ดงัไดเ้สนอไวใ้นแผนภาพแลว้ โดยเน้ือหา

สามารถ แบ่งเป็น 3 ขั้น ใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

  ระดบัท่ี 1 ระดบัการมีส่วนร่วมเทียม (Pseudo Participation) 

  ระดบัท่ี 2 ระดบัการมีส่วนร่วมบางส่วน (Partial Participation) 

  ระดบัท่ี 3 ระดบัการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง (Genuine Participation) 

แนวคิดเร่ืองระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่น่าสนใจอีกแนวคิดหน่ึงคือหลกัของ 

International Association for Public Participation (IAP2) องคก์รสากลท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ประกอบดว้ย ระดบัการมีส่วนร่วม 5 ระดบั ไดแ้ก่  (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2552, หนา้ 10 – 

14)  

1) ระดบัท่ี 1 การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) 

ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัตํ่าท่ีสุด แต่เป็นระดบัท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะเป็น

กา้วแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ  

วธีิการใหข้อ้มลูสามารถใชช่้องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ ์การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง

ส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ขอ้มูล

ผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

2) ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) 

การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดําเนินการ/การปฏิบัติงานของ

หน่วยงานของรัฐอยา่งอิสระ และเป็นระบบโดยหน่วยงานภาครัฐจดัให้มีกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นการปรึกษาหารือทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนําขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น

ประเดน็ท่ีประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การตดัสินใจและพฒันาวิธีการ

ปฏิบติังานในหน่วยงาน  

3) ระดบัท่ี 3 การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve)  

การกาํหนดนโยบายการวางแผนงานโครงการ และวิธีการทาํงาน โดยหน่วยงานภาครัฐ      

มีหนา้ท่ีจดัระบบอาํนวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตดัสินใจร่วมกบัภาคประชาชน 

(To Involve) การมีส่วนร่วมระดบัน้ีมกัดาํเนินการในรูปแบบกรรมการท่ีมีตวัแทนภาคประชาชน  

เขา้ร่วม 

4)  ระดบัท่ี 4 การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate)  

การที่หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมีบทบาทเป็นหุ้นส่วน  

หรือภาคีในการดาํเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ (To Collaborate)  

5)  ระดบัท่ี 5 การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower)  

การเสริมอาํนาจประชาชน (To Empower) เป็นระดบัท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาท

เต็มในการตดัสินใจ การบริหารงานและการดาํเนินกิจกรรมใดๆเพื่อเขา้มาทดแทนการดาํเนินงาน
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ของหน่วยงานภาครัฐดาํเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระดบัสูงสุดน้ีเน้นให้ประชาชนเป็นเจา้ของดาํเนินภารกิจและภาครัฐมีหน้าที่ในการ

ส่งเสริมสนบัสนุนเท่านั้น 

ในบริบทของการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัเลือกใชแ้นวคิดของ International Association for Public Participation (IAP2) 

องคก์รสากลท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดหลกัซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

J.M. Cohen และ  N.T. Uphoff (1981) และแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ International Fund 

for Agricultural Development (IFAD) (IFAD, 2001) ดว้ยผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นแนวคิดหลกัสากลท่ีมี

สมาชิกจากประเทศต่างๆถึง 16 ประเทศ ท่ีร่วมกนัพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน อนัไดแ้ก่ 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย องักฤษ นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน  

ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เลบานอน เมก็ซิโก โปแลนด ์สโลเวเนีย และประเทศไทย 

ผูว้ิจยัจึงสรุปเป็นตวับ่งช้ีเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เร่ืองการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชน จาํนวน 5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

 

1) ระดบัท่ี 1 การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) 

2) ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) 

3) ระดบัท่ี 3 การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve)  

4) ระดบัท่ี 4 การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate)  

5) ระดบัท่ี 5 การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower)  

 

2. แนวคดิและทฤษฎกีารปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยนั้นมิประวติัมายาวนาน ดงัท่ี ศุภชยั ยาวะประภาษ  

และปิยากร หวงัมหาพร (2555, หนา้ 25-135) นกัวชิาการทางดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีเร่ืองการปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งของไทยและต่างประเทศไวใ้นหนังสือ 

“นโยบายสาธารณะระดบัทอ้งถ่ินของไทย” สาํหรับในประเทศไทยแลว้มีการแบ่งองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินออกเป็นยคุต่างๆโดยแบ่งตามลกัษณะววิฒันาการ กล่าวไดโ้ดยสรุปคือ 

1) วิวฒันาการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย (ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.

2475-2516) 

1.1) ยุคทดลองเพื่อเรียนรู้ : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย ช่วงก่อนการ

เปล่ียนแปลง พ.ศ.2475 
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 1.2) ยคุเตรียมตวัและวางรากฐาน: องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยช่วงหลงัการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475–พ.ศ. 2495 

 1.3 ยคุจาํศีล : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2516 

2) วิวฒันาการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย (ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.

2517-ปัจจุบนั) 

 2.1) ยุครุ่งอรุณแห่งการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย

พ.ศ.2517–พ.ศ. 2537 

 2.2) ยคุเบิกบานและยนืหยดั: องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยพ.ศ.2538-ปัจจุบนั 

ยคุปัจจุบนัท่ีเรียกว่าเบิกบานและยนืหยดัน้ี  เป็นยคุท่ีอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

กวา้งขวางข้ึนอยา่งมากตามพระราชบญัญติัการกระจายอาํนาจฯ  อีกทั้งยงัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนใหม้ากข้ึนอีกดว้ย  ในบริบทท่ีผูว้ิจยักาํลงัศึกษาอยูน้ี่คือ หน่วยงานระดบัองคก์ารบริหาร

ส่วนตําบล  อันเป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใกลชิ้ดประชาชนมากที่สุด          

ซ่ึงผูว้จิยัใชเ้ป็นหน่วยงานหลกัในการศึกษาคร้ังน้ี  ดงัจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป 

2.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

       การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบของการปกครองตนเองเป็นเร่ืองท่ีมีความสมัพนัธ์

กันอย่างมากกับแนวความคิดและทฤษฎีในการกระจายอาํนาจได้มีนักวิชาการหลายท่านให้

ความหมายไวด้งัน้ี 

ไททัศน์  มาลา  (2553, หน้า 87) อธิบายว่า การปกครองท้องถ่ินเป็นลักษณะของ

ความสัมพนัธ์ในเชิงอาํนาจของการจัดสรรทรัพยากรให้กบัท้องถ่ินซ่ึงโดยทัว่ไปจะเป็นลกัษณะ  

ของการจัดทาํบริการสาธารณะในท้องถ่ินภายใตก้ารถ่ายอาํนาจจากรัฐบาลกลางสู่การตัดสินใจ   

ของประชาชนโดยมีเป้าหมายอนัแทจ้ริงกคื็อการส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถปกครองตนเอง 

สถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2547, หน้า 3-4) ให้ความหมายของการ

ปกครองทอ้งถ่ินไวว้า่การปกครองทอ้งถ่ินหมายถึงองคก์ารท่ีมีอาณาเขตแน่นอนมีจาํนวนประชากร

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดมีอาํนาจปกครองตนเองมีการบริหารการคลงัของตนเองและมีสภาทอ้งถ่ิน

ท่ีสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

ชูวงศ ์ฉายะบุตร (2539, หนา้ 21) การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึงการปกครองท่ีรัฐบาลกลาง

ให้อาํนาจหรือกระจายอาํนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินนั้นไดมี้อาํนาจในการปกครองร่วมรับผดิชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารงาน

ทอ้งถ่ินตามแนวความคิดที่ว่าถา้อาํนาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถ่ินแลว้รัฐบาลของ

ทอ้งถ่ินกย็อ่มจะเป็น “รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน” 
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ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2526, หนา้ 8) ใหค้วามหมายของการปกครองทอ้งถ่ินไวว้่าการ

ปกครองท้องถ่ินหมายถึงระบบการปกครองท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระจายอาํนาจทางการ

ปกครองของรัฐและโดยนัยน้ีจะเกิดมีองค์การทาํหน้าท่ีปกครองท้องถ่ินโดยคนในท้องถ่ินนั้นๆ

องคก์รน้ีถูกจดัตั้งและควบคุมโดยรัฐบาลแต่มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายและควบคุมให้มีการ

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของตนเองได ้

อุทยั หิรัญโต (2523, หน้า 4) ให้ความหมายของการปกครองทอ้งถ่ินไวว้่าหมายถึงการ

ปกครองที่รัฐบาลมอบอาํนาจให้หน่วยการปกครองระดับรองของรัฐหรือกระจายอาํนาจให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงจดัการปกครองและดาํเนินการบางอย่างเพื่อประโยชน์ของรัฐ

และผลประโยชน์ท้องถ่ินโดยตรงการบริหารงานทอ้งถ่ินจะมีองค์การปกครองที่ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ซ่ึงประชาชนเลือกตั้งมาทั้ งหมดหรือบางส่วนทั้ งน้ีมีความอิสระในการบริหารงาน           

แต่รัฐบาลตอ้งควบคุมโดยวธีิการต่างๆตามความเหมาะสม 

William V. Holloway (1959, pp.101-103) นิยามว่า การปกครองทอ้งถ่ินหมายถึงองค์การ  

ท่ีมีอาณาเขตแน่นอนมีประชากรตามหลกัท่ีกาํหนดไวมี้อาํนาจการปกครองตนเองมีการบริหาร   

การคลงัของตนเองและมีสภาทอ้งถ่ินท่ีสมาชิกไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชน 

William A. Robson (1953, p.574) นิยามวา่การปกครองทอ้งถ่ินหมายถึงหน่วยการปกครอง

ซ่ึงรัฐไดจ้ดัตั้งข้ึนและให้มีอาํนาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) 

และตอ้งมีองค์กรท่ีจาํเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีให้สมความ

มุงหมายของการปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ 

สรุปไดว้า่การปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอาํนาจใหแ้ก่ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินจดัการปกครองและดาํเนินการต่างๆและดาํเนินการเพ่ือประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์

ของท้องถ่ินโดยมีการจัดตั้งองค์การข้ึนทาํหน้าที่ปกครองท้องถ่ินนั้นๆองค์การน้ีถูกจัดตั้ งและ

ควบคุมโดยรัฐบาลแต่ก็มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบติัเป็นไปตาม

นโยบายของตนเองได ้

2.2 วตัถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 

ชูวงศ ์ฉายะบุตร (2539, หนา้ 30) ไดจ้าํแนกวตัถุประสงคข์องการปกครองทอ้งถ่ินไว ้ดงัน้ี 

1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัว่าในการบริหารประเทศจะตอ้งอาศยั        

เงินงบประมาณเป็นหลักหากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง ๆ        

อาจไม่เพียงพอ ดงันั้นหากจดัให้มีการปกครองทอ้งถ่ินหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆก็สามารถ    

มีรายไดมี้เงินงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะดาํเนินการสร้างสรรคค์วามเจริญใหก้บัทอ้งถ่ินได้

จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลไดเ้ป็นอยา่งมาก การแบ่งเบาน้ีเป็นการแบ่งเบาทั้งในดา้นการเงิน

ตวับุคคลตลอดจนเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินการ 
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2) เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงเน่ืองจากประเทศ 

มีขนาดกวา้งใหญ่ความตอ้งการของประชาชนในแต่ละทอ้งท่ียอ่มมีความแตกต่างกนัการรอรับการ

บริการจากรัฐบาลแต่อยา่งเดียวอาจไม่ตรงตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงและล่าชา้หน่วยการปกครอง

ทอ้งถ่ินท่ีมีประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูบ้ริหารเท่านั้นจึงจะตอบสนองความตอ้งการนั้นได ้

3) เพ่ือความประหยดัโดยท่ีทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีความเป็นมาแตกต่างกนัสภาพความเป็นอยู่

ของประชาชนกต่็างไปดว้ยการจดัตั้งหน่วยปกครองทอ้งถ่ินข้ึนจึงมีความจาํเป็นโดยใหอ้าํนาจหน่วย

การปกครองท้องถ่ินจัดเก็บภาษีอากรซ่ึงเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถ่ินเพ่ือนําไปใช้ในการ

บริหารกิจการของทอ้งถ่ินทาํใหป้ระหยดัเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตอ้งจ่ายให้กบัทอ้งถ่ินทัว่

ประเทศเป็นอนัมากและแมจ้ะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไข        

ท่ีกาํหนดไวร้อบคอบ 

4) เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชนจากการท่ีการปกครองทอ้งถ่ินเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินเลือก

เขา้ไปทาํหนา้ท่ีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบญัญติัของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินกต็ามการปฏิบติัหนา้ท่ี

ท่ีแตกต่างกันน้ีมีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตย       

ในระดบัชาติไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.3 ทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ประเด็นท่ีนาํเสนอเก่ียวกบัทฤษฏีการปกครองทอ้งถ่ินมีดงัน้ี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการปกครองท้องถ่ินกับการพฒันาประชาธิปไตยหัวใจของการ

ปกครองทอ้งถ่ินนั้นกล่าวใหถึ้งท่ีสุดแลว้กคื็อคาํถามท่ีวา่การปกครองทอ้งถ่ินมีความสมัพนัธอ์ยา่งไร

กบัระบอบประชาธิปไตยการจดัสรรอาํนาจระหวา่งองคก์รปกครองทอ้งถ่ินกบัรัฐบาลกลางควรเป็น

อยา่งไรและการปกครองทอ้งถ่ินควรมีความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนนัน่เองในประวติัศาสตร์ของ

โลกตะวนัตกมีแนวคิดที่แตกต่างกัน 3 สาํนักในประเด็นน้ี (ซ่ึงแตกต่างกบัสังคมไทยที่มีเพียง

ความเห็นเดียวคือทุก ๆ ฝ่ายชอบท่ีจะกล่าวว่าการปกครองทอ้งถ่ินเป็นรากฐานของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่จะต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่ง แต่ทว่าในทางปฏิบัติ      

กลบัไม่มีลกัษณะเช่นนั้น) ดงัน้ี 

สาํนักแรกเป็นแนวความคิดของฝ่ายคัดคา้นการปกครองตนเองของท้องถ่ินโดยเห็นว่า    

การปกครองทอ้งถ่ินนั้นเป็นหลกัการท่ีขดัขวางระบอบประชาธิปไตยท่ีมีการเลือกตั้ง 

สาํนกัท่ีสองเห็นว่าหลกัการประชาธิปไตยไดแ้ก่การปกครองโดยเสียงขา้งมาก (Majority 

Rule) และความเสมอภาค (Equality) นั้นไม่อาจตอบสนองต่อขอ้เรียกร้องของการปกครองทอ้งถ่ิน

ไดเ้พราะการปกครองทอ้งถ่ินมีลกัษณะคบัแคบเห็นแก่ทอ้งถ่ินตนเป็นหลกั (Parochial) หลากหลาย 

(Diverse) มีแนวโน้มจะเป็นแบบคณาธิปไตย (Potentially Oligarchic) และมีลกัษณะฉ้อฉลอาํนาจ 

(Corrupt)  
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สํานักที่สามเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถ่ินเกี่ยวพนักันอย่างยิ่ง

ประชาชนต้องมีเสรีภาพประชาชนซ่ึงเสียภาษีตอ้งมีสิทธิมีเสียงในการบริหารบา้นเมืองต้องรู้ว่า

ผูบ้ริหารจะทาํอะไรผูบ้ริหารควรปรึกษาหารือกับประชาชนในกิจการสาธารณะต่างๆและไม่ว่า

ประชาชนจะอยู่ในเมืองหรือหมู่บ้านล้วนมีเสรีภาพในการบริหารท้องถ่ินเพื ่อผลประโยชน ์         

ของทอ้งถ่ินเอง (Dilys M. Hill, 1974, p. 5)  

บทบาทการปกครองท้องถ่ินก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยทั้ งระดับชุมชนและ

ระดบัประเทศแนวคิดต่อการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความเห็นต่างกนัอยู่บา้งนั่นก็คือการมองว่าการ

ปกครองท้องถ่ินไม่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการปกครอง                

ในระดบัชาติซ่ึงก็มกัเป็นฝ่ายท่ีนิยมระบบรวมศนูยห์รือฝ่ายนิยมรัฐบาลกลางซ่ึงก็เห็นว่าในปัจจุบนั

เกือบจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมกนัแลว้สาํหรับในปัจจุบันฝ่ายที่เห็นว่าการปกครองท้องถ่ินเป็นแบบ

ประชาธิปไตยโดยพ้ืนฐานผูน้าํทอ้งถ่ินควรมาจากการเลือกตั้งและการปกครองทอ้งถ่ินเช่นน้ีจะมี

ส่วนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดบัชาติซ่ึงเป็นความคิดเชิงบวกท่ีไดรั้บความ

นิยมโดยทัว่ไปและเป็นไปอย่างต่อเน่ืองโดยหลกัการแลว้บทบาทการปกครองทอ้งถ่ินก่อให้เกิด

กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยดงัน้ี 

ประการแรกก่อให้เกิดและกระตุน้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (Greater 

Political Participation By The People) การปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงมีผูน้าํมาจากการเลือกตั้งมีประโยชน์

เร่ิมตั้งแต่การกระตุน้ความสนใจของประชาชนและการที่ผูน้ ําเหล่านั้นมาจากการเลือกตั้งเสนอ

นโยบายให้ประชาชนไดท้ราบไดคิ้ดถกเถียงและตดัสินใจเลือกย่อมส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ไป      

มีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ินมากข้ึน 

ประการท่ีสองก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบของผูน้าํต่อประชาชน (Account Ability) ท่ีผ่านมา 

คาํว่า Account Ability เป็นคาํท่ีไม่ค่อยปรากฏในสังคมไทยแต่เป็นคาํท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวางใน

สังคมประชาธิปไตยตะวนัตกเพราะว่าคาํน้ีหมายถึงพนัธะสัญญาหรือความรับผิดชอบในทาง

การเมืองท่ีผูม้าจากการเลือกตั้งมีต่อผูเ้ลือกตั้งเน่ืองจากว่าประชาชนเป็นผูเ้ลือกตั้งตวัแทนของตน

ตวัแทนเหล่านั้นจึงจะตอ้งมีความรับผิดชอบในแง่ท่ีว่าตวัเขาเขา้ไปทาํงานอะไรผลของงานเป็น

ประโยชนต่์อส่วนรวมหรือส่วนตวัตอ้งอธิบายไดว้า่ทาํไมตอ้งทาํเช่นนั้น 

ประการท่ีสามการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเขม้แขง็จะขจดัระบบเผดจ็การของรัฐบาลกล่าวคือเม่ือ

มีการกระจายอาํนาจมากข้ึนทอ้งถ่ินเขม้แขง็การยดึอาํนาจและการใชอ้าํนาจเผด็จการจากส่วนกลาง 

กจ็ะเป็นไปไดย้าก 

ประการท่ีส่ีการเมืองทอ้งถ่ินเป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดบัชาติการเรียนรู้ทางการเมือง   

ในทอ้งถ่ินทาํใหคุ้ณภาพของนกัการเมืองระดบัชาติสูงข้ึน 

ประการท่ีห้าการสร้างประชาธิปไตยหรือการพฒันาการเมืองท่ีมัน่คงจะตอ้งเร่ิมจากการ

สร้างประชาธิปไตยในระดบัทอ้งถ่ินก่อนจากนั้นจึงขยายไประดบัประเทศ 
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ประการที่หกการปกครองท้องถ่ินทําให้เกิดการเข้าสู่ทางการเมืองของประชาชน 

(Politicization) เมื่อมีการกระจายอาํนาจสู่ท้องถ่ินทาํให้มีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเมืองและ

ประชาชนก็จะเกิดความผูกพนัและใส่ใจการเมืองมากข้ึนเพราะการบริหารกิจการท้องถ่ิน                

มีผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชนข์องประชาชน 

สําหรับการศึกษาวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายอาํนาจนบัวา่เป็นแนวคิดหลกัท่ีสาํคญัมาก

สาํหรับการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี   

ทฤษฎีการกระจายอาํนาจ 

โกวิทย ์พวงงาม (2544, หน้า 22) ไดอ้ธิบายลกัษณะสาํคญัของหลกัการกระจายอาํนาจ    

การปกครอง กล่าวคือ 

1) ได้รับการจัดตั้งข้ึนโดยผลแห่งกฎหมายให้มีส่วนเป็นนิติบุคคลหน่วยการปกครอง

ทอ้งถ่ินเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีบริหารงบประมาณและทรัพยสิ์นของตนเองต่างหากและไม่ข้ึนตรงต่อหน่วย

การปกครองส่วนกลางหน่วยงานปกครองส่วนกลางเพียงกาํกบัดแูล 

2) มีการเลือกตั้งสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ินทั้งหมดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน     

ในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 

3) มีอาํนาจอิสระในการบริหารงานจดัทาํกิจกรรมและวินิจฉยัสั่งการไดเ้องพอสมควรดว้ย

งบประมาณและเจา้หนา้ท่ีของตนเอง 

4) หน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีอาํนาจในการจัดเก็บรายได้ เช่น  ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียมต่างๆตามท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

นอกจากนั้นยงัได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหลกัการกระจายอาํนาจโดย    

จุดแข็งประการแรกคือทาํใหมี้การสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้ข้ึนเพราะผูบ้ริหารท่ีมาจาก

การเลือกตั้งในทอ้งถ่ินจะรู้ปัญหาและความต้องการของตนเองไดดี้กว่า ประการท่ีสองเป็นการ     

แบ่งเบาภาระของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง ประการสุดทา้ยเป็นการส่งเสริมและพฒันา

การเมืองในระดับท้องถ่ินของตนเองมากข้ึน ส่วนจุดอ่อนประการแรกคืออาจก่อให้เกิดการ   

แก่งแยง่แข่งขนัระหว่างทอ้งถ่ินเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงมีผลกระทบต่อเอกภาพทางการปกครองและความ

มัน่คงของประเทศประชาชนในแต่ละท้องถ่ินอาจมุ่งแต่ประโยชน์ท้องถ่ินตนไม่ให้ความสําคัญ    

กบัส่วนรวม ประการต่อมาผูไ้ดรั้บเลือกตั้งอาจใชอ้าํนาจบงัคบักดขี่คู่แข่งหรือประชาชนท่ีไม่ไดอ้ยู่

ฝ่ายเดียวกบัตน และประการสุดทา้ยคือทาํให้เกิดการส้ินเปลืองงบประมาณเพราะตอ้งมีเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชแ้ละบุคลากรประจาํอยูทุ่กหน่วยการปกครองมีการสบัเปล่ียนหมุนเวียนเหมือนการบริหาร

ราชการส่วนกลาง 
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ในรูปแบบของการกระจายอาํนาจ มีอยู่ดว้ยกนัหลายระดบัและหลายรูปแบบ การกระจาย

อาํนาจควรเป็นเร่ืองของความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในระบบการเมืองหน่ึง ๆสามารถแจกแจง

ขอบข่ายหรือรูปแบบของการกระจายอาํนาจได ้5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (James Manor, 1999, pp.4-12) 

1) การกระจายอาํนาจโดยจาํเป็นหรือโดยปริยาย (Decentralization by Default) เกิดจาก

สภาวการณ์ที่สถาบันหรือองค์กรของรัฐเกิดความลม้เหลวในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ มิอาจ

สามารถจะเขา้ไปใชอ้าํนาจหรืออิทธิพลในดินแดนท่ีตนปกครองอยูไ่ดแ้ละจากสภาวะท่ีประชาชน

ในระดบัรากหญ้าเกิดความไม่เช่ือใจในรัฐบาลเหล่าน้ีจึงเป็นผลให้ประเทศท่ีมีภาคประชาสังคม      

มีความต่ืนตวัและเขม้แข็งจาํเป็นตอ้งลุกข้ึนมาดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆเพื่อชุมชนของตนดว้ยตนเอง

โดยท่ีรัฐบาลเองกไ็ม่ไดต้ั้งใจใหเ้กิดข้ึน 

2) การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization) ไดแ้ก่ การโยกโอน (Handover) กิจการ

บางอย่างทีเ่คยจัดทาํโดยหน่วยงานของรัฐไปให้ภาคเอกชนเป็นผูจ้ ัดทาํแทน เช่นกิจการขนส่ง

มวลชน กิจการโทรคมนาคม การไฟฟ้า และการประปา เป็นตน้ 

3) การกระจายอาํนาจภายใต้หลกัการแบ่งอาํนาจ (Deconcentration) หมายถึงการแบ่ง

อาํนาจของรัฐบาลกลางไปยงัองค์กรในระดับรองที่ออกไปทาํงานในพ้ืนที่นอกศูนยก์ลางหรือ

ทอ้งถ่ินโดยท่ีองค์กรภายใตห้ลกัการแบ่งอาํนาจน้ีจะมีอิสระตามสมควรในการตดัสินใจต่าง ๆ

ภายในพ้ืนที่ทีต่นดูแล แต่ทั้งน้ีอาํนาจการตัดสินใจและการกาํหนดนโยบายต่าง ๆ ยงัคงอยู่ที่

ส่วนกลาง บางคร้ังจึงเรียกการกระจายอาํนาจในลกัษณะน้ีว่าการกระจายอาํนาจทางการบริหาร 

(Administration Decentralization)  

4) การกระจายอาํนาจภายใต้หลกัการมอบอาํนาจ (Delegation) มีระดบัของการกระจาย

อาํนาจท่ีให้อิสระสูงกว่าการแบ่งอาํนาจ การกระจายอาํนาจเน้นในเชิงภารกิจหน้าท่ีมีการกาํหนด

ภารกิจเฉพาะท่ีชดัเจนใหอ้งคก์รเหล่านั้นสามารถตดัสินใจและใชอ้าํนาจหนา้ท่ีภายในขอบเขตของ

ตนได้โดยอิสระแต่รัฐส่วนกลางก็ยงัคงมีอาํนาจอยู่เหนือองค์กรเหล่าน้ีโดยอาศยัมาตรการทาง

กฎหมายเป็นกรอบในการควบคุมและกาํกับบทบาทองค์กรภายใต้หลกัการมอบอาํนาจรวมถึง

อาํนาจในการจดัตั้งและยบุเลิกองคก์รภายใตห้ลกัการมอบอาํนาจ 

5) การกระจายอาํนาจภายใตห้ลกัการโอนอาํนาจ (Devolution) ถือเป็นการกระจายอาํนาจ  

ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัของการกระจายอาํนาจท่ีกวา้งขวางมากท่ีสุดถูกใชเ้พื่ออธิบายถึงสภาวะ   

ท่ีรัฐส่วนกลางมีการถ่ายโอนหรือยกอาํนาจการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไปยงัองค์กรตวัแทนของ

พ้ืนท่ี ชุมชน หรือทอ้งถ่ินต่าง ๆอยา่งกวา้งขวาง ส่วนกลางจะไม่เขา้มามีบทบาทหรือแทรกแซงการ

ทาํงานขององค์กรภายใตห้ลกัการโอนอาํนาจหรือการแทรกแซงจะเกิดข้ึนตอ้งเป็นไปอย่างจาํกดั 

ดงันั้นจึงมีการเรียกการกระจายอาํนาจในลกัษณะน้ีว่า การกระจายอาํนาจในทางการเมืองหรือการ

กระจายอาํนาจท่ีเนน้ความเป็นประชาธิปไตย (Political of  Democratic Decentralization) ทั้งน้ี การ

โอนอาํนาจเท่าท่ีปรากฏมีอยูด่ว้ยกนัใน 2 ระดบัไดแ้ก่ 
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ระดบัท่ีหน่ึง การโอนอาํนาจในทางการปกครอง (Administration Devolution) สอดคลอ้ง

กบัการจดัรูปการปกครองทอ้งถ่ินตามหลกัการปกครองตนเอง (Local-Self Government) เป็น

หลกัการท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นของตนเอง   

โดยตนเอง และเพ่ือตนเอง โดยท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระเป็นอย่างสูงในการดูแลชีวิต

ความเป็นอยูแ่ละสามารถจดัทาํกิจการต่าง ๆเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความจาํเป็นภายในชุมชน

ของตนไดอ้ยา่งกวา้งขวางอีกทั้งยงัมีความเป็นอิสระทั้งในทางการคลงัและบุคลากร 

ระดบัท่ีสอง การโอนอาํนาจในทางนิติบญัญติั (Legislative Devolution) เป็นรูปแบบของ

การกระจายอาํนาจขั้นสูงสุดท่ีเป็นไปภายใตก้ารจดัรูปแบบการปกครองในระบบรัฐเดี่ยว (Unitary 

System) จนมีลกัษณะเขา้ใกลก้บัระบบสหพนัธรัฐ (Federal System) เป็นการถ่ายโอนอาํนาจจาก

ส่วนกลางไปยงัพ้ืนท่ีหรือทอ้งถ่ินหน่ึง ๆโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีไดรั้บการโอนอาํนาจสามารถ    

ที่จะกาํหนดชะตากรรมในทางการเมืองได้ดว้ยตนเอง (Home Rule) ผ่านการจัดตั้งสถาบนัทาง

การเมืองในรูปสภา (Assembly) ท่ีเป็นของตนเอง 

ธเนศวร์  เจริญเมือง (2550, หนา้ 5) ระบุว่าแนวความคิดในการกระจายอาํนาจน้ีส่งผลให้มี

การจดัตั้งองคก์ารเพื่อการดาํเนินงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบของการปกครองตนเอง

(Local Self Government) ตามหลกัการของการกระจายอาํนาจทั้งน้ีเน่ืองจากการปกครองทอ้งถ่ิน คือ

รูปแบบการปกครองท่ีจาํเป็นและมีความสาํคญัในทางการเมืองการปกครองชุมชนต่างๆใหส้มบูรณ์

ท่ีสุดเพ่ือใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัการเมืองระดบัพ้ืนฐานท่ีฝึกฝนใหพ้ลเมืองเกิด

ความเขา้ใจในกลไกและกระบวนการการเมืองการปกครองประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริงและเพื่อให้

องค์กาการปกครองท้องถ่ินแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางมาปฏิบัติจัดสนองความต้องการของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพและถกูเป้าหมาย 

ทฤษฎีการกระจายอาํนาจดงักล่าวน้ี โกวิทย ์ พวงงาม (2544, หน้า 22) ไดอ้ธิบายลกัษณะ

สาํคญัของหลกัการกระจายอาํนาจการปกครองดงัน้ี 

1) ได้รับการจัดตั้งข้ึนโดยผลแห่งกฎหมายให้มีส่วนเป็นนิติบุคคลหน่วยการปกครอง

ทอ้งถ่ินเหล่าน้ีมีหนา้ท่ีบริหารงบประมาณและทรัพยสิ์นของตนเองต่างหากและไม่ข้ึนตรงต่อหน่วย

การปกครองส่วนกลางหน่วยงานปกครองส่วนกลางเพียงกาํกบัดแูล 

2) มีการเลือกตั้งสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ินทั้งหมดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน     

ในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 

3) มีอาํนาจอิสระในการบริหารงานจดัทาํกิจกรรมและวินิจฉยัสั่งการไดเ้องพอสมควรดว้ย

งบประมาณและเจา้หนา้ท่ีของตนเอง 

4) หน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีอาํนาจในการจัดเก็บรายได้ เช่นภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียมต่างๆตามท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 
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นอกจากนั้นยงัได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของหลกัการกระจายอาํนาจโดย    

จุดแข็งประการแรกคือทาํใหมี้การสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้ข้ึนเพราะผูบ้ริหารท่ีมาจาก

การเลือกตั้งในทอ้งถ่ินจะรู้ปัญหาและความตอ้งการของตนเองไดดี้กว่า ประการท่ีสองเป็นการแบ่ง

เบาภาระของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง ประการสุดท้ายเป็นการส่งเสริมและพฒันา

การเมืองในระดบัทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน ส่วนจุดอ่อนประการแรกคืออาจก่อใหเ้กิดการแก่งแยง่

แข่งขนัระหวา่งทอ้งถ่ินเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงมีผลกระทบต่อเอกภาพทางการปกครองและความมัน่คงของ

ประเทศประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินอาจมุ่งแต่ประโยชน์ทอ้งถ่ินตนไม่ให้ความสาํคญักบัส่วนรวม

ประการต่อมาผูไ้ดรั้บเลือกตั้งอาจใชอ้าํนาจบงัคบักดข่ีคู่แข่งหรือประชาชนท่ีไม่ไดอ้ยูฝ่่ายเดียวกบั

ตน และประการสุดทา้ยคือทาํใหเ้กิดการส้ินเปลืองงบประมาณเพราะตอ้งมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละ

บุคลากรประจาํอยู่ทุกหน่วยการปกครองมีการสับเปลีย่นหมุนเวียนเหมือนการบริหารราชการ

ส่วนกลาง 

2.3 ลกัษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

      เนื่องจากการปกครองท้องถ่ินในรูปของการปกครองตนเองเป็นการปกครองที่ให้

ความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินและการมีอาํนาจอิสระในการปกครองตนเอง

ภายใตก้ฎหมายของรัฐหรือประเทศนั้นๆดงันั้นลกัษณะของการปกครองท้องถ่ินที่สําคญัมีดังน้ี     

(วชัรา ไชยสาร, 2544, หนา้ 142-148) 

1) มีสถานะตามกฎหมายหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการจดัตั้งข้ึนโดยกฎหมาย 

2) มีพ้ืนท่ีและระดบัหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีพ้ืนท่ีการปกครองท่ีแน่นอนและ

ชดัเจนและควรจะตอ้งมีการแบ่งระดบัการปกครองทอ้งถ่ินว่ามีกี่ระดับเช่นขนาดเล็กขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่เป็นตน้เกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนดพ้ืนท่ีและระดบัของการปกครองทอ้งถ่ินมีมากมายเช่น

สภาพภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ความสาํนึกในการปกครองตนเองของประชาชนประสิทธิภาพใน

การบริหารรายไดแ้ละความหนาแน่นของประชากรเป็นตน้สาํหรับประเทศไทยมีเกณฑ์จดัตั้งและ 

ยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถ่ิน3ประการคือรายได้ยอ้นหลงั 3 ปีไม่รวมเงินอุดหนุนจาํนวน

ประชากรและขนาดพ้ืนท่ี 

3)  มีการกระจายอาํนาจและหน้าท่ีการปกครองท้องถ่ินจะตอ้งมีการกระจายอาํนาจการ

ปกครองไปให้ท้องถ่ินโดยการกําหนดอาํนาจและหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถ่ินไว ้           

ในกฎหมายอย่างชัดเจน  ดงันั้นการท่ีหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะมีอาํนาจและหน้าที่มากน้อย

เพียงใดข้ึนอยูก่บันโยบายทางการเมืองการปกครองเป็นสาํคญั 

4)  มีความเป็นนิติบุคคลหน่วยการปกครองท้องถ่ินจะต้องเป็นองค์การนิติบุคคลโดย

เอกเทศจากองค์การของรัฐบาลกลางทั้ งน้ีเพื ่อการดําเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื ่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพราะหน่วยการปกครองท้องถ่ินจะต้องมีงบประมาณ

ทรัพยสิ์นหน้ีสินและเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเป็นของตนเอง 
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5) มีการเลือกตั้งการปกครองท้องถ่ินจะตอ้งมีหน่วยการปกครองท้องถ่ินที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นสาํคญักล่าวคือจะตอ้งให้สิทธิแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินในการ

เลือกตั้งคณะเจา้หน้าท่ีผูบ้ริหารการปกครองทอ้งถ่ินทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อแสดงถึงการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองการปกครอง 

6) มีอาํนาจอิสระหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่อยูใ่นสายบงัคบับญัชาของหน่วยงาน

รัฐบาลกลางและมีอาํนาจอิสระในการกาํหนดนโยบายและการบริหารงานภายใตข้อบเขตของ

กฎหมายสามารถกาํหนดนโยบายออกกฎขอ้บงัคบัเพื่อกาํกบัควบคุมให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย

หรือความตอ้งการของท้องถ่ินและสามารถใชดุ้ลยพินิจของตนในการปฏิบติักิจการในขอบเขต   

ของกฎหมายโดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากรัฐบาลกลาง 

7) มีงบประมาณของตนเองหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีอาํนาจในการจดัเก็บรายได้

จดัเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อาํนาจในการจัดเก็บเพื่อให้ท้องถ่ินมีรายไดเ้พียงพอที่จะ    

ทาํนุบาํรุงทอ้งถ่ินใหเ้จริญกา้วหนา้ 

8) มีการกาํกบัดแูลของรัฐหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีฐานะเป็นหน่วยการปกครอง

ระดบัรองของรัฐและอยู่ในการกาํกบัดูแลของรัฐทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมและ

ความมัน่คงแห่งรัฐ 

สรุปไดว้า่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีลกัษณะท่ีกาํหนดตวัขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เองเพ่ือใหส้ะดวกในการบริหารแต่ละองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพ่ือท่ีจะใหบ้ริการงานแก่ผูม้าติดต่อ

อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.4 ความสําคญัของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

                    จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนวตัถุประสงค์ทางการ

ปกครองของรัฐในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงและความผาสุกของประชาชนและเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองความสาํคญัของการปกครอง

ทอ้งถ่ินจึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี (วงเดือน เชิงหอม, 2554, หนา้ 11-13) 

1) การปกครองท้องถ่ินถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 

Democracy) เพราะการปกครองท้องถ่ินจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่

ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพนักบัส่วนไดส่้วนเสียในการปกครองการบริหาร

ทอ้งถ่ินเกิดความรับผดิชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมีต่อทอ้งถ่ินท่ีตนอยู่อาศยัอนัจะนาํมา

ซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในระบบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุดโดยประชาชนจะมีโอกาส

เลือกตั้งฝ่ายนิติบญัญติัฝ่ายบริหารการเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนใหป้ระชาชนใชดุ้ลพินิจเลือกผูแ้ทน 

ท่ีเหมาะสมสาหรับผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเขา้ไปบริหารกิจการของทอ้งถ่ินนับไดว้่าเป็นผูน้าํในทอ้งถ่ิน   

จะไดใ้ชค้วามรู้ความสามรถบริหารงานทอ้งถ่ินเกิดความคุน้เคยมีความชาํนาญในการใชสิ้ทธิและ

หนา้ท่ีของพลเมืองซ่ึงจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัชาติต่อไป 
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2) การปกครองทอ้งถ่ินจะทาํให้ประชาชนรู้จกัการปกครองตนเอง (Self  Government) 

หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหน่ึงคือการปกครองตนเองมิใช่เป็นการ

ปกครองอนัเกิดจากคาํสัง่เบ้ืองบนการปกครองตนเองคือการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนอกจากจะไดรั้บเลือกตั้งมาเพ่ือรับผดิชอบบริหารทอ้งถ่ินโดยอาศยัความร่วมมือ

ร่วมใจจากประชาชนแลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะตอ้งฟังเสียงประชาชนดว้ยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ

เช่นเปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ (Referendum) ให้ประชาชนมีอาํนาจถอดถอน 

(Recall) ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนเกิดความสาํนึกในความสําคัญของตนต่อทอ้งถ่ินประชาชนจะมี   

ส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินของตน 

นอกจากน้ีการปกครองตนเองในรูปของการปกครองทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริงหรือการกระจาย

อาํนาจไปในระดบัตํ่าสุดคือรากหญา้ (Grass Roots) ซ่ึงเป็นฐานเสริมสาํคญัยิ่งของการพฒันาระบบ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยความลม้เหลวของระบอบประชาธิปไตยมีหลาย

องคป์ระกอบแต่องคป์ระกอบสาํคญัยิง่ยวดอนัหน่ึงกคื็อการขาดรากฐานในทอ้งถ่ิน 

3) การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลซ่ึงเป็นหลกัการสาํคญัของการ

กระจายอาํนาจการปกครองทอ้งถ่ินมีข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเน่ืองจาก

ความจาํเป็นบางประการดงัน้ี 

3.1) ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวางนบัวนัจะขยายเพิ่มข้ึนซ่ึงจะเห็นไดจ้าก

งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบา้นเมือง 

3.2) รัฐบาลมิอาจจะดําเนินการในการสนองความต้องการของประชาชน            

ในท้องถ่ินได้อย่างทั่วถึงเพราะแต่ละท้องถ่ินย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันการ

แกปั้ญหาหรือจดับริการโครงการในทอ้งถ่ินโดยรูปแบบท่ีเหมือนกนัยอ่มไม่บงัเกิดผลสูงสุดทอ้งถ่ิน

ย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าผูซ่ึ้งไม่อยู่ในท้องถ่ินนั้ นประชาชนในท้องถ่ินจึงเป็น               

ผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินนั้นมากท่ีสุด 

3.3) กิจการบางอยา่งเป็นเร่ืองเฉพาะทอ้งถ่ินนั้นไม่เก่ียวพนักบัทอ้งถ่ินอ่ืนและไม่มี

ส่วนไดส่้วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวมจึงเป็นการสมควรท่ีจะใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินดาํเนินการ     

ดงักล่าวเอง ดังนั้ นหากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถ่ินแลว้รัฐบาลจะต้องรับภาระดําเนินการ         

ทุกอย่างและไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของทอ้งถ่ินทุกจุดหรือไม่รวมทั้งจะตอ้งดาํเนินการ

เฉพาะทอ้งถ่ินนั้นๆไม่เก่ียวพนักบัทอ้งถ่ินอ่ืนหากไดจ้ดัใหมี้การปกครองทอ้งถ่ินเพ่ือดาํเนินการเอง

แลว้ภาระของรัฐบาลก็จะผ่อนคลายไป รัฐบาลจะมีหน้าท่ีเพียงแต่ควบคุมดูแลเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น

เพ่ือใหท้อ้งถ่ินมีมาตรฐานในการดาํเนินงานยิง่ข้ึน 

4) การปกครองท้องถ่ินสามารถสนองความต้องการของท้องถ่ินตรงเป้าหมายและ              

มีประสิทธิภาพเน่ืองจากทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ทรัพยากรประชาชน

ความตอ้งการและปัญหายอ่มต่างกนัออกไปผูท่ี้ใหบ้ริการหรือแกไ้ขปัญหาใหถ้กูจุดและสอดคลอ้ง
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กบัความตอ้งการของประชาชนกต็อ้งเป็นผูท่ี้รู้ถึงปัญหาและความตอ้งการของประชาชนเป็นอยา่งดี

การบริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลาเสนอเร่ืองขออนุมติั   

ไปยงัส่วนเหนือข้ึนไปทอ้งถ่ินจะบริหารงานให้เสร็จส้ินลงภายในทอ้งถ่ินนั้นเองไม่ตอ้งส้ินเปลือง

เวลาและค่าใชจ่้ายโดยไม่จาํเป็น 

5) การปกครองท้องถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผูน้ ําทางการเมืองการบริหารของประเทศ          

ในอนาคตผูน้าํหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมืองการไดรั้บเลือกตั้ง

การสนับสนุนจากประชาชนในทอ้งถ่ินย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตนและ     

ยงัฝึกฝนทกัษะทางการบริหารงานในทอ้งถ่ินอีกดว้ย 

6) การปกครองทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกับแนวความคิดในการพฒันาชนบทแบบพ่ึงตนเอง    

การปกครองทอ้งถ่ินโดยยดึหลกัการกระจายอาํนาจทาํใหเ้กิดการพฒันาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทาง

การเมืองเศรษฐกิจและสงัคมการดาํเนินงานพฒันาชนบทท่ีผา่นมายงัมีอุปสรรคสาํคญั ประการหน่ึง

คือการมีส่วนร่วมจากประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างเต็มท่ี ซ่ึงการพฒันาชนบทท่ีสัมฤทธ์ิผลนั้นจะตอ้ง

มาจากการริเร่ิมช่วยตนเองของทอ้งถ่ินทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกนัโดยอาศยัโครงสร้างเป็น

อิสระในการปกครองตนเองซ่ึงตอ้งมาจากการกระจายอาํนาจอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี หควณ ชูเพญ็ (2551, หนา้ 1 - 12) ยงันาํเสนอแนวคิดจากองค์ประกอบใหม่ของ

การกา้วสู่การบริหารจดัการทอ้งถ่ินไวว้า่องคป์ระกอบสาํคญัหลกัมี 4 ประการ คือ  

1)  ความรับผดิชอบของทอ้งถ่ินท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลง 

2) โอกาสและความไม่แน่นอนต่างๆ 

3) การเปล่ียนแปลงจากการปกครองทอ้งถ่ินสู่การบริหารจดัการทอ้งถ่ิน 

4) โครงสร้างการเขา้สู่รูปแบบใหม่ของประชาธิปไตยในท้องถ่ินมากกว่าการให้บริการ 

(Services) ทัว่ไป 

2.5 ประเภทขององค์การปกครองท้องถิ่น 

     องคก์ารปกครองทอ้งถ่ินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ (สาํนกัประชาสมัพนัธ ์สาํนกังาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2540, หนา้ 144)  

ประเภทท่ี 1 องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบบทัว่ไป มี 3 รูปแบบไดแ้ก่องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ประเภทท่ี 2 องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบบพิเศษมี 2 รูปแบบไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 

และเมืองพทัยา 

ตามบทบญัญติัในหมวด 9 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 281-290 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ท่ีกล่าวถึงท่ีมาขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินโดยสรุปไวด้งัน้ี 
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1) รัฐจะตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครอง

ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

หน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี 

2) การกาํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งทาํเท่าท่ีจาํเป็นและมีหลกัเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลอ้งและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งน้ี

ตามที่กฎหมายบญัญัติโดยตอ้งเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือ

ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมและจะกระทบถึงสาระสาํคัญแห่งหลกัการปกครองตนเอง   

ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินหรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญติัไวมิ้ได ้

3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอาํนาจหน้าท่ีโดยทัว่ไปในการดูแลและจดัทาํบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินและยอ่มมีความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบาย

การบริหารการจดับริการสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลงัและมีอาํนาจหน้าท่ี 

ของตนเองโดยเฉพาะโดยต้องคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกับการพฒันาของจังหวดัและประเทศ      

เป็นส่วนรวมดว้ย 

4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีสภาทอ้งถ่ินและคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน 

5) ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดเห็นว่าสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

คณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินผูใ้ดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นไม่สมควร   

ดาํรงตาํแหน่งต่อไปใหมี้สิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินผูน้ั้นพน้จากตาํแหน่งทั้งน้ีจาํนวนผูมี้สิทธิเขา้ชื่อหลกัเกณฑ์และวิธีการเขา้ชื่อการ

ตรวจสอบรายช่ือและการลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

6) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิเข้าชื ่อร้องขอ             

ต่อประธานสภาทอ้งถ่ินเพ่ือใหส้ภาทอ้งถ่ินพิจารณาออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินได ้

7) ประชาชนในท้องถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัใหมี้วธีิการท่ีใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมดงักล่าวไดด้ว้ย 

8) การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพน้จาก

ตาํแหน่งตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมและความจาํเป็นของแต่ละทอ้งถ่ินโดยการบริหารงานบุคคล

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีมาตรฐานสอดคลอ้งกนัและอาจไดรั้บการพฒันาร่วมกนัหรือ

สบัเปล่ียนบุคลากรระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัไดร้วมทั้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินก่อน

ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

9) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีอาํนาจหน้าที่บ ํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี           

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีสภาทอ้งถ่ิน



67 
 

 

และคณะผูบ้ริหารท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินสมาชิกสภาท้องถ่ินต้องมาจากการเลือกตั้ ง          

คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหม้าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจาก

ความเห็นชอบของสภาทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง

คราวละ 4 ปี คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินจะเป็นขา้ราชการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งหรือ

เงินเดือนประจาํพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือของราชการ       

ส่วนทอ้งถ่ินมิได ้ 

2.6 โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิน่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

       โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

แหล่งท่ีมา : พิเชษฐ ์ วงศเ์กียรต์ิขจร (2542, หนา้ 36) 

 

อบต. 

ฝ่ายการเมอืง 

สภาอบต. 

ประกอบดว้ย 

- สมาชิกสภา อบต .  

ซ่ึงเลือกตั้งจากราษฎรหมูบ่า้นละ 2 คน 

- อบต.ใดมีเพียง1หมูบ่า้น 

ใหมี้สมาชิก อบต. ไดห้มูบ่า้นละ 6 คน 

- อบต.ใดมีเพียง 2 หมูบ่า้น 

ใหมี้สมาชิก อบต. ไดห้มูบ่า้นละ 3 คน 

คณะกรรมการการบริหาร อบต. 

ประกอบดว้ย 

- ประธานกรรมการบริหาร อบต. 1 คน 

- กรรมการบริหาร อบต. 2 คน 

- ปลดั อบต.เป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหาร อบต. 

ฝ่ายประจาํ 

ส่วนสาธารณสุข 

 

 

 

ส่วนโยธา ส่วนการคลงั ฝ่ายประจาํ 
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2.6.1  จุดมุ่งหมายของการจดัตั้งองค์การบริหารส่วนตาํบล 

 องค์การบริหารส่วนตาํบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น

ราชการบริหารส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การ

บริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ.2552 การจดัตั้งองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลมีเง่ือนไขการจดัตั้งดงัน้ี (สนิท จรอนนัต,์ 2543, หนา้ 29) 

1) องค์การบริหารส่วนตาํบลใชเ้กณฑ์รายไดเ้ป็นตวักาํหนดคือพ้ืนที่ใดจะจัดตั้งองค์การ

บริหารส่วนตาํบลจะต้องมีเกณฑ์รายได้เป็นตวักาํหนดคือไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ี  

ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี ่ยไม่ตํ่ ากว่าปีละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลีย่ที่มีการ

เปล่ียนแปลง (ซ่ึงทาํเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) 

2) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีมิจาํนวนประชากร

ไม่ถึง 2,000 คน แต่มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นเกาะโดยสภาพพ้ืนท่ีเป็นภมิูศาสตร์ท่ีไม่สามารถติดต่อกบัหน่วย

ราชการทอ้งถ่ินไดโ้ดยสะดวก (มาตรา 41 จตัวาแกไ้ขโดยพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การ

บริหารส่วนตาํบล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2546)  

 2.6.2  อาํนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

                         อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล

และองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 ไดบ้ัญญัติอาํนาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ที ่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดังน้ี        

(กองราชการส่วนตาํบล สาํนกับริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน, 2542,หนา้ 149-151) 

1) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการ 

2) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ก่อนนายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขา้รับหนา้ท่ีและรับทราบรายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลไดแ้ถลงไวต่้อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นประจาํทุกปี 

3) มีอาํนาจหนา้ท่ีตามมาตรา 46 ดงัน้ี 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลเพื่อเป็นแนวทาง        

ในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล        

ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีและร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลให้เป็นไปตาม

กฎหมายนโยบายและแผนพฒันาตาํบลขอ้บญัญติัระเบียบและขอ้บงัคบัของทางราชการ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหน้าท่ีตอ้งทาํในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลตามมาตรา 67

ดงัต่อไปน้ี (วิศิษฐ ์ทวเีศรษฐ และสุขมุ นวลสกลุ, 2544, หนา้ 467) 
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(1) จดัทาํใหมี้และบาํรุงรักษาทางนํ้ าและบก 

(2) รักษาความสะอาดของถนนทางนํ้ าทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งกาํจดัมูลฝอยและ   

ส่ิงปฏิกลู 

(3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 

(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(5) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

(6) ส่งเสริมการพฒันาสตรีเดก็เยาวชนผูสู้งอายแุละผูพิ้การ 

(7) คุม้ครองดแูละและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(8) บาํรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภมิูปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อืน่ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากร      

ใหต้ามความจาํเป็นและสมควร 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาจจดัทาํกิจการในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาม มาตรา  68

ดงัต่อไปน้ี  (นนัทวฒัน ์ บรมานนัท,์ 2552, หนา้ 63-34)  

(1) ใหมี้นํ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

(2) ใหมี้การบาํรุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 

(3) ใหมี้และบาํรุงรักษาทางระบายนํ้ า 

(4) ใหมี้และบาํรุงสถานท่ีประชุมการกีฬาการพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

(5) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

(7) บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(8) การคุม้ครองดแูละและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณะสมบติัของแผน่ดิน 

(9) หาผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

(10) ใหมี้ตลาดท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

(11) กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์

(12) การท่องเท่ียว 

(13) การผงัเมือง 

อาํนาจหน้าทีต่ามแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ 

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน

พ.ศ.2542 กาํหนดให้องค์การบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะเพื ่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดังน้ี (สมคิด               

เลิศไพฑูรย,์ 2547, หนา้ 570-571) 
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1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

2) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบกทางนํ้ าและทางระบายนํ้ า 

3) การจดัใหมี้และควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าขา้มและท่ีจอดรถ 

4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

5) การสาธารณูปการ 

6) การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ 

7) คุม้ครองดแูลและบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

9) การจดัการศึกษา 

10) การสงัคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวติเดก็สตรีคนชราและผูด้อ้ยโอกาส 

11) การบาํรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภมิูปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

13) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

14) การส่งเสริมกีฬา 

15) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

18) การกาํจดัมลูฝอยส่ิงปฏิกลูและนํ้ าเสีย 

19) การสาธารณสุขการอนามยัครอบครัวและการรักษาพยาบาล 

20) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21) การควบคุมการเล้ียงสตัว ์

22) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสตัว ์

23) การรักษาความปลอดภยัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยัโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืนๆ 

24) การจดัการการบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไมท่ี้ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

25) การผงัเมือง 

26) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 

27) การดแูลรักษาท่ีสาธารณะ 

28) การควบคุมอาคาร 

29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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30) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

31) กิจอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กาํหนด 

2.6.3 องค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 

 ผูว้ิจัยศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา     

ยาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ดงันั้นผูว้จิยัจึงรวบรวมขอ้มลู

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี (ออนไลน์, 2012) เพ่ือใช ้เป็น

ขอ้มลูหลกัในการเกบ็ขอ้มลูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

สวนผึ้งเป็นอาํเภอสุดเขตแดนราชบุรีติดสันเขาตะนาวศรีสุดแดนแผ่นดินไทยทางด้าน

ตะวนัตก เดิมทีนั้นสวนผึ้งข้ึนกบัอาํเภอจอมบึงในปี พ.ศ.2526 ไดแ้ยกตวัและยกฐานะข้ึนมาเป็น

อาํเภอสวนผึ้ง 

อาํเภอสวนผึ้งตั้ งอยู่ทางทิศตะวนัตกของจังหวดัมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนท่ีการปกครอง

ขา้งเคียงต่อไปน้ี 

ทิศเหนือติดต่อกบัอาํเภอด่านมะขามเต้ีย (จงัหวดักาญจนบุรี) 

ทิศตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอจอมบึงและอาํเภอบา้นคา 

ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอบา้นคา 

ทิศตะวนัตกติดต่อกบัอาํเภอมะริด (จงัหวดัทวาย เขตตะนาวศรี สหภาพพม่า) 

สภาพภูมิประเทศของสวนผึ้งนั้นขนาบด้วยเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนตะวนัตก          

มีทั้งป่าเขานํ้ าตก ธารนํ้ าภาชี แมจ้ะต้ืนนํ้ าไหลเช่ียวแต่กเ็ป็นลาํธารท่ียาวไกล หล่อเล้ียงชีวติคนตน้ไม้

และสัตว์ ในที่แห่งน้ีในแนวป่าลึกชนชายแดนระหว่างไทยกับพม่านั้นมีตน้ไมใ้หญ่โตมากขนาด      

ส่ีคนโอบตน้ไมน้ี้บรรดาหมูผ่ึ้งและม้ิมมาทาํรวงรังขนาดใหญ่มากรังหน่ึงๆ กวา้งเป็นเมตร ตน้หน่ึงๆ 

มีถึงกว่า 200 รังทีเดียว ชาวบา้นกะเหร่ียงจะอาศยัการตีรังผึ้งซ่ึงถือเป็นนํ้ าหวานของป่าท่ีหวานหอม

บริสุทธ์ิจากดอกไมป่้ามายงัชีพตน้ไมแ้ห่งรังผึ้งน้ีชาวบา้นกะเหร่ียงเรียกว่า "ไหมซ่าเลียง" ชาวบา้น

ไทยเรียกว่า "ตน้ชวนผึ้งหรือยวนผึ้ง" น่ีเป็นทีม่าของชือ่อาํเภอสวนผึ้ง ปัจจุบนัยงัมีนํ้ าผึ้งหวานหอม

บริสุทธ์ิแทจ้ากป่าวางขายกนัอยู่  แมจ้ะน้อยลงไปอย่างมากแลว้ก็ตามและมาจากแนวป่าเขตพม่า   

เสียส่วนใหญ่สวนผึ้งเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของผูค้นเมืองกรุงอีกคร้ังในยุคเศรษฐกิจเบ่งบานเป็นฟองสบู่   

อีกคร้ังหน่ึงระหวา่งปี พ.ศ. 2530 –พ.ศ.2538 กเ็พราะความงามตามธรรมชาติแวดลอ้มไปดว้ยป่าเขา

ทาํใหผู้ค้นนิยมมาท่องเท่ียวในดินแดนแห่งน้ีเกิดการจดัสรรท่ีดินมีบา้นพกัแบบรีสอร์ทข้ึนมากมาย 

มีร้านอาหารการกินข้ึนเป็นดอกเห็ดเรียงรายตามสองขา้งถนนนับจากเขตจอมบึงไล่เร่ือยมาจน      

สุดแดนอาํเภอสวนผึ้ง 
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ลกัษณะภูมิประเทศเต็มไปดว้ยป่าเขาเนินดินพ้ืนดินเป็นที่ชนัเสียส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีการ

บุกรุกตดัไมท้าํลายป่ามากนักนอกจากมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์แลว้ยงัพบแร่ดีบุกตามสันเขาอีกหลาย

แห่งจึงมีการขุดร่อนแร่ข้ึนตั้งแต่ตน้สมยัรัตนโกสินทร์ หลงัจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้เร่ิมเปิด

การคา้เสรีมีการสมัปทานทาํเหมืองแร่อยา่งเป็นลํา่เป็นสนัสวนผึ้งเม่ือก่อนเป็นเมืองกนัดานขาดการ

ติดต่อสันจรเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการให้สัมปทานบัตรขุดแร่ดีบุกเหมืองก็ถูกพฒันามีการ        

ตดัถนนเขา้เหมืองระยะทางหลายสิบกิโลเมตรเพ่ือลาํเลียงเคร่ืองจกัรไอนํ้ าเคร่ืองยนตดี์เซล เคร่ืองกล

หนกัมาใชท้าํเหมืองผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาเป็นประชากรของเหมืองแต่ละแห่งมากมายนับร้อย ๆ คน

ทาํใหเ้กิดชุมชนเกิดตลาดมีไฟฟ้านํ้ าบาดาลให้ใช ้มีวดั โรงเรียน สถานีอนามยั ร้านคา้ มีแมก้ระทัง่

บาร์และบ่อนในยามนั้นสวนผึ้งจึงคึกคกัและเร่ิมมีการคมนาคมติดต่อกบัผูค้นภายนอก ต่อมาแร่ดีบุก

ตกเหมืองเส่ือม ผูค้นอพยพไปอยู่ที ่อื ่น สวนผึ้ งก็เงียบเหงาลงแต่ยงัคงมีการค้าขายที่ชายแดน

จนกระทัง่ด่านปิดตวัลงการคา้ขายจึงซบเซาลงอยา่งมาก 

อาํเภอสวนผึ้งเดิมเป็นตาํบลสวนผึ้งข้ึนอยู่กบัอาํเภอจอมบึงจงัหวดัราชบุรี ไดอ้นุมติัให้ตั้ง 

ก่ิงอาํเภอสวนผึ้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ.2517 เปิดทาํการบริการประชาชน เมื่อวนัที่ 15 

พฤศจิกายน พ.ศ.2517 อาํเภอสวนผึ้งเดิมเป็นตาํบลหน่ึงในอาํเภอจอมบึง เรียกว่า "ตาํบลสวนผึ้ง" 

เป็นตาํบลท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวาง ทุรกนัดาร เตม็ไปดว้ยภเูขา ป่าไม ้การคมนาคมไม่สะดวก ประชาชน

ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเช้ือสายกะเหร่ียงการปกครองดูแลเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก รัฐบาลจึงได้

จดัส่งหน่วยพฒันาการเคล่ือนท่ีท่ี 70 กรป.กลาง บก.ทหารสูงสุด ประกอบดว้ยทหาร 3 เหล่าทพั และ

ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงเป็นผูแ้ทนของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ พร้อมที่จะดาํเนินการพฒันา

ทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การคมนาคม และการเมือง ตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2511- พ.ศ.

2514 ต่อมากระทรวงมหาดไทย ไดป้ระกาศแบ่งพ้ืนท่ีอาํเภอจอมบึง โดยตั้งเป็นก่ิงอาํเภอเรียกว่า ก่ิง

อาํเภอสวนผึ้ง เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 และต่อมาไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นอาํเภอสวนผึ้ง 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2526 

มีเขตการปกครอง 5 ตาํบล คือ ตาํบลสวนผึ้ง ตาํบลป่าหวาย ตาํบลบา้นบึง ตาํบลท่าเคย  

และตาํบลบ้านคา สภาพท้องถ่ินทุรกันดาร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าไมมี้ภูเขาสลบัซบัซ้อน      

อยูท่ัว่ไป ระยะทางจากอาํเภอจอมบึง 30 กิโลเมตร ห่างจากตวัจงัหวดัราชบุรี 60 กิโลเมตร  

อาณาเขตของอาํเภอสวนผึ้ง ตั้งอยูห่มูท่ี่ 1 ตาํบลสวนผึ้งริมฝ่ังซา้ยของลาํนํ้ าภาชีอยู่ทางดา้น

ทิศตะวนัตกของอาํเภอจอมบึงและจงัหวดัราชบุรี 

ทิศเหนือ ติดต่ออาํเภอเมืองกาญจนบุรี 

ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอเขายอ้ยจงัหวดัเพชรบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัสาธารณรัฐสงัคมนิยมแห่งสหภาพพม่า 
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ตาํบลสวนผึ้ง มีอาณาเขตการบริการ การปกครองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เทศบาลสวนผึ้ง 

และ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง ซ่ึงตั้งท่ีทาํการอยู่หมู่ท่ี 2 บา้นทุ่งแฝก ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอ

สวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ห่างจากที่ว่าการอาํเภอสวนผึ้งประมาณ 2 กิโลเมตร ซ่ึงยกฐานะของ         

สภาตาํบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง ในวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2539 แบ่งการปกครอง

ทั้งหมด 8 หมู่บา้น ไดแ้ก่หมู่ท่ี 1 บา้นปอ, หมู่ท่ี 2 บา้นทุ่งแฝก, หมู่ท่ี 3 บา้นผาปก, หมู่ท่ี 5 บา้นถํ้า

หิน, หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยคลุม, หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยผาก, หมู่ท่ี 8 บา้นตะโกล่าง จาํนวนหมู่บา้นในเขตการ

ปกครองของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเตม็ทั้งหมูบ่า้น มีทั้งหมด 5 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 3, 5, 6, 7, 8 

และจาํนวนหมู่บา้นในเขตการปกครองของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาํบล ไดแ้ก่ หมู่ท่ี       

1, 2, 4 

สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกเกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และประชาชนในทอ้งถ่ิน จาํนวน 4  แห่ง ประกอบดว้ย  (ออนไลน์, 

2012) 

1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง  

2) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหวาย  

3) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเคย  

4) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี  

2.6.3.1  องค์การบริหารส่วนตาํบลสวนผึง้  

ตาํบลสวนผึ้ง มีอาณาเขตการบริการ การปกครอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เทศบาลสวนผึ้ง

และ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง ซ่ึงตั้งท่ีทาํการอยู่หมู่ท่ี 2 บา้นทุ่งแฝก ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอ

สวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ห่างจากที่ว่าการอาํเภอสวนผึ้ง ประมาณ 2 กิโลเมตร ซ่ึงยกฐานะของ        

สภาตาํบลเป็น องค์การบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง ในวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2539 แบ่งการปกครอง

ทั้งหมด 8 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นปอ, หมู่ท่ี 2 บา้นทุ่งแฝก, หมู่ท่ี 3 บา้นผาปก, หมู่ท่ี 5 บา้นถํ้า

หิน, หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยคลุม, หมู่ท่ี 7 บา้นหว้ยผาก, หมู่ท่ี 8 บา้นตะโกล่าง จาํนวนหมู่บา้นในเขตการ

ปกครองของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเตม็ทั้งหมูบ่า้น มีทั้งหมด 5 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 3, 5, 6, 7, 8 

และจาํนวนหมู่บา้นในเขตการปกครองของ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาํบล ไดแ้ก่ หมู่ท่ี     

1, 2, 4 

สภาพทั่วไปของตาํบล : 

เป็นพ้ืนที่ราบสูงเป็นภูเขาสลบักับพ้ืนที่ราบ มีแม่นํ้ าภาชีไหลผ่านซ่ึงไหลมาจากนํ้ าตก      

เกา้โจน และธารนํ้ าร้อนไหลผ่าน เป็นพ้ืนท่ีติดต่อกบัชายแดนพม่าซ่ึงมีคนต่างดา้วอาศยัอยู่กนัมาก 

ซ่ึงส่วนมากเป็นชาวกระเหร่ียงอพยพ 
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อาณาเขตตาํบล : 

ทิศเหนือ ติดกบั ตาํบลจระเขเ้ผอืก อาํเภอด่านมะขามเต้ีย จงัหวดักาญจนบุรี 

ทิศใต ้ติดกบั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดกบั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหวาย และเทศบาลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี 

ทิศตะวนัตก ติดกบั สาธารณรัฐสงัคมนิยมแห่งสหภาพพม่า 

จาํนวนประชากรของตาํบล : 

จาํนวนประชากรในเขต องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวนทั้งส้ิน 10,844คน  

2.6.3.2  องค์การบริหารส่วนตาํบลป่าหวาย  

 ตําบลป่าหวายเดิมเป็นส่วนหน่ึงของตําบลสวนผึ้ ง สภาพพ้ืนที่แต่เดิมเป็นป่ารกชัฏ              

มีต้นหวายเป็นจาํนวนมาก ประวติัความเป็นมาจากคาํบอกเล่าของผูสู้งอายุว่าบริเวณที่ตั้ งบ้าน

กลว้ย หมู่ท่ี 2 ตาํบลป่าหวาย บริเวณน้ีเดิมนั้นคือ พ้ืนท่ีตั้งค่ายของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช  

เม่ือประมาณสองร้อยกว่าปี คร้ังนั้นสมเดจ็พระเจา้ตากสินทรงยกทพัมาตั้งค่ายพกัแรม และไดต้ั้งกอง

ทหารดแูลพ้ืนท่ีเป็นประหน่ึงด่าน เพ่ือมิใหเ้กิดการรุกรานจากขา้ศึกและท่ีสุดพ้ืนท่ีตั้งกล่าวจึงถูกตั้ง

ชื่อว่า “บา้นด่าน” ต่อมาในปี พ.ศ.2517 ไดแ้ยกออกมาเป็นตาํบล ช่ือว่าตาํบลป่าหวาย ตามสภาพ

พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ท่ีเป็นป่ามีตน้หวายเป็นจาํนวนมากและต่อมาไดจ้ดัตั้งเป็นสภาตาํบลป่าหวายในการ

จัดรูปแบบการบริหารงานบุคคลในคร้ังสุดท้ายคือระเบียบสภาตําบลตามประกาศของคณะ

ปฏิวติั ฉบบัที่ 326 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ.2515 นั้นยงัไม่อาจปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ได ้จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะกระจายอาํนาจลงสู่ทอ้งถ่ินและปรับปรุงฐานะ

ข อ ง ส ภ า ตํ า บ ล ใ ห้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล เ พื อ่ ใ ห้ ส า ม า ร ถ บ ริ ห า ร ก า ร พัฒ น า ตํา บ ล ไ ด้ด้ ว ย

ตนเอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศใช้พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วน

ตาํบล พ.ศ.2537 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2538 เป็นตน้มา ซ่ึงมีผลให้สภาตาํบล

ป่าหวายไดจ้ดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหวาย เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2539 

สภาพทั่วไปของตาํบล: 

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาํบลป่าหวายมีสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบสูงติดเทือกเขา

ตะนาวศรีมีลาํนํ้ าภาชีไหลผา่นและยงัมีลาํหว้ยเลก็ๆ อีกหลายสายแต่ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ

ของเกษตรกร  เน่ืองจากเม่ือถึงฤดูแลง้นํ้ าจะแหง้และเหลือนอ้ย 

อาณาเขตตาํบล : 

ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาํบลจระเข้เผือก อาํเภอด่านมะขามเต้ีย จงัหวดั

กาญจนบุรีและติดต่อกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลด่านทบัตะโก อาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกับองค์การบริหารตาํบลแก้มอน้และองค์การบริหารส่วนตําบล 

รางบวั อาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 
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ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ทิศใต ้ ติดต่อกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

จาํนวนประชากรของตาํบล : ประชากรทั้งส้ิน 5,414 คน 

2.6.3.3 องค์การบริหารส่วนตาํบลท่าเคย  

             ตาํบลท่าเคยเป็นพ้ืนท่ีราบสูง มีภเูขาและหุบเขาเป็นบริเวณกวา้งมีลาํนํ้ าจากภูเขาสูง

ไหลผา่นรวมเป็นลาํนํ้ า ในช่วงฤดฝูนจึงมีนํ้ ามากและไหลเช่ียวการติดต่อคา้ขายของประชาชนซ่ึงอยู่

กนัคนละฝ่ังลาํนํ้ าจึงเป็นไปด้วยความยากลาํบากทาํให้ต้องหาพ้ืนท่ีบริเวณซ่ึงสามารถขา้มลาํนํ้ า     

ทาํการค้าขายสินค้าหรือติดต่อกนัได้มีบริเวณอยู่แห่งหน่ึงซ่ึงเป็นบริเวณที่แคบที่สุดและต้ืนเขิน

พอท่ีจะขา้มลาํนํ้ าไดจึ้งมีผูม้าใชบ้ริเวณดงักล่าวทาํการติดต่อคา้ขายนาํสินคา้แลกเปล่ียนและเดินทาง

ข้ามลาํนํ้ า โดยจะใช้เส้นทางดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอทาํให้ประชาชนในพ้ืนที่และบริเวณพ้ืนที่

ใกลเ้คียงบอกหรือเรียกสถานท่ีดงักล่าวโดยให้ใชเ้ป็นทางข้ามลาํนํ้ าว่าให้ใชท่้าท่ีเคยข้าม ดังนั้น

ต่อๆมา จึงไดเ้รียกบริเวณพ้ืนท่ีนั้นว่า บริเวณท่าเคยและเรียกลาํนํ้ าซ่ึงชาวบา้นใชพ้ื้นท่ีในการขา้ม   

ลาํนํ้ านั้นวา่ “ลาํนํ้ าท่าเคย” 

สภาพทั่วไปของตาํบล : 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเคย ตั้งอยูใ่นหมูท่ี่ 10 ตาํบลท่าเคย ริมถนนสายราชบุรี - ผาปก 

ตาํบลท่าเคย เป็นตาํบลหน่ึงในส่ีตาํบลของอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอยู่ห่างจากอาํเภอสวนผึ้ง

ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจงัหวดัราชบุรี ประมาณ 53 กิโลเมตร 

อาณาเขตตาํบล : 

ทิศเหนือ ติดตาํบลป่าหวาย 

ทิศตะวนัออก ติดตาํบลรางบวั อาํเภอจอมบึง และก่ิงอาํเภอบา้นคา 

ทิศใต ้ติดเขตพ้ืนท่ีก่ิงอาํเภอบา้นคา 

ทิศตะวนัตก ติดตาํบลตะนาวศรี และตาํบลสวนผึ้ง 

 จาํนวนประชากรของตาํบล :ประชากรทั้งส้ิน 6,521 คน 

2.6.3.4  องค์การบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี  

ก่อนที่จะมาเป็นเขตปกครอง และรับผิดชอบของตาํบลตะนาวศรี เดิมนั้นอยู่ในเขตการ

ปกครองและรับผดิชอบของตาํบลสวนผึ้ง ต่อมาเม่ือมีจาํนวนราษฎรเพิ่มมากข้ึน การพฒันาในดา้น

ต่างๆไม่ทัว่ถึง จึงไดข้อแบ่งแยกเขตการปกครองจาก ตาํบลสวนผึ้งเป็นตาํบลตะนาวศรี เม่ือวนัท่ี 1 

สิงหาคม พ.ศ. 2531 ราษฎรในแต่ละหมู่บา้นนั้นประกอบดว้ยชาวไทยเช้ือสายต่างๆ เช่น กะเหร่ียง 

ลาวญวน เป็นต้น แต่ราษฎรส่วนใหญ่ จะเป็นคนไทยเช้ือสายกะเหร่ียงดังนั้ นประเพณีหรือ

โบราณสถานต่าง ๆ ก็ยงัมีเหลืออยู่ให้เห็นบ้างรวมทั้งประเพณีที่ทุกหมู่บา้นในตาํบลตะนาวศรี       

ยงัอนุรักษอ์ยู ่และจะจดักนัทุกปีก็คือประเพณี "อั้งหมี่ถ่อง" หรือ ประเพณี "รับขวญัวนักินขา้วห่อ"    

ซ่ึงจะจดักนัทุกปีในเดือนเกา้ หรือเดือนสิงหาคม 
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สภาพทั่วไปของตาํบล: 

ตาํบลตะนาวศรี เป็น 1 ใน 4 ตาํบลของอาํเภอสวนผึ้ง อยู่ห่างจากเมือง จงัหวดัราชบุรี 

ประมาณ 63 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 202,153 ตารางกิโลเมตร หรือ 126,343.75 ไร่พ้ืนทีส่่วน

ใหญ่เป็นท่ีราบสูง เป็นภเูขา และเป็นหุบเขาทิศตะวนัตกติดต่อกบัเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงกั้นชายแดน

ระหวา่งไทยกบัพม่าฤดฝูนมีฝนตกชุกในช่วงเดือน กนัยายน - ตุลาคม ของทุกปีฤดูหนาวมีอุณหภูมิ

โดยเฉล่ียประมาณ 13 - 36 องศาเซลเซียส เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของจงัหวดั 

อาณาเขตตาํบล : 

ทิศเหนือ ติดกบัเทศบาลตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ทิศใต ้ติดกบัตาํบลบา้นคา ก่ิงอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดกบัตาํบลท่าเคยอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ทิศตะวนัตก ติดกบัเทือกเขาตะนาวศรีและสาธารณรัฐสงัคมนิยมแห่งสหภาพพม่า 

จาํนวนประชากรของตาํบล : ประชากรทั้งส้ินจาํนวน 9,527 คน 

2.7 งานวจิยัที่สนับสนุนแนวคดิเกีย่วกบัการปกครองส่วนท้องถิ่น 

       รุ่งนภา ตาอินทร์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความสาํเร็จในการบริหารของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลับริหารจดัการท่ีดีกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบล

ดอนแกว้อาํเภอแม่ริมจงัหวดัเชียงใหม่โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการพฒันาระบบการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้อาํเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ตามหลกัการ

บริหารจดัการท่ีดีและ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความสาํเร็จในการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล

ดอนแกว้ อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอกแกว้มีการบริหารจดัการตามแนวทางการบริหารจดัการ   

ท่ีดีกล่าวคือองค์การบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้มีการบริหารงานท่ีมีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้

เจา้หนา้ท่ีและประชาชนในตาํบลดอนแกว้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในขั้นตอนต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดนโยบายการจดัทาํแผนชุมชนและอ่ืนๆจึงทาํให้องค์การบริหารส่วนตาํบล

ดอนแกว้ไดรั้บรางวลัยกยอ่งมากมายโดยเฉพาะรางวลัการบริหารจดัการดีเด่น 5 ปีซอ้นเป็นตน้ 

2) ปัจจยัทางการบริหารตามแบบจาํลอง 7’S (McKinsey 7-S Framework) คือปัจจยัดา้น

โครงสร้างองคก์รปัจจยัดา้นกลยุทธ์ปัจจยัดา้นระบบและวิธีการบริหารปัจจยัดา้นบุคคลปัจจยัดา้น

ลกัษณะการบริหารหรือดา้นผูน้าํปัจจยัดา้นทกัษะการบริหารและปัจจยัดา้นค่านิยมร่วมหรือดา้น

วฒันธรรมองค์กรลว้นเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความสาํเร็จในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลดอนแกว้กล่าวคือจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้ผูบ้ริหารให้

ความสาํคญักบัปัจจยัทางการบริหารทั้ง 7 ดา้นว่าเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือให้เกิดความสาํเร็จในการบริหาร

ขององค์การในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 83.8 โดยให้ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านผูน้ ําว่าเอ้ือต่อ

ความสําเร็จขององค์การมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 89.3 และจากแบบสอบถามเจ้าหน้าที่พบว่า



77 
 

 

เจ้าหน้าท่ีให้ความสําคัญกับปัจจัยทางการบริหารตามแบบจําลอง 7’S ว่าเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อ

ความสาํเร็จในการบริหารองค์การในภาพรวมระดบัมากเช่นกนัคิดเป็นร้อยละ 91.7 ซ่ึงเห็นว่าเป็น

ปัจจยัดา้นทกัษะการบริหารมีความสาํคญัท่ีเอ้ือให้เกิดความสาํเร็จในการบริหารองค์การมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาคือปัจจยัดา้นผูน้าํปัจจยัดา้น กลยทุธแ์ละปัจจยัดา้นค่านิยมร่วมหรือ

วฒันธรรมองคก์ร 

นอกจากน้ีในการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนแกว้กมี็ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนินงานดว้ยเช่นเดียวกนัคือ 1) ปัญหาดา้นกฎระเบียบในการทาํงานที่เคร่งครัดมากเกินไป           

2) ปัญหาด้านงบประมาณและอุปกรณ์ในการทาํงานท่ีไม่เพียงพอและ 3) ปัญหาดา้นการพฒันา

ตนเองของเจา้หนา้ท่ีบางคนเน่ืองจากการบริหารสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

ชยัวิทย ์ ประเสริฐสุข (2546) ศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความสามารถในการ

ปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดักาฬสินธุ์

ผลการวิจัยพบว่าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและ

พนกังานองคก์ารบริการบริหารส่วนตาํบลท่ีมีความแตกต่างของอายรุะดบัการศึกษาและตาํแหน่งมี

ระดบัการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

นภดล จริยะกุล  (2542)  ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

: ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลอาํเภอบางนํ้ าเปร้ียวจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา” ผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ตาํบลอาํเภอบางนํ้ าเปร้ียวจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่มคีวามสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบัการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาชุมชนและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีสมรสแลว้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชนสูงกว่าคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีสภาพโสด และ

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีส่วนร่วมในการพฒันา

ชุมชนสูงกว่าคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมคา้ขายและ

รับจา้ง 

สาํหรับแนวคิดและทฤษฎีในหัวข้อน้ีนาํมาซ่ึงการกาํหนดประชากรและพ้ืนท่ีท่ีศึกษา                

ดงัรายละเอียดท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ดงันั้นประชากรกลุ่มตวัอย่าง และพ้ืนท่ีท่ีทาํการศึกษาในคร้ังน้ี   

จึงครอบคลุมถึงประชาชนและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดั

ราชบุรี จาํนวน 4 อาํเภอ อนัไดแ้ก่ 

1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง  

2) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหวาย  

3) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเคย  

4) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี  
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โดยสรุปแลว้ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเร่ืององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ี  

ผูว้ิจยัสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีตอ้งลง

วิจยัภาคสนาม เน่ืองจากเป็นเขตพ้ืนท่ีชายแดนท่ีติดกบัประเทศพม่า ผูว้ิจยัจึงตอ้งศึกษารายละเอียด

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ใหถ่ี้ถว้นทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความรู้

เขา้ใจในพ้ืนที่ที่ตอ้งศึกษาและสามารถตอบโจทยง์านวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหไ้ดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

 

3. แนวคดิเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี”  คร้ังน้ี

จะเห็นไดว้่าเป็นการศึกษาท่ีเนน้การมีส่วนร่วมในประเด็นยาเสพติดในประเทศไทย  แต่ดว้ยลกัษณะ

พ้ืนท่ีท่ีศึกษาเป็นพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนติดกบัประเทศเพื่อนบา้นทางฝ่ังตะวนัตกของประเทศไทย  

ดังนั้นผูว้ิจัยจึงเห็นว่าควรศึกษารวบรวมแนวคิดเร่ืองการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่

เก่ียวขอ้งตั้งแต่ในระดบัโลก ระดบัประเทศไปจนถึงระดบัทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

3.1 องค์ความรู้เกีย่วกบัปัญหายาเสพตดิระดับโลก 

 เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้ว่าปัจจุบนัปัญหายาเสพติดไดก้ลายเป็นปัญหาสาํคญัของ

ประชาคมโลกประเทศใดประเทศหน่ึงไม่สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยลาํพงัเพราะการลกัลอบผลิต   

และลกัลอบคา้ยาเสพติดมีการดาํเนินการในลกัษณะเครือข่าย (Syndicate) และมีการประสานงาน 

ในลกัษณะของอาชญากรรมขา้มชาติ (Transnational Organized Crimes) ดงันั้นความร่วมมือในการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของประชาคมโลกจึงต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่าง

ภมิูภาคต่างๆการประสานงานในลกัษณะน้ีจึงตอ้งมีองคก์รกลางเพ่ือใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอย่าง

สอดคลอ้งลดความซํ้ าซ้อนและขดัแยง้กนัองค์การสหประชาชาติ (United Nations) จึงเขา้มา            

มีบทบาทในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะเพ่ือท่ีจะมีทางควบคุมปัญหายาเสพติดมิให้มีการแพร่ระบาดเพ่ิมมาก

ข้ึนแต่การที่จะทาํให้ปัญหายาเสพติดหมดส้ินไปจากโลกน้ีโดยเด็ดขาดเป็นส่ิงท้าทายสําหรับ

ประเทศต่างๆในการแกไ้ขปัญหาอย่างไรก็ดีหากประชาคมโลกมีความร่วมมือกนัอย่างจริงจงัและ

ต่อเน่ืองความหวงัท่ีจะประสบผลสาํเร็จกค็งไม่ไกลเกินไปนกั 

จากความสาํคญัระดบัโลกดงักล่าว สมาคมองคก์รพฒันาเอกชนเพ่ือการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดภาคพ้ืนเอเชีย- แปซิฟิค (2555, หน้า 1-20) จึงไดส้รุปองค์ความรู้เกี่ยวกบัปัญหา     

ยาเสพติดบนเวทีโลกไวด้งัต่อไปน้ี 
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  3.1.1 โครงสร้างขององค์การสหประชาชาตใินด้านการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

  องคก์รหลกัขององคก์ารสหประชาชาติท่ีรับผดิชอบดา้นยาเสพติดโดยตรงไดป้รับ

โครงสร้างการบริหารจัดการมาโดยตลอดทั้ งน้ีเพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพและให้ทันกับการ

เปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงมาตลอดองคก์รหลกัต่างๆมีดงัน้ี 

 1) คณะกรรมาธิการยาเสพติด ( The Commission on Narcotic Drugs – CND) เป็นองคก์ ร  

ท่ีทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานดา้นยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติมีการประชุม    

ปีละ 1 คร้ังซ่ึงในระยะแรกกาํหนดให้มีการประชุมประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ต่อมาเลื่อนเป็น

เดือนมีนาคมของทุกปีสาํหรับปีพ.ศ. 2546 กาํหนดใหมี้การประชุมประมาณกลางเดือนเมษายนและ

ใช้เวลาการประชุมสั้ นลงจาก  10 วนัเหลือ 5 วันทําการทั้ งน้ีเพื ่อประหยดังบประมาณ

คณะกรรมาธิการยาเสพติดน้ีมีสมาชิกทั้งหมด 53 ประเทศโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 

(ECOSOC) จะเป็นผูค้ดัเลือกจากประเทศสมาชิกโดยยึดหลกัการกระจายจากภูมิศาสตร์และระดบั

ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในแต่ละประเทศ 

 2) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวา่งประเทศ (International Narcotics Control Board 

– INCB) ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2511 องค์กรน้ีทาํหน้าท่ีในลกัษณะ ป.ป.ส. ระหว่างประเทศ

คณะกรรมการฯไดรั้บการจดัตั้งโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) ภายใตอ้นุสัญญา

เด่ียว ค.ศ. 1961 (UN Single Convention on Narcotic Drugs 1961) องค์กรน้ีทาํหน้าท่ีควบคุมกาํกบั

ดูแลการดาํเนินงานควบคุมยาเสพติดภายใตอ้นุสัญญาระหว่างประเทศดา้นยาเสพติดโดยเฉพาะ

ติดตามผลการปฏิบติังานตามตามอนุสญัญาระหวา่งประเทศดา้นยาเสพติดควบคุมการใชย้าเสพติด 

ที่ถูกต้องตามกฎหมายและติดตามการลกัลอบใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายคณะกรรมการควบคุม      

ยาเสพติดระหว่างประเทศประกอบดว้ยสมาชิก 13 คนคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) 

เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกโดยสมาชิก 3 คนคดัเลือกจากผูส้มคัรที่องค์การอนามยัโลก (WHO) เสนอ

รายช่ือส่วนสมาชิกท่ีเหลืออีก 10 คนคดัเลือกจากผูส้มคัรท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากประเทศสมาชิก

องคก์ารสหประชาชาติและประเทศท่ีเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาเด่ียวว่าดว้ยยาเสพติด ค.ศ.1961 

 3) โครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

International Drug Control Programme – UNDCP) องค์กรน้ีรับผิดชอบงานดา้นยาเสพติดของ

องคก์ารสหประชาชาติทุกดา้นตามท่ีระบุไวใ้นอนุสัญญาระหว่างประเทศ (UN Conventions) เพ่ือ

การควบคุมยาเสพติดมีหน้าที่สนับสนุนการดาํเนินงานตามข้อตัดสินใจของคณะกรรมาธิการ         

ยาเสพติด (CND) และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) โครงการควบคุม  

ยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติน้ีจดัตั้งข้ึนเม่ือ 1 มีนาคม พ.ศ.2534 อนัเป็นผลมาจาก

การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในขององคก์ารสหประชาชาติเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานมีความ

คล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากข้ึนการปรับโครงสร้างใหม่น้ีเป็นการรวม 3 องคก์รเขา้ดว้ยกนัคือ 

1) กองยาเสพติด (Division of Narcotic Drugs – DND) 2) กองทุนเพื่อควบคุมการใชย้าในทางท่ีผิด
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แห่งสหประชาชาติ (United Nations Funds for Drug Abuse Control – UNFDAC) และ                  

3) สาํนกังานเลขาธิการของคณะกรรมการยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB Secretariat) องคก์รน้ี  

มีสาํนกังานภมิูภาค 9 แห่งกระจายอยูใ่นภมิูภาคต่างๆทัว่โลกสาํหรับสาํนักงานประจาํภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกและแปซิฟิกตั้งอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร (สาํนักงาน ESCAP) ทาํหน้าท่ีประสานงานการ

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติดกบัประเทศต่างๆในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิก 

 ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรอีกคร้ังหน่ึงโดยรวม 2 

หน่วยงานเขา้ดว้ยกนัคือโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (UNDCP) และศูนยป้์องกนั

อาชญากรรมระหว่างประเทศ (Center for International Crime Prevention- CICP) และจดัตั้งเป็น

สาํนกังานใหม่ภายใตช่ื้อสาํนกังานเพ่ือควบคุมยาเสพติดและป้องกนัอาชญากรรม (Office for Drug 

Control and Crime Prevention – ODCCP) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายนพ.ศ.2540 และได้

มีการขยายงานของสาํนกังานใหค้รอบคลุมการป้องกนัอาชญากรรมขา้มชาติดว้ยเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัการจดัตั้งสาํนกังานใหม่และมีการปรับเปล่ียนช่ือเม่ือ 1 ตุลาคม พ.ศ.2545 เป็นสาํนักงานควบคุม

ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drug and Crime- 

UNODC) 

 ผูบ้ริหารสูงสุดของ UNDCP คือผูอ้าํนวยการใหญ่ (Executive Director) ซ่ึงมีหน้าท่ี

รับผิดชอบการบริหารควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆด้านยาเสพติดภายใต้กรอบและขอบเขตของ

สหประชาชาติจัดหางบประมาณและประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆภายใตร้ะบบการดาํเนิน

กิจการของสหประชาชาติรวมทั้งประสานงานกบัองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอก

ระบบของสหประชาชาติตาํแหน่ง Executive Director ของ UNDCP ท่ีเทียบเท่าตาํแหน่งรอง

เลขาธิการสหประชาชาติซ่ึงนับได้ว่าเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญตําแหน่งหน่ึงขององค์การ

สหประชาชาติ 

 3.1.2บทบาทของหน่วยงานด้านยาเสพตดิในองค์การสหประชาชาต ิ

คณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (The Commission on Narcotic 

Drugs - CND) มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1) ช่วยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมดูแลการปฏิบติัตามอนุสัญญาและขอ้ตกลงระหว่าง

ประเทศว่าดว้ยยาเสพติด 

2) ดาํเนินนโยบายท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้นการควบคุมยาเสพติดระหวา่งประเทศ 

ในฐานะผูรั้บงานต่อจากคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาดา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและยาอนัตราย   

แห่งสนันิบาตชาติ 

3) ให้คาํแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดแก่คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

สหประชาชาติ และจดัเตรียมร่างอนุสญัญาระหวา่งประเทศ 

4) พิจารณาความจาํเป็นในการเปล่ียนกลไกการควบคุมยาเสพติดระหวา่งประเทศท่ีมีอยู ่
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5) รับผดิชอบงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมยาเสพติด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะ

มนตรีเศรษฐกิจและสงัคม 

6) ทบทวนการปฏิบัติตามโครงการปฏิบัติการสากลซ่ึงสมัชชาใหญ่แห่งองค์การ

สหประชาชาติในสมยัพิเศษท่ี 7 ลงมติรับรอง 

7) ทบทวนความกา้วหน้าของแผนปฏิบติัการระบบเปิดกวา้งด้านการควบคุมยาเสพติด   

และการนาํแผนไปปฏิบติั 

8) เสนอแนะนโยบายและควบคุมดูแลกิจกรรมของโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่าง

ประเทศแห่งสหประชาชาติ 

9) อนุมติังบประมาณโครงการของกองทุนโครงการควบคุมยาเสพติดและงบประมาณ   

การบริหารและการสนบัสนุนโครงการ 

 3.1.3 คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Narcotic 

Control Board – INCB) 

                   ในช่วง 80 ปีท่ีผา่นมาระบบการควบคุมการใชย้าในทางท่ีผดิทัว่โลกไดพ้ฒันาไป

เป็นลาํดบัตามการรับรองสนธิสญัญาระหวา่งประเทศอนุสญัญาพหุภาคีท่ีสาํคญัซ่ึงมีผลบงัคบัใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัไดแ้ก่อนุสัญญาเดี่ยวว่าดว้ยยาเสพติดค.ศ. 1961 ( 1961 Convention) ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม  

โดยพิธีสาร ค .ศ.1972 อนุสัญญาว่าด้วยวตัถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค.ศ.1971 (1971 

Convention) และอนุสญัญาแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและวตัถุท่ี

ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (1988 Convention) ซ่ึงไดก้ารรับรองใน พ.ศ. 2531  สนธิสัญญาฉบบั

ต่อ ๆ มาช่วยวางกฎระเบียบให้สมบูรณ์และทําให้กฎหมายระหว่างประเทศพฒันามากยิ่งข้ึน

วตัถุประสงค์หลกัตั้งแต่เร่ิมแรกของสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการควบคุมยาเสพติดคือ  

เพ่ือจาํกดัขอบเขตการใชย้าเสพติดใหอ้ยูใ่นกรอบทางการแพทยแ์ละทางวชิาการเท่านั้น 

 3.1.3.1 บทบาทและหนา้ท่ี 

                              คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB หรือ Board) 

เป็นหน่วยงานท่ีเป็นเอกเทศและเสมือนหน่วยงานท่ีบงัคบัควบคุมการใชก้ฎหมายเพ่ือการปฏิบติัตาม

อนุสญัญาต่างๆท่ีว่าดว้ยยาเสพติดของสหประชาชาติไปปฏิบติัคณะกรรมการฯไดรั้บการจดัตั้งข้ึน

เม่ือ พ.ศ.2502 (ค.ศ.1959) เป็นไปตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ.1961 ทั้งน้ีเคยมี

คณะกรรมการฯด้านน้ีมาก่อน ซ่ึงได้รับการจดัตั้งข้ึนตามอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดฉบับก่อนๆ     

ในสมยัสนันิบาตชาติ 

คณะกรรมการฯมิไดอ้ยูใ่ตอ้าณติัของรัฐบาลประเทศใดๆหรือองคก์ารสหประชาชาติสมาชิก

ทั้ง 13 คนของคณะกรรมการฯปฏิบติังานตามหน้าท่ีโดยอิสระสมาชิกของคณะกรรมการฯไดรั้บ

เลือกตั้งจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) และไดรั้บการสนบัสนุน
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ทางการเงินจากองคก์ารสหประชาชาติสมาชิก 3 คนจะเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยองค์การอนามยั

โลกส่วนสมาชิกอีก 10 คน เลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยรัฐบาลแต่ละประเทศ ศาสตราจารย์

นายแพทยบุ์ญสม มาร์ติน จากประเทศไทยเคยได้รับเลือกเป็นกรรมการระหว่างปี พ.ศ.2535 -

พ.ศ.2540 (ค.ศ. 1992-1997) 

 3.1.3.2 อาํนาจหนา้ท่ี 

                  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศมีหน้าท่ีส่งเสริมและ

ช่วยเหลือรัฐบาลของแต่ละประเทศในการปฏิบติัตามบทบญัญติัของสนธิสัญญาควบคุมยาเสพติด

งานของคณะกรรมการฯจะระบุไวใ้นสนธิสัญญากล่าวโดยกวา้งๆคณะกรรมการฯมีหน้าท่ีด้าน    

การควบคุมยาเสพติดอยู ่2 ประการ 

1) ในดา้นการผลิตและการคา้ยาเสพติดถูกกฎหมายคณะกรรมการฯพยายามให้มีปริมาณ        

ยาเสพติดเพียงพอสาํหรับใชป้ระโยชน์ทางการแพทยแ์ละทางวิชาการและควบคุมไม่ให้ยาเสพติด 

ถูกกฎหมายถูกลกัลอบคา้ขายอย่างผิดกฎหมายเพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์น้ีคณะกรรมการฯใช้

ระบบการประเมินสาํหรับยาเสพติดและใชร้ะบบประเมินโดยสมคัรใจสาํหรับวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิต

และประสาทและตรวจสอบดูแลรัฐบาลในดา้นการควบคุมสารเคมีท่ีใชผ้ลิตยาเสพติดผิดกฎหมาย

และคอยช่วยเหลือรัฐบาลในการป้องกนัการลกัลอบคา้สารเคมีเหล่าน้ี 

2) ในดา้นการผลิตยาอยา่งผดิกฎหมายและการลกัลอบคา้ยาเสพติดคณะกรรมการ ฯ จะระบุ

จุดอ่อนของระบบการควบคุมระดบัประเทศและระหว่างประเทศพร้อมทั้งช่วยแกไ้ขนอกจากน้ี

คณะกรรมการฯมีหนา้ท่ีประเมินปริมาณสารเคมีท่ีใชผ้ลิตยาเสพติดอยา่งผดิกฎหมายเพ่ือหาแนวทาง

ในการควบคุมระหวา่งประเทศ 

 3.1.3.3 ขอบเขตการควบคุมยาเสพติดระหวา่งประเทศ 

       มียาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทอยู ่ 2 ประเภทท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมตามสนธิสญัญาวา่ดว้ยการควบคุมยาเสพติดระหวา่งประเทศ ดงัน้ี 

1) ปัจจุบนัยาเสพติด 116 ชนิดไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมตามอนุสัญญา 1961 ยาเสพติด

ดงักล่าวไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ เช่น ฝ่ินและสารท่ีไดจ้ากฝ่ิน, มอร์ฟีน, โคเดอีน, เฮโรอีน  

และยงัรวมไปถึงยาเสพติดสงัเคราะห์เช่นเมธาโดนและเพธิดีนนอกจากน้ียงัมีกญัชาและโคเคนดว้ย 

2) วตัถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทประมาณ 111 ชนิดอยู่ภายใต้การควบคุมตาม

อนุสัญญา 1971 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นยาที่ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยทั่วไป ไดแ้ก่          

ยาหลอนประสาท ยากระตุน้ประสาท ยากดประสาท และยาแกป้วด 

ความเขม้งวดของมาตรการควบคุมอนุสญัญาทั้ง 2 ฉบบัน้ีแตกต่างกนัไปตามประเภทของ 

ยาทั้งน้ีเพ่ือวตัถุประสงคด์งักล่าวไดมี้การแบ่งยาเสพติดไวเ้ป็นตารางซ่ึงแนบทา้ยอนุสญัญาการแบ่ง

ประเภทยาเสพติดน้ีพิจารณาจากฤทธ์ิในการทาํให้ติดสรรพคุณทางการรักษาและความเส่ียงท่ีเกิด

จากการใชใ้นทางท่ีผิด องค์การอนามยัโลกและสมาชิกมีสิทธิในการเสนอเปลี่ยนแปลงรายช่ือยา     
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ท่ีตอ้งควบคุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (CND หรือ The Commission) ซ่ึงเป็น

คณะกรรมาธิการปฏิบัติงานของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาตินั้นมีอาํนาจ

ตดัสินใจในการข้ึนบญัชีรายช่ือยาเสพติดท่ีตอ้งควบคุมหรือยา้ยประเภทยาท่ีข้ึนบญัชีแลว้หรือถอด

ถอนยาออกจากบญัชีในการทาํหน้าที่น้ีคณะกรรมาธิการฯต้องพิจารณาขอ้มูลและข้อแนะนาํจาก

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

นอกจากจะมีการควบคุมยาเสพติดและวตัถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ซ่ึงทั้ง  2  

ประเภทเป็นสารเสพติด อนุสัญญา 1988 (1988 Convention) ไดร้วมสารเคมี 22 ชนิดไวใ้นการ

ควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศสารเคมีเหล่าน้ีมกัถูกนาํมาผลิตยาเสพติดหรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท 

 3.1.3.4 การควบคุมยาเสพติด 

      ระบบการควบคุมยาเสพติดถกูกฎหมายระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญา 

1961ไดผ้ลน่าพอใจ ยาเสพติดถูกกฎหมายมิไดเ้ป็นแหล่งยาให้กบัการลกัลอบคา้ยาเสพติด ภายใต้

ระบบน้ีทุกประเทศตอ้งไม่มีปริมาณยาเสพติดไวใ้นครอบครองเกินกว่าท่ีคณะกรรมการควบคุม     

ยาเสพติดระหวา่งประเทศอนุญาตหรือกาํหนดไว ้

 คณะกรรมการฯร่วมมือกบัองคก์ารอนามยัโลกจดัพิมพร์ายงานเร่ืองอุปสงคแ์ละอุปทานฝ่ิน

เพื่อวตัถุประสงค์ทางการแพทยแ์ละทางวิชาการรายงานน้ีจะวิเคราะห์การผลิตวตัถุดิบและการ

บริโภคฝ่ินและสารที่ไดจ้ากฝ่ินและเสนอขอ้แนะนาํแก่รัฐบาลสมาคมวิชาชีพและอาจารยแ์พทย ์ 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลด (หากไม่สามารถกาํจดัได)้ ปัญหาอุปสรรคเพื่อให้มีปริมาณสารประเภท  

ฝ่ินเพียงพอต่อการรักษาและการระงบัอาการปวดอยา่งรุนแรง 

 3.1.3.5 การควบคุมวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 

       อนุสัญญา 1971 มีผลบงัคบัใชใ้นพ.ศ.2519 (ค.ศ. 1976) การลกัลอบ

คา้ขายวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทแตกต่างจากการลกัลอบคา้ยาเสพติดซ่ึงไดย้ามาจากการ

ผลิตอยา่งผดิกฎหมายส่วนการลกัลอบคา้ขายวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทมีแหล่งผลิตภณัฑ์

จากวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทท่ีผลิตอย่างกฎหมายการยกัยา้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาทมาขายน้ีเกิดจากการท่ีประเทศผูผ้ลิตและผูส่้งออกมีมาตรการทางกฎหมายไม่รัดกมุและเกิด

จากการขาดขอ้มลูดา้นปริมาณท่ีตอ้งการใชจ้ริงเพ่ือใชป้ระโยชนท์างการแพทยแ์ละทางวิชาการวตัถุ

ท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทจาํนวนมากถูกส่งออกไปยงัประเทศท่ีไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชแ้ละ

สุดทา้ยกถ็กูนาํไปใชใ้นทางท่ีผดิทัว่โลก 

 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติไดป้ฏิบติัตามขอ้แนะนาํท่ีคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศเสนอเม่ือพ.ศ.2524 พ.ศ.2534 และพ.ศ.2536 (ค.ศ. 1981, 1991 

และ 1993) โดยขอร้องให้รัฐบาลประเมินความตอ้งการที่แท้จริงต่อวตัถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาทเพ่ือใชป้ระโยชนท์างการแพทยแ์ละทางวชิาการ 
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 ปัจจุบนัรัฐบาลประมาณ 170 ประเทศไดแ้จง้ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่าง

ประเทศทราบถึงขอ้มลูการประเมิน โดยเฉพาะขอ้มลูการประเมินเก่ียวกบัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาทท่ีมีอนัตราย ตวัเลขเหล่าน้ีจะไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นประจาํโดยคณะกรรมการฯ วตัถุท่ีออก

ฤทธ์ิต่อจิตและประสาทซ่ึงผลิตถกูกฎหมายถูกยกัยา้ยน้อยลงมาก เป็นเพราะปัจจุบนัเจา้หน้าท่ีของ

ประเทศผูส่้งออกสามารถตรวจสอบว่าปริมาณท่ีส่งออกตรงกบัความตอ้งการของประเทศผูน้าํเขา้

หรือไม่ หากสงสยัสามารถตรวจสอบไดก้บัคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวา่งประเทศ 

 3.1.3.6  การควบคุมสารตั้งตน้และเคมีภณัฑซ่ึ์งถกูนาํมาผลิตยาเสพติดอย่างผิด

กฎหมาย 

                 ในมาตรา 12 ของอนุสญัญา 1988 ไดก้าํหนดมาตรการไวห้ลายประการ

เพ่ือควบคุมเคมีภัณฑ์หลายชนิดท่ีมักถูกนําไปใช้ผลิตยาเสพติดและวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาทอย่างผิดกฎหมาย มาตรา 12 น้ีไดก้าํหนดให้คณะกรรมการฯมีหน้าที่ควบคุมดูแลรัฐบาล

ประเทศต่างๆในดา้นการใชม้าตรการควบคุมเคมีภัณฑ์เหล่าน้ี และคณะกรรมการฯตอ้งประเมิน

ปริมาณเคมีภณัฑเ์พ่ือวางแนวทางในกาํหนดมาตรการควบคุมระหวา่งประเทศ 

หากจาํเป็นคณะกรรมการฯจะช่วยรัฐบาลตรวจสอบการซ้ือขายสารตั้งตน้หรือเคมีภณัฑเ์พ่ือ

ป้องกนัมิใหม้ีการร่ัวไหลของสารเคมีสู่การค้ายาผิดกฎหมายดว้ยกลไกการทาํงานน้ีทาํให้จับยึด

เคมีภณัฑท่ี์ถกูลกัลอบคา้ขายอย่างผิดกฎหมายไดเ้ป็นจาํนวนมากส่วนเคมีภณัฑ์ท่ีตอ้งสงสัยว่าเป็น

การค้าขายผิดกฎหมายจะถูกยึดไว้นอกจากน้ีได้มีการจัดตั้ งธนาคารข้อมูลข้ึนมาเพื ่อให้

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลของรัฐบาลแต่ละประเทศ

และจากขอ้มูลของแหล่งอื่นไดอ้ย่างเต็มท่ีธนาคารขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยรัฐบาลป้องกนัไม่ให้

สารตั้งตน้และเคมีภณัฑ์ร่ัวไหลสู่การผลิตยาผิดกฎหมายและธนาคารขอ้มูลยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย

คณะกรรมการฯประเมินปริมาณเคมีภณัฑเ์หล่าน้ีเพ่ือวางมาตรการควบคุมในอนาคต 

 3.1.3.7 การประเมินและการสนบัสนุนของแต่ละประเทศ 

       คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศตรวจสอบวิเคราะห์

ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากประเทศและเขตต่างๆประมาณ 190 แห่ง เพื่อควบคุมดูแลว่าประเทศต่างๆทัว่โลก

ปฏิบติัตามสนธิสญัญาหรือไม่ จากการประเมินการทาํงานของรัฐบาลอยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการฯ

อาจแนะนําวิธีการและส่ิงที่ควรปรับเปลี่ยนในระบบการควบคุมยาเสพติดทั้งในและระหว่าง

ประเทศ ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการฯอาจแนะนาํหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาติท่ีมี

หนา้ท่ีรับผดิชอบหน่วยงานเช่ียวชาญเฉพาะดา้นและรัฐบาลใหจ้ดัเตรียมความช่วยเหลือดา้นวิชาการ

และดา้นการเงิน เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงในสนธิสญัญา 
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 3.1.3.8 การปรึกษาหารือกบัรัฐบาล 

       เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์องสนธิสญัญาคณะกรรมการฯปรึกษาหารือกบั

รัฐบาลประเทศต่างๆอยา่งต่อเน่ืองโดยจะประชุมกบัรัฐบาลของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหค้าํปรึกษา

หรือเพ่ือดาํเนินงานท่ีไดรั้บมอบหมายผลท่ีไดรั้บคือหลายๆประเทศสมคัรเขา้เป็นภาคีของอนุสญัญา

และปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกบัวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทหรือปรับปรุง

การประสานงานดา้นการควบคุมยาเสพติดในประเทศ 

 คณะกรรมการฯย ํ้าเสมอวา่การต่อตา้นการใชแ้ละการลกัลอบคา้ยาเสพติดจะมีความกา้วหนา้

อยา่งแทจ้ริงและถาวรไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัความรับผิดชอบอย่างจริงจงัของรัฐบาลประเทศนั้นๆการให้

ความสาํคญักบังานและการจดัสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอของผูมี้อาํนาจหน้าท่ีในประเทศทั้งน้ี

เพราะรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถบงัคับใช้มาตรการที่จาํเป็นภายในประเทศนอกจากน้ีเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตอ้งมีการประสานงานกนัในระดบัภูมิภาคและระดบัโลกดว้ย 

 3.1.3.9 โครงการฝึกอบรม 

       สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวา่งประเทศจดัโครงการ

ฝึกอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีควบคุมยาเสพติดโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีจากประเทศกาํลงัพฒันาเพ่ือสนบัสนุน

การดาํเนินงานดา้นการควบคุมยาเสพติดในประเทศเจา้หน้าท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองการ

ปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสนธิสญัญาโดยเฉพาะขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติดระหวา่งประเทศและประเทศภาคีของสนธิสญัญาการสมัมนาอบรมระดบัภูมิภาค

ช่วยพฒันาความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเขา้ร่วมอบรมและยงัช่วยส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัของ

ประเทศต่างๆในภูมิภาคการสัมมนาเช่นน้ีจดัข้ึนโดยความร่วมมือจากโครงการควบคุมยาเสพติด

ระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (UNDCP) และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆที่มีหน้าที่

รับผดิชอบ โดยเฉพาะองคก์ารอนามยัโลกและองคก์ารตาํรวจสากล (ICPO/Interpol) หน่วยงานดา้น

ยาเสพติดระดบัประเทศยงัส่งเจา้หน้าท่ีมายงัสาํนักงานเลขาธิการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด

ระหว่างประเทศเพ่ือฝึกอบรม 

 3.1.3.10  การรายงานประจาํปี 

                    คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศจัดทํารายงาน

ประจาํปีเกี่ยวกบักิจกรรมท่ีจดัและนาํเสนอต่อคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ

โดยผ่านทางคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติรายงานประจาํปีกล่าวถึงการสํารวจ    

โดยละเอียดเก่ียวกบัสถานการณ์การควบคุมยาเสพติดในหลายภูมิภาคของโลกในฐานะองค์กรท่ีไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใดคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศพยายามระบุและคาดคะเนแนวโน้ม   

ที่เป็นอนัตรายและแนะนํามาตรการที่จาํเป็นต้องมีรายงานประจาํปีน้ีจะมีรายงานทางวิชาการ

ประกอบดว้ยซ่ึงเป็นรายงานท่ีเกี่ยวกบัยาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทโดยจะให้

รายละเอียดเก่ียวกบัตวัเลขโดยประมาณของความตอ้งการยาถกูกฎหมายในแต่ละปีของทุกประเทศ
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รวมทั้งขอ้มลูเกี่ยวกบัการปลูกพืชเสพติดอย่างถูกฎหมายการผลิตยาเสพติดการคา้และการบริโภค  

ยาเสพติดทัว่โลก 

 นอกจากน้ีรายงานประจาํปียงัมีรายงานเสริมท่ีเสนอต่อคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่ง

สหประชาชาติเป็นรายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม มาตรา 12 ของอนุสญัญา 1988 ซ่ึงระบุไวเ้ก่ียวกบั

การวิเคราะห์มาตรการท่ีรัฐบาลใชป้้องกนัไม่ให้สารตั้งตน้และสารเคมีท่ีจาํเป็นร่ัวไหลสู่การผลิต   

ยาเสพติดผดิกฎหมาย และระบุเก่ียวกบัการวเิคราะห์แนวโนม้ของการลกัลอบคา้สารเคมีดงักล่าว 

  3.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-องค์การสหประชาชาติในด้านการแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

                    ในการดาํเนินงานความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย  

ไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกรอบทวภิาคีและกรอบความร่วมมือระดบัอนุภมิูภาค ดงัน้ี 

1) ความร่วมมือในระดบัทวภิาคี (Bilateral Cooperation) 

                                 ประเทศไทยและองค์การสหประชาชาติได้มีความร่วมมือกันในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดียิ่งตลอดมาประเทศไทยก็มีบทบาทบนเวทีของสหประชาชาติในดา้น    

ยาเสพติดซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากนานาประเทศและองค์การสหประชาชาติว่ารัฐบาลไทยมีความตั้งใจ

จริงและให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและได้ให้ความร่วมมือกับองค์การ

สหประชาชาติอย่างเต็มที่ในการขจัดปัญหายาเสพติดประเทศไทยในฐานะเป็นภาคีอนุสัญญา

ระหว่างประเทศดา้นยาเสพติด (Party to the UN Conventions) ไดป้ฏิบติัตามพนัธกรณีอนุสัญญา

และพิธีสารขององคก์ารสหประชาชาติดา้นยาเสพติดตลอดจนปฏิบติัตามมติและขอ้เสนอแนะจาก

การประชุมดา้นยาเสพติดท่ีสหประชาชาติไดจ้ดัข้ึนมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 (ค.ศ.1973) 

ส่ิงสาํคญัอย่างหน่ึงของประเทศท่ีเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติก็คือการเขา้เป็นภาคี

อนุสญัญาต่างๆในดา้นยาเสพติดซ่ึงการเขา้เป็นภาคีนั้นจะตอ้งมีกฎหมายต่างๆเพียงพอต่อการรองรับ

การปฏิบัติการอย่างถูกต้องเป็นทางการประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารของ

สหประชาชาติดา้นยาเสพติดอยา่งเป็นทางการแลว้ดงัน้ี 

1. อนุสญัญาเด่ียวว่าดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ ค.ศ.1961 (Single Convention on Narcotic  

Drugs 1961) 

2. พิธีสารปี ค.ศ.1972 แก้ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดปี ค.ศ.1961 (1972 

Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs 1961) 

3. อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ค .ศ.1971 (Convention on 

Psychotropic Substance 1971) 
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4. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลกัลอบคา้ยาเสพติดและวตัถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและ

ประสาท ค.ศ.1988 (Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 

Substances 1988) 

ในการเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาฉบบัน้ี (UN Convention 1988) ประเทศไทยไดมี้ความพยายาม

อย่างเต็มท่ีโดยมีสาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (สาํนักงาน  ป.ป.ส.)  

เป็นแกนกลางโดยตลอดมา การดาํเนินการเพือ่เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาน้ีใชเ้วลาเกือบ 14 ปี

หลงัจากท่ีอนุสัญญาประกาศใช้เน่ืองจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบบัน้ีมีเง่ือนไขอยู่ว่ารัฐบาล

จะตอ้งมีกฎหมายหลกัท่ีรองรับการปฏิบติัการจึงจะสามารถเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา ค.ศ.1988 ได ้     

ซ่ึงกฎหมายหลกัและขอ้ตกลงความร่วมมือต่างๆท่ีจาํเป็น ดงัน้ี 

1. การยึดทรัพยสิ์นที่ไดจ้ากการลกัลอบคา้ยาเสพติด (Asset Forfeiture of Illicit Drug 

Traffic) 

2. การส่งผูร้้ายขา้มแดน (Extradition Act)  

3. ความร่วมมือทางอาญา (Mutual Legal Assistance in Criminal Matter) 

4. การลงโทษผูส้มคบคิดการทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด (Conspiracy on Narcotic Drugs) 

5. การควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภณัฑ์ท่ีใชใ้นการลกัลอบผลิตยาเสพติด (Precursor and 

Essential Chemical  Control)  

6. การควบคุมการส่งยาเสพติด (Controlled Delivery of Narcotic Drugs) 

7. การลดและควบคุมการลกัลอบปลูกพืชเสพติดหรือการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน 

(Alternative Development Approaches or Crop Substitution for Illicit Crop Cultivation) 

8. การต่อตา้นการฟอกเงิน (Anti-money Laundering Control) 

9. การต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดทางทะเล (Illicit Traffic by Sea) 

ในขณะนั้นประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายท่ีสาํคญัฉบบัหน่ึงคือกฎหมายต่อตา้นการฟอกเงิน  

ในฐานะท่ีสาํนกังาน ป.ป.ส. เป็นแกนกลางในเร่ืองการเขา้เป็นภาคีของสหประชาชาติดา้นยาเสพติด 

จึงรับหนา้ท่ีจดัยกร่างกฎหมายต่อตา้นการฟอกเงินตั้งแต่ปี พ.ศ.2535  เป็นตน้มาและเสนอต่อรัฐบาล

แต่กมี็ปัญหาอุปสรรคในทางการเมืองมาตลอด กล่าวคือมีการเปล่ียนรัฐบาลค่อนขา้งบ่อยการเปล่ียน

รัฐบาลแต่ละชุดก็ตอ้งเร่ิมตน้นับหน่ึงใหม่ทุกคร้ังจึงทาํให้การนําพระราชบญัญติัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศใชล่้าชา้ ในท่ีสุดพระราชบญัญติัฉบบัน้ีก็ประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 

19 สิงหาคม พ.ศ.2542 

เม่ือประเทศไทยมีกฎหมายหลกัเพียงพอต่อการรองรับการปฏิบติัการแลว้สาํนกังาน ป.ป.ส. 

ไดเ้ชิญ 25 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประชุมปรึกษาหารือและท่ีประชุมทั้ง 25 หน่วยงานเห็นพอ้งตอ้งกนั

วา่สมควรดาํเนินการเขา้เป็นภาคีอนุสญัญา ค.ศ.1988 ไดแ้ละการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาดงักล่าวจะ

ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอืน่ๆในการปราบปรามยาเสพติดอีกด้วย
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คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเมื่อ 12 กนัยายน พ.ศ.2543 เห็นชอบให้ประเทศไทยเขา้เป็นภาคีอนุสัญญา 

1988 ไดส้าํนกังาน ป.ป.ส. ดว้ยความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศไดส่้งภาคยานุวตัรสาร

เพื่อการเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาฯไปยงัเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2545 และ

ทางสหประชาชาติรับเข้าเป็นภาคีอนุสัญญามีผลบังคบัใชต่้อประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม  

พ.ศ.2545 รวมเวลาดาํเนินการทั้งส้ิน 14 ปี 

องคก์ารสหประชาชาติไดใ้หค้วามช่วยเหลือกบัประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 (ค.ศ.1973) 

เพื่อดาํเนินการภายใตโ้ครงการปลูกพืชทดแทนและพฒันาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา-สหประชาชาติ 

(Thai-United Nations Crop Replacement and Community Development Project – CRCD) ซ่ึง

ดาํเนินการในเขตท่ีสูงภาคเหนือท่ีมีการปลกูฝ่ินหนาแน่นตลอดจนยงัไดใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆ

เช่นดา้นการป้องกนัยาเสพติดดา้นการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดดา้นการวจิยัและดา้นการใหทุ้นการ

ฝึกอบรมและศึกษาดงูาน คิดเป็นมลูค่าประมาณ 740,938,315 ลา้นบาท พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ความช่วยเหลือด้านการปลูกพืชทดแทนและพฒันาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา (Crop 

Replacement and Community Development Projects) จาํนวน 644,180,140 บาท เพื่อดาํเนินงาน 8 

โครงการยอ่ย 

2. ความช่วยเหลือดา้นบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด (Treatment and 

Rehabilitation Projects) เป็นเงิน 58,198,850 บาท จาํนวน 7 โครงการยอ่ย 

3. ความช่วยเหลือดา้นการวิจยัและพฒันา (Research and Development Projects) เป็นเงิน 

16,846,500 บาท จาํนวน 2 โครงการยอ่ย 

4. ความช่วยเหลือด้านการป้องกันยาเสพติด (Preventive Drug Education) เป็นเงิน 

21,712,725 บาท จาํนวน 5 โครงการ 

องคก์ารสหประชาชาติไดย้ติุการใหค้วามช่วยเหลือต่อประเทศไทยในดา้นการส่งเสริมการ

ปลกูพืชทดแทนและพฒันาเศรษฐกิจชาวไทยภเูขาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยให้เหตุผลว่าการใชว้ิธีการ

ลดพ้ืนท่ีการปลกูพืชเสพติด (ฝ่ิน) โดยใชก้ารพฒันานาํหนา้การปราบปรามนั้นไดผ้ลดีกอปรกบัไดมี้

องค์การต่างประเทศอื่นๆทั้งของรัฐบาลและองค์กรเอกชนเช่นรัฐบาลเยอรมนั (GTZ) นอรเวย ์

(Norwegian Church Aid) เป็นตน้เขา้มารับช่วงต่ออีกทั้งรัฐบาลไทยมีความพร้อมมากข้ึนสามารถ

วางแผนดา้นงบประมาณเพ่ือรองรับการพฒันาชุมชนท่ีสูงไดอ้นัเป็นผลมาจากการทดลองท่ีองคก์าร

สหประชาชาติไดใ้หก้ารสนบัสนุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ดงันั้นองค์การสหประชาชาติจึงไดเ้ปลี่ยน

แนวการสนบัสนุนไปในดา้นการลดอุปสงค ์(Demand Reduction) มากข้ึน 

ปัจจุบนัองคก์ารสหประชาชาติโดยโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (UNDCP) 

ไดมี้แนวคิดของความร่วมมือในระดบัอนุภูมิภาค (Sub-Regional Cooperation) คือให้ประเทศท่ีอยู่

ในอนุภูมิภาคเดียวกนัร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดจึงไดมี้การจดัทาํโครงการ

ลกัษณะ 3 ฝ่าย เช่น ไทย– พม่า-UNDCP, ไทย – ลาว-UNDCP, พม่า – ลาว-UNDCP ซ่ึงถือว่ากลุ่ม
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ประเทศในอนุภูมิภาคน้ีเป็นแหล่งสาํคญัท่ีมีปัญหาการลกัลอบผลิตและคา้ยาเสพติดค่อนขา้งรุนแรง

นอกจากน้ี UNDCP ยงัไดมี้การจดัทาํโครงการภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจ 7 ฝ่ายระหว่างกมัพูชา จีน

พม่า ลาว ไทย เวียดนาม และ UNDCP ซ่ึงเป็นความร่วมมือในระดบัอนุภมูภิาค 

3.2 องค์ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพตดิในประเทศไทย 

3.2.1 นโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

           รัฐบาลภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนางสาวยิ่งลกัษณ์ชินวตัร

นายกรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวนัท่ี 23-25 สิงหาคม พ.ศ.2554 โดยใน

ดา้นของยาเสพติดไดมี้การบรรจุไวใ้นนโยบายของรัฐบาลดงัน้ี (ศนูยอ์าํนวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะ

ยาเสพติด (ศพส.), 2554, หนา้ 6-8) 

1) นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการในปีแรก 

1.1) กาํหนดให้การแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดย   

ยดึหลกันิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลิตผูค้า้ผูมี้อิทธิพลและผูป้ระพฤติมิชอบโดยบงัคบัใช้

กฎหมายอยา่งเคร่งครัดยึดหลกัผูเ้สพคือผูป่้วยที่ตอ้งไดรั้บการบาํบดัรักษาให้กลบัมาเป็นคนดีของ

สงัคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบดาํเนินการอยา่งจริงจงัในการป้องกนัปัญหา

ดว้ยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกบัต่างประเทศในการควบคุมและสกดักั้นยาเสพติดสารเคมี

และสารตั้งตน้ในการผลิตยาเสพติดท่ีลกัลอบเขา้สู่ประเทศภายใตก้ารบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ

และมีประสิทธิภาพรวมทั้งดาํเนินการป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนทัว่ไปไม่ให้เขา้ไปเกี่ยวขอ้ง

กบัยาเสพติดดว้ยการรวมพลงัทุกภาคส่วนเป็นพลงัแผน่ดินในการต่อสูก้บัยาเสพติด 

1.2) เร่งนาํสนัติสุขและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนกลบัมา

สู่พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตค้วบคู่ไปกบัการขจดัความยากจนยาเสพติดและอิทธิพลอาํนาจมืดโดย

นอ้มนาํกระแสพระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว “เขา้ใจเขา้ถึงพฒันา” เป็นหลกัปฏิบติั  

ในแนวทางสนัติวิธีโดยเนน้การส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกบัประชาชนในพ้ืนท่ีอาํนวย

ความยติุธรรมอยา่งทัว่ถึงเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวติสร้างโอกาสและความเสมอภาค

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่เคารพอตัลกัษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินส่งเสริมการ

กระจายอาํนาจการปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบทีส่อดคลอ้งกับลกัษณะพ้ืนที่โดยไม่ขัดกับ

รัฐธรรมนูญทั้งน้ีจะมีการ บูรณาการการบริหารจดัการทุกภาคส่วนใหมี้เอกภาพทั้งในระดบันโยบาย

และระดบัปฏิบติัรวมทั้งปรับปรุงพฒันากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งทนัสมยักบั

สภาพความเป็นจริงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดจนเยียวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความไม่สงบอย่าง

เป็นธรรม 
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3.2.2 กลยุทธ์การดําเนินงานของรัฐบาลในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

          รัฐบาลถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาอยา่งจริงจงัและน้อมนาํกระแสพระราชดาํรัสของสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถใน

เร่ืองยาเสพติดมาปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงโดยใช้ยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็น

ยทุธศาสตร์หลกักาํหนดกลยุทธ์สาํคญัท่ีจะดาํเนินการคือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลกั 6 เร่ง เพื่อให้เป็น   

ส่ิงท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยึดเป็นหลกัในการขับเคล่ือนงานยาเสพติด 7 แผน ประกอบด้วย    

(ศนูยอ์าํนวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.), 2554, หนา้ 30-33) 

แผนท่ี 1  แผนสร้างพลงัสังคมและพลงัชุมชนเอาชนะยาเสพติดเป็นแผนท่ีทาํให้หมู่บา้น/

ชุมชนทั่วประเทศประมาณ 85,000 แห่ง มีการรวมตัวเป็นพลงัแผ่นดินและใช้พลงัที่รวมตัวน้ี

ดาํเนินการป้องกนัเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น/ชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้องค์กร

หน่วยงานโรงเรียนสถานประกอบการภาคเอกชนทุกแห่งไดร้วมกนัเป็นพลงัแผ่นดินทัว่ประเทศ

รัฐบาลหยบิยกแผนน้ีเป็นแผนแรกเพื่อตอ้งการส่ือให้สาธารณชนทั้งประเทศไดร้ะลึกว่าการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดจะตอ้งร่วมมือกนัทุกภาคส่วน 

แผนท่ี 2  แผนการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด (Demand) เป็นแผนที่ลดจาํนวนผูเ้สพ

ยาเสพติดในประเทศไทยประมาณการว่าจาํนวนผูเ้สพยาเสพติดในประเทศไทยในขณะน้ีกว่า1.2 

ลา้นคนตั้งเป้าหมายไวว้า่ในปีแรกจะดาํเนินการใหไ้ดถึ้ง 400,000 คนทัว่ประเทศโดยจะดาํเนินการ

นาํผูเ้สพเขา้รับการบาํบดัรักษาในทุกระบบทั้งระบบสมคัรใจ ระบบบังคบับาํบัด ระบบตอ้งโทษ    

จะขยายสถานบาํบดัใหเ้พียงพอและจะใหอ้งคก์รภาคเอกชนภาคชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ร่วมกนับาํบดัรักษารวมทั้งจะดาํเนินการต่อผูเ้สพให้ครบวงจรทั้งการติดตามช่วยเหลือฟ้ืนฟูดูแล      

ผูเ้สพในดา้นอาชีพการงานสามารถดาํรงชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งเป็นปกติไม่กลบัไปมีพฤติการณ์ซํ้าอีก 

แผนท่ี 3  แผนการสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติด (Potential Demand) เป็นแผนท่ีมุ่ง

สร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติดให้กบัประชาชนเยาวชนทั่วไปเยาวชนกลุม่เส่ียงเพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันต่อ

ปัญหายาเสพติดใหก้บัประชาชนทั้งประเทศซ่ึงจะเป็นการตดัการเพิ่มข้ึนของผูเ้สพรายใหม่โดยจะ

ใหค้วามสาํคญัในการป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งรวมทั้งขจดัปัจจยัเส่ียงท่ีเอ้ือต่อปัญหา

ยาเสพติดให้หมดไปจะสร้างคุณภาพชีวิตทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให ้      

ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

แผนท่ี 4  แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคบัใช้กฎหมายเป็นแผนที่ลดผูผ้ลิตผูค้ ้า        

ผูล้าํเลียงยาเสพติดในทุกระดบัเพ่ือตดัวงจรท่ีจะนาํยาเสพติดมายงัตลาดผูเ้สพรัฐบาลจะเน้นย ํ้าให้ใช้

หลกัการบังคับใช้กฎหมายตามหลกันิติธรรมอย่างเคร่งครัดใช้มาตรการทางด้านทรัพยสิ์นการ

สืบสวนขยายผลเป็นแนวทางปฏิบติัหลกัจะมุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหาการค้า    
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ยาเสพติดในชุมชนจะพฒันากระบวนการยติุธรรมใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการปราบปรามยาเสพติดรวมทั้ง

จะลงโทษเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอยา่งเดด็ขาด 

แผนท่ี 5  แผนความร่วมมือระหวา่งประเทศเป็นแผนท่ีจะแสวงความร่วมมือกบัต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบา้นเพื่อร่วมกนัปราบปรามการผลิตและคา้ยาเสพติดมิให้ปัญหา   

ยาเสพติดเป็นภยัของแต่ละประเทศโดยจะเร่งรัดในดา้นความร่วมมือในทุกดา้นทั้งในดา้นการข่าว

การปราบปรามการปฏิบติัการร่วมรวมทั้งใชน้โยบายเชิงรุกการพฒันาพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯเพื่อให้ชายแดนมีความเป็นอยู่อย่าง

สนัติ 

แผนท่ี 6  แผนสกัดกั้นยาเสพติดเป็นแผนที่จะดําเนินการมาตรการต่างๆเพือ่สกัดกั้น          

ยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกดา้นมิใหมี้การลกัลอบนาํยาเสพติดสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทางภาคเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างแนวสกดักั้นท่ีมีประสิทธิภาพโดยจะเสริมความ

มัน่คงตามแนวชายแดนเพ่ิมการลาดตระเวนการตั้งจุดตรวจจุดสกดัตามเส้นทางชายแดนการสร้าง

หมูบ่า้นชุมชนเขม้แขง็ตามแนวชายแดนเป็นหมู่บา้นสกดักั้นยาเสพติดชายแดนจดัระเบียบหมู่บา้น

ตามแนวชายแดนรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพจุดตรวจจุดสกดักั้นตามเส้นทางตอนในทัว่ประเทศให้

เป็นตาข่ายการสกดักั้นการลาํเลียงยาเสพติดทัว่ประเทศ 

แผนท่ี 7  แผนบริหารจดัการแบบบูรณาการเป็นแผนที่ระดมสรรพกาํลงัทั้งประเทศเข้า

แกไ้ขปัญหายาเสพติดมีการจดัองค์กรกลไกการแกไ้ขปัญหายาเสพติดทุกระดบัจะบริหารจดัการ

อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในดา้นโครงสร้างกลไกการบริหารงบประมาณการพฒันากาํลงัคนการสร้าง

ขวญักาํลงัใจแก่เจา้หนา้ทีป่ฏิบติังานดา้นยาเสพติดดีเด่นฯลฯรวมทั้งจะจดัการบูรณาการการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในระดบัพ้ืนที่มอบหมายบุคคลรับผิดชอบเป็นเจา้ภาพชดัเจน 4 ปรับเป็นการ

ปรับปรุงส่ิงท่ีมีความสาํคญัในลาํดบัตน้ๆ 4 อยา่งเพ่ือทาํใหก้ารเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

ปรับท่ี 1  ปรับปรุงขอ้มูลการข่าวให้ถูกตอ้งทนัสมยัซ่ึงเป็นส่ิงช้ีนาํการแกไ้ขปัญหาขอ้มูล

สาํคัญท่ีจะปรับปรุงก็คือข้อมูลผูค้ ้าข้อมูลผูเ้สพขอ้มูลกลุ่มเส่ียงข้อมูลพ้ืนท่ีข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ       

ยาเสพติดขอ้มลูการดาํเนินงานโดยจะใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนจดัการขอ้มูลให้เช่ือมโยงกนั

จดัตั้งห้อง War Room ในทุกระดับทั้งในส่วนกลางและจังหวดัมีการแสดงผลในระบบแผนท่ี

ภมูศิาสตร์/GIS ตามหลกัการจดัระบบจดัการขอ้มลูสมยัใหม่ 

ปรับท่ี 2 ปรับบทบาทพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการประกาศเร่ืองยาเสพติดเป็นวาระ

แห่งชาติตอ้งการแสดงใหเ้ห็นวา่การแกไ้ขปัญหายาเสพติดไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการปฏิบติัปกติ

จะต้องมีการมอบหมายปรับกาํลงัปรับบทบาทเจา้หน้าที่ให้พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่โดยจะมีการ

มอบหมายหนา้ท่ี หลกั-รองของการเป็นเจา้ภาพมีการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการในทุกระดบัมีเจา้หน้าท่ี

หน่วยต่างๆมาปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ีมีการคดัเลือกคดัสรรเจา้หน้าท่ีท่ีมีคุณภาพมาปฏิบติังานเพ่ือให้
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เกิดการรวมศูนยบู์รณาการกาํลงัการปฏิบติังานท่ีสําคัญการควบคุมพฤติการณ์เจ้าหน้าท่ีของรัฐ        

มิให้แสวงประโยชน์ต่อยาเสพติดทั้งโดยตรงและโดยออ้มซ่ึงจะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาดทาํให้

ประชาชนไวว้างใจและเช่ือมัน่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

ปรับท่ี 3 ปรับกฎหมายกฎระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อให้การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีและภาค

ส่วนต่างๆมีประสิทธิภาพมากข้ึนลดขั้นตอนการดาํเนินงานจะตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย

หลายฉบบัเช่นพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูเ้สพยาเสพติดฯท่ีนาํผูเ้สพเขา้ระบบบงัคบับาํบดั

จะต้องปรับแก้ให้คล่องตัวลดขั้นตอนพระราชบญัญัติมาตรการฯที่ใช้ในการยึดอายดัทรัพยสิ์น

จะต้องปรับปรุงในดา้นระเบียบระยะเวลาเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือของเจ้าหน้าที่มากยิ่งข้ึนรวมทั้ง        

จะพิจารณาเพ่ิมบทบาทอาํนาจใหก้บัชุมชนในการเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยถกูตอ้ง 

ปรับท่ี 4 ปรับทศันคติของสงัคมและชุมชนมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้ประชาชน

ทั้งประเทศรู้ว่ายาเสพติดไม่ใช่เร่ืองของฝ่ายรัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเร่ืองของประชาชนทั้ง

ประเทศที่ต้องร่วมกันเป็นเจ้าของปัญหาร่วมแก้ไขสังคมมีการปรับทัศนคติต่อผูเ้กี่ยวข้องกับ          

ยาเสพติดท่ียติุพฤติการณ์แลว้ดว้ยการให้อภยัให้การยอมรับเปิดโอกาสให้ปรับปรุงตวัมีอาชีพการ

งานรองรับในหน่วยงานต่างๆสามารถกลบัสู่สังคมได้อย่างปกติ 3 หลกัได้แก่ยึด 3 หลกัในการ

แกปั้ญหาประกอบดว้ย 

หลกัท่ี 1 หลกัการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัเมตตาความรักในเพื่อนมนุษยอ์ยากเห็นคนผิด

กลบัตวัเป็นคนดีคืนความรักให้ครอบครัวคืนสุขให้ชุมชนโดยจะใชม้าตรการทางชุมชนมาตรการ

ทางสงัคมมาตรการประชาคมเพ่ือใหเ้ป็นกระแสของคนหมูม่ากทาํใหเ้กิดผลต่อผูก้ระทาํผดิยาเสพติด

คิดละเลิกดว้ยกระบวนการทางสงัคมเวน้แต่ผูไ้ม่ยินยอมก็จะดาํเนินการอย่างจริงจงัดงันั้นแผนงาน

ทั้ง 7 แผนจึงมีหลกัน้ีแทรกอยู ่

หลักท่ี  2 ยึดหลักนิติธรรมใช้การบําบัดป้องกันควบคู่ การปราบปรามเป็นการใช้

กระบวนการทางกฎหมายมาบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงัตามหลกันิติธรรมและโดยท่ีตอ้งการลด Demand 

ผูเ้สพใหม้ากท่ีสุดการจะลดผูเ้สพไดจ้ะตอ้งดาํเนินการในดา้น Supply และดา้นป้องกนัควบคู่ไปดว้ย

เพื่อตัดวงจรการค้าและป้องกันผูเ้สพรายใหม่จึงสามารถลดปัญหาได้อย่างแท้จริงซ่ึงก็คือการ     

บูรณาการมาตรการต่างๆบนพ้ืนฐานของหลกันิติธรรม 

หลกัท่ี 3 หลกัแกปั้ญหาโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นตวัตั้งหรือ Area Approach โดยยึดจงัหวดั อาํเภอ

ตาํบล หมูบ่า้น เป็นตวัตั้งของการแกไ้ขปัญหาให้พ้ืนท่ีเป็นเจา้ของปัญหาสร้างความเขม้แข็งให้กบั

พ้ืนที่ทั้งในดา้นบทบาทอาํนาจการมอบหมายการระดมสรรพกาํลงัการงบประมาณการบริหาร

จดัการให้ผูว้่าราชการจงัหวดั /นายอาํเภอเป็นเจา้ภาพและรับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาเต็มมี 5

หน่วยหลกัสําคญัได้แก่ผูว้่าราชการจังหวดั ผูบ้ังคับการตาํรวจ สาธารณสุขจังหวดั ศึกษาธิการ

จงัหวดั และหน่วยงานดา้นทหาร เป็นตน้ 

6 เร่ง ไดแ้ก่การกาํหนดการปฏิบติัท่ีเร่งด่วน 6 เร่ืองท่ีจะตอ้งเร่งดาํเนินการ ไดแ้ก่ 
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เร่งท่ี 1 เร่งดาํเนินการในดา้นขอ้มูลปัญหาให้ทุกหน่วยหาขอ้มูลปัญหายาเสพติดท่ีเป็นจริง

ในระดบัพ้ืนท่ีในทุกจงัหวดัโดยจะใชว้ิธีการท่ีรอบคอบชดัเจนใชง้านการข่าวขยายผลจากผูเ้ก่ียวขอ้ง

กบัยาเสพติดจากประชาคมชุมชนฯลฯและให้ตรวจสอบต่างๆอย่างถูกตอ้งและใชข้อ้มูลน้ีมาจดัทาํ

แผนแกไ้ขปัญหารวมทั้งเร่งจดัตั้งศนูยข์อ้มลูทุกระดบั 

เร่งท่ี 2 เร่งลดจาํนวนผูเ้สพยาจากหมูบ่า้น/ชุมชนโดยจะเร่งจดัทาํแผนบาํบดัรักษาลดจาํนวน

ผูเ้สพยาเสพติดในพ้ืนที่โดยเร็วยึดคุณภาพและจะดาํเนินการให้ครบวงจรทั้งการติดตามช่วยเหลือ

ฟ้ืนฟกูารแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมใหก้ารแกไ้ขปัญหาเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื 

เร่งท่ี 3 เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและการสกัดกั้นยาเสพติดโดยจะเร่ง

ประสานงานขยายความร่วมมือกบัประเทศท่ีมีผลกระทบต่อปัญหายาเสพติดกบัประเทศไทยมาก

ท่ีสุดขยายความร่วมมือในระดบัปฏิบติัให้มากข้ึนเพ่ิมประสิทธิภาพการสกดักั้นตามแนวชายแดน

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพ้ืนท่ีภาคเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นเป้าหมายเร่งด่วนอนัดบัแรกเพ่ือ

ลดปริมาณนาํเขา้ยาเสพติดจากนอกประเทศให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมกนัน้ีจะเร่งการจดัตั้งจุดตรวจ

เสน้ทางตอนในใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

เร่งท่ี 4 เร่งปราบปรามผูค้า้ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ผูค้า้ท่ีสร้างความเดือดร้อนใหก้บัชุมชน-สงัคมท่ีประชาชนร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ และ

จะมีการแจง้ผลการดาํเนินงานให้ประชาชนรับทราบรวมทั้งจะเร่งขยายผลการดาํเนินงานในดา้น   

ยดึทรัพยผ์ูค้า้ยาเสพติดตามหลกันิติธรรมใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

เร่งท่ี 5 เร่งแกไ้ขปัญหาเยาวชนกลุ่มเส่ียงทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เป็นความห่วงใย   

ของพ่อแม่ผูป้กครองทั้งประเทศจะเร่งให้ทุกจงัหวดัเขม้งวดกวดขนัพ้ืนท่ีเส่ียงปัจจยัเส่ียงท่ีสร้าง

ความเดือดร้อนรําคาญให้กบัชุมชนและสังคมท่ีสาํคญัไดแ้ก่สถานบนัเทิงแหล่งมัว่สุมของเยาวชน

การรวมกลุม่รถซ่ิงตามท้องถนนการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและมีผลต่อ

ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ินอกจากน้ีจะเร่งสร้างระบบป้องกนัและเฝ้าระวงัยาเสพติดในสถานศึกษาในทุก

จงัหวดัเพ่ือสร้างความสบายใจใหก้บัผูป้กครอง 

เร่งท่ี 6 เร่งสร้างหมูบ่า้น/ชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็โดยนอ้มนาํพระราชดาํรัสสมเด็จพระนาง

เจา้พระบรมราชินีนาถ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 ในเร่ืองโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซ่ึง

ถือเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานในการสร้างหมู่บา้น/ชุมชนให้มีความเขม้แข็งมีการรวมกลุ่มเฝ้า

ระวงัยาเสพติดมีการพ่ึงตวัเองพ่ึงพากนัเองแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น/ชุมชนโดยใชทุ้นทาง

สงัคมของตนและต่อยอดไปสู่การแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนืดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.2.3  แนวทางดําเนินงานด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิชายแดนไทย – พม่า 

          ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีชายแดนไทย –พม่านั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความเหลื่อม

ลํ้าในการพฒันาความไม่สมดุลในการกระจายความเจริญจากส่วนกลางความยากจนการขาดโอกาส

ในการประกอบอาชีพปัญหาการขาดแคลนพ้ืนท่ีทาํกินการลกัลอบทาํลายทรัพยากรธรรมชาติปัญหา

ดา้นการศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนบางส่วนไม่สามารถพดูอ่านและเขียนภาษาไทยไดร้วมถึง

ปัญหาดา้นสาธารณสุขมีการแพร่ระบาดของโรคเขา้มาทางประเทศเพ่ือนบา้นนอกจากน้ียงัมีปัญหา

ท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขดงัเช่นปัญหายาเสพติดซ่ึงพบวา่บริเวณชายแดนเป็นแหล่งท่ีพกัยาเสพติดเป็น

ช่องทางลาํเลียงและพ้ืนที่แพร่ระบาดการสกัดกั้นตามแนวชายแดนทําได้ยากเนื่องจากพ้ืนที่

รับผิดชอบเป็นป่าเขาและมีความกวา้งดา้นหน้ามาก นอกจากน้ียงัมีกองกาํลงักลุ่มพม่าเช้ือสาย

กะเหร่ียงพุทธ (DKBA) ซ่ึงเป็นมิตรกบัทหารพม่ามีพฤติกรรมในการผลิตยาบา้และส่งให้กลุ่มคา้

ยาบา้ท่ีบา้นเจดียส์ามองคใ์นเขตไทยเพ่ือนาํไปจาํหน่ายในพ้ืนท่ีตอนในต่อไปโดยจะนาํยาบา้แฝงมา

กบัแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจา้หน้าท่ี (สาํนักงานเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประสานการจดัระบบป้องกนัเพื่อจดัระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน (สล.อปป.), 2554, 

หนา้ 32) 

สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจ ัยศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการป้องกนัและ

แกปั้ญหายาเสพติดบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทย-พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ดังนั้นจึงเห็นว่า

การศึกษาแนวทางดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดชายแดนไทย – พม่าเป็น

ส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งทาํความเขา้ใจไวด้ว้ย เพราะพ้ืนท่ีท่ีทาํการศึกษาเป็นพ้ืนท่ีท่ีตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ 

ผูว้ิจยัจึงสรุปขอ้มลูของคณะอนุกรรมการประสานการจดัระบบป้องกนัเพ่ือจดัระเบียบพ้ืนท่ี

ชายแดน (สล.อปป.) (2554, หน้า 11-12)  เกี่ยวกบัแนวทางดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดชายแดนไทย – พม่า ดงัต่อไปน้ี 

1) วางระบบป้องกนัโดยการจดัวางกาํลงัทหารกาํลงัก่ึงทหารตาํรวจตระเวนชายแดนและ

กาํลงัอาสาสมคัรให้สอดคลอ้งกับแผนปูองกันประเทศและครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหายาเสพติด

ปัญหาแรงงานต่างดา้วและปัญหาผูห้นีภยัการสูร้บจากพม่า 

2) ฝึกอบรมและเสริมสร้างความเขม้แข็งกาลงัประชาชนให้มีความพร้อมสนับสนุนการ

ปฏิบติังานของทางราชการในการแกไ้ขปัญหาความมัน่คงต่างๆโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหา

แรงงานต่างด้าว  และปัญหาผูห้นีภัยจากการสู้รบจากพม่ารวมทั้งปัญหาบุกรุกทาํลายป่าและ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

3) เสริมสร้างจิตสานึกด้านความมัน่คงของเจา้หน้าท่ีรัฐและประชาชนให้สนับสนุนการ

รักษาความมัน่คงชายแดนและการรักษาผลประโยชนข์องชาติเป็นส่วนรวมอาทิการปักปันเขตแดน

และการปราบปรามกลุ่มอิทธิพลเป็นตน้ 
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 3.3 องค์ความรู้เกีย่วกบัการถ่ายโอนภารกจิด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 การกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ

กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทมีอาํนาจหน้าท่ีในการจดัระบบการบริการ

สาธารณะตามมาตราท่ี 16 และมาตราท่ี 17 (ภาคผนวกที่ 1) รวม 30 ภารกิจและกิจการอืน่ใดที่เป็น

ผลประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงไม่ไดมี้การระบุถึงภารกิจดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดไวโ้ดยตรงแต่ภารกิจท่ีเป็นหนา้ท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัทาํตาม มาตรา 16 

และมาตรา 17 และมีความเช่ือมโยงหรือเกี่ยวเน่ืองอนัเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง

ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนไดแ้ก่ภารกิจการรักษาความปลอดภยัความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยัโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 6 (23)) ภารกิจ

ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (มาตรา 16 (29) มาตรา 17 (22)) และการรักษาความสงบ

เรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

(มาตรา 6 (30)) (สุรีย ์บุญญานุพงศแ์ละคณะ, 2554, หนา้ 5) 

นอกจากน้ีพระราชบัญญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  ยงักาํหนดใหส่้วนราชการต่างๆถ่ายโอนภารกิจใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงต่อมาไดมี้การจดัทาแผนการกระจายอาํนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และแผนปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอนการ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) (ราชกิจจานุเบกษาฉบบัประกาศและ

งานทัว่ไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 40 ง วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2551, ออนไลน์, 2012) สาระสาํคญัของ

แผนปฏิบัติการฯดงักล่าวคือการกาํหนดให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินรวม 6 ดา้นโดยภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดแ้ก่ภารกิจดา้น

การจดัระเบียบชุมชน / สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยและภารกิจดา้นการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตซ่ึงรัฐบาลก็ไดม้อบหมายให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ศตส.อปท.) และต่อมาในปี พ.ศ.2552 ก็ไดมี้ขอ้สั่งการให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งถ่ายโอนภารกิจการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานรับผดิชอบ (สุรีย ์บุญญานุพงศแ์ละคณะ, 2554, หนา้ 6) 

นอกจากน้ี ส่วนพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์ สาํนกังาน ปปส. (วารสารสาํนกังาน  ปปส. 

2555, 25-26) ได้ระบุถึงการพฒันายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2559) ใหค้วามสาํคญักบังาน

ดา้นการป้องกันบทบาทของชุมชนและภาคประชาสังคมมากข้ึนโดยพฒันารูปแบบการบริหาร
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จดัการในรูปองค์กรภาคีเครือข่ายทางสงัคม (Social Networking) โดยเฉพาะองค์กรส่งเสริมและ

สนบัสนุนภาคประชาชนการบริหารจดัการในลกัษณะกระบวนการบูรณาการระดบัพ้ืนท่ีระหว่าง

ส่วนภูมิภาคทอ้งถ่ินและชุมชนซ่ึงจะเป็นกลไกสาํคญัในการควบคุมดูแลปัญหาให้เกิดความต่อเน่ือง

และย ัง่ยนื 

การดาํเนินยทุธศาสตร์ในระยะ 5 ปี ขา้งหนา้คือสงัคมชุมชนและครอบครัวไทยเขม้แข็งให้

คนมีภมิูคุม้กนัและภมิูพลงัในการป้องกนัยาเสพติดอยา่งย ัง่ยนืกาํหนดเป้าหมายเพ่ือลดความรุนแรง

ของสถานการณ์ปัญหาและสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนโดยมีภมิูพลงัป้องกนัยาเสพติด ลดคดีและ

จาํนวนนกัโทษผูต้อ้งขงัคดีหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัคดียาเสพติดโดยมีแนวทางการดาํเนินงานท่ีสาํคญั

เน้นการปฏิบัติตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพือ่ลดความรุนแรงของปัญหาและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนควบคู่กบัการสร้างความเขม้แข็งของภาคประชาชนโดยให้ความสําคัญ    

กบังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามและปัญหาผูเ้สพผูติ้ดรวมทั้งการนาํยทุธศาสตร์ทางเลือกเป็น

กระบวนการแกไ้ขปัญหาใหม้ากข้ึนกาํหนดยทุธศาสตร์สาํคญั 6 ยทุธศาสตร์ประกอบดว้ย 

1) ให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน              

มีภูมิคุม้กนัไม่ใหต้กเป็นเหยือ่ของยาเสพติด 

2) ยทุธศาสตร์ดา้นการบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดโดยลดจาํนวนผูเ้สพ/     

ผูติ้ดท่ีมีอยูเ่ดิมดว้ยการบาํบดัรักษาฟ้ืนฟฯูอยา่งครบวงจรเช่ือมโยงถึงการติดตามดแูลจนถึงครอบครัว

และชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์ดา้นการสกดักั้นและปราบปรามยาเสพติดโดยการบูรณาการการบงัคบัใช้

กฎหมายเพ่ือดาํเนินมาตรการตามกฎหมายกบัผูค้า้ยาเสพติดท่ียงัคงมีพฤติการณ์และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ท่ีเก่ียวขอ้งควบคู่กบัการป้องกนัและป้องปรามไม่ใหเ้กิดผูค้า้ยาเสพติดรายใหม่ 

4) ยุทธศาสตร์ดา้นความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการประสานและขบัเคลื่อนกลไก

ระหว่างประเทศทุกระดบัในการแกไ้ขปัญหาการผลิต และการคา้ยาเสพติดในภูมิภาคเพื่อนาํไปสู่

เขตปลอดยาเสพติดอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558 

5) ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างพลงัสงัคมและชุมชนตา้นยาเสพติดใหค้วามสาํคญักบับทบาท

ของชุมชนและภาคประชาสังคมโดยการสนับสนุนภาครัฐอย่างเพียงพอทั้งในดา้นการพฒันาองค์

ความรู้ภูมิปัญญาให้สามารถจัดการกบัปัญหาในชุมชนการจัดให้มีกองทุนเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนและพลงัสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจการยุติธรรม

ชุมชนจากเงินบงัคบัโทษปรับในคดีอาญา 

6) ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการในระดบับริหารจดัการในพ้ืนท่ีเป็นฐานการบูรณาการ

ในระดบัจงัหวดักลุ่มจงัหวดัอาํเภอร่วมกบัชุมชนและทอ้งถ่ินดงันั้นเป้าหมายและยทุธศาสตร์ขา้งตน้

จะมีความสอดคลอ้งเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใดนั้นและจะสามารถนาํไปสู่การควบคุมและลดจาํนวน

ของยาเสพติดลงได้หรือไม่กระทรวงยุติธรรมโดยหน่วยงานในสังกัดร่วมหน่วยงานภาครัฐ
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ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะตอ้งร่วมกนัเป็นภาคีในหุน้ส่วนยทุธศาสตร์เพื่อขบัเคล่ือนนโยบาย

ยทุธศาสตร์ใหบ้รรลุเป้าหมายและช่วยกนัสร้างสงัคมไทยใหเ้ขม้แข็งอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขดว้ย

ความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุม้กนัต่อภยัยาเสพติดไดใ้นท่ีสุด 

สาํหรับยทุธศาสตร์และแนวทางปฏิบติังานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินศนูยอ์าํนวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ศนูยอ์าํเภอ ปส.)  ไดก้าํหนด

ยทุธศาสตร์การดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม

นโยบายของรัฐบาลประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์สาํคญัและกาํหนดภารกิจ 7 ประการ เฉพาะพ้ืนท่ี

และกลุ่มเป้าหมายพิเศษดงัน้ี (สุรีย ์บุญญานุพงศแ์ละคณะ, 2554, หนา้ 10) 

1) ยุทธศาสตร์ดา้นการควบคุมตวัยาและผูค้ ้ายาเสพติด (Supply) องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอาจเป็นฝ่ายสนับสนุนส่งขอ้มูลข่าวสารแจ้งเบาะแสหรือเป็นแหล่งข่าวให้แก่ผูมี้หน้าที่

เก่ียวขอ้งโดยตรง 

2) ยทุธศาสตร์ดา้นการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ / ผูติ้ดยาเสพติด (Demand) องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินสามารถเขา้ไปร่วมดาเนินการกบัหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบาบดัรักษาทั้งดา้นการ

คน้หาผูเ้สพ / ผูติ้ดยาเสพติดเขา้สู่ระบบการบาํบดัรักษาการพฒันาการบาํบดัรักษาตลอดจนการ

ติดตามช่วยเหลือผูผ้า่นการบาํบดัรักษา 

3) ยุทธศาสตร์ดา้นการป้องกันกลุ่มผูมี้โอกาสเข้าไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด (Potential 

Demand)  พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดเช่นสถานบริการสถานบนัเทิงองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการจดัระเบียบในลกัษณะการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

ลดปัจจยัเส่ียงและเพิ่มปัจจยับวกโดยการจดัหาสถานท่ีสาํหรับการเล่นกีฬาการรวมกลุ่มทางศิลปะ

ใหแ้ก่กลุ่มเยาวชน 

4) ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการอยา่งบูรณาการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้ง

บุคลากรเพ่ือทาหน้าท่ีในศูนยป์ฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

อย่างเต็มท่ีและพฒันาศูนยป์ฏิบัติการฯดังกล่าวให้สามารถเป็นศูนยก์ลางในการอาํนวยการการ

ประสานงานกบัศนูยป์ฏิบติัการฯระดบัต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส่วนภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ประกอบดว้ย 7 ภารกิจหลกัดงัน้ี (สุรีย ์บุญญานุพงศแ์ละคณะ, 2554, หนา้ 11) 

1) การรณรงคเ์พ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา           

ยาเสพติด 

2) การสร้างภูมิคุม้กนัและส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชนในพ้ืนท่ีในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด 

3) เฝ้าระวงัและควบคุมมิให้หมู่บา้น / ชุมชนมีปัญหายาเสพติดตลอดจนเสริมสร้างความ

เขม้แขง็และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื 
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4) การรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์พ่ือปรับเปล่ียนเจตคติของประชาชนในพ้ืนท่ีใหย้อมรับผูเ้สพ/ 

ผูติ้ดยาเสพติด 

5) การสาํรวจชกัจงูและนาผูเ้สพ / ผูติ้ดยาเสพติดเขา้สู่ระบบการบาบดัรักษา 

6) การติดตามและดแูลช่วยเหลือผูเ้สพ / ผูติ้ดยาเสพติดท่ีผ่านกระบวนการบาํบดัรักษามิให้

กลบัมาเสพซํ้าและกลบัสู่สงัคมอยา่งปกติสุข 

7) การส่งเสริมอาชีพรายไดแ้หล่งทุนใหผู้ผ้า่นการบาํบดัรักษา 

จากการทบทวนแนวคิดเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ทาํ

ใหผู้ว้จิยัทราบถึงองคค์วามรู้เร่ืองยาเสพติดตั้งแต่ระดบัโลก ระดบัประเทศไปจนถึงระดบัทอ้งถ่ินใน

ภาพรวม ซ่ึงขอ้มลูเหล่าน้ีผูว้จิยัสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์

ขอ้ท่ี 1 เร่ืองการศึกษาสภาพปัญหาของเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดน

ไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดต่้อไป     

 

4. แนวคดิเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทางการบริหารภายในองค์การ 

 

 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารมีส่วนสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานกล่าวคือ 

ความพึงพอใจในการทาํงานมีส่วนเก่ียวของกบัปัจจยัเหล่าน้ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน

เกี่ยวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน T. W. Harrell  (1949, pp. 260-274) สาํหรับงานวิจยัคร้ังน้ี 

ผูว้ิจ ัยก ําหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ จากนักวิชาการทั้งไทยและ

ต่างประเทศท่ีเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งเหมาะสมกบัการศึกษาวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน

กบัการบริหารองคก์ารส่วนตาํบล  อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี โดยกาํหนดตวัแปรเป็นปัจจยัต่างๆ 

จาํนวน 7 ปัจจยั ไดแ้ก่  1) วฒันธรรมองคก์าร 2) นโยบายขององคก์าร  3) โครงสร้างองคก์าร 4) การ

บริหารองคก์าร และ 5) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1 วฒันธรรมองค์การ              

        4.1.1  แนวคดิทฤษฎีวฒันธรรมองค์การ 

                 วฒันธรรมองค์การจัดว่าเป็นปัจจัยหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ 

(Internal Environment) หรือส่ิงท่ีอยู่ภายในองค์การและมีผลกระทบต่อพนักงานการจดัการและ

องค์การมีความสาํคญัเพราะมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกและการทาํงานของพนักงาน (Chuck 

Williams, 2008, p.46) รวมทั้ งมีผลต่อความสําเร็จหรือความลม้เหลวขององค์การเนื่องจาก

วฒันธรรมองคก์ารสามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัแก่องคก์ารไดส้ร้างผลดาํเนินการดา้น

การเงินให้สูงข้ึนหากเป็นวฒันธรรมที่สร้างคุณค่าแก่องค์การ (Valuable) คือทาํใหย้อดขายสูงข้ึน  

ลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้องค์การนอกจากน้ีถา้เป็นวฒันธรรมท่ีหายาก (Rare) 

หมายถึงมีลกัษณะหรือคุณสมบัติที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในองค์การอื่นๆและองค์การอื่นไม่ 
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สามารถลอกเลียนแบบวฒันธรรมนั้นไดอ้ย่างสมบูรณ์ (Imperfectly Imitable) คือไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบหรือไม่สามารถทาํให้เหมือนได้ เช่นชื่อเสียงประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน       

เป็นตน้ (B. J. Barney, 1986, pp. 656-665) 

4.1.2 ความหมายของวฒันธรรมองค์การ 

  วฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture หรือ Corporate Culture) มีผูใ้ห้

ความหมายไวด้งัน้ี 

J. Bowditch และ J. Buono (2005, p.304) กล่าวถึงวฒันธรรมองค์การว่าหมายถึงรูปแบบท่ี

สมาชิกในองค์การมีร่วมกัน (Shared Pattern) เกี่ยวกับความเชื่อสมมติฐานและความคาดหวงั 

(Expectations) โดยรับรู้จากลกัษณะทางกายภาพขององค์การ (Organization’s Affricates) และ

สภาพแวดลอ้มองค์การปทสัถานบทบาทและค่านิยมท่ีพนักงานแต่ละคนแสดงออกมาวฒันธรรม

องคก์ารสะทอ้นถึงบุคลิกภาพขององคก์าร(Organization’s Personality) ทาํใหส้ามารถเขา้ใจทศันคติ

และพฤติกรรมขององคก์ารนั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

Judith R. Gordon (1999, p.342) วฒันธรรมองค์การคือส่ิงท่ีอธิบายสภาพแวดลอ้มภายใน

องค์การท่ีรวมเอาขอ้สมมุติ (Set of Assumptions) ความเช่ือและค่านิยมท่ีสมาชิกขององค์การมี

ร่วมกันและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพือ่มีปฏิสัมพนัธ์กับโครงสร้างอย่างเป็นทางการ       

ในการกาํหนดรูปแบบพฤติกรรมวฒันธรรมเกี่ยวขอ้งกบัการมีความหมายหรือการตีความร่วมซ่ึง

ส่วนมากรู้กนัภายในและมีลกัษณะเฉพาะกลุ่ม 

Edgar  H. Schein (1997, p.12) ไดเ้สนอนิยามวฒันธรรมองคก์ารวา่คือแบบแผนของฐานคติ

ท่ีกลุ่มของพนกังานในองคก์ารเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือแกไ้ขปัญหาสาํหรับปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกและสร้างความร่วมมือภายในองค์การเมื่อองค์การนาํแบบแผนน้ีไปใช้สาํหรับแกปั้ญหา   

ไดแ้ลว้ยงัถ่ายทอดไปยงัสมาชิกใหม่ขององค์การเพื่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและดาํเนินการแกไ้ข

ปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งดงัท่ีพนกังานในองคก์ารไดป้ฏิบติักนัมา 

Stephen P. Robbins (1990, p.159)  ใหนิ้ยามวฒันธรรมองคก์ารวา่เป็นการกาํหนดแนวทาง

ร่วมกันในองค์การเพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติด้วยการเล่าเร่ืองราวจัดพิธีการใช้

สญัลกัษณ์และภาษาเป็นตน้ในระยะเวลาท่ียาวนานทาํใหพ้นกังานมีค่านิยมร่วมกนัมองเห็นแนวทาง

ท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 

Sonja A. Sackman. 1995, p.52) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การเป็นโครงสร้างทางสังคมใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบักฎระเบียบต่างๆซ่ึงช้ีนาํการรับรู้และการคิดสร้างมาตรฐานแนวคิดและการตดัสินใจ

แนวคิดดังกล่าวเกิดข้ึนจากกระบวนการของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมซ่ึงมีจุดมุ่งหมายหลกัในการ

แกปั้ญหาองคก์าร 
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Edgar H. Schien, 1992, p.12) วฒันธรรมองค์การประกอบด้วยส่ิงที่เป็นนามธรรม 

(Intangible Phenomena) ได้แก่ ค่านิยมความเชื่อฐานคติการรับรู้ปทัสถานและแบบแผนของ

พฤติกรรมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็น (Unseen) หรือไม่สามารถสังเกตได ้(Unobservable) แต่

แสดงออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารท่ีสามารถมองเห็นและสงัเกตได ้

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2552, หน้า 283) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การ หมายถึงชุดของค่านิยม  

ความเช่ือและความเขา้ใจท่ีสมาชิกมีอยูร่่วมกนั 

จากการประมวลนิยามดังกล่าวข้างต้นผูว้ิจยัสรุปได้ว่าวฒันธรรมองค์การคือกลุ่มของ

ค่านิยมร่วมท่ีไดรั้บการยอมรับในกลุ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิกและช่วยให้สมาชิกใน

องค์การเขา้ใจว่าการปฏิบติัใดท่ีไดรั้บการพิจารณาว่ายอมรับไดเ้กิดแนวการปฏิบติัท่ีสืบต่อกนัมา 

โดยอาจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมสาํหรับตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มขององคก์ารมีลกัษณะเป็น

ทั้งนามธรรมและรูปธรรมท่ีสามารถถ่ายทอดไปยงับุคคลรุ่นต่อๆไปในองคก์ารได ้

4.1.3  ทฤษฎีวฒันธรรมองค์การ 

           Diana C. Pheysey (1993, p.16) กล่าวถึงทฤษฎีของ Allen E. Harrison ท่ี

เขียนเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ไวเ้ม่ือปี ค.ศ.1972สรุปไดด้งัน้ี 

1)  มุ่งเนน้อาํนาจ (Power Orientation) เป็นวฒันธรรมองค์การซ่ึงมีท่ีมาจากความไวว้างใจ 

(Trust) และการส่ือสารส่วนบุคคลท่ีดี (Good Personal Communication) มีกระบวนการทาํงานแบบ

ระบบราชการบา้งเล็กน้อยเน่ืองจากอาํนาจและการสั่งการข้ึนอยู่กบัคนเพียงไม่กี่คนอาํนาจมีการ

เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้ึนอยู่กบัจาํนวนสมาชิกท่ีเป็นบุคคลสาํคญัแต่ละบุคคล    

มีอาํนาจมากน้อยแตกต่างกนัวฒันธรรมทีมุ่ง่เน้นอาํนาจสร้างความกดดนัแก่พนักงานเนื่องจาก

มุ่งเนน้ความสาํเร็จขององคก์ารเป็นสาํคญัส่งผลใหมี้อตัราการเขา้ออกของพนกังานในอตัราท่ีสูง 

2)  มุ่งเนน้บทบาท (Role Orientation) คือวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีแนวโนม้เป็นระบบราชการ

ดังนั้ นจึงต้องการความมีเหตุผลการประสานงานและกระบวนการที่มุ ่งเน้นกฎระเบียบและ

หลกัเกณฑมี์การควบคุมโดยพนกังานจาํนวนหน่ึงท่ีมีอาํนาจองคก์ารท่ีมีวฒันธรรมเช่นน้ีมีแนวโนม้

เป็นองคก์ารท่ีมีความคงท่ี (Stable Organization) ไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมากนกัมีการดาํเนินงานภายใต้

สภาพแวดลอ้มที่สามารถคาดการณ์ได้ผลิตสินค้าและบริการที่มีอายุการใช้งานยืนยาว (Long 

Lifespan) มีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและไม่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ          

ในองคก์าร 

3)  มุ่งเนน้งาน (Task Orientation)  วฒันธรรมองคก์ารประเภทน้ีใหค้วามสาํคญัต่อพนกังาน

ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือชาํนาญการนาํโครงสร้างองค์การแบบแมทริก (Matrix Structure) มาใช้

รวมทั้งทาํงานเป็นทีมการทาํงานมีความยดืหยุน่ใหอิ้สระแก่พนกังานองคก์ารมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วตามสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การตลอดจนกาํหนดวิธีการทาํงานให้สอดคลอ้งต่อการ

เปล่ียนแปลงดว้ย 
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4)  มุ่งเน้นบุคคล (Person Orientation) เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีให้ความสําคญัต่อการ

ตดัสินใจร่วมกนัระหว่างสมาชิกในองค์การมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกันระหว่างเพือ่นร่วมงาน  

เห็นวา่การประนีประนอมเป็นส่ิงสาํคญั 

ในระหว่างทศวรรษท่ี 80 Terrence E. Deal และ Allan A. Kennedy (1982) ร่วมกนัพฒันา

ทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารประกอบดว้ยวฒันธรรมดงัต่อไปน้ี 

1)  วฒันธรรมนิยมการต่อสู้ (Macho) เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีชอบเส่ียงอยู่เสมอและ         

รู้ผลไดท้นัท่ีวา่การกระทาํนั้นถกูหรือผดิจึงมีการตดัสินใจอยา่งรวดเร็วและมีทศันคติท่ีดีต่อพนกังาน

และผูบ้ริหารมีการแข่งขนักนัภายในองคก์ารสูงและมีการดาํเนินงานท่ีเส่ียงสูงองคก์ารท่ีมีวฒันธรรม

เช่นน้ีมกัไม่กาํหนดกลยทุธห์รือวางแผนระยะยาวแต่ตดัสินใจสาํหรับอนาคตระยะสั้นเท่านั้นมีการ

ร่วมมือกนัน้อยภายในองค์การหากวฒันธรรมองค์การน้ีอ่อนแอส่งผลให้มีอตัราการเขา้ออกของ

พนกังานสูง 

2) วฒันธรรมทาํงานหนักและสนุกสนาน (Work Hard and Play Hard) มุ่งเน้นการทาํงาน  

ท่ีรู้ผลรวดเร็วว่าสาํเร็จหรือไม่เพื่อเดินหน้าดาํเนินการต่อไปวฒันธรรมแบบน้ีกระตุน้พนักงานให้

ทาํงานในระดบัท่ีไม่เส่ียงมากนักเป็นวฒันธรรมท่ีให้ความสาํคญัต่อการตลาด (Sales-Orientation) 

กระตุน้การสร้างทีมงานและมีกิจกรรมทางสังคม (Social Activities) สาํหรับพนักงานนอกจากน้ี

องคก์ารยงักระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัและให้รางวลัตอบแทนเมื่อทาํงานสาํเร็จแต่ให้ความสาํคญัแก่

ปริมาณมากกวา่คุณภาพ 

3) วฒันธรรมแบบบริษทั (Company) เป็นวฒันธรรมซ่ึงตอ้งตดัสินใจในเร่ืองใหญ่ๆหรือ

สาํคญัแต่ใชเ้วลาหลายปีกว่าพนกังานจะรู้ว่าการตดัสินใจคร้ังนั้นไดผ้ลอย่างไรสภาพการทาํงานจึง

เส่ียงสูงแต่รู้ผลชา้เน่ืองจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์การเป็นผูต้ดัสินใจแนวคิดต่างๆในองค์การ     

มีความลา้สมยั (Old-Fashioned) เห็นว่านวตักรรมและเทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ 

4) วฒันธรรมยดึกระบวนการและขั้นตอนการทาํงาน (Process) วฒันธรรมน้ีมีช่ือเรียกอีก

ชื่อหน่ึงว่าระบบราชการการดาํเนินงานมีความเส่ียงน้อยและให้ข้อมูลยอ้นกลบัช้าต้องการให้

พนกังานทาํงานตามระบบหรือกระบวนการท่ีกาํหนดไวมี้โครงสร้างการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน

การดาํเนินงานจึงเป็นไปอยา่งล่าชา้วฒันธรรมเช่นน้ีเม่ือดาํเนินการใดๆไปแลว้จะรู้ผลน้อยมากหรือ

แทบไม่รู้เลยพนกังานยากท่ีจะวดัผลในส่ิงท่ีตนทาํจึงใหค้วามสาํคญัแก่กระบวนการทาํงานมากกว่า

เป้าหมายหรือผลลพัธท่ี์ตอ้งการ 

Kim S. Cameron, และ Robert E. Quinn (1999, pp.30-40) สร้างกรอบแนวคิดค่านิยมใน

การแข่งขนั (The Competing Values Framework) ซ่ึงพฒันามาจากการวิจยัตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัสาํหรับ

ประเมินประสิทธิผลขององคก์ารเพ่ือนาํมาใชศึ้กษารูปแบบวฒันธรรมองคก์าร 4 มิติไดแ้ก่  1)  ความ

ยดืหยุน่และดาํเนินการอย่างรอบคอบ (Flexibility and Discretion)  2) ความมัน่คงและการควบคุม

(Stability and Control) 3) ให้ความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมภายนอกและการบูรณาการ 



102 
 

 

(InternalFocus and Integration)  และ 4) ใหค้วามสาํคญัต่อสภาพแวดลอ้มภายในและความแตกต่าง 

(External Focus and Differentiation) 

 กาํหนดเป็นกรอบแนวคิดและกาํหนดวฒันธรรมองคก์ารไดเ้ป็น 4 รูปแบบ 

1) วฒันธรรมความสัมพนัธ์ (Clan Culture) คือวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ในการ

ทาํงานองคก์ารเปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ผูน้าํหรือผูบ้ริหารขององค์การทาํหน้าท่ีเสมือน

บิดามารดาคือให้คาํแนะนาํปรึกษาช่วยเหลือส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

พนักงานทาํงานดว้ยความจงรักภกัดีหรือทาํงานตามธรรมเนียมประเพณีในขณะเดียวกนัมีความ

ผกูพนักนัสูงองคก์ารใหค้วามสาํคญัแก่ผลกาํไรในระยะยาวโดยใชก้ารพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ร้าง

ความสามคัคีกลมเกลียวและหลกัศีลธรรมความสําเร็จขององค์การพิจารณาไดจ้ากความใส่ใจต่อ

ลกูคา้และบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งการทาํงานในองค์การจึงมุ่งเน้นการทาํงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมและ

ความเป็นเอกฉนัท ์(Consensus) 

2) วฒันธรรมการเปลี่ยนแปลง (Adhocracy Culture) มีลกัษณะท่ีเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน

อยู่ตลอดเวลามีความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial) และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ

ทาํงานผูน้าํองคก์ารกลา้เส่ียงและใหค้วามสาํคญัแก่นวตักรรมพนกังานในองคก์ารผกูพนักนัดว้ยการ

ทดลอง (Experiment) และการสร้างนวตักรรมให้ความสาํคญัแก่ความนาํสมยัในระยะยาวองค์การ

มุง่เน้นการเติบโตและค้นหาทรัพยากรใหม่ๆความสําเร็จขององค์การอยู่ที่ความเป็นหน่ึงเดียว 

(Unique) และการผลิตสินคา้และบริการใหม่ๆเป็นผูน้าํในสินค้าและบริการองค์การกระตุน้ให้

พนกังานแต่ละคนมีความคิดริเร่ิม (Initiative) และมีอิสระ (Freedom) 

3) วฒันธรรมราชการ (Hierarchy Culture) มีโครงสร้างและความเป็นทางการสูงสาํหรับ

การทาํงานรวมทั้งมีกระบวนการควบคุมการปฏิบติังานผูน้าํทาํหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานและผูจ้ดั

องค์การ (Coordinators and Organizers) ท่ีมีประสิทธิภาพพยายามให้การดาํเนินงานในองค์การมี

ความราบร่ืนในทุกสถานการณ์โดยกาํหนดกฎระเบียบและนโยบายอย่างเป็นทางการผลงานระยะ

ยาวให้ความสําคัญแก่ความมัน่คงและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเน้นการดาํเนินงาน           

ท่ีราบร่ืนความสาํเร็จวดัไดจ้ากการปฏิบติัตามกฎระเบียบและตน้ทุนท่ีตํ่าการจดัการทรัพยากรมนุษย์

มุ่งเนน้ท่ีความมัน่คงในการจา้งงานและความสามารถคาดการณ์พฤติกรรมได ้

4) วฒันธรรมการตลาด (Market Culture) เป็นวฒันธรรมองค์การท่ีให้ความสาํคัญแก่

ผลลพัธจ์ากการทาํงานพนกังานมีการแข่งขนักนัเพ่ือทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายหรือประสบผลสาํเร็จ

ผูน้าํทาํหน้าท่ีเป็นผูข้ ับเคล่ือนผูอ้าํนวยการ (Producers) และคู่แข่งขนั (Competitors) ท่ีมีความ

ตอ้งการและความมุ่งมัน่ท่ีจะประสบชยัชนะความผกูพนัของพนกังานในองค์การอยู่ท่ีชยัชนะความ

มีช่ือเสียงและความสาํเร็จผลการดาํเนินงานระยะยาวให้ความสาํคญัแก่การแข่งขนัและการบรรลุ

เป้าหมายท่ีสามารถวดัออกมาไดใ้นรูปของส่วนแบ่งทางการตลาดการคน้หาตลาดใหม่ๆการเป็นผูน้าํ

ดา้นราคา และการตลาด เป็นตน้ 
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Greet H. Hofstede (2001, p.397) นกัวชิาการท่านหน่ึงท่ีนอกจากจะมีแนวคิดสอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีขา้งต้นแลว้ยงัแสดงทรรศนะเกี่ยวกับวฒันธรรมองค์การเพ่ิมเติมไวด้้วย โดย Greet H. 

Hofstedeได้ทาํการศึกษาวิจยัองค์การในเดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์จาํนวน 20 แห่งจนกระทั่ง

สามารถจาํแนกมิติทางวฒันธรรมออกเป็น 6 มิติ ไดแ้ก่ 

มิติที่หน่ึงมุ่งเน้นกระบวนการกบัมุ่งเน้นผลลพัธ์ (Process Orientation Versus Result 

Orientation) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (Goal) วฒันธรรมองค์การท่ีมุง่เน้นกระบวนการพนักงานมกั

หลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk) และใชค้วามพยายามอยา่งจาํกดัในการทาํงานปฏิบติังานซํ้ าๆเป็นประจาํ   

ทุกวนัในขณะท่ีวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นผลลพัธ์พนักงานไม่รู้สึกวิตกกงัวลต่อสถานการณ์    

ท่ีแตกต่างหรือไม่คุน้เคยโดยใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีต่อการปฏิบติังานและมีความรู้สึกว่าการ

ทาํงานแต่ละวนันาํมาซ่ึงความทา้ทายใหม่ๆ 

มิติท่ีสองใหค้วามสาํคญัแก่พนกังานกบัใหค้วามสาํคญัแก่งาน (Employee Oriented Versus 

Job Oriented) ) วฒันธรรมองคก์ารท่ีใหค้วามสาํคญัแก่พนักงานนั้นพนักงานรับรู้ว่าปัญหาส่วนตวั 

(Personal Problems) ของพวกตนจะไดรั้บการดูแลจากองค์การโดยองค์การจดัสวสัดิการให้แก่

พนักงานนอกจากน้ีการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญดําเนินการโดยกลุม่หรือคณะกรรมการส่วน

วฒันธรรมองค์การท่ีให้ความสาํคญัแก่งานพนักงานไดรั้บความกดดนัอย่างมากในการทาํงานให้

สาํเร็จมีการรับรู้วา่องคก์ารใหค้วามสาํคญัแก่งานท่ีพนกังานทาํเท่านั้นไม่ใส่ใจต่อเร่ืองส่วนตวัหรือ

สวสัดิการของพนกังาน 

มิติท่ีสามความเฉพาะตนกบัความเป็นมืออาชีพ (Parochial Versus Professional) องค์การ   

ท่ีมีปทสัถานว่าจา้งพนักงานจากภูมิหลงัทางครอบครัวหรือสังคมมากกว่าพิจารณาจากสมรรถนะ

การทาํงานของพนกังานเป็นสาํคญัและองค์การไม่ไดม้องถึงอนาคตเท่าใดนักเรียกว่ามีวฒันธรรม

องคก์ารท่ีมีความเฉพาะตนสูงในขณะท่ีองคก์ารท่ีจา้งพนกังานจากสมรรถนะของบุคลเป็นสาํคญัใน

ขณะเดียวกนัก็มองการณ์ไกลไปยงัอนาคตถือวา่มีวฒันธรรมองคก์ารแบบมืออาชีพ 

มิติท่ีส่ีระบบเปิดกบัระบบปิด (Open Versus Closed) วฒันธรรมองค์การแบบเปิดหมายถึง

องคก์ารและสมาชิกในองค์การเปิดรับส่ิงใหม่ๆและมีปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอกองค์การโดยมีความ

เช่ือวา่พนกังานทุกคนมีความเหมาะสมกบัองคก์ารและพนกังานตลอดจนส่ิงใหม่ท่ีเขา้มาในองคก์าร

จะใชเ้วลาเพียงเล็กน้อยสาํหรับปรับตวัเขา้กบัองค์การแต่วฒันธรรมองค์การแบบปิดองค์การและ

พนกังานขององคก์ารแยกตวัหรืออยู่ห่างจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การและเห็นว่าบุคคลท่ีมี

ลกัษณะพิเศษหรือลกัษณะเฉพาะเท่านั้นท่ีมีความเหมาะสมกบัองค์การพนักงานใหม่ตอ้งใชเ้วลา

ยาวนานเพ่ือปรับตวัเขา้กบัองคก์าร 

มิติท่ีห้าโครงสร้างองค์การแบบหลวมกบัโครงสร้างแบบเขม้งวด (Loose Versus Tight) 

วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีโครงสร้างองค์การแบบหลวมคือมีการควบคุมไม่มากนักไม่คาํนึงถึงตน้ทุน

หรือค่าใชจ่้ายมีการประชุมตามความเหมาะสมพดูคุยกนัอยา่งสนุกสนานในการทาํงานซ่ึงมีลกัษณะ
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ตรงขา้มกบัวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีโครงสร้างองค์การแบบเขม้งวดท่ีมีการควบคุมอย่างใกลชิ้ดโดย

ควบคุมตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายจดัประชุมตามระยะเวลาท่ีกาํหนดพนกังานทาํงานดว้ยความเคร่งเครียด 

มิติท่ีหกมุ่งเนน้กฎระเบียบกบัมุ่งเน้นการปฏิบติัให้เป็นจริง (Normative Versus Pragmatic) 

วฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งเนน้กฎระเบียบใหค้วามสาํคญัแก่การปฏิบติัตามกระบวนการทาํงานอยา่ง

ถกูตอ้งมากกวา่ใหค้วามสาํคญัแก่ผลลพัธน์อกจากน้ีวฒันธรรมองคก์ารเช่นน้ียงัใหค้วามสาํคญัแก่

การกาํหนดจริยธรรมทางธุรกิจและความซ่ือสตัยส่์วนวฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่งเน้นการปฏิบติัให้เป็น

จริงให้ความสาํคญัแก่ความตอ้งการของลูกคา้ผลงานหรือผลลพัธ์มากกว่ากระบวนการทาํงานใน

ขณะเดียวกันก็ให้ความสาํคญัแก่จริยธรรมทางธุรกิจเช่นกันแต่มุ่งเน้นที่การนาํไปปฏิบติัได้จริง

มากกวา่การกาํหนดในเชิงอุดมคติ 

Richard L. Daft (1999, pp.193–195) ศึกษาเร่ืองวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลองค์การ

ช้ีวา่ความพอดีระหวา่งสภาพแวดลอ้มกลยทุธแ์ละค่านิยมมีความเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม  4  ประเภท

คือวฒันธรรมแบบครอบครัว (Clan Culture) วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) 

วฒันธรรมแบบปรับตวั (Adaptability Culture) และวฒันธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 

Culture) ความแตกต่างของวฒันธรรมทั้ง 4 ประเภทนั้นมาจากมิติท่ีสําคัญ 2 ด้านคือ มิติซ่ึง

สภาพแวดลอ้มภายนอกตอ้งการความยืดหยุ่นหรือความมัน่คง และมิติซ่ึงกลยุทธ์เน้นไปท่ีภายใน

หรือภายนอกองคก์าร 

มิติของวัฒนธรรมในกรอบการแข่งขันคุณค่าทั้ง 2 ด้านดังกล่าวทาํให้เกิดแบบของ

วฒันธรรม 4  แบบโดยมีค่านิยมท่ีต่างกนัซ่ึงองค์การหน่ึงอาจมีค่านิยมทางวฒันธรรมแยกแยะได้

หลายแบบ หรืออาจทั้ง 4 แบบเลยกไ็ด ้แต่อยา่งไรกต็ามองคก์ารท่ีประสบผลสาํเร็จและมีวฒันธรรม

แข็งนั้นวฒันธรรมจะโนม้เอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ 

1) วฒันธรรมแบบครอบครัว (Clan Culture) มุง่ความสนใจไปภายในองค์การในการ

เกี่ยวขอ้งและการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานเพื่อตอบสนองกบัความคาดหวงัในการเปลี่ยนแปลง

จากสภาพแวดลอ้มภายนอกวฒันธรรมแบบครอบครัวใหค่้านิยมกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน

องคก์ารแบบน้ีโดยทัว่ไปแลว้มีบรรยากาศการทาํงานท่ีเป็นมิตรต่อกนัผูป้ฏิบติังานรู้สึกเหมือนเป็น

สมาชิกในครอบครัว ผูบ้ริหารเน้นการให้ความร่วมมือใส่ใจกบัทั้งเพื่อนร่วมงานและผูรั้บบริการ 

และพยายามเล่ียงความแตกต่างทางสถานภาพ ใหร้างวลัอยา่งยติุธรรมและคลอ้ยตามเสียงส่วนใหญ่

สมาชิกมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยต่อกนัและต่อองคก์าร 

2) วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) มุ่งความสนใจไปยงัภายในองคก์าร เน้น

การรักษาสถานภาพเดิมสาํหรับสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เปล่ียนแปลง วฒันธรรมเน้นระเบียบแบบแผน   

มีเหตุมีผลมีลาํดบัขั้นตอนในการทาํงานตามกฎเกณฑแ์ละมีค่านิยมมธัยสัถค์วามสาํเร็จขององคก์าร

เกิดข้ึนไดด้ว้ยการมีบูรณาการท่ีดีเยีย่มและมีประสิทธิภาพ 
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3) วฒันธรรมแบบปรับตวั (Adaptability Culture) มีลกัษณะท่ีผูน้าํใชก้ลยทุธก์ระตุน้ค่านิยม

ท่ีสนบัสนุนความสามารถขององคก์ารในการตีความและแปลสญัญาณจากสภาพแวดลอ้มเพ่ือส่งผล

ต่อพฤติกรรมการตอบสนองแบบใหม่ๆจากองค์การผูป้ฏิบัติงานมีเสรีในการตัดสินใจและ

ดาํเนินการอยา่งเสรีใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใหม่ๆและมีค่านิยมในการตอบสนองต่อลกูคา้สูง

ผูน้าํกระตือรือร้นในการสร้างการเปล่ียนแปลงดว้ยการกระตุน้และใหร้างวลัต่อความคิดสร้างสรรค์

การทดลองและการเส่ียง 

4) วฒันธรรมแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Culture) มีคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของการมี

วิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนในเป้าหมายองคก์ารและผูน้าํเน้นการบรรลุผลจาํเพาะท่ีชดัเจนองค์การตระหนัก

ถึงการรักษาไวซ่ึ้งกลุ่มผูรั้บบริการเฉพาะจากสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยไม่สนใจต่อความยดืหยุน่

และการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ววฒันธรรมดงักล่าวเป็นการมุ่งผลลพัธซ่ึ์งใหค่้านิยมกบัการแข่งขนั

บุกงานความริเร่ิมส่วนบุคคลและใส่ใจต่อการทาํงานหนกัหามรุ่งหามคํ่าเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเนน้

การเอาชนะคือกาวเช่ือมประสานองคก์ารเขา้ดว้ยกนั 

Charles Handy (1979, p.118) ศาสตราจารยด์้านการจัดการและการพฒันาการของ

LondonBusinessSchoolไดน้าํเสนอสไตลข์องรูปแบบวธีิการบริหารจดัการและลกัษณะขององคก์าร

ท่ีเหมาะสมกบัสไตลข์องผูบ้ริหารโดยใชช่ื้อเทพเจา้ของกรีกทั้งส่ีองคเ์รียกแทนสไตลก์ารบริหารงาน

แต่ละประเภท ประกอบกบัการพิจารณาจากพฤติกรรมการใชอ้าํนาจ อิทธิพล การจูงใจ การเรียนรู้ 

และการสร้างการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนของสมาชิก ดงัต่อไปน้ี 

1)  วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ (Zeus หรือ Leader Culture) เทพซีอุสซ่ึงเป็นเทพแห่งอาํนาจ

และความเขม้แขง็ ชอบใชอ้าํนาจในการบริหารงาน จึงเปรียบเสมือนกษตัริยข์องเหล่าเทพทั้งหลาย 

จึงเป็นตวัแทนของสไตลก์ารบริหารงานแบบผูมี้บารมี มีความเด็ดขาดและมีความเป็นผูน้าํสูงมาก 

ดงันั้น ศนูยก์ลางในการบริหารงานขององคก์ารจึงข้ึนกบัผูน้าํเพียงผูเ้ดียวเท่านั้น ทาํใหล้กัษณะการ

ทาํงานเปรียบเหมือน “โครงข่ายใยแมงมุม” ท่ีมีการทาํงานตามหนา้ท่ี โดยมีเสน้แยกกระจายออกจาก

ศนูยก์ลางและความสาํคญัของงานจะลดลงตามระยะทางท่ีห่างออกไปจากศูนยก์ลางทาํให้ส่วนงาน

อื่นๆ ที่อยู่ห่างจากศูนยก์ลางถือเป็นเพียงองค์ประกอบขององค์การเท่านั้น ผูน้ ําขององค์การจึง

เปรียบเสมือนตวัแมงมุมท่ีอยู่ตรงกลางใยแมงมุม ซ่ึงเป็นผูค้อยช้ีนาํและชกัจูงให้งานเป็นไปตามท่ี

กาํหนด ระบบการทาํงานจึงมีความรวดเร็ว ไม่เน้นขั้นตอนหรือรายละเอียดปลีกย่อยมากนัก โดย

มุ่งเนน้ความสาํเร็จของงานเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น วฒันธรรมแบบเทพซีอุส จึงเปรียบเสมือนหวัหนา้

เผา่สมยัโบราณ หรือเรียกอีกอยา่งไดว้า่ วฒันธรรมแบบเช่ือผูน้าํชาติพน้ภยั 

2)  วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท (Apollo หรือ Role Culture) เทพอพอลโล ซ่ึงเป็นเทพแห่ง

กฎระเบียบและการปกครองชอบใชค้วามถกูตอ้งตามกฎกติกาในการบริหารงาน จึงเป็นวฒันธรรมท่ี

มีสไตลก์ารบริหารงานแบบระบบราชการ ท่ีมีความเช่ือวา่มนุษยเ์ป็นผูมี้เหตุผล และส่ิงต่างๆสามารถ

วเิคราะห์เร่ืองต่างๆไดด้ว้ยหลกัตรรกวิทยา ดงันั้น มนุษยจึ์งเป็นผูมี้ความรับผิดชอบในหน้าท่ี รู้จกั



106 
 

 

บทบาทและหนา้ทีข่องตนเองเป็นอยา่งดี และมีการทาํงานเป็นขั้นเป็นตอนที่ชดัเจน ทาํให้ลกัษณะ

การทาํงานเปรียบเหมือน “วหิารกรีก” ซ่ึงแขง็แกร่งและสวยงามโดยมีเสาหินเป็นเสมือนตวัแทนของ

หน้าที่และแผนกงานต่างๆซ่ึงจุดสูงสุดของเสาหินจะมาพบกนัที่ปลายสามเปลีย่มด้านบนอนัเป็น

ตวัแทนของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารนั่นเองและแต่ละเสาหินก็ยึดกนัไวด้ว้ยกฎ

กติกาและกระบวนการขององคก์ารดงันั้นหน้าท่ีพ้ืนฐานของสมาชิก คือ ทาํงานในเสาหิน (แผนก)

แท่งใดแท่งหน่ึงโดยเนน้ท่ีขั้นตอนและความถูกตอ้งเพื่อให้ไดผ้ลงานตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวต้าม

ตวัช้ีวดั และมีเป้าหมายในการทาํงานเพ่ือกา้วข้ึนไปสู่จุดสูงสุดขององค์การ หรือบางคร้ังอาจมีการ   

แวะขา้มไปเสาหินแท่งอ่ืนบา้งเพ่ือขยายฐานของตวัเอง 

3) วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน (Athena หรือ Task Oriented Culture)  เทพีอาธีน่าซ่ึงเป็นเทพแห่ง 

ผูมี้พลงัและพรสวรรค์ ชอบการทาํงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน องค์การท่ีมี

วฒันธรรมแบบน้ีมองวา่ ความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญของบุคคล คือรากฐานของอาํนาจ 

ไม่ใช่อายคุน อายงุาน หรือแมแ้ต่ความสนิทสนมกบัผูน้าํขององคก์าร ดงันั้นการบริหารจดัการจึงไม่

เนน้กฎระเบียบ และยดึถือตวับุคคล แต่จะมุ่งบูรณาการสมาชิกท่ีมีศกัยภาพมาร่วมกนัทาํงานเป็นทีม     

เพ่ือนาํไปสู่ความสําเร็จขององค์การ เปรียบเสมือน“ตาข่าย” ซ่ึงมีอาํนาจอยู่ตามช่องของตาข่าย

ไม่ใช่ขา้งบนเหมือนวฒันธรรมแบบอพอลโลและไม่ใช่เป็นศนูยก์ลางเหมือนวฒันธรรมแบบซีอุส

ดงันั้น องคก์ารท่ีมีวฒันธรรมแบบน้ี จะมีการสร้างเครือข่ายการทาํงานของหน่วยเฉพาะกิจที่เชื่อมต่อ

กนัอย่างหลวมๆซ่ึงแต่ละหน่วยดูแลตวัเองภายใต้กลยุทธ์โดยรวมขององค์การ ทาํให้ระบบการ

ทาํงานจึงมีความยดืหยุน่สูง และมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 

4) วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล (Dionysus หรือ Existential) เทพไดโอ  

นีซุส ซ่ึงเป็นเทพแห่งความเป็นอิสระและความเป็นปัจเจกบุคคล ชอบมีความเป็นอิสระเน้นการ 

ผ่อนคลายกฎระเบียบในการทาํงาน เพื่อช่วยให้ปัจเจกบุคคลไดบ้รรลุเป้าหมายของตนเอง ดงันั้น 

องคก์ารท่ีมีวฒันธรรมแบบน้ีจึงมกัคอยสนบัสนุนในส่ิงท่ีจาํเป็นแก่สมาชิก เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

การทาํงานของสมาชิกแต่ละคน ระบบการทาํงาน จึงมีลกัษณะท่ีตอ้งรู้เร่ืองนั้นจริงอยา่งลุ่มลึก และ

ไม่ยดึติดกบักฎเกณฑ ์กติกา ท่ีไม่สาํคญัต่อการอยูร่อดขององคก์าร แต่จะเนน้คุณภาพของผลงานท่ีดี

เยีย่มเท่านั้น จึงทาํใหอ้าจกล่าวไดว้่า วฒันธรรมองค์การแบบไดโอนีซุสเป็นวฒันธรรมท่ีชาญฉลาด 

เพราะใหคุ้ณค่ากบัทกัษะหรือความชาํนาญของบุคคลวา่ เป็นทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัขององคก์าร 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีของ Charles Handy เป็นแนวคิดหลกัในการศึกษา ดว้ยเห็น

วา่ทฤษฎีน้ีมีความน่าสนใจเน่ืองจากมีการจดัแบ่งวฒันธรรมออกเป็น 4 แบบแผนโดยใชภ้าพอุปมา

เชิงสญัลกัษณ์ของเทพเจา้ 4 องคบ์นขอ้สมมติทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั และสามารถให้คาํนิยาม

วฒันธรรมทั้ง 4 แบบ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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4.1.4  งานวจิยัที่สนับสนุนด้านวฒันธรรมองค์การ 

                                     งานวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดและทฤษฎีด้านวฒันธรรมองค์การมี

ดงัต่อไปน้ี 

เสาวภา  สุขประเสริฐ (2542) วิจยัเร่ือง มิติทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการ

พฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนและองคก์รชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบล (องค์การ

บริหารส่วนตาํบลเมือง) จงัหวดัเลยเพื่อศึกษาชุมชนหมู่บา้นทั้ง 11 หมู่บา้นในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลเมืองจงัหวดัเลย และเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ในการนาํวฒันธรรมและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน อนันาํไปสู่การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และองคก์รชุมชนในระดบัหมู่บา้นและระดบั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยใชว้ธีิวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีการรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตอย่างมี

ส่วนร่วม และการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การวิเคราะห์ขอ้มูลในการเสนอเรียบเรียงโดยวิธี

พรรณนาวเิคราะห์เป็นหลกั และผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

  1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดว้ิเคราะห์ปัญหาดา้นต่าง ๆ ของชาวบา้นในพ้ืนท่ี 

11 หมู่บา้น เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาดา้นสังคม ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาดา้นแหล่งนํ้ า 

ปัญหาดา้นสาธารณสุข ปัญหาการเมืองการบริหาร ปัญหาดา้นการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาการท่องเท่ียวร่วมกบัชาวบา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล 

  2) แผนงานและโครงการพัฒนาตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลเมือง              

มีแผนงานพฒันา ดา้นสังคม การศึกษา และวฒันธรรมน้อยมาก ส่วนใหญ่ยงัเป็นการพฒันาท่ีเน้น

แผนงานพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในทุกหมูบ่า้น  

  3) หมู่บ้านทั้ ง  11 หมู่บ้าน มีการใช้ว ัฒนธรรมท้องถ่ินในวิถีชีวิตและการ

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมีการเรียนรู้ และมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่หลากหลายที่พฒันาความเขม้แข็งของ

ชุมชน และองคก์รชุมชนชนในหมูบ่า้น 

S. Liu, G. Chen และ Q. Liu (2006) ศึกษาเร่ือง Through the Lenses of Organizational 

Culture: a Comparison of State-Owned Enterprises and Joint Ventures in China โดยเปรียบเทียบ

วฒันธรรมองค์การระหว่างองค์การท่ีรัฐเป็นเจา้ของกบัองค์การท่ีรวมทุนกบัต่างประเทศซ่ึงเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากพนักงานจาํนวน 781 คน และใชก้ารวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) จาํแนก

วฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 4 มิติคือ 1) มีส่วนร่วม (Participation) 2) ทาํงานเป็นทีม (Teamwork) 3) 

การอาํนวยการ (Supervision) และ 4) การประชุม (Meeting) ผลการวิจยัพบว่าวฒันธรรมองค์การ

จาํนวน 3 มิติยกเวน้การมีส่วนร่วม (Participation) มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสาํคญักบัพนักงานใน

องคก์ารท่ีรัฐเป็นเจา้ของมากกวา่พนกังานในองคก์ารท่ีรวมทุนกบัต่างประเทศงานวิจยัน้ีสรุปไดว้่า

วฒันธรรมองคก์ารท่ีองค์การหน่ึงให้คุณค่าอาจใชไ้ม่ไดผ้ลกบัองค์การอื่นๆแต่วฒันธรรมองค์การ   

มีผลต่อความสาํเร็จขององคก์าร 
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 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองวฒันธรรมองค์การแลว้  

ผูว้ิจยัจึงสรุปเป็นตวับ่งช้ีปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีไดจ้าํนวน 10 ตวัช้ีวดั ดงัต่อไปน้ี 

 

1) มีความเดด็ขาดและมีความเป็นผูน้าํสูงมาก  

2) ไม่เนน้ขั้นตอนหรือรายละเอียดปลีกยอ่ย 

3) มุ่งเนน้ความสาํเร็จของงานเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  

4) เนน้ท่ีขั้นตอนและความถกูตอ้งตามกฎกติกาในการบริหารงาน 

5) มีการกาํหนดไวต้ามตวัช้ีวดั และมีเป้าหมายในการทาํงานเพ่ือกา้วข้ึนไปสู่จุดสูงสุดของ

องคก์าร  

6) การทาํงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  

7) มีการสร้างเครือข่ายการทาํงานของหน่วยเฉพาะกิจท่ีเช่ือมต่อกนั 

8) มีความยดืหยุน่สูง และมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา 

9) มีความเป็นอิสระ เนน้การผอ่นคลายกฎระเบียบในการทาํงาน  

10) เนน้คุณภาพของผลงานท่ีดีเยี่ยมเท่านั้น 

 

4.2 นโยบายขององค์การ 

สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงนโยบายขององคก์ารในระดบัทอ้งถ่ิน

โดยเนน้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํนโยบายไปปฏิบติั เพราะการศึกษาเกี่ยวกบัการนาํนโยบายไป

ปฏิบติั (Policy Implementation) มีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการศึกษาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (Public 

Administration) ทั้งน้ีเพราะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัขั้นตอนการกาํหนดนโยบายเพราะ

เม่ือนโยบายไดรั้บการอนุมติัและประกาศใชใ้นลกัษณะต่างๆแลว้นโยบายนั้นจะหากการนาํนโยบาย

ไปปฏิบติับรรลุผลสําเร็จย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจกาํหนดนโยบายท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

เกิดผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนาตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมได้

อยา่งแทจ้ริง  ดงันั้นการนาํนโยบายไปปฏิบติัจึงนับว่าเป็นปัจจยัสาํคญัอีกประการท่ีส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชนกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในบริบทท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาคร้ังน้ีดว้ย 

     4.2.1 ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

                                                 การนาํนโยบายไปปฏิบติัมีนกัวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศนิยาม

ความหมายไวห้ลายหลาย ดงัน้ี 

Daniel A. Mazmanianและ Paul A. Sabatier (1983, pp.20-21) กล่าวว่า การนาํนโยบายไป

ปฏิบติั  หมายถึง  การตดัสินใจนโยบายท่ีไดต้ดัสินใจไวไ้ปปฏิบติัให้ประสบผลสาํเร็จ ซ่ึงปกติจะ
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เป็นการร่วมกนัทาํงานภายใตก้ฎหมายท่ีผา่นความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบญัญติั  คาํสัง่ของฝ่ายบริหาร 

หรือคาํพิพากษาของศาล เป็นตน้ 

Jame E. Anderson (1977, pp.98-104) ระบุว่า การนาํนโยบายไปปฏิบติัหมายถึงการใช้

กลไกการบริหารของรัฐบาล และอธิบายวา่การปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีถกูกระทาํข้ึนมาเพ่ือทาํใหก้ฎหมายบงั

เกิดผล เพ่ือใชน้โยบายไปสู่เป้าหมายและเพ่ือบรรลุเป้าหมายของนโยบาย การศึกษาการนาํนโยบาย

ไปปฏิบติัจึงใหค้วามสาํคญักบัหน่วยงานและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง วิธีการที่ตอ้งปฏิบติัตามเทคนิค

หรือเคร่ืองมือและการสนบัสนุนทางการเมือง 

Water Williams (1971, p.144) ไดใ้หค้วามหมายของการนาํนโยบายไปปฏิบติัว่าเป็นความ

พยายามท่ีจะตดัสินความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและทรัพยากรในหน่วยงานหน่ึง

และกระตุน้บุคลากรใหป้ฏิบติังานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารซ่ึงตอ้งมีการจดัหาตระเตรียม

วธีิการทั้งหลายเพ่ือจะทาํใหก้ารดาํเนินงานตามนโยบายสาํเร็จลุล่วง 

Eugene Bardach (1980, p.9) ให้ความหมายการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติว่าคือ

กระบวนการของกลยุทธ์ท่ีแสดงการปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ทั้ งหลายในอนัท่ีจะต่อสู้

เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มตนซ่ึงเป้าหมายท่ีกลุ่มเหล่าน้ีตอ้งการให้เกิดข้ึนอาจ

สอดคลอ้งหรือไปกนัไดก้บัเป้าหมายตามอาณัติ (Mandate) ของนโยบายหรืออาจไม่สอดคลอ้งกบั

เป้าหมายของนโยบายกไ็ด ้

 จุมพล  หนิมพานิช (2552, หนา้ 182) กล่าววา่  การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั  หมายถึงการ

บริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลและกลุ่ม

บุคคล สมรรถนะและความร่วมมือของพนกังานภาครัฐและภาคเอกชน  สภาพแวดลอ้มของระบบ

และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย 

โดยสรุปแลว้ การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงขั้นตอนของการแปลงเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงคข์องนโยบายหรือองค์การมาเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัความสามารถขององค์การและ

ผูน้าํในการนาํเอาทรัพยากรขององคก์ารอนัไดแ้ก่กลุ่มบุคคลอุปกรณ์งบประมาณรวมถึงหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งมาดาํเนินการใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้

4.2.2  ปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

                                       ความสําเร็จของการนาํนโยบายไปปฏิบติัข้ึนอยู่กบัปัจจัยสาํคัญ

หลายประการ (สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์ 2548, หนา้ 432 - 446) ไดแ้ก่ 

1) แหล่งที่มาของนโยบายนโยบายจะต้องผ่านกระบวนการกาํหนดนโยบายและการ

ตัดสินใจที่ถูกต้องตามกฎหมายชอบธรรมสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมเป็นที่ยอมรับของ

ประชาชนส่วนใหญ่ 

2) ความชดัเจนของนโยบาย: ถือไดว้่าเป็นรากฐานสาํคญัของความมุ่งหมายของนโยบาย  

ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ หากนโยบายใดมีเป้าประสงค์หรือวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนมาก
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เพียงใดก็จะยิง่ส่งเสริมใหมี้การนาํนโยบายไปปฏิบติัมีความสอดประสานกนัและนาํไปสู่การบรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์พึงปรารถนาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) การสนับสนุนนโยบายการไดรั้บการสนับสนุนจากผูป้ฏิบติัและผูท่ี้ไดรั้บผลจากการ

ปฏิบติัตามนโยบายนั้นถือไดว้่ามีความสาํคญัต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติัดงันั้นผูก้าํหนดนโยบาย

จะตอ้งวิเคราะห์ใหช้ดัเจนว่าการกาํหนดนโยบายควรจะมีกลุ่มผูส้นบัสนุนนโยบายมากกว่าผูค้ดัคา้น

และกลุ่มคดัคา้นตอ้งไม่มีพลงัมากพอท่ีจะขดัขวางการนาํนโยบายไปปฏิบติัเพ่ือมิใหเ้กิดการสูญเสีย

ทรัพยากรการบริหาร 

4) ความซบัซอ้นในการบริหารงาน : การนาํนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จ         

มีความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดกบัโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ารดงันั้นผูบ้ริหารควรพิจารณา

ความเกี่ยวขอ้งขององค์การว่ามีจาํนวนที่เกี่ยวขอ้งกับการนาํนโยบายไปปฏิบติัมากน้อยเพียงใด

เพราะยิ่งมีจาํนวนที่มีความเกี่ยวข้องมากก็จะยิ่งทาํให้กระบวนการดังกล่าวมีความยุง่ยากและ

ซบัซอ้นมากข้ึนอนัจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติัและการบรรลุผลตามท่ีกาํหนดไว ้

5) ส่ิงจูงใจของผูป้ฏิบติั : การนาํนโยบายไปปฏิบติัของหน่วยงานภาครัฐนั้นจะมีความ

ยากลําบากในการกําหนดว่าอะไรคือส่ิงจูงใจสําหรับผู ้นํานโยบายไปปฏิบัติอย่างไรก็ตาม

นกัวิเคราะห์นโยบายตอ้งตระหนกัเสมอว่าการนาํนโยบายไปปฏิบติัท่ีคาดหวงัต่อความสาํเร็จสูงนั้น

อย่างน้อยจะต้องไม่ทําให้ผูก้ ําหนดนโยบายและผูน้ ํานโยบายไปปฏิบัติเกิดความรู้สึกสูญเสีย

ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกบัตนอนัจะนาํไปสู่การต่อตา้นและความลม้เหลวในการกาํหนดนโยบาย    

ในท่ีสุด 

6) การจดัสรรทรัพยากร: ทรัพยากรเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติซ่ึงทรัพยากรนั้นหมายความรวมถึงทั้ งเงินทุนเวลาและบุคลากรตลอดจน

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆอย่างไรก็ตามเป็นท่ีทราบกับดีว่าทรัพยากรมกัมีไม่เพียงพอต่อการ

พฒันาโครงการต่างๆดงันั้นควรมีการใชท้รัพยากรอยา่งถกูตอ้งเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วรเดช จนัทรศร (2541, หนา้ 35-36) พบว่ามีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อความถูกตอ้งใน

การแปลงนโยบายของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการนาํนโยบายดงัน้ี 

ปัจจยัแรก  คือความชดัเจนของนโยบายเพราะถา้ยิง่นโยบายคลุมเครือมากเท่าใดหน่วยงาน

ท่ีรับผดิชอบในการนาํนโยบายไปปฏิบติัก็จะมีอิสระในการแปลงนโยบายมากยิง่ข้ึน 

ปัจจยัท่ีสอง คือความสอดคลอ้งกนัระหว่างเป้าหมายของนโยบายหากมีความหลากหลาย 

ในเป้าหมายของนโยบายบางคร้ังเป้าหมายของนโยบายอาจมีความขดัแยง้กนัเองทาํให้หน่วยงาน    

ท่ีนาํไปปฏิบติัตีความหมายยากและอาจปฏิบติัลม้เหลวได ้

ปัจจัยที่สาม คือความเข้าใจในนโยบายของหน่วยงานที่รับผิดชอบหากหน่วยงานที่

รับผิดชอบมีความเข้าใจในนโยบายนั้ นๆไม่มีอคติย่อมจะแปลงนโยบายไม่แตกต่างไปจาก

วตัถุประสงคเ์ดิม 
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ปัจจยัสุดทา้ย คือความร่วมมือและความจริงใจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหากหน่วยงาน   

ท่ีรับผดิชอบนาํนโยบายไปปฏิบติัมีความจริงใจและให้ความร่วมมือนาํนโยบายไปปฏิบติัแลว้การ

แปลงนโยบายยอ่มไม่บิดเบือนไปจากวตัถุประสงค ์

4.2.3  การยอมรับนโยบายของหน่วยงานระดับภูมภิาคและท้องถิ่น 

 เม่ือหน่วยงานส่วนกลางอนัไดแ้ก่กระทรวงกรมและหน่วยงานท่ีเทียบเท่า 

กรมไดท้าํการแปลงนโยบายออกมาเป็นแผนงานและโครงการต่างๆแลว้ขั้นตอนต่อไปคือ การทาํให้

หน่วยงานในระดบัภูมิภาคคือจงัหวดัและอาํเภอและระดบัทอ้งถ่ินคือเทศบาลองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัองค์การบริหารส่วนตาํบลกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยายอมรับนโยบายนั้นไปปฏิบัติ

อยา่งจริงจงั 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเกี่ยวขอ้งกบัองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  

ซ่ึงเป็นหน่วยงานระดับทอ้งถ่ินด้วยเช่นกนั จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูว้ิจัยพบว่า

เง่ือนไขสาํคญัอนัหน่ึงท่ีจะสร้างความเต็มใจให้หน่วยงานระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ินยอมรับ

นโยบายไปปฏิบติันั้นมีหลายประการไดแ้ก่วรเดชจนัทรศร (2541, หนา้ 37-38) 

1) สมรรถนะของหน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถ่ินนั้นถา้หน่วยงานระดับปฏิบัติ            

มีสมรรถนะขององคก์ารค่อนขา้งสูง อาทิ มีบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ การ

ยนิยอมรับนโยบายไปปฏิบติัยอ่มมีสูงในทางตรงขา้มถา้สมรรถนะของหน่วยงานมีนอ้ยการยนิยอม

รับนโยบายไปปฏิบติัค่อนขา้งจะมีปัญหา 

2 ) สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของทอ้งถ่ินนั้นถา้ขณะนั้นสภาพ

เศรษฐกิจตกตํ่าสภาพสังคมวุ่นวายสภาพการเมืองขาดเสถียรภาพหน่วยงานระดบัปฏิบติัขาดขวญั

กาํลงัใจการยนิยอมรับนโยบายไปปฏิบติัอาจมีนอ้ย เช่น ถา้สภาพเศรษฐกิจตกตํ่าหรือเศรษฐกิจขาลง

ยอ่มจะมีผลกระทบต่อการตดัลดงบประมาณแผ่นดินของทุกกระทรวงทบวงกรม ผลท่ีตามมาก็คือ

ทาํให้นโยบายบางนโยบายไม่ไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานระดบัท้องถ่ินรวมทั้งไม่ได้รับการ

สนองตอบจากภาคธุรกิจและประชาชนเท่าท่ีควร 

3) การติดต่อส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์กบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินนั้นเพือ่สร้างความ

เขา้ใจ อนัดีถา้รัฐบาลมีระบบการติดต่อส่ือสารและการประชาสมัพนัธท่ี์ดี (Perfect Communication) 

โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) หน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินจะมี

ความเขา้ใจตรงกันและให้การยอมรับนโยบายดว้ยดีแต่ถา้นโยบายนั้นมิไดมี้การส่ือสารและการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีดีโดยใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบทางเดียว (One Way Communication) หน่วยงาน

ระดบัทอ้งถ่ินไม่เขา้ใจวตัถุประสงคข์องนโยบายก็อาจไม่ใหก้ารยอมรับรวมทั้งประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบันโยบายนั้นหรือผูรั้บบริการไม่เขา้ใจนโยบายกอ็าจไม่ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบาย

ดว้ยเช่นกนั 
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4) ประโยชน์ท่ีรัฐบาลควรจะให้กับหน่วยงานท้องถ่ินนั้น ถา้นโยบายนั้นเป็นนโยบายที่

ผลประโยชน์ตกอยู่กับหน่วยงานท้องถ่ินและประชาชนที่เกี่ยวขอ้งกบันโยบายนั้นโดยตรงการ

ยอมรับนโยบายกย็อ่มมีมาก อยา่งไรกต็ามการยอมรับนโยบายแผนงานและโครงการของหน่วยงาน

ระดบัภมิูภาคและทอ้งถ่ินยงัไม่สามารถเป็นหลกัประกนัไดว้า่นโยบายนั้นจะบรรลุผลสาํเร็จหรือไม่

เพราะการยอมรับอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต้องอาศยัความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังในการ

ปฏิบติังานตามโครงการต่างๆดว้ยดงันั้นอาํนาจท่ีแทจ้ริงในการนาํนโยบายไปปฏิบติันั้นย่อมอยู่ท่ี

หน่วยงานและผูป้ฏิบติังานระดบัล่างเป็นสาํคญั 

 4.2.4  แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัตวัแบบการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

              David Easton นักวิชาการคนแรกท่ีศึกษาดา้นนโยบายสาธารณะเมื่อช่วง

กลางทศวรรษท่ี 1960 โดย David Easton นาํเสนอกระบวนการนโยบายสาธารณะในมุมมองเชิง

ระบบ หลงัจากนั้นก็มีนักวิชาการจาํนวนมากที่นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ ซ่ึงแนวคิดหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับจากนกัวชิาการจาํนวนมากคือ แนวคิดในการยดึหลกั

เหตุผล ซ่ึงมองว่ากระบวนการนโยบายเป็นกระบวนการท่ีมีเหตุผลและเป็นไปตามขั้นตอน ตั้งแต่

การระบุปัญหาจนถึงการนาํนโยบายไปปฏิบติัและประเมินผล (Charles L. Cochran & Eloise F. 

Malone, 1995, p.39) 

Brian W. Hogwood& Lewis A. Gunn (1984, pp.209-218) นักวิชาการผูน้าํเสนอแนว

ทางการนาํนโยบายไปปฏิบติั  4  แนวทาง  ไดแ้ก่ 

1) แนวทางโครงสร้าง(Structural Approaches) 

2) แนวทางกระบวนการจดัการ  (Procedural Approaches) 

3) แนวทางพฤติกรรม (Behavioral Approaches) 

4) แนวทางการเมือง (Political Approaches) 

วรเดช  จนัทรศร (2552, หนา้ 129 - 146) ไดเ้สนอตวัแบบทางทฤษฎี (Theoretical Models) 

หรือแนวทางการศึกษาท่ีพิจารณาเห็นว่าสาํคญัและมีประโยชน์ จาํนวน 6 ตวัแบบไดแ้ก่ 

1) ตวัแบบท่ียึดหลกัเหตุผล (Assumptions Model) ตวัแบบน้ียึดถือฐานคติท่ีว่านโยบายท่ี

ประสบความสาํเร็จจะตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงค์และภารกิจท่ีชดัเจนมีการมอบหมายงานและ

กาํหนดมาตรฐานการทาํงานให้แก่หน่วยย่อยต่างๆขององค์การมีระบบวัดผลการปฏิบัติงาน

ตลอดจนระบบให้คุณให้โทษเนื่องจากผลสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติจาํเป็นตอ้งมีการ

กาํหนดวตัถุประสงค์ท่ีแน่ชดัมีการแปลงวตัถุประสงค์ออกเป็นภารกิจย่อยภายใตค้วามรับผิดชอบ

เฉพาะเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบควบคุมและประเมินผล 

2) ตวัแบบทางดา้นการจดัการ (Management Model) ตวัแบบน้ีตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐาน

ของทฤษฎีองคก์ารท่ีใหค้วามสาํคญักบัสมรรถนะขององค์การเพราะเช่ือว่าความสาํเร็จของการนาํ

นโยบายไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บัองคก์ารท่ีรับผดิชอบวา่มีขีดความสามารถท่ีจะปฏิบติังานใหส้อดคลอ้ง
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กบัความคาดหวงัไดเ้พียงใดดงันั้นนโยบายจะบรรลุเป้าหมายไดจ้ะตอ้งอาศยัโครงสร้างขององคก์าร

ที่เหมาะสมบุคลากรมีความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอนอกจากน้ี

องคก์ารยงัตอ้งมีการเตรียมการหรือมีความพร้อมทางดา้นวสัดุอุปกรณ์สถานท่ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

และงบประมาณ 

3) ตัวแบบทางดา้นการพฒันาองค์การ (Organization Development Model) เนน้ศึกษา

ปัญหาของการนาํนโยบายไปปฏิบติัในแง่ของความผกูพนัและการยอมรับเพื่อมุ่งตอบสนองความ

ตอ้งการทางจิตวทิยาและทางสงัคมของมนุษยโ์ดยเนน้การมีส่วนร่วมขององคก์ารเป็นสาํคญัภายใต้

ฐานคิดท่ีว่าการมีส่วนร่วมจะทาํให้เกิดการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพนอกจากน้ีการนาํนโยบายไป

ปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จจะเก่ียวขอ้งกบัการจูงใจการใชภ้าวะผูน้าํท่ีเหมาะสมความผกูพนัของ

สมาชิกในองคก์ารการมีส่วนร่วมเพ่ือใหเ้กิดการยอมรับตลอดจนสร้างทีมงานมากกวา่ใชก้ารควบคุม

ซ่ึงกระบวนการท่ีใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ไปมีส่วนร่วมในการกาํหนดหรือวางกรอบนโยบายจะถือวา่นโยบาย

เหล่านั้นมาจากผูป้ฏิบติัโดยตรง 

4) ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ(Bureaucratic Processes Model)          

ตวัแบบน้ีเช่ือวา่อาํนาจขององคก์ารไม่ไดอ้ยูท่ี่ตาํแหน่งทางรูปนยั (Formal Positions) แต่มีอยูก่ระจดั

กระจายในองคก์ารกล่าวคือสมาชิกทุกคนขององค์การมีอาํนาจในแง่ของการใชว้ิจารณญาณโดยที่

ผูบ้งัคบับญัชาไม่อาจจะควบคุมไดด้งันั้นในบางคร้ังความลม้เหลวของการนาํนโยบายไปปฏิบติัจึง

ไม่ใช่เร่ืองของการบริหารท่ีขาดประสิทธิภาพแต่เกิดจากผูก้าํหนดนโยบายหรือผูบ้ริหารไม่ทราบว่า

สภาพความเป็นจริงของการปฏิบติัมากกวา่ดงันั้นการกาํหนดนโยบายจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันา

มาจากเบ้ืองล่างคือประชาชนหรือผูป้ฏิบติัโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเขา้ในสภาพ 

ท่ีเกิดข้ึน 

5) ตวัแบบทางการเมือง (Political Model) ตวัแบบน้ีเช่ือว่าความสาํเร็จของการนาํนโยบาย

ไปปฏิบติัเกิดจากความสามารถของผูเ้ล่นหรือบุคคลท่ีเป็นตวัแทนองค์การกลุ่มหรือสถาบันและ

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายนอกองค์การเน่ืองจากมีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมและการสร้างการ

ยอมรับเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะเกิดข้ึนแต่ความขดัแยง้เป็นปรากฏการณ์ท่ีสามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปดงันั้น

การสร้างความสาํเร็จของการนาํนโยบายไปปฏิบติัจึงข้ึนอยู่กบัความสามารถในการเจรจาสถานะ

ของอาํนาจและทรัพยากรของหน่วยงานในฐานะที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือต่อรองของบุคคลที่เป็น

ตวัแทนขององค์การจาํนวนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งการสนับสนุนจากนักการเมืองส่ือมวลชนกลุ่ม

อิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์รวมถึงสภาพความแตกต่างทางดา้นบุคลิกภาพความรู้ความสามารถ

ความชาํนาญในการต่อรองของผูเ้ล่นแต่ละคนเป็นสาํคญั 

6) ตัวแบบเชิงบูรณาการเป็นตวัแบบที่รวบรวมแนวคิดของทั้ง 5 ตวัแบบมาไวโ้ดยมุ่ง

แสวงหาผลกระทบของตวัแปรต่างๆท่ีมีต่อการนาํนโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จโดย
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พิจารณาถึงสมรรถนะขององคก์ารประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุมภาวะผูน้าํและความ

ร่วมมือและการเมือง 

  4.2.5 งานวิจัยที ่สนับสนุนแนวคิดด้านนโยบายองค์การที ่เกี ่ยวข้องกับการ            

นํานโยบายไปปฏิบัต ิ

 R. F. Elmore (1979) ศึกษาเร่ืองความสลบัซบัซอ้นของนโยบายกบัระบบการควบคุมใน

กระบวนการของการนาํนโยบายไปปฏิบติั ใน ค.ศ.1979 โดยดูว่านักกฎหมายและนักบริหารจะเขา้

ไปมีอิทธิพลอยา่งไรในการนาํนโยบายไปปฏิบติั กล่าวคือเป็นการศึกษาเพ่ือจะดูวา่ผูก้าํหนดนโยบาย

จะเลือกแนวทางใด ระหวา่ง แนวทางท่ีใชก้ารกาํกบัควบคุมท่ีเนน้การควบคุมเพ่ือใหป้ฏิบติัตามโดย

ใชส้ายการบังคับบัญชา และแนวทางการปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนงานท่ีเน้นการมอบอาํนาจ    

การควบคุม และการเพ่ิมสมรรถนะในการจดัการดา้นบริการ 

      การศึกษาของ R. F. Elmore พบว่าความสลบัซับซ้อนของกระบวนการนํานโยบาย           

ไปปฏิบติั ทาํใหน้กักฎหมายและนกับริหารกลบัมาคิดในการท่ีจะเขา้ไปควบคุม ยิ่งการนาํนโยบาย

ไปปฏิบติัมีความสลบัซบัซอ้นมากเท่าใด การควบคุม การรวมอาํนาจ การดแูลอยา่งใกลชิ้ด และการ

ออกกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัจะแน่นหนามากยิ่งข้ึนเท่านั้น  R. F. Elmore เสนอว่าทางออกก็คือจะเลือก

ทางใดระหว่างการนาํนโยบายไปปฏิบติัแบบให้ความสลบัซบัซอ้นมาก แลว้มีการควบคุมตามขั้น

การบงัคบับญัชามาก ๆ กบัการออกแบบใหมี้ความสลบัซบัซอ้นนอ้ย แลว้ควบคุมแบบมอบอาํนาจ 

 สําหรับการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา          

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี คร้ังน้ีผูว้จิยัเลือกใชแ้นวคิดการนาํนโยบายไปปฏิบติั ของ วรเดช จนัทรศร (2552) ตวัแบบ

การพฒันาองค์การ (Organization Development Model) เพราะตวัแบบดงักล่าวเน้นเร่ืองการส่วน

ร่วมซ่ึงตรงกบัวตัถุประสงคห์ลกัของการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การมุ่งเนน้เร่ืองการมีส่วนร่วม การสร้าง

ความผกูพนัและการยอมรับการมีส่วนร่วมจะทาํให้เกิดการทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ การนาํ

นโยบายหรือโครงการไปปฏิบติัใหเ้กิดความสาํเร็จ  

 ผูว้จิยัจึงสรุปเป็นตวับ่งช้ีเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 4  เร่ืองการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการ  

มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

ในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยกาํหนดตวัช้ีวดัดา้นนโยบายของ

องคก์ารจาํนวน 5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 

1 

2 

2 
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1) มีการระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนทาํใหง่้ายต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

2) มีการกาํหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

3) มีการกาํหนดขั้นตอนและวธีิการทาํงานท่ีเหมาะสม 

4) มีการบริหารจดัการแผนงานหรือโครงการท่ีดี 

5) มีการติดตามและควบคุมการปฏิบติังานอยา่งสมํา่เสมอ 

 

4.3 โครงสร้างองค์การ 

4.3.1 ความหมายของโครงสร้างองค์การ 

                ในการศึกษาและทาํความเขา้ใจเกี่ยวกับความหมายขององค์การซ่ึงมี   

องคค์วามรู้ท่ีประกอบดว้ยหลายแนวคิดหรือหลายพาราไดม ์(Multiperspectives or Multiparadigms) 

ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมแนวคิดของบุคคลต่างๆท่ีกล่าวถึงความหมายของโครงสร้างองคก์ารดงัน้ี 

Stephen P. Robbins (1990, pp.82-83) กล่าววา่ โครงสร้างองคก์ารจะแสดงถึงการแบ่งส่วน

งาน การกาํหนดงานท่ีแต่ละส่วนงานตอ้งรับผดิชอบ การกาํหนดและอธิบายบทบาทของงาน (Work 

Roles) และความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาททั้งหลายเหล่านั้น ทั้งในด้านผูบ้ังคับบัญชา และการ

ติดต่อส่ือสาร และอาํนาจการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัต่างๆในองคก์าร ซ่ึงช่วยทาํใหส้มาชิกของ

องคก์ารสามารถดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภพ 

 L. J. Mullins (1985, pp.72-73) กล่าวว่าโครงสร้างที่เป็นทางการเป็นรูปแบบของ 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตาํแหน่งต่าง ๆ และระหวา่งสมาชิกในองคก์ารโครงสร้างน้ีจะเป็นตวักาํหนด

งาน ความรับผดิชอบ บทบาทความสมัพนัธข์องงาน และช่วงการติดต่อส่ือสาร 

 E.A. Gerloff  (1985, p.221) กล่าวว่าโครงสร้างท่ีเป็นทางการขององค์การเป็นลกัษณะ

หน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนมาเป็นตัวแบบดั้งเดิมอย่างหน่ึงของโครงสร้างและขบวนการในองค์การโดยมี

ลกัษณะภาพรวมท่ีมีความเฉพาะเจาะจงโดยอา้งถึงความสัมพนัธ์ท่ีผูว้างแผนเป็นคนจดัให้ส่ิงต่าง ๆ 

อยูร่่วมกนั 

 S. L.Fink, R. J.Stephenและ  R. D. Willits (1983, p.45) กล่าวว่าโครงสร้างขององค์การ

เป็นตวักาํหนดการจดักาํลงัคนและงานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2552, หน้า 378) ระบุว่า โครงสร้างองค์การหมายถึง  รูปแบบ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบหรือส่วนยอ่ยขององคก์ารท่ีบ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ใครรับผดิชอบอะไร 

             พงศส์ณัห์ ศรีสมทรัพย ์และชลิดา ศรมณี (2526, หน้า 115) โครงสร้างขององค์การว่า 

หมายถึงแผนภมิูขององคก์ารซ่ึงประกอบดว้ยตาํแหน่ง ต่างๆในองคก์ารมีการแสดงรายละเอียดของ

การทาํงานในตาํแหน่งต่าง ๆ มีกฎ ระเบียบและข้อบังคับในการทาํงาน โครงสร้างขององค์การ      

ยงัเก่ียวกบัรูปแบบของอาํนาจหนา้ท่ีการติดต่อส่ือสาร และสายทางเดินของงาน ช่วยใหมี้การทาํงาน
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อยา่งเป็นทางการเกิดข้ึนโครงสร้างขององคก์าร หมายถึงรูปแบบของความสมัพนัธร์ะหวา่งตาํแหน่ง

ต่าง ๆ และผูด้าํรงตาํแหน่งนั้น  

 จากคาํจาํกดัความดังกล่าวข้างดน้สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างขององค์การ หมายถึง

รูปแบบของความสมัพนัธร์ะหวา่งตาํแหน่งต่างๆ และผูด้าํรงตาํแหน่งนั้น ๆ ขององคก์ารมีการแสดง

รายละเอียดของการทํางานในตําแหน่งต่างๆ มีกฎระเบียบและข้อบังคับในการทํางานและ              

ยงัเกี่ยวข้องกับรูปแบบของอาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสายทางเดินของงาน ช่องทางในการ

ติดต่อส่ือสาร รายงาน และควบคุม ช่วยใหมี้การทาํงานอยา่งเป็นทางการเกิดข้ึน หรืออาจกล่าวไดว้่า

โครงสร้างขององค์การมีลกัษณะท่ีจะแสดงให้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ และแสดงถึงความสัมพนัธ์ใน

ลกัษณะต่าง ๆ ของหน่วยงานในองคก์าร 
4.3.2 แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัรูปแบบโครงสร้างองค์การ 

 ผูว้ิจยัรวบรวมแนวคิดทฤษฎีจากนกัวิชาการบางท่านท่ีเห็นว่าเกี่ยวขอ้งกบั

งานวจิยัคร้ังน้ีซ่ึงลว้นแต่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากแวดวงวชิาการ ดงัต่อไปน้ี 

George Frederickson และคณะ (1980) นักพฤติกรรมศาสตร์ยุคหลังผู ้สร้างทฤษฎี             

รัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ ไดเ้นน้การศึกษาทฤษฎีองคก์ารใหข้ยายออกไปในลกัษณะท่ีมีผลกระทบ

ต่อประชาชนสงัคมและความสมัพนัธร์ะหว่างประชาชนท่ีมีผลสะทอ้นกลบัมาถึงส่วนราชการโดย

นกัรัฐประศาสนศาสตร์ใหม่ไดพ้ยายามช่วยใหร้ะบบการบริหารใหมี้ผลต่อสาธารณะไดแ้ก่ 

1) ใหเ้กิดความเป็นธรรมในสงัคม 

2) ลดความทุกขย์ากของประชาชน 

3) ปรับปรุงการบริหารเนน้การกระจายอาํนาจเพ่ือตอบสนองแก่ประชาชนผูรั้บบริการ 

ขณะเดียวกนั  George Fredericksonไดแ้บ่งทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ออกเป็น 5 ระบบ คือ 

ระบบท่ี 1 รูปแบบราชการแบบประเพณีนิยมโดยให้ความสนใจไปยงัโครงสร้างหลกัการ

บริหารโดยมีเป้าหมายคือการประหยดัมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบริหารทั้งด้านปริมาณและ

คุณภาพเพ่ือสนองตอบมวลชน 

ระบบที่ 2 รูปแบบระบบราชการใหม่โดยเน้นความสนใจไปยงัพฤติกรรมมนุษยก์าร

ตดัสินใจอย่างมีเหตุผลโดยมีเป้าหมายคือความมีเหตุผลประสิทธิภาพประหยดัและผลของการ

ทาํงานเพ่ือบริหารมวลราษฎร์ 

ระบบท่ี 3 รูปแบบสถาบนัเนน้ความสนใจพฤติกรรมองคก์ารเขา้ใจพฤติกรรมองคก์ารและ

ระบบราชการและข้าราชการวิเคราะห์ปัญหาของระบบหรือปฏิรูประบบโดยอาศยัการวิเคราะห์

พฤติกรรมองคก์ารท่ีสลบัซบัซอ้นและเขา้ใจธรรมชาติของความแตกต่างกนัของบุคคลในองค์การ

พฒันาการบริหารเชิงวทิยาศาสตร์ 

ระบบท่ี 4 รูปแบบมนุษยสัมพนัธ์สนใจความสัมพนัธ์ของมนุษยใ์นองค์การโดยเขา้ใจว่า   

ถา้ตอ้งการผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งใหค้วามสนใจต่อจิตใจมนุษยห์รือความเป็นมนุษยเ์นน้การมี
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ส่วนร่วมบูรณาการการพฒันาการบริหารโดยจุดประสงคค์วามรับผดิชอบความซ่ือสตัยแ์ละเนน้การ

ฝึกอบรมและการวิจยักลุ่มสมัพนัธ ์

ระบบท่ี 5 รูปแบบการเลือกสาธารณะ (Public Choice Model) ซ่ึงนักบริหารจะต้อง         

เข้าใจความต้องการของสาธารณะเข้าใจโครงสร้างทางเศรษฐกิจและนําเอาหลกันโยบายและ

เศรษฐกิจเขา้มาวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งทรัพยากรวสัดุและบุคคลซ่ึงนกับริหารจะตอ้งย ํ้าเนน้

การบริหารมวลชนที่เป็นธรรมและองค์การของรัฐจะตอ้งบริการประชาชนในลกัษณะผูรั้บใช้

ประชาชนมิใช่นายประชาชนและขณะเดียวกนักพ็ฒันาระบบธุรกิจสินคา้ใหมี้คุณภาพเพ่ือประชาชน

จะไดมี้ทางเลือกมากข้ึน 

Ramon J. Aldag และ Timothy M. Stearns (1987, pp.295-309) นาํเสนอแนวคิดในการ

ออกแบบโครงสร้างองคก์ารตามลกัษณะการแบ่งงานไว ้4 แบบ  ไดแ้ก่ 

1) แบบหนา้ท่ีเฉพาะ (Function Design) เป็นองคก์ารแบบท่ีเป็นพ้ืนฐานของการออกแบบ

องคก์ารทัว่ไป  มีการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีเฉพาะ  โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรตามลกัษณะงานท่ีคลา้ยกนั  

ใชท้กัษะอยา่งเดียวกนั  หรือทาํกิจกรรมอยา่งเดียวกนั 

2) แบบสาขา (Division Design) เป็นองคก์ารท่ีจดัรวมเอากิจกรรมต่างๆในการผลิตสินคา้

และบริการประเภทเดียวกนั  รวมเขา้เป็นหน่วยงานท่ีบริหารดูแลกิจกรรมของตนเอง โดยเน้นที่การ

จดักลุ่มงานหรือกิจกรรมตามผลผลิต 

3) แบบผสม (Hybrid Design) เป็นรูปแบบที่ผสมผสานกันขององค์การแบบหน้าที่

เฉพาะท่ีเกี่ยวกบัองค์การแบบสาขา  มีลกัษณะท่ีมีหน่วยงานเป็นสาขาแต่แบ่งส่วนงานตามหน้าท่ี  

และรวมอาํนาจตดัสินใจไปอยูท่ี่สาํนกังานใหญ่ในลกัษณะของการร่วมมือกนั 

4) แบบแมทริกซ ์(Matrix Design) เป็นการนาํเอาวธีิการของโครงสร้างแบบหนา้ท่ีเฉพาะ

และแบบสาขามาใชพ้ร้อมกนั  โดยดึงเอาบุคลากรท่ีมีความชาํนาญจากหน่วยงานหนา้ท่ีเฉพาะตามท่ี

ตอ้งการมารวมกนัเป็นหน่วยโครงการ  เพ่ือใหโ้ครงการสมบูรณ์ 

Henry Mintzberg (1989, pp.157-159) นักวิชาการดา้นการบริหารชาวฝร่ังเศสไดจ้าํแนก

ลกัษณะองคก์รทางการศึกษาออกเป็น 7 ลกัษณะคือ 

 1) ลกัษณะแบบง่าย (Simple Structure) อาํนาจอยู่ท่ีผูบ้ริหารมีโครงสร้างแบบไม่เป็น

ทางการสมาชิกในองคก์รมีไม่มากการแบ่งงานกนัทาํจึงยงัไม่ชดัเจน 

  2) ลกัษณะแบบเคร่ืองจกัร (Machine Bureaucracy) มีมาตรฐานของงาน (Standardization 

of Works) เป็นกลไกการประสานงานขององค์กรที่สําคญัมีผูช้าํนาญการเชิงเทคนิค (Techno 

Structure) มีบทบาทสาํคญัในการวเิคราะห์มาตรฐานงานมีการรวมศนูยอ์าํนาจและความเป็นทางการ

สูงยดึกฎระเบียบเนน้การส่ือสารทางเดียวและการตดัสินใจเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา 

   3) ลกัษณะแบบวิชาชีพ (Professional Bureaucracy) เน้นทั้งเร่ืองการกระจายอาํนาจและ

เร่ืองการทาํใหเ้ป็นมาตรฐานแต่เป็นมาตรฐานดา้นทกัษะ(Standardization of Skills) ของสมาชิกใน
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องคก์รท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาถึงระดบัความเป็นวิชาชีพดงันั้นมาตรฐานดา้นทกัษะของสมาชิก  

จึงเป็นกลไกสาํคญัขององค์กรในลกัษณะน้ีและความมีประสิทธิผลขององค์กรข้ึนอยู่กับความรู้

ความสามารถและทักษะของผูป้ฏิบัติเป็นสําคัญเพราะองค์การลักษณะน้ีจะกระจายอาํนาจ           

การตดัสินใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานในระดบัสูง 

 4) ลกัษณะแบบราชการอย่างง่าย (Simple Bureaucracy) มีลกัษณะปนกนัระหว่างองค์กร

แบบง่ายและองค์กรแบบเคร่ืองจกัรโดยการรวมศูนยอ์าํนาจและความเป็นทางการมีสูงแต่อาจมี

โครงสร้างองคก์รแบบแบนราบ (Flat) การปฏิบติังานอยู่ภายใตก้ารควบคุมกาํกบัอย่างใกลชิ้ดจาก

ผูบ้งัคบับญัชายดึถือกฎระเบียบและขอ้บงัคบั 

 5) ลกัษณะแบบวิชาชีพอย่างง่าย (Simple Professional Bureaucracy) มีลกัษณะปนกัน

ระหว่างองค์กรแบบง่ายกับแบบวิชาชีพการรวมศูนยอ์าํนาจและความชาํนาญเฉพาะทางมีอยู่ใน

ระดบัสูงแมจ้ะยึดหลกัการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัแต่ก็อยู่ภายใตก้ารควบคุม

กาํกบัของผูบ้ริหารอยา่งใกลชิ้ดเปรียบเสมือนกบัวงดนตรีซิมโปนีหรือวงออเชสตร้า  

6) ลกัษณะแบบก่ึงวิชาชีพ (Semi-Professional Bureaucracy) มีลกัษณะปนกนัระหว่าง

องคก์รแบบเคร่ืองจกัรกบัแบบวิชาชีพคือถึงแมว้่าจะมีการรวมศูนยอ์าํนาจหรือมีลกัษณะเป็นแบบ

ทางการแต่ก็ไม่มากเท่ากบัองคก์รแบบเคร่ืองจกัรและก็ไม่ไดมี้ความเป็นอิสระหรือกระจายอาํนาจ

มากเท่าองคก์รแบบวชิาชีพ  

7) ลกัษณะองค์กรแบบการเมือง (Political Organization) ลกัษณะองค์กรแบบน้ีมกัจะมี

แทรกอยู่ในองค์กรแทบทุกลกัษณะมีการใช้รูปแบบการเมืองและอาํนาจอย่างไม่เป็นทางการ

(Informal Power and Politics) ซ่ึงจะทาํให้โครงสร้างองค์กรแบบทางการไม่เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั

เกิดสภาพความไร้ระเบียบการเจรจาต่อรองการรวมกลุ่มและการเล่นเกมการเมือง (Political Games) 

ซ่ึงไม่ก่อใหเ้กิดผลดีต่อความมีประสิทธิผลขององคก์ร 

สมคิด บางโม (2538, หน้า 108-112) แบ่งโครงสร้างองค์การท่ีเป็นพ้ืนฐานทัว่ไปมีอยู่ 5 

แบบ ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้างแบบงานหลกั (Line Organization) แบ่งหน่วยงานย่อยออกตาม ลกัษณะ

ภารกิจหลกัขององคก์ารการควบคุมบงัคบับญัชาแยกออกเป็นสาย ๆ โดยตรง ลกัษณะไม่ซบัซอ้น

มากนกัไม่มีหน่วยงานท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการ ส่วนมากจะเป็นการจดัองคก์ารบริษทัเลก็ ๆ  หรือ

ห้างหุ้นส่วนท่ีมีขนาดเล็กในการปฏิบติังาน ถา้มีปัญหาใด ๆ เกิดข้ึนจะปรึกษาหารือกนัเฉพาะใน 

สายงานของตนเท่านั้น 

 2) โครงสร้างองคก์ารแบบงานหลกัและงานท่ีปรึกษา (Line and Staff) มีทั้งหน่วยงานหลกั

และหน่วยงานท่ีปรึกษาช่วยแกปั้ญหาในเร่ืองการขาดคาํแนะนาํปรึกษาหน่วยงานท่ีปรึกษามกัเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะงาน ทาํให้การบริหารงานขององค์การมีประสิทธิภาพมากข้ึนเป็นการแบ่งเบา

ภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารซ่ึงถา้ไม่มีสายงานท่ีปรึกษา ผูบ้ริหารจะดอ้งรับผดิชอบงานทุกชนิดรวมทั้ง
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งานเทคนิคเฉพาะอยา่งดว้ย แต่มีขอ้เสียคือมกัเกิดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานหลกัและหน่วยงาน

ท่ีปรึกษา 

 3) โครงสร้างองคก์ารแบบหนา้ท่ีการงานเฉพาะ (Functionalized Organization) เป็นการจดั

แบบแยกงานเฉพาะออกไปตามประเภทของงานแต่ละหน่วยงานมีอาํนาจ หนา้ท่ีเดด็ขาดมีหน่วยงาน

ท่ีปรึกษาของตนเอง หน่วยงานแต่ละหน่วยมีผูเ้ช่ียวชาญและมีอาํนาจสั่งการในหน่วยงานนั้นไดท้าํ

ใหง้านดาํเนินไปอยา่งสมํา่เสมอเหมาะสาํหรับบริษทัขนาดกลางหนา้ท่ีการงานแยกกนัอยา่งชดัเจน 

4) โครงสร้างองค์การแบบเมทริกซ์ (Matrix Organization) โครงสร้างองค์การทั้ง 3 แบบ

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ไม่มแีบบใดท่ีจะสนองความตอ้งการขององค์การไดค้รบถว้นบริบูรณ์โดยเฉพาะ

การงานท่ีมีลกัษณะซบัซ้อนยุ่งยากต้องการทกัษะและความชาํนาญในด้านเทคนิคสูงมากในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง ดงันั้นจึงมีการผสมผสานโครงสร้างแบบต่างๆเขา้ดว้ยกนัในองคก์ารเดียวกนัจดัตั้ง

เป็นโครงการเฉพาะข้ึน โดยจดัหน่วยงานตามหนา้ท่ีและทีมโครงการ สมาชิกของทีมโครงการจะถกู

รวบรวมจากแผนกต่างๆ มาอยู่ภายใต้การอาํนวยการของผูบ้ริหารโครงการ ผูบ้ริหารโครงการ

จะตอ้งรับผดิชอบต่อความสาํเร็จของโครงการและมีอาํนาจหน้าที่ต่อสมาชิกคนอืน่ๆขององค์การ           

เม่ือโครงการสาํเร็จเรียบร้อยสมาชิกของทีมงานรวมท้ิงผูบ้ริหารโครงการจะกลบัไปยงัแผนกงานเดิม  

ปัจจุบนัโครงสร้างแบบเมทริกซใ์ชก้นัมากกบัองคก์ารท่ีตอ้งการประสานงานและผลการปฏิบติังาน

ทางด้านเทคนิคสูงมาก เช่น บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ บริษัทที่ปรึกษาองค์การนาซา (NASA)     

กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.) ศนูยรั์กษาความปลอดภยั (ศรภ.) เป็นตน้ 

5) โครงสร้างองค์การแบบสูงและแบบกวา้ง การออกแบบโครงสร้างองค์การทั้ง 4 แบบ

ดงักล่าวมาแลว้ เป็นทางเลือกเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัภารกิจขององคก์ารส่ิงท่ีควรพิจารณาอีกประการ

หน่ึงคือ ความสูงและความกวา้งขององคก์าร ถา้โครงสร้างขององคก์ารมีการบงัคบับญัชากนัหลาย

ชั้นหลายระดบั กระบวนการทาํงานยอมล่าชา้แต่ถา้โครงสร้างโครงการมีระดับการสั่งงานน้อย

กระบวนการทาํงานยอ่มรวดเร็วกวา่ 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2553) นาํเสนอรูปแบบของโครงสร้างองคก์าร 4  แบบตามแนวคิดทฤษฎี

ของนกัวชิาการดงัต่อไปน้ี 

1) โครงสร้างระบบราชการ   

      โครงสร้างท่ีว่าน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Max Weber (1969, p.145) ผูเ้สนอ

หลกัการพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีแบบแผน (Bureaucracy) ซ่ึงมีผลทาํใหอ้งคก์าร

โดยทัว่ไปมีลกัษณะท่ีถกูจดัอยา่งไม่เป็นระบบมาเป็นองคก์ารท่ีถกูจดัใหมี้การบริหารอยา่งเป็นระบบ

โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพ 

ลกัษณะของโครงสร้างองค์การแบบน้ีมีนายคนเดียวอยู่บนยอดพีระมิด มีการรวมอาํนาจ 

การตดัสินใจไวท่ี้ผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการบริหารองคก์ารในภาพรวมคอยแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในองค์การ จึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บทราบและเห็นถึงความเป็นไปขององค์การ  
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ในภาพรวมมากที่สุด มีการทํางานและควบคุมตามสายการบังคับบัญชา โดยยึดกฎ ระเบียบ  

มาตรฐานกระบวนการท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้  มีการกาํหนดช่องทางการส่ือสารตามสายการบงัคบั

บญัชา และมีการกาํหนดบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจนโครงสร้างแบบระบบ

ราชการดงักล่าวน้ียงัสอดคลอ้งกบัโครงสร้างแบบหน้าท่ีเฉพาะ(Function Design) ของ Ramon J. 

Aldagและ Timothy M. Stearns (1987) อีกดว้ย 

2) โครงสร้างรัฐวสิาหกิจ 

     ลกัษณะของโครงสร้างองคก์ารแบบน้ีเป็นแบบมีนายหลายคน คือกรรมการนโยบายและ

กรรมการบริหารร่วมกนัทาํหนา้ท่ีในการบริหารองคก์าร มีการกระจายอาํนาจในการตดัสินใจมาก

ข้ึนกวา่โครงสร้างระบบราชการ โดยอาํนาจการตดัสินใจจะถกูกระจายไปยงัคณะกรรมการบริหาร

ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีอาจมาจากภายในองคก์ารหรือภายนอกองคก์ารก็ได ้ ลกัษณะของสาย

การบงัคบับญัชาจะสั้นลง มีการประสานงานแบบร่วมกนัมากข้ึน การรวมศูนยอ์าํนาจก็ยงัคงมีอยู่

เช่นเดิมแต่ถูกกระจายไปยงัคณะกรรมการบริหารมากข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะบางส่วนสอดคลอ้งกับ

โครงสร้างองคก์ารขนาดใหญ่แบบเคร่ืองจกัร (Machine Bureaucracy) ของ Henry Mintzberg 

3)  โครงสร้างมหาวทิยาลยัของรัฐ 

      ลกัษณะของโครงสร้างองคก์ารเป็นแบบผูบ้ริหารระดบัสูงทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บใชม้ากกว่า

ผูบ้งัคบับญัชา มีโครงสร้างองคก์ารเหมือนกบัพ่ีระมิดกลบัหวัท่ีเรียกว่า Collegial Organization หรือ 

Inverse Pyramid กล่าวคือ มีลกัษณะของการกระจายอาํนาจมากโดยอาํนาจในการตดัสินใจจะถูก

กระจายไปกับส่วนงานปฏิบัติระดบัล่าง (Operate Core) มีความเป็นประชาธิปไตยสูง มีความ

คล่องตวั และเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานระดบัล่างสามารถทาํงานไดอ้ย่างอิสระ มีความยืดหยุ่นใน

การทาํงาน  ผูป้ฏิบติังานระดบัล่างมีอาํนาจในการเขา้ไปมีบทบาทในการกาํหนดนโยบายวางแผนกล

ยุทธ์การทาํงานของตนเองและขององค์การด้วย โดยการเข้าไปเป็นกรรมการชุดต่างๆที่จะมี

ผลกระทบต่องานของตน ทาํหน้าท่ีกาํหนดกลยุทธ์องค์การเหมือนกนักับผูบ้ริหารระดับสูง โดย

ผูบ้ริหารระดับสูงมีหน้าที่ในการทาํให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางที่มีผลต่อ

องค์การโดยรวมซ่ึงมีลักษณะสอดคล้องกับโครงสร้างองค์การตามแบบวิชาชีพของ Henry 

Mintzberg 

4) โครงสร้างการบริหารแบบโครงการ 

     ลกัษณะโครงสร้างองค์การเป็นแบบเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีอาํนาจบงัคบับญัชาและผูที้่มี

ความรู้ความสามารถร่วมกนับริหารโครงการใดโครงการหน่ึง ซ่ึงเป็นการบริหารงานแบบชัว่คราว

หรือแบบโครงการ (Matrix or Project Management) โครงสร้างองค์กรมีลกัษณะยืดหยุ่นคล่องตวั 

และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงไดดี้ มีความเป็นทางการในทางปฏิบติังานน้อยและมีลกัษณะ

องค์การแบบ Organic โดยมีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจให้กบับุคลากรทุกส่วนขององค์การ 

(All Part) ไม่มีเกณฑ์ระบุวิธีการปฏิบติังาน ไม่มีการแบ่งลาํดบัขั้นการบงัคบับญัชาอย่างชดัเจน       
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มีการแบ่งงานตามความสามารถไปตามแนวนอนมาก ทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนประสานงานโดยตรง      

มีลกัษณะของทีมงานมากกว่าลกัษณะท่ีตายตัว สอดคลอ้งกับโครงสร้างแบบแมทริกซ์ (Matrix 

Design) ของ Ramon J. Aldagและ Timothy M. Stearns (1983) และโครงสร้างองคก์ารแบบเมทริกซ ์

(Matrix Organization) ของสมคิด บางโม (2538) 

4.3.3 งานวจิยัที่สนบัสนุนแนวคดิด้านโครงสร้างองค์การ 

         วรเดช  จนัทรศร และอุทยั เลาหวเิชียร (2529, หนา้ 34-40) วจิยัเร่ือง การจดัโครงสร้าง

และรูปงานขององค์การวิชาชีพ ในประเทศไทย : กรณีสภาทนายความ ได้เสนอแนวความคิด

พ้ืนฐานของการจดัโครงสร้างและรูปแบบงานท่ีสาํคญัไว ้13 ประการ สรุปไดด้งัน้ี 

1) เอกภาพในการปกครองบงัคบับญัชา (Unity of Command) หมายความว่าผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบั

บัญชาควรจะรายงานกับผูบ้ังคับบัญชาคนเดียวในแต่ละหน้าที่เพื่อให้การปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่สบัสน 

2) ขอบข่ายในการควบคุม (Span of  Control) ไดแ้ก่การพิจารณาว่าผูบ้งัคบับญัชาคนเดียว

ควรจะควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจาํนวนก่ีคนจึงจะมีการควบคุมงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) รูปแบบองคก์ารแบบปิระมิด (Scalar Principle) ตามหลกัทัว่ไปการจดัองค์การควรเป็น

รูปสามเหล่ียมปีระมิด คือมีชั้นการบงัคบับญัชาลดหลัน่ลงมา หมายความ ว่าผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งสูงถือ

ว่าเป็นผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบมากกว่าผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาลดหลัน่ลงตามลาํดบัชั้น

เหมือนรูปสามเหล่ียมปิระมิดหลกัน้ีมีประโยชนใ์ชส้าํหรับการควบคุมงาน 

4) หลกัเกณฑ์ที่เป็นการยกเวน้ (Exception Principle) หมายความว่างานบางประเภท

ผูบ้งัคบับญัชาไม่ควรเขา้ไปใส่ใจหรือหมกมุ่นคือ ไม่ควรเสียเวลาครุ่นคิดหรือปฏิบติั 

5) การจัดแบ่งงานเป็นกลุม่ (Departmentation) ซ่ึงอาจแบ่งออกเป็นตามวตัถุประสงค ์

(Purpose) กระบวนการของการผลิตสินคา้หรือบริการ (Process) สภาพภมิูศาสตร์ (Area) ลกูคา้หรือ

ผูรั้บบริการ (Clientele) ประโยชนข์องการจดัแบ่งงานเป็นกลุ่มกเ็พ่ือจะทราบวา่งานใดสามารถจะจดั

รวมเขา้กนัไดเพ่ือช่วยใหน้กับริหารควบคุมการปฏิบติังานไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน 

6) การกระจายอาํนาจ (Decentralization) เป็นการมอบการวินิจฉัยสั่งการบางเร่ือง หรือ

บางส่วนใหก้บัผูท่ี้อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่ หลกัในการกระจายอาํนาจคือ จะกระจายต่อเม่ือตอ้งการใหก้าร

ปฏิบติังานมีความรวดเร็วและการกระจายอาํนาจจะเป็นไปได้ต่อเมื่อผูป้ฏิบติัคือผูรั้บผิดชอบการ

ปฏิบัติงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่จะต้องรับผิดชอบและมีข้อมูลเพียงพอสาํหรับการ

ตดัสินใจ 

7) สายงานหลกัและสายงานช่วยอาํนวยการ (Line and Staff) ในการจดัองคก์ารควรคาํนึงถึง

งานประเภทสายงานหลกั (Line) และงานประเภทสายงานช่วยอาํนวยการ (Staff) เจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบสายงานหลกัคือ เจ้าหน้าที่แต่ละตาํแหน่งจะมีอาํนาจหน้าที่มากกว่าเจ้าหน้าที่อยู่ใน

ตาํแหน่งท่ีตํ่ากวา่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายงานช่วยอาํนวยการเป็นงานประเภทใหค้าํปรึกษา การแบ่งเจา้หนา้ท่ี
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เป็นสองประเภทดงักล่าว ก็เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานงานบางประเภทจาํเป็นตองมีผูป้ฏิบติั

โดยตรงและผูป้ฏิบติัดอ้งการผูท่ี้จะป้อนขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ 

8) อาํนาจหนา้ท่ี (Authority) คือสิทธิท่ีบุคคลไดรั้บเน่ืองจากดาํรงตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง

ตามลาํตบัชั้นการบงัคบับญัชาในองคก์าร 

9) อิทธิพล (Influence) หมายถึง การท่ีบุคคลหน่ึงมีผลต่อการกระทาํของอีกบุคคลหน่ึงโดย

การชกัจงู แนะนาํหรือโดยวธีิการอ่ืนใดซ่ึงอาจไม่รู้ตวั 

10) อาํนาจ (Power) คือศกัยภาพของกาํลงัท่ีบุคคลหน่ึงมีสมรรถนะในการท่ีจะมีอิทธิพลต่อ

การกระทาํของอีกบุคคลหน่ึง ศกัยภาพของกาํลงัคือกาํลงัทางจิตวทิยานัน่เอง 

11) การผกูพนัตนเองกบัองคก์าร (Identification with the Organization) หมายความว่าการ

ท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงปฏิบติังานร่วมในองคก์ารเพราะเห็นว่าเป้าหมาย ขององค์การเหมือนกบัของ

ตนเอง 

12) ความจงรักภกัดี (Loyalty) คือการที่บุคคลหน่ึงบุคคลใดมีความซื่อสัตยแ์ละผกูพนัต่อ

องค์การความจงรักภกัดีจึงเป็นสายใยท่ีจะเช่ือมโยงบุคคลให้เข้ากบัองค์การไดดี้ความจงรักภกัดี     

จะช่วยในการประสานการตดัสินใจโดยสามารถจะคาดคะเนไดว้่าสมาชิกในองค์การจะปฏิบติังาน

อยา่งไร 

13) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การมีความผูกพนั (Obligation) ต่องาน

ความรับผดิชอบมีความนยั 2 นัย นัยแรก เป็นความรับผิดชอบต่อภายนอก คือความรับผิดชอบต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา ผูรั้บบริการและสงัคมส่วนร่วม นยัท่ีสองเป็นความรับผิดชอบต่อภายใน ไดแ้ก่ความ

รับผิดชอบต่อศีลธรรมจรรยาบรรณ และมโนธรรมของแต่ละบุคคล พฤติกรรมองค์การมีผลจาก

กรอบของศีลธรรมจรรยาบรรณของคนในองคก์ารซ่ึงยอ่มจะส่งผลต่อการจดัองคก์ารดว้ย 

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองโครงสร้างองค์การแลว้  

ผูว้ิจยัจึงผูว้จิยัใชเ้ลือกใชแ้นวคิดหลกัของ ตินปรัชญพฤทธ์ิ (2553) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Max 

Weber (1969), Henry Mintzberg (1983), Ramon J. Aldag และ Timothy M. Stearns (1987),  วรเดช 

จนัทรศร และอุทัย เลาหวิเชียร (2529) ผูว้ิจัยจึงสรุปเป็นตวับ่งช้ีปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ารได้

จาํนวน 10  ตวัช้ีวดั ดงัต่อไปน้ี 
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1) ผูบ้ริหารมีอาํนาจในการสัง่การเพียงคนเดียว 

2) มีการทาํงานและควบคุมตามสายการบงัคบับญัชา 

3) ยดึกฎระเบียบเป็นหลกัในการทาํงาน 

4) มีคณะผูบ้ริหารท่ีร่วมกนัมีอาํนาจในการตดัสินใจ 

5) มีความจาํเป็นตอ้งมีสายการบงัคบับญัชา แต่ควรจะทาํใหส้ั้นลง 

6) มีการสัง่การและควบคุมการปฏิบติังานโดยคณะกรรมการบริหาร 

7) บุคลากรมีอาํนาจในการตดัสินใจในการปฏิบติัในส่วนท่ีตนรับผดิชอบ 

8) โครงสร้างมีความคล่องตวัในการทาํงาน 

9) บุคลากรทุกระดบัมีโอกาสกาํหนดกลยทุธแ์ละทิศทางท่ีมีผลต่อองคก์ร 

10) มีการติดต่อประสานงานภายใน 

 

4.4 การบริหารองค์การ 

      4.4.1  แนวคดิด้านการบริหารองค์การเพือ่ท้องถิ่น 

   เม่ือกล่าวถึงภารกิจของรัฐ แต่เดิมนั้นรัฐมีภารกิจ “เฝ้ายาม” คือรัฐมีหนา้ท่ีท่ีสาํคญั 

2 ประการ คือ ป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอกประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศแต่ต่อมารัฐสมยัใหม่ไดข้ยายภารกิจเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุกข์สุขของประชาชน

มากข้ึนโดยเขา้มาจดัการเร่ืองสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆภารกิจของรัฐสมยัใหม่จึงมี

มากและซบัซอ้นข้ึนเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนโดยรวม (บรรเจิด สิงคะเนติ, 

2551, หน้า 166) คาํกล่าวท่ีว่าน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดเชิงการบริหารแนวใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบั

เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน 

ในบริบทท่ีกาํลงัศึกษาน้ีเป็นเร่ืองของการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกบัองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวคิดเชิงการบริหารท่ีมีเกี่ยวขอ้งกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพื่อเป็นกรอบทิศทางใหผู้บ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมบริหารงาน

เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในท้องถ่ิน ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์การมี 

ส่วนร่วม และเกิดประโยชนสู์งสุดต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน 

แนวคิดและทฤษฎีในภาพรวมไดอ้ธิบายไวโ้ดยละเอียดแลว้ในหัวขอ้เร่ืองแนวคิดเกี่ยวกบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่สาํหรับหัวขอ้น้ีเป็นการอธิบายประเด็นปัจจยัในเชิงการบริหาร

องคก์ารซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัขอ้หน่ึงในงานวิจยั ผูว้จิ ยัไดป้ระมวลแนวความคิดในการบริหารงาน

ภาครัฐและสังเคราะห์กรอบแนวทางการบริหารท่ีเหมาะสมสาํหรับการวิจัยการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินคร้ังน้ีโดยสาํรวจแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 



124 
 

 

ประมวลจริยธรรมของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์อเมริกนั (American Society for Public 

Administration) กาํหนดกรอบจริยธรรมของสมาชิกซ่ึงเป็นผูบ้ริหารในองคก์ารภาครัฐใหรั้บผดิชอบ

และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณในวิชาชีพ (Spirit of Professional) ไว ้5 ข้อ ได้แก่ (D. H. 

Rosenbloom, R. S.Krarchuck& D. G. Rosenbloom, 2002, pp. 583-584) 

1) ตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ (Serve the Public Interest) 

2) เคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมาย (Respect the Constitution and the Law) 

3) มีความซ่ือสตัย ์(Demonstrate Personal Integrity) 

4) ส่งเสริมจริยธรรมในองคก์าร (Promote Ethical Organizations) 

5) มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวชิาชีพ (Strive for Professional Excellence) 

J. Denhardtและ R. Denhardt (2003, pp. 42-43) ไดเ้สนอหลกัการบริหารงานภาครัฐใน

กระแสของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยใหค้วามสาํคญักบัประชาชนผูรั้บบริการไวว้า่ 

1) การใหบ้ริการแก่ประชาชนไม่ใช่การกาํกบัดแูลเจา้หนา้ท่ีของรัฐจึงไม่เพียงแต่ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของประชาชนเท่านั้นแต่ตอ้งสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัประชาชนดว้ย 

2) การสาํรวจความสนใจและความตอ้งการของสาธารณชนเพื่อสร้างความสนใจร่วมและ

รับผดิชอบร่วมกนั 

3) การใหคุ้ณค่าแก่ประชาชนในฐานะของการเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผูป้ระกอบการ

โดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะยอมรับท่ีจะเป็นผูช่้วยเหลือสงัคมมากกว่าการเป็นผูจ้ดัการธุรกิจท่ีคิดและทาํ

เสมือนเงินงบประมาณเป็นเงินของตนเอง 

4) การคิดอย่างมีกลยุทธ์แต่ปฏิบติัอย่างเป็นประชาธิปไตยนโยบายและโครงการต่าง ๆ     

จะสนองความตอ้งการของสาธารณชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลหากมีการทาํงานร่วมกนั 

 5) การตระหนกัว่าการมีสาํนึกรับผิดชอบไม่ใช่เร่ืองง่ายเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่ควรสนใจแค่

เร่ืองของการทาํงานตามนโยบาย และการอยูร่อดของตนแต่ตอ้งสนใจเร่ืองของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ค่านิยมของชุมชน สงัคม บรรทดัฐานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพและประโยชน์สาธารณะ 

6) มีการสร้างค่านิยมร่วมดว้ยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง

นโยบายซ่ึงเป็นการสร้างความสมัพนัธแ์ละค่านิยมร่วมกนั 

 7) การคาํนึงว่าประชาชนเป็นผูมี้คุณค่า ไม่ใช่แค่ผลผลิตหน่วยงานภาครัฐจะประสบ

ความสาํเร็จในระยะยาวหากดาํเนินการดว้ยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างการเป็น

ผูน้าํร่วมกบัประชาชนบนพ้ืนฐานของการเคารพประชาชน 

 A. Downs (1968, p. 68) เห็นว่า ในทางการบริหารอุดมการณ์เป็นเคร่ืองมือที่มี

ประสิทธิภาพท่ีสุดในการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลและกลุ่มต่างๆ ทั้งในองคก์ารและนอกองคก์าร 

อุดมการณ์น้ีถกูกาํหนดข้ึนจากประสบการณ์ความสาํนึกร่วมกนัของคนในองคก์าร และการช้ีนาํของ

เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงเพ่ือใหเ้ป็นเคร่ืองช้ีนาํใหก้ารปฏิบติังานขององคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
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            P.G. Northouse (2001, pp.258-264) เห็นว่า การบริหารท่ีดีนั้นผูบ้ริหารตอ้งทาํงานอยู่บน

หลกัจริยธรรมของผูน้าํ (Principles of Ethical Leadership) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) การเคารพผูอ่ื้น (Respect Others) โดยยอมรับในความเช่ือ ทศันคติและค่านิยมที่แตกต่าง

กนั 

2) การใหบ้ริการผูอ่ื้น (Serve Others) โดยใหใ้นส่ิงท่ีดีและเป็นประโยชน์ 

3) ใหค้วามเท่าเทียม (Just) ตามความตอ้งการ ตามสิทธิ ตามความสามารถตามการเสียสละ 

และตามคุณธรรม 

4) มีความซ่ือสตัย ์(Honest) ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5) มุ่งสร้างชุมชน (Build Community) โดยมีเป้าหมายที่สังคมหรือชุมชนต้องการ

ร่วมกนั              

จากแนวคิดการบริหารภาครัฐดังกล่าว นาํมาสังเคราะห์ลกัษณะร่วมเป็นกรอบความคิด 

(Concept) และคาํจาํกดัความไดว้่าการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินของผูบ้ริหารองค์การ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือการบริหารงานท่ีมุ่งบรรลุเป้าหมายโดยคาํนึงถึงมิติดงัต่อไปน้ี 

             1) การคาํนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) หมายถึงการ

บริหารงานอยา่งมีระเบียบแบบแผน การทาํงานเป็นทีม การนาํความทนัสมยัมาใชใ้นงานการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูร่้วมงาน และความมุ่งมัน่ในความสาํเร็จ 

             2) ความรับผดิชอบต่อสงัคม (Responsiveness) หมายถึง ความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั การ

ตระหนักถึงปัญหาของสังคม ความรวดเร็วในการแกปั้ญหาและการมีเป้าหมายในการทาํงานที่

ชดัเจน 

             3) การตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน (Relevance) หมายถึงการ

ตอบสนองต่อประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งเท่าเทียมกนัการให้ความสาํคญักบัประชาชนกลุ่มน้อยและ

การแกปั้ญหาโดยคาํนึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของทอ้งถ่ิน 

             4) การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Participation) หมายถึงการยอมรับความ

แตกต่างทางความคิด การยอมรับฟังความเห็นจากประชาชน การเปิดเผยขอ้มูลและการยอมรับการ

ตรวจสอบจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

            5) ความซ่ือสัตย ์เป็นธรรมโปร่งใส (Honest, Justice & Transparency) หมายถึงการ

บริหารงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การไม่ทุจริต การยึดถือหลกัคุณธรรม (Merit) และความ

โปร่งใสในการบริหารงาน 

             6) ความมีจริยธรรมและเคารพกฎหมาย (Legality-Morality) หมายถึงการปฏิบติัตนภายใน

กรอบของกฎหมายและจริยธรรมเพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีของสงัคมดงันั้นจึงกาํหนดฐานคติของการวิจยั

ไวว้่าผูบ้ริหารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นผูน้ ําตามกฎหมายที่มาจากการเลือกตั้งโดย

ประชาชนและตอ้งรับผิดชอบต่อประชาชนตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายบญัญติัจึงตอ้งบริหารงาน
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เพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ินดว้ยการจดัสรรและกระจายคุณค่าให้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างเป็น

ธรรมตรงกบัความตอ้งการเหมาะสมกบัสภาพของแต่ละทอ้งถ่ินและใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วน

ร่วมทั้งในระดบันโยบายและระดับปฏิบัติไดอ้ย่างเต็มที่ซ่ึงจะตอ้งยึดถือประโยชน์สุขและความ

ตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั (Citizen Centric) ตามกรอบความคิดการบริหารงานทั้ง 6 มิติ 

 A. W. Lewis และ S. C. Gilman (2005, pp. 36-37) ไดศึ้กษาค่านิยมร่วม (Core Values) 

ของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for 

Economic Co-Operation and Development--OECD) ท่ีไดก้าํหนดค่านิยมร่วมของการบริหารภาครัฐ 

(Public Service) เพื่อให้เจา้หน้าท่ีของรัฐถือปฏิบติั ซ่ึงพบว่าในปี ค.ศ.2000 ประเทศต่างๆกาํหนด

ค่านิยมร่วมท่ีเหมือนกนัถึง 8 ประการ คือ 

1) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นกลาง (Impartiality) 

2) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย (Legality) 

3) ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีคุณธรรม (Integrity) 

4) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส (Transparency) 

5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

6) ปฏิบติัต่อผูรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนั (Equality) 

7) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ (Responsibility) 

8) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม (Justice) 

4.4.1 งานวจิยัที่สนับสนุน แนวคดิด้านการบริหารองค์การเพือ่ท้องถิ่น 

          นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ (2552) ได้ศึกษาแลว้พบว่าการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท่ีมีต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมกัเป็นเพียงการมีส่วนร่วมในเชิงรูปแบบโดยการถกู

ระดมและเขา้มามีส่วนร่วมโดยไม่เขา้ใจในแนวทางปฏิบติัในการมีส่วนร่วมทาํให้การมีส่วนร่วม

ของประชาชนโดยมากเป็นแบบการรับทราบการดาํเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(Inform) ซ่ึงนบัวา่เป็นการมีส่วนร่วมในระดบัท่ีเกือบจะตํ่าท่ีสุดซ่ึงรูปแบบการมีส่วนร่วมในปัจจุบนั

ยงัไม่ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงในฐานะพลเมือง 

วรียา เอี่ยมวิบูลย ์(2542) วิจัยเร่ืองศกัยภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลผลการวิจยัพบว่าคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบติัการพฒันาชนบท

ระดับตาํบลมีความคิดเห็นต่อศกัยภาพในกรปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตาํบลอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าตาํแหน่งของ

คณะทาํงานสนบัสนุนการพฒันาชนบทระดบัตาํบลมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัศกัยภาพในการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลอย่างมีวินัยสาํคญัทางสถิติส่วนตวั

แปรอ่ืนๆคือประสบการณ์ในการปฏิบติังานกบัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลความเช่ือใน

หลกัประชาธิปไตยและความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาํบลของ
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คณะกรรมการสนบัสนุนการปฏิบติังานพฒันาชนบทระดบัตาํบลไม่มีความสมัพนัธก์บัศกัยภาพใน

การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการบริหารองค์การเพ่ือ

ทอ้งถ่ินดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดหลกัจาก D. H. Rosenbloom, A.Downs (1968), R. S. 

Krarchuck& D. G. Rosenbloom (2002), J. Denhardt and R. Denhardt (2003), P.G. Northouse 

(2001), และ W. Lewis and S. C. Gilman (2005) ไดจ้าํนวน 10 ตวัช้ีวดั ดงัต่อไปน้ี 

 

1) ทาํงานเป็นทีม  

2) นาํความทนัสมยัมาใชใ้นงาน 

3) สร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูร่้วมงาน และความมุ่งมัน่ในความสาํเร็จ 

4) ตระหนกัถึงปัญหาของสงัคม ความรวดเร็วในการแกปั้ญหา 

5) ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งเท่าเทียมกนั 

6) ยอมรับความแตกต่างทางความคิด การยอมรับฟังความเห็นจากประชาชน 

7) ยอมรับการตรวจสอบจากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

8) บริหารงานอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  

9) ปฏิบติัตนภายในกรอบของกฎหมายและจริยธรรม 

10) ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 

 

4.5 ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ 

  4.5.1  ความหมายของภาวะผู้นํา 

          ความหมายของคาํวา่ “ภาวะผูน้าํ” ในทรรศนะของนกัวชิาการไทยมีผูใ้หนิ้ยามไวด้งัน้ี 

Ralph M. Stogdill (1974, p.411) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํคือความริเร่ิมและธาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้าง

ของความคาดหวงัและความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัของสมาชิกของกลุ่ม 

Paul Hersey และ Kenneth H. Blanchard (1993, p.186) กล่าวถึงภาวะผูน้ ําไวว้่าเป็น

กระบวนการใชอิ้ทธิพลในการปฏิบติังานของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมายภายใต้

สถานการณ์ท่ีกาํหนดไว ้ถา้สถานการณ์เปล่ียนแปลง ความเป็นผูน้าํรูปกระบวนการใชอิ้ทธิพลกต็อ้ง

เปล่ียนตามไปดว้ย 

B. M. Bass (1998, p.29) ไดแ้สดงความคิดเห็นไวว้า่ ภาวะผูน้าํคือกระบวนการเปล่ียนแปลง

ผูน้าํตอ้งเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของผูต้ามและตอ้งไดรั้บผลเกินเป้าหมายท่ีกาํหนดทศันคติ 

ความเช่ือ ความเช่ือมัน่ และความตอ้งการของผูต้ามตอ้งไดรั้บการเปลี่ยนแปลงจากระดบัตํ่าไปสู่

ระดบัท่ีสูงกวา่   



128 
 

 

Stephen P. Robbins (1989, p.314) กล่าวถึงภาวะผูน้าํไวว้า่ หมายถึงการมีความสามารถท่ีมี

อิทธิพลต่อกลุ่มเพ่ือท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้  

Tomas S. Bateman และ Scott A. Snell (1999, p.425) ระบุว่าผูน้าํคือวีรบุรุษผูม้าแกไ้ข

วิกฤติการณ์การเป็นผูมี้ส่วนสาํคญัในการสร้างองคก์าร การเป็นผูว้างแผนจดัการและการใหค้วามรู้  

Rensis  Likert (1964, pp. 237-238) ระบุว่าภาวะผูน้าํ คือแบบภาวะผูน้าํท่ีองค์กรตอ้งการ

ควรมีเทคนิคและทกัษะในการจดัการท่ีดีและในขณะเดียวกนัตอ้งมีจิตวิทยาในการจดัการเกี่ยวกบั

การสร้างความสมัพนัธมี์อิทธิพลในการจงูใจ ซ่ึงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะทาํใหอ้งคก์รนั้นมีประสิทธิภาพ

ในการทาํงานในท่ีสุด 

 ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2552, หนา้ 226)  กล่าวถึงภาวะผูน้าํว่า  หมายถึงกิจกรรมของการเขา้ไป 

มีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นเพ่ือใหบุ้คคลเหล่านั้นปฏิบติังานอยา่งเต็มใจและบรรลุวตัถุประสงตร่์วมกนั  

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551, หน้า 39) ให้ความหมายของภาวะผูน้ ําไวว้่า หมายถึง

พฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลคนหน่ึงท่ีจะชกันาํกิจกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั (Shared 

Gold) หรือเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลระหว่างผูน้าํ (Leaders) และผูต้าม(Follows) ซ่ึงทาํใหเ้กิด

การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั (Shared Purposes) หรือเป็นความสามารถท่ีจะ

สร้างความเช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนบุคคลเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 

 สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2550, หนา้ 256)  กล่าววา่ ภาวะการเป็นผูน้าํนั้นเป็น

เร่ืองของความสามารถและคุณลกัษณะของบุคคลท่ีจะใชอิ้ทธิพลโน้มน้าว ชกัจูง เปลี่ยนแปลง การ

กระทาํของบุคคลและกลุ่มใหส้ามารถรวมพลงัช่วยกนัทาํงานเพ่ือใหว้ตัถุประสงคข์ององคก์ารสาํเร็จ

ลุล่วงไปดว้ยดี   

 คณพศ สิทธิเลิศ (2550, หนา้ 25) ระบุว่า ภาวะผูน้าํหมายถึงการสร้างแรงดลใจ จูงใจความ

สามคัคีสร้างค่านิยม วฒันธรรมใหก้บัสมาชิกองคก์ารเพ่ือเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนองคก์าร 

  โดยสรุปแลว้ว่า ภาวะผูน้าํ (Leadership) คือความสามารถหรือศิลปะหรืออิทธิพลหรือ

กระบวนการในการชกัจูงใหผู้อ่ื้นในกลุ่มร่วมมือกนัปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององคก์ารหรือของตนอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความเตม็ใจความศรัทธาและกระตือรือร้น 

4.5.2  แบบและทฤษฎีภาวะผู้นํา 

         การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้าํโดยจาํแนกออกเป็น 3 

กลุ่ม ดงัน้ี (สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2550, หน้า 255-256), สมยศ นาวีการ (2549, 

หนา้ 159) 

กลุ่มที่ 1 ผู้นําตามลกัษณะผู้นํา (Trait Theory of Leadership)  

กลุม่ผูน้าํตามคุณลกัษณะผูน้าํน้ีให้ความสาํคัญกับคุณลกัษณะเฉพาะตัวในการเป็นผูน้ ํา   

เป็นหลกัทั้งทางดา้นกายภาพบุคลิกภาพและจิตใจของผูน้าํโดยมองวา่คนท่ีเป็นผูน้าํนั้นจะเป็นคนท่ีมี

บุคลิกพิเศษแตกต่างไปจากบุคคลธรรมดาทั่วไปเช่นมีความเฉลียวฉลาดมีอ ํานาจมีความ



129 
 

 

ทะเยอทะยานท่ีเหนือกว่าคนอื่นๆโดยทัว่ไปในระยะแรกเช่ือกนัว่าลกัษณะพิเศษเหล่าน้ีติดตวัมา    

แต่กาํเนิดแต่ต่อมาเช่ือว่าบุคลิกลกัษณะของคนส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้จึงสามารถสร้าง

และพฒันาไดซ่ึ้ง R. M. Stogdill (1974, pp.74-75) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะ 6 ประการของผูน้าํกลุ่ม  

น้ีไวอ้ยา่งน่าสนใจคือ 

1. คุณลกัษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ไดแ้ก่การพิจารณาลกัษณะของผูน้าํ

จากบุคคลิก (Physical) อายลุกัษณะท่าทางส่วนสูงและนํ้ าหนกัเป็นตน้ 

2. ภูมิหลงัทางสังคม (Social Background) ไดแ้ก่การพิจารณาจากภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ

สงัคมของผูน้าํ (Social Economic Background) โดยเนน้ในปัจจยัดา้นการศึกษาสถานภาพทางสงัคม

และการเขยบิฐานะทางสงัคมเป็นตน้ 

 3. สติปัญญาความรู้ความสามารถ (Intelligence) ไดแ้ก่การพิจารณาภาวะผูน้าํจากสติปัญญา

หรือความเฉลียวฉลาดการมีปฏิภาณไหวพริบ (Intellectual) ความรู้ความสามารถกบัสถานภาพความ

เป็นผูน้าํเป็นตน้ 

4. บุคลิกภาพ (Personality) ไดแ้ก่การพิจารณาตรวจสอบปัจจยัทางดา้นบุคลิกภาพโดยได้

เสนอแนะว่าผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพมกัจะมีบุคลิกภาพท่ีแสดงถึงความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นตน้ 

5. ลกัษณะท่ีเก่ียวกบังาน (Task-Related Characteristics) ไดแ้ก่การพิจารณาผูน้าํในลกัษณะ

ท่ีมีความตอ้งการสาํเร็จมีความรับผิดชอบสูงอุทิศตนเองให้กบังานอย่างเต็มท่ี (Task Orientation) 

และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นตน้ 

6. ลกัษณะต่างๆทางสังคม (Social Characteristics) ไดแ้ก่การพิจารณาผูน้าํในลกัษณะท่ี

ตอ้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างกระตือรือร้นมีทกัษะทางสังคมท่ีดี (Social Skill) เป็นผูท่ี้

ชอบการติดต่อพบปะสงัสรรคก์บับุคคลอ่ืนและใหค้วามร่วมมือกบับุคคลต่างๆดีเป็นตน้ 

กลุ่มที ่2 ผู้นําตามพฤตกิรรมผู้นํา (Personal Behavior Theory of Leadership)  

กลุ่มผูน้าํตามพฤติกรรมผูน้าํน้ีจะเน้นพฤติกรรมของผูน้าํเป็นสาํคญัโดยมองว่าพฤติกรรม

ผูน้าํเป็นตวับ่งช้ีใหเ้ห็นว่าผูน้าํคนนั้นๆมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผูน้าํมากน้อยเพียงใดโดย

พฤติกรรมของผูน้าํจะเก่ียวขอ้งกบั 3 เร่ืองสาํคญัคือมุ่งงานมุ่งคนและเขา้ใจสถานการณ์และรู้จกัปรับ

บทบาทของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของกลุ่มน้ีออกเป็นพฤติกรรมของผูน้าํ

จากการไดม้าโดยอาํนาจวธีิการใชอ้าํนาจของผูน้าํและผูน้าํตามความสามารถไดด้งัน้ี 

1. พิจารณาจากพฤติกรรมของผูน้าํจากการไดม้าโดยอาํนาจซ่ึงสามารถแบ่งพฤติกรรมของ

ผูน้าํแบบน้ีออกเป็น 3 แบบ (กวี วงศพุ์ฒ, 2535, หนา้ 23) คือ 

1.1 ผูน้าํแบบใชพ้ระเดช (Legalistic Leader) เป็นผูน้าํท่ีไดอ้าํนาจตามกฎหมายมกัใช้

อาํนาจท่ีตนมีอยูท่าํทุกอยา่งท่ีตนพอใจไม่มีการยดืหยุน่ยดึกฎระเบียบมาก 

1.2 ผูน้าํแบบใชพ้ระคุณ (Charismatic Leader) เป็นผูน้าํท่ีมิไดใ้ชอ้าํนาจท่ีตนมีอยูเ่ป็น

เครื่องมือในการบริหารแต่จะใช้ศิลปะการเป็นผูน้ ําโดยสร้างบารมีและสร้างศรัทธาจาก
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาข้ึนมาเองซ่ึงจะมีผลผลกัดนัให้ผูป้ฏิบติังานทาํงานดว้ยความเต็มใจการทาํงานใน

องคก์ารก็จะมีประสิทธิภาพ 

1.3 ผูน้ ําแบบสัญญาลกัษณ์หรือแบบพ่อพระ (Symbolic Leader) เป็นผูน้ ําท่ีลูกน้อง      

ยกยอ่งเคารพนับถือตามตาํแหน่งท่ีไดรั้บและเห็นว่าเป็นแบบอย่างแก่ลูกน้องไดผู้น้าํแบบน้ีมกัถูก

เชิญเป็นประธานในท่ีประชุมหรือเป็นสญัลกัษณ์ในการเปิด-ปิดงานต่างๆ เป็นตน้ 

2. พิจารณาจากวธีิการใชอ้าํนาจของผูน้าํซ่ึงเป็นผลงานวจิยัของ R.Lippitt  และ R. K. White 

(1960, pp.527-533) ไดแ้บ่งพฤติกรรมของผูน้าํแบบน้ีออกเป็น 3 แบบคือ 

2.1 ผูน้าํแบบเผดจ็การหรือแบบอตัตาธิปไตย (Authoritarian/Dictation Leader) ผูน้าํแบบ

น้ีจะตดัสินใจเพียงคนเดียวและจะแจง้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบผูน้าํตอ้งการความเช่ือฟังและปฏิบติั

ตามโดยทันทีจากผู ้ใต้บังคับบัญชาการมอบหมายงานจะมีน้อยมากผู ้ นําจะคอยควบคุม

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ดและจะเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายและวธีิการเพ่ือความสาํเร็จของเป้าหมาย

ลกัษณะผูน้าํแบบน้ีจะมีลกัษณะแบบขา้เก่งคนเดียวความคิดของผูน้าํตอ้งถกูตอ้งเสมอหรือแบบโทษ

ของผูอ่ื้นเท่าภเูขาโทษของเราเท่าเสน้ผมเป็นตน้ 

2.2 ผูน้าํแบบเสรีนิยมหรือปล่อยตามสบาย (Laissez Faire Leader) ผูน้าํประเภทน้ีจะให้

คาํแนะนําโดยทั่วๆไปว่าจะต้องทาํอะไรแลว้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผูใ้ต้บังคับบัญชากาํหนด

แนวทางปฏิบติัเองผูน้าํจะมีบทบาทในลกัษณะสมาชิกคนหน่ึงภายในกลุ่มจะไม่ใชอ้าํนาจตดัสินใจ

ใดๆลกัษณะผูน้าํแบบน้ีผูน้าํจะอยูไ่ปวนัๆ หน่ึงเท่านั้นการทาํงานในองค์การจะขาดประสิทธิภาพ  

ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นผูน้าํแบบงานไม่สนคนไม่สร้างเป็นตน้ 

2.3 ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ผูน้าํประเภทน้ีจะยอมให้กลุ่มของ

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเข้ามามีส่วนร่วมกาํหนดเป้าหมายและวิธีการที่จะนาํมาใช้เพื่อความสําเร็จของ

เป้าหมายผูน้าํเช่ือว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะให้ความสนับสนุนการตดัสินใจที่เกิดจากการที่พวกตนมี

ส่วนร่วมเป็นแบบผูน้าํที่ดีที่สุดใจกวา้งรับฟังความคิดเห็นผูอื้น่ยึดถือความคิดเห็นของกลุม่เหนือ

ความคิดเห็นของตนใจผูน้าํประเภทน้ีอาจเรียกวา่งานกส็นคนกส็ร้าง 

กลุ่มที ่3  ผู้นําตามสถานการณ์ (Situational Theory of Leadership)  

สถานการณ์และเวลาเป็นตวักาํหนดทาํใหเ้กิดสภาวการณ์เป็นผูน้าํข้ึนการเป็นผูน้าํข้ึนอยูก่บั

สถานการณ์ท่ีเป็นอยูส่ถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัยอ่มตอ้งการแบบภาวะผูน้าํท่ีต่างกนัดงันั้นผูน้าํแบบ

ใดแบบหน่ึงจึงไม่อาจเหมาะสมในทุกสถานการณ์ไดแ้ต่จะเหมาะสมในบางสถานการณ์เท่านั้น

Chester  IrvingBarnard (1962, pp. 92-102) ไดเ้สนอวา่คุณสมบติัผูน้าํท่ีสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้ได้

กบัทุกสถานการณ์ไดคื้อมีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งรวดเร็วและถกูตอ้งการจงูใจคนมีความ

รับผิดชอบและมีความฉลาดมีไหวพริบซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่หาไดย้ากเนื่องจากสถานการณ์และ

ส่ิงแวดลอ้มยอ่มมีไม่เหมือนกนัผูน้าํท่ีดีจะตอ้งศึกษาสถานการณ์ต่างๆให้ถ่องแทแ้ละตอ้งสามารถ
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ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์นั้นๆดว้ยแต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ผิดหลกัการและปรัชญาขององค์การ ดงันั้น

การปรับตวัของผูน้าํใหเ้ขา้กบัสถานการณ์จึงเป็นลกัษณะของผูน้าํท่ีดี 

จากลกัษณะและพฤติกรรมของผูน้าํทั้ง 3 กลุ่มท่ีกล่าวมาแลว้นั้นยงัไม่เป็นการเพียงพอต่อ

การบริหารจดัการงานในโลกยคุโลกาภิวตัน์ท่ีนับวนัจะยิ่งทวีความสลบัซบัซอ้นและมีความชุลมุน

วุน่วายตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงต่างๆเกิดข้ึนอยา่งมากมายผูน้าํหรือภาวะผูน้าํแห่งโลกในอนาคต

ควรจะตอ้งเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Change Leadership) โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงวฒันธรรม

ไปสู่ความคิดสร้างสรรคแ์บบใหม่ความคิดท่ีออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑเ์ดิมๆ เพื่อบริหารงานให้

เกิดความกา้วหนา้การเป็นผูน้าํท่ีดีตอ้งรู้จกัพดูสัง่งานหรือโนม้นา้วจิตใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหร่้วมมือ

และเต็มใจในการทาํงานการบริหารควรยึดความจริงมากกว่าความรู้สึกมีความสามารถในการ

ส่ือสารใชแ้รงจงูใจในการบริหารงานอีกทั้งผูน้าํจาํเป็นตอ้งไวต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาโดยตอ้งเตรียมความพร้อมเพ่ือกา้วไปสู่ 

1. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจสถานการณ์ทัว่ไปของโลกและประเทศ 

2. ตอ้งเป็นผูท่ี้รอบรู้และทศันคติท่ีดีต่องานในองคก์ร 

3. สามารถทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รไดดี้ 

4. สามารถดาํเนินงานร่วมกบัทีมงานการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงานในองคก์ร 

6. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาองคก์รใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี 

7. มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่มุ่งมัน่และอดทนในการปฏิบติังาน 

             8. มีความยดืหยุน่และตอบสนองการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

             นอกจากการศึกษาทฤษฎีตามกลุ่มดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ยงัมีการจาํแนกภาวะผูน้าํออกเป็น

แบบต่างๆ ต่อไปน้ี 

แบบตาข่ายการจดัการของ Robert R. Blake และ Jane S. Mouton    

ตาข่ายการจดัการ (Managerial Grid) นบัเป็นแนวการศึกษาเกี่ยวกบัประเภทของภาวะการ

เป็นผูน้าํซ่ึงเป็นท่ีกล่าวขวญัมากแนวทางหน่ึง ซ่ึงเสนอโดย  Robert R. Blake และ  Jane S. Mouton

ปรากฏว่าผลการศึกษาของสองท่านน้ีสนบัสนุนผูน้าํแบบสร้างทีมและถือเป็นแบบท่ีมีประสิทธิผล

มากท่ีสุด ซ่ึงเขาไดคิ้ดโครงการพฒันาทางการจดัการ (Managerial Development Program) ซ่ึงจะ

ช่วยพฒันาผูบ้ริหารใหเ้ป็นผูน้าํประเภทสร้างทีมได ้ และคิดวา่การเพ่ิมพนูประสบการณ์จะเป็นการ

ช่วยนกับริหารใหมี้ความสนใจในผูป้ฏิบติังานมากข้ึน อนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ  ซ่ึง Robert R. Blake and Jane S. Mouton (1964) ระบุว่าโครงการดงักล่าวมีดว้ยกนั 6 

ระยะ ดงัน้ี (สร้อยตระกลู(ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2550, หนา้  286)  

ระยะท่ี 1: กลุ่มสัมมนาในห้องปฏิบติัการ (Laboratory – Seminar Group) น้ีจะกระทาํใน

ระยะเวลา 1 อาทิตย ์ทั้งน้ีเพ่ือแนะนาํใหผู้น้าํไดรู้้จกัแนวกรศึกษาแบบตาข่ายการจดัการ รวมตลอดถึง
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ปรัชญาการศึกษา การฝึกผูน้ ําในห้องปฏิบัติการหรือห้องประชุมจะกระทาํโดยนักบริหารฝ่าย

ปฏิบติัการ (Line Managers) ของหน่วยงานผูซ่ึ้งมีความคุน้เคยกบัความคิดเก่ียวกบัตาข่ายการจดัการ

ดงักล่าว วตัถุประสงคส์าํคญัในการสัมมนาก็คือเพื่อวิเคราะห์และกาํหนดประเภทภาวะเป็นผูน้าํท่ี 

แต่ละคนเป็น 

ระยะท่ี 2: การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) น้ีจะเป็นการขยายเน้ือหาของระยะแรก ในระยะ

น้ีผูน้าํจากหน่วยต่างๆ จะมาอยู่รวมกนัในกลุ่มสัมมนา โดยผูน้าํของแต่ละหน่วยงานจะศึกษาและ

กาํหนดลกัษณะที่จะทาํให้บรรลุจุด 9.9 ประเด็นสําคญัของขั้นตอนน้ีก็คือการพฒันาความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทั้งหลาย 

ระยะที  ่3: ปฏิกิ ริยายาตอบโต้ระหว่างกลุม่ ในระยะปฏิกิริยาตอบโต้ระหว่างกลุ ่ม 

(Intergroup Interaction)น้ีจะเป็นการถกเถียงและการวิเคราะห์ระหว่างกลุ่มถึงคุณสมบติัของจุด 9.9 

และจะมีการสร้างสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงมีความตึงเครียดและความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มต่างๆ และ

สมาชิกจะทาํการวเิคราะห์สถานการณ์ดงักล่าว 

ระยะที ่ 4: การตั้ ง เ ป้าหมายขององค์การ ในระยะการตั้ ง เ ป้าหมายขององค์การ 

(Organizational Goal Setting) น้ี สมาชิกกลุ่มจะมีการถกเถียงและวิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆ            

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งเป้าหมายต่างๆ อาทิ ปัญหาเร่ืองกาํไร การควบคุมค่าใชจ่้าย เร่ืองความปลอดภยั

และอาจมีการตั้งเป้าหมายโดยกาํหนดวา่จะลดค่าใชจ่้ายลงถึง 20% ในอีก 6 เดือนขา้งหนา้ เป็นตน้ 

ระยะที่ 5: การบรรลุถึงเป้าหมาย ในระยะน้ีสมาชิกกลุ่มจะพยายามบรรลุตามเป้าหมาย 

(Goal Attainment) ตามท่ีตั้งไวใ้นระยะท่ี 4 และเช่นกนัในระยะแรก สมาชิกจะถกเถียงโดยมุ่งไปสู่

ประเดน็ต่างๆ เก่ียวกบัองคก์ารและศึกษาวา่จะทาํใหเ้ป้าหมายท่ีตั้งไวบ้รรลุผลในระยะต่อไปอยา่งไร 

ระยะท่ี 6: การคงไวซ่ึ้งความสมํ่าเสมอระยะน้ีจะเป็นระยะของความพยายามรักษาความ

สมํา่เสมอ (Stabilization) ในการปรับปรุงต่างๆ ท่ีมีโครงการ และแลว้จะมีการประเมินผลโครงการ

โดยทั้งหมดในระยะน้ีดว้ย 

เท่าท่ีกล่าวมาจะเห็นไดช้ดัว่าวิธีการแบบตาข่ายจดัการน้ีผกูสัมพนัธ์เร่ืองประสิทธิผลของ

งานและความพึงพอใจของบุคคลไวใ้นโครงการการพฒันาทางการจดัการน้ี โครงการน้ีมีลกัษณะ

เด่นคือเป็นโครงการที่มีนักบริหารฝ่ายปฏิบัติการเป็นผูด้าํเนินโครงการ มิใช่นักวิชาการหรือที่

ปรึกษาและจะใชแ้นวความคิดตาข่ายการจดัการ นอกจากนั้นการพฒันาจะกระทาํกบัสมาชิกในทุก

ระดบัชั้นการบงัคบับญัชา มิใช่จะพฒันาแต่ในระดบัหน่ึงเท่านั้น 

แบบภาวะผู้นําของ Dave Ulrich 

Dave Ulrich (1996, หนา้ 215-217 อา้งใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, ออนไลน์, 2012)  นกัวชิาการ

ดา้นบริหารธุรกิจระดบัโลกและเป็นศาสตราจารยป์ระจาํภาควิชาธุรกิจมหาวิทยาลยัมิชิแกนได้

กล่าวถึงผูน้าํที่จะประสบความสาํเร็จแห่งอนาคตว่าผูน้าํจะตอ้งเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ มีอุปนิสัย

ส่วนตวั ค่านิยมคุณลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความไวว้างใจและความผกูพนั (Trust and Commitment) 
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จากผูท่ี้เขานาํทางบุคคลซ่ึงเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดของความเป็นผูน้าํท่ีมีความน่าเช่ือถือ (Credibility 

Leader) คือภาวะผูน้ ําท่ีมีอยู่ในตัวของ มหาตมะ คานธี จากแนวทางในการดาํเนินชีวิตของเขา

ก่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือและทาํใหเ้ขาเป็นผูน้าํท่ีประสบความสาํเร็จ นอกจากคุณลกัษณะดา้นความ

น่าเช่ือถือแลว้ผูน้าํท่ีจะประสบความสาํเร็จในอนาคตจะตอ้งมีความสามารถ (Capability) คือสามารถ

สร้างสรรคง์านขององคก์าร โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบโครงสร้างปรับปรุงกระบวนการการทาํงาน

เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินงานไดส้าํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 

         

Dave Ulrich ไดน้าํเสนอแบบจาํลองความคิดภาวะผูน้าํในอนาคตว่า ‘‘Leadership Charge: 

Credibility x Capability’’ ซ่ึงหมายถึง ผูน้าํที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตต้องเป็นบุคคล            

ท่ีน่าเช่ือถือประกอบกบัมีความสามารถในการสร้างสรรค์งานขององค์การดว้ยผูน้าํบางคนถูกสอน

ใหเ้ป็นผูท่ี้มีความน่าเช่ือถือโดยพฒันาพฒันาอุปนิสยัท่ีดีในการดาํเนินชีวิตให้ทรงไวซ่ึ้งความดีและ

สร้างเสริมบุคลิกภาพท่ีเป่ียมดว้ยจริยธรรม คุณลกัษณะส่วนตนเหล่าน้ีคือความงามสง่าและความมี

เกียรติ แต่อยา่งไรก็ตามเป็นเพียงผูน้าํท่ีมีความน่าเช่ือถือเพียงอย่างเดียวจะไม่มีความสาํคญัเพียงพอ

สาํหรับการเป็นผูน้าํในอนาคตเพราะวา่ความผกูพนันบัถือส่วนตวันั้นไม่สามารถคํ้ าจุนภาวะผูน้าํได้

ในอีกมุมหน่ึงผูน้าํบางคนมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนองค์การ โดยการระดมทรัพยากรตั้ง

วิสัยทัศน์ ออกแบบระบบ ปรับกระบวนการการบริหารและสร้างความรับผิดชอบที่สามารถ

ตรวจสอบได ้ 

             ความน่าเช่ือถือ (Credibility) และดา้นความสามารถ (Capability) สามารถอธิบายไดเ้ป็น 2 

ดา้นคือดา้นท่ี 1 ความน่าเช่ือถือ และดา้นท่ี 2 ความสามารถซ่ึงทั้งสององคป์ระกอบน้ีเป็นกรอบใหญ่

ของความต้องการที่มีต่อภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหาร ผูน้ ําควรจะแสดงออกถึงความน่าเชื่อถือและ

ความสามารถท่ีจะก่อใหเ้กิดความศรัทธาและการกระทาํในการแกปั้ญหาผูน้าํท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว

จะเป็นผูน้าํท่ีดีเลิศ เพราะจะเป็นผูซ่ึ้งสามารถสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งตลอดไปและขั้นตอนท่ีจะ

ก่อใหเ้กิดความน่าเช่ือถือของผูน้าํและความสามารถเชิงบริหารจดัการนั้นสามารถสรุปไดด้งัน้ีคือ 

              ประการท่ี 1 การสร้างคุณลกัษณะที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ (Credibility Building) ไดแ้ก่

การเป็นผูน้าํท่ีรู้จกัการประเมินตนเอง (Assessment) โดยการวิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของตนซ่ึงจะทาํ

ใหผู้น้าํรู้จกัตนเองไดดี้พอและนาํไปสู่การพฒันาตนเองให้มีความกา้วหน้า เป็นผูท่ี้มีความสามารถ

ในการส่ือความ (Articulation) ผูน้าํจะตอ้งนาํเสนอความคิดของตนเองและเป้าหมายขยององค์การ

ให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นผูที้ ่สามรถจัดสรรตารางเวลาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

(Allocation) ผูน้าํที่ไม่มีเวลาสาํหรับคนอืน่นั้นจะเป็นผูที้่ประสบความลม้เหลวในการสร้างความ

น่าเช่ือถือให้กบัองค์การโดยผูน้าํจาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้ในส่ิงท่ีตนมุ่งหวงัอย่างชดัเจนและทุ่มเทให้กับ   

ส่ิงท่ีสําคัญในลาํดับแรกก่อนนอกจากนั้ นแล้วยงัต้องเป็นผูที้ ่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้

(Accountability) ผูน้าํจะตอ้งทาํในส่ิงท่ีมุ่งหวงัให้เป็นจริงไดโ้ดยสามารถตรวจสอบไดจ้ากผลการ

ดาํเนินงาน เพ่ือก่อใหเ้กิดการยอมรับจากสาธารณชน 
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              ประการท่ี 2 การสร้างความสามารถในการบริหารการจดัการองคก์าร (Capability Building) 

ไดแ้ก่ ผูน้าํตอ้งมีความสามารถในการประเมินองคก์าร (Assessment) โดยจะตอ้งมีความสามารถใน

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์การ โดยปราศจากอคติซ่ึงจะช่วยให้เกิดการบริหารงานใน

ทิศทางท่ีควรจะเป็นซ่ึงเกิดจากความสามารถของผูน้าํในการนาํเสนอทิศทางหรือเป้าหมายของ

องค์การไดอ้ย่างชัดเจน (Articulation) ความสามารถในการจดัสรรทรัพยากร (Allocation) ซ่ึง

เปรียบเสมือนการจดัสรรพลงังานใหแ้ก่องคก์ารโดยเนน้การสร้างความสามารถในการแข่งขนัดว้ย

การจดัฝึกอบรมการสร้างทีมงานเพื่อร้ือปรับระบบกระบวนการทาํงานและการแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารซ่ึงกนัและกนั  นอกจากนั้นแลว้ผูน้าํยงัตอ้งใหค้วามสาํคญัหรือเอาใจใส่ (Attention) ต่อการ

จัดลาํดับความสําคัญของงาน มีการติดตามงานและสร้างวฒันธรรมใหม่ในการแก้ปัญหาของ

องค์การด้วยและข้อสุดท้ายคือการสร้างระบบความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได ้

(Accountability) นัน่กค็ือ มีการรายงานผลความกา้วหนา้ของงานเพ่ือสามารถวเิคราะห์นัน่เอง 

แบบภาวะผู้นําของ James M.Kouzes และ Barry Z.Posner 

James M.Kouzes และ Barry Z.Posner(1997, pp.172-175) ไดท้าํการวจิยัเป็นเวลากว่า 10 ปี

เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํ โดยไดส้าํรวจความคิดเห็นจากคนกวา่ 20,000 คนท่ีอาศยัอยู่ใน 4 ทวีป 

อนัได้แก่ อเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เพื่อจะสรุปหาว่าอะไรคือคุณลกัษณะที่ผูน้ ํา

จาํเป็นตอ้งมีและในท่ีสุดก็สรุปคุณลกัษณะสาํคญัได ้4 ประการเรียงตามลาํดบัจากคุณลกัษณะท่ีถูก

เลือกมากท่ีสุดดงัน้ี 

 1) จะตอ้งมีความจริงใจ (Being Honest) การท่ีคนจะร่วมหัวจมทา้ยไปกบัผูน้าํไดน้ั้นส่ิง

สาํคญัอนัดบัแรกกคื็อ เขาจะตอ้งไวใ้จ (Trust) ในผูน้าํของเขาไดค้วามไวใ้จที่ว่าน้ีจะวดักนัจากส่ิงที่

ผูน้าํพูดและปฏิบติั หากผูน้าํพูดไวอ้ย่างหน่ึงแลว้ไปทาํอีกอย่างหน่ึงความไวใ้จก็คงจะไม่เกิดข้ึน

นอกจากนั้นส่ิงที่ผูน้าํพูดและทาํจะตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของค่านิยมที่กาํหนดไวแ้ละจะตอ้งยืนหยดั   

อยูบ่นหลกัการท่ีถกูตอ้ง 

           2) จะตอ้งสามารถมองไปขา้งหน้า (Being Forward-Looking) ผูน้าํกบัเร่ืองทิศทางเป็นส่ิง   

คู่กนัเพราะการนาํนั้นหมายถึงการมุ่งไปทิศทางใดทิศทางหน่ึงผูน้าํจะตอ้งเป็นผูท่ี้มองเห็นเป้าหมาย  

ท่ีกาํลงัจะมุ่งไปและสามารถส่ือภาพของเป้าหมายนั้นใหทุ้กคนเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

              3) จะตอ้งสามารถชนะใจ (Being Inspiring) และทาํใหทุ้กคนรู้สึกกระตือรือร้นเกิดพลงัและ

มีความหวงัสาํหรับส่ิงท่ีดีว่าในอนาคตผูน้าํจะตอ้งสามารถส่ือภาพของเป้าหมายออกมาในรูปแบบ   

ที่ทาํให้ทุกคนมีความตอ้งการที่จะไปให้ถึงจุดนั้นการนาํที่แท้จริงนั้นจะตอ้งไม่มีการบังคบัข่มขู่   

และบีบคั้นหากแต่ตอ้งมีความสมคัรใจของทุกคน 

              4) จะต้องเป็นผูที้่มีความสามารถ (Being Competent) คือทาํให้ทุกคนเช่ือมัน่ได้ว่าจะ

สามารถพาพวกเขาไปไดต้ลอดลอดฝ่ังและถึงท่ีหมายไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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คุณสมบัติทั้ ง 4 ประการน้ีเมื ่อนํามารวมกันแล้วจะได้ส่ิงที่เรียกว่า ความน่าเชื่อถือ 

(Credibility) ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะที่จาํเป็นอย่างยิ่งสาํหรับผูน้าํทุกคนการที่เราจะเชื่อผูน้าํสักคน

หน่ึงนั้นหมายถึงวา่เราจะตอ้งเช่ือวา่เขาเป็นคนท่ีปากกบัใจตรงกนั เขาจะตอ้งทาํในส่ิงท่ีเขาพดูตวั เรา

เองกก็ระตือรือร้นและต่ืนเตน้กบัการเดินไปสู่ทิศทางท่ีเขานาํไปตลอดจนมีความสามารถท่ีจะนาํเรา

ไปยงัจุดนั้นไดค้วามน่าเชือ่ถือเป็นตน้ตอสาํคญัที่จะทาํให้เกิดความจงรักภกัดี (Loyalty) เกิดพนัธะ

สัญญา (Commitment) และเกิดพลงั (Energy) ผูน้าํที่แทจ้ริงจึงมิใช่ผูที้่ทาํหน้าที่เพียงแค่ช้ีน้ิว หรือ

ออกคาํสัง่บงัคบัโดยอาศยัอาํนาจหรือตาํแหน่ง หากแต่วา่จะตอ้งเป็นผูช้ี้นาํและคอยกระตุน้ให้ทุกคน

อยากทาํตอ้งการท่ีจะทาํ ซ่ึงความสามารถท่ีจะทาํเช่นน้ีไดจ้ะข้ึนอยูก่บัความน่าเช่ือถือ (Credibility) 

ของผูน้าํนั้นเอง   

 นอกจากหนา้ท่ีของผูน้าํท่ีจะตอ้งปรับคุณลกัษณะส่วนตนแลว้  James M.Kouzes และ Barry 

Z.Posner  ยงัไดก้ล่าวสรุปไวอ้ยา่งละเอียดเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูน้าํจะตอ้งยึดถือปฏิบติัเก่ียวกบัภารกิจหลกั  

5 ประการ ท่ีมีต่อองคก์าร ดงัน้ี คือ 

              ประการท่ี 1 ตอ้งกลา้ท่ีจะทา้ทายกระบวนการทาํงาน (Challenging the Process) ดว้ยการ

มองงานทุกงานให้เป็นส่ิงที่ท้าทาย เพื่อจะหาโอกาสเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พฒันาโดยไม่ยึดติด    

กบัธรรมเนียมปฏิบติั และหมัน่ตั้งคาํถามทุกคร้ังเม่ือพบกบัส่ิงท่ีหยดุน่ิงไม่มกีารเปล่ียนแปลงตอ้งทาํ

ตวัให้ฉีกแนวออกจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํส่งเสริมให้เกิดแนวคิดและนวตักรรมใหม่กลา้ท่ีจะ

ทดลองทาํกลา้ท่ีจะเส่ียงและพร้อมท่ีจะเรียนรู้จากความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

             ประการท่ี 2 ตอ้งเหน่ียวนาํชกัจูงให้เกิดวิสัยทศัน์ร่วม (Inspiring a Shared Vision) ดว้ยการ

ให้ภาพของอนาคตที่ดี และสดใสกว่าที่เป็นอยู่ ตลอดจนสามารถชักจูงและโน้มน้าวคนให้ไปสู่

วสิยัทศันร่์วมกนัได ้ดว้ยการสร้างค่านิยม ความสนใจ ความหวงั ความฝัน และพลงัสู่อนาคตร่วมกนั 

              ประการท่ี 3 ตอ้งช่วยทาํใหค้นอ่ืนสามารถท่ีจะปฏิบติัได ้(Enabling Others to Act) โดยการ

ทาํหนา้ท่ีเสมือนพ่ีเล้ียง ท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม ประสานเพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจท่ีอยู่

บนพ้ืนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจดว้ยการเสริมสร้างคนให้มีส่วนร่วมในการวางแผนและสามรถ

ตดัสินใจดว้ยตนเองให้การสนับสนุนและมอบหมายงานที่สาํคญัให้ทาํจนผูป้ฏิบัติงานเกิดความ

มัน่ใจในความสามารถของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิง่มองตวัเองวา่เป็นส่วนสาํคญัของทีม 

 ประการท่ี 4 ตอ้งปูทางนาํดูให้เป็นตวัอย่าง  (Modeling the Way) คือไม่ใช่เพียงแค่พูดแต่

ตอ้งทาํตวัเป็นตวัอยา่ง เช่น ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์หรือค่านิยมท่ีกาํหนดไวมี้ความจริงใจ และตั้งใจท่ี

จะทาํให้ดี ถึงแมว้่าจะมองว่าเป็นชยัชนะเพียงเล็กน้อยก็ตามโดยถือว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงแสดงถึง

ความกา้วหนา้และเป็นรากฐานสาํคญัสาํหรับสร้างพนัธะสญัญาเพ่ือชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ต่อไป 

              ประการท่ี 5 ตอ้งเสริมสร้างกาํลงัใจ (Encouraging the Heart)  เพื่อทาํใหทุ้กคนในทีมพร้อม

ท่ีจะมีส่วนช่วยทาํงานใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ผูน้าํจะตอ้งไม่ลืมหรือมองขา้มส่ิงเหล่าน้ี และ
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ไม่ลืมท่ีจะใหร้างวลั กล่าวขอบคุณจดังานฉลองหรือทาํอะไรกไ็ดท่ี้ทาํใหพ้วกเขาเหล่านั้นไดรู้้สึกว่า

เป็นเพราะพวกเขานั้นเองงานจึงสาํเร็จหรือเป็นจริงข้ึนมาได ้

 แบบของผู้นําตามทฤษฎี 3 มติ ิ(The 3-D Theory) ของ William J. Reddin 

 William J. Reddin (1970, pp.61-237) เจ้าของแบบของผูน้ ําตามทฤษฎี 3 มิติ คือ

ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งแบบของผูน้าํกบัสถานการณ์ในแบบของผูน้าํท่ีมีอยูแ่ลว้อยู ่2 มิติ ไดแ้ก่การมุ่ง

งาน หมายถึง การใหค้วามสาํคญักบัโครงสร้างความสมัพนัธข์องงาน  และการมุ่งความสมัพนัธห์รือ

มนุษยสมัพนัธ์นั้นจะใหค้วามสาํคญักับการสร้างและการรักษา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลไว ้

องคป์ระกอบทั้ง 2 น้ีก่อใหเ้กิดความเป็นผูน้าํ 4 แบบ ดงัต่อไปน้ี  

 1) แบบมุ่งเกณฑ ์(Separated Style) เป็นผูน้าํท่ีให้ความสาํคญักบังานและสัมพนัธภาพ

กบัผูร่้วมงานตํ่า เป็นผูน้ ําท่ีมีลกัษณะปลีกตัว ให้ความสนใจอย่างมากในเร่ืองการแก้ไขส่ิงต่างๆ       

ท่ีออกนอกกรอบให้เขา้รูปเข้ารอย ชอบใชก้ารรายงานมากกว่าการพูดคุย ใช้การส่ือสารน้อยใน     

ทุกทางและใหค้วามสนใจอยา่งมากในเร่ืองของกฎเกณฑแ์ละกรรมวธีิต่างๆ ทาํงานอยา่งระมดัระวงั 

เป็นนกัอนุรักษนิ์ยม ยึดกระบวนการและขอ้เท็จจริง เจา้ระเบียบ ชอบวางกฎเกณฑ์ต่างๆ ยึดความ 

ถูกต้องแน่นอน ไม่ชอบการยืดหยุ่น มีความสุขุมรอบคอบ อดทน ใจเย็น  มุ ่งผลงานตํ่ า มุ ่ง

ความสมัพนัธสู์ง  

 2)  แบบมุ่งงาน (Dedicated Style) เป็นผูน้ ําที่ให้ความสําคัญกับงานสูงแต่ให้

ความสาํคญั ในเร่ืองสัมพนัธภาพกบัผูร่้วมงานตํ่า ผูน้าํประเภทน้ีประเมินค่าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ดว้ยการพิจารณา ผลงานหรือผลผลิต ทาํงานในรูปของคณะกรรมการ แสดงความกระตือรือร้นใน

การทาํงาน และชอบคิดริเร่ิม ชอบการประเมิน ชอบการแนะนาํ ผูน้าํแบบน้ีเช่ือว่าการใหร้างวลัเป็น

ส่ิงสาํคญัในการสร้างอิทธิพลต่อคนอ่ืนและยงัเช่ือวา่การลงโทษเป็นมาตรการสาํคญัท่ีจะหยุดย ั้งการ

กระทาํท่ีไม่สมควร ความเช่ือมัน่ในตนเองสูงและชอบใชอ้าํนาจ  

 3)  แบบมุ่งสัมพนัธ์ (Related Style) เป็นผูน้าํท่ีใหค้วามสาํคญักบัผูร่้วมงานสูงแต่ให ้

ความสาํคญักบัความสาํเร็จของงานตํ่า เนน้มนุษยสมัพนัธเ์ป็นหลกัในการทาํงาน เป็นคนเรียบร้อย 

ชอบการสนทนา มีลกัษณะเป็นมิตรกบัทุกคน เป็นกนัเอง เห็นใจคนอ่ืน ไม่โออ้วดตนเอง ชอบสร้าง

บรรยากาศในการทาํงานให้มีความรู้สึกมัน่คง พยายามลดความขดัแยง้ ไม่ชอบใชว้ิธีการลงโทษ 

ชอบสนับสนุนผูใ้ต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกโอกาส และมีลักษณะเป็น              

นกัประสานงานท่ีดี  

 4) แบบมุ่งประสาน (Integrated Style)  เป็นแบบผูน้าํท่ีใหค้วามสาํคญักบัผูร่้วมงานและ

งานไปพร้อมๆ กนั เท่าๆ กนั  เป็นผูน้าํท่ีประสานแบบมุ่งงานและแบบมุ่งสมัพนัธเ์ขา้ดว้ยกนั  ชอบมี

ส่วนร่วมในการทาํงาน ชอบการประชุม ชอบการติดต่อส่ือสารแบบ 2 ทาง มุ่งอนาคตมากกว่าอดีต

หรือปัจจุบนั ชอบทาํงานเป็นทีม ไม่ห่วงเร่ืองอาํนาจ กาํหนดหน้าท่ีของบุคคลจากความมุ่งหมาย 

อุดมคติ เป้าหมายและนโยบาย เป็นผูป้ระสานความตอ้งการของแต่ละบุคคลกับเป้าหมายของ
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องคก์าร ใชว้ธีิการจงูใจทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกวา่ไม่ถกูบีบบงัคบั เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพ่ือความมีประสิทธิภาพของงาน จดัเป็นผูน้าํแบบอุดมคติ  

 ส่วนมิติประสิทธิผลนั้นจะเพ่ิมเขา้ไปเป็นมิติที่ 3 ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่าวโดยสรุปถึงประเภท

ภาวะการเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลมากกว่าและประเภทภาวะการเป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิผลน้อยกว่า 

ดงัน้ี 

 ประเภทผูน้าํท่ีมีประสิทธิผล คือ 

 1)  นกับริหาร (Executive) ผูน้าํแบบน้ีจะมีความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในเร่ืองของงาน

และสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล นักบริหารแบบน้ีจะเป็นผูจู้งใจที่ดี มีการวางมาตรฐานที่สูง 

ตระหนกัในความแตกต่างของบุคคลและการใชก้ารทาํงานเป็นทีม 

 2) นกัพฒันา (Developer) ผูน้าํแบบน้ีจะใหค้วามสาํคญัแก่เร่ืองสมัพนัธภาพระหวา่งมนุษย์

มากท่ีสุด แต่ใหค้วามสนใจกบังานนอ้ยท่ีสุด นกับริหารแบบน้ีจะมีความไวว้างใจในคนอ่ืนอยา่งมาก 

และจะเขา้เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนในฐานะเอกบุคคล 

 3)  นกัเผด็จการแบบใชพ้ระคุณ (Benevolent Autocrat) ผูน้าํแบบน้ีจะให้ความสนใจอย่าง

มากกบังาน และใหค้วามสนใจเร่ืองสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลนอ้ย นกับริหารแบบน้ีจะทราบดีว่า 

อะไรเป็นส่ิงท่ีเขาตอ้งการ และจะทาํให้บรรลุผลไดอ้ย่างไรโดยไม่ทาํให้ความสนใจน้อยทั้งเร่ือง

ระเบียบ ตลอดจนควบคุมสถานการณ์โดยการใชก้ฎระเบียบต่างๆ  

 ประเภทผูน้าํท่ีไม่มปีระสิทธิผล คือ 

 1) ผูป้ระนีประนอม (Compromiser)  ผูน้าํแบบน้ีจะมีความสนใจอย่างมากทั้งในแง่งาน

และสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลในสถานการณ์ท่ีตอ้งการเนน้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือไม่เนน้อะไรเลย

กต็าม ผูน้าํแบบน้ีจะเป็นผูต้ดัสินใจท่ีไม่ดีและอ่อนไหวต่อแรงบีบคั้นมาก 

 2) นักบุญ (Missionary)  ผูน้าํแบบน้ีจะให้ความสาํคัญแก่ทั้งเร่ืองคนและสัมพนัธภาพ

ระหวา่งบุคคลมากท่ีสุด แต่ใหค้วามสนใจกบัเร่ืองงานนอ้ยท่ีสุด ในสถานการณ์พฤติกรรมบุคคลไม่

มีความเหมาะสม นกับริหารแบบน้ีจะใหค้วามสาํคญัเร่ืองสามคัคีปรองดองกนั 

 3) นักเผด็จการ (Autocrat)  ผูน้ ําแบบน้ีจะให้ความสนใจกับงานมากที่สุด แต่ให้ความ

สนใจกบัเร่ืองสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลน้อยท่ีสุด ในสถานการณ์ท่ีซ่ึงพฤติกรรมบุคคลมีความ

เหมาะสมหรือไม่ก็ตาม ผูน้าํแบบน้ีจะไม่มีความสนใจในบุคคลอื่น แต่จะสนใจอยู่เฉพาะกบังาน

เหล่านั้น 

 4) ผูท้ิ้งงาน (Deserter) ผูน้ ําแบบน้ีจะให้ความสนใจน้อยที่สุด ทั้ งเร่ืองงานและเร่ือง

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ที่ซ่ึงพฤติกรรมมีความไม่เหมาะสม ผูน้าํแบบน้ีจะมี

ลกัษณะเฉยๆ ไม่ยุง่กบัใคร 
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              ระบบการจดัการ  4  ระบบ  ของRensis Likert 

 Rensis  Likert (1967, pp.3–12) ผูอ้าํนวยการของสถาบนัวิจยัทางสังคมของมหาวิทยาลยั

มิชิแกนไดพ้ฒันาวธีิการศึกษาท่ีเป็นแนวต่อเน่ืองในความเป็นผูน้าํตั้งแต่ผูน้าํแบบเผด็จการไปจนถึง

ผูน้าํแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี  

 ระบบที่ 1 เผด็จการแบบเอารัดเอาเปรียบ  (Axploitative Autocratic) นักบริหารท่ี

ทาํงานดว้ยแนวทางระบบท่ี 1 น้ี จะมีลกัษณะเผด็จการโดยยดึถือตนเองเป็นท่ีตั้งเป็นอยา่งมาก เขาจะ

ไม่มีความไวใ้จในผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเลย ฝ่ายผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็รู้สึกไม่เป็นอิสระเลยท่ีจะถกเถียงเร่ือง

ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัผูบ้งัคบับญัชา ฝ่ายผูบ้งัคบับญัชากไ็ม่นาํความคิดหรือความเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

มาแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบังานและมกัจะพยายามเอารัดเอาเปรียบผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมอ 

 ระบบท่ี 2 เผด็จการแบบใชพ้ระคุณ  (Benevolent  Autocratic) นักบริหารท่ีทาํงานดว้ย

แนวทางระบบท่ี 2 น้ี จะมีลกัษณะเผด็จการเช่นกนั  แต่น้อยกว่านักบริหารที่ทาํงานดว้ยแนวทาง

ระบบแรก นักบริหารท่ีทาํงานในลกัษณะเผด็จการแบบใชพ้ระคุณน้ีจะมีความเช่ือมัน่และมีความ

ไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูบ่า้ง แต่วา่ไม่มากนกั  ฝ่ายผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็รู้สึกไม่เป็นอิสระมากนกั  

ที่จะถกเถียงกับผู ้บังคับบัญชาเกี ่ยวกับงาน ฝ่ายนักบริหารก็ไม่ค่อยนําความคิดเห็นของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาใชใ้นการแกปั้ญหา เขาจะทาํการควบคุมอย่างเขม้งวดและไม่มอบหมายหน้าท่ี

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา  แต่ในทางปฏิบติัผูบ้งัคบับญัชาจะกระทาํดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสมือนนายท่ีดี

ของบ่าวหรือพ่อปกครองลกู 

 ระบบท่ี 3 แบบมีส่วนร่วม (Participative) นักบริหารท่ีทาํงานดว้ยแนวทางระบบท่ี 3 น้ี  

จะใชว้ธีิการปรึกษาหารือ (Consultation) ในการทาํงานแบบน้ีผูบ้ริหารจะมีความเช่ือมัน่และมีความ

ไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากทีเดียว แต่กไ็ม่มากถึงท่ีสุด ดงันั้นการบริหารแบบน้ีจะขอความคิดเห็น

ต่างๆ จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาใชป้ระกอบการตดัสินใจ แต่เขากส็งวนอาํนาจการตดัสินใจไวท่ี้ตวัเขา 

 ระบบท่ี 4 แบบประชาธิปไตย (Democratic) นกับริหารท่ีทาํงานดว้ยแนวทางระบบท่ี 4 น้ี 

จะมีความเช่ือมัน่และมีความไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างสมบูรณ์    ดงันั้นเขาจะเปิดโอกาสให้

ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นตลอดเวลา และให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ โดยใชค้วามเห็นพอ้งตอ้งกนัและเสียงส่วนมากเป็นหลกั ส่วนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็จะรู้สึก

เป็นอิสระมากในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานทุกเร่ือง 

 4.5.3 งานวจิยัที่สนับสนุนแนวคดิด้านภาวะผู้นําองค์การ 

             Bernard M.Bass (1997, pp.130-139) ไดศึ้กษาและรวบรวมงานวิจยัท่ีพิสูจน์ยืนยนั

ว่าความสัมพนัธ์เป็นลาํดบัขั้นระหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํแบบต่างๆและผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ

ความพยายามความพึงพอใจพบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพมากกว่าและทาํใหเ้กิด

ความพยายามและความพึงพอใจมากข้ึนกว่าภาวะผูน้าํแบบให้รางวลัตามสถานการณ์การบริหาร
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แบบวางเฉยแบบเชิงรุกแบบเชิงรับและแบบปล่อยตามสบายตามลาํดบัผลการศึกษาน้ีพบในอเมริกา

อินเดียสเปนญ่ีปุ่นจีนออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนดอิ์ตาลีสวีเดนและเยอรมนั 

ฉจัชิสา เพชรหนองชุม (2547)  ศึกษาเร่ืองภาวะการเป็นผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล:กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีพบวา่นายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลมีพฤติกรรมเป็นผูน้าํแบบประสานงานมากท่ีสุด คือใหค้วามสาํคญัทั้งงานและทั้งคนไปพร้อม

กนั และพบอีกวา่ เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล

โดยรวมไม่มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการเป็นผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

             อรทยั ก๊กผล (2547) ไดศึ้กษาและยนืยนัถึงพฤติกรรมของสมาชิกสภาองคก์ารปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินที่ประกอบอาชีพหลากหลายในทอ้งถ่ินเช่น ผูรั้บเหมาก่อสร้างอู่ซ่อมรถ ร้านขายอะไหล่

รถยนต์ โรงสีข้าว ป๊ัมนํ้ ามนัเคร่ืองเขียนแบบเรียน หนังสืออาหารและเคร่ืองดื่ม ฯลฯ ว่า เม่ือมี

สถานภาพเป็นสมาชิกสภาองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารในทอ้งถ่ินก็มีโอกาสท่ีจะใช้

อาํนาจหนา้ท่ีในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

             สุภาวดี  ติมินทระ (2548)  ศึกษาเร่ืองภาวะผูน้าํในการพฒันาทอ้งถ่ินของกรรมการองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล อาํเภอโพธารามจงัหวดัราชบุรี พบวา่กรรมการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีระดบั

ภาวะผูน้ ําด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาํนาจหน้าที่และกระบวนการวางแผนด้านการรับรู้

ข่าวสารในเร่ืองการพฒันาท้องถ่ินความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถือศรัทธาและยอมรับ การ

ประสานงานความสามารถในการแกไ้ขปัญหา การมีวิสัยทศัน์ในการพฒันา ในระดบัมากทั้งหมด

โดยตาํแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลมีระดบัภาวะผูน้าํดา้นความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัอาํนาจ

หนา้ท่ีและกระบวนการวางแผนมากกวา่กรรมการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

             จรัส สุวรรณมาลา (2550)  ศึกษาพบว่าวฒันธรรมทางการเมืองทอ้งถ่ินในประเทศไทยมี

แบบแผนท่ีแตกต่างกนั จาํแนกไดเ้ป็น 3 แบบไดแ้ก่ 

             1. วฒันธรรมการเมืองแบบปรึกษาหารือหรือแบบสมาคม (Deliberative/Civic Political 

Culture) ท่ีประกอบข้ึนดว้ยพลเมืองท่ีรู้จกัคุน้เคยกนั เป็นญาติมิตรรักใคร่นับถือผกูพนัระหว่างกนั

และกนั และเช่ือถือไวว้างใจกนัค่อนขา้งสูงมีจิตใจรักและผกูพนักบัเมืองหรือชุมชนของตนเองอย่าง

ชดัเจน มีจิตสาํนึกสาธารณะใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม/สมาคม ชมรม องค์กร

ชุมชน 

             2. วฒันธรรมการเมืองแบบแข่งขนัรุนแรง (Fragmented and Volatile Political Culture) มี

ลกัษณะแข่งขนัทางการเมืองเพ่ือแยง่ชิงอาํนาจทางการเมืองท่ีรุนแรงและต่อเน่ืองพบไดใ้นชุมชนเขต

เมืองหรือก่ึงชนบทก่ึงเมืองที่มีการแบ่งกลุ่มการเมืองเป็นฝักเป็นฝ่ายหลายกลุ่มหลายพวก 

(Fragmented/Plural Society) ท่ีเขา้กนัไม่ไดแ้ละไม่มีพวกใดกลุ่มใดมีอาํนาจทางการเมืองเหนือกลุ่ม

อ่ืนอยา่งเดด็ขาด 
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             3. วฒันธรรมการเมืองแบบผกูขาดรวมศูนยอ์าํนาจ (Monopolistic and Centralized Political 

Culture) เกิดข้ึนจากการผกูขาดและการรวมศนูยอ์าํนาจทางการเมืองดว้ยหลายสาเหตุ เช่นการก่อตวั

ของผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาศยัอาํนาจรัฐเป็นองคป์ระกอบในขั้นตน้หรือเกิดจากกลุ่มการเมือง

ทอ้งถ่ินท่ีมีผลงานเป็นท่ีประชาชนยอมรับและนิยมชมชอบ 

           นอกจากน้ี ยงัพบอีกวา่ ภาวะผูน้าํทอ้งถ่ินมีความหลากหลายพอสมควรผูน้าํเทศบาลส่วนใหญ่

มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูน้าํแบบรวมศนูยซ่ึ์งมีบทบาทโดดเด่นเหนือคนอ่ืนต่างจากผูน้าํองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลท่ีมีภาวะผูน้าํแบบปรึกษาหารือ 

             สุภชยั  เอาะนอ้ย (2550)  ศึกษาเร่ืองภาวะผูน้าํของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดั

ขอนแก่น พบวา่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีภาวะความเป็นผูน้าํท่ีแสดงออกมากท่ีสุดในแต่ละ

ดา้น คือมกัจะใชค้วามรู้หรือปรึกษาผูรู้้ในการทาํงาน มีการนาํความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ มาปรับใช้

ในองคก์ารอยูเ่สมอการปฏิบติังานมกัไม่ประสบปัญหาและเสร็จทนัตามเวลาท่ีกาํหนดเสมอมีการ

ประกาศและประชาสมัพนัธก์ารจดัซ้ือจดัจา้งงานโครงการต่าง ๆ ตามท่ีระเบียบปฏิบติัไดก้าํหนดไว้

เป็นประจาํปฏิบติังานและวางตัวเหมาะสมกับตาํแหน่งและหน้าท่ีทาํให้ผูใ้ต้บงัคับบญัชามีความ

เช่ือมัน่และศรัทธามกัจะจดัประชุมหรือพบปะพดูคุยเพ่ือสอบถามและรับทราบปัญหาหรืออุปสรรค

ของงานกบัผูร่้วมงานกลา้ตดัสินใจในการบริหารงานเสมอ โดยการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆนั้น

มกัไม่ใชค้วามคิดเห็นของตนเพียงคนเดียวจะรับฟังเหตุผลและคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมก่อนตดัสินใจ

ทุกคร้ัง 

             จากการทบทวนผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งสรุปไดว้่าภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์การปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินไทย มีความหลากหลายทั้งลกัษณะท่ีเป็นประชาธิปไตย มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม   

มีความผกูพนักบัชุมชนและไดรั้บความเช่ือถือศรัทธาจากประชาชนในชุมชน แต่บางส่วนก็มีภาวะ

ผูน้ ําแบบรวมศูนยใ์นขณะเดียวกันก็ยงัมีผูบ้ริหารที่มีอาชีพเดิมบางอาชีพที่อาจไม่สามารถแยก

ประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมอย่างเด็ดขาดนอกจากน้ีการขาดบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ทาํให้องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กถูกครอบงาํจากราชการส่วนกลางและ

ราชการส่วนภูมิภาคจนเป็นเหตุให้การดาํเนินกิจกรรมตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของราชการ

ส่วนกลางผ่านทางการจัดสรรงบประมาณมากกว่าการดาํเนินกิจกรรมที่เป็นความต้องการของ

ประชาชนอย่างแทจ้ริงและในขณะเดียวกนัก็ยงัมีการแข่งขนัแย่งชิงอาํนาจทางการเมืองท่ีนาํไปสู่

บริหารงานดว้ยระบบอุปถมัภแ์ละการแสวงหาประโยชนใ์หก้บัตนเองและพวกพอ้ง 

 สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้นวคิดของ Rensis  Likert (1967) ดว้ยผูว้ิจยัเห็นว่าเป็น

แนวคิดทีส่อดคลอ้งกบับริบทของงานวิจยัเร่ืองน้ีค่อนขา้งชดัเจน โดยเฉพาะในเร่ืองของการมีส่วน

ร่วมในองค์การ อีกทั้งแนวคิดของ Rensis Likert เป็นท่ีไดรั้บการยอมรับในแวดวงการวิจัยอย่าง

กวา้งขวาง ดงันั้นผูว้จิยัจึงกาํหนดตวัช้ีวดัดา้นภาวะผูน้าํในองคก์ารไดจ้าํนวน 8 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
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1) มีการช้ีนาํวธีิปฏิบติังานท่ีถกูตอ้งทุกขั้นตอน 

2) เนน้ใหป้ฏิบติัตามคาํสัง่โดยเคร่งครัด 

3) มีการช้ีนาํอยา่งมีหลกัการน่าเช่ือถือ 

4) มีการมอบหมายใหต้ดัสินใจภายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

5) เปิดรับความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

6) มีความเช่ือมัน่และไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาก 

7) อนุญาตใหต้ดัสินใจดาํเนินการไดอ้ยา่งอิสระ 

8) มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยใชค้วามเห็นพอ้งตอ้งกนัและเสียงส่วนมากเป็นหลกั     

 

5. ปัจจยัที่เกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทางการบริหารภายนอกองค์การ   

 

 สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ (External Environment) เป็นแรงกดดันหรือส่ิงที่อยู่

ภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การให้สามารถดาํเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

5.1  แนวคดิเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 

       นกัวชิาการทั้งไทยและต่างประเทศต่างใหแ้นวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มไวห้ลากหลาย

ดงัต่อไปน้ี 

S. G. Certo และ P. Peter (1988, pp.30-33) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มมี 3 ระดบัคือ  

1) สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกในขอบเขต   

ท่ีกวา้งไม่ไดมี้ผลกระทบฉับพลนัต่อองค์การซ่ึงการแบ่งส่ิงแวดลอ้มระดบัน้ีออกเป็น ส่ิงแวดลอ้ม

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองกฎหมายและเทคโนโลย ี 

2) สภาพแวดลอ้มต่อการดาํเนินการขององค์การ (The Operationing Environment) เป็น

ระดับของสภาพแวดลอ้มภายนอกที่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการองค์การซ่ึงแบ่งได้เป็น

องคป์ระกอบดา้นลกูคา้ ดา้นคู่แข่ง ดา้นผูส่้งสินคา้ให ้(Supplier) และดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้กบั

ต่างประเทศ 

3) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 5 ดา้น คือ ดา้นบริหาร ดา้นองค์การ ดา้น

บุคลากร ดา้นการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการเงิน 

R. Pitts และ D. Lei (2000, pp.28-29) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มภายนอกออกเป็น 2 ประเภท 

เช่นเดียวกนัแต่มีช่ือเรียกประเภทต่างกนั ดงัน้ี  

1) สภาพแวดลอ้มมหภาค (Macro Environment) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า สภาพแวดลอ้ม

ทัว่ไป (General Environment) ไดแ้ก่ พลงัผลกัดนัและสภาวะต่างๆ ของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบ
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ต่อการดําเนินงานของทุกบริษัทและทุกองค์การในระบบเศรษฐกิจหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ 

สภาพแวดลอ้ม  มหภาคหรือสภาพแวดลอ้มทัว่ไป (Macro or General Environment) เป็นปัจจัย

ขนาดใหญ่ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงหรือโดยทางออ้มต่อทุกบริษทัในทุกอุตสาหกรรมซ่ึงปกติแลว้บริษทั

ไม่สามารถควบคุมปัจจยัเหล่าน้ีไดมี้ 5 อย่าง คือ องค์ประกอบประชากร หรือประชากรศาสตร์ 

(Demographic) การเมือง (Political) สังคม /วัฒนาธรรม (Social/Cultural) เทคโนโลย ี

(Technological) และกระแสโลกาภิวตัน ์(Tide of Globalization) 

2) สภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) บางคร้ังเรียก 

“สภาพแวดลอ้มในอุตสาหกรรม” (Industry Environment) หรือ “สภาพแวดลอ้มท่ีเกี่ยวกบังาน” 

(Task Environment) ไดแ้ก่  ปัจจยัท่ีเป็นตน้เหตุทาํให้เกิดการแข่งขนักนัในอุตสาหกรรม อนัไดแ้ก่ 

ลกูคา้คู่แข่งขนั  ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ เป็นตน้ 

F. R. David  (2007, p.12)  สรุปว่าการตรวจสอบหรือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก

จะมุ่งเนน้การระบุและประเมินค่าแนวโน้มท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์การซ่ึงจะทาํให้พบ

โอกาสและอุปสรรคที่องค์การเผชิญอยู่พลงัผลกัดันภายนอกที่สําคัญสามารถแบ่งออกได  ้  5  

ประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี คือ  

1) พลงัผลกัดนัทางเศรษฐกิจ  

2) พลงัผลกัดนัทางสงัคมวฒันธรรม ประชากรศาสตร์ และส่ิงแวดลอ้ม  

3) พลงัผลกัดนัทางการเมืองการปกครองและกฎหมาย  

4) พลงัผลกัดนัทางเทคโนโลยแีละ  

5) พลงัผลกัดนัทางการแข่งขนั 

T. L. Wheelen และ J. D. Hunger (2008, pp.10-12) ไดแ้บ่งสภาพแวดลอ้มภายนอกออกเป็น 

2 ประเภท คือ  

1) สภาพแวดลอ้มทางสังคม (Societal Environment) ไดแ้ก่พลงักดดนัโดยทั่วไปท่ีไม่มี

ผลกระทบต่อกิจกรรมระยะสั้ นขององค์การโดยตรงแต่จะมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจดาํเนินงานระยะยาวขององค์การโดยตรงมี 4 อย่างที่สําคัญคือ สภาวะทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ีการเมือง กฎหมายและสงัคมและวฒันธรรม 

2) สภาพแวดลอ้มที่เกี่ยวกับงาน (Task Environment) ได้แก่ปัจจัยตัวแปรต่างๆ ท่ีมี

ผลกระทบหรือถูกกระทบโดยตรงจากการดาํเนินงานของบริษัท เช่น รัฐบาล ชุมชน ผูจ้าํหน่าย

วตัถุดิบ คู่แข่งขัน ลูกคา้ เจา้หน้ี พนักงาน/สหภาพแรงงานกลุ่มผลประโยชน์และสมาคมการค้า     

เป็นตน้ 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2546, หน้า 16-32) อธิบายสภาพแวดล้อมภายนอกว่าเป็น

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นพลวตั เป็นชั้นบรรยากาศชั้นนอก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มการเมืองเศรษฐกิจ 

สงัคม และเทคโนโลย ีเรียกยอ่ ๆ วา่ PEST หรือ STEP  ผูรั้บผิดชอบเร่ืองการบริหารงานบุคคลตอ้ง
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สาํรวจตรวจสอบอิทธิพลของปัจจยัแวดลอ้มต่างๆสมํ่าเสมอตลอดเวลาและต้องปรับกลยุทธ์ให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มเหล่าน้ี ซ่ึงในเชิงธุรกิจขององค์การแลว้ P.  Kotler 

(1998, pp.24-29) ไดก้ล่าวไวว้า่การวเิคราะห์ PEST (PEST Analysis) เป็นเคร่ืองมือทางดา้นกลยุทธ ์

(Strategic Tool) ท่ีมีประโยชนใ์นการทาํความเขา้ใจการเติบโตของตลาด (Market Growth) หรือการ

เส่ือมถอย (Decline) ตาํแหน่งในทางธุรกิจ (Business Position) โอกาสท่ีเป็นไปได ้

เสน่ห์ จุย้โตและคณะ (2548, หน้า 11) กล่าวถึงสภาวะแวดลอ้มภายนอกว่ามี 3 ประเภท

ไดแ้ก่ สภาวะแวดลอ้มทัว่ไป สภาวะแวดลอ้มของอุตสาหกรรมและสภาวะแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั  

กีรติ ยศยิ่งยง (2548, หน้า 63-65) อธิบายเทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ(External Environment Scanning) 

                 1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มมหภาค เป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้ แสวงหา

ประเด็นต่าง ๆเพื่อรับรู้ถึงผลกระทบต่างๆที่จะมีต่อองค์การทั้งในลกัษณะที่เป็นโอกาสและภัย

คุกคามใหม่ๆ ผา่นการประเมินแนวโนม้พ้ืนฐานของสภาพทางเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง นโยบายรัฐ

และเทคโนโลย ี เป็นตน้                 

1.2) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้แสวงหา

ประเดน็ต่างๆเพ่ือเห็นถึงความจาํเป็นพ้ืนฐานในการแข่งขนัศกัยภาพท่ีทาํใหเ้จริญเติบโตและการทาํ

กาํไรขององคก์าร เช่น รูปแบบของกลุ่มลกูคา้คู่แข่ง และตวัแทนจดัจาํหน่าย  เป็นตน้ 

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นว่าสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การนับว่าเป็นตวัแปร

หน่ึงที่สําคัญต่อการบริหารองค์การ ซ่ึงทุกองค์การจะต้องทาํการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในการ

เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้ งวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื ่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีจะเขา้มามีผลต่อองคก์ารนั้น 

 สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้นวคิดหลกัในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร

ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั้ งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เรียกว่า PEST Analysis 

ประกอบดว้ย 1) ดา้นการเมือง (Political Component) 2) ดา้นเศรษฐกิจ (Economic Component)     

3) ดา้นสงัคมและวฒันธรรม (Socio Cultural Component) และ 4) ดา้นเทคโนโลย ี(Technological 

Component)  

คาํจาํกดัความของ PEST น้ี หมายถึง (J. Kotter and L.Schlesinger, 1991. pp.24-29) 

- การเปลีย่นแปลงทางด้านการเมอืง (Political Changes) : เป็นการเปล่ียนแปลงของรัฐบาล

หรือนโยบายของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อการทาํธุรกิจเช่นการเลือกตั้ง (Elections) การปกป้อง

ผูบ้ริโภค (Consumer Protection) ขอ้กาํหนดเง่ือนไขทางด้านสภาพแวดลอ้ม (Environmental 

Regulations) เง่ือนไขพิเศษท่ีกาํหนดอุตสาหกรรมท่ีเฉพาะเจาะจง (Industry-Specific Regulations) 

ขอ้กาํหนดทางดา้นการแข่งขนั (Competitive Regulations)ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ/ทศันคติ 
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(Inter-Country Relationships/Attitudes) แนวโน้มทางด้านการเมืองความเป็นผูน้ ําของรัฐบาล 

(Governmental Leadership) โครงสร้างของรัฐบาล (Government Structures) และภาษีต่างๆ 

- การเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิ (Economic changes): หมายถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ

ท่ีมีความสมัพนัธก์บัเศรษฐกิจในระดบักวา้งเช่นความเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) การ

ปรับตัวสูงข้ึนของมาตรฐานความเป็นอยู่การจ้างงานหรือการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์

โดยทัว่ไปการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ 

- การเปลีย่นแปลงทางด้านสังคม (Social Changes) : เป็นเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับสังคมในวงกวา้งเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของการดาํรงชีวิตซ่ึง

สามารถมองเห็นไดจ้ากการออกไปทาํงานนอกบา้นของสตรีหรือการเปลี่ยนแปลงในรสนิยมการ

บริโภคสินคา้และรูปแบบของการซ้ือสินคา้แฟชัน่กิจกรรมการใชเ้วลาว่างความสามารถในการหา

รายไดก้ารเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํรงชีวติทศันคติท่ีมีต่อการทาํงาน 

- การเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลย ี(Technological Changes): มีความเช่ือมโยงกบัการมี

นวตักรรมการคิดคน้ใหม่หรือแนวคิดใหม่เช่นการพฒันาการของระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัและ

เว็บไซต์ (Websites) ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินธุรกิจแบบใหม่การคน้พบส่ิงใหม่ๆการขนส่ง   

การติดต่อส่ือสาร เป็นตน้ 

จากกรอบแนวคิด PEST Analysis ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและนาํมากาํหนดเป็นตวั

แปรในการวิเคราะห์ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัองค์การบริหารส่วนตาํบล

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยแบ่งเป็น 4 ประเดน็หลกั ดงัต่อไปน้ี 

1) การวเิคราะห์ปัจจยัทางการเมอืง (Political Component: P) 

1.1) นโยบายของรัฐบาล กล่าวคือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน

และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ดงัเช่น  

1.1.1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุด

ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในมาตรา 87 นั้นรัฐตอ้ง

ดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงเป็นแนวนโยบายท่ีไดเ้นน้ดา้นการ

มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลกัทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินดา้นต่างๆเช่น เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และการตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐทุกระดับ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศกัราช 2550, 2555, หนา้ 115)  

1.1.2) นโยบายรัฐบาล ในดา้นของยาเสพติดไดมี้การบรรจุไวใ้นนโยบายของ

รัฐบาลโดยกาํหนดให้การแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลกันิติ

ธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลิตผูค้า้ผูมี้อิทธิพลและผูป้ระพฤติมิชอบโดยบงัคบัใชก้ฎหมาย

อยา่งเคร่งครัด(สาํนกังาน ป.ป.ส., 2554, หนา้ 6) 
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1.1.3) บทบัญญัติในหมวด9การปกครองส่วนท้องถ่ินมาตรา281-290 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช2550ท่ีกล่าวถึงท่ีมาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินว่า 

รัฐจะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในบริบทน้ีคือองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินและส่งเสริมให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ี เป็นตน้ (สาํนกัประชาสมัพนัธส์าํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 

2540, หนา้ 144)  

 โดยสรุปแลว้  รัฐบาลจะใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

โดยปรับบทบาทและภารกิจราชการระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินให้

ชดัเจน สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการตดัสินใจใหก้บัทอ้งถ่ินมากข้ึน 

 ดงันั้นประเด็นในการวิเคราะห์คือ  นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัทอ้งถ่ินส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต

พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบัใด 

1.2) เสถียรภาพทางการเมือง ถือเป็นส่ิงท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัสังคมว่ากระบวนการ

ทางการเมืองเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆ มีการแก้ปัญหาอย่างสัมฤทธิผลและสามารถคาดการณ์

ล่วงหนา้ได ้ซ่ึงส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยตรง  

 ดงันั้นประเด็นในการวิเคราะห์คือ เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต

พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบัใด 

1.3) ขอ้กฎหมาย พระราชบญัญัติกาํหนดแผนและขั้นตอนการการกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 หมวด 2 การกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีในการจดัระบบการ

บริการสาธารณะกาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทมีอาํนาจหน้าที่ในการ

จดัระบบการบริการสาธารณะตามมาตราท่ี 16 และมาตราท่ี 17 (ภาคผนวกที่ 1) รวม 30 ภารกิจ   

และกิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงไม่ไดมี้การระบุถึงภารกิจดา้นการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไวโ้ดยตรงแต่ภารกิจท่ีเป็นหน้าท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตอ้งจดัทาํตามมาตราท่ี 16 และมาตราท่ี 17 และมีความเช่ือมโยงหรือเก่ียวเน่ืองอนัเป็นผลให้องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน ไดแ้ก่ ภารกิจการ

รักษาความปลอดภยัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามยัโรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ 

(มาตราท่ี 6 (23)) ภารกิจดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (มาตราท่ี 16 (29) มาตราท่ี17 (22)) 

และการรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น (มาตราท่ี 6 (30)) (สุรีย ์ บุญญานุพงศ ์ และคณะ, 2554, หนา้ 5) ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ี

ลว้นแลว้แต่ส่งผลต่อการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งส้ิน 
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 ดงันั้นประเด็นในการวิเคราะห์คือ ขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา    

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี ในระดบัใด 

2) การวเิคราะห์ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Component: E) การวิเคราะห์ปัจจยั

ทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล     

ในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยกาํหนดประเด็นในการวิเคราะห์

ดงัต่อไปน้ี 

นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจทัว่โลก ปัญหาภยัธรรมชาติ

โดยเฉพาะปัญหาจากการท่ีประเทศไทยประสบอุทกภยัเม่ือปีท่ีผา่นมา ทาํใหภ้าวะเศรษฐกิจชะลอตวั  

เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซ่ึงเมื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง

ยอ่มส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององค์การภาครัฐตั้งแต่ระดบัประเทศจนถึงองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี จะเห็นไดจ้ากการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในส่วนของงบประมาณท่ีต้องใชใ้นการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน

ลกัษณะของการตั้งรับปัญหาหรือการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามแผนกลยุทธ์การดาํเนินงานของรัฐบาลคือยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็น

ยทุธศาสตร์หลกัประกอบดว้ย 7แผน4ปรับ3หลกั6เร่งซ่ึงถา้หากนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลใน

ดา้นต่างๆไดรั้บผลกระทบแลว้ยอ่มส่งผลต่อการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในส่วน

ของงบประมาณท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ยเช่นกนั 

 ดงันั้นประเด็นในการวิเคราะห์คือ นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลดา้นการดาํเนินงาน

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี ในระดบัใด 

3)  การวเิคราะห์ปัจจยัทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component: S) เป็น

การวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางดา้นสังคมและวฒันธรรมของประชากร การกระจาย

รายไดข้องประชากร โครงสร้างอตัราประชากรท่ีเพิ่มข้ึน การเคล่ือนยา้ยประชากร รวมถึงประชากร

ประเทศเพื่อนบ้านที่ลกัลอบเข้าสู่ประเทศไทย อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ซ่ึงส่งผลต่อการ

บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีท่ีผูว้จิยักาํลงัศึกษาน้ี ผูว้จิยัจึงจาํแนกประเดน็ท่ี

ตอ้งการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 3.1) จาํนวนประชากรและลกัษณะประชากร กล่าวคือ จาํนวนและโครงสร้างของประชากร

ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
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ดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามไปดว้ย จาํนวนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมี

มากนอ้ยเพียงใด  เพียงพอต่อการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดหรือไม่ นอกจากน้ียงั

ตอ้งพิจารณาเร่ืองลกัษณะของประชากรวา่เป็นบุคคลในทอ้งถ่ินชาวไทยหรือเป็นชาวต่างดา้วท่ีเขา้

มาอาศยัอยู่ในประเทศไทย เขา้มาอย่างถูกกฎหมายหรือลกัลอบผิดกฎหมายปะปนอยู่ในทอ้งถ่ิน    

อนัอาจส่งผลต่อการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีได ้

 ดงันั้นประเดน็ในการวเิคราะห์คือ จาํนวนประชากรลกัษณะประชากรส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต

พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบัใด 

 3.2) การรวมกลุ่มทางสงัคมของประชาชนในทอ้งถ่ิน  กล่าวคือ หมู่บา้นและชุมชนเป็นจุด

แตกหักในการเอาชนะยาเสพติดจากหมู่บา้น/ชุมชน รวมทัว่ประเทศ 84,302 แห่ง ช่วงระหว่างปี 

พ.ศ. 2547 - พ.ศ.2554 ไดมี้การประกาศเป็นหมูบ่า้นกองทุนแม่ของแผน่ดินซ่ึงมีศกัยภาพในการเฝ้า

ระวงัดแูลปัญหายาเสพติดควบคู่กบัการพฒันาแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานดา้นเศรษฐกิจสังคมรวม 12,189 

แห่งจาํเป็นตอ้งรักษาสถานภาพและพฒันาไปสู่ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืควบคู่ไปกบัการขยายพ้ืนท่ี

อยา่งมีคุณภาพ นอกจากน้ีปัญหายาเสพติดเก่ียวโยงกบัคดีอาชญากรรมและความมัน่คงตามชายแดน

จากการตรวจสอบฐานขอ้มลูทะเบียนคดียาเสพติดสาํนกังาน ป.ป.ส.กบัฐานขอ้มูลจากกองทะเบียน

ประวติัอาชญากร และกองบงัคบัการสนับสนุนทางเทคโนโลย ี(สทศ.) สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ    

ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ.2553 พบผูต้อ้งหาคดียาเสพติดเร่ิมตน้จากคดียาเสพติดก่อนแลว้ไปกระทาํผดิคดี

อาชญากรรมร้อยละ 60.1 (สาํนักงาน ป.ป.ส. (2554, หน้า 4) จากขอ้มูลดงักล่าวทาํให้เกิดกระแส

ต่ืนตวัมากข้ึน มีการรวมกลุ่มทางสงัคมมากข้ึน การมีส่วนร่วมจึงเกิดข้ึนตั้งแต่ในระดบัชุมชนอยา่ง

เป็นทางการมากข้ึนทั้งน้ีเพื่อร่วมกนัสร้างความเขม้แข้งให้แก่สังคมและชุมชนในทอ้งถ่ินให้มาก

ยิง่ข้ึน   

 ดงันั้นประเด็นในการวิเคราะห์คือการรวมกลุ่มทางสงัคมของประชาชนในทอ้งถ่ินส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบัใด 

4) การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technological Component: T) เป็นการ

วเิคราะห์ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีมีความเช่ือมโยงกบัการมีนวตักรรมการคิดคน้ใหม่หรือแนวคิด

ใหม่เช่นการพฒันาการของระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัและเวบ็ไซต ์(Websites) ท่ีเป็นเคร่ืองมือใน

การดาํเนินดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด ซ่ึงผูว้จิยักาํหนดแนวทางวเิคราะห์ไวเ้ป็น 2 ประเดน็ ดงัน้ี 

4.1) การเขา้ถึง/ช่องทางของเทคโนโลยี กล่าวคือ เทคโนโลยีมีการพฒันากา้วไกลไปมาก  

โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพือ่ใช้ในการส่ือสารในปัจจุบัน การพฒันาด้าน

เทคโนโลยใีนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะช่วยใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย
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สนบัสนุนใหอ้งคก์รทาํงานไดร้วดเร็ว ทั้งน้ีจะตอ้งศึกษาและพฒันาควบคู่ไปกบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการเข้าถึงเทคโนโลยี เข้าใจ มีความรู้ และส่ือสารแลกเปลี่ยนกันได้ สามารถใช้

เทคโนโลยีที่มีรูปแบบหลากหลายให้เป็นและเหมาะแก่สถานการณ์ เรียนรู้ช่องทางต่างๆของ

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัทนักาลเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการมีส่วนร่วมกบัประชาชนในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

 ดงันั้นประเด็นในการวิเคราะห์คือ การเขา้ถึง/ช่องทางของเทคโนโลยีส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต

พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบัใด 

4.2) ความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีของประชาชนในทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัองค์การ

บริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี มีการนาํเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

หลกัในการทาํงาน อาทิ  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด การ

สืบคน้ขอ้มลูทางอินเทอร์เน็ต การแจง้เบาะแสข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงการท่ีแต่ละองค์การ

บริหารส่วนตาํบลจะสามารถใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดนั้น นอกจากจะตอ้งเตรียม

ความพร้อมเก่ียวกบัอุปกรณ์ต่างๆใหค้รบถว้นแลว้ ขอ้สาํคญัอีกประการหน่ึงคือความรู้ความสามารถ

ของประชาชนผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมนั้นตอ้งสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารไดด้ว้ยเช่นกนั ดงันั้น

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํเป็นตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินผูเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยี

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ดงันั้นประเดน็ในการวเิคราะห์คือ ความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีองประชาชน

ในทอ้งถ่ินส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบัใด 

 5.2 งานวจิยัที่สนับสนุนแนวคดิด้านปัจจยัที่เกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทางการบริหารภายนอก

องค์การ 

      ดาราวรรณ วรุิฬหผล (2555) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม

ของฝร่ังเศสในช่วงการปฏิวติัฝร่ังเศสภายใตแ้บบจาํลองเพสโครงการศึกษาวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของฝร่ังเศสในช่วงการปฏิวติัฝร่ังเศสภายใตแ้บบจาํลอง

เพส (PEST Model)” เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาท่ีมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ  1) เพื่อศึกษา

สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเมืองเศรษฐกิจสงัคมและเทคโนโลยขีองฝร่ังเศสในช่วงศตวรรษท่ี 17-18 

ภายใตแ้บบจาํลองเพส และ  2) เพ่ือศึกษารูปแบบของกลยุทธ์และกลไกท่ีใชข้ับเคล่ือนระบบ

เศรษฐกิจและการเมืองของฝร่ังเศสในช่วงเวลาดงักล่าวโดยวิธีการศึกษาจะกระทาํผ่านแบบจาํลอง

เพส ร่วมกบั SWOT Analysisซ่ึงใชใ้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มในระดบัมหภาคโดยพิจารณา 
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- การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง (Political Changes) : เป็นการวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงของรัฐบาล 

- การเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic Changes): เป็นการศึกษาเศรษฐกิจใน

ระดบักวา้ง 

- การเปลี่ยนแปลงทางดา้นสังคม (Social Changes): เป็นการศึกษาการเปลีย่นแปลงการ

ดาํรงชีวติ 

- การเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยี (Technological Changes) : เป็นการศึกษาการ          

มีนวตักรรมใหม่ๆ 

ผลการศึกษาร่วมกนัระหว่างแบบจาํลอง PEST และ SWOT Analysis นาํมาสู่ขอ้สรุปท่ีว่า

ในระบบการปกครองแบบเก่าท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นผูมี้อาํนาจสูงสุดเดด็ขาดแต่เพียงผูเ้ดียวในการ

ปกครองประเทศนั้นการท่ีผูน้าํประเทศจะดาํรงสถานะของความเป็นผูน้าํทางการเมืองอนันาํมาซ่ึง

ความสงบของประเทศและความเป็นมหาอาํนาจนั้นข้ึนอยูก่บัจุดแข็งคือการมีพระปรีชาสามารถใน

ดา้นการปกครองและการไดรั้บการยอมรับจากทั้งในและนอกประเทศติดตามมาดว้ยการไดรั้บการ

สนับสนุนจากกองทพัท่ีมีความเขม้แข็งดงัเช่นกรณีของกษตัริยห์ลุยส์ท่ี 14 และกรณีของกษตัริย ์ 

นโปเลียนแต่ถา้เมื่อใดระบบการปกครองน้ีกษตัริยไ์ม่ไดรั้บความเช่ือมัน่จากประชาชนหรือขาด  

พระปรีชาสามารถการปกครองก็จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆอย่างมากมายความลม้เหลวของ

ระบอบการปกครองสามารถพิจารณาได้จากจุดอ่อนและอุปสรรคที่มีอยู่ซ่ึงถ้าหากพบว่ามี

ขอ้บกพร่องต่างๆอยู่อย่างมากมายแลว้ถึงแมจ้ะมีผูท้าํหน้าที่แทนที่เขม้แข็งก็ไม่สามารถที่ฟันฝ่า

อุปสรรคทั้งหลายไปไดร้ะบอบการปกครองก็จะล่มสลายไปในท่ีสุดดงัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในรัชสมยัของ

กษตัริยห์ลุยส์ท่ี 16 ในขณะท่ีจุดแขง็ทางดา้นการเมืองร่วมกบัจุดแขง็ทางเศรษฐกิจดงัเช่นในรัชสมยั

ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 เป็นปัจจยัท่ีทาํใหฝ้ร่ังเศสกลายเป็นมหาอาํนาจเหนืออาณาจกัรอื่นๆในทวีป

ยโุรปตะวนัตกในช่วงศตวรรษท่ี 17 ในขณะเดียวกลยุทธ์ทางดา้นการเมืองในการรักษาความเป็น

มหาอาํนาจของฝร่ังเศสผา่นกลไกการทาํสงครามนั้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

อนัทาํให้เกิดจุดอ่อนต่างๆที่สะสมปัญหาข้ึนอย่างมากมายและท้ายที่สุดก็เกิดการปฏิวติัลม้ลา้ง

ระบอบการปกครองแบบเก่าดงัเช่นท่ีเกิดข้ึนในรัชสมยัของกษตัริยห์ลุยส์ท่ี 16 อย่างไรก็ตามเมื่อ      

มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองทิศทางในระยะเร่ิมตน้ดูเสมือนหน่ึงว่าระบบใหม่จะนาํไปสู่

การมีโอกาสท่ีดีข้ึนดงัในช่วงตน้ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของฝร่ังเศสแต่ระบบใหม่น้ีก็ยงั

ไม่ไดรั้บการยอมรับ กล่าวคือประชาชนขาดความมัน่ใจว่าระบบใหม่จะสามารถพาประเทศไปสู่

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนไดจ้ริงหรือไม่และการขาดความมัน่ใจน้ีทา้ยท่ีสุดแลว้ก็นาไปสู่การลม้ลา้งระบบ

ใหม่ผา่นการจลาจลยอ่ยๆ ติดตามมาอีกหลายคร้ัง และทา้ยท่ีสุดผูท่ี้เขา้มาทาการแกไ้ขปัญหาทุกอยา่ง

คือ รัฐบาลทหารท่ีเขม้แขง็ดงักรณีของกษตัริยน์โปเลียน 
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ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาในที่น้ีคือรัฐบาลของแต่ละประเทศสมควรที่จะได้มีการ

ทบทวนกลยทุธต่์างๆ ท่ีใชใ้นการช้ีนาํสงัคมของประเทศมาเป็นเวลานานโดยสมควรท่ีจะมีการศึกษา

ความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริงบนฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพื่อใชใ้นการวางนโยบายและการ

ใช้จ่ายเงินของภาครัฐสมควรที่จะกระทาํด้วยความระมดัระวงัและให้ความระมดัระวงัในการ

พิจารณาการใชจ่้ายโดยเฉพาะการกูห้น้ีต่างๆควรท่ีจะนามาใชใ้นกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่

ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

วชิวธุ อยูอ่าํไพ (2553) การวิจยัเร่ือง ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ขนาดกลางและขนาดย่อม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมของปัจจยัแวดลอ้มภายนอกซ่ึงส่งผล

กระทบต่อธุรกิจก่อสร้างโดยใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้กรอบ PEST 

Analysis เป็นแนวความคิดหลกัในงานศึกษาวิจยั การวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชว้ิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บ

ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเหตุการณ์วิกฤตเป็นการสัมภาษณ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงระหว่าง       

ผูส้มัภาษณ์กบัผูใ้หส้มัภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีมากระทบกบัธุรกิจก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายคือ 

วิศวกรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีมีประสบการณ์ในแวดวงก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี ซ่ึง

สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม คือกลุ่มเจา้ของโครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง และผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

จาํนวนรวมทั้งหมด 92 ท่าน นาํขอ้มูลท่ีไดผ้่านการวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหานาํมา

จดัทาํแผนผงัวงจรเชิงสาเหตุ และใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบ เสนอขอ้แนะนาํและแกไ้ขปรับปรุงเพื่อ

ความครบถว้นสมบูรณ์ จากแผนผงัวงจรเชิงสาเหตุไดผ้ลลพัธ์เป็นภาพรวมของปัจจยัภายนอกท่ี

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอนัประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลย ี

และสงัคมผลท่ีไดรั้บเป็นประโยชนต่์อทั้งองคก์ร ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เจา้ของโครงการและหน่วยงาน

รัฐบาล โดยใชเ้ป็นแนวทางประกอบการพิจารณานโยบายการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหาปัจจยัแวดลอ้มต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสรุปตวับ่งช้ีดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบั

สภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายนอกองคก์าร จาํนวน 8 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
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1) นโยบายของรัฐบาลเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ

การมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน  

2) เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน  

3) ขอ้กฎหมาย  กฎระเบียบ  หลกัเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวข้องกับการดาํเนินงานป้องกันและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน  

4) นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา        

ยาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน  

5) จาํนวนประชากรและลกัษณะประชากรเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน  

6) การรวมกลุ่มทางสังคมของประชาชนในท้องถ่ินเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานป้องกัน

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน  

7) การเข้าถึง/ช่องทางของเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประชาชนที่เกี ่ยวข้องกับการ

ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน  

8) ความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยขีองประชาชนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน  

 

6. ปัจจยัพืน้ฐานในการระดมการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 

 ผูว้ิจยัทบทวนวรรณกรรมส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมมาจนถึงปัจจยัลาํดบัสุดทา้ย   

ในงานวิจยัคร้ังน้ีท่ีนับว่ามีความสาํคญัต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก ปัจจยัท่ีว่าน้ี

ไดแ้ก่ ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในส่วนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น  ผูว้จิยัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ท่ี 1 แนวคิดเร่ืองการ

มีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงสอดคลอ้งกบัตวัแปรในหวัขอ้น้ีดว้ยเช่นกนั   

อยา่งไรก็ตาม ในหวัขอ้น้ีผูว้ิจยัจะกล่าวถึงเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการระดมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้น ทั้งน้ีเพราะผูว้ิจยัเห็นว่าปัจจยัท่ีว่าน้ีเป็นตวัแปรสาํคญัอีกประการ

หน่ึงที่จะสามารถตอบคาํถามได้ว่าทาํอย่างไรประชาชนจึงจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

บริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในบริบทของการศึกษาคร้ังน้ีอยา่งแทจ้ริง 

 William W. Reeder (1974, pp.49-60) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการกระทาํ

หรือพฤติกรรมของมนุษยโ์ดยมีความเช่ือวา่ปัจจยัภายนอกคือ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมไม่

มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตดัสินใจ แต่บุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมเหล่านั้นมาสู่
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ตวับุคคลในรูปของความเชื่อ (Beliefs) และความไม่เช่ือ (Disbeliefs) ซ่ึงจะเป็นเหตุผลท่ีจะทาํให้

บุคคลตดัสินใจเลือกกระทาํพฤติกรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น คือ 

1) ปัจจยัท่ีดึงดดูใหเ้กิดการกระทาํไดแ้ก่ 

1.1)  เป้าประสงค ์

1.2)  ความเช่ือ 

1.3)  ค่านิยม 

1.4)  นิสยัและขนบธรรมเนียม 

2) ปัจจยัผลกัใหเ้กิดการกระทาํ 

2.1) ความคาดหวงั 

2.2) ขอ้ผกูพนั 

2.3) การบงัคบั 

 3) ปัจจยัสนบัสนุน 

 3.1) โอกาส 

 3.2) ความสามารถ 

 3.3) การสนบัสนุน 

 โกวทิย ์พวงงาม  (2553, หนา้ 78)  ยงัเสนอแนะดว้ยว่าปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้มามี

ส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ 

1) ปัจจัยเกี ่ยวกับกลไกของภาครัฐทั้ งในระดับนโยบาย มาตรการและการปฏิบัติ                

ท่ีเอ้ืออาํนวยในการสร้างหรือเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํให้การ

พฒันาเป็นระบบเปิด มีความเป็นประชาธิปไตย มีความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

และมีการตรวจสอบได ้

2) ปัจจยัดา้นประชาชน  ท่ีมีสาํนึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วม มีสาํนึกต่อความสามารถ

และภมิูปัญญาในการจดัการปัญหาซ่ึงเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซ่ึงรวมถึงการสร้างพลงั

เช่ือมโยงในรูปกลุ่มองคก์รเครือข่ายและประชาสงัคม 

3) ปัจจยัดา้นนกัพฒันาและองคก์ารพฒันาซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทในการส่งเสริมกระตุน้ สร้าง

จิตสาํนึกและผูเ้อ้ืออาํนวยกระบวนการพฒันา สนบัสนุนขอ้มลูข่าวสารและทรัพยากรและร่วมเรียนรู้

สมาชิกชุมชน  

สํา ห รั บ ศู น ย์ เ ค รื อ ข่ า ย วิ ช า ก า ร เ พื ่อ สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ แ ล ะ วิ จั ย ค ว า ม สุ ข ชุ ม ช น

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  (2552, หนา้ 6-7) ไดร้วบรวมแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมไว ้ดงัน้ี 

1) ปัจจยัของส่ิงจูงใจหมายถึงการท่ีประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆนั้นคือ

ประการแรกตนจะไดผ้ลตอบแทนในส่ิงท่ีทาํไปและประการท่ีสองการไดรั้บการบอกกล่าวหรือ

ไดรั้บการชกัชวนจากบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วม 
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2) ปัจจยัโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเขา้ร่วมหมายถึงช่องทางการมีส่วนร่วม

และมองเห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหลงัการมีส่วนร่วมดงันั้นพ้ืนฐานทางดา้นโครงสร้างของการมี

ส่วนร่วมควรมีลกัษณะดงัน้ีคือประการแรกเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงประการท่ีสองมีการกาํหนดเวลาของการมีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วม

อยา่งชดัเจนสามารถกาํหนดเง่ือนไขตามสภาพความเป็นจริงประการท่ีสามมีการกาํหนดลกัษณะ

ของกิจกรรมท่ีแน่นอนวา่จะทาํอะไร 

3) ปัจจยัดา้นอาํนาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วมหมายถึงการท่ีประชาชน

สามารถกาํหนดเป้าหมายวธีิการและผลประโยชน์ของกิจกรรมได ้

นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงเง่ือนไขของการมีส่วนร่วมไวว้่าควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 

ประการ 

1) ประชาชนตอ้งมีอิสรภาพท่ีจะมีส่วนร่วม (Freedom to Participation) 

2) ประชาชนตอ้งสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม (Ability to Participation) 

3) ประชาชนตอ้งเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วม (Willingness to Participation) 

ความสาํเร็จของการมีส่วนร่วมยงัข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

1) ประชาชนจะต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมไม่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน 

2) ประชาชนตอ้งไม่เสียค่าใชจ่้ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าท่ีเขาประเมินผลตอบแทน   

ท่ีจะไดรั้บ 

3) ประชาชนตอ้งมีความสนใจท่ีสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมนั้น 

4) ประชาชนตอ้งสามารถส่ือสารรู้เร่ืองกนัทุกฝ่าย 

5) ประชาชนตอ้งรู้สึกกระทบกระเทือนต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีหรือสถานภาพทางสังคมหากจะ

มีส่วนร่วม 

ทวีทอง หงษว์ิวฒัน์ (2527, หน้า 1-2) ได้สรุปมิติเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการท่ีจะทาํให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพดงัน้ี 

1) ตอ้งถือว่าชาวบา้นเป็นตวักาํหนดหลกัในการแกปั้ญหาของเขาเององค์กรภายนอกเป็น

ตวักระตุน้และสนบัสนุนเท่านั้น 

2) กิจกรรมพฒันาตอ้งเร่ิมจากพ้ืนฐานของชุมชนกล่าวคือวิถีชีวิตดาํรงอยู่ในชุมชนทั้งใน

อดีตและปัจจุบนัการยดัเยยีดกิจกรรมพฒันาซ่ึงกาํหนดกรอบความคิดของคนภายนอก นอกจากจะ

ไม่นาํไปสู่การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงแลว้ยงัเป็นการทาํลายศกัยภาพการแกไ้ขปัญหาของชุมชนสร้าง

ลกัษณะขาดความเช่ือมัน่ในตนเองและปมการพ่ึงพาพลงัภายนอก 

3) ปัญหาบางลกัษณะระดบัการรับรู้ของชุมชนอาจมีขอ้จาํกดัทาํใหไ้ม่ชดัเจนต่อปัญหาหรือ

การแกไ้ขปัญหาไม่ถูกจุด การมีส่วนร่วมของประชาชนน่าจะครอบคลุมถึงการกระจายและการ
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ส่ือสารข้อมูลเพื่อการรับรู้และมีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาซ่ึงองค์กรภายนอกน่าจะมี

บทบาทในเร่ืองน้ีอยา่งไรกต็ามการดาํเนินการยงัตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานความเขา้ใจอยา่งแจ่มชดัเก่ียวกบั

วฒันธรรมระบบคิดค่านิยมของชุมชนตลอดจนมาตรฐานพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัระหว่างสังคม

ชนบทและสงัคมเมือง 

สาํหรับการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยใชแ้นวคิดหลกัของ World Health Organization (WHO) 

(2007, pp.1033-1049) ซ่ึงเป็นองคก์รสากลท่ีทัว่โลกยอมรับ แนวคิดดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ William W. Reeder (1974) และ โกวิทย ์พวงงาม (2553) ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนโดยตรง ซ่ึง World Health Organization (WHO) ระบุว่าปัจจยัพ้ืนฐานในการระดม

การมีส่วนร่วมของประชาชน มี 2 ประการ คือ 

1) ปัจจยัจูงใจจากสภาพความเป็นจริงของชาวชนบทจะเขา้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  

ทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืนๆ นั้นจะมีเหตุผล 2 ประการ คือการมองเห็นวา่ตนจะได้

ผลประโยชนต์อบแทนในส่ิงท่ีตนทาํไป  ซ่ึงถือเป็นเร่ืองของการกระตุน้ใหเ้กิดส่ิงจูงใจเป็นตวันาํซ่ึง

ถือเป็นเร่ืองของการก่อใหเ้กิดมีส่ิงจงูใจ 

2) ปัจจยัโครงสร้างของช่องทางในการเขา้มามีส่วนร่วม แมว้่าชาวบา้นชนบทเป็นจาํนวน

มากจะเห็นประโยชนข์องการเขา้ร่วมในกิจกรรมการพฒันา แต่ไม่อาจเขา้กิจกรรมได ้เน่ืองจากไม่

เห็นช่องทางของการเขา้ร่วมหรือเขา้ร่วมแลว้ไม่ไดรั้บผลดงัท่ีคาดหวงัไว ้เพราะการเขา้มามีส่วน

ร่วมกนันั้นมิไดมี้การจดัรูปแบบความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม เช่น ภาวะผูน้าํ กฎระเบียบ แบบแผน 

ลกัษณะการทาํงาน เง่ือนไขการเขา้ร่วม เป็นตน้ ดงันั้นพ้ืนฐานทางดา้นโครงสร้างของช่องทางใน

การเขา้ร่วมจึงควรมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1)  เปิดโอกาสทุกคนและทุกๆกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเขา้ร่วมในการพฒันาในรูปแบบ

ใดรูปแบบหน่ึงโดยการเขา้ร่วมอาจจะอยูใ่นรูปของการมีตวัแทนหรือการเขา้ร่วมโดยตรง 

2.2) ควรมีเวลากาํหนดท่ีชดัเจน เพื่อผูเ้ขา้ร่วมจะสามารถกาํหนดเง่ือนไขของตนเองได้

ตามสภาพเป็นจริงของตน 

2.3) กาํหนดลกัษณะของกิจกรรมท่ีแน่นอนว่าจะทาํอะไร 

 ผูว้ิจยัจึงสรุปเป็นตัวบ่งช้ีดา้นปัจจัยพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จาํนวน 5 ตวัช้ีวดั ดงัต่อไปน้ี 
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1) มีการกระตุน้ใหป้ระชาชนเห็นคุณค่าของการเขา้ร่วมในการดาํเนินงานดา้นการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

2) มีการกาํหนดเง่ือนไขของการเขา้มามีส่วนร่วมไวอ้ยา่งชดัเจนเช่น กฎ ระเบียบต่างๆ 

3) มีการเปิดโอกาสทุกคนและทุกๆกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเขา้ร่วมในการพฒันา 

4) มีเวลากาํหนดท่ีชดัเจน เพื่อให้ประชาชนสามารถกาํหนดเงื่อนไขของตนเองไดต้าม

สภาพเป็นจริงของตน 

5) มีการกาํหนดลกัษณะการทาํงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไวอ้ย่าง

ชดัเจน 

 

7. ผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 ผูว้จิยัศึกษาเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

7.1 งานวจิยัในประเทศ 

       พระมหาณรงค์ เช้ือบัวเย็น (2553) วิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอนํ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น        

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองทอ้งถ่ิน (2) ศึกษาปัญหา

และอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองทอ้งถ่ินระเบียบวิธีท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี 

ไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยทาํการสัมภาษณ์ประชาชน 2 กลุ่ม 

คือ (1) กลุ่มผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 21 คน และ (2) กลุ่มผูน้าํ

กิจกรรมชุมชนทอ้งถ่ินจาํนวน 30 คน รวมทั้งหมด 51 คนเสร็จแลว้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อ

ตรวจหาลกัษณะการมีส่วนร่วมต่อไป ผลการวิจยัท่ีคน้พบมีดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 4 ดา้นหลกั คือ 1) 

ดา้นการเมืองทอ้งถ่ินพบวา่ชาวบา้นมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดบัสูงเพราะมีความมุ่งหวงัใน

ปัจจยัค่าตอบแทน วตัถุสิ่งของ และปัจจยัเครือญาติพ่ีน้องความสัมพนัธ์ส่วนตวัชกัจูงให้เขา้ไปร่วม

ในทางการเมืองด้วย  2) ด้านสังคม /ชุมชนทอ้งถ่ินพบว่า ชาวบา้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ใน

ระดบัสูงเพราะชาวบา้นตอ้งการมีสงัคม มีพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็น พบปะพดูคุยกนัและร่วม

ทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทอ้งถ่ิน 3) ดา้นเศรษฐกิจทอ้งถ่ินพบว่า ชาวบา้นมี

ส่วนร่วมในระดบัตํ่าถึงปานกลางเพราะวา่ตอ้งทาํมาหากินเล้ียงชีพตนเองไม่ค่อยมีเวลาเขา้ไปร่วมทาํ

กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจชุมชน แต่ก็มีบา้งท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมก็เพราะเป็นการร้องขอของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นกรณีๆหรือเป็นโครงการๆไปและ 4) ดา้นการดาํเนินงานขององคก์าร
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บริหารส่วนตาํบลนั้นพบว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัตํ่าถึงปานกลางเพราะว่าชาวบา้นส่วน

ใหญ่ยงัมีพฤติกรรมท่ีจะรอรับบริการท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัทาํใหม้ากกวา่ส่วนการเรียกร้อง

เอาบริการสาธารณะมีบ้าง แต่ไม่มากแต่การติดตามตรวจสอบนั้นแทบจะไม่มีเลยในทุกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลทั้งน้ี เป็นเพราะวา่ชาวบา้นไม่ตอ้งการท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 

2. ปัญหาและอุปสรรคของการเขา้ไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองทอ้งถ่ิน 

พบวา่1) ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัเคยชินกบัการสัง่การจากเบ้ืองบนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมศนูยอ์าํนาจ

การปกครองมาเป็นเวลานานและชอบที่จะเป็นผูต้ามมากกว่าการที่จะลุกข้ึนมาเป็นผูน้ ําการ

เปลี่ยนแปลง 2) องค์การบริหารส่วนตาํบลและชาวบา้นยงัขาดทกัษะ ประสบการณ์ในการดูแล

ปกครองตนเองอยูแ่ละการทาํงานในลกัษณะกลุ่มเครือข่ายทอ้งถ่ินดว้ยทาํใหก้ารมีส่วนร่วมในการ

ปกครองตนเองไม่เขม้แขง็เท่าท่ีควร 3) ชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัไม่เขม้แขง็มากพอท่ีจะยนืหยดัปกครอง

ตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริงจึงมกัจะถกูโนม้นา้วชกัจงูไดโ้ดยง่าย 4) คณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลมีค่านิยมท่ีมุ่งตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัการเมืองระดบัชาติ ระดบัจงัหวดัมากกว่าท่ี

จะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเพราะหวงัพ่ึงพาใหผู้มี้อาํนาจเหนือดงักล่าวคํ้ าจุนในการ

ลงเล่นการเมืองในระดบัสูงข้ึนไปอีก 

ธิราภรณ์ สายอา้ย (2552) วิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดในอาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการการรณรงค์

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดสามารถช่วยป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดไดก้ารศึกษา

คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในอาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 

ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา          

ยาเสพติดอาํเภอแม่ทะ จังหวัดล ําปาง โดยรวมทั้ ง 3 ยุทธศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง                     

(X = 3.27, SD = 1.048) และเมื่อพิจารณาแต่ละยุทธศาสตร์พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 คือการรณรงคเ์พ่ือปลุกจิตสาํนึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.19, SD = 1.066) การมีส่วนร่วมของชุมชนใน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง     

(X = 3.33,SD = 1.022) และการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์ท่ี 3 คือการพฒันาทกัษะชีวิต

และเครือข่ายการป้องกนัช่วยเหลืออยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.30, SD = 1.042) 

ปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

มีดงัน้ี 1) ผูน้าํชุมชนและแกนนาํไม่เขม้แขง็ขาดแกนนาํและอาสาสมคัร 2) ขาดการประชาสัมพนัธ์

ส่ือชาํรุดและขาดส่ือการส่ือสารทางเดียว 3) ผูป้กครองของผูป่้วยทีเ่สพสารเสพติดไม่ยอมรับว่าบุตร

หลานติดยาและปกปิดขอ้มลู 4) ขาดการประสานงานไม่ทราบแหล่งช่วยเหลือและการนาํทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคุณค่าในชุมชนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์น้อย 5) ขาดงบประมาณ 6) นโยบายของรัฐบาลมี
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การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสุราเสรีข้ึนในชุมชน 7) ขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายขาดการบริหาร

จดัการท่ีต่อเน่ืองมีแหล่งมัว่สุม เช่นร้านเกม ผลการศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ทราบถึงระดบัการมีส่วนร่วม

ของชุมชนและปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดซ่ึง

ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถนาํไปวางแผนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดไม่ใหแ้พร่ระบาดโดยใหชุ้มชนมีส่วน

ร่วมมากข้ึน 

ศูนยเ์ครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 

(2552) ทาํโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

ระดบัชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนหัวรถจกัรตึกแดงเขต 1 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา

บทบาทและสถานภาพของชุมชนตน้แบบในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ศึกษารูปแบบ

การบริหารจดัการท่ีเหมาะสมของชุมชนเพื่อการดาํเนินงานดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ชุมชนอย่างย ัง่ยืนตาม 4 ยุทธศาสตร์หลกัเพ่ือการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไดแ้ก่การ

ปราบปรามยาเสพติดการแก้ไขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดการป้องกันปัญหายาเสพติดและการ

บริหารจดัการเพ่ือการแกไ้ขปัญหายาเสพติด และเพ่ือประเมินจุดแขง็จุดอ่อนและปัญหาอุปสรรคใน

การดาํเนินงานในการเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนตลอดจนปรับแนวทางการดาํเนินงานเพื่อการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหายา เสพติดในพ้ืนที ่                   

ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพของชุมชนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดพบว่า     

มีประเดน็สาํคญัดงัน้ี 

1) การมีจิตสํานึกร่วมของสมาชิกในชุมชน 2) ความทุ่มเทเสียสละของสมาชิกชุมชน                 

3) กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 4) องคก์รหรือการรวมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน 5) ประสิทธิภาพใน

การจดัการของชุมชน 6) ระบบการติดต่อส่ือสารเช่ือมโยงระหว่างบุคคลหรือกลุ่มองค์กรในชุมชน                

7) ศกัยภาพของผูน้าํชุมชน 8) ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของสมาชิกในชุมชน 9) คุณภาพ

และคุณธรรมของสมาชิกในชุมชน 10) ความสัมพนัธ์และความสามคัคีในชุมชน 11) สภาพ

ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 12) ความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก 13) กระบวนการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

ย ัง่ยนืของชุมชนและ 14) การส่งเสริมบทบาทของนกัพฒันาชุมชน 

อญัชนา ณ ระนอง (2550) วิจยัเร่ืองบทบาทของพ้ืนท่ีประชาสังคม (Civic Space) ในการ

เสริมสร้างพลงัประชาชนผ่านการมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาพ้ืนท่ีประชาสังคมและบทบาทของพ้ืนท่ี

ประชาสังคมในการเสริมสร้างพลงัประชาชนผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนของชุมชน

แออดัส่ีชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่าชุมชนแออดัท่ีศึกษามีพ้ืนท่ีประชาสังคมค่อนขา้งจาํกดัโดยเฉพาะพ้ืนท่ี

ประชาสังคมท่ีมีขนาดใหญ่พอท่ีจะรองรับสมาชิกชุมชนจาํนวนมากท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมในบาง

ชุมชนท่ีการเคหะแห่งชาติจดัสถานท่ีให้อยู่ใหม่ก็จะมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่
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สาธารณะแต่พ้ืนท่ีเหล่าน้ีจาํนวนไม่นอ้ยถกูบุกรุกโดยสมาชิกชุมชนเองเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัแทน  

ท่ีจะใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดใหเ้ป็นพ้ืนท่ีประชาสงัคมสาํหรับทุกคนในชุมชนการศึกษาคร้ังน้ี

เน้นศึกษาพ้ืนท่ีประชาสังคมทางกายภาพผลการศึกษาพบว่าพ้ืนท่ีประชาสังคมในชุมชนมีหลาย

รูปแบบ อาทิเช่น ส่ิงก่อสร้างท่ีมีลกัษณะคลา้ยบา้นของสมาชิกชุมชน โดยทัว่ไปอาจเป็นชั้นเดียว

หรือสองชั้น ส่ิงก่อสร้างท่ีแยกออกมาชดัเจนแตกต่างจากบา้นทัว่ไปซ่ึงอาจมีทั้งขนาดเลก็และขนาด

ใหญ่สถานท่ีท่ีมีประตแูละหลงัคาท่ีตั้งแทรกอยูร่ะหวา่งบา้นศาลาท่ีเป็นสถานท่ีกวา้งมีหลงัคาแต่เปิด

โล่งศาลาท่ีเป็นสถานท่ีกวา้งแต่มีร้ัวและมีประตูปิดมิดชิดสถานท่ีพกัผอ่นและนัง่เล่นมีหลงัคา สนาม

กีฬาทุกประเภท สนามเด็กเล่นถนนที่ถูกปิดเพื่อใช้สําหรับกิจกรรมของชุมชนหรือพ้ืนที่ประชา

สงัคมเฉพาะกลุ่มท่ีชาวบา้นจดัหากนัเองเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพดูคุยในกลุ่มของตนเอง เช่น พ้ืนที่หน้า

บา้นท่ีมีนาํมา้นัง่หรือแคร่มาตั้งไวก้ารใชพ้ื้นท่ีประชาสงัคมมีหลายลกัษณะในดา้นปัจเจกบุคคลอาจ

ใชพ้ื้นทีเ่ป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ พูดคุยกนั ออกกาํลงักาย ในดา้นของชุมชนโดยรวมพ้ืนทีป่ระชา

สงัคมถกูใชใ้นการจดังานประจาํปีของชุมชน การประชุมการทาํกิจกรรมของกลุ่มประชาสังคมใน

ชุมชน เป็นตน้ สมาชิกชุมชนส่วนมากเห็นวา่พ้ืนท่ีประชาสงัคมมีความจาํเป็นสาํหรับชุมชนเพื่อใช้

เป็นสถานที่พกัผ่อนพูดคุย แลกเปลีย่นความคิดเห็น และเป็นที่วิ่งเล่นของเด็กสมาชิกชุมชนที่ถูก

สัมภาษณ์มีความเห็นว่าพ้ืนที่ประชาสังคมในชุมชนยงัขาดแคลนอยู่บางคร้ังการจัดกิจกรรมจึง

จาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีอ่ืน เช่น ถนนหรือพ้ืนท่ีนอกชุมชนเช่น องค์การพฒันาเอกชน วดั หรือโรงเรียน 

เป็นต้นปัญหาการขาดแคลนพ้ืนที่ประชาสังคมเห็นได้ชัดในชุมชนบุกรุกซ่ึงภาครัฐจะเข้ามามี

บทบาทในการจัดหาพ้ืนท่ีประชาสังคมน้อยสําหรับบทบาทของพ้ืนท่ีประชาสังคมพบว่าสมาชิก

ชุมชนใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีประชาสังคมในการรู้จกัเพื่อนใหม่เพ่ิมความสนิทสนมกบัเพ่ือนบา้น 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

นิสดารก์  เวชยานนท์ (2550) วิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัให้กบัองค์กรทอ้งถ่ินโดยผ่าน

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาว่าบุคลากรในหน่วยการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินไดรั้บการเสริมพลงัอาํนาจตามแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการกระจายอาํนาจเพื่อให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดยมองในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง

องค์กรการปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือ องค์การบริหารส่วนตาํบลและเทศบาล เป็นการศึกษาเฉพาะ

พ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมาผลการศึกษาพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององค์การบริหารส่วน

ตาํบลและเทศบาลในดา้นอตัรากาํลงัยงัมีความเหมาะสมอยูร่ะหวา่งปริมาณคนกบัปริมาณงานแต่ใน

ด้านการสรรหาและคัดเลือกยงัมีปัญหาด้านการเล่นพรรคเล่นพวก รวมทั้งมีการทุจริตซ้ือขาย

ตาํแหน่งในการสอบแข่งขนับุคลากรมีแรงจงูใจท่ีอยากเป็นขา้ราชการและตอ้งการความมัน่คงมาก

ท่ีสุดจึงตอ้งมีการสภาพการจา้งและมีสถานะเป็นขา้ราชการ.ดา้นการพฒันาบุคคลผลการวิจยัพบว่า

บุคลากรในท้องถ่ินยงัได้รับการอบรมค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองยงัมีความรู้ไม่

เพียงพอสาํหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบนันอกจากน้ีผลการวิจยัยงัแสดงให้เห็นอีกว่าการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานยงัขาดมาตรฐานและมีความไม่โปร่งใสความพึงพอใจของบุคลากร

ทอ้งถ่ินในดา้นค่าจา้งและผลประโยชนต์อบแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สิริพฒัน ์ลาภจิตร (2550) วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการสนบัสนุนการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นบุคคลปัจจยัดา้นชุมชนและปัจจยัดา้นองค์การ (องค์การบริหารส่วน

ตาํบล) มีความสัมพนัธ์และมีผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการ

บริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลซ่ึงหากระดบัการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดบัการ

มีส่วนร่วมของกิจกรรมอ่ืนสูงตามกนัดว้ยการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการดาํเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่าส่วนปัจจยัหรือสาเหตุท่ีทาํให้ประชาชนตดัสินใจเขา้มา     

มีส่วนร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตาํบลพบว่าปัจจัยด้านบุคคลได้แก่การเป็นหน้าที่ของ

ประชาชนอาสาสมคัรดว้ยใจมีความรู้ความสามารถกลา้พูดกลา้แสดงความคิดเห็นเป็นท่ีเคารพนับ

ถือของคนในชุมชนมีทกัษะและประสบการณ์เป็นประโยชน์กบัตวัเองและชุมชนส่วนปัจจยัดา้น

ชุมชนไดแ้ก่ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมเลือกใหเ้ป็นตวัแทนชุมชนมีความ

สามคัคีและมีกลุ่มต่างๆท่ีสนับสนุนผลกัดันการมีส่วนร่วมส่วนปัจจยัดา้นองค์การไดแ้ก่องค์การ

บริหารส่วนตาํบลดาํเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบเอาใจใส่กระตือรือร้นในการแกปั้ญหามีประชา

พิจารณ์ประชาคมหมูบ่า้น สาํหรับตวัแบบการตดัสินใจพบวา่ทั้ง 3 กลุ่ม มีการตดัสินใจแบบมีเหตุผล

มีระดบัความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือการตดัสินใจแบบผสมการตดัสินใจแบบกลุ่มตวัแบบผูน้าํตวั

แบบสถาบนัตวัแบบค่อยเป็นค่อยไป และทา้ยสุดเป็นตวัแบบถงัขยะสาเหตุท่ีคนตดัสินใจไม่เขา้มี

ส่วนร่วมเป็นปัจจัยดา้นบุคคลคือในเร่ืองการศึกษาความรู้ทักษะประสบการณ์ความคิดหรือปม 

(Stigmatizations) ของประชาชนท่ีคิดว่าตัวเองไม่สําคัญ ไม่ใช่หน้าท่ีไม่มีเวลา ขาดโอกาสการ

ประกอบอาชีพส่วนตวั ปัจจยัดา้นชุมชนเป็นปัญหาท่ีชุมชนขาดความสามคัคีมีความขดัแยง้กนั ส่วน

ปัจจัยด้านองค์การเป็นปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

ตาํบล เมื่อวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) พบว่าการมีส่วนร่วมมีปัจจยัสาํคญั คือความมีหน้าตา 

ทางสงัคม จิตสาธารณะการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล และการเป็นเพศชาย 

7.2 งานวจิยัในต่างประเทศ 

       N. Yusoff  และคณะ (2010) วิจัยเร่ืองความเข้าใจเกี่ยวกบัมุมมองของผูใ้ห้บริการ      

ต่อการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึนของหน่วยงานทอ้งถ่ินวตัถุประสงคเ์พ่ือใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

มุมมองของผูใ้ห้บริการในหน่วยงานท้องถ่ินของมาเลเซียและเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อหรือเป็น

อุปสรรคต่อคุณภาพการบริการของหน่วยงานรัฐเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช้

การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและคาํถามปลายเปิดกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้หบ้ริการในระดบัผูจ้ดัการ

และเจา้หนา้ท่ีมืออาชีพจาํนวน 40 คนและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงจากเมือง Johor Bahru ประเทศมาเลเซีย
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จาํนวน 10 หน่วยงานรวมทั้งหมด 20 คนผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าท่ีระดับสูงได้ระบุปัญหาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการไวจ้าํนวน 50 ปัญหาคณะผูว้ิจยัไดจ้ดัรวมเป็นกลุ่มไดท้ั้งหมด 11 ประเด็น

ไดแ้ก่ 1) อาํนาจหน้าท่ี 2) กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3) การประสานงาน 4) ทรัพยากร

มนุษย ์5) งบประมาณ 6) วฒันธรรมการทาํงาน 7) ความเขม้แข็งของชุมชน 8) การเมือง 9) แหล่ง

ทรัพยากร 10) ปริมาณงานและ11) การวดัการใหบ้ริการ 

จากการสัมภาษณ์บุคลากรระดบัผูจ้ ัดการและเจ้าหน้าท่ีมืออาชีพพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ความสาํเร็จของการใหบ้ริการมีอยู่ 10 ปัจจยั เรียงจากปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ 1) การให้ความสาํคญั

กบัผูรั้บบริการ 2) การประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 3) ระบบการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 4) การฝึกอบรมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 5) มีการบริหารจดัการเป็นระบบ

สนับสนุน 6) มีแหล่งทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี 7) มีสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการทาํงาน 8) มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั 9) มีการจดัการทรัพยสิ์นและส่ิงอานวยความ

สะดวกท่ีมีประสิทธิภาพ และ 10) มีการจดัการพ้ืนท่ีการทาํงานท่ีดีนอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่า

ควรใชก้ารวดัประเมินท่ีเหมาะสมเป็นรูปธรรมเพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบขั้นตอนกระบวนการสามารถ

ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึนและก่อนท่ีผูใ้ห้บริการจะสามารถให้บริการท่ีมีคุณภาพแก่สาธารณะ

องคก์รตอ้งแกไ้ขปัญหาของตนเองใหไ้ดก่้อนเช่นตอ้งดาํเนินการใหบุ้คลากรภายในมีความพึงพอใจ

ในงานก่อนท่ีจะใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพแก่ผูรั้บบริการได ้

Romualdas Ginevicius และVaitkunaite Vaitkunaite (2006) รวบรวมลักษณะของ

วฒันธรรมองค์การจากการศึกษางานวิจยัจาํนวน 53 ช้ินแลว้นาํมาจดัหมวดหมู่แลว้จาํแนกเป็น

วฒันธรรมองค์การได ้25 มิติ หรือลกัษณะโดยเรียงลาํดบัจากวฒันธรรมท่ีมีงานวิจยักล่าวถึงมาก

ท่ีสุดไปหาน้อยไดไ้ดแ้ก่ 1) การส่ือสาร (Communication) 2) รูปแบบการจดัการ (Management 

Style) เช่น รูปแบบการจดัการภาวะผูน้าํการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมการจดัการท่ีเขม้แข็งเป็นตน้    

3) ระบบการใหร้างวลัและการจงูใจ (Reward and Incentive System) เช่น รูปแบบการจดัการระบบ

การจ่ายค่าตอบแทนการให้รางวลัและลงโทษหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเป็นต้น 4) การ

ตดัสินใจ (Decision Making) 5) กลยทุธแ์ละเป้าหมาย (Strategy and Goals) ไดแ้ก่  เป้าหมายกลยทุธ์

และแผนการดาํเนินงานระยะยาว 6) การร่วมมือ  (Cooperation/Collaboration)  เช่น ความร่วมมือกนั

การทาํงานเป็นทีมความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 7) การประสานงานและบูรณาการ (Cooperation and 

Integration) เช่น ความยึดเหน่ียวของกลุ่ม (Cohesion of Groups) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่ม

ความสัมพนัธ์ระหว่างลาํดบัชั้นการบงัคบับญัชาและกลุ่มย่อย (Subgroups) 8) สร้างนวตักรรม 

(Innovations) เช่น นวตักรรมสร้างการเปล่ียนแปลงกลา้เส่ียง 9) การปรับตวั (Adaptation) เช่น การ

ปรับตวัการจดัการการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อตลาด 10) การเรียนรู้ (Learning) เช่น การ

เรียนรู้และการฝึกอบรมทกัษะหรือสมรรถนะการพฒันาทรัพยากรบุคคลการพฒันาอาชีพการจดัการ

ความรู้การพฒันาผูบ้ริหาร เป็นตน้  11) กฎระเบียบค่านิยมและบรรทดัฐานเช่นกฎระเบียบค่านิยม
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และบรรทดัฐานมาตรฐานของกลุ่มเอกสารที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรระดบัความเป็นทางการ เป็นตน้ 

12) โครงสร้างองค์การเช่นโครงสร้างองค์การจาํนวนลาํดับการบังคบับญัชา 13) พฤติกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก (Behavior with Subjects of External Environment) เช่น มี

พฤติกรรมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกนโยบายตอบสนองสภาพแวดลอ้มใส่ใจต่อลูกคา้

รับผดิชอบต่อสงัคม 14) บรรยากาศองค์การ (Climate) เช่น บรรยากาศองค์การสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานเป็นตน้ 15) กลไกการควบคุม (Mechanism of Control) เช่นกลไกการควบคุมการจดัการการ

ควบคุม 16) การมีส่วนร่วม (Involvement) เช่น มีส่วนร่วมการเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 17) การ

ถ่ายทอดขอ้มลูข่าวสาร (Transmission of Information) เช่น ระบบสารสนเทศกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้ 18) ใส่ใจต่อพนักงาน (Concern for Employees) เช่น ใส่ใจต่อพนักงานการสนับสนุนของ

ผูบ้ริหารการจดัการคุณภาพชีวติการทาํงาน 19) ขอ้ตกลงร่วมกนั (Agreement) เช่น ขอ้ตกลงร่วมกนั

การจัดการความขดัแยง้ 20) ความรับผิดชอบและอิสระของพนักงาน (Degree of Employees’ 

Responsibility and Freedom) เช่น ความรับผิดชอบและอิสระของพนักงานความรับผิดชอบระดบั

ของความมีอิสระความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร 21) การให้อาํนาจ (Empowerment) ประกอบดว้ย

การมอบหมายงานการให้อาํนาจ 22) ระบบการคดัเลือกพนักงาน (System of Selection of 

Employees) เช่นระบบการคดัเลือกกระบวนการรวมกลุ่มนโยบายบริหารบุคคล 23) มีวิสัยทศัน ์

(Vision) 24) มีพนัธกิจ (Mission) และ 25) นโยบายขององคก์าร (Politics of Enterprise) 

D. R. Denison และ A. K. Mishra (1995) วิจยัเร่ือง “Toward a Theory of  Organizational 

Culture and Effectiveness”  เพ่ือพฒันารูปแบบของวฒันธรรมองคก์ารและประสิทธิผลจากลกัษณะ

วฒันธรรมองค์การ 4 ลกัษณะไดแ้ก่ 1) มีส่วนร่วม (Involvement) 2) มีวฒันธรรมท่ีแข็งแกร่ง 

(Consistency) 3) การปรับตวั (Adaptability) และ 4) มีพนัธกิจ (Mission) วฒันธรรมองค์การทั้ง 4 

ลกัษณะน้ีผ่านการตรวจสอบและศึกษาโดยวิธีการเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษา (Qualitative Case 

Studies) ใน 5 บริษทัเพ่ือระบุวฒันธรรมองคก์ารท่ีเช่ือมโยงกบัประสิทธิผลและใชว้ิธีการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Study) เพ่ือนาํขอ้มลูมาวเิคราะห์การรับรู้ของผูบ้ริหารระดบัสูง (CEO) ต่อวฒันธรรม

องค์การ 4 ลกัษณะโดยวดัทั้งแบบวตัถุวิสัย (Objective) และอตัวิสัย (Subjective) เก่ียวกับ

ประสิทธิผลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 764องคก์ารพบวา่วฒันธรรมองคก์าร 2 ลกัษณะ คือการมีส่วน

ร่วมและการปรับตัวเป็นตัวช้ีวดัความยืดหยุ่น (Flexibility) การเปิดเผย (Openness) และการ

ตอบสนอง (Responsiveness) รวมทั้งเป็นตวัทาํนายสาํคญัของการเติบโต (Growth) ส่วนวฒันธรรม

องค์การอีก 2 ลกัษณะได้แก่วฒันธรรมที่แข็งแกร่งและมีพนัธกิจเป็นตัวช้ีวดัการบูรณาการ 

(Integration) ทิศทาง (Direction)และวิสัยทศัน์ (Vision) รวมทั้งเป็นตวัทาํนายท่ีดีต่อความสามารถ

ทาํกาํไร (Profitability) นอกจากน้ีวฒันธรรมองค์การแต่ละลกัษณะยงัสามารถทาํนายประสิทธิผล

อยา่งมีนยัสาํคญัเช่นคุณภาพ (Quality) ความพึงพอใจของพนกังาน (Employee Satisfaction) และผล

การปฏิบติังานผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นอีกว่าวฒันธรรมองค์การทั้ง 4 ลกัษณะเป็นตวัช้ีวดัท่ี



162 
 

 

เขม้แข็งของประสิทธิผลดา้นอตัวิสัย (Subjective) สาํหรับองค์การท่ีเป็นตวัอย่างทั้งหมดแต่เป็น

ตวัช้ีวดัท่ีเขม้แข็งดา้นวตัถุวิสยั (Objective) สาํหรับองคก์ารขนาดใหญ่เช่นผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

(Return of Assets) และการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) 

 P. Attewell และ D. R. Gerstein  (1979)  ศึกษาเร่ือง ความลม้เหลวของการนาํนโยบายการ

บาํบดัยาเสพติดไปปฏิบติัท่ีรายงานไวใ้นหนังสือ American Sociological Review เม่ือปี ค.ศ.1979 

โดยใชแ้นวทางกรณีศึกษา เช่ือมโยงลกัษณะทางสังคมวิทยาเชิงมหภาค (Macro-Sociology Level) 

ของรัฐบาลกลางเกี่ยวกบัการใชน้โยบายการรักษาผูติ้ดยา ทั้งน้ีเพื่อแสดงให้เห็นว่าพลงัทางสังคม

การเมือง สามารถปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดการปฏิบติัของคลินิกท่ีทาํการรักษาผูติ้ดยาในระดบัสงัคม

วทิยาเชิงจุลภาค (Micro-Sociology Level) ได ้การวจิยัการนาํนโยบายของรัฐไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีท่ีใช้

ยาในทางผดิพลาด นกัวชิาการทั้งสองไดใ้ชก้รอบทฤษฎีองคก์ารมาทาํการวเิคราะห์ ซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่าภายใต้เงื่อนไขเฉพาะนั้นรัฐบาลกลางสามารถที่จะกาํหนดข้อปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานระดับ

ทอ้งถ่ินปฏิบติัตามไดโ้ดยตรงแต่เม่ือทอ้งถ่ินนาํขอ้ปฏิบติัท่ีส่วนกลางเป็นผูก้าํหนดไปปฏิบติัพบว่า

นโยบายนั้นลม้เหลว    

 สาํหรับตวัแบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ  

 1) การศึกษาประวติัของนโยบายเก่ียวกบัยาเสพติด  

 2) วิเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการรักษายาเสพติดดว้ยยา Methadone  

 3) ศึกษาการสนองตอบจากหน่วยงานที่ทาํการรักษาระดบัทอ้งถ่ินต่อกฎเกณฑ์และแรง

กดดนัจากส่วนกลาง      

 4) วิเคราะห์กระบวนการของผลกระทบจากปัจจยัแวดลอ้มซ่ึงไดแ้ก่การปฏิบติัของผูติ้ด   ยา 

และการปฏิบติัของทีมงาน และ  

 5) การวิเคราะห์การปฏิบติัท่ีหน่วยงานระดบัล่างท่ีตอ้งยอมตามเพื่อรักษาประโยชน์ของ

หน่วยงานเอาไวใ้นขณะท่ีเป้าหมายของนโยบายถกูเปล่ียนไป 

           ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัมหภาค รัฐบาลกลางในฐานะผูใ้หเ้งินสนบัสนุนโครงการไดก้าํหนด

แนวปฏิบติัเชิงสาเหตุและผล โดยเช่ือว่าจะมีผลดีแก่หน่วยงานระดบัปฏิบติัในทอ้งถ่ิน ซ่ึงถา้หาก

หน่วยงานท้องถ่ินปฏิบัติตามเงื่อนไข หน่วยงานก็จะได้รับเงินสนับสนุนต่อไป แต่ข้อมูลระดับ

จุลภาคพบวา่แนวปฏิบติัท่ีกาํหนดจากส่วนกลางหลายประการ หน่วยปฏิบติัสามารถดาํเนินการได้

ยากขอ้ปฏิบติัหลายลกัษณะทาํไม่ไดมี้บางหน่วยงานพยายามทาํผิดระเบียบเพื่อให้การรักษาไดผ้ล 

แต่หลายหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบทั้งๆที่การรักษาอาจไม่ประสบความสาํเร็จแต่หน่วยงาน

ตอ้งการเงินสนบัสนุนจึงดาํเนินงานตามแนวทางท่ีส่วนกลางกาํหนดไวอ้ย่างไรก็ตามปัจจยัท่ีทาํให้

นโยบายการรักษาผูติ้ดยาเสพติดประสบความสาํเร็จหน่วยปฏิบติัจะดอ้งอาศยัการให้กาํลงัใจแก่

ผูป่้วย ใหค้วามเห็นอกเห็นใจการบาํบดัรักษาจะไดผ้ลหรือไม่เพียงใด ข้ึนอยูก่บัการใหค้วามไวว้างใจ

ของพี่เลียงและผูใ้ห้การรักษา การรักษาตอ้งใช้เวลาจะต้องอาศยัการเสริมแรงทางบวกในขณะท่ี
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ระเบียบจากส่วนกลาง เนน้การเสริมแรงทางลบ เช่น เมื่อผูเ้ขา้รับการรักษาปรับตวัไดจ้ะให้หยุดยา

ทนัทีหรือในระหวา่งการรักษาหากตรวจพบจากปัสสาวะวา่ผูม้ารักษายงัใชย้าอยูจ่ะยติุการรักษาทนัที 

เป็นตน้การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าการนาํแนวดาํเนินนโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบติัในระดบัทอ้งถ่ิน

หากส่วนกลางเป็นฝ่ายกาํหนดระเบียบกฎเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัโดยตรงแต่ฝ่ายเดียวโอกาสท่ีนโยบาย

นั้นจะลม้เหลวมีมาก เพราะสภาพปัญหาทางสงัคมวทิยาทั้งสองระดบัมีความแตกต่างกนั  

 จากการสงัเคราะห์แนวคิดและขอ้คน้พบจากการศึกษาเอกสารบทความทางวชิาการงานวจิยั

ท่ีเก่ียวข้องการศึกษาวิจัยเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา          

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี” ตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ แลว้ผูว้ิจยัขอสรุปผลการนาํแนวคิดทฤษฎีที่ใชเ้ป็นกรอบแนวคิด  

ดงัน้ี 
1) ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผูว้ิจยัเลือกใชแ้นวคิดทฤษฎีของ International Association for Public Participation (IAP 2) 

องคก์รสากลท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดหลกัซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

J.M. Cohen และ N.T. Uphoff  (1981) และแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ International Fund 

for Agricultural Development (IFAD) (IFAD, 2001) ในการวดัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ไดแ้ก่ระดบัท่ี 1 การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น 

(To Consult) ระดบัท่ี 3 การใหป้ระชาชนเขา้มาเกีย่วขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) 

ระดบัท่ี 4 การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate)  และระดบัท่ี 5 การกระจายอาํนาจ

ใหแ้ก่ประชาชน (To Empower)  

2) แนวคิดเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน 

ผูว้จิยัเลือกใชแ้นวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งของไทยและต่างประเทศ

(ศุภชยั ยาวะประภาษ และปิยากร หวงัมหาพร, 2555), ทฤษฎีการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Dilys  M. 

Hill 1974), ทฤษฎีการกระจายอาํนาจ (โกวิทย ์ พวงงาม, 2544), ลกัษณะของการปกครองทอ้งถ่ิน 

(วชัรา ไชยสาร, 2544),  ประเภทขององค์การปกครองทอ้งถ่ิน (สาํนักประชาสัมพนัธ์สาํนักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2540) และอาํนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตาํบลมีหน้าท่ีท่ีตอ้ง

ทาํในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล (กองราชการส่วนตาํบล สาํนักบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน, 

2542) 

3) แนวคิดเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ผูว้ิจยัเลือกใชแ้นวคิดของสมาคมองคก์รพฒันาเอกชนเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดภาคพ้ืนเอเชีย - แปซิฟิค (2555), แนวคิดดา้นนโยบายของรัฐบาลดา้นการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด (ศนูยอ์าํนวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.), 2554), แนวคิดดา้น

การดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดชายแดนไทย – พม่า (สาํนกังานเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการประสานการจดัระบบป้องกนัเพื่อจดัระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน (สล.อปป.), 2554)  

และแนวคิดดา้นการพฒันายุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (สาํนักงานป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด (ปปส.), 2555) 

4) แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายในองคก์าร 

4.1 วฒันธรรมองค์การ ผูว้ิจัยเลือกใช้แนวคิดของ Charles Handy (1979)  

ประกอบดว้ยวฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ (Zeus หรือ Leader Culture) วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท (Apollo 

หรือ Role Culture) วฒันธรรมเน้นที่งาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) และวฒันธรรมท่ี

เนน้บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล (Dionysus หรือ Existential)  

4.2 นโยบายขององค์การ ผูว้ิจ ัยเลือกใช้แนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติของ      

วรเดช จนัทรศร (2552) ตวัแบบการพฒันาองคก์าร (Organization Development Model) 

4.3 โครงสร้างขององค์การ ผูว้ิจ ัยเลือกใชแ้นวคิดของ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2553) 

ประกอบด้วย โครงสร้างระบบราชการ โครงสร้างรัฐวิสาหกิจโครงสร้างมหาวิทยาลัยและ

โครงสร้างการบริหารแบบโครงการ 

4.4 การบริหารองคก์าร ผูว้ิจยัเลือกใชแ้นวคิดของ D. H. Rosenbloom, A. Downs 

(1968), R. S. Krarchuck & D. G. Rosenbloom (2002), J. Denhardt and R. Denhardt (2003), 

P.G. Northouse (2001), และ W. Lewis and S. C. Gilman (2005) 

4.5 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร ผูว้จิยัใชแ้นวคิดของ Rensis  Likert  (1967) 

5) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายนอกองคก์าร  

ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดหลกัในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรท่ีนิยมใชก้นัอย่าง

กวา้งขวางทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เรียกว่า PEST Analysis ประกอบดว้ย 1) ด้าน

การเมือง (Political Component) 2) ดา้นเศรษฐกิจ (Economic Component) 3) ดา้นสังคมและ

วฒันธรรม (Socio Cultural Component) และ 4) ดา้นเทคโนโลย ี(Technological Component)  

6) ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผูว้จิยัใชแ้นวคิดหลกัของ World Health Organization (WHO) (2007) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ William W. Reeder (1974) และโกวทิย ์พวงงาม (2553) 

7) เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัเลือกทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด

การมีส่วนร่วมของประชาชนจากนักวิจัยทั้ งในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักในด้าน

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน  

การศึกษาปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

การศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพของชุมชนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด การศึกษาบทบาท

ของพ้ืนท่ีประชาสงัคม (Civic Space) ในการเสริมสร้างพลงัประชาชนผา่นการมีส่วนร่วมการศึกษา

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การ
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บริหารส่วนตาํบล การศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัมุมมองของผูใ้หบ้ริการต่อการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ

มากข้ึนของหน่วยงานทอ้งถ่ิน การศึกษาเร่ืองความลม้เหลวของการนาํนโยบายการบาํบดัยาเสพติด

ไปปฏิบติั 
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