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กิตติกรรมประกาศ 

 

 

การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี ผูศึกษาตองขอขอบพระคุณคณาจารยทุกๆ ทาน

ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู แนวคิดและประสบการณ 

ขอขอบพระคุณ ดร.วันชาติ นภาศรี และอาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาตราจารย ดร.โกมณ  แพนพา 

ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา และตรวจทานแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งและดวยดี

ตลอดมา ขอขอบพระคุณ กรรมการการคนควาอิสระทุกทานท่ีชี้แนะและตรวจสอบความถูกตอง

ของงานคนควาอิสระนี้ จนทําใหงานคนควาอิสระสมบูรณยิ่งข้ึน ตลอดจน ประชาชนท่ีอาศัยอยูใน

เขตเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ทุกทานท่ีกรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม

ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ 

ความสําเร็จจะเกิดข้ึนไมได หากไมไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือดานตางๆ จากเพ่ือน 

M.P.A. รุน 3 ทุกๆ ทาน เปนกําลังใจแกผูศึกษามาโดยตลอด จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม สมาชิกทุกคนในครอบครัว ท่ีใหการชวยเหลือและเปน

กําลังใจดวยดีตลอดมา 

ทายสุดนี้ หากงานคนควาอิสระฉบับนี้ จะเกิดประโยชนในทางวิชาการแลว ผูศึกษาขอยก

ความดีแดทานผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดกลาวมา ดวยความเคารพยิ่ง 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร 

อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง   และเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับ การบริหารงานของ

เทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  ซ่ึงประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  จํานวน 2,950 คน 

ใชกลุมตัวอยางจํานวน 353 คน และใช แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และไดรับ

ขอมูลกลับคืนมาท้ังหมด โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบวา ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร  

จังหวัดลําปาง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ หญิงมากกวาเพศ ชาย  โดย มีชวงอายุระหวาง 

36-50  ปมากท่ีสุด สวนใหญสมรสแลว และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ   

โดยประกอบอาชีพอยูในภาคเอกชน  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท  

เปนสวนใหญ 

ผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

อยูในระดับมาก 

ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับ การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก การบริหารเทศบาลตําบล

หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ควรใหมีความโปรงใสมากกวานี้  เทศบาลตําบลหางฉัตร  

อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ควรสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริมมากข้ึน และเทศบาลตําบลหางฉัตร 

อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ควรจัดใหมีการฝกอบรมเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ใหแกประชาชนใหมากข้ึน 



ค 
 

Independent Study Title: Achievement of Administration of Hang Chat 

Sub-district Municipality, Hang Chat District, 

Lampang Province 

Authors Parinya  Meethong 

Degree Master of Public Administration  

Independent Study Advisory Committees 

Lecturer Dr. Taworn Kietchaiyakorn 

Assistant Professor Dr. Komon Panpa 

Lecturer Dr. Suthipong Nipatthananon 

 

Abstract 

 

The objectives were to study the effectiveness of the administration and to 

classify its issues and recommendations regarding the administration of Hang Chat 

Sub-district municipality, Hang Chat District, Lampang Province. A sample group of 

353 residents was applied by accidental sampling from total 2,950 people of 

population in Hang Chat sub-district municipality, Hang Chat district, Lampang 

province. A questionnaire format was created to collect necessary data from this 

sample group and had got all required data back. Collected data were analyzed by 

statistical software and descriptive statistics via a number of statistical methods such 

as frequency, percentage, mean, and standard deviation.  

The study found that most of people living in this municipality area who were 

respondents were female, and had age range between 36-50 years old and were 

married. Their education levels were at high School level having careers in private 

sector and average monthly revenues were from 5,000 - 20,000 baht mostly.  

Overall levels of effectiveness on administration of the municipality were at 

high level.  

Problems and suggestions about the management of the municipality sorted 

by descending order of frequency were as follows: Hang Chat Sub-district’s overall 

management should be increased more transparency, encourage the local public to 

become more professional, and provide more seminars or training courses about 

democracy to the residents. 
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บทที่ 1 

 

 

บทนํา 

 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวยองคประกอบ 8 ประการ ไดแก 1) สถานะตามกฎหมาย 

(Legal Status) หมายความวา หากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครองทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของ

ประเทศการปกครองทองถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเขมแข็งกวา การปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งโดย

กฎหมายอ่ืนเพราะขอความท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงใหเห็นวาประเทศนั้นมีนโยบาย

ท่ีจะกระจายอํานาจอยางแทจริง  2) พ้ืนท่ีและระดับ  (Area and Level) ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอ            

การกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ เชน ปจจัยดานภูมิศาสตร

ประวัติศาสตรเชื้อชาติและความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑท่ีจะ

กําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหนวยการปกครองทองถ่ินออกเปน  2 ระดับคือหนวยการปกครองทองถ่ิน

ขนาดเล็กและขนาดใหญสําหรับขนาดของพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององคการสหประชาชาติโดยองคการ

อาหารและเกษตรองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมองคการอนามัยโลกและสํานักกิจการ

สังคมไดใหความเห็นวาหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีสามารถใหบริการและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

ไดควรมีประชากรประมาณ 50,000 คนแตก็ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีจะตองพิจารณาดวย เชน ประสิทธิภาพใน

การบริหารรายไดและบุคลากร  3) การกระจายอํานาจและหนาท่ีการท่ีจะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจ

หนาท่ีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ  4) องคการ

นิติบุคคลจัดตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายแยกจากรับบาลกลางมีขอบเขตการปกครองท่ีแนนอนมีอํานาจใน

การกําหนดนโยบายออกกฎขอบังคับควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ  5) การเลือกตั้งสมาชิก

องคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ ท้ังหมดหรือบางสวนเพ่ือ

แสดงถึงการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชนโดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง  

6) อิสระในการปกครองตนเองสามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายในขอบเขตของ

กฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานทาง

ราชการ 7) งบประมาณของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บรายไดการจัดเก็บภาษีเพ่ือใหทองถ่ินมีรายได

เพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนา และ 8) การควบคุมดูแลของรัฐเม่ือไดรับการจัดตั้งข้ึน
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แลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐเพ่ือประโยชนและความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม

โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวยการปกครองทองถ่ินท้ังนี้ไมไดหมายความวามีอิสระอยาง

เต็มท่ีคงมีเฉพาะอิสระในการดําเนินงานเทานั้นเพราะมิฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตยรัฐจึง

ตองสงวนอํานาจในการควบคุมดูแล (อุทัย หิรัญโต, 2523 : 22) 

การปกครองทองถ่ินเปนการปกครองในรูปลักษณะการกระจายอํานาจบางอยางซ่ึงรัฐได

มอบหมายใหทองถ่ินทํากันเองเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีโอกาสปกครองและบริหารงานทองถ่ินดวย

ตนเองเพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินนั้นใหดําเนินงานไปอยางประหยัดมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงกับความประสงคของประชาชนโดยเหตุท่ีวาประชาชนในแตละ

ทองถ่ินยอมจะทราบความตองการของทองถ่ินนั้นๆไดดีกวาบุคคลอ่ืนและยอมมีความผูกพันตอทองถ่ิน

นั้นโดยมีงบประมาณของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร  โดยการปกครองท่ีรัฐบาล

มอบอํานาจใหประชาชนในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินการบางอยางโดยการ

ดําเนินการกันเองเพ่ือบําบัดความตองการของตนการบริหารงานทองถ่ินตองมีผูบริหารมาจากการ

เลือกตั้งจากประชาชนข้ึนมาท้ังหมดหรือบางสวนโดยใหมีอิสระในการบริหารแตรัฐบาลยังตองควบคุม

ดวยวิธีตางๆ ตามความเหมาะสมปราศจากควบคุมของรัฐไมไดเพราะการปกครองทองถ่ินเปนสิ่งท่ีรัฐ

ทําใหเกิดข้ึน (วิญู อังคนารักษ, 2519 : 4) 

การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลไดนั้น 

การมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานในดานตางๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง 

ดังนั้นจากความสําคัญและความจําเปนของการบริหารงานดังกลาว และจากการท่ีผูวิจัย ปฏิบัติงานใน

สังกัดเทศบาลตําบลหางฉัตร  ผูวิจัยจึงมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของ

เทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เพ่ือใชเปนประโยชนในการศึกษาและการบริหารงาน

ตอไปในอนาคต 

 

คําถามหลักของการวิจัย 

คําถามหลักของการวิจัยเก่ียวกับ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร 

อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  มี ดังนี้ 

การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  มีผลสัมฤทธิ์

โดยรวมมากนอยเพียงใด  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วัตถุประสงคของการศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง มีดังนี้ 
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1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอ

หางฉัตร จังหวัดลําปาง 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

จากการศึกษาและผลการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาล

ตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ทําใหไดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  มีผลสัมฤทธิ์

โดยรวม อยูในระดับนอย 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง

ครั้งนี้ กําหนดขอบเขตการศึกษาไว 5 ดาน ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  ไดแก ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอ

หางฉัตร จังหวัดลําปาง 

2. ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง จํานวน 2,950 คน (ปสํารวจ 2556) 

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก เทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา  ไดแก  การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเวลาดําเนินการท้ังสิ้น  

จํานวน 8 เดือน ตั้งแต เดือนมกราคม ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 

5. ขอบเขตดานรูปแบบการวิจัย ไดแก การศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบล

หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบล

หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง มี ดังนี้  

1. ทําใหทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง 

2. ทําใหทราบถึงปญหาขอเสนอแนะเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร 

อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

3. นําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนา ผลสัมฤทธิ์

การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางตอไป 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารหรือผลของการปฏิบัติงาน

เปนหลัก และสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว 

การบริหารงาน หมายถึง  กระบวนการดําเนินการบริหารจัดการตามนโยบายของ เทศบาล

ตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  ตั้งแตกระบวนการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ 

การควบคุม การประเมินผล และการปฏิบัติงานในองคการ การใชทรัพยากรตางๆ ท่ีกอใหเกิด

ความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 

เทศบาลตําบลหางฉัตร หมายถึง องคกรหรือหนวยงานบริการสวนทองถ่ินท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล 

มีความเปนอิสระในการดําเนินงานภายใตขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด มีรายได มีทรัพยสินเปนของตนเอง 

ซ่ึงในท่ีนี้ หมายถึง เทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
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บทที่ 2 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 
 
 

 การค�นคว�าอิสระครั้งนี้ ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร 
อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง  ผู�ศึกษาได�นําองค+ความรู�เก่ียวข�องมาประกอบการศึกษา โดยแบ/ง
การศึกษา ออกเป0น 4 หัวข�อ ดังนี้ 

1. หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง  
2. สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
4. กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 
ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรทําความเข�าใจแนวคิด

เก่ียวกับการบริหารเป0นเบ้ืองต�นก/อน กล/าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย+เป0นสัตว+สังคม ซ่ึงหมายถึงมนุษย+
โดยธรรมชาติย/อมอยู/รวมกันเป0นกลุ/ม ไม/อยู/อย/างโดยเด่ียวแต/อาจมีข�อยกเว�นน�อยมากท่ีมนุษย+อยู/โดด
เด่ียวตามลําพัง เช/นฤษี การอยู/รวมกันเป0นกลุ/มของมนุษย+อาจมีได�หลายลักษณะและเรียกต/างกัน 
เป0นต�นว/าครอบครัว (Family) เผ/าพันธุ+ (Tribe) ชุมชน (Community) สังคม (Society) และประเทศ 
(Country) เม่ือมนุษย+อยู/รวมกันเป0นกลุ/มย/อมเป0นธรรมชาติอีกที่ในแต/ละกลุ/มจะต�องมี �ผู�นํากลุ/ม� 
รวมท้ังมี �แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ/ม� เพ่ือให�เกิดความสุขและความสงบเรียบร�อย 
สภาพเช/นนี้ได�มีวิวัฒนาการตลอดมาโดยผู�นํากลุ/มขนาดใหญ/ เช/น ในระดับประเทศของภาครัฐ
ในปSจจุบันอาจเรียกว/า �ผู�บริหาร� ขณะที่การควบคุมดูแลกันภายในกลุ/มนั้น เรียกว/าการบริหาร 
(Administration) หรือการบริหารราชการ (Public Administration) ด�วยเหตุผลเช/นนี้ มนุษย+จึงไม/
อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได�ง/าย และทําให�กล/าวได�อย/างม่ันใจว/า �ท่ีใดมี
ประเทศ ท่ีนั่นย/อมมีการบริหาร� 

คําว/า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท+มาจากภาษาลาติน �Administered� 
หมายถึง ช/วยเหลือ (Assist) หรืออํานวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ+หรือมีความหมาย
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ใกล�เคียงกับคําว/า �Minister� ซ่ึงหมายถึงการรับใช�หรือผู�รับใช� หรือผู�รับใช�รัฐ คือ รัฐมนตรีสําหรับ
ความหมายด้ังเดิมของคําว/า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต/างๆ 

ส/วนคําว/า การจัดการ (Management) นิยมใช�ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวัตถุประสงค+ใน
การจัดต้ังเพ่ือมุ/งแสวงหากําไร (Profits) หรือกําไรสูงสุด (Maximum profits) สําหรับผลประโยชน+ท่ีจะ
ตกแก/สาธารณะถือเป0นวัตถุประสงค+รองหรือเป0นผลพลอยได� (By Product) เม่ือเป0นเช/นนี้จึงแตกต/างจาก
วัตถุประสงค+ในการจัดต้ังหน/วยงานภาครัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให�บริการสาธารณะท้ังหลาย (Public 
services) แก/ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว/า การบริหารจัดการ (Management 
Administration) เก่ียวข�องกับภาคธุรกิจมากข้ึน เช/น การนําแนวคิดผู�บริหารสูงสุด (Chief Executive 
Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช�ในวงราชการการบริหารราชการด�วยความรวดเร็ว การลดพิธี
การท่ีไม/จําเป0นการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด�วยการให�รางวัลตอบแทน เป0นต�น
นอกเหนือจากการท่ีภาครัฐได�เปfดโอกาสให�ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข�ามารับสัมปทานจากภาครัฐ
เช/น ให�สัมปทานโทรศัพท+มือถือ การขนส/ง เหล�า บุหรี่ อย/างไรก็ดีภาคธุรกิจก็ได�ทําประโยชน+ให�แก/
สาธารณะหรือประชาชนได�เช/นกัน เช/นจัดโครงการคืนกําไรให�สังคมด�วยการลดราคาสินค�า ขายสินค�า
ราคาถูกหรือการบริจาคเงินช/วยเหลือสังคม  

การบริหาร บางครั้งเรียกว/า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ใดๆ ของหน/วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ (ถ�าเป0นหน/วยงานภาคเอกชน หมายถึงของ
หน/วยงาน และ/หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวข�องกับคน สิ่งของและหน/วยงาน โดยครอบคลุม เรื่องต/างๆ เช/น 
(1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหน�าท่ี (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม 
(Morality) (4) การบริหารที่เกี่ยวข�องกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัด
องค+การ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย+ (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) 
(9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ
(Budgeting) เช/นนี้ เป0นการนํา �กระบวนการบริหาร� หรือ �ปSจจัยท่ีมีส/วนสําคัญต/อการบริหาร� 
ท่ีเรียกว/า แพ็มส+-โพสคอร+บ (PAMS-POSDCoRB) แต/ละตัวมาเป0นแนวทางในการให�ความหมาย 
 พร�อมกันนี้ อาจให�ความหมายได�อีกว/า การบริหารหมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ใดๆ ของหน/วยงานของรัฐ และหรือ เจ�าหน�าท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวข�องกับ คน สิ่งของและหน/วยงาน โดย
ครอบคลุมเรื่องต/างๆ เช/น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) การบริหารวัสดุ
อุปกรณ+ (Material) (4) การบริหารงานท่ัวไป (Management) (5) การบริหารการให�บริการประชาชน 
(Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารข�อมูลข/าวสาร (Message) (8) การ
บริหารเวลา (Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล (Measurement)เช/นนี้ เป0นการนํา 
�ปSจจัยท่ีมีส/วนสําคัญต/อการบริหาร� ท่ีเรียกว/า 9M แต/ละตัวมาเป0นแนวทางในการให�ความหมาย 
           การให�ความหมายทั้ง 2 ตัวอย/างที่ผ/านมานี้เป0นการนําหลักวิชาการด�านการบริหาร คือ 
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�กระบวนการบริหาร� และ �ปSจจัยท่ีมีส/วนสําคัญต/อการบริหาร� มาใช�เป0นแนวทางหรือกรอบแนวคิด
ในการให�ความหมายซ่ึงน/าจะมีส/วนทําให�การให�ความหมายคําว/าการบริหารเช/นนี้ครอบคลุมเนื้อหา 
สาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการบริหารชัดเจน เข�าใจได�ง/าย เป0นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด�วย นอกจาก 
2 ตัวอย/างนี้แล�วยังอาจนําปSจจัยอ่ืนมาใช�เป0นแนวทางในการให�ความหมายได�อีก เป0นต�นว/า 3M ซ่ึง
ประกอบด�วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานท่ัวไป (Management) 
และ 5ป ซ่ึงประกอบด�วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงานและประชาสัมพันธ+ 

เพ่ือช/วยเพ่ิมความเข�าใจการบริหารมากข้ึน จึงขอนําความหมายคําว/า การบริหารการจัดการ 
และการบริหารจัดการ มาแสดงไว�ด�วย เช/น 

สมพงศ+ เกษมสินในปr พ.ศ. 2514 มีความเห็นว/า การบริหาร หมายถึงการใช�ศาสตร+และศิลปs
นําเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เช/น คน เงินวัสดุสิ่งของ และการจัดการ มา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) เช/น POSDCoRB Model ให�
บรรลุวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว�อย/างมีประสิทธิภาพ (สมพงศ+ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ+ครั้งท่ี 3, 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ+เกษมสุวรรณ, 2514), หน�า 13-14.) 

สมพงศ+ เกษมสินในปr พ.ศ. 2523 กล/าวไว�ว/า คําว/า การบริหารนิยมใช�กับการบริหารราชการ
หรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซ่ึงมีศัพท+บัญญัติว/า รัฐประศาสนศาสตร+ (Public Administration) 
และคําว/า การจัดการ (Management) นิยมใช�กับการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว� สมพงศ+ เกษมสิน ยังให�ความหมายการบริหารไว�ว/าการบริหารมีลักษณะเด/นเป0น
สากลอยู/หลายประการ ดังนี้ 

1. การบริหารย/อมมีวัตถุประสงค+ 
2. การบริหารอาศัยปSจจัยบุคคลเป0นองค+ประกอบ 
3. การบริหารต�องใช�ทรัพยากรการบริหารเป0นองค+ประกอบพ้ืนฐาน 
4. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป0นกระบวนการ 
5. การบริหารเป0นการดําเนินการร/วมกันของกลุ/มบุคคล 
6. การบริหารอาศัยความร/วมมือร/วมใจของบุคคล กล/าวคือ ความร/วมใจ (Collective Mind) 

จะก/อให�เกิดความร/วมมือของกลุ/ม (Group Cooperation) อันจะนําไปสู/พลังของกลุ/ม (Group 
Effort) ท่ีจะทําให�บรรลุวัตถุประสงค+ 

7. การบริหารมีลักษณะการร/วมมือกันดําเนินการอย/างมีเหตุผล 
8. การบริหารมีลักษณะเป0นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค+ 
9. การบริหารไม/มีตัวตน (Intangible) แต/มีอิทธิพลต/อความเป0นอยู/ของมนุษย+ (สมพงศ+ เกษมสิน, 

การบริหาร (พิมพ+ครั้งท่ี 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน�า 5-6.) 
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อนันต+ เกตุวงศ+ในปr พ.ศ. 2523 ให�ความหมายการบริหาร ว/าเป0นการประสานความพยายาม
ของมนุษย+ (อย/างน�อย 2 คน) และทรัพยากรต/างๆ เพ่ือทําให�เกิดผลตามต�องการ (อนันต+ เกตุวงศ+, 
การบริหารการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ+มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+, 2523 หน�า 27.) 

ไพบูลย+ ช/างเรียนในปr พ.ศ. 2532 ให�ความหมายการบริหารว/า หมายถึง ระบบท่ีประกอบ         
ไปด�วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว�อย/างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ไพบูลย+ ช/างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร 
(กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน+, 2532), หน�า 17.) 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ในปr พ.ศ. 2535 มองการบริหารในลักษณะท่ีเป0นกระบวนการโดยหมายถึง 
กระบวนการนําเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติส/วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข�องกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท+รัฐประศาสนศาสตร+ (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ+จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย, 2535), หน�า 8.) 

บุญทัน ดอกไธสง ในปr พ.ศ. 2537 ให�ความหมายว/า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากร        
ท่ีมีอยู/ให�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการของบุคคล องค+การ หรือประเทศ หรือ
การจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค+การ (บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค+การ (พิมพ+ครั้งท่ี 4, 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ+มหาจุฬาลงกรณ+ราชวิทยาลัย, 2537, หน�า 1.) 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณในปr พ.ศ. 2545 แบ/งการบริหาร ตามวัตถุประสงค+หลักของการจัดต้ัง
หน/วยงานไว� 6 ส/วน ดังนี้ 

ส/วนท่ีหนึ่ง การบริหารงานของหน/วยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกว/า การบริหารรัฐกิจ (Public 
Administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค+หลักในการจัดต้ัง คือการให�บริการสาธารณะ 
(Public Services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวกการรักษาความสงบเรียบร�อย ตลอดจน
การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป0นต�นการบริหารส/วนนี้เป0นการบริหารของหน/วยงานของภาครัฐ 
(Public or Governmental Organization) ไม/ว/าจะเป0นหน/วยงานท้ังในส/วนกลาง ส/วนภูมิภาค และ
ส/วนท�องถ่ินเช/น การบริหารงานของหน/วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเท/า
การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน/วยการบริหารท�องถ่ินหน/วยงานบริหาร
เมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน/วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป0นต�น 

ส/วนท่ีสอง การบริหารงานของหน/วยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกว/า การบริหาร ธุรกิจ (Business 
Administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน/วยงานของเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงค+หลัก 
ของการจัดต้ังเพ่ือการแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (Maximum Profits) ในการทําธุรกิจ 
การค�าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให�บริการเห็นตัวอย/างได�อย/างชัดเจนจากการบริหารงานของบริษัท 
ห�างร�านและห�างหุ�นส/วนท้ังหลาย 
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ส/วนท่ีสาม การบริหารของหน/วยงานท่ีไม/สังกัดภาครัฐ (Non-Governmental Organization) 
ซ่ึงเรียกย/อว/า หน/วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เป0นการบริหารงานของหน/วยงานท่ีไม/แสวงหาผลกําไร 
(Non-profit Administration) มีวัตถุประสงค+หลักในการจัดต้ัง คือการไม/แสวงหาผลกําไร (Non-
Profit) เช/นการบริหารของมูลนิธิและสมาคม 

ส/วนท่ีสี่ การบริหารงานของหน/วยงานระหว/างประเทศ (International Organization) มี
วัตถุประสงค+หลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธ+ระหว/างประเทศ เช/นการบริหารงานของสหประชาชาติ 
(United Nations Organization) องค+การค�าระหว/างประเทศ (World Trade Organization) และ
กลุ/มประเทศอาเซียน (ASEAN) 

ส/วนท่ีห�า การบริหารงานขององค+กรตามรัฐธรรมนูญการบริหารงานขององค+กรส/วนนี้เกิดข้ึน
หลังจากประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได�
กําหนดให�มีองค+กรตามรัฐธรรมนูญข้ึนเช/นการบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
คณะกรรมการป|องกันและปราบปรามการทุจริตแห/งชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ังและผู�ตรวจการ
แผ/นดินของรัฐสภา เป0นต�นองค+กรดังกล/าวนี้ถือว/าเป0นหน/วยงานของรัฐเช/นกัน แต/มีลักษณะพิเศษ 
เช/นเกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล/าวและมีวัตถุประสงค+หลักในการจัดต้ังเพ่ือปกป|อง
คุ�มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน/วยงาน
ของรัฐและเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

ส/วนท่ีหก การบริหารงานของหน/วยงานภาคประชาชนมีวัตถุประสงค+หลักในการจัดต้ังเพ่ือ
ปกป|องรักษาผลประโยชน+ของประชาชนโดยส/วนรวมซ่ึงเป0นประชาชนส/วนใหญ/ของประเทศและถูก
เอารัดเอาเปรียบตลอดมาเช/น การบริหารงานของหน/วยงานของเกษตรกร กลุ/มผู�ใช�แรงงาน และกลุ/ม
ผู�ให�บริการ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท�องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
ฝรั่งเศส ญ่ีปุ~น และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ+โฟร+เพซ, 2545), หน�า 36-38.) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปr พ.ศ. 2545 มีความเห็นว/า การบริหารในฐานะท่ีเป0นกระบวนการ 
หรือกระบวนการบริหาร เกิดได�จากหลายแนวคิด เช/น โพสคอร+บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ 
ลูเทอร+ กูลิค (Luther Gulick)และ ลินดอลเออร+วิค (LyndallUrwick) ประกอบด�วยข้ันตอนการบริหาร 
7 ประการ ได�แก/ การวางแผน (Planning) การจัดองค+การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล 
(Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และ
การงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) 
ประกอบด�วย 5 ประการ ได�แก/ การวางแผน (Planning) การจัดองค+การ (Organizing) การบังคับการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวม
เรียกว/า พอคค+ (POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท�องถิ่น : 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญ่ีปุ~น และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ+โฟร+เพซ, 2545), หน�า 39.) 



6 

 

เฮอร+เบิร+ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล/าวถึงการบริหารว/า หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคล
ต้ังแต/ 2 คนข้ึนไป ร/วมกันดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค+ (Herbert A. Simon, Administrative 
Behvior (New york : Macmillian, 1947), p. 3.) 

เฟรดเดอร+ริค ดับบลิว. เทเลอร+ (Frederick W. Taylor) ให�ความหมายการบริหารไว�ว/า งาน
บริหารทุกอย/างจําเป0นต�องกระทําโดยมีหลักเกณฑ+ซ่ึงกําหนดจากการวิเคราะห+ศึกษาโดยรอบคอบ 
ท้ังนี้เพ่ือให�มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในอันท่ีจะก/อให�เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชน+สําหรับ
ทุกฝ~ายท่ีเก่ียวข�อง (Frederick W. Taylor อ�างถึงใน สมพงศ+ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ+ครั้งท่ี 7, 
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน�า 27.) 

ปrเตอร+เอฟ. ดรัคเกอร+ (Peter F. Drucker) กล/าวว/า การบริหาร คือศิลปะในการทํางานให�
บรรลุเป|าหมายร/วมกับผู�อ่ืน การทํางานต/างๆให�ลุล/วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป0นผู�ทําภายในสภาพองค+การ
ท่ีกล/าวนั้นทรัพยากรด�านบุคคลจะเป0นทรัพยากรหลักขององค+การท่ีเข�ามาร/วมกันทํางานในองค+การซ่ึง
คนเหล/านี้จะเป0นผู�ใช�ทรัพยากรด�านวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ+ วัตถุดิบเงินทุน รวมท้ังข�อมูลสนเทศ
ต/างๆ เพื่อผลิตสินค�าหรือบริการออกจําหน/ายและตอบสนองความพอใจให�กับสังคม (Peter F. 
Drucker อ�างถึงใน สมพงศ+ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ+ครั้งท่ี 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
2523), หน�า 6.)  

แฮร+โรลด+คูนตซ+ (Harold Koontz) ให�ความหมายของการจัดการ หมายถึงการดําเนินงานให�
บรรลุวัตถุประสงค+ท่ีต้ังไว�โดยอาศัยปSจจัยท้ังหลาย ได�แก/ คน เงินวัสดุสิ่งของ เป0นอุปกรณ+การจัดการนั้น 
(Harold Koontz อ�างถึงใน สมพงศ+ เกษมสิน, การบริหาร (พิมพ+ครั้งท่ี 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, 2523), หน�า 6.) 

ธงชัย สันติวงษ+ในปr พ.ศ. 2543 กล/าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว� 3 ด�าน คือ 
1) ในด�านท่ีเป0นผู�นําหรือหัวหน�างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน�าท่ีของบุคคลใด

บุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเป0นผู�นําภายในองค+การ 
2) ในด�านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทํางานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากร

ต/างๆ ในองค+การและการประสานกิจกรรมต/างๆ เข�าด�วยกัน 
3) ในด�านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต�องทําให�งานต/างๆ สําเร็จ

ลุล/วงไปด�วยดีด�วยการอาศัยบุคคลต/างๆ เข�าด�วยกัน (ธงชัย สันติวงษ+, องค+การและการบริหาร (พิมพ+
ครั้งท่ี 11, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2543), หน�า 21-22.) 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปr พ.ศ. 2548 กล/าวไว�ว/า การบริหารจัดการ(Management Administration) 
การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แม�กระท่ังการบริหารการบริการ (Service 
Administration) แต/ละคํามีความหมายคล�ายคลึงหรือใกล�เคียงกันท่ีเห็นได�อย/างชัดเจนมีอย/างน�อย                         
3 ส/วน คือ หนึ่ง ล�วนเป0นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน/วยงานของรัฐ และ/หรือเจ�าหน�าท่ี
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ของรัฐ นํามาใช�ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช/วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการสอง มีกระบวน 
การบริหารงานท่ีประกอบด�วย 3 ข้ันตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การ
ดําเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และสามมีจุดหมายปลายทาง คือการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางท่ีทําให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก�าวหน�า
และม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับส/วนท่ีแตกต/างกันคือ แต/ละคํามีจุดเน�นต/างกัน กล/าวคือการบริหารจัดการ
เน�นเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข�ามาใช�ในการบริหารราชการเช/น การมุ/งหวังผล
กําไร การแข/งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ+การจูงใจด�วยค/าตอบแทน การลดข้ันตอน 
และการลดพิธีการ เป0นต�นในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาให�ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ัง                   
การพัฒนานโยบายแผนงาน โครงการ (Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน/วยงาน
ของรัฐส/วนการบริหารการบริการเน�นเรื่องการอํานวยความสะดวกและการให�บริการแก/ประชาชน 
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค+กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน/วยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ+นิติธรรม, 2548), หน�า 5.) 

สรุป การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย+ท่ีเป0นสัตว+สังคม
ซ่ึงจะต�องอยู/รวมกันเป0นกลุ/ม โดยจะต�องมีผู�นํากลุ/มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายใน
กลุ/มเพ่ือให�เกิดความสุขและความสงบเรียบร�อย ซ่ึงอาจเรียกว/าผู�บริหารและการบริหาร ตามลําดับ 
ดังนั้น ท่ีใดมีกลุ/มท่ีนั่นย/อมมีการบริหาร 

คําว/า การบริหารและการบริหารจัดการ รวมท้ังคําอ่ืนๆ อีก  เป0นต�นว/า การปกครอง (Government) 
การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา (Development) หรือแม�กระท่ังคําว/า การบริหาร
การบริการ(Service Administration)การบริหารจิตสํานึกหรือการบริหารความรู�ผิดรู�ชอบ (Consciousness 
Administration) การบริหารคุณธรรม (Morality Administration) และการบริหารการเมือง 
(Politics Administration) ท่ีเป0นคําในอนาคตท่ีอาจถูกนํามาใช�ได�คําเหล/านี้ล�วนมีความหมายใกล�เคียงกัน
ข้ึนอยู/กับผู�มีอํานาจในแต/ละยุคสมัยจะนําคําใดมาใช�โดยอาจมีจุดเน�นแตกต/างกันไปบ�างอย/างไรก็ตาม 
ทุกคําท่ีกล/าวมานี้เฉพาะในภาครัฐ ล�วนหมายถึง (1) การดําเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง 
(Guideline) วิธีการ (Method) หรือมรรควิธี (Means) ใดๆ (2) ท่ีหน/วยงานของรัฐและ/หรือ 
เจ�าหน�าท่ีของรัฐนํามาใช�ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงาน (3) ตามวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว� (4) 
เพ่ือนําไปสู/จุดหมายปลายทาง (End หรือ Goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนกว/าเดิม เช/นมี
วัตถุประสงค+เพ่ือนําไปสู/จุดหมายปลายทางเบ้ืองต�น (Primary Goal) คือ ช/วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการหรือช/วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให�เป0นไปในทิศทางท่ีดีกว/าเดิม หรือมีวัตถุประสงค+
เพ่ือนําไปสู/จุดหมายปลายทางสูงสุด (Ultimate Goal) คือ การพัฒนาประเทศท่ีประเทศชาติและ
ประชาชนอยู/เย็นเป0นสุขอย/างยั่งยืน เป0นต�น และทุกคําดังกล/าวนี้ อาจมองในลักษณะท่ีเป0นกระบวนการ 
(Process) ท่ีมีระบบและมีหลายข้ันตอนในการดําเนินงานก็ได� 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน 
ความหมายของการปกครองท�องถ่ิน 
ความหมายของการปกครองท�องถ่ินนั้นได�มีผู�ให�ความหมายหรือคํานิยามไว�มากมายซ่ึงส/วน

ใหญ/แล�วคํานิยามเหล/านั้นต/างมีหลักการท่ีสําคัญคล�ายคลึงกันจะต/างกันบ�างก็คือสํานวนและ
รายละเอียดปลีกย/อยซ่ึงสามารถพิจารณาได�ดังนี้ 

วิญ�ู อังคนารักษ+ (2519 : 4) ให�ความหมายว/าการปกครองท�องถ่ินหมายถึงการปกครองใน
รูปลักษณะการกระจายอํานาจบางอย/างซ่ึงรัฐได�มอบหมายให�ท�องถ่ินทํากันเองเพ่ือให�ประชาชนใน
ท�องถ่ินมีโอกาสปกครองและบริหารงานท�องถ่ินด�วยตนเองเพ่ือสนองความต�องการส/วนรวมของ
ประชาชนในท�องถ่ินนั้นให�ดําเนินงานไปอย/างประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงกับความ
ประสงค+ของประชาชนโดยเหตุท่ีว/าประชาชนในแต/ละท�องถ่ินย/อมจะทราบความต�องการของท�องถ่ิน
นั้นๆได�ดีกว/าบุคคลอ่ืนและย/อมมีความผูกพันต/อท�องถ่ินนั้นโดยมีงบประมาณของตนเองและมีอิสระใน
การบริหารงานพอสมควร 

อุทัย หิรัญโต (2531 : 28) ให�ความหมายว/า การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจให�ประชาชน
ในท�องถ่ินใดท�องถ่ินหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินการบางอย/างโดยการดําเนินการกันเองเพ่ือบําบัด
ความต�องการของตนการบริหารงานท�องถ่ินต�องมีผู�บริหารมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนข้ึนมา
ท้ังหมดหรือบางส/วนโดยให�มีอิสระในการบริหารแต/รัฐบาลยังต�องควบคุมด�วยวิธีต/างๆ ตามความ
เหมาะสมปราศจากควบคุมของรัฐไม/ได�เพราะการปกครองท�องถ่ินเป0นสิ่งท่ีรัฐทําให�เกิดข้ึน 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2526 : 8) ให�ความหมายว/า การปกครองท�องถ่ินเป0นระบบการ
ปกครองท่ีมีผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐและโดยนัยนี้จะทําหน�าท่ี
ปกครองท�องถ่ินโดยคนในท�องถ่ินนั้นๆ องค+กรท่ีจัดต้ังและถูกควบคุมโดยรัฐบาลแต/มีอํานาจใน การ
กําหนดนโยบายของตน 

ชูศักด์ิ เท่ียงตรง (2520 : 12) ให�ความหมายของการปกครองท�องถ่ิน คือ การปกครองท่ีรัฐบาลกลาง
มอบอํานาจให�หรือกระจายอํานาจหรือการกระจายอํานาจไปให�หน/วยการปกครองท�องถ่ินท่ีเกิดจากการ
กระจายอํานาจให�มีอํานาจในการปกครองรวมท้ังรับผิดชอบท้ังหมดหรือแค/เพียงบางส/วนในการบริหาร
ภายในขอบเขตอํานาจหน�าท่ีและอาณาเขตของงานท่ีกําหนดไว�ตามกฎหมาย 

Daniel Wit (1961 : 1-2) นิยามการปกครองท�องถ่ินว/า เป0นการปกครองท่ีรัฐบาลกลางให�
อํานาจแก/ประชาชนในท�องถ่ินแล�วรัฐบาลของท�องถ่ินก็ย/อมเป0นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน           
เพ่ือประชาชนดังนั้นการบริหารการปกครองท�องถ่ินจึงจําเป0นต�องมีองค+กรของตนเองอันเกิดจาก           
การกระจายอํานาจของรัฐบาลกลางโดยให�องค+กรอันมิได�เป0นส/วนหนึ่งของรัฐบาลกลางมีอํานาจใน 
การตัดสินใจและบริหารงานภายในท�องถ่ินในเขตอํานาจของตน 
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John J. Clarke (1957 : 1) อธิบายว/าเป0นหน/วยการปกครองท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวข�อง
ด�านการให�บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดโดยเฉพาะและหน/วยการปกครองท�องถ่ินจัดต้ัง
และอยู/ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

William A. Robson (1953 : 574) นิยามว/าเป0นหน/วยการปกครองซ่ึงรัฐได�จัดต้ังข้ึนและให�
มีอํานาจปกครองตนเองมีสิทธิตามกฎหมายและต�องมีองค+กรท่ีจําเป0นในการปกครองเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ี
ให�สมความมุ/งหมายของการปกครองท�องถ่ินนั้นๆ 

Holloway (1951 : 101-103) นิยามว/า การปกครองท�องถ่ินหมายถึงหน/วยการปกครองท่ีมี
หน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวข�องกับการให�บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดโดยเฉพาะและหน/วยการ
ปกครองดังกล/าวนี้จัดต้ังและจะอยู/ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

องค!ประกอบของการปกครองท�องถ่ิน 
อุทัย หิรัญโต (2523 : 22) กล/าวว/าระบบการปกครองท�องถ่ินจะต�องประกอบด�วยองค+ประกอบ 8 

ประการคือ 
1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว/า หากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครอง

ท�องถ่ินไว�ในรัฐธรรมนูญของประเทศการปกครองท�องถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเข�มแข็งกว/า             
การปกครองท�องถ่ินท่ีจัดต้ังโดยกฎหมายอ่ืนเพราะข�อความท่ีกําหนดไว�ในรัฐธรรมนูญนั้นเป0น                        
การแสดงให�เห็นว/าประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอย/างแท�จริง 

2. พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ปSจจัยท่ีมีความสําคัญต/อการกําหนดพ้ืนท่ีและระดับ
ของหน/วยการปกครองท�องถ่ินมีหลายประการ เช/น ปSจจัยด�านภูมิศาสตร+ประวัติศาสตร+เชื้อชาติและ
ความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได�มีกฎเกณฑ+ท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหน/วย
การปกครองท�องถ่ินออกเป0น 2 ระดับคือหน/วยการปกครองท�องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ/สําหรับ
ขนาดของพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององค+การสหประชาชาติโดยองค+การอาหารและเกษตรองค+การศึกษา
วิทยาศาสตร+และวัฒนธรรมองค+การอนามัยโลกและสํานักกิจการสังคมได�ให�ความเห็นว/าหน/วยการ
ปกครองท�องถ่ินท่ีสามารถให�บริการและบริหารงานอย/างมีประสิทธิภาพได�ควรมีประชากรประมาณ 
50,000 คนแต/ก็ยังมีปSจจัยอ่ืนท่ีจะต�องพิจารณาด�วย เช/น ประสิทธิภาพในการบริหารรายได�และ
บุคลากร 

3. การกระจายอํานาจและหน�าท่ีการท่ีจะกําหนดให�ท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีมากน�อยเพียงใด
ข้ึนอยู/กับนโยบายทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลเป0นสําคัญ 

4. องค+การนิติบุคคลจัดต้ังข้ึนโดยผลของกฎหมายแยกจากรับบาลกลางมีขอบเขตการปกครองท่ี
แน/นอนมีอํานาจในการกําหนดนโยบายออกกฎข�อบังคับควบคุมให�มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 
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5. การเลือกต้ังสมาชิกองค+การหรือคณะผู�บริหารจะต�องได�รับเลือกต้ังจากประชาชนในท�องถ่ิน
นั้นๆ ท้ังหมดหรือบางส/วนเพ่ือแสดงถึงการมีส/วนร/วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนโดย
เลือกผู�บริหารท�องถ่ินของตนเอง 

6. อิสระในการปกครองตนเองสามารถใช�ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม/ต�องขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไม/อยู/ในสายการบังคับบัญชาของ
หน/วยงานทางราชการ 

7. งบประมาณของตนเองมีอํานาจในการจัดเก็บรายได�การจัดเก็บภาษีเพ่ือให�ท�องถ่ินมีรายได�
เพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงท�องถ่ินให�เจริญก�าวหน�า 

8. การควบคุมดูแลของรัฐเม่ือได�รับการจัดต้ังข้ึนแล�วยังคงอยู/ในการกํากับดูแลจากรัฐเพ่ือ
ประโยชน+และความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยส/วนรวมโดยการมีอิสระในการดําเนินงานของ
หน/วยการปกครองท�องถ่ินท้ังนี้ไม/ได�หมายความว/ามีอิสระอย/างเต็มท่ีคงมีเฉพาะอิสระในการ
ดําเนินงานเท/านั้นเพราะมิฉะนั้นแล�วท�องถ่ินจะกลายเป0นรัฐอธิปไตยรัฐจึงต�องสงวนอํานาจในการ
ควบคุมดูแล 

สรุปองค+ประกอบสําคัญของการปกครองท�องถ่ินประกอบด�วย (ประทาน คงฤทธิ์ ศึกษากร, 
2537 : 9) 

1. ต�องจัดให�มีการเลือกต้ัง (Election) เพ่ือให�คนในท�องถ่ินได�มีโอกาสเข�าไปเป0นตัวแทนของ
ประชาชนในการปกครองตนเองด�วยการเป0นฝ~ายนิติบัญญัติและฝ~ายบริหารขององค+กรการปกครอง
ท�องถ่ิน 

2. ต�องมีองค+กรท่ีสําคัญซ่ึงหมายถึงสภาท�องถ่ิน (Local Council) เพ่ือเป0นสถาบันในการท่ีจะ
แสดงถึงเจตจํานงของคนในท�องถ่ิน 

3. ต�องมีเขตพ้ืนท่ี (Territory) ในการบริหารและความรับผิดชอบตามท่ีมีหน�าท่ีกําหนดไว�โดย
กฎหมายและเขตพ้ืนท่ีนี้จะต�องสอดคล�องกับงบประมาณหรือรายได�เพ่ือการบริหารการปกครอง
ตนเองอย/างเพียงพอ 

4. ต�องให�องค+กรท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือการบริหารการปกครองท�องถ่ินนั้นๆมีสภาพเป0นนิติบุคคล 
(Juristic Person) เพ่ือผลสมบูรณ+ตามกฎหมายในการปกครองตนเอง 

5. ต�องให�หน/วยงานปกครองท่ีจัดต้ังข้ึนมีรายได� (Revenue) และมีอํานาจในการจัดทํา
งบประมาณ (Budget) เพ่ือการบริหารงานในหน�าท่ีความรับผิดชอบของตนได� 

6. ต�องไม/ให�นโยบายการปกครองท�องถ่ินนั้นๆต�องอยู/ในสายการบังคับบัญชาหรืออยู/ภายใต�
อํานาจการปกครองบังคับบัญชาของนโยบายการปกครองทางราชการหรือหน/วยการปกครองท�องถ่ินด�วย
ท้ังนี้เพ่ือความมีอิสระในการปกครองตนเองแต/หน/วยการปกครองท�องถ่ินต�องอยู/ในความควบคุมหรือการ
กํากับดูแลของรัฐจะปลอดจากการควบคุมของรัฐไม/ได� 
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7. ต�องมีอํานาจในการตราข�อบัญญัติท�องถ่ินเพ่ือให�มีอํานาจบังคับให�เป0นไปตามกฎหมาย 
(Law Enforcement) ของท�องถิ่นและเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค+ตามหน�าที่ความรับผิดชอบท่ี
กฎหมายบัญญัติให�อํานาจไว�แต/ข�อบัญญัติของท�องถ่ินจะขัดหรือละเมิดบทบัญญัติหรือกฎหมายของรัฐ
มิได� 

8. ต�องให�หน/วยการปกครองท�องถ่ินนั้นเป0นสถาบันทางการเมืองการปกครองระดับท�องถ่ินและ
จะต�องได�รับการสนับสนุนและการมีส/วนร/วมทางการเมืองของประชาชนในท�องถ่ิน 

ศักยภาพของส&วนท�องถ่ิน 
การมีส/วนร/วมของประชาชนมีความสัมพันธ+เกี่ยวข�องกับกลไกของหน/วยงานของรัฐและ

อํานาจหน�าท่ีของหน/วยงานของรัฐนั้นๆว/าจะกําหนด �กิจกรรม� ให�ประชาชนเข�าไปส/วนร/วมมากน�อย
อย/างไรรวมท้ังเป0นผู�กําหนด �นโยบาย� ว/าจะเข�าร/วมกับ �กิจกรรม� ของประชาชนอย/างไรดังนั้น 
�ตัวแทน� ของประชาชนหรือผู�ที่ถูกกําหนดให�เป0นผู�ใช�กลไกและอํานาจของหน/วยงานของรัฐจึงเป0น
ส/วนสําคัญยิ่งท่ีทําให�กิจกรรมของหน/วยงานนั้นๆ เอ้ือประโยชน+ต/อประชาชนหรือเปfดช/องทางให�
ประชาชนเข�ามามีส/วนร/วมได�อย/างไร 

การท่ีผู�ใช�กลไกและอํานาจของหน/วยงานของรัฐกําหนดกิจกรรมได�อย/างตรงตามความ
ต�องการของประชาชนสามารถแก�ไขปSญหาของประชาชนเปfดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส/วนร/วมและ
ทําให�กลไกต/างๆทํางานได�อย/างมีประสิทธิภาพถือได�ว/าเป0นการทําให�หน/วยงานของรัฐนั้นมี 
“ศักยภาพ” หรือมีความเข�มแข็งในการบริหารงานซ่ึงเป0นพ้ืนฐานอีกประการท่ีสําคัญของการกระจาย
อํานาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ความมีศักยภาพหรือไม/มีศักยภาพของแต/ละหน/วยงานนั้นถ�าพิจารณาเฉพาะตัวผู�ใช�กลไกและ
อํานาจของหน/วยงานรัฐนั้นๆจะเป0นการพิจารณาจากปSจจัยภายในเพียงอย/างเดียวยังมีปSจจัยภายนอก
เช/นอํานาจหน�าท่ีโครงสร�างกลไกการทํางานกฎระเบียบการได�มาซ่ึงผู�ใช�อํานาจและการควบคุม
ตรวจสอบการทํางานท่ีต�องนํามาพิจารณาร/วมด�วยว/าได�เอ้ือหรือขัดขวางต/อศักยภาพการทํางานนั้น
อย/างไรดังนั้นสรุปได�ว/าอุปสรรคท่ีทําให�การบริหารราชการส/วนท�องถ่ินไม/มีศักยภาพมีท้ังปSจจัยภายใน
ซ่ึงเป0นพ้ืนฐานส/วนบุคคลคือพ้ืนฐานการศึกษาความไม/เข�าใจในระเบียบกฎหมายและไม/เข�าใจใน
บทบาทหน�าท่ีของตนเองรวมท้ังปSจจัยภายนอกคือมีตัวแทนของส/วนกลางในโครงสร�างการบริหาร
ระเบียบข้ันตอนการปฏิบัติมากเกินความจําเป0นและไม/สอดคล�องกับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย/างยิ่ง
การกําหนดโครงสร�างการบริหารและการกําหนดระเบียบข้ันตอนอํานาจและหน�าท่ีให�ถ่ินเป0นผู�ปฏิบัติ
เป0นการกําหนดโดยราชการส/วนกลางรวมท้ังเป0นผู�ควบคุมการดําเนินงานของส/วนท�องถ่ินอีกด�วย 

โดยสรุปแล�วความสัมพันธ+ระหว/างราชการส/วนกลางกับส/วนท�องถ่ินในอดีตท่ีผ/านมาจะเห็นว/า
ยังกําหนดให�รัฐบาลกลางควบคุมและมีบทบาทแทรกแซงการบริหารงานของส/วนท�องถ่ินค/อนข�างมาก
โดยเฉพาะอย/างยิ่งส/วนท�องถ่ินท่ีมีตัวแทนของส/วนกลางอยู/ในโครงสร�างการบริหารเช/นสภาตําบลและ
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องค+การบริหารส/วนจังหวัดและในส/วนท�องถ่ินท่ีไม/มีตัวแทนของส/วนกลางอยู/ในโครงสร�างก็ยังถูก
ควบคุมในแง/มุมอ่ืนคืออํานาจในการให�คุณให�โทษแก/พนักงานส/วนท�องถ่ินการปลดและแต/งต้ังสมาชิก
การอนุมัติข�อบังคับและการกําหนดเง่ือนไขผูกมัดในการให�เงินอุดหนุน 

อย/างไรก็ดีความมากน�อยของการควบคุมหรือแทรกแซงการบริหารงานของการราชการส/วน
ท�องถ่ินโดยราชการส/วนกลางนั้นเป0นลักษณะเชิงเปรียบเทียบสัมพัทธ+งานศึกษาต/างๆท่ีผ/านมาก็มิได�มี
การแจกแจงและให�ข�อสรุปท่ีชี้ชัดแต/อย/างใดดังนั้นเพ่ือจะให�เห็นภาพท่ีลดความคลุมเครือของการ
ควบคุมและแทรกแซงของราชการส/วนกลางต/อท�องถ่ินจึงได�แบ/งลําดับการควบคุมและแทรกแซง
ออกเป0นดังนี้ 

1) ให�อํานาจแก/ท�องถ่ินท้ังหมดโดยตราเป0นพระราชบัญญัติและให�ประชาชนในท�องถ่ินเป0น         
ผู�ควบคุมตรวจสอบการทํางานเอง 

2) ส/วนกลางเป0นผู�ควบคุมโดยตรวจสอบว/าผิดต/อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติหรือไม/ 
3) ส/วนกลางควบคุมโดยตรวจสอบว/าเป0นไปตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอยู/หรือไม/ 
4) ส/วนกลางควบคุมตรวจสอบโดยเป0นผู�ให�ความเห็นชอบในระเบียบข�อบังคับท่ีท�องถ่ินเป0น        

ผู�ออก 
5) ส/วนกลางควบคุมโดยออกกฎระเบียบให�ปฏิบัติและตรวจสอบว/าส/วนท�องถ่ินปฏิบัติตาม

หรือไม/ 
6)  ส/วนกลางแทรกแซงส/วนท�องถ่ินโดยกําหนดกลไกการแทรกแซงในกระบวนการการตัดสินใจของ

ส/วนท�องถ่ิน 
7) ส/วนกลางแทรกแซงส/วนท�องถ่ินโดยมีตัวแทนในโครงสร�างการบริหาร 
8) ส/วนกลางแทรกแซงส/วนท�องถ่ินโดยเป0นผู�กําหนดกิจกรรมและโครงการ 
9) ส/วนท�องถ่ินเป0นกลไกหนึ่งของส/วนกลางโดยรับคําสั่งจากส/วนกลางและถูกควบคุมตรวจสอบ

ให�ปฏิบัติตามคําสั่ง 
ท่ีกล/าวมาท้ังหมดหากมองจากบนลงล/างจะเห็นได�ว/าการควบคุมและแทรกแซงการทํางาน

ของท�องถ่ินโดยส/วนกลางจะมีผลต/อการศักยภาพการบริหารของท�องถ่ินขณะเดียวกันศักยภาพของ
ท�องถ่ินจะมีผลต/อการเข�ามามีส/วนร/วมของประชาชนและถ�าหากมองย�อนจากล/างข้ึนบนก็จะเห็นว/า
การมีส/วนรวมของประชาชนมีท้ังในด�านการพัฒนาการควบคุมตรวจสอบและการคัดเลือกตัวบุคคลฯ
จะมีผลต/อศักยภาพของส/วนท�องถ่ินขณะเดียวกันถ�าท�องถ่ินมีศักยภาพในการบริหารงานและมีความ
เข็มแข็งในการยืนยันสิทธิในการปกครองตัวเองจะมีผลต/อการควบคุมและแทรกแซงการบริหารงาน
โดยส/วนกลาง 

อย/างไรก็ดีปฏิสัมพันธ+ร/วมกันระหว/าง (1) ความสัมพันธ+ระหว/างส/วนกลางกับส/วนท�องถ่ิน (2) 
ศักยภาพของส/วนท�องถ่ิน (3) การมีส/วนร/วมของประชาชนมีงานศึกษาน�อยมากท้ังนี้เป0นเพราะท่ีผ/าน
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มาส/วนกลางมีบทบาทมากเกินไปในการบริหารราชการส/วนท�องถ่ินทําให�ข�อเรียกร�องของประชาชนต/อ
ท�องถ่ินไม/ได�รับการตอบสนองเท/าท่ีควรและทําให�ประชาชนไม/สนใจท่ีจะเข�าไปมีส/วนร/วม 

แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมรัฐ 
1.  วิวัฒนาการของธรรมรัฐ  ในโลกท่ีกําลังก�าวเข�าสู/โลกาภิวัตน+อย/างเข�มข�น คําและความคิด

เรื่องการจัดการปกครองหรือวิธีการปกครอง (Good Governance) สิ่งท่ีถูกกล/าวถึงอย/างหนาหู               
จนเสมือนว/าโลกาภิวัตน+ (Globalization) เป0นสิ่งท่ีคู/กันกับการจัดการปกครอง ท่ีเป0นเช/นนี้เพราะ           
โลกาภิวัตน+ได�สร�างพ้ืนท่ีข�ามชาติ (Transnational Zone) ข้ึนมาและพร�อมๆ กันนี้ก็ได�สร�างประเด็น
และปSญหาข�ามชาติตามมาด�วยเช/นกัน และเนื่องจากโลกาภิวัตน+เป0นกระบวนการท่ีซับซ�อนประเด็น
และปSญหาข�ามชาตินี้ก็จะมีความซํ้าซ�อนในตัวมันเองตามกระบวนการโลกาภิวัตน+ไปด�วย ซ่ึงการสร�าง
มิติท่ีเป0นเรื่องข�ามชาตินี้ได�ทําให�อํานาจของรัฐชาติ (Nation-State) ถูกบ่ันทอนลงและทําให�รัฐชาติ
ต�องมีการแปรรูปและปรับตัวเองให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการของโลกาภิวัตน+ ดังนั้น โลกา
ภิวัตน+จึงทําให�เกิดการต้ังคําถามว/าเราควรจะมีการจัดการปกครองโลก คือ Global Governance นี้
ใหม/อย/างไร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2529 : อ�างถึงใน ม.ร.ว.พฤทธิสาณ และคณะ, 133-134) 

กล/าวคือ เป0นการคิดใหม/ทําใหม/กับการปกครองแบบเดิมท่ีอิงอยู/กับอํานาจหน�าท่ีท่ีเป0น
ทางการของรัฐไปสู/การจัดการปกครอง โดยเป0นการจัดการปกครองท่ีมีเป|าหมายร/วมในลักษณะของ
อัตตาร/วมกันและกัน ซ่ึงจะมีตัวแสดงหลากหลายและหลายระดับเหตุท่ีการจัดการปกครองมี          
ตัวแสดงหลากหลายก็เพราะจะมีท้ังตัวแสดงซ่ึงเป0นผู�ท่ีมีส/วนได�ส/วนเสียท่ีเป0นท้ังรัฐและไม/ใช/รัฐ ไม/ว/า
จะเป0นองค+กรระหว/างประเทศท้ังระดับโลกและระดับภูมิภาค ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม และท่ี
หลายระดับก็เพราะจะมีท้ังในระดับเหนือรัฐ ระดับรัฐ ท้ังนี้เพ่ือให�สอดคล�องกับความซับซ�อนและการ
มีลักษณะข�ามชาติของโลกาภิวัตน+ (เอก ต้ังทรัพย+วัฒนา, 2547 : 225) 

คําว/า การบริหารจัดการท่ีดี หรือ ธรรมรัฐท่ีบางท/านเรียกว/าธรรมาภิบาลนั้น ตรงกับคํา
ภาษาอังกฤษว/า Good Governance ซ่ึงได�มีการพูดถึงแนวคิดนี้เป0นครั้งแรกในแวดวงของหน/วยงาน
ระหว/างประเทศท่ีมีหน�าท่ีให�ความช/วยเหลือในด�านการพัฒนาประเทศนับแต/ปลายคริสต+ศักราชท่ี 
1980 เป0นต�นมา ธนาคารโลกได�มีการใช�คําว/า Good Governance อย/างกว�างขวาง มูลจูงใจให�
บุคคลเหล/านี้หันมามองการบริหารจัดการท่ีดี คือ ความล�มเหลวของประเทศท่ีได�รับความช/วยเหลือใน
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะประเทศในกลุ/มลาตินอเมริกา
และแอฟริกา ท้ังนี้มุมมองดังกล/าวถือว/ารัฐบาลเป0นศูนย+กลางในการตัดสินใจ จึงมีการเรียกร�องให�มี
การปรับปรุงแก�ไขระบบการบริหารงาน โครงสร�าง และระบบกฎเกณฑ+ท่ีมีความซับซ�อนของรัฐบาล 
เพ่ือเอ้ือต/อการนํานโยบายลงสู/ข้ันของการปฏิบัติ 

นอกจากวงการราชการหรือรัฐบาลแล�ว คําว/า ธรรมรัฐยังมีใช�ในวงการบริหารงานภาคเอกชนอีก
ด�วย โดยกลุ/มนักบริหารและนักวิจัยขององค+กรระหว/างประเทศ ถือว/าเป0นการพัฒนาองค+ความรู�ใหม/
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ในสาขาการบริหารรัฐกิจ และธุรกิจเอกชน ต/อมาได�มีการเสนอแนวคิดเรื่อง Good Governance ใน
ธุรกิจเอกชนด�วย Good Governance เม่ือแรกๆ ในภาษาไทยได�ใช�คําว/าธรรมรัฐ โดยธีรยุทธ บุญมี 
เป0นผู�เริ่มใช�เป0นคนแรก 

ในวงการราชการของไทยมีการอธิบาย Good Governance ว/าคือ “การบริหารกิจการ               
บ�านเมืองและสังคมท่ีดี” โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว/าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการ
บ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ประกาศใช�เพื่อการบริหารราชการ ตั้งแต/วันที่ 11 พฤษภาคม 
2542 (สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2544 : คํานํา) คําว/า Good Governance นี้ใน
ภาษาไทยยังมีการใช�คําท่ีหลากหลายตามสภาพของกิจการและองค+กร เช/น ในวงการราชการใช�              
คําว/า “การบริหารจัดการท่ีดี” ในวงธุรกิจและประกอบการต/างๆ ภาคเอกชนใช�คําว/า “บรรษัทภิบาล” 
เป0นนักวิชาการบางกลุ/มใช�คําว/า “ธรรมรัฐ” และ “กลไกประชารัฐท่ีดี” เป0นต�น ในเรื่องนี้ผู�วิจัยเห็นว/า           
คําว/า Good Governance เป0นคําเฉพาะท่ีใช�กันท่ัวไปอย/างกว�างขวาง เป0นคําสากลท่ีองค+การต/างๆ 
ระหว/างประเทศใช�กันอยู/แล�ว โดยเฉพาะอย/างยิ่งในวงการบริหารงานการเงินการคลัง เป0นคําท่ี            
ทุกคนเข�าใจตรงกันแล�วในภาษาอังกฤษ ดังนั้นในภาษาไทยจึงควรมีคําเดียวท่ีใช�ความหมายตรงกับคํานี้
เช/นกัน เม่ือวิเคราะห+อย/างละเอียดรอบคอบแล�วผู�วิจัยเห็นพ�องกับศาสตราจารย+ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ 
(2542 : 17) ท่ีอธิบายว/า “ธรรมรัฐ” ท่ีมีความหมายตรงกับคําภาษาอังกฤษว/า Good Governance ดังนั้น 
ในเอกสารวิจัยฉบับนี้จะใช�คําว/า “ธรรมรัฐ” ในความหมายของ Good  Governance โดยตลอด 

2.  ความหมายของธรรมรัฐ  นักวิชาการซ่ึงศึกษาและให�ความหมายของ Good Governance 
ท่ีแตกต/างกัน ความหมายท่ีจะกล/าวต/อไปนี้ช/วยให�ทราบหลักการและขอบเขตของ Good Governance 
ได�อย/างดี 

องค+การสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ให�ความสําคัญกับธรรมรัฐ เพราะเป0น
หลักการพ้ืนฐานในการสร�างความเป0นอยู/ของคนในสังคมทุกประเทศให�มีการพัฒนาท่ีเท/าเทียมกันและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การดําเนินการนี้ต�องเกิดจากความร/วมมือระหว/างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
กระจายอํานาจให�เกิดความโปร/งใส ธรรมรัฐ คือ การมีส/วนร/วมของประชาชน และสังคมอย/างเท/า
เทียมกัน และมีคําตอบพร�อมเหตุผลท่ีสามารถชี้แจงกันได� (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544 
: 7) 

นายแพทย+มหาธีร+ โมฮัมเหม็ด ได�ให�ความหมายของคําว/า ธรรมรัฐ หมายถึง การใช�อํานาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และรัฐประศาสน+ เพ่ือบริหารกิจการต/างๆ ของชาติบ�านเมืองและหมาย
รวมถึงกลไก กระบวนการ ความสัมพันธ+ และสถาบันต/างๆ ท่ีเชื่อมโยงกันอยู/อย/างซับซ�อน ซ่ึง
ประชาชนใช�เป0นเครื่องมือหรือเป0นช/องทางในการบริหารจัดการกิจกรรมต/างๆ อันเก่ียวข�องกับชีวิต
ของประเทศ เรื่องของการจัดการปกครองและการบริหารนั้นมิได�เป0นอาณาบริเวณท่ีรัฐจะผูกขาด
บทบาทเอาไว�แต/เพียงผู�เดียวได�อีกต/อไป ในปSจจุบันมีหน/วยอ่ืนๆ ซ่ึงส/วนใหญ/ล�วนแต/เป0นองค+กรท่ี
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เกิดข้ึนหรือจัดต้ังกันมาเองได�อ�างสิทธิท่ีจะเข�ามามีบทบาทในการจัดการปกครองและการบริหาร
บ�านเมืองด�วยเช/นกัน 

ในกลุ/มประเทศผู�ให�ความช/วยเหลือและองค+การพหุภาคีต/างๆ ได�มีบทบาทนําในการนิยาม
ความหมายให�แก/ ธรรมรัฐ โดยใช�คําศัพท+นี้ในความหมายท่ีแตกต/างกันไป ดังนี้ 

ในรายงานของธนาคารโลกท่ีว/าด�วยเรื่องของการจัดการปกครองและการบริหารกับการพัฒนา
ปr 1992 ได�นิยามธรรมรัฐว/า เป0นแนวทางการใช�อํานาจเพ่ือการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย/างยิ่งเพ่ือจุดมุ/งหมายทางด�านการพัฒนา นิยามนี้ให�ความสําคัญแก/มิติ
ท่ีสําคัญ 3 ด�าน ได�แก/ 

1.  ประเภทของระบบการเมือง 
2.  กระบวนการการใช�อํานานหน�าท่ีเพ่ือการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือจุดมุ/งหมายทางด�านการพัฒนา 
3.  ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายและการดําเนินการตามนโยบาย

อย/างมีประสิทธิผล 
โดยธนาคารโลกได�กําหนดให�เรื่องการช/อราษฎร+บังหลวงเป0นประเด็นสําคัญ ในระเบียบวาระ

ท่ีเก่ียวกับเรื่องการจัดการปกครองและการบริหารของตน นอกเหนือจากระบบตรวจสอบภายในท่ี
ละเอียดถ่ีถ�วนข้ึน ในการติดตามการทํางานของบุคลากรซ่ึงได�กลายเป0นประเด็นหลักของโครงการ
ธนาคารโลก 

โครงการดังกล/าวมีลักษณะ ดังนี้ 
1.  ความตกลงเต็มรูปแบบระหว/างธนาคารโลกกับประเทศผู�รับความช/วยเหลือ 
2.  ธนาคารโลกมีอํานาจในการกําหนด และใช�บังคับกฎเกณฑ+ กติกา และแนวปฏิบัติ 

ข้ันตอนและกระบวนการในการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีสมเหตุสมผล ตลอดจนการให�ข�อแนะนําต/างๆ เก่ียวกับ
ระบบการตรวจสอบบัญชี 

นายโคฟr� อันนัน (เลขาธิการองค+การสหประชาชาติ) กล/าวว/า ธรรมรัฐ เป0นแนวทาง การบริหารงาน
ของรัฐท่ีเป0นการก/อให�เกิดความเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม สร�างเสริมประชาธิปไตย มีความโปร/งใส 
และเพ่ิมประสิทธิภาพ (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 : 8) 

โครงการเพ่ือการพัฒนาแห/งสหประชาชาติ (United Nations Development Programmed) 
หรือ UNDP ได�นิยาม ธรรมรัฐว/า เป0นการดําเนินงานของผู�มีอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ี
จะจัดการกับกิจการของประเทศในทุกระดับ ท่ีประกอบด�วยการมีส/วนร/วม ความโปร/งใส ความรับผิดชอบ 
รวมถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยมีพ้ืนฐานมาจากการให�ความสําคัญต/อการส/งเสริมให�ประเทศ
ต/างๆ พัฒนาตนเองในลักษณะท่ีพ่ึงตนเองได�โดยเน�นการพัฒนาท่ีให�ความสําคัญแก/ความเท/าเทียมกัน 
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ธนาคารโลก ใช�คําว/า Good Governance ครั้งแรกใน ค.ศ. 1989 ในรายงานเรื่อง “Sub Sahara :  
Form Crisis to Sustainable Growth” (นฤมล ทับจุมพล, 2541) โดยได�ให�ความหมายของ Good 
Governance ว/าเป0นลักษณะวิถีทางของการท่ีมีการใช�อํานาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงานของบ�านเมือง 
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา การมีธรรมรัฐจะช/วย
ให�มีการฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังนี้เพราะรัฐบาลสามารถให�บริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบท่ี
ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายท่ีอิสระท่ีทําให�การดําเนินการให�เป0นไปตามสัญญา มีระบบราชการ 
ระบบนิติบัญญัติ และสื่อมวลชนท่ีมีความโปร/งใส รับผิดชอบตรวจสอบได� (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 
: 7) 

คณิน บุญสุวรรณ ได�เลือกใช�คําว/า ธรรมรัฐ ในการอธิบายในเรื่องท่ีมิใช/การปกครองประเทศ
โดยตรง หรือมุ/งชี้ให�เห็นการอธิบายเรื่องการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะแต/จะเน�น
เรื่องภาครวมของสังคมท่ีทุกฝ~ายต�องมีความสัมพันธ+หรือมีผลประโยชน+หรือผลกระทบได�เสียต/อกัน
อย/างใกล�ชิด เพราะคําว/า ธรรมรัฐ หมายถึง การปกปSกรักษาไว�ซ่ึงความถูกต�องดีงาม อันมิใช/เป0นความ
ปรารถนา ความต�องการ หรือเป0นหน�าท่ีของทุกคนทุกฝ~ายท่ีมีอยู/ในสังคม 

ยุค ศรีอาริยะ (2546 : 17) กล/าวว/า คําว/า ธรรมรัฐ มีความหมายไม/ตรงกับความหมายของ 
Good Governance นัก เพราะ Good Governance น/าจะหมายถึงระบบในการบริหาร และการ
จัดการท่ีดี มากกว/าจะหมายถึง การสร�างรัฐท่ีดีงาม และหากใช�คําไทยว/า ธรรมรัฐ ภาษาอังกฤษก็
น/าจะเป0นว/า Good State ไม/ใช/ Good Governance 

ธีรยุทธ บุญมี (2541) ชี้ว/า ธรรมรัฐเป0นกระบวนความสัมพันธ+ร/วมกันระหว/างภาครัฐ สังคม
เอกชน และประชาชน ทําให�การบริหารราชการแผ/นดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโปร/งใสตรวจสอบ
ได� และความร/วมมือของฝ~ายท่ีเก่ียวข�องซ่ึงขบวนการอันนี้จะก/อให�เกิดความเป0นธรรม ความโปร/งใส 
ความยุติธรรม โดยเน�นการมีส/วนร/วมของคนดี ในการท่ีจะสร�างธรรมรัฐในสังคมไทยนั้น ธีรยุทธ บุญมี 
เสนอให�มีการปฏิรูประบบ 4 ส/วน คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจสังคม และ
การปฏิรูปกฎหมายให�ประชาชนมีส/วนร/วมมากข้ึน และประชาชนต�องการให�มีการตรวจสอบโดย
สื่อมวลชน และนักวิชาการ (นพพล สุรนัคครินทร+, 2547 : 21) 

นายแพทย+ประเวศ วะศรี ให�ความหมายของ ธรรมรัฐ หมายถึง การท่ีประเทศมีพลัง                
ขับเคลื่อนท่ีถูกต�องเป0นธรรม โดยการทักทอทางสังคมเพ่ือสร�างพลังงานทางสังคม (Social Energy) 
เพ่ือนําไปสู/การแก�ปSญหาของประชาชาติ ซ่ึงธรรมรัฐประกอบด�วยภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมท่ีมี
ความถูกต�องเป0นธรรม โดยรัฐและธุรกิจต�องมีความโปร/งใส มีความรับผิดชอบท่ีถูกต�องตรวจสอบได� 
และภาคสังคมท่ีเข�มแข็ง (ประเวศ วะศรี, 2541 : 4 อ�างใน นพพล สุรนัคครินทร+, 2547 : 21) 

ชัยวัฒน+ สถาอานันท+ ได�ให�นิยามของธรรมรัฐว/า หมายถึง การบริหารกิจการของบ�านเมือง
ด�วยความเป0นธรรม เคารพสิทธิของผู�คนเมืองอย/างเสมอกัน มีระบบตัวแทนประชาชนท่ีสะท�อน
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ความคิดของผู�คนได�อย/างเท่ียงตรง มีรัฐบาลท่ีไม/ถืออํานาจเป0นธรรม แต/ใช�อํานาจท่ีประชาชนจะ
ตรวจสอบได� ตัวรัฐบาลเองก็มีความเอ้ืออาทรต/อผู�คนสามัญเป0นอาภรณ+ประดับตน ไม/ดูถูกประชาชน
ด�วยการเอาความเท็จมาให�และมีอารยะพอท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากบริหารงานผิดพลาดหรือไร�
ประสิทธิภาพ (นฤมล ทับจุมพล, 2546 : 62) 

อานันท+ ปSนยารชุน (2542 : 18-34) ได�ให�คํานิยามของธรรมรัฐว/า คือ ผลลัพธ+ของการจัดการกิจกรรม 
ซ่ึงบุคคลและสถาบันท่ัวไป ภาครัฐ และภาคเอกชน มีผลประโยชน+ร/วมกันได�กระทําลงไปในหลายทาง มี
ลักษณะเป0นขบวนการท่ีเกิดข้ึนต/อเนื่อง ซ่ึงอาจนําไปสู/การผสมผสานผลประโยชน+ท่ีหลากหลาย และ
ขัดแย�งได� 

ประมวล รุจนเสรี (2542 : 48) ได�นิยามความหมายของธรรมรัฐว/า คือ การปรับวิธีคิด วิธีบริหาร
ราชการของประเทศไทยเสียใหม/ท้ังหมด โดยกําหนดเจตนารมณ+ของแผ/นดินข้ึนมาเพ่ือทุกคน ทุกฝ~าย
ในประเทศจะร/วมกันคิด ร/วมกันทํา ร/วมกันจัดการ ร/วมกันรับผิดชอบ แก�ปSญหาพัฒนานําแผ/นดินไปสู/
ความม่ันคง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและก�าวไกล 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542 : 18-34) ได�ให�คํานิยามของธรรมรัฐว/า หมายถึง ระบบโครงสร�างและ
กระบวนการต/างๆ ท่ีวางกฎเกณฑ+ความสัมพันธ+เพ่ือให�เกิดความสมดุลข้ึนระหว/างภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคปSจเจกชนและครอบครัว ภาคต/างประเทศ เพ่ือท่ีภาคต/างๆ ของสังคม
จะพัฒนาและอยู/ร/วมกันอย/างสงบสันติสุข 

โดยเป|าหมายของธรรมรัฐ (Objective) ก็คือ การพัฒนาท่ีอยู/ร/วมกันอย/างสันติสุขของทุก
ภาคส/วนในสังคม กล/าวอีกในหนึ่งก็คือ ธรรมรัฐมีจุดมุ/งหมายในการสร�างความเป0นธรรมใน การพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมให�กับทุกภาคส/วนในสังคม ไม/ใช/ภาคใดภาคหนึ่ง 

จากความหมายและคํานิยามของคําว/า ธรรมรัฐ/ธรรมาภิบาล ท่ีกล/าวมาข�างต�น ซ่ึงมีความหมาย
ท่ีหลากหลาย ข้ึนอยู/กับลักษณะการปกครอง เขตพ้ืนท่ีและวัฒนธรรมขององค+กรต/างๆ อย/างไรก็ตาม
คํานิยามเหล/านี้มักจะมีหลักการสําคัญท่ีตรงกัน คือการมุ/งเน�นการพัฒนาท่ีทุกฝ~ายต�องเข�ามามีส/วนร/วม
ท้ังในกระบวนการของร/วมคิด ร/วมตัดสินใจ ร/วมแก�ไขปSญหา และร/วมกันรับผลท่ีเกิดข้ึนท้ังทางบวก
และทางลบ เพ่ือให�การบริหารเกิดความโปร/งใส โดยต�องอาศัยความร/วมมือจากทุกฝ~ายในสังคม 

3.   โครงสร�างของธรรมรัฐ 
สํานักคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป0นองค+กรท่ีกําหนดโครงการของธรรมรัฐ 

จากผลการประชุมประจําปrระหว/างส/วนราชการกับสํานักงาน ก.พ. เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2542 ได�
ข�อสรุปว/า ธรรมรัฐ ของข�าราชการพลเรือนประกอบด�วยหลักการสําคัญ 6 หลัก คือ 

1.   หลักนิติธรรม คือ การสร�างกรอบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให�เกิด              
ความเข�มแข็ง คือ การมีกฎหมายท่ีมีความชัดเจนและนํามาใช�อย/างเป0นเอกภาพ ซ่ึงระบบยุติธรรมและ
กฎหมายท่ีส/ง เสริมการพัฒนาและระบบการจัดการปกครองท่ีดีนั้น คือการมีกฎหมายท่ีมี              
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ความชัดเจน และนํามาใช�อย/างเป0นเอกภาพ ในระบบและกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความเป0นวัตถุวิสัย
และเป0นอิสระ และเป0นบทกฎหมายท่ีมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมเพ่ือป|องปรามผู�คิดละเมิด หรือลงโทษ           
ผู�ท่ีฝ~าฝ�นระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีดีจะช/วยส/งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม 
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเศรษฐกิจ ถ�าขาดระบบเช/นว/านี้ไปหรือมีระบบท่ีอ/อนแอจะทําให�ไม/ค/อย
มีใครอยากจะลงทุน ต�นทุนในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจถูกบิดเบือนไป และพฤติกรรมการแสวงหา
ผลประโยชน+จากค/าเช/าจะแพร/กระจายอย/างกว�างขวางจะนําไปสู/การกระทําของบริษัทธุรกิจท่ี
เก่ียวข�องกับการทุจริตในทุกระดับ 

2.  หลักคุณธรรม คือ การปราบปรามทางทุจริตและการประพฤติมิชอบความหมายนี้
ครอบคลุมรูปแบบการช/อราษฎร+บังหลวงเกือบท้ังหมดท้ังภาครัฐและเอกชน ในส/วนของระบบราชการ
การทุจรติส/วนใหญ/หมายถึงการกระทําของหน/วยราชการ หรือของราชการท่ีมิชอบด�วยกฎหมาย           
การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบจึงถือเป0นตัวชี้วัดสําคัญท่ีแสดงความต้ังใจจริงใน 
การสร�างธรรมรัฐให�เกิดข้ึน 

3.  หลักความโปร/งใส คือ มีกติกาตรงไปตรงมา ไม/ทุจริตคอรัปชั่นจ/ายอะไรตรวจสอบได�หมด 
ไม/มีทุจริตคอร+รัปชั่น แล�วประชาชนสามารถเข�าถึงข/าวสารเป0นธรรมถูกต�อง มีประสิทธิภาพ ความโปร/งใสนี้
ต�องตอบได�ว/าทําอย/างไรทุกข้ันตอน หรือขอดูคะแนนได�ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลได� 
สงสัยอะไรตรวจสอบได� 

4.  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง รับผิดชอบในฐานะหน�าท่ีท่ีทําอะไรแล�วต�อง สนองตอบ
ต/อสังคม มีหน/วยงานองค+กรพร�อมท่ีจะถูกตรวจสอบ มีคุณธรรมแต/งต้ังโดยสุจริตเท่ียงธรรม  มีอะไรต/างๆ 
ท่ีถูกต�องชอบธรรมอย/าไปคดโกง ถ�าเป0นอัตตาธิปไตยมีตนเองเป0นใหญ/ โลกาธิปไตยเอาพวกท่ีกดดัน
เป0นใหญ/ แต/ธรรมาธิปไตย เอาความถูกต�องดีงามเป0นใหญ/ 

5.  หลักการมีส/วนร/วม คือ กระบวนการท่ีเปfดโอกาสให�ผู�มีส/วนร/วมได�เสียเข�ามามีบทบาท
และอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินนโยบายและมีส/วนในการควบคุมสถาบัน ตลอดจนการจัดสรรการ
ใช�และการรักษาทรัพยากรต/างๆ ท่ีมีผลกระทบต/อวิถีชีวิตของตนอันจะทําให�เกิดการตรวจสอบการใช�
อํานาจของรัฐ เม่ือพิจารณาในบริบทของการจัดการปกครองและการบริหาร การมีส/วนร/วมจะเน�น
การอุดหนุนให�ประชาชนพลเมืองซ่ึงรวมท้ังผู�หญิงด�วย มีอํานาจมากข้ึนและเน�นความสําคัญของการมี
ปฏิสัมพันธ+ระหว/างตัวแสดงและกิจกรรมต/างๆ ในภาคประชาสังคม 

6.  หลักความคุ�มค/า หมายถึง ความพึงพอใจของผู�รับบริการ ความมีประสิทธิภาพ และ
ความมีประสิทธิผลท้ังทางด�านปริมาณและคุณภาพ (ไชยวัฒน+ คํ้าชู อ�างถึงใน นพพล สุรนัคครินทร+, 
2547 : 24) 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว/าด�วยการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช�ตั้งแต/วันท่ี 11 สิงหาคม 2542 ทุกส/วนราชการต�องถือปฏิบัติและรายงานผลต/อ
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คณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ได�ระบุถึงธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล ประกอบด�วยหลักสําคัญ 6 หลัก ได�แก/ 
(สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2544 : 13) 

1.  หลักนิติธรรม 
2.  หลักคุณธรรม 
3.  ความโปร/งใส 
4.  ความรับผิดชอบ 
5.  หลักการมีส/วนร/วม 
6.  หลักความคุ�มค/า 
สาระสําคัญอันเป0นองค+ประกอบหลักของธรรมรัฐแต/ละองค+ประกอบมีดังนี้ (สํานักงาน

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 2544 : 56-57) 
1.  หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ข�อบังคับต/างๆ ให�ทันสมัยและเป0นธรรม 

เป0นท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร�อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข�อบังคับเหล/านั้น โดยถือ
ว/าเป0นการปกครองภายใต�กฎหมาย มิใช/ตามอําเภอใจ หรืออํานาจส/วนบุคคล 

2.  หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกต�องดีงาม โดยรณรงค+ให�เจ�าหน�าท่ีของ
รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน�าท่ีเป0นตัวอย/างแก/สังคมและส/งเสริมให�ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร�อมกัน เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย+ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป0นนิสัยประจําชาติ 

3.  หลักความคุ�มค/า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให�
เกิดประโยชน+สูงสุดแก/ส/วนร/วม โดยรณรงค+ให�คนไทยมีความประหยัดใช�ของอย/างคุ�มค/า สร�างสรรค+
สินค�าและบริการท่ีมีคุณภาพแข/งขันในเวทีโลกได� และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให�สมบูรณ+
ยั่งยืน 

4.  หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน�าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต/อ
สังคม การใส/ใจปSญหาสาธารณะของบ�านเมืองและกระตือรือร�นในการแก�ไขปSญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นท่ีแตกต/าง และความกล�าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

5.  หลักความโปร/งใส หมายถึง การสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานของทุกวงการให�มีความโปร/งใส มีการเปfดเผยข�อมูลข/าวสารท่ีเป0นประโยชน+
อย/างตรงไปตรงมาด�วยภาษาท่ีเข�าใจง/ายประชาชนเข�าใจถึงข�อมูลข/าวสารได�อย/างสะดวกและมี
กระบวนการให�ประชาชนตรวจสอบความถูกต�องชัดเจนได� 

6.  หลักการมีส/วนร/วม หมายถึง การเปfดโอกาสให�ประชาชนได�มีส/วนร/วมรับรู�และเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจในปSญหาสําคัญของประเทศ ไม/ว/าด�วยการแจ�งความเห็น การไต/สวน สาธารณะ 
การประชาพิจารณ+ การแสดงประชามติ 
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พระธรรมปfฎก (2538 : 285-287) ได�กล/าวว/า ทศพิธราชธรรม เป0นหลักธรรมสําหรับ                     
ผู�เป0นกษัตริย+ท่ีดี 10 ประการ บางทีเรียกว/า ราชธรรม 10 หรือ ทศพิธราชธรรม ถือว/าเป0นธรรมของ
พระราชา เป0นกิจวัตรท่ีพระเจ�าแผ/นดินควรประพฤติเป0นคุณธรรมของผู�ปกครองบ�านเมือง หรือ ธรรม
ของนักปกครอง ดังนี้ 

ทาน การให� คือ สละทรัพย+สิ่งของบํารุงเลี้ยง ช/วยเหลือประชาราษฎร+และบําเพ็ญประโยชน+ 
ศีล ความประพฤติดีงาม หมายถึง การปฏิบัติท่ีสํารวม กาย วาจา ประกอบแต/การสุจริต 

รักษาเกียรติของตน ทําตนให�เป0นตัวอย/างและเป0นท่ีเคารพนับถือของปวงประชาราษฎร+มิให�มีข�อท่ีจะ
ดูแคลน 

ปริจจาคะ การบริจาค คือ การเสียสละความสุขสําราญตลอดจนชีวิตของตนเพ่ือประโยชน+
ของประชาชน และความสงบเรียบร�อยของบ�านเมือง 

อาชชวะ ความซ่ือตรง คือ ซ่ือตรง ทรงสัตย+จริงไร�มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตไม/หลอกลวง
ประชาชน 

มัททวะ ความอ/อนโยน หมายถึง การมีอัธยาศัยไม/เย/อหยิ่งหยาบคายกระด�างถือองค+ มี
ความสง/างามเกิดแก/ท/วงทีกิริยาสุภาพนุ/มนวล ละมุนละไมให�ความรักภักดีแต/มิขาดความยําเกรง 

ตปะ ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหามิให�เข�ามาครอบงําย่ํายีจิต ระงับยับยั้งข/มใจ
ได� ไม/ยอมหลงใหลหมกมุ/นในความสําราญ และความปรนเปรอ มีความเป0นอยู/สมํ่าเสมอหรืออย/าง
สามัญ มุ/งม่ันแต/จะบําเพ็ญเพียรทําจิตใจให�บริบูรณ+ 

อักโกธะ ความไม/โกรธ คือ ไม/กริ้ว ไม/เกรี้ยวกราด ลุอํานาจความโกรธ จนเป0นเหตุให�
วินิจฉัย การกระทําต/างๆ ผิดพลาด จนเสียความเป0นธรรม มีเมตตาประจําใจไว�ระงับความเคืองขุ/น 
วินิจฉัยความและทําการด�วยจิตอันราบเรียบเป0นตัวของตัวเอง 

อวิหิงสา ความไม/เบียดเบียน คือ ไม/บีบค้ันกดข่ี เช/น เก็บภาษีขูดรีด หรือ เกณฑ+แรงงาน
เกินขนาด ไม/หลงระเริงเกินขนาด ไม/หลงระเริงในอํานาจจนขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษ
อาชญาแก/ประชาราษฎร+ ผู�หนึ่งผู�ใด 

ขันติ ความอดทน คือ อดทนต/องานท่ีตรากตรําถึงจะลําบากกายน/าเบ่ือหน/ายเพียงไร ก็
ไม/ท�อถอย ถึงจะยั่วถูกหยันด�วยคําเสียดสีถากถางอย/างใด ก็ไม/หมดกําลังใจไม/ยอมละท้ิงกรณีท่ีบําเพ็ญ
ประโยชน+โดยธรรม 

อวิโรธนะ ความไม/คลาดธรรม คือ วางองค+เป0นหลักหนักแน/นในธรรมคงท่ีไม/มีความเอนเอียง
หวั่นไหว เพราะถ�อยคําท่ีดีร�าย ลาภสักการะใดๆ สถิตม่ันในธรรมท้ังส/วนยุติธรรม ความเท่ียงธรรม  
นิติธรรม ไม/ประพฤติคลาดเคลื่อนวิบัติไป 
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บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (242 : 186-191) ได�อธิบายว/า ราชสวดีธรรม เป0นธรรมของข�าราชการ 
หรือ หลักราชการมีท้ังหมด 49 ข�อ ธรรมของข�าราชการถือว/าเป0นธรรมรัฐท่ีข�าราชการทุกคนต�องปฏิบัติ
เพ่ือการเป0นข�าราชการท่ีดี ต้ังแต/เริ่มรับราชการ จนถึงออกจากราชการ ดังนี้ 

1.   เม่ือเข�ารับราชการใหม/ๆ ยังไม/มีชื่อเสียงและยังไม/มียศศักด์ิ ก็อย/ากล�าจนเกินพอดี 
และอย/าขาดกลัวจนเสียราชการ 

2.   ข�าราชการต�องไม/มักง/าย ไม/เลินเล/อ เผลอสติ แต/ต�องมีความระมัดระวังให�ดีอยู/เสมอ 
ถ�าหัวหน�าทราบความประพฤติสติปSญญา และความซ่ือสัตย+สุจริตแล�ว ย/อมไว�วางใจ และเผยความลับ
ให�ได�ทราบด�วย 

3.   เม่ือหัวหน�าเรียกใช�งานในราชการ อย/าหวั่นไหวไปด�วยอํานาจอคติ พึงปฏิบัติงาน
ราชการให�สําเร็จไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมดุจตราชูท่ีอยู/ในระดับเท่ียงตรง 

4.   เม่ือมีราชการเกิดข้ึน ไม/ว/าจะเป0นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามที เม่ือถูกเรียกใช�พึง
ปฏิบัติราชการนั้นๆ ให�สําเร็จสมประสงค+ไม/พึงบิดพลิ้วหรือหวั่นไหวไปตามอารมณ+ 

5.   ทางเดินท่ีเขาตกแต/งไว�เป0นราชวิถี แม�จะได�รับพระราชานุญาตให�เดินด�วยก็ไม/ควรเดิน 
6.   ไม/พึงใช�ของเสมอราชาหรือหัวหน�า ไม/บริโภคให�ทัดเทียมกับพระราชา หรือหัวหน�า 

พึงปฏิบัติให�ต่ํากว/าทุกสิ่งทุกอย/าง 
7.   ไม/พึงใช�กิริยาท/าทีวาจาตีเสมอ กับพระราชาหรือหัวหน�า ต�องแสดงให�ต/างชั้นลงมา 

จึงจะชอบด�วยประเพณีนิยม และเป0นการรักษาตนให�พ�นราคีโทษ 
8.   เม่ือพระราชาทรงสําราญอยู/ในหมู/อํามาตย+ มีพระสนมกํานัลเฝ|าแหนอยู/ราชเสวก  

ไม/พึงแสดงอาการทอดสนิทในพระสนมกํานัล ไม/พึงเป0นคนฟุ|งซ/าน แสดงอาการโอหังอย/างคะนองกาย 
คะนองวาจาให�เสียมารยาทของข�าเฝ|า 

9.   ไม/พึงเล/นหัวกับพระกํานัล 
10. ไม/พึงปรึกษาราชการในท่ีลับ 
11. ไม/พึงลักลอบเอาพระราชทรัพย+ออกจากพระคลังหลวง 
12. ไม/พึงเห็นแก/หลับนอนจนแสดงให�เห็นเป0นการเกียจคร�าน 
13. ไม/พึงด่ืมสุราจนเมามาย 
14. ไม/พึงฆ/าสัตว+ท่ีได�รับพระราชทานอภัย 
15. ไม/พึงทะนงตนว/าเป0นคนท่ีพระราชาหรือหัวหน�าโปรดปรานแล�วข้ึนร/วมพระแท/น

บัลลังก+เรือพระท่ีนั่ง หรือรถพระท่ีนั่ง 
16. ต�องรู�จักท่ีเฝ|าอันเหมาะสม อย/าให�ห/างเกินไปหรือชิดเกินไป ต�องอยู/ในท่ีซ่ึง                   

พระราชทอดพระเนตรเห็นถนัด หรือฟSงกระแสพระราชดํารัสได�โดยง/าย 
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17. อย/าชะล/าใจเม่ือพระราชาทรงกระทําพระองค+เป0นเพ่ือน หรือเม่ือหัวหน�ากระทําตน
เป0นเพ่ือน 

18. เม่ือได�รับการยกย/องเชิดชู ก็อย/าทะนงตัวอวดตัวว/าเป0นปราชญ+ราชบัณฑิตและไม/
ควรจ�วงจาบเพ็ดทูลพระราชาหรือเสนองานต/อหัวหน�าในลักษณะท่ีเป0นการเย/อหยิ่งทะนงตน 

19. แม�ได�รับพระราชทานราชานุญาตให�เข�านอกออกในได�ก็ไม/ควรทอดสนิท แต/ควรขอ
พระบรมราชานุญาตก/อนทุกครั้งไป ให�มีสติดํารงตนเป0นคนรอบคอบเสมอ 

20. เม่ือพระมหากษัตริย+จะทรงยกย/องพระราชโอรส หรือพระราชวงศ+โดยพระราชทาน
บ�าน นิคมรัฐ หรือชนบทให�ครอบครอง ก็ควรนิ่งดูก/อนไม/ควรด/วนเพ็ดทูลหรือโทษ 

21. เม่ือพระราชาหรือหัวหน�าจะบําเหน็จความชอบแก/ผู�ใดไม/ควรทูลหรือเสนอตัด                    
ขัดลาภของผู�นั้น พึงรอบคอบสอบสวนให�ถ�วนถ่ี มีจิตใจท่ีอ/อนโยนโอนไปในทางท่ีเหมาะท่ีควร 

22. ข�าราชการต�องเป0นคนไม/เห็นแก/ได� ไม/ยอมตนให�ตกอยู/ในอํานาจของความอยากต�อง
ทําตัวให�เหมือนปลา คือทําไม/มีลิ้น ไม/เจรจาหาเรื่องให�เกิดความขุ/นเคืองแก/หัวหน�าหรือเพ่ือนข�าราชการ
ด�วยกัน 

23. ไม/ใช�จ/ายเงินของแผ/นดินไปในทางฟุ~มเฟ�อยสุรุ/ยสุร/าย 
24. ต�องสอดส/องรักษางานราชการให�ดี อย/าให�ผิดระเบียบ ประเพณีและกฎหมาย และ

ต�องต/อสู�กับอุปสรรคข�อขัดแย�งและเหตุขัดขวางเสมอ 
25. ต�องไม/มัวเมาในสตรี เพราะจะทําให�เสื่อมจากอํานาจและเกิดราคีโทษในราชการ 
26. ไม/ควรพูดมากเกินพอดี แต/ก็ไม/ควรนิ่งเสียเรื่อยไป 
27. เม่ือถึงคราวท่ีต�องพูดให�พูดพอเหมาะพอควร และพูดอย/างแจ/มแจ�งชัดเจนและให�นิ่ง

เม่ือถึงคราวต�องให�นิ่ง 
28. ข�าราชการต�องอดทนไม/ฉุนเฉียว ไม/โกรธง/าย และไม/ต�องพูดหรือกระทบกระเทียบ

เปรียบเปรย 
29. ต�องเป0นคนมีความสัตย+จริงต/อคําพูดของตนเสมอ พูดจาให�นิ่มนวลสุภาพไม/                 

สอดเสียดยุยงให�เกิดความบาดหมางและแตกสามัคคีกัน ไม/พึงกล/าวถ�อยคําท่ีเพ�อเจ�อ เหลวไหลไร�
ประโยชน+ 

30. ข�าราชการต�องบํารุงเลี้ยงดู บิดามารดา ให�ผาสุก เคารพนบนอบและเอ้ือเฟ��อเก้ือกูล
ต/อผู�หลักผู�ใหญ/ในตระกูล 

31. ต�องละอายต/อความชั่ว เกรงกลังต/อความผิดไม/ประพฤติละเมิดศีลธรรม และเป0นมิตร 
ท่ีดีในครอบครัว 

32. ต�องมีระเบียบวินัย และมีมารยาทสุภาพงดงามเสมอ 
33. มีศิลปะในการปฏิบัติราชการให�ดําเนินไปโดยรวดเร็ว และสําเร็จเป0นผลดีเสมอ 



23 

 

34. ต�องฝ�กใจฝ�กตนให�ม่ันอยู/ในความดี มีอัธยาศัยอ/อนโยนไม/ถือตัวอวดดี ไม/หวั่นไหวไป
ตามโลกธรรม 

35. ต�องขยันขันแข็งในหน�าท่ีราชการ 
36. ให�เป0นผู�มีความบริสุทธิ์ สะอาดในหน�าท่ีการงาน 
37. ให�เป0นคนเฉลียวฉลาด รู�จักฐานะอันควรและไม/ควร 
38. ต�องประพฤติอ/อนน�อมถ/อมตน มีความเคารพยําเกรงในผู�ใหญ/เหมือนตนประพฤติตน

ม่ันอยู/ในความดี และมุ/งม่ันทําแต/ความดี 
39. ควรปลีกตนให�ห/างจากบุคคลท่ีพระราชาหรือประมุขของประเทศอ่ืนๆ ส/งมาสืบ

ราชการลับ ให�จงรักภักดีแต/ในเจ�านายและพระราชาของตนเท/านั้น ไม/ฝSกใฝ~ราชสํานักอ่ืน 
40. ข�าราชการพ่ึงใฝ~ใจเข�าไปหาสมณะและพราหมณ+ ผู�ทรงศีล เป0นนักปราชญ+หรือรู�หลัก

นักปราชญ+ดี เพ่ือรักษาศีลฟSงธรรมบ�าง บํารุงท/านบ�าง ศึกษาถ/ายทอดเอาความรู�จากท/านบ�าง 
41. ข�าราชการไม/ควรลบล�างราชประเพณี ในการบริจาคทาน ควรรักษาไว�ให�ม่ันคง เม่ือ

ถึงคราวท่ีทรงจะบริจาคทานก็ไม/ต�องกีดกันโดยประการใดๆ ท้ังสิ้น 
42. ข�าราชการต�องเป0นคนมีปSญญา มีความรู� ฉลาดเฉลียว และเข�าใจวิธีการท่ัวๆ ไป ได�

เป0นอย/างดี รู�จักกาลสมัยท่ีควรหรือไม/ควร 
43. ข�าราชการต�องหม่ันขยันในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ ไม/เลินเล/อหละหลวมต�อง

ตรวจสอบดูแลให�รอบคอบ ทํางานให�สําเร็จเสร็จสิ้นไปโดยครบถ�วนดีเสมอ 
44. บุตรธิดาหรือพ่ีน�องท่ีประพฤติไม/ดี ทําตนเหมือนคนตายแล�ว มีแต/จะคอยล�างผลาญ

ก็ไม/ควรยกย/อง ส/วนทาสกรรมกรและคนใช�พฤติดี มีความขยันหม่ันเพียรในหน�าท่ีการงานโดย
สมํ่าเสมอ ควรยกย/องชมเชย และควรให�ความอุปการะเลี้ยงดูอย/างดี 

45. ไร/นาและปศุสัตว+ ข�าวในยุ�งฉาง ควรตรวจดูอยู/เป0นประจํา ตลอดจนการใช�จ/ายในครอบครัว
ก็พึงรู�จัดกําหนดประมาณ 

46. ข�าราชการต�องเป0นผู�มีศีลธรรมประจําตน มีความซ่ือสัตย+ไม/เห็นแก/ได�ไม/เข�าข�าง คนผิด 
เป0นคนซ่ือสัตย+จงรักภักดีท้ังต/อหน�าและลับหลัง 

47. ข�าราชการต�องรู�จักพระราชนิยม ความนิยมของเจ�านายปฏิบัติให�ต�องตามพระราช
ประสงค+ ไม/ฝ~าฝ�นขัดขืนพระราชอัธยาศัยหรืออัธยาศัย 

48. เวลาผลัดพระภูษาลงสรงสนาน ราชเสวกพึงก�มศีรษะลงชําระพระบาท แม�จะถูกกริ้ว
กราดจนถึงต�องราชอาญาก็ไม/พึงโกรธตอบ 

49. ต�องสักการบูชาพระราชา ผู�ซ่ึงถือว/าเป0นยอดปราชญ+ และเป0นผู�พระราชทานสมบัติ
อันถึงใจให�ทุกๆ อย/าง 
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4.   การปฏิบัติตามธรรมรัฐของเทศบาล 
จากแนวความคิดในการปกครองตามแนวธรรมรัฐได�เผยแพร/และเข�ามามีบทบาทในการ

จัดระบบการปกครองของรัฐบาลไทย โดยสํานักนายกรัฐมนตรีได�ออกระเบียบว/าด�วยการบริหารกิจการ
บ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มาใช�แล�ว ได�มีหน/วยงานต/างๆ นําหลักการดังกล/าวมาปฏิบัติ
ชัดเจนมากข้ึน ในส/วนเทศบาลและหน/วยงานส/วนท�องถ่ินต/างๆ ก็ได�นําธรรมรัฐมาปรับใช�ในการบริหาร
จัดการเช/นเดียวกัน โดยยึดหลักท่ีเป0นส/วนสําคัญ ดังนี้ 

หลักการรับผิดชอบต/อผลการปฏิบัติ และการควบคุมการบริหารงานท่ีเข�มแข็ง มีจุดเน�น
ท่ีเป0นส/วนสําคัญ 2 จุด คือ ความรับผิดชอบกับการควบคุมบริหารท่ีเข�มแข็ง การปฏิบัติดังกล/าวเป0น
บทบาทของสภาเทศบาลท่ีจะเป0นผู�ตัดสินใจในการออก กฎ ระเบียบ ข�อเทศบัญญัติต/างๆ ท่ีมีความชัดเจน
ไม/คลุมเครือและนําลงสู/ข้ันปฏิบัติได�อย/างถูกต�อง 

หลักความมีประสิทธิผล เทศบาลต�องต้ังเป|าหมายไปท่ีความเป|ฯเลิศทางการบริหารจัดการ
และคุณภาพของผลงานเป0นส/วนสําคัญ 

หลักความมีประสิทธิภาพ การบริหารต�องพิจารณาถึงต�นทุนการผลิต และประสิทธิภาพใน
การใช�ทรัพยากร โดยพิจารณาความคุ�มทุนและคุ�มค/าทางสังคมประกอบกัน 

หลักการประชาธิปไตยการมีส/วนร/วม การบริหารงานของเทศบาลต�องยึดหลักประชาธิปไตยท่ี
ทุกส/วนได�เข�ามามีส/วนร/วมใจการตัดสินใจ มีส/วนร/วมในการกําหนดวิสัยทัศน+ของเทศบาลเพ่ือเป0นการ
พัฒนาท่ีเกิดความยั่งยืนและม่ันคง 

หลักความยุติธรรม มีความยุติธรรมในการมอบงาน ประเมินผลงาน การจัดสรรงบประมาณ 
และควรให�ผลตอบแทนตามผลงาน การรับพนักงานควรมีความยุติธรรมให�โอกาสตามความสามารถของ
บุคคล 

หลักความสามารถคาดการณ+ได� การบริหารท่ีมีคุณภาพท่ีดีมีการจัดงบประมาณท่ีเหมาะสม 
สามารถคาดคะเนผลงานได�เพราะ แผนงานและงบประมาณจะเป0นสิ่งกําหนดผลงานในอนาคตอย/าง
ถูกต�อง 

หลักความยืดหยุ/น การบริหารงานเทศบาลต�องมีความยืดหยุ/นพอสมควร กล/าวคือ มีทางเลือก
หลายทางและสามารถปฏิบัติงานได�อย/างคล/องตัวเหมาะสมกับสถานการณ+เป0นกรณีไป 

5.    ตัวช้ีวัดธรรมรัฐ ในการนําธรรมรัฐไปปฏิบัติในหน/ายงานต/างๆ ไม/ว/าจะเป0นหน/วยงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือให�เกิดผลตามวัตถุประสงค+ความจําเป0นท่ีหน/วยงานจะต�องมี ตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจนว/าพฤติกรรมต/างๆ ของผู�ปฏิบัติงานเป0นไปตามเกณฑ+มาตรฐานมากหรือน�อยเพียงใด ตัวชี้วัด
ทางด�านธรรมรัฐจึงเป0นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะใช�ตรวจสอบระดับธรรมรัฐของแต/ละองค+กร 
ในทุกระดับทุกหน/วยงาน เอเจอร+ Agere. (2545 : 27 อ�างถึงใน สุวกิจ ศรีปSดถา, 2545 : 28) อธิบายว/า 
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สิ่งท่ีมีความสัมพันธ+กันในการปกครอง และการบริหาร อันเป0นตัวบ/งชี้ธรรมรัฐท่ีมีอยู/ในประเทศไทย 
ดังนี้ 

1.  ความสัมพันธ+ระหว/างรัฐกับตลาด 
2.  ความสัมพันธ+ระหว/างรัฐกับประชาชน 
3.  ความสัมพันธ+ระหว/างรัฐกับภาคเอกชนหรือกลุ/มทางสังคมท่ีเกิดจากการรวมตัวโดย

สมัครใจ 
4.  ความสัมพันธ+ระหว/างผู�ท่ีได�รับการเลือกต้ัง/นักการเมือง กับผู�ท่ีได�รับการแต/งต้ัง/

ข�าราชการ 
5.  ความสัมพันธ+ระหว/างฝ~ายนิติบัญญัติกับฝ~ายบริหาร 
6.  ความสัมพันธ+ระหว/างรัฐชาติกับสถาบันระหว/างประเทศ 
ตัวชี้วัดธรรมรัฐของแต/ละองค+กรจะต�องเหมาะสมของแต/ละชนิดขององค+กร อาจพิจารณา

ตามหลักต/อไปนี้ (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 อ�างถึงใน สุวกิจ ศรีปSดถา, 2545 : 28) 
1.  ต�องมีความเหมาะสมกับลักษณะงานของแต/ละหน/วยงาน 
2.  ต�องสามารถนําไปปฏิบัติได� และมีความโปร/งใสในตัวชี้วัดเอง 
3.  ต�องมีคุณภาพและความแม/นยําของตัวชี้วัดและกรอบตัวชี้วัด 
4.  ต�องมีข�อมูลท่ีสนับสนุนการได�มาซ่ึงตัวชี้วัด 
5.  ต�องสามารถระบุผลท่ีจะได�รับจากตัวชี้วัดได�อย/างชัดเจน 
จากหลักเกณฑ+ดังกล/าว (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 : 50-61 อ�างถึงใจ สุวกิจ ศรีปSดถา, 

2545 : 29) ได�จําแนกตัวชี้วัดตามลักษณะโครงสร�าง ดังต/อไปนี้ 
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ตาราง 1  ตัวชี้วัดเก่ียวกับธรรมรัฐ 
 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความชอบธรรม ตัวอย&างตัวช้ีวัด 

กฎหมาย การยึดถือหลักและการปฏิบัติตาม จํานวนคดีท่ีมีการจับตัวผู�ต�องหาผิดตัว
มาดําเนินคดี 

การป|องกันและปราบปรามการใช�เงิน
ไปในทางมิชอบ 

จํานวนคดีท่ีมีการร�องขอให�ตรวจสอบ
เรื่องการฟอกเงิน 

กฎหมายและกฎเกณฑ+ต/างๆ มีความ
เป0นธรรมสามารถปกป|องคนดีและ
ลงโทษคนไม/ดีได� 

อัตราจํานวนคดีท่ีเกิดข้ึนต/อจํานวนคดีท่ี
มีการดําเนินคดีจนถึงท่ีสุด 

สังคม ประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพและ
หน�าท่ีของตนเอง เข�าใจกฎเกณฑ+ต/างๆ 
และมีส/วนร/วมในกรณีต/างๆ  

ทัศนคติในเรื่องบทบาทและความสําคัญ
ของประชาชนในสังคม 

โอกาสและสิทธิทางการศึกษา จํานวนและการจัดต้ังของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ/เอกชน 

การเมือง สิทธิทางการเมือง การแสดงออกถึงการมีเสรีภาพของ
ประชาชน 

วาระการดํารงตําแหน/งสําคัญทางการเมือง
และการบริหาร 

วาระการทํางานท่ีชัดเจนของผู�บริหาร
ระดับต/างๆ 

เศรษฐกิจ การผูกขาดในการขายสินค�าและบริการ - จํานวนผู�ค�าสินค�าและบริการ 
- ราคาสินค�าและบริการท่ีเหมาะสมกับ
คุณภาพ 
- โอกาสในการเลือกซ้ือสินค�า 
 

 
ตาราง 1 (ต/อ) 
 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความโปร&งใส ตัวอย&างตัวช้ีวัด 
เศรษฐกิจ การเปfดประมูลโดยท่ัวไปและเปfดเผย การนําเอาระบบการประมูลท้ังหมด

เปfดเผยต/อสาธารณชนทุกข้ันตอน 
การจัดซ้ือจัดจ�างโดยรัฐบาล ให�ตัวแทนในทุกภาคส/วนร/วมตรวจสอบ
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การจัดซ้ือจัดจ�างของรัฐ 
สังคม การรับรู�ข�อมูลข/าวสารของประชาชน ประชาชนสามารถเข�าถึงระบบข�อมูล

ข/าวสารอย/างท่ัวถึงในทุกระดับและทุก
พ้ืนท่ี 

การประชาพิจารณ+ จํานวนเรื่องท่ีมีการทําประชาพิจารณ+ 
กลุ/มผู�มีส/วนได�ท่ีเข�ามามีส/วนในการ
ประชาพิจารณ+ต�องมีอยู/ในทุกภาคส/วน 

การเมือง การสรรหาบุคลากรเข�ารับราชการ มีการประกาศและเปfดสอบแข/งขันท่ัวไป 
การโยกย�ายถอดถอน การใช�ระบบกฎเกณฑ+ท่ีมีคุณธรรม มี

ความถูกต�อง 
การเสริมสร�างความโปร/งใสและการ
ต/อต�านการคอร+รัปชั่น 

การจัดต้ังองค+กรอิสระท่ีมีหน�าท่ีในการ
ตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความรับผิดชอบ ตัวอย&างตัวช้ีวัด 
สังคม คุณภาพของงานด�านปริมาณและความ

ถูกต�อง 
ผลการประเมินคุณภาพของงาน 

การเข�าร/วมประชุมของสมาชิก อ.บ.ต. ขาดประชุมไม/เกินร�อยละ 20 
การมีระบบการตรวจสอบท่ีดี จํานวนคดีการร�องเรียนเรื่องทุจริตและ

ฉ�อราษฎร+บังหลวงจํานวนคดีท่ี
ดําเนินการเสร็จแล�ว 
 

การเมือง การสร�างกลไกด�านอํานาจ การจัดต้ังองค+กรอิสระเพ่ือติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง จํานวนเรื่องท่ีมีการร�องเรียนว/ามีการ
ทุจริตการเลือกต้ัง 
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ตาราง 1 (ต/อ) 
 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความรับผิดชอบ ตัวอย&างตัวช้ีวัด 
เศรษฐกิจ การจัดทํางบประมาณขององค+กร

ปกครองส/วนท�องถ่ิน 
จัดเก็บภาษีได�ไม/ตํ่ากว/าร�อยละ 80 

การเปfดเผยข�อมูลโครงการและ
งบประมาณของรัฐ 

การเปfดเผยแผนงานและงบประมาณ
ของหน/วยงานราชการ 

การจัดสรรงบประมาณให�โครงการใน
แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค+การบริหาร
ส/วนท�องถ่ิน 

การจัดสรรงบประมาณให�ท�องถ่ินไม/
น�อยกว/าร�อยละ 70 

กฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญ จํานวนคดีการทุจริตประพฤติมิชอบของ
ข�าราชการ 

ความครอบคลุมของตัวบทกฎหมาย การจัดอันดับการคอร+รัปชั่นของประเทศ
หรือสากล 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

ตัวอย&างตัวช้ีวัด 

สังคม การสร�างความร/วมมือระหว/างภาครัฐ
เอกชนและประชาชน 

การจัดต้ังสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห/งชาติท่ีประกอบด�วยตัวแทน
ของกลุ/มท่ีหลากหลายในสังคม 

การร�องเรียนและการร�องทุกข+ในการ
ดําเนินการในเรื่องต/างๆ ท้ังในและนอก
องค+กรลดน�อยลง 

จากจํานวนผู�ร�องเรียนของประชาชน 

การเมือง การแก�ไขปSญหาของรัฐ จํานวนเรื่องท่ีได�มีการร�องทุกข+ผ/าน
สื่อมวลชน 

การกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
เพ่ือประชาชน 

- จํานวนเรื่องท่ีอยู/ระหว/างการ
ดําเนินการของรัฐ 
- จํานวนเรื่องท่ีรัฐสามารถแก�ไขปSญหา
ให�แก/ประชาชนได�สําเร็จ 
- ระยะเวลาท่ีชัดเจนของข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการของหน/วยงาน 
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ตาราง 1 (ต/อ) 
 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

ตัวอย&างตัวช้ีวัด 

กฎหมาย การจัดการระบบสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน 

อัตราส/วนของหมู/บ�านท่ีสาธารณูปโภคครบ
ต/อจํานวนหมู/บ�านท้ังหมดในประเทศ 

การตรวจสอบการมีประสิทธิภาพของ
กฎหมาย 

การสํารวจการปฏิรูปกฎหมาย 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับการมีส&วนร&วม ตัวอย&างตัวช้ี 
สังคม การแสดงประชามติ จํานวนประชาชนท่ีเข�าร/วมประชามติ 

(50,000 คนตามรับธรรมนูญ) 
การจัดต้ังองค+กรอิสระ จํานวนองค+กรอิสระและเสรีภาพ

ทางด�านการบริหารจัดการองค+กร 
ความพึงพอใจของผู�มีส/วนเก่ียวข�องและ
ได�รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ 

จํานวนผู�เข�าร/วมในการแสดงความ
คิดเห็น/จํานวนข�อเสนอแนะ 

การเมือง สิทธิในการเลือกต้ัง จํานวนร�อยละของผู�ไปใช�สิทธิในการ
เลือกต้ัง 

ความสนใจทางการเมือง - จํานวนผู�สมัครเป0นสมาชิกพรรค 
- จํานวนผู�ไปตรวจสอบรายชื่อผู�มีสิทธิ์
เลือกต้ัง 

ความเข�าใจในระบบของการเลือกต้ัง จํานวนบัตรเสียในแต/ละครั้งของผู�มาใช�
สิทธิในการเลือกต้ัง 

 
ในการกําหนดตัวชี้วัดของหน/วยงานต/างๆ จะต�องมีการเลือกหรือกําหนดตัวชี้วัดท่ีมี 

ความเหมาะสมกับหน/วยงานนั้นๆ เนื่องจากสภาพของหน/วยงานมีความแตกต/างตามชนิดและสายงาน
ของหน/วยงานนั้นๆ เช/น (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 : 50-61 อ�างใน สุวกิจ ศรีปSดถา, 2545 : 39) 
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ตาราง 2  ตัวชี้วัดธรรมรัฐในการบริหารงาน 
 

หลักธรรมรัฐ ตัวช้ีวัด 
หลักนิติธรรม การจัดทําประชาพิจารณ+เก่ียวกับข�อบังคับต/างๆ ท่ีจะมีผลบังคับใช�กับ

ชุมชน 
ความโปร/งใส การจัดต้ังหน/วยการให�ข�อมูลข/าวสารแก/ประชาชน 

การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความโปร/งใสของสมาชิกสภา
เทศบาล 
 

ตาราง 2 (ต/อ) 
 

หลักธรรมรัฐ ตัวช้ีวัด 
ความรับผิดชอบ การจัดทําข�อบังคับงบประมารได�ครอบคลุมปSญหาและกลุ/มเป|าหมาย

หรือไม/ 
สมาชิกสภาเทศบาลขาดประชุมร�อยละ 20 
การจัดสรรงบประมาณเทศบาลมากกว/า 70% ของงบพัฒนาให�แก/
โครงการในแผนพัฒนาเขตเทศบาล 

ประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผล 

การพิจารณาการใช�งบประมาณกับผลงานท่ีได�ว/าคุ�มค/ากับเงินท่ีได�ใช�
จ/ายไปหรือไม/ 

การมีส/วนร/วมของ 
ประชาชน 

ฝ~ายบริหารของเทศบาลได�ใช�กลไกประชาพิจารณ+ในการตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญๆ ท่ีมีผลกระทบต/อประชาชนและชุมชนท่ีอยู/ในเขต
เทศบาลหรือพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
เม่ือมีข�อขัดแย�งระหว/างเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลและประชาชน ได�มีการ
จัดเวทีเพ่ือไต/สวนสาธารณะว/าข�อเท็จจริงคืออะไร 
เทศบาลจัดให�มีการลงประชามติของประชาชนในโครงการท่ีไม/
สามารถหาฉันทามติได� 
การให�ประชาชนเข�าร/วมฟSงการประชุมของสภาเทศบาลได� ซ่ึงมีการ
ระบุไว�ในบันทึกของมหาดไทยถึงเทศบาล 
 

การมีส/วนร/วมของ 
ประชาชน 

การให�ประชาชนมีส/วนร/วมในการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเพ่ือทําข�อบังคับงบประมาณประจําปrของเทศบาลโดยนําแผน
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ท่ีจัดทําแล�วมาทําประชาพิจารณ+ตามหนังสือสั่งการของมหาดไทยปr 
พ.ศ. 2541 

กรอบคุณธรรม คณะผู�บริหารเทศบาลถูกฟ|องร�องหรือร�องเรียนเรื่องทุจริตหรือไม/ 
มีการให�บริการประชาชนอย/างเสมอภาคหรือไม/ 
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีต�องจัดเก็บไม/ต่ํากว/า 80 % 

 
6.   ธรรมรัฐกับการบริหารงานเทศบาล  

เป0นคําท่ีใช�นิยามพฤติกรรมภาคปฏิบัติงานในการบริหารจัดการของทุกหน/วยงาน 
โดยเฉพาะอย/างยิ่งการบริหารงานเทศบาล ผู�บริหาร ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�างของเทศบาลมีหน�าท่ี
กําหนดนโยบายอนุมัติงบประมาณ และควบคุมการบริหารจัดการของเทศบาลโดยให�นายกเทศมนตรี
เป0นผู�นํานโยบายของคณะสภาเทศบาลไปสู/การปฏิบัติ ซ่ึงสภาเทศบาลมีบทบาทหน�าท่ีสําคัญในการ
บริหารจัดการของเทศบาลให�เป0นไปตามวัตถุประสงค+ท่ีตั้งไว� 

ในเรื่องการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารงานเทศบาลนั้น มีหลักการท่ีสําคัญว/า 
เทศบาลล�วนอยู/ในภายใต�ความกดดันท่ีต�องแข/งขันกันในแง/ คุณภาพ ของการบริหารงานกับท�องถ่ิน
อ่ืนและสภาวะสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู/เสมอ ในขณะเดียวกันต/างก็ได�รับการสนับสนุนด�าน
ทรัพยากรท่ีมีอยู/อย/างจํากัดแนวทางการปรับปรุง เทศบาลท่ีเห็นชัดเจนท่ัวโลก คือ กระแสการบริหาร
จัดการท่ีดีและเป0นอิสระในการบริหารจัดการมากข้ึน เพราะทุกภาคส/วนมีความเชื่อว/าหากเทศบาลมี
อิสระในการบริหารงานแล�วจะเป0นสิ่งท่ีเอ้ือให�เทศบาลสามารถบรรลุพันธกิจในสภาวการณ+แข/งขันสูงได� 

ในประเทศไทยได�มีการกล/าวถึง ความเป0นอิสระของการบริหารงานเทศบาลมาเป0นเวลานาน
หลายปrเอกสารท่ียืนยันแนวคิดนี้ ได�แก/ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และได�มีการปรับปรุง            
มาจนถึงฉบับท่ีใช�กันอยู/ในปSจจุบันได�มีการให�อํานาจในการบริหารจัดการอย/างชัดเจน และเป0นอิสระ 
เพ่ือให�เทศบาลสามารถบริหารงานได�อย/างคล/องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

จากพระราชบัญญัติเทศบาลและระเบียบการบริหารจัดการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 
2542 ได�มีแนวทางในการกําหนดกรอบในการบริหารจัดการ โดยเทศบาลจําเป0นต�องมีความเป0นอิสระ
ในด�านการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการท่ีดีนั้น ต�องนําหลักธรรมรัฐเข�ามาปรับใช�ในการบริหารงาน
เทศบาล ซ่ึงองค+ประกอบของธรรมรัฐนั้นกล/าวไว�ดังต/อไปนี้ 

1.  การรับผิดชอบต/อการปฏิบัติงานและการควบคุมการบริหารงานท่ีเข�มแข็ง โดยมี
กฎระเบียบท่ีชัดเจนไม/เกิดความคลุมเครือ 

2.  ความมีประสิทธิผล กล/าวคือ เทศบาลต�องเพ/งเล็งไปท่ีความเป0นเลิศของคุณภาพงาน
ท่ีออกมาสู/สายตาของประชาคม 
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3.  ความมีประสิทธิภาพ ต�องคํานึงถึงรายรับรายจ/าย ต�องรู�ต�นทุน มีประสิทธิภาพในการ
ใช�ทรัพยากรเน�นความคุ�มค/าเป0นหลักสําคัญ 

4.  หลักการประชาธิปไตย และการมีส/วนร/วม ต�องยึดหลักปฏิบัติ 2 แนว คือ การจัดการ
แบบมีส/วนร/วมและการร/วมใช�อํานาจหรือกระจายอํานาจบุคลากรทุกคนของเทศบาล ควรมีส/วนร/วมใน
การตัดสินใจและกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังหน/วยย/อยหรือหน/วยปฏิบัติ 

5.  ความยุติธรรม โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค+ของเทศบาลเป0นหลักสําคัญ 
6.  ความสามารถคาดการณ+ได� นั่นคือ คาดผลลัพธ+ได�อย/างมีประสิทธิภาพ 
7.  ความยืดหยุ/น หมายถึง การจัดการต/างๆ ต�องสามารถแปรเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสม 

ของสถานการณ+ 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป0นคําท่ีถูกนํามาใช�กันอย/าง

แพร/หลาย จากการประมวลเอกสาร พบว/า มีผู�ให�ความหมายเก่ียวกับคําท้ังสอง ไว�ในความหมาย
ต/างๆ ดังนี้ 

ความหมายของประสิทธิภาพ Millet, (อ�างถึงใน แสวง รัตนมงคลมาศ,  2514 : 99) ได�ให�
ทัศนะเก่ียวกับ ประสิทธิภาพว/า (Efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีก/อเกิดความพึงพอใจแก/
มวลมนุษย+ และได�รับผลกําไรจากการปฏิบัติงานนั้นด�วย (Human Satisfaction and Benefit 
Produced) 

Simon, (อ�างถึงใน แสวง รัตนมงคลมาศ, 2514 : 99) ให�ทัศนะเก่ียวกับประสิทธิภาพไว�
คล�ายคลึงกัน คือ ถ�าพิจารณาว/างานใดมีประสิทธิภาพสูงชุดให�ดูจากความสัมพันธ+ระหว/างปSจจัยนําเข�า 
(Input) กับผลผลิต (Output) ท่ีได�รับออกมาเพราะฉะนั้น ตามทัศนะนี้ประสิทธิภาพนี้จึงเท/ากับ
ผลผลิตลบด�วยปSจจัยนําเข�าและถ�าเป0นการบริหาร ราชการและองค+กรของรัฐก็ควรบวกความพึงพอใจ
ของผู�รับบริการ (Satisfaction) เข�าไป ด�วย ซ่ึงอาจเขียนเป0นสูตร ดังนี้ 

 
               E = (0-1) + S 
              E = EFFICIENCY คือ ประสิทธิภาพของงาน 
               0 = OUTPUT คือ ผลผลิตหรืองานท่ีได�รับออกมา 
               I = INPUT คือ ปSจจัยนําเข�าหรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช�ไป 
              S = SATISFACTION คือ ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา 

 
             ประสิทธิภาพ ในวงการธุรกิจ หมายถึง การจัดการท่ีได�รับผลกําไรหรือขาดทุนสําหรับ                  
การบริหารงานราชการในทางปฏิบัติวัดประสิทธิภาพได�ยากมากวิธีวัดประสิทธิภาพ ในวงราชการจึง
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หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นประสิทธิภาพในทางราชการจะต�อง
พิจารณาถึง คุณค/าทางสังคมจึงไม/จําเป0นต�องประหยัดหรือมีกําไร เพราะงานบางอย/างถ�าจะทําอย/าง
ประหยัด อาจไม/มีประสิทธิภาพก็ได� (อุทัย หิรัญโต, 2525 : 123) 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทํางานท่ีก/อให�เกิดผลได�สูงสุด
โดยท่ีผลผลิตท่ีมีมูลค/าสูงกว/าของทรัพยากรท่ีใช�ไป (ธงชัย สันติวงษ+ และ ชัยยศ สันติวงษ+, 2535 : 314)   

ประสิทธิภาพเป0นสิ่งท่ีบ/งบอกผลงานของคนงาน (ปฏิบัติงาน) ในช/วงระยะเวลา หนึ่งซ่ึงใช�
เป0นเครื่องวัดว/ามีการใช�ทรัพยากรขององค+กรหรือหน/วยงานเหมาะสมเพียงไร (วิทยากร เชียงกูล, 
2540 : 173)  

ประสิทธิภาพถือว/าเป0นส/วนหนึ่งของประสิทธิผล มีความสัมพันธ+กับประสิทธิผลการวัด
ประสิทธิภาพโดยท่ัวไปจะวัดเป0นอัตราส/วนของผลผลิตต/อปSจจัยนําเข�าในการผลิตหรือค/าใช�จ/ายต/อ
หน/วยและมักเป0นเรื่องเศรษฐกิจ เกณฑ+การวัดประสิทธิภาพแบบนี้ อาจคลาดเคลื่อนได�เพราะไม/ได�
คํานึงถึงด�านคุณภาพแต/คํานึงถึงปริมาณในรูปของกําไรหรือผลผลิตสูงสุดเพียงด�านเดียว ดังนั้น การวัด
ประสิทธิภาพจึงต�องวัดความแตกต/างด�านคุณภาพของผลผลิตด�วย (จินดาลักษณ+ วัฒนสินธุ+, 2530 : 
70) 

ป8จจัยในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ 
ปSจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพนั้น  สมยศ นาวีการ (2544 : 14) กล/าวว/ามี

ปSจจัย 7  ประการท่ีมีอิทธิพลต/อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค+การคือ 
 1. กลยุทธ+ (Strategy) คือ กลยุทธ+เก่ียวกับการกําหนดภารกิจการพิจารณาจุดอ/อน จุดแข็ง

ภายในองค+การโอกาส และอุปสรรคภายนอก 
2. โครงสร�าง (Structures) โครงสร�างขององค+การท่ีเหมาะสมจะช/วยในการ ปฏิบัติงาน 
3. ระบบ (Systems) ระบบขององค+การท่ีจะบรรลุเป|าหมาย 
4. แบบ (Styles) แบบของการบริหารเพ่ือบรรลุเป|าหมายขององค+การ 
5. บุคลากร (Staff) ผู�ร/วมองค+การ 
6. ความสามารถ (Skill) 
7. ค/านิยม (Shared Values) ค/านิยมร/วมของคนในองค+การ 
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารองค!กร 
ในการศึกษาเรื่องนี้ผู� ศึกษามุ/งหมายท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารองค+การซ่ึง

ความหมายของการบริหารองค+การท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ไต�มีนักวิชาการหลายท/านได�กล/าวไว� ด�งนี้ 
โธมัส เจ. แอชชิสัน (Thomas J. Atchison) กล/าวไว�ว/า การบริหาร หมายถึง ชุดกิจกรรมท่ี

จัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนและดําเนินการให�งานบรรลุเป|าหมาย สตีเฟน พีรอบบินส+ (Stephen P. Robbins) 
และ เอ็ดวิน บี. ฟลิปโป (Edwin B. Flippo) ได�เสนอแนวคิดการบริหารคล�ายกันว/า การบริหาร 



34 

 

หมายถึง กระบวนการของแต/ละบุคคล ท่ีร/วมกันทํากิจกรรมให�สมบูรณ+อย/างมีประสิทธิภาพ (อ�างถึง
ใน สุจินต+ ธารายุทธ, 2537 : 11) 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ และ อิสระ สุวรรณบล (2514 : 6-7) ได�ให�ความหมายไว�ว/า การบริหารเป0น
เรื่องของ การจัดการการปฏิบัติภารกิจ การอํานวยการในองค+การ ส/วน สมพงษ+ เกษมสิน กล/าวว/า 
การบริหารงานเป0นการใช�ศาสตร+และศิลปsท่ีนําเอาทรัพยากรทางการบริหารมาประกอบตาม
กระบวนการบริหารให�บรรลุวัตลุประสงค+ท่ีไค�กําหนดไว�อย/างมีประสิทธิภาพ 

ณรงค+และเฟ��องฟ|า นันทวรรธนะ (2536 : 5-6) ไค�ให�ความหมายท่ีคล�ายกันว/า การบริหาร
หมายถึง กระบวนการทํางานของบุคคลต้ังแต/ 2 คนข้ึนไปท่ีร/วมกันทํางาน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค+ของ
องค+การตามเป|าหมาย 3 ประการ คือ 

1. การมีวัตถุประสงค+หรือเป|าหมายท่ีแน/นอน 
2. มีทรัพยากรในการบริหาร 
3. มีการประสานงานระหว/างกันหรือมีปฏิกิริยาร/วมกัน 
ส/วนคําว/า "ประสิทธิภาพ" นั้นพจนาบุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2538, 510) 

ได�ให�ความหมายว/า "ประสิทธิภาพ" เป0นความสามารถท่ีทําให�เกิดผลในการทํางาน นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการบางท/านไค�ให�ความหมายไว� ดังนี้ 

ฮาโรลด+ คูนส+ (Harold Koontz) ชี้ให�เห็นว/า "ประสิทธิภาพ" หมายถึง ความสําเร็จของเป|าหมาย
ท่ีตั้งไว�ด�วยการใช�ทรัพยากรท่ีน�อยท่ีสุด (อ�างถึงใน สมยศ ศรีสมวงค+, 2537 : 10) 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน+ (อ�างถึงใน สมยศ ศรีสมวงค+, 2537 : 10) กล/าวว/า "ประสิทธิภาพ" หมายถึง 
สภาพการดําเนินงานท่ีได�ผลตามวัตถุประสงค+โดยใช�เวลาและการลงทุนน�อยท่ีสุด 

จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล/าว สรุปได�ว/า การคําเนินงานขององค+การท่ีมี ประสิทธิภาพนั้น
หมายถึง การทํางานท่ีได�ผลตามวัตลุประสงค+โดยใช�เวลาและการลงทุน ท่ีน�อยท่ีสุดองค+กรใดก็ตามท่ี
ดําเนินงานจนบรรลุวัตอุประสงค+โดยใช�ทรัพยากรน�อย ท่ีสุดองค+การนั้นย/อมได�ชื่อว/า เป0นองค+กรท่ี
ทํางานได�อย/างมีประสิทธิภาพ 

แนวคิดเรื่องป8จจัยท่ีมีผลต&อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
สําหรับแนวคิดเรื่องปSจจัยท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพหรือปSจจัยท่ีมีผลต/อ 

การปฏิบัติงานนั้น มีนักทฤษฎีหลายท/านได�ทําการศึกษาและสรุปเป0นปSจจัยสําคัญๆ ท่ีน/าสนใจ ดังนี้ 
Becker and Neuhauser (1975 อ�างถึงใน โสฬส ปSญจะวิสุทธ+, 2541) ได�เสนอ ตัวแบบจําลอง

เก่ียวกับประสิทธิภาพขององค+กร (Model of Organization Efficiency) โดยกล/าวว/า ประสิทธิภาพ
ขององค+กรนอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เช/น คนเงิน วัสดุ ท่ีเป0นปSจจัยนําเข�า และผลิตผลของ
องค+กรคือการบรรลุเป|าหมายแล�วองค+กรในฐานะท่ี เป0นองค+กรในระบบเปfด (Open System) ยังมี
ปSจจัยประกอบอีกดงแบบจําลองในรูป สมมติฐานซ่ึงสามารถสรุปได� ดังนี้ 
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1. หากสภาพแวดล�อมในการทํางานขององค+กรรความซับซ�อนตํ่า (Low Task Environment 
Complexity) หรือมีความแน/นอน (Certainly) มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติในการทํางานขององค+กร
อย/างละเอียดถ่ีถ�วน แน/ชัดจะนําไปสู/ความมีประสิทธิภาพขององค+กรมากกว/าองค+กรท่ีมีสภาพแวดล�อมใน
การทํางานยุ/งยากซับซ�อนสูง (High - Task Environment Complexity) หรือมีความไม/แน/นอน 
(Uncertainly) 

2. การกําหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจนเพ่ือเพ่ิมผลการทํางานท่ีมองเห็นได�มีผลทําให�ประสิทธิภาพ
มากข้ึนด�วย 

3. ผลการทํางานท่ีมองเห็นได�สัมพันธ+ในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
4. หากพิจารณาควบคู/กันจะปรากฏว/า การกําหนดระเบียบปฏิบัติอย/างชัดเจนและผลของ

การทํางานท่ีมองเห็นได� มีความสัมพันธ+มากข้ึนต/อประสิทธิภาพมากกว/าตัวแปรแต/ละตัว ตามลําพัง 
Becker ยังเชื่ออีกว/าการสามารถมองเห็นผลการทํางานขององค+กรได� (Visibilitiy Consequences) 

มีความสัมพันธ+ของประสิทธิภาพขององค+กร เพราะองค+กรสามารถทดลองและเลือกระเบียบปฏิบัติได� 
ระเบียบปฏิบัติ และผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต/อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

Katz และ Kahn (1978 อ�างถึงใน ควรคิด ชโลธรรังสี, 2542) ซ่ึงเป0นนักทฤษฎีท่ี ศึกษาองค+กร
ระบบเปfด (Open System) เช/นกันก็ได�ศึกษาในเรื่องปSจจัยท่ีสําคัญต/อประ สิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เขากล/าวว/า ประสิทธิภาพ คือส/วนประกอบท่ีสําคัญของประสิทธิผลประสิทธิภาพขององค+กรนั้น ถ�าจะ
วัดจากปSจจัยนําเข�าเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ี ได�นั้นจะทําให�การวัคประสิทธิภาพคลาดเคลื่อนจาก         
ความเป0นจริงขององค+กร หมายถึง 

การบรรลุเป|าหมาย (Goal Attainment) ขององค+กรในการบรรลุเป|าหมายขององค+กรนั้น
ปSจจัยต/างๆ คือ การฝ�กอบรม ประสบการณ+ ความผูกพัน ยังมีความสําคัญต/อประสิทธิภาพในองค+กร
ด�วย 

Frederick Hertzberg (1968 อ�างถึงใน โสฬส ปSญจะวิสุทธิ์, 2541) ได�ศึกษาการบริหารงาน
ในแบบวิทยาศาสตร+โดยได�นําเอาการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร+และความ สัมพันธ+ระหว/างผู�ปฏิบัติงาน
มาศึกษาร/วมกันเพ่ือให�ได�ปSจจัยสําคัญท่ีจะทําให�บุคคลปฏิบัติงานได�อย/างมีประสิทธิภาพดังนั้นเขาจึงได�
ศึกษาวิจัยถึงทัศคติของบุคคลท่ีพอใจ ในการทํางานและไม/พอใจในการทํางานพบว/า บุคคลท่ีพอใจใน
การทํางานนั้นประกอบ ด�วยปSจจัยดังนี้ 

1. การท่ีสามารถทํางานได�บรรลุผลสําเร็จ 
2. การท่ีได�รับการยกย/องนับถือเม่ือทํางานสําเร็จ 
3. ลักษณะเนื้อหาของงานเป0นสิ่งท่ีน/าสนใจ 
4. การท่ีได�มีความรับผิดชอบมากข้ึน 
5. ความก�าวหน�าในการทํางาน 
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6. การท่ีได�รับโอกาสพัฒนาความรู�และความสามรถในการทํางาน 
ส/วนปSจจัยท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมของงานท่ีเป0นส/วนท่ีทําให�เกิดความไม/พึงพอใจประกอบ 
ด�วยปSจจัย ดังนี้ คือ 
1. นโยบายและการบริหารองค+กร (Policy and Administrator) 
2. การควบคุมการบังคับบัญชา (Supervision) 
3. สภาพการทํางาน (Work Conditions) 
4. ความสัมพันธ+ระหว/างบุคคลทุกระดับในหน/วยงาน (Relation with Pee and 

Subordinate) 
5. ค/าตอบแทน (Salary) 
6. สถานภาพ (Status) 
7. การกระทบกระเทือนต/อชีวิตส/วนตัว (Personal Life) 
8. ความปลอดภัย (Security) 
นักวิชาการท่ีได�ทําการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต/อประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ี

สําคัญ ซ่ึงได�กล/าวเพ่ิมเติมถึงหลักการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ 
สมพงศ+ เกษมสิน (2521 : 30)ได�กล/าวถึงแนวคิดของ Haning Emerson ท่ีเสนอแนวความคิด

เก่ียวกับหลักการทํางานให�มีประสิทธิภาพในหนังสือ "The Twelve Principles of Efficiency" ซ่ึง
ได�รับการยกย/องและกล/าวขานกันมาก หลัก 12 ประการมีดังนี้คือ 

1. ทําความเข�าใจและกําหนดแนวความคิดในการทํางานให�กระจ/าง 
2. ใช�หลักสามัญสํานึกในการพิจารณาความน/าจะเป0นไปได�ของงาน 
3. คําปรึกษาแนะนําต�องสมบูรณ+และถูกต�อง 
4. รักษาระเบียบวินัยในการทํางาน 
5. ปฏิบัติงานด�วยความยุติธรรม 
6. การทํางานต�องเชื่อถือได� มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไว�เป0นหลักฐาน 
7. งานควรมีลักษณะแจ�งให�ทราบถึงการดําเนินงานอย/างท่ังถึง 
8. งานเสร็จทันเวลา 
9. ผลงานได�มาตรฐาน 
10. การดําเนินงานสามารถยึดเป0นมาตรฐานได� 
11. กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใช�เป0นเครื่องมือในการแก/สอนงานได� 
12. ให�บําเหน็จรางวัลแก/งานท่ีดี 
สมยศ นาวีการ (2529 : 6) กล/าวถึงแนวความคิดของ (Thomas J. Peters) ซ่ึงเสนอ ปSจจัย 

7 ประการ (7-S) ท่ีมีอิทธิพลต/อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค+กร คือ 
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1. กลยุทธ+ (Strategy) กลยุทธ+เก่ียวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดอ/อนและจุดแข็ง
ภายในองค+กร โอกาส และอุปสรรคภายนอก 

2. โครงสร�าง (Structure) โครงสร�างขององค+กรท่ีเหมาะสมจะช/วยในการปฏิบัติงาน 
3. ระบบ (Systems) ระบบขององค+กรท่ีจะบรรลุเป|าหมาย 
4. แบบ (Styles) แบบของการบริหารของผู�บริหารเพ่ือบรรลุเป|าหมายขององค+กร 
5. บุคลากร (Staff) ผู�รวมองค+กร 
6. ความสามารถ (Skill) 
7. ค/านิยม (Shared Values) ค/านิยมร/วมของคนในองค+กร 
แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะเป0นการบริการประชาชนซ่ึงได�มีผู�นิยามความหมายไว�มากมาย ดังนี้ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538 : 1) กล/าวว/า กิจกรรมทุกประเภทไม/ว/าจะเป0นระดับใดหรือ

ดําเนินการโดยหน/วยงานใดล�วนมาจากความคิดอันเป0นกรอบนําทางว/าควรจะทําอะไรเม่ือใดท่ีไหนโดย
ใครการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลเช/นกันเริ่มมาจากความคิดหรือเจตนารมณ+แล�วค/อยๆ ชัดเจนข้ึนจน
กลายเป0นกรอบกําหนดทิศทางและแนวทางดําเนินกิจกรรมต/างๆ ของรัฐบาลซ่ึงในความหมายกว�างก็
คือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายสาธารณะ (Public Policy) นั่นเอง 

นักรัฐศาสตร+ได�ให�คํานิยามหรือความหมายของนโยบายสาธารณะไว�มากมายสุดแท�แต/
วัตถุประสงค+และแนวทางในการศึกษาซ่ึงสามารถจําแนกได� 2 กลุ/มความหมายกล/าวคือ 

1. การพิจารณานโยบายสาธารณะในแง/ท่ีเป0นกิจกรรมของรัฐบาล (Activities) ซ่ึงลักษณะเช/นนี้
เรียกว/าเป0นความหมายแบบกว�างเช/น Thomas R.Dye ให�ความหมายว/านโยบายสาธารณะคือสิ่งใด
ก็ตามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือเลือกที่จะไม/กระทํา Ira Sharkans อธิบายว/าเป0นกิจกรรมต/างๆ 
ท่ีรัฐบาลจัดทําข้ึนเช/นการบริการสาธารณะการออกกฎหมายและการบังคับใช�กฎหมายต/างๆ 
การควบคุมกิจกรรมของบุคคลหรือธุรกิจเอกชนการจัดพิธีกรรมอันถือว/าเป0นสัญลักษณ+ของสังคมหรือ
แต/การควบคุมกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนๆ James E.Anderson ให�ความหมายว/าเป0นแนวทางใน
การปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือสนองตอบต/อปSญหาต/างๆ ที่เกิดขึ้นหรืออีกนัยหนึ่งคือแนวทางท่ี
รัฐบาลหรือองค+กรของรัฐบาลกําหนดข้ึนเพ่ือแก�ไขปSญหานั่นเองและความหมายของ David Easton 
(1971:180) ซ่ึงเป0นท่ีนิยมในการวิเคราะห+ระบบการเมืองคือการจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณค/าให�กับสังคมซ่ึงเป0น
การเน�นการจัดสรรคุณค/าต/างๆ ของสังคมท่ีมีผลบังคับตามกฎหมายหากผู�ใดไม/ปฏิบัติตามก็จะมี
ความผิดและท่ีว/าเพ่ือสังคมในความหมายก็คือรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรืองดเว�นท่ีจะกระทําตาม
ค/านิยมและความเชื่อของตนท้ังนี้ก็เพ่ือส/วนรวมและศุภชัยยาวะประภาษ (2533 : 3 - 4) ได�ให�ความหมาย
โดยสรุปของนโยบายสาธารณะว/า �เป0นแนวทางในการดําเนินอยู/ในปSจจุบันและกิจกรรมท่ีคาดว/าจะ
เกิดในอนาคตในทางปฏิบัติคือเป0นทางเลือกท่ีรัฐบาลได�กําหนดข้ึนเพ่ือแก�ไขปSญหาและทางเลือกนี้มีความ
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ชัดเจนเฉพาะเจาะจงมากน�อยเพียงใดย/อมข้ึนอยู/กับผู�กําหนดทางเลือกและระดับความซับซ�อนของ
ปSญหา� 

2. การใช�ความหมายนโยบายสาธารณะในแง/ท่ีเป0นแนวทางในการปฏิบัติงาน (Means) ของ
รัฐบาลซ่ึงเป0นความหมายท่ีแคบลงกว/าความหมายแรก เช/น Harold D.Lasswell และ Abraham 
Kaplan ให�ความหมายว/าเป0นแผนงานโครงการท่ีกําหนดข้ึนมาอันประกอบด�วยเป|าหมายคุณค/าและ
การปฏิบัติต/างๆ ส/วน Carl J.Friedrich อธิบายว/า เป0นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคลกลุ/มบุคคล
หรือของรัฐท่ีมุ/งความสําเร็จตามเป|าหมายและวัตถุประสงค+ท่ีได�มีการกําหนดไว� 

กล/าวโดยสรุปนโยบายสาธารณะคือนโยบายท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยรัฐบาลซ่ึงอาจจะเป0นองค+กร
หรือตัวบุคคลท่ีมีอํานาจหน�าท่ีโดยตรงตามกฎหมายภายใต�ระบบการเมืองนั้นๆ ท้ังนี้นโยบายสาธารณะ
จะครอบงําต้ังแต/สิ่งท่ีรัฐบาลต้ังใจว/าจะกระทําหรือไม/กระทําการตัดสินใจของรัฐบาลในการแบ/งสรร
ทรัพยากรหรือคุณค/าต/างๆในสังคมกิจกรรมหรือการกระทําต/างๆของรัฐบาลรวมถึงผลผลิตและ
ผลลัพธ+ท่ีเกิดข้ึนจริงอันเป0นสิ่งท่ีเกิดข้ึนติดตามมาจากการดําเนินงานของรัฐบาล 

องค!ประกอบของนโยบายสาธารณะ 
Line burry (อ�างในสมพรเฟ��องจันทร+, 2539: 16) กล/าวว/านโยบายสาธารณะเป0นแนวทาง

ปฏิบัติท่ีมีขอบเขตครอบคลุมอย/างกว�างขวางต้ังแต/การกําหนดนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติจนถึง
การประเมินผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน Line burry กล/าวว/ามีการจําแนกออกเป0น 5 ประการดังนี้ 

1. นโยบายต�องมีวัตถุประสงค+ท่ีแน/นอนวัตถุประสงค+นี้จําเป0นต�องมีอยู/เสมอและมุ/งก/อให�เกิด
ประโยชน+ต/อประเทศชาติเป0นส/วนรวม 

2. ต�องมุ/งเสนอข้ันตอนของพฤติกรรมอันเป0นส/วนของแผนงานท่ีต�องการให�เกิดข้ึน 
3. นโยบายนั้นๆ ต�องกําหนดการกระทําต/างๆ ท่ีต�องเลือกนํามาปฏิบัติและการปฏิบัติดังกล/าวนี้

จําเป0นต�องให�สอดคล�องท้ังเง่ือนเวลาและสถานท่ี 
4. นโยบายต�องมีการประกาศให�บุคคลท่ัวไปรับรู�หรือรับทราบซ่ึงการประกาศดังกล/าวอาจ

ออกมาในรูปจัดการพิมพ+อย/างเป0นงานเป0นการแถลงต/อรัฐสภาหรือการแถลงข/าวผ/านทางสื่อมวลชน          
เป0นต�น 

5. นโยบายต�องมีการดําเนินการปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนของการกระทําท่ีได�ตัดสินใจไว�แล�ว 
แนวทางศึกษานโยบายสาธารณะ 
Hogwoodและ Gunn (อ�างใน สมพร เฟ��องจันทร+, 2539: 7 - 8) ได�อธิบายการศึกษาการกําหนด

นโยบายสาธารณะว/ามีแนวทางจํานวน 6 แนวทางดังนี้ 
1. การศึกษาเนื้อหาของนโยบาย (Policy Content) เป0นลักษณะพิเศษของการศึกษานโยบาย 

ทางสังคมและการบริหารจุดเน�นคือดูท่ีมาจุดมุ/งหมายและการดําเนินงานของนโยบายอย/างหนึ่งอย/างใด
เช/นการเคหะการศึกษาสาธารณสุขเป0นต�นการศึกษาแบบนี้ช/วยให�ผู�กําหนดนโยบายมีข�อมูลในแต/ละ
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ด�านได�สมบูรณ+อย/างไรก็ตามการศึกษาเช/นนี้มักจะเป0นการศึกษารายกรณีและเป0นการศึกษาในแบบ
พรรณนาความเป0นหลัก 

2. การศึกษากระบวนการของนโยบาย (Policy Process) เป0นการศึกษาเพ่ือดูว/าแท�ท่ีจริง
แล�วการกําหนดนโยบายนั้นมีกระบวนการจัดทําอย/างไรใครเป0นผู�มีส/วนเก่ียวข�องในแต/ละข้ันตอนแต/ละ
ข้ันตอนนั้นต�องทําอะไรบ�างไปเก่ียวข�องกับส/วนใดของสังคมนั้นๆรวมท้ังผลสําเร็จท่ีต�องการมีอะไรบ�าง
การศึกษาในแนวนี้อาจมีความพยายามให�ได�ข�อสรุปท่ีใช�เป0นการอธิบายโดยท่ัวไป (Generalization) 
แต/ส/วนมากจะเป0นการศึกษาแบบพรรณนาเป0นหลักนั่นคือมุ/งอธิบายธรรมชาติของการกําหนดนโยบาย
สาธารณะว/าเป0นอย/างไร 

3. การศึกษาผลผลิตของนโยบาย (Policy Output) คือความพยายามแสวงหาการกําหนด
แบบแผนของการใช�จ/ายหรือดัชนีของผลผลิตของนโยบายโดยท่ัวไปการศึกษาแนวนี้มักนําเอาเครื่องมือ
ทางสถิติต/างๆมาใช�กับตัวแปรทางนโยบายไม/ว/าตัวแปรนั้นๆจะเป0นตัวแปรทางด�านเศรษฐกิจทางสังคม
หรือทางการเมืองก็ตาม 

4. การศึกษาด�านการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) กล/าวคือเพ่ือเป0นการ
ประเมินแต/ละนโยบายนั้นได�บรรลุจุดมุ/งหมายท่ีกําหนดหรือท่ีวางไว�เพียงใดการประเมินนโยบายนับว/า
เป0นสาขาหนึ่งของการศึกษานโยบายสาธารณะท่ีได�รับความสนใจและศึกษาอย/างกว�างขวางจุดหมาย
หลักก็คือความพยายามท่ีจะปรับปรุงความเข�าใจของคนเราต/อปSจจัยท่ีเป0นตัวก/อรูปของนโยบาย
รวมท้ังข�อมูลอ่ืนๆท่ีจําเป0นต/อการกําหนดนโยบายในอนาคตดังนั้นการผลิตข�อมูลและข/าวสารท่ีได�จาก
การประเมินนโยบายจึงเป0นส/วนสําคัญในกระบวนการนโยบายโดยเฉพาะอย/างยิ่งการกําหนดนโยบาย
ใหม/ๆ นอกจากนี้การประเมินนโยบายยังแตกต/างจากการศึกษาเนื้อหาของนโยบายอยู/หลายมุมเช/น
ประเมินเพ่ือประมวลข�อมูลและข/าวสารสําคัญการกําหนดนโยบายใหม/ข�อมูลสําหรับการตัดสินใจและ
ข�อเสนอแนะนโยบายเผื่อเลือกในขณะท่ีการดูเนื้อหาของนโยบายนั้นมุ/งอธิบายนโยบายท่ีเป0นอยู/หรือ
ใช�อยู/เป0นหลัก 

5. การศึกษาการผลักดันกระบวนการกําหนดนโยบาย (Process Advocacy) ในส/วนนี้
นักวิชาการไม/เพียงแต/จะทําความเข�าใจกระบวนการกําหนดนโยบายเท/านั้นแต/ยังรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงอีกด�วยโดยเน�นให�กระบวนการกําหนดนโยบายเป0นไปในด�านนําเอาแนวทางแบบใดแบบ
หนึ่งมาใช�รวมถึงวิธีการและเทคนิคท่ีใช�ด�วยนั่นคือมุ/งไปท่ีคําถามว/าจะสมควรกําหนดนโยบายอย/างไร
มากไปกว/าการท่ีกําหนดควรเป0นแบบใด 

6. การผลักดันนโยบาย (Policy Advocacy) คือการใช�พลังต/างๆเพ่ือให�ปSญหานโยบาย
นั้นๆ ได�รับการบรรจุเพ่ือกําหนดเป0นนโยบายอาจเป0นนักวิชาการท่ีสวมบทบาทนี้หรือไม/ก็นักการเมือง
มาสวมบทบาทนักวิเคราะห+นโยบายแน/นอนว/าบทบาทของท้ังสองกลุ/มนี้ค/อนข�างจะถูกโต�แย�งได�มาก
เพราะอาจชี้ว/าการผลักดันนโยบายท่ีมีการวางแนวทางไว�ล/วงหน�ามาก/อนแล�ว 
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การกําหนดนโยบายสาธารณะในความหมายแบบกว�างหมายถึงการท่ีรัฐบาลตัดสินใจและพูด
ว/าจะกระทําอย/างใดอย/างหนึ่งเพ่ือแก�ไขปSญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมโดยการตัดสินใจและการพูดนั้นอาจ
กระทําอย/างเป0นระบบหรือไม/ก็ได�กรณีท่ีทําอย/างเป0นระบบย/อมเป0นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการทางการเมืองส/วนในความหมายท่ีแคบลงมาYehezkelDrorซ่ึงเป0นผู�ริเริ่ม
แนวคิดท่ีว/าการกําหนดนโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจนโยบายหัวใจสําคัญของการกําหนด
นโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจ(Decision Making) ดังนั้นกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ
จึงเป0นกระบวนการท่ีคล�ายคลึงกับการตัดสินใจส/วน Charles E.Lindblomได�ให�ความคิดว/าการ
กําหนดนโยบายสาธารณะเป0นกระบวนการทางการเมืองเป0นการต/อสู�ของกลุ/มผู�มีความคิดขัดแย�งใน
บางกรณีเป0นเรื่องของการต/อรองและหาลู/ทางในการตกลงประนีประนอมกันระหว/างกลุ/มอิทธิพลหรือ
ศูนย+รวมอํานาจต/างๆในระบบการเมือง 

แม�ว/าการนิยามความหมายของการกําหนดนโยบายสาธารณะอย/างกว�างจะสะท�อนให�เห็น
ความจริงของการกําหนดนโยบายในหลายระดับและบ/อยครั้งท่ีการกําหนดนโยบายเหล/านั้นเป0นไป
ตามวิจารณญาณของผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายแต/โดยท่ีปSจจุบันนี้อิทธิพลท่ีปSจจัย
สภาพแวดล�อมต/างๆมีต/อการกําหนดนโยบายนั้นมีมากข้ึนการกําหนดนโยบายตามความหมายกว�างจึง
ไม/อาจเป0นหลักประกันความถูกต�องเหมาะสมของนโยบายได�ดังนั้นปSจจุบันความสนใจในการศึกษาผู�
กําหนดนโยบาย (Policy Maker) มีมากข้ึนด�วยความหวังว/าจะมีส/วนช/วยให�การตัดสินตกลงใจยึดถือ
แนวทางท่ีมีเหตุผลมากข้ึนความพยายามในการมองหาวิธีการท่ีจะช/วยให�การกําหนดนโยบายของรัฐ
บรรลุเป|าหมายในการท่ีจะตอบสนองของสังคมด�วยการใช�กลไกหลายอย/างท่ีมีอยู/มาใช�ให�เป0น
ประโยชน+และสอดคล�องกับคุณค/าต/างๆของสังคม 

ในการกําหนดนโยบายผู�มีอํานาจหน�าท่ีไม/ว/าจะเป0นระดับรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท�องถ่ินอาจ
เป0นผู�กําหนดข้ึนมาเองก็ได�ในลักษณะเช/นนี้เรียกว/าเป0นการกําหนดนโยบายจากเบ้ืองบนลงสู/ล/าง  
(Top - Down) ในอีกลักษณะหนึ่งอาจมอบหมายลงไปให�หน/วยงานของระบบราชการในระดับต/างๆ
เป0นผู�จัดทําและเสนอแนะขึ้นมาตามลําดับขั้นจนถึงผู�มีอํานาจหน�าที่ในการกําหนดนโยบายนั้นๆ
ลักษณะเช/นนี้เป0นการกําหนดนโยบายจากเบ้ืองล/างสู/เบ้ืองบน (Bottom - Up) นอกจากนี้ยังอาจ
จัดต้ังหน/วยชํานาญการพิเศษข้ึนทําหน�าท่ีในการจัดทําข�อเสนอนโยบายเพ่ือการตัดสินใจก็ได� 

นอกเหนือไปจากข�างต�นแล�วผู�วิจัยขอนําเอาแนวคิดว/าด�วยการนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงถือเป0น
ข้ันตอนสําคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะมากล/าวถึงนั้นเพราะถึงแม�จะมีนโยบายท่ีดีและผ/าน
การกําหนดมาอย/างถูกต�องตามหลักวิชาก็ตามแต/หากนํานโยบายไปปฏิบัติแล�วประสบความล�มเหลวก็
ย/อมไม/เกิดประโยชน+อันใดแต/กลับจะทําให�ต�องสูญเสียทรัพยากรต/างๆของประเทศและยังส/งผลเสียต/อ
ผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝ~ายไม/ว/าจะเป0นประชาชนหรือข�าราชการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติรวมถึงฝ~ายการเมืองท่ี
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เป0นผู�กําหนดนโยบายนั้นด�วยซ่ึงในปSจจุบันการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงได�รับความสําคัญและความสนใจ
มากข้ึนในการทําความเข�าใจเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัตินี้มีประเด็นต/างๆท่ีน/าสนใจ ดังนี้ 

1) ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) มีนักวิชาการหลาย
ท/านได�ให�ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เช/น 

อีสตัน (อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ+, 2543 : 13) กล/าวว/า นโยบายสาธารณะหมายถึง อํานาจ
ในการจัดสรรค/านิยมของสังคมท้ังมวลและผู�มีอํานาจในการจัดสรรก็คือรัฐบาลและสิ่งท่ีรัฐบาล
ตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไม/กระทําเป0นผลมาจากการจัดสรรค/านิยมของสังคม 

ไดย+ (อ�างถึงในสมบัติธํารงธัญวงศ+, 2543 : 6) กล/าวว/า นโยบายสาธารณะคือสิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ี
จะกระทําจะครอบคลุมในกิจกรรมต/างๆ ท้ังหมดของรัฐบาลท้ังกิจกรรมท่ีเป0นกิจวัตรและกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในบางโอกาสอาทิเช/นการควบคุมความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในสังคมและความพยายามในการขจัด
ความขัดแย�งกับสังคมอ่ืนๆ เป0นต�น และมีวัตถุประสงค+ให�กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําบรรลุเป|าหมาย
ด�วยดีในการให�บริการแก/สมาชิกในสังคม 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538 : 4-5) กล/าวว/า นโยบายสาธารณะคือแนวทางการดําเนินกิจกรรม
ของรัฐบาล 

ขัตติยา กรรณสูต (2527 : 56) ได�ให�ความหมายว/า การนํานโยบายไปปฏิบัติเป0นการนํา
นโยบายไปดําเนินการเพ่ือให�เกิดผลท่ีเป0นรูปธรรมมากข้ึนตามข้ันตอนต/างๆคือในรูปของแผน (Plan) 
แผนงาน(Program) โครงการ (Project) ที่จะต�องแจกแจงรายละเอียดออกเป0นงาน (Task) หรือ
กิจกรรมต/างๆ (Activities) ซ่ึงเม่ือนํามาประมวลกันแล�วย/อมจะก/อให�เกิดการบรรลุตามวัตถุประสงค+ 
และเป|าหมายในแต/ละข้ันตอนด�วยจึงจะถือว/ามีประสิทธิผล 

สําหรับในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติได�ว/าการนํา
นโยบายไปปฏิบัติคือการท่ีองค+การบุคคลหรือกลุ/มบุคคลท่ีรับผิดชอบสามารถนําและกระตุ�นให�
ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกท่ีสําคัญท้ังมวลสามารถปฏิบัติงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค+
ของนโยบายท่ีระบุไว�หรือไม/แค/ไหนเพียงใดหรือกล/าวอีกนัยหนึ่งคือความสามารถท่ีจะผลักดัน          
การทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังหมดให�บรรลุผลลัพธ+ท่ีตั้งไว� 

 
แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
การให�บริการสาธารณะถือเป0นภารกิจสังคมของรัฐท่ีต�องจัดให�มีและให�บริการอย/างท่ัวถึง

ข�าราชการจึงเป0นกลไกท่ีสําคัญท่ีจะนําบริการสาธารณะไปสู/ประชาชนข�าราชการจึงเป0นตัวจักร                 
ท่ีสําคัญถ�าเปรียบระบบการบริหารราชการกับการค�าแล�วรัฐบาลจะเปรียบเสมือนผู�ขายบริการซ่ึง             
ผู�ท่ีมาขอรับบริการก็คือประชาชนนั่นเอง 
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ประยูร กาญจนดุล (2538 : 108) กล/าวว/าบริการสาธารณะหมายถึงกิจการท่ีอยู/ในความอํานวยการ
หรืออยู/ในความควบคุมของฝ~ายปกครองท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค+เพ่ือสนองความต�องการส/วนรวมของ
ประชาชน 

นันทวัฒน+ บรมานันท+ (2543 : 28) กล/าวว/า บริการสาธารณะนั้นจะต�องประกอบด�วยเง่ือนไข 2 
ประการคือ 

1. กิจกรรมท่ีถือว/าเป0นบริการสาธารณะต�องเป0นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับนิติบุคคล ได�แก/กิจกรรม 
ท่ีรัฐองค+กรปกครองส/วนท�องถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจเป0นผู�ดําเนินการเองและยังหมายความรวมถึงกรณีท่ี
รัฐมอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทให�เอกชนเป0นผู�ดําเนินการด�วย 

2. เป0นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค+เพ่ือประโยชน+สาธารณะและตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน 

สิริพร มณีภัณฑ+ (2538 : 4) กล/าวว/าบริการสาธารณะหมายถึงองค+กรท่ีมีข้ึนเพ่ือสนองความ
ต�องการส/วนรวมของประชาชนหรือทําให�เกิดความสะดวกสบายในการอยู/ร/วมกันในชุมชนเช/นองค+การ
รถไฟองค+การแก�สหรือองค+การขนส/งสาธารณะเป0นต�นโดยองค+การดังกล/าวมุ/งเน�นภาระของฝ~าย
ปกครองท่ีจะต�องดําเนินการจัดทําในฐานะรัฐสวัสดิการและมีรูปแบบในการจัดทําท่ีแตกต/างกันไปตาม
ลักษณะของงานท่ีองค+กรฝ~ายปกครองนั้นๆรับผิดชอบโดยมีกฎหมายรองรับเพ่ือประโยชน+มหาชนหรือ
ประโยชน+สาธารณะ 

กล/าวโดยสรุปการพิจารณานิยามและความหมายของคําว/า �บริการสาธารณะ� จะต�องพิจารณา
จากองค+ประกอบ 2 ประการคือ 

1. บริการสาธารณะเป0นกิจการท่ีอยู/ในความอํานวยการหรือความควบคุมของฝ~ายปกครอง
ลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของบริการสาธารณะคือต�องเป0นกิจการท่ีรัฐจัดทําข้ึนเพ่ือสนองความต�องการ
ส/วนรวมของประชาชนซ่ึงก็คือเป0นกิจการท่ีอยู/ในความอํานวยการของรัฐแต/เนื่องจากปSจจุบันภารกิจ
ของรัฐมีมากข้ึนกิจกรรมบางอย/างต�องใช�เทคโนโลยีในการจัดทําสูงใช�เงินลงทุนสูงและรัฐไม/มีความ
พร�อมจึงต�องมอบให�บุคคลอ่ืนซ่ึงอาจเป0นหน/วยงานของรัฐหรือเอกชนเป0นผู�ดําเนินการซ่ึงเม่ือรัฐมอบ
หน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�บุคคลอ่ืนดําเนินการจัดทําแล�วบทบาทของรัฐในฐานะผู�จัดทํา
หรือผู�อํานวยการก็จะเปลี่ยนไปเป0นผู�ควบคุมโดยรัฐจะเป0นผู�ควบคุมมาตรฐานของบริการสาธารณะ
ควบคุมความปลอดภัยรวมท้ังควบคุมค/าบริการท้ังนี้เพ่ือให�ประชาชนได�รับประโยชน+ตอบแทนมาก
ท่ีสุดและเดือดร�อนน�อยท่ีสุด 

2. บริการสาธารณะจะต�องมีวัตถุประสงค+เพ่ือสาธารณะประโยชน+โดยความต�องการส/วนรวมของ
ประชาชนอาจแบ/งได�เป0น 2 ประเภทคือความต�องการท่ีจะมีชีวิตอยู/อย/างสุขสบายและความต�องการท่ีจะ
อยู/อย/างปลอดภัยดังนั้นบริการสาธารณะท่ีรัฐจัดทําจึงต�องมีลักษณะท่ีสนองความต�องการของ
ประชาชนท้ังสองประการดังกล/าวกิจการใดท่ีรัฐเป0นว/ามีความจําเป0นต/อการอยู/อย/างปลอดภัยหรือ 
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การอยู/อย/างสุขสบายของประชาชนรัฐก็จะต�องเข�าไปจัดทํากิจการนั้นและนอกจากนี้ในการจัดทํา
บริการสาธารณะของรัฐรัฐไม/สามารถจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน+ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือกลุ/มหนึ่งกลุ/มใดได�รัฐจะต�องจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนทุกคนอย/างเสมอภาคและเท/า
เทียมกัน 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม& (New Public Management หรือ NPM) 
สถานการณ+ปSจจุบันโลกได�เปลี่ยนแปลงไปสู/การเป0นโลกาภิวัตน+เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยี

สมัยใหม/ โดยสังคมโลกได�กลายมาเป0นสังคมแห/งความรู� นิยมเศรษฐกิจแบบเสรี และเกิดกระแส
ประชาธิปไตยท่ีรุนแรงและแพร/หลาย ซ่ึงสถานการณ+ดังกล/าวส/งผลให�สภาพแวดล�อมท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย/างรวดเร็ว จึงมีความจําเป0นอย/างยิ่งสําหรับองค+กรท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีต�องเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ/นในการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต�องการของ
ระบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ปรากฏการณ+ของโลกในลักษณะเช/นนี้ ทําให�หลาย ๆ ประเทศปรับตัวเองได�ไม/ทันโลกไม/ว/า
จะเป0นด�านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จึงมีภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน และงานท่ีต�องรับผิดชอบมี
ลักษณะยุ/งยากมากข้ึน ในขณะเดียวกัน กระแสประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเสรีซ่ึงเป0นสภาวะแวดล�อม
ภายนอกก็ได�กดดันให�รัฐต�องมีขนาดที่เล็กลง มีจํานวนคนทํางานที่น�อยลง สภาวะงานที่มากขึ้น 
เง่ือนไขท่ีรัฐต�องเล็กลงเช/นนี้  ได�ส/งผลให�ต�องมีการพัฒนาระบบราชการ 

ผ/านมาเราจะเห็นว/าองค+กรภาคเอกชนสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองในด�านโครงสร�าง 
ระบบการบริหารจัดการและบุคลากรเพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงได�ดีพอสมควรแต/องค+กรภาครัฐ
กลับมีข�อจํากัด เนื่องจากสภาพปSญหาของภาครัฐในปSจจุบันท่ีทําให�ต�องมีการพัฒนาระบบราชการ             
มี 2 ประการ กล/าวคือ ประการแรก ความเป0นระบบราชการท่ีมีแนวโน�มเสื่อมถอย (Bureaucratic  
Pathology) เมื่อสํารวจสภาพของระบบราชการทีเป0นอยู/ในปSจจุบันจะพบสภาพแนวโน�มที่กําลัง  
เสื่อมถอยหลายประการในระบบซ่ึงหากไม/มีการแก�ไขอาจเกิดปSญหาความล/มสลายของระบบ สภาพ
เหล/านี้ ได�แก/ การขาดประสิทธิภาพในการทํางาน การขยายอํานาจโดยมุ/งขยายขอบเขตหน�าท่ีอย/าง
ไม/มีท่ีสิ้นสุด การขยายการบริโภคทรัพยากรโดยมุ/งขอคน ของบประมาณ และขอทรัพยากรต/างๆ   
มาใช�งานให�ได�จํานวนมากท่ีสุด การเฉ่ือยชาละเลย เพิกเฉยต/อการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการรวมท้ัง
ความล/าช�าในการปฏิบัติงาน การต/อต�านการเปลี่ยนแปลงทุกประเภทและการไม/ส/งเสริมให�มีการทํางาน
อย/างมีศักด์ิศรี โดยระบบทําให�คนทํางานต�องใช�วิธีการนอกระบบวิ่งเต�นเพ่ือแสวงหาผลประโยชน+และ
ความก�าวหน�าของตน ประการท่ีสอง การขาดการอภิบาลอย/างเป0นธรรม (Dirty Governance) ซ่ึง
ได�แก/ การมีลักษณะเผด็จการ ไม/ยอมให�เกิดการบริหารงานแบบมีส/วนร/วม  การทุจริตไม/โปร/งใส และ
ประพฤติมิชอบ 
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ถ�าภาครัฐไม/ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อสู/องค+กรสมัยใหม/    
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส/งผลบ่ันทอนความสามารถในการแข/งขันขันของประเทศ ทั้งยังเป0น
อุปสรรคต/อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด�วย ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐ 
ควรปรับเปลี่ยนจากสภาพการณ+ที่เป0นอยู/ในปSจจุบัน (As Is) ไปสู/สิ่งที่ควรจะเป0นอันมีลักษณะท่ี      
พึงประสงค+ (To Be) โดยเปลี่ยนจากความเป0นระบบราชการท่ีมีปSญหาไปสู/การเป0นองค+กรแบบ Corporate 
สมัยใหม/และมีลักษณะของระบบธรรมมาภิบาล (Good Governance) อยู/ในตัวซึ่งจะทําให�มี
การนําไปสู/ลักษณะที่พึงประสงค+ คือ ประสิทธิภาพ การยึดลูกค�าเป0นศูนย+กลาง การมีระบบบริหาร
จัดการองค+กรสมัยใหม/ ยึดผลลัพธ+การทํางาน ยึดภารกิจเป0นตัวต้ังการทํางานแบบให�คนในองค+กรได�มี
ส/วนร/วมและโปร/งใส 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม/ (New Public Management) จึงเป0นแนวคิดพ้ืนฐานของ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงจะนําไปสู/การเปลี่ยนแปลงระบบต/างๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร+            
ด�านต/างๆ ท่ีเป0นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 1. การให�บริการท่ีมีคุณภาพแก/ประชาชน 
 2. คํานึงถึงความต�องการของประชาชนเป0นหลัก 
 3. รัฐพึงทําบทบาทเฉพาะท่ีรัฐทําได�ดีเท/านั้น 
 4. ลดการควบคุมจากส/วนกลาง  เพ่ิมอิสระแก/หน/วยงาน 
 5. ระบบการบริหารงานท่ีมุ/งผลสัมฤทธิ์ 
 6. มีระบบสนับสนุนทางด�านบุคลากรและเทคโนโลยี 
ซ่ึงเน�นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม/ท่ีเน�นแนวทางดังกล/าวข�างต�น จะส/งผลให�ภาครัฐ

ต�องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ คือ การปรับวิธีการบริหารงานให�มีประสิทธิภาพและเน�น
ผลงานปรับการบริหารงานให�เป0นธรรม โปร/งใสและตรวจสอบได� ปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธ+โดย
ให�เอกชนและชุมชนมีส/วนร/วม 

แนวคิดเก่ียวกับเทศบาลและการบริหารงานเทศบาล 
ความเปZนมาของเทศบาล 
แนวความคิดในการจัดการปกครองส/วนท�องถ่ินในประเทศไทยมีข้ึนครั้งแรกในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู/หัว  ซ่ึงพระองค+ทรงปฏิรูประเบียบวิธีการบริหารราชการ
แผ/นดินท่ีปฏิบัติอยู/เดิมเสียใหม/เพ่ือให�ทันกับนานาอารยประเทศ นอกจากนี้พระองค+ยังทรงมี
พระราชดําริท่ีจะให�ประชาชนพลเมืองได�เข�ามีส/วนร/วมในการปกครองประเทศอีกด�วย เพ่ือให�เป0นไป
ตามทัศนคติใหม/ของระบบการปกครองแบบตะวันตก อันเป0นผลสืบเนื่องจากการท่ีพระองค+ได�เสด็จ
ทอดพระเนตรกิจการปกครองต/างๆ ในทวีปยุโรป 
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สําหรับรูปการปกครองท�องถ่ินได�ทรงเริ่มจัดต้ังนั้น พระองค+ทรงพระราชดําริให�ทดลองการ
ปกครองฝ�กฝนรูปการปกครองแบบสุขาภิบาลข้ึนในกรุงเทพฯ ก/อนเม่ือปr พ.ศ. 2440 และได�ตราพระ
ราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ พ.ศ. 2440 แต/การจัดต้ังสุขาภิบาลในกรุงเทพฯ ยังไม/มีลักษณะเป0น
การปกครองตนเอง เพราะกําหนดให�มีผู�บริหารเป0นข�าราชการประจําท้ังสิ้น ครั้นในวันท่ี 18  มีนาคม 
พ.ศ. 2448 พระองค+ได�ทรงจัดต้ังสุขาภิบาลตําบลท/าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ซ่ึงถือได�ว/าเป0น
การปกครองหัวเมืองแห/งแรกของประเทศไทย ด�วยผลของการจัดสุขาภิบาลท่ีท/าฉลอมเป0นประโยชน+
แก/ทางราชการ จึงมีการขยายการจัดต้ังสุขาภิบาลออกไปในท�องถ่ินต/างๆ เพ่ิมมากข้ึนและถือว/า
สุขาภิบาลเหล/านี้ คือสถาบันปกครองท�องถ่ินอันเป0นท่ีมาของการปกครองรูปแบบเทศบาลในปSจจุบัน 

การจัดตั้งเทศบาล   
หลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได�มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

เทศบาล พ.ศ. 2476 และกําหนดให�เทศบาลเป0นองค+กรบริหารรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารส/วน
ท�องถ่ินพร�อมกับมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาลและได�มี        
การปรับปรุงกฎหมายอยู/เป0นระยะๆ จนกระท่ังในสมัยท่ีจอมพลแปลก พิบูลย+สงคราม เป0นนายกรัฐมนตรี 
ได�มีการพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ข้ึนใช�แทนกฎหมายเก/าท้ังหมด (สนธิ เตชานันท+, 2545 : 10) 
และในปSจจุบันได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 และนับว/าเป0นหน/วยงานในการปกครอง
ระดับท�องถ่ินท่ีมีลักษณะท่ีกระจายอํานาจการปกครอง เพ่ือให�ประชาชนเข�ามามีส/วนร/วมในการปกครอง
ระดับท�องถ่ินให�มากท่ีสุด  
 จากบทบัญญัติของกฎหมาย ได�กําหนดหลักเกณฑ+ในการพิจารณาจัดต้ังท�องถ่ินเป0นเทศบาล
ไว� 3 ประการ คือ 

1) จํานวนและความหนาแน/นของประชากรในท�องถ่ินนั้น 
2) ความเจริญทางเศรษฐกิจของท�องถ่ิน โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายตามท่ีกฎหมาย

กําหนด  และงบประมาณรายจ/ายในการดําเนินกิจการท�องถ่ิน 
3) ความสําคัญทางการเมืองของท�องถ่ิน โดยพิจารณาถึงศักยภาพของท�องถ่ินนั้นๆ สามารถ 

พัฒนาความเจริญได�รวดเร็วมากน�อยเพียงใด (กุลธน ธนาพงศธร, 2531 : 32-47) 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 ได�กําหนด
เทศบาลไว� 3 ประเภท ดังนี้ 

1) เทศบาลตําบล ได�แก/ ท�องถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป0นเทศบาล
ตําบล  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให�ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว�ด�วย 

2) เทศบาลเมือง ได�แก/ ท�องถ่ินอันเป0นท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด หรือท�องถ่ินชุมนุมชนท่ีมี
ราษฎรต้ังแต/หนึ่ งหม่ืนคนข้ึนไป ท้ังมีรายได�พอควรแก/การท่ีจะปฏิบั ติหน�า ท่ีอันต�องทําตาม
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พระราชบัญญัติ และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป0นเทศบาลเมือง ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นให�ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว�ด�วย 

3) เทศบาลนคร ได�แก/ ท�องถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต/หนึ่งหม่ืนห�าพันคนข้ึนไป ท้ังมีรายได�
พอควรแก/การท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีอันต�องทําตามพระราชบัญญัติ และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ยกฐานะข้ึนเป0นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให�ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว�ด�วย 
 องค!การเทศบาล    

1) สภาเทศบาล ประกอบด�วยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว/าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินตามจํานวน
ดังต/อไปนี้ 
 สภาเทศบาลตําบล  ประกอบด�วยสมาชิกจํานวนสิบสองคน 
 สภาเทศบาลเมือง  ประกอบด�วยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน 
 สภาเทศบาลนคร  ประกอบด�วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน 

2) นายกเทศมนตรี ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว/าด�วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน 

 อํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตําบล  (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 
12 พ.ศ. 2546) หน�าท่ีท่ีต�องทําในเขตเทศบาล 

1) รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน 
2) ให�มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
4) ป|องกันและระงับโรคติดต/อ 
5) ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง 
6) ให�อบรมราษฎรได�รับการศึกษา 
7) ส/งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พิการ 
8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปSญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
9) หน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป0นหน�าท่ีของเทศบาล 
หน�าท่ีท่ีอาจทําในเขตเทศบาล 
1) ให�มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
2) ให�มีโรงฆ/าสัตว+ 
3) ให�มีตลาด ท/าเทียบเรือและท/าข�าม 
4) ให�มีสุสาน และฌาปนสถาน 



47 

 

5) บํารุงและส/งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
6) ให�มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษ+รักษาคนเจ็บไข� 
7) ให�มีและบํารุงไฟฟ|าหรือแสงสว/างโดยวิธีอ่ืน 
8) ให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
9) เทศพาณิชย+ (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546 : 17-19) 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542  มีหน�าท่ีท่ีต�องทํา
ในเขตเทศบาลดังต/อไปนี้ 

1) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
2) การจัดให�มีและบํารุงทางบก ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 
3) การจัดให�มีและควบคุมตลาด ท/าเทียบเรือ ท/าข�าม และท่ีจอดรถ 
4) การสาธารณูปโภคและการก/อสร�างอ่ืนๆ  
5) การสาธารณูปการ 
6) การส/งเสริม การฝ�ก และประกอบอาชีพ 
7) การพาณิชย+ และการส/งเสริมการลงทุน 
8) การส/งเสริมการท/องเท่ียว 
9) การจัดการศึกษา 
10)  การสังคมสงเคราะห+ และการพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู�ด�อยโอกาส 
11)  การบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปSญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
12)  การปรับปรุงและแหล/งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู/อาศัย 
13)  การจัดให�มีและบํารุงสถานท่ีพักผ/อนหย/อนใจ 
14)  การส/งเสริมกีฬา 
15)  การส/งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16)  ส/งเสริมการมีส/วนร/วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน 
17)  การรักษาความสะอาดและความเป0นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
18)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20)  การจัดให�มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว+ 
22)  การจัดให�มีและควบคุมการฆ/าสัตว+ 
23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป0นระเบียบเรียบร�อย และการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืนๆ 
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24)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชน+จากป~าไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

25)  การผังเมือง 
26)  การขนส/งและการวิศวกรรมจราจร 
27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28)  การควบคุมอาคาร 
29)  การป|องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30)  การรักษาความสงบเรียบร�อย การส/งเสริมและสนับสนุนการป|องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน 
31)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป0นผลประโยชน+ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจให�แก/องค+กรปกครองส/วนท�องถ่ินประกาศกําหนด (สํานักงานคณะการการกฤษฎีกา, 
2546 : 20 - 21) 
 ดังนั้นจึงสรุปได�ว/า อํานาจหน�าท่ีเทศบาลเกิดจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก�ไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 16 นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 
2542 ซ่ึงแต/ละพระราชบัญญัตินั้นก็มีการกําหนดภาระหน�าท่ีท่ีสอดคล�องกันซ่ึงแต/ละเทศบาลสามารถ
นําไปปรับประยุกต+ใช�ให�สอดคล�องตามบริบทพ้ืนท่ีของแต/ละเทศบาลนั้น 

การบริหารงานเทศบาล 
หลักการท่ีเทศบาลตําบลป~าตันนาครัว ต�องยึดเป0นสําคัญในการบริหารงานของเทศบาลเพ่ือ 

ท่ีจะสามารถตอบสนองความต�องการและแก�ไขปSญหาของประชาชนรวมท้ังเป0นหน/วยงานราชการท่ีดี
ตามแนวทางของการกระจายอํานาจปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีแนวทางของหลักการ
บริหารงาน ได�แก/ การบริหารงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 
 เทศบาลตําบลเป0นองค+กรหนึ่งท่ีได�บริหารงานโดยการกําหนดกลไกอํานาจของภาครัฐใน          
การบริหารจัดการทรัพยากร ท้ังด�านเศรษฐกิจสังคม ชุมชน และกลุ/มคนเพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย/าง
ยั่งยืนในทุกๆ ด�าน อันจะนําไปสู/การพัฒนาประเทศชาติ ซ่ึงเทศบาลโดยการบริหารงานของราชการ
การเมืองกับข�าราชการทุกคนในสังกัดได�ทําหน�าท่ีเป0นแกนนําในการผลักดันแนวคิดและสร�างการ
ยอมรับร/วมกัน ในทุกระดับด�วยแนวคิดท่ีว/า การบริหารงานท่ีดีของรัฐเป0นรากฐานท่ีดีของการพัฒนา
คนให�ดํารงชีวิตอยู/ร/วมกันอย/างสันติสุข โดยสามารถพิสูจน+ได�จากตัวชี้วัดหลายประการท่ีเทศบาลได�
ให�บริการแก/ประชาชน สังคมและองค+กรต/างๆ อย/างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความสําเร็จในการ
บริหารงานท่ีดีมีศักยภาพประชาชนได�รับผลประโยชน+อย/างคุ�มค/าเป0นพลังขับเคลื่อนท่ีดีและเป0น 
เครื่องยืนยันว/าการบริหารงานท่ีดีมีประสิทธิภาพสูงสามารถพัฒนาคน ชุมชน และสังคมในเขต
เทศบาลตําบลได�อย/างต/อเนื่องตลอดมา โดยอาศัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ดังนี้ 
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 1. หลักนิติธรรม 
 2. หลักคุณธรรม 
 3. หลักการมีส/วนร/วม 
 4. หลักความโปร/งใส 
 5. หลักความรับผิดชอบ 
 6. หลักความคุ�มค/า 

 1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกต�องเป0นธรรม การบังคับให�ทันสมัยและเป0น
ธรรม เป0นท่ียอมรับของสังคม อันจะทําให�สังคมยินยอมพร�อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และข�อบังคับ 
เหล/านั้นโดยถือว/าเป0นการปกครองภายใต�กฎหมายมิใช/อําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

ในระดับภาครัฐ หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีใช�ในการบริหารงานร/วมกัน
ภายในภาครัฐ 

ในระดับองค+การ หมายถึง กฎกติกา ท่ีใช�ในการบริหารงานภายในรวมถึงข�อตกลงในการ
สับเปลี่ยนหน�าท่ีภายในองค+กร 

เทศบาลตําบล เป0นองค+กรปกครองส/วนท�องถ่ิน เป0นราชการส/วนท�องถ่ินในการดําเนินการ
งานของเทศบาลตําบล เป0นการดําเนินการตามวิธีทางการปกครอง กล/าวคือ ในการดําเนินการ
บริหารงาน โดยมีกฎหมาย ระเบียบ ถือปฏิบัติในการบริหารงานหรือดําเนินการต/างๆ ให�บรรลุ
วัตถุประสงค+ท่ีฝ~ายบริหารคือ ส/วนกลางได�อํานาจมาปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการภายใน
ของเทศบาล นั้น ได�ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต/าง ๆ เช/น ด�านบุคลากร ด�านการปฏิบัติงาน 
 2. หลักคุณธรรม หมายถึง เป0นการยึดม่ันในความถูกต�องดีงาม โดยรณรงค+ให�เจ�าหน�าท่ีของ
รัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือเป0นตัวอย/างแก/สังคมและส/งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร�อมกัน เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย+ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ อาชีพ
สุจริตจนเป0นนิสัยประจําชาติ 

ในระดับภาครัฐ ผู�แทนประชาชนท่ีเข�าไปทําหน�าท่ีบริการราชการเข�าสู/หน�าท่ีด�วยความชอบ
ธรรม ท้ังเจ�าหน�าท่ีฝ~ายการเมืองและฝ~ายประจําและจะต�องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐอย/างเคร/งครัด 

ในระดับองค+กร เจ�าหน�าท่ีจะต�องปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ ให�ความยุติธรรมแก/ประชาชน
อย/างเท/าเทียมกัน รวมท้ังจัดระบบงานท่ีตอบสนองความต�องการของประชาชนและปฏิบัติตาม
ข�อบังคับ 

เทศบาลได�ยึดม่ันในความถูกต�องดีงาม ส/งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนพัฒนาตนเอง โดยเห็น
ได�จากกิจกรรมต/างๆ ของเทศบาล 
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 3. หลักการมีส/วนร/วม หมายถึง เป0นการเปfดโอกาสให�ประชาชนมีส/วนร/วมรับรู�และเสนอแนะ
ความเห็นในการตัดสินใจปSญหาสําคัญของประเทศ ไม/ว/าด�วยการแสดงความเห็นการไต/สวนสาธารณะ 
ประชาพิจารณ+ การแสดงประชามติ 

เทศบาลตําบล เป0นองค+ปกครองส/วนท�องถ่ิน มีภารกิจและบทบาทหน�าท่ีในการให�                       
การบริการต/อประชาชนในเขตพ้ืนท่ี ตามสถานการณ+ความเปลี่ยนแปลงด�านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และการบริหารงานของรัฐท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย/างรวดเร็วตามความเจริญก�าวหน�าของสื่อ
เทคโนโลยี ซ่ึงส/งผลให�ประชาชนได�รับรู�ข�อมูลข/าวสารอย/างรวดเร็ว อย/างไรก็ตาม การปฏิรูป
ปรับเปลี่ยนทางการเมือง การบริหารงานภาครัฐ ระบบราชการ เทศบาลตําบลมีความตระหนักใน
ภาระหน�าท่ีและการให�ประชาชนได�มีบทบาทเข�ามามีส/วนร/วม มีอํานาจหน�าท่ีในการตรวจสอบ 
ติดตามการบริหารงานของภาครัฐ และการเมือง โดยส/งเสริมให�ประชาชนและ กลุ/มคนต/างๆ รวมตัว
กันจัดต้ังเป0นกลุ/มชุมชน มีสิทธิและความเสมอภาคกันทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็น ความ
ต�องการ การใช�สิทธิและหน�าท่ีตามกฎหมาย เพ่ือมุ/งพัฒนาคนให�มีส/วนร/วมอย/างยั่งยืนขจัดปSญหา
ความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตพ่ีน�องประชาชนอย/างท่ัวถึง 
 4. หลักความโปร/งใส หมายถึง เป0นการสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกลการงานขององค+กรทุกองค+กรให�มีความโปร/งใส มีการเปfดเผยข�อมูลข/าวสารท่ีเป0น
ประโยชน+อย/างตรงไปตรงมาด�วยภาษาท่ีเข�าใจง/าย ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข/าวสารได�สะดวกและมี
กระบวนการการให�ประชาชนตรวจสอบความถูกต�องชัดเจน 

เทศบาลมีนโยบายท่ีส/งเสริมให�ประชาชนเข�าร/วมการบริหาร เพ่ือความโปร/งใส ตรวจสอบได� 
สามารถตรวจสอบโดยหน/วยตรวจสอบภายในและผู�ตรวจสอบภายนอก 
 5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง เป0นการตระหนักในสิทธิหน�าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต/อ
สังคม การใส/ใจปSญหาสาธารณะของบ�านเมืองและการกระตือรือร�นในการแก�ปSญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นท่ีแตกต/างและความกล�าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน    

เทศบาลตําบลมีหน�าท่ีความรับผิดชอบต/อชุมชนสังคมมีความมุ/งหวังและต้ังม่ันยึดถือใน
นโยบายท่ีได�แถลงไว�กับประชาชนว/าในการบริหารงานของเทศบาล และในการบริหารงานของเทศบาล 
เพ่ือผลประโยชน+ของประชาชนอย/างสูงสุด 
 6. หลักความคุ�มค/า หมายถึง การบริหารจัดการ และใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให�เกิดประโยชน+
สูงสุดแก/ส/วนรวม โดยรณรงค+ให�คนไทยมีความประหยัด ใช�ของอย/างคุ�มค/า สร�างสรรค+สินค�าและ
บริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแข/งขันได�ในเวทีชาติ รู�จักการอนุรักษ+และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให�
สมบูรณ+ยั่งยืน 
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ในระดับองค+กร ผู�บริหารต�องทบทวนงานในความรับผิดชอบท้ังหมด เพ่ือพิจารณาถ/ายโอนงาน
ท่ีภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชนทําได�มีประสิทธิภาพสูงกว/าออกไปเลือกนําเทคโนโลยีมาใช�และ
พัฒนาความสามารถของเจ�าหน�าท่ีของรัฐอย/างเป0นระบบและต/อเนื่อง  

เทศบาลเป0นองค+กรอิสระ มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดการระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน+สุขของประชาชนในท�องถ่ิน สมดังเจตนารมณ+ของรัฐธรรมนูญแห/งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปSจจุบันท่ีมุ/งม่ันให�องค+กรปกครองส/วนท�องถ่ินมุ/งการมีส/วนร/วมของประชาชนในการปกครองและการ
บริหารงานจัดการและพัฒนาความต�องการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนให�มีมาตรฐานการครองชีพท่ีดี 
เทียบเท/าสังคมเมือง ให�ประชาชนในท�องถ่ินสามารถคิดริเริ่ม และดําเนินการแก�ไขปSญหาของชุมชนได�
อย/างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงการปกครองส/วนท�องถ่ินเป0นพ้ืนฐานของการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย เป0นรากฐานท่ีสําคัญของการใช�สิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเองและเป0น
กลไกสําคัญท่ีนํามาซ่ึงการพัฒนาความเจริญก�าวหน�า และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะเทศบาล
อยู/ใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดการพัฒนาในทุกๆ ด�าน และการทํางานอย/างมีคุณธรรม โปร/งใส มี
ส/วนร/วม สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�มากท่ีสุดและเกิดประโยชน+สูงสุดทําให�
เกิดผลคุ�มค/ามากท่ีสุดจําเป0นต�องบริหารจัดการให�เกิดการกระจายไปทุกชุมชนทุกหมู/บ�าน (สุภัทรมาศ  
จริยเวชช+วัฒนา, 2547 : 84 - 87) 
 ดังนั้นจึงสรุปได�ว/า ในการบริหารจัดการนั้นสิ่งหนึ่งท่ีต�องคํานึงถึงเป0นอย/างยิ่ง คือ การปฏิบัติงาน
ท่ีมีความโปร/งใสและสามารถท่ีจะตรวจสอบได�ทุกเวลาจากผู�มีหน�าท่ีในการตรวจสอบ หรือจากประชาชน 
ท่ีจะเข�ามาตรวจสอบ ซ่ึงหลักการดังกล/าวคือหลักธรรมรัฐหรือหลักธรรมาภิบาล  คือ การปกครองท่ีมี
ธรรมะเข�าหรือความถูกต�องเป0นหลัก หรือถ�ามองกันอย/างลึกๆ แล�ว น/าจะหมายถึงกระบวนการปกครอง
บริหารท่ีอาศัยหลักการท่ีถูกต�อง เอ้ืออํานวยประโยชน+ต/อสังคมและประเทศชาติมีประสิทธิภาพใน 
การแก�ไขปSญหาสังคม 
 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป :: - 
เทศบาลตําบลห�างฉัตร ต้ังอยู/ในเขตอําเภอห�างฉัตร ซ่ึงเป0นอําเภอท่ีอยู/ตอนกลางของจังหวัด

ลําปาง ห/างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1039 (ถนนสายลําปาง - ห�างฉัตร) เป0น
ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร และห/างจากท่ีว/าการอําเภอห�างฉัตร ประมาณ 4 กิโลเมตร 

เขตการปกครอง ::- 
เทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร มีเนื้อท่ีรวมท้ังสิ้นประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 

1,567 ไร/ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1 ตําบล จํานวน 4 หมู/บ�าน คือ พ้ืนท่ีบ�านห�างฉัตรใต� หมู/ท่ี 1, บ�านห�างฉัตรเหนือ 
หมู/ท่ี 2, บ�านแพะดอนสัก หมู/ท่ี 5 บางส/วน และบ�านขามแดง หมู/ท่ี 6 บางส/วน 
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โครงสร�างและกระบวนการบริหารงานบุคคล ::- 
ในการบริหารงานขององค+กรปกครองส/วนท�องถ่ิน เทศบาลตําบลห�างฉัตรเป0นเทศบาลขนาดเล็ก

ยกฐานะจากสุขาภิบาลห�างฉัตร เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2543 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเป0นเทศบาล พ.ศ. 2542 

 มีพนักงานเทศบาลสามัญ   จํานวน   14   คน 
 ลูกจ�างประจํา     จํานวน     7   คน 
 พนักงานจ�างตามภารกิจ    จํานวน   16   คน 
 พนักงานจ�างท่ัวไป    จํานวน   21   คน 
  รวมบุคลากร  ท้ังหมด     58   คน 
งบประมาณ ::-  
 ปrงบประมาณ  2551 
 ประมาณการรายรับ    29,887,820  บาท  
 ประมาณการรายจ/าย    29,887,710  บาท 
 
วิสัยทัศน!ในการพัฒนาท�องถ่ิน 
มุ/งพัฒนาสู/ เมืองน/าอยู/ ประชาชนอยู/ดี มีความสุขอย/างยั่งยืน ภายใต�การบริหารจัดการท่ีมี

ธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 
1. พัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบการบริการ การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการให�

ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�อย/างท่ัวถึงและครอบคลุมพ้ืนท่ี 
2. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
3. ป|องกันและระงับโรคติดต/อ 
4. ส/งเสริมการศึกษา และการเรียนรู�ตามอัธยาศัย 
5. ส/งเสริมการพัฒนาและการสังคมสงเคราะห+สตรี คนชรา คนพิการผู�ป~วยเอดส+และ

ผู�ด�อยโอกาส 
6. พัฒนา ปรับปรุง การป|องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ส/งเสริมให�ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ+ แข็งแรง 
8. อนุรักษ+และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
9. ส/งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 
10. ส/งเสริมและพัฒนาโรงฆ/าสัตว+ และตลาด 
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11. การจัดทําผังเมืองรวม 
12. ส/งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป0นแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต 
จุดมุ&งหมายเพ่ือการพัฒนา  
1. ก/อสร�างปรับปรุงถนน ทางเดินเท�า ทางระบายน้ํา ระบบไฟฟ|าสาธารณะ ระบบบริการ

น้ําประปาให�ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล 
2. สภาพบ�านเรือนมีความสะอาดสวยงามเป0นระเบียบ เรียบร�อย 
3. รักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปSญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ินให�คง

อยู/ตลอดไป 
4. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยท่ีสมบูรณ+แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต/างๆ 
5. คนชรา ผู�พิการ ผู�ป~วยโรคเอดส+และผู�ด�อยโอกาส ได�รับการสงเคราะห+ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน 
6. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมได�รับการอนุรักษ+ พ้ืนฟู 
7. ประชาชนมีขีดความสามารถในการสร�างอาชีพ สร�างรายได�ให�กับตนเองและครอบครัว 
8. เด็กเล็กได�รับการพัฒนาการท้ังด�านร/างกาย สติปSญญา พัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย 

เพ่ือให�มีความพร�อมท่ีจะศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
9. มีการป|องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
10. มีการประกาศบังคับใช�ผังเมืองรวมห�างฉัตร 
11. ประชาชนอยู/อย/างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป0นแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต 
จํานวนประชากร ::- 
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร เดือนตุลาคม 2555 ตามหลักฐานทะเบียนราษฎรมี

จํานวนท้ังสิ้น 2,997 คน เป0นชาย 1,402 คน เป0นหญิง1,595 คนโดยแยกเป0น 
บ�านห�างฉัตรใต�      หมู/ท่ี  1               เป0นชาย   587  คน    หญิง   670  คน    รวม  1,257  คน 
บ�านห�างฉัตรเหนือ  หมู/ท่ี  2               เป0นชาย   766  คน    หญิง   861  คน    รวม  1,627  คน 
บ�านแพะดอนสัก    หมู/ท่ี  5  บางส/วน   เป0นชาย     20  คน    หญิง     31  คน    รวม      51  คน 
บ�านขามแดง         หมู/ท่ี  6  บางส/วน   เป0นชาย    29  คน    หญิง     33  คน    รวม      62  คน 
รวมประชากรในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร ท้ังหมด  2,997  คน 

จํานวนหลังคาเรือน  ::- โดยแยกเป0น 
 บ�านห�างฉัตรใต�    หมู/ท่ี  1        จํานวน  556  หลังคาเรือน 
 บ�านห�างฉัตรเหนือ   หมู/ท่ี  2       จํานวน  597  หลังคาเรือน 
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 บ�านแพะดอนสัก   หมู/ท่ี  5  บางส/วน   จํานวน    14  หลังคาเรือน 
 บ�านขามแดง    หมู/ท่ี  6  บางส/วน   จํานวน    28  หลังคาเรือน 
 รวมหลังคาเรือนในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร ท้ังหมด  1195  หลังคาเรือน 

ความหนาแน&นของประชากร : :- 
ในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร มีสัดส/วนความหนาแน/นของประชากรต/อพ้ืนท่ีประมาณ 1,273 คน 

ต/อตารางกิโลเมตร 
อัตราการเปล่ียนแปลงของประชากร ::- 
อัตราการเกิดของประชากรโดยเฉลี่ยปrละ                  23    คน 
อัตราการตายของประชากรโดยเฉลี่ยปrละ                  23    คน 
อัตราการเพ่ิมของประชากรโดยเฉลี่ยร�อยละ             0.73    คน/ปr 
อาณาเขต ::- 

 ทิศเหนือ  ติดต/อกับ  บ�านแม/ฮาว 
 ทิศใต�   ติดต/อกับ  บ�านแพะดอนสัก 
 ทิศตะวันออก  ติดต/อกับ  บ�านขามแดง 
 ทิศตะวันตก  ติดต/อกับ  ลําห�วยแม/ตาล  

ลักษณะภูมิประเทศ ::- 
บริเวณท่ีต้ังของชุมชนเทศบาลตําบลห�างฉัตร มีลักษณะเป0นที่ราบลุ/มระดับความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลประมาณ 250 - 300 เมตร ชุมชนจะอาศัยอยู/หนาแน/นบริเวณ ฟากถนนสาย ลําปาง - 
ห�างฉัตร (ถนนสายจามเทวี) และถนน สายเกาะคา - ห�างฉัตร โดยเฉพาะถนนสายจามเทวี ซ่ึงเป0น
ถนนสายหลักของชุมชน ประกอบด�วยย/าน พาณิชยกรรม และสถานท่ีราชการ 

 
ลักษณะภูมิอากาศ :: 
ลักษณะภูมิอากาศเป0นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 

- ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต/เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส 
- ฤดูฝน เริ่มต้ังแต/เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม ฝนตกชุกพอสมควร ปริมาณน้ําฝนเฉลีย่ปานกลาง 
- ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต/เดือน  พฤศจิกายน  ถึง กุมภาพันธ+อากาศค/อนข�าง หนาวจัด 
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สถานท่ีท&องเท่ียว 
ศูนย!อนุรักษ!ช�างไทย 

 

ต้ังอยู/ท่ีบ�านทุ/งเกวียน ห/างจากตัวเมืองลําปาง 24 กม. 
ริมทางหลวงหมายเลข 11 (สายลําปาง-ลําพูน) บริเวณ
กม.ท่ี 28-29 ศูนย+อนุรักษ+ช�างไทยอยู/ในความดูแลของ
ฝ~ายอุตสาหกรรมป~าไม�ภาคเหนือ องค+การอุตสาหกรรม  
ป~าไม� เป0นสถานท่ีฝ�กลูกช�างแห/งเดียวในประเทศไทย 
แต/เดิมทําการฝ�กลูกช�างท่ีศูนย+ฝ�กลูกช�างบ�านปางหละ 
อําเภองาว โดยเริ่มดําเนินการมาต้ังแต/ พ.ศ. 2512 
แล�วย�ายมายังศูนย+อนุรักษ+ช�างไทยเม่ือเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2535 ส/วนท่ีบ�านปางหละใช�เป0นสถานท่ีสําหรับ
เลี้ยงดูช�างแก/และเจ็บป~วย 
 
กิจกรรมภายในศูนย+ฯ มีการแสดงของช�าง เช/น ช�าง
เข�าแถว ช�างทํางาน ช�างทักทายและรับของรางวัลจาก
นักท/องเท่ียว เป0นต�น นอกจากนี้ยังมีบริการนั่งช�างรอบ
บริเวณซ่ึงเป0นสวนป~า บริการอาหารเครื่องด่ืมและร�าน
ขายของท่ีระลึกด�วย การแสดงของช�าง วันธรรมดามี 2 
รอบ คือ 09.30 และ 11.00 สําหรับวันเสาร+, อาทิตย+ 
และวันนักขัตฤกษ+ เพ่ิมรอบ 14.00 น. ค/าเข�าชมท้ังคน
ไทยและชาวต/างประเทศ ผู�ใหญ/ 40 บาท เด็ก 20 
บาท รายละเอียดต/อต/อองค+การอุตสาหกรรมป~าไม� 
โทร 282-3243-7 ต/อ 511 หรือ ศูนย+อนุรักษ+ช�างไทย 
โทร (054) 227051, 227623, 229042 
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สวนปbาทุ&งเกวียน 

 

อยู/ริมถนนสายลําปางเชียงใหม/ ห/างจากตัวเมือง 30 
กม. อยู/ในท�องท่ีป~าเตรียมการสงวนแม/ยาว อ.ห�างฉัตร 
ขององค+การอุตสาหกรรมป~าไม� สวนป~าทุ/งเกวียนเป0น
สถานท่ีพักผ/อนหย/อนใจของ ชาวลําปาง นักท/องเท่ียว
จะพบกับธรรมชาติแนวสนและดอกไม� พันธุไม�นานา
ชนิด ประมาณเดือน ธันวาคมของทุกปr จะมีการจัด
งาน "วันดอกไม�บาน" ภายในบริเวณ 

 
วัดปงยางคก 

 

ต้ังอยู/ริมถนนสายห�างฉัตร-เกาะคา ห/างจากตัวอําเภอ
ประมาณ 5 กม. มีวิหารพระแม/เจ�าจามเทวีซ่ึงเป0น
วิหารไม�เก/าแก/ สิ่งท่ีน/าสนใจภายในคือมณฑปปราสาท
เก/าท่ีมีตํานานสืบเนื่องมาต้ังแต/สมัยพระ แม/เจ�าจาม
เทวี 

 

สินค�า OTOP 
 

 

otop  * * * * (4 ดาว) 
ผลิตภัณฑ+ : ชุดนอน  
กลุ/มตัดเย็บชุดนอน 
ท่ีอยู/ : 16 ม.3 ต.ห�างฉัตร อ.ห�างฉัตร จ.ลําปาง  
โทร : - แฟกซ+ : -  
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otop  * * * * (4 ดาว) 
ผลิตภัณฑ+ : โคมไฟเต/า 
กลุ/มกะลาดีไซน+  
ท่ีอยู/ : 228 ม.6 ต.ห�างฉัตร อ.ห�างฉัตร จ.ลําปาง  
โทร : - แฟกซ+ : - 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

นพพล สุรนัคครินทร+ (2547) ได�ศึกษาเก่ียวกับ การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช�ในองค+การ
บริหารส/วนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม/ ผลการศึกษาพบว/า การนําหลักธรรมาภิ
บาลมาปรับใช�ในองค+การบริหารส/วนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม/ในภาพรวมอยู/ใน
เชิงบวก เม่ือเปรียบเทียบตามปSจจัยด�านบุคคล พบว/า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต/างกัน 
มีทัศนะต/อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช�ในองค+การบริหารส/วนตําบลแตกต/างกัน และเม่ือ
เปรียบเทียบตามปSจจัยด�านขนาดขององค+การบริหารส/วนตําบล และการมีส/วนร/วมในการดําเนินงานของ
องค+การบริหารส/วนตําบล พบว/า ประชาชนมีทัศนะต/อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช�ในองค+การ
บริหารส/วนตําบล แตกต/างกัน ส/วนปSจจัยด�านความรู�ความเข�าใจใน องค+การบริหารส/วนตําบลนั้น
พบว/า ประชาชนมีทัศนะต/อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช�องค+การบริหารส/วนตําบลไม/แตกต/างกัน 
ส/วนปSจจัยด�านขนาดขององค+การบริหารส/วนตําบล ไม/มีความสัมพันธ+กับปSจจัยด�านความรู�ความเข�าใจ
ในองค+การบริหารส/วนตําบล แต/ปSจจัยด�านขนาดขององค+การบริหารส/วนตําบลมีความสัมพันธ+กับ
ปSจจัยด�านการมีส/วนร/วมในการดําเนินงานขององค+การบริหารส/วนตําบล 

1. ขนาดขอบเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบต/างกันการนําหลักธรรมรัฐมาปรับใช�ในการบริหารงาน
ต/างกัน 

2.  ผู�บริหารท่ีมีปSจจัยด�านบุคคลต/างกันมีแนวทางในการนําหลักธรรมรัฐมาปรับใช�ในการบริหารงาน
ต/างกัน 

3. พนักงาน/ข�าราชการเทศบาลเมืองมีความรู�ความเข�าใจในเทศบาลเมืองต/างกันมีแนวทาง
ในการนําหลักธรรมรัฐมาปรับใช�ในการบริหารงานต/างกัน 

นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548) ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทขององค+การบริหารส/วนตําบลกับ
การสร�างระบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาองค+การบริหารส/วนตําบล                     
สันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม/ ผลการศึกษาพบว/า กลุ/มประชาชนผู�ใช�บริการมีความพึงพอใจ 
ต/อการดําเนินงานขององค+การบริหารส/วนตําบลอยู/ในระดับสูง และเห็นด�วยว/ารูปแบบการปกครอง
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ส/วนท�องถ่ินแบบองค+การบริหารส/วนตําบลส/งผลให�ประชาชนมีส/วนร/วมในการบริหารท�องถ่ิน ของตน 
เห็นด�วยหลังจากมีการจัดต้ังองค+การบริหารส/วนตําบล ส/งผลให�ประชาชนมีส/วนร/วมในการแก�ไข
ปSญหาตําบล ส/งผลให�เกิดความโปร/งใสในการบริหารงานท�องถ่ินมากข้ึน 

ผลการศึกษาคณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส/วนตําบล และลูกจ�างในองค+การบริหาร
ส/วนตําบลสันนาเม็ง จํานวน 32 คนพบว/า องค+การบริหารส/วนตําบลมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน
บทบาทและหน�าท่ีความรับผิดชอบอยู/ในระดับความพึงพอใจสูง 

จากผลการศึกษาผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะเก่ียวกับผู�บริหารในการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีใน
รูปแบบของธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1.  การบริหารงานในองค+การบริหารส/วนตําบล ประชาชนในชุมชนมีความต�องการให�ผู�บริหาร
สนองความต�องการของชุมชนหัวใจของการบริหารงาน คือ ความโปร/งใส รวมท้ังการใช�งบประมาณใน
การบริหารงานอย/างคุ�มค/ามากท่ีสุด 

2.  ควรส/งเสริมให�บุคลากรมีความร/วมมือและเคร/งครัดในกฎระเบียบ มีการปฏิบัติงานท่ีโปร/งใส 
มีประสิทธิภาพต�องมีการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ มีการลงโทษแก/ผู�กระทําผิด และให�รางวัลแก/
ข�าราชการท่ีประพฤติดี 

ชมพูนุช กาศสกุล (2541 : บทคัดย/อ) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต/อองค+การบริหาร
ส/วนตําบลป~าแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม/ พบว/า ประชาชนมีความคิดเห็นต/อปSญหาขององค+การ
บริหารส/วนตําบล 5 ประการ คือ สมาชิกองค+การบริหารส/วนตําบลมีความขัดแย�งกัน อบต.ไม/เปfด
โอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการวางแผน อบต. ขาดการประชาสัมพันธ+ในการดําเนินงาน
การจัดทําแผน โครงการไม/สามารถแก�ไขปSญหาในท�องถ่ินได� งบประมาณไม/เพียงพอต/อการดําเนินงาน
ของ อบต. 

ประเทือง  แผนทัด (2541 : บทคัดย/อ) ศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต/อการบริหารงานของ
องค+การบริหารส/วนจังหวัดสมุทรสาคร พบว/า ทัศนคติของประชาชนสามารถสรุปได�ดังนี้ 
 1.  ความรู�และทัศนคติของประชาชนต/อการบริหารงานขององค+การบริหารส/วนจังหวัดสมุทรสาคร 
โดยรวมอยู/ในระดับปานกลาง 
 2.  การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนท่ีมีต/อการบริหารงานขององค+การบริหารส/วนจังหวัด
สมุทรสาคร เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา เขตท่ีอยู/อาศัย พบว/า อายุ และวุฒิการศึกษา มี
ความสัมพันธ+กับทัศนคติของประชาชนท่ีมีต/อการบริหารงานขององค+การบริหารส/วนจังหวัดสมุทรสาคร
อย/างมีนัยสําคัญท่ี .05  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 เพ่ือให�การศึกษาวิจัยครั้งนี้ปรากฏภาพท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจะแสดงถึงความสัมพันธ+ระหว/าง
ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 

1. ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ ได�แก/ การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง  

2. ตัวแปรตาม ได�แก/ ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง 

จากการศึกษาองค+ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข�องผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง ผู�ศึกษาได�กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 

                             ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การบริหารงานของเทศบาล

ตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 

จังหวัดลําปาง 

ผลสัมฤทธิ์การ

บริหารงานของ

เทศบาลตําบลห�างฉัตร 

อําเภอห�างฉัตร 

จังหวัดลําปาง 

 

ป8ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ 

การบริหารงานของเทศบาลตําบล

ห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัด

ลําปาง 

สถานภาพท่ัวไป 

- เพศ  

- อายุ 

- สถานภาพสมรส  

- การศึกษา 

- อาชีพ  

- รายได�เฉลี่ยต/อเดือน 

ภาพ 1   กรอบแนวคิดของการวิจัยเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร 
อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
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บทที่ 3 
 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ท่ีมุงศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบล

หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ และมีความนาเชื่อถือตรงกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จึงไดกําหนด

วิธีดําเนิน การวิจัยท่ีประกอบดวยหัวขอและรายละเอียด ซ่ึงผูวิจัยจะไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งนี้ ใชประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1. ประชากร  ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง จํานวน 2,950 คน 

2. กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง จํานวน 353 คน โดยไดมาดวยวิธีการ ดังนี้ 

2.1 การหาขนาดของกลุมตัวอยาง  การหาขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดย

การใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 727 - 728)  

 

สูตร  n =        N                

                                                   1 + Ne2                                                          

 เม่ือ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N = จํานวนประชากร 

   e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง (0.05)  

แทนคา n =        2,950   
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      1 + 2,950(0.05)2 

  = 352.23 
  

ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 352.23  คน เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้ถูกตองตามหลักการวิจัย  

ดังนั้น จึงตองใชจํานวนตัวอยาง 353 คน  

 2.2 เทคนิควิธีสุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการสุมตัวอยางตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของทาโร  

ยามาเน ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 353 คน 

ข้ันท่ี 2 สุมกลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษา จนครบจํานวนท่ีกําหนดในข้ันท่ี 1  โดยการสุมแบบ

บังเอิญ (Accidental Sampling) ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง 

 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูล

(Opinion Form) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 

1. แบบบันทึกขอมูล ใชเพ่ือรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนเอกสาร วรรณกรรมงานวิจัย 

บันทึกการประชุม ขอมูลทางสื่ออิเลคทรอนิคส ( Website) และขอมูลเอกสารจากหนวยงานอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

2. แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) ท่ีครอบคลุม

เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  รวมท้ัง

แบบสอบถามปลายเปดของปญหาและขอเสนอแนะ โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนท่ีอาศัย

อยูในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

    ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอ

หางฉัตร จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) 

5 ระดับ ตามวิธีการแปลความหมายของเบสท  

    ตอนท่ี  3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) ของปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  เพ่ือใหประชาชนท่ีตอบ

แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 

 3. วิธีการสรางแบบสอบถาม จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของนั้น 

ผูวิจัยไดนํามาสรางเปนแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังนี้ 
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      ข้ันท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

      ข้ันท่ี 2 รวบรวมความรูท่ีไดจากข้ันท่ี 1 มาสรางเปนขอคําถามของแบบสอบถาม โดยพิจารณา

ใหครอบคลุมตรงกับวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย 

      ข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีไดจากข้ันท่ี 2 เสนอผูทรงคุณวุฒิทางการวิจัย เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตอง สอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย แลวปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

      ข้ันท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขสมบูรณแลว จากข้ันท่ี 3 เสนอผูเชี่ยวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความแมนตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รวมท้ังการใชภาษา

ท่ีเหมาะสม แลวนํามาหาคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC) โดยมีรายนามผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1. รศ.กฤษฎา   ศรีธรรมา       มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  

2. ดร.สุขพัฒน   อนนทจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

3. นายจรัญ    วงศสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหางฉัตร 

โดยผูเชี่ยวชาญจะพิจารณาใหความเห็นวาแบบสอบถามแตละขอคําถามท่ีตองการ

วัดนั้น มีความถูกตอง แมนตรงตามเนื้อหา และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม ซ่ึงกําหนด

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญไวเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

1   หมายความวา    สอดคลอง  

0   หมายความวา    ไมแนใจ  

-1  หมายความวา    ไมสอดคลอง  

แลวจึงนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองในแตละขอคําถาม โดยการ ใชสูตรคํานวณ 

ดังนี้  

สูตร   IOC  = ∑ R 

        N 

เม่ือ  IOC แทน คาดัชนีความสอดคลอง  

   ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

 

      ข้ันท่ี 5 นําขอเสนอแนะท่ีไดจากข้ันท่ี 4 นั้นมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองใช (Try Out) 

กับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียง ท่ีไมใชประชากรท่ีจะนํามาศึกษา แลวนํามาหาคาความเชื่อม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) และไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.89 จึงถือวาแบบสอบถามนี้มีความเชื่อม่ันท่ี

ยอมรับได 
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ข้ันท่ี 6 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวจากข้ันท่ี 5 ไปเก็บรวบรวมขอมูล

ตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้  

 1. ขอหนังสือ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปาง ถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล

หางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เพ่ือขอเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในการศึกษา 

 2. ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามจาก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขต

เทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว  

   

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. วิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) 

และการหาคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง โดยการหาคาเฉลี่ย X̅ (Arithmetic Mean) และการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

(Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  

 เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหคาเฉลี่ยไดใชเกณฑในการแปลความหมายของเบสท  

(Best,J.W.,1981 อางถึงใน เกรียงเลิศ ติรธรรมเจริญ, 2544 : 47) ตามระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารงาน

ของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ดังนี้  

     คาเฉลี่ย      4.50 - 5.00      หมายความวา การมี ผลสัมฤทธิ์ในระดับมากท่ีสุด 

     คาเฉลี่ย      3.50 - 4.49      หมายความวา การมีผลสัมฤทธิ์ในระดับมาก 

     คาเฉลี่ย     2.50 - 3.49      หมายความวา การมีผลสัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง 

     คาเฉลี่ย      1.50 - 2.49      หมายความวา การมีผลสัมฤทธิ์ในระดับนอย 

     คาเฉลี่ย      1.00 - 1.49      หมายความวา การมีผลสัมฤทธิ์ในระดับนอยท่ีสุด 

 3. วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอ

หางฉัตร จังหวัดลําปาง แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 

จังหวัดลําปาง ดังนี้ 
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1. คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item - Objective Congruence : IOC) จากสูตร 

(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542 : 113-114) ดังนี้ 
 

สูตร   IOC  = ∑ R 

      N 

เม่ือ  IOC แทน คาดัชนีความสอดคลอง  

   ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ  

 

2. คาความเชื่อม่ัน (Reliability) จากสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554 : 34-35) ดังนี้ 
 

สูตร  α =  k            1 - ∑ s i
2  

     k - 1        s2
t 

เม่ือ  α แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

   k แทน จํานวนขอคําถาม  

   s2
i แทน คะแนนความแปรปรวนแตละขอ 

   s2
t แทน คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 

3. คาความถ่ี   เปนจํานวนเต็มท่ีไดจากการนับขอมูล 

4. คารอยละ   คารอยละจะแสดงความหมายของคาและสามารถนําคาท่ีไดไปเปรียบเทียบได   

โดยหาคารอยละจากสูตร ดังนี้ 
 

สูตร  P =  f 

            N   

เม่ือ    P แทน คารอยละ   

   f แทน ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนคารอยละ 

   N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 

 

x  100 
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 5. คาเฉลี่ย  จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) ดังนี้ 
 

สูตร      X̅ =    ∑ X̅ 

          N  

เม่ือ   X̅ แทน คาเฉลี่ย  

                     ∑ X̅     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

            N แทน จํานวนคะแนนในกลุม  

 

 6. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากสูตร (สุวิมล ติรการนันท, 2548 : 203) ดังนี้ 
 

สูตร  σ = �∑ (x - μ)
2

N
            

เม่ือ  σ แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X แทน ขอมูลแตละรายการ 

   μ แทน คาเฉลี่ย 

   N แทน จํานวนของขอมูลของกลุมประชากร 
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บทที่ 4 
 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปางนี้ 
มีวัตถุประสงค*เพ่ือทราบระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร ซ่ึงประชากรท่ีใช�
ในการศึกษา ได�แก3 ประชาชนท่ีอาศัยอยู3ในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
จํานวน 2,950 คน และใช�กลุ3มตัวอย3าง จํานวน 353 คน โดยการสุ3มแบบบังเอิญ ใช�แบบสอบถามเป>น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลและได�รับข�อมูลคืนมาท้ังหมด จํานวน 353 ชุด คิดเป>นร�อยเปอร*เซ็นต* 
ผู�ศึกษาได�ดําเนินการกําหนดรหัสและบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร* และเพ่ือความเข�าใจท่ีตรงกัน
ในการแปลความหมายข�อมูล จึงกําหนดสัญลักษณ*ท่ีใช�ในการนําเสนอผลการวิเคราะห*ข�อมูล ดังนี้ 

 

  X� แทน ค3าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน ค3าส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผู�ศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะห*ข�อมูล ตามวัตถุประสงค*ของการศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง จากนั้นวิเคราะห*ข�อมูลด�วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร*สําเร็จรูปทางสถิติ แล�วนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห*ผลสัมฤทธิ์โดยรวมการบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง โดยแสดงผลเป>นค3าเฉลี่ย และค3าส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล�วแปลผลเป>นความเรียง 

2. การวิเคราะห*สถานภาพท่ัวไปของประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป>นค3าความถ่ี 
และค3าร�อยละ ประกอบความเรียง 

3. การวิเคราะห*ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัด
ลําปาง โดยแสดงผลเป>นค3าเฉลี่ย และค3าส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล�วแปลผลเป>นความเรียง 

4. การวิเคราะห*ปSญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร 
อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยแสดงผลเป>นค3าความถ่ี ประกอบความเรียง 
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1.  การวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์โดยรวมการบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง 

 
ผลการวิเคราะห*ผลสัมฤทธิ์โดยรวมการบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 

จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงตามตาราง 3 
  

ตาราง 3 แสดงค3าเฉลี่ยและค3าส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์โดยรวมการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 

 

ข�อคําถาม 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

X� S.D. แปลความ 
 
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมการบริหารงานของเทศบาลตําบล             
ห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
 

 
 

3.64 

 
 

0.80 
 

 
 

มาก 

 
จากตาราง 3 พบว3า ผลสัมฤทธิ์โดยรวมการบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอ

ห�างฉัตร จังหวัดลําปาง อยู3ในระดับมาก แต3หากพิจารณาจากค3าเฉลี่ยแล�วจะพบว3า ผลสัมฤทธิ์การ

บริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อยู3ในระดับมากค3อนข�างตํ่า (X� = 3.64) 
 
2. การวิเคราะห�สถานภาพท่ัวไปของประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผลการวิเคราะห*สถานภาพท่ัวไปของประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต3อเดือน ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงค3าความถ่ีและค3าร�อยละของประชาชนผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพท่ัวไป 
สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 

เพศ   
  ชาย 152 43.06 
  หญิง 201 56.94 

รวม 353 100 
อายุ   
  ไม3เกิน 20 ปW 21 5.94 
  21-35 ปW 102 28.70 
  36-50 ปW 188 53.26 
  51 ปWข้ึนไป 42 12.10 

รวม 353 100 
สถานภาพสมรส   
  โสด 79 22.38 
  สมรส 250 70.82 
  หย3า/หม�าย 24 6.80 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........... - - 

รวม 353 100 
การศึกษา   
  ตํ่ากว3าปริญญาตรี  273 77.30 
  ปริญญาตรี 78 22.14 
  สูงกว3าปริญญาตรี 2 0.56 

รวม 353 100 
อาชีพ   

ภาครัฐ 33 9.34 
ภาคเอกชน 320 90.66 
อ่ืนๆ (ระบุ) ............... - - 

รวม 353 100 
รายได�เฉล่ียต<อเดือน   
  น�อยกว3า 5,000 บาท 87 24.64 
  5,000-20,000 บาท 199 56.38 
  มากกว3า 20,000 บาท 67 18.98 

รวม 353 100 
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 จากตาราง 4 พบว3า ประชาชนท่ีอาศัยอยู3ในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัด
ลําปาง ที่ตอบแบบสอบถามส3วนใหญ3เป>นเพศหญิงมากกว3าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป>นร�อยละ 
56.94 มีช3วงอายุระหว3าง 36-50 ปWมากท่ีสุด คิดเป>นร�อยละ 53.26 ส3วนใหญ3สมรสแล�ว คิดเป>นร�อยละ 
70.82 และมีการศึกษาอยู3ในระดับตํ่ากว3าปริญญาตรีเป>นส3วนใหญ3 คิดเป>นร�อยละ 77.30 โดยมีอาชีพ
อยู3ในภาคเอกชนเป>นส3วนใหญ3 คิดเป>นร�อยละ 90.66 และส3วนใหญ3มีรายได�เฉลี่ยต3อเดือนอยู3ระหว3าง 
5,000 - 20,000 บาท คิดเป>นร�อยละ 56.38  

เม่ือพิจารณาจากเพศ พบว3า ประชาชนท่ีอาศัยอยู3ในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส3วนใหญ3เป>นเพศหญิงจํานวน 201 คน (ร�อยละ 56.94) และเป>น
เพศชาย จํานวน 152 คน (ร�อยละ 43.06)   

เม่ือพิจารณาจากอายุ พบว3า ประชาชนท่ีอาศัยอยู3ในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส3วนใหญ3มีอายุระหว3าง 36-50 ปW จํานวน 188 คน (ร�อยละ 53.26) 
รองลงมา คือ มีอายุระหว3าง 21-35 ปW จํานวน 102 คน (ร�อยละ 28.70) มีอายุ 51 ปWข้ึนไป จํานวน 
42 คน (ร�อยละ 12.10) และมีอายุไม3เกิน 20 ปW จํานวน 21 คน (ร�อยละ 5.94) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากสถานภาพสมรส พบว3า ประชาชนท่ีอาศัยอยู3ในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร 
อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส3วนใหญ3สมรสแล�ว จํานวน 250 คน (ร�อยละ 70.82) 
รองลงมา คือ เป>นโสด จํานวน 79 คน (ร�อยละ 22.38) และหย3า/หม�าย จํานวน 24 คน (ร�อยละ 6.80) 
ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาจากการศึกษา พบว3า ประชาชนท่ีอาศัยอยู3ในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอ
ห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส3วนใหญ3มีการศึกษาตํ่ากว3าปริญญาตรี จํานวน 273 คน 
(ร�อยละ 77.30) รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 78 คน (ร�อยละ 22.14) และมี
การศึกษาสูงกว3าปริญญาตรี จํานวน 2 คน (ร�อยละ 0.56) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากอาชีพ พบว3า ประชาชนท่ีอาศัยอยู3ในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส3วนใหญ3ประกอบอาชีพอยู3ในภาคเอกชน จํานวน 320 คน (ร�อยละ 
90.66) และประกอบอาชีพอยู3ในภาครัฐ จํานวน 33 คน (ร�อยละ 9.34) ตามลําดับ 

 และ เม่ือพิจารณาจากรายได�เฉลี่ยต3อเดือน พบว3า ประชาชนท่ีอาศัยอยู3ในเขตเทศบาลตําบล
ห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส3วนใหญ3มีรายได�อยู3ระหว3าง 5,000-
20,000 บาท จํานวน 199 คน (ร�อยละ 56.38) รองลงมา คือ มีรายได�น�อยกว3า 5,000 บาท จํานวน 
87 คน (ร�อยละ 24.64) และมีรายได�มากกว3า 20,000 บาท จํานวน 67 คน (ร�อยละ 18.98) ตามลําดับ  
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3.  การวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
 

 การวิเคราะห*ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัด
ลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 5 

 
ตาราง 5 แสดงค3าเฉลี่ยและค3าส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาล

ตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 

ข�อคําถาม 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

X� S.D. แปลความ 
1. การก3อสร�างและบํารุงรักษาถนน สะพาน 3.63 0.84 มาก 
2. การก3อสร�างปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา 3.63 0.78 มาก 

3. การปรับปรุง บํารุง ซ3อมแซมไฟฟ]าสาธารณะ 3.64 0.81 มาก 

4. การปรับปรุงดูแลรักษาแหล3งน้ํา 3.62 0.80 มาก 

5. การก3อสร�างแหล3งกักเก็บน้ํา 3.60 0.77 มาก 

6. การจัดทําป]ายแนวเขต ป]ายจราจร 3.63 0.74 มาก 

7. การประชาสัมพันธ*ให�ความรู�การคัดแยกและการ
กําจัดขยะอย3างถูกวิธี 3.56 0.79 มาก 

8. การประชาสัมพันธ*การป]องกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 3.60 0.83 มาก 

9. การจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต3อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 3.58 0.89 มาก 

10. การควบคุมและขจัดปSญหาขยะมูลฝอย 3.63 0.82 มาก 

11. การส3งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได�ให�กับประชาชน 3.68 0.76 มาก 

12. การส3งเสริมด�านการตลาดและการใช�สินค�า
ท�องถ่ิน 3.65 0.82 มาก 

13. การส3งเสริมการท3องเท่ียว 3.64 0.81 มาก 

14. การสังคมสงเคราะห* การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชราและผู�ด�อยโอกาส 3.69 0.81 มาก 

15. การจัดการศึกษา 3.64 0.81 มาก 

16. การส3งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปSญญาท�องถ่ิน 3.64 0.85 มาก 
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17. การป]องกันรักษาและส3งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 3.66 0.84 มาก 

18. การส3งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน 3.68 0.81 มาก 

19. การพัฒนาบุคลากร 3.69 0.75 มาก 

20. การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� สถานท่ี
ปฏิบัติงาน 3.61 0.79 มาก 

 
 
ตาราง 5 (ต3อ) 

ข�อคําถาม 
ระดับผลสัมฤทธิ์ 

X� S.D. แปลความ 
21. การส3งเสริมการมีส3วนร3วมของประชาชน 3.61 0.86 มาก 

22. การส3งเสริมความรู�ความเข�าใจในท�องถ่ิน 3.66 0.79 มาก 

23. การส3งเสริมเกษตรปลอดภัย 3.66 0.79 มาก 

24. การส3งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค3าใน

การเกษตร 3.67 0.76 มาก 

25. การสนับสนุนพันธุ*พืชแก3กลุ3มเกษตรกร 3.63 0.75 มาก 

โดยรวม 3.64 0.80 มาก 
 
 จากตาราง 5 พบว3า ประชาชนที่อาศัยอยู3ในเขตเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 

จังหวัดลําปาง เห็นว3าเทศบาลตําบลห�างฉัตรมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานโดยรวมอยู3ในระดับ

มากค3อนข�างตํ่า (X� = 3.64) และเม่ือพิจารณาในแต3ละข�อคําถามปรากฏ ดังนี้ 
ข�อคําถามท่ี 1 การก3อสร�างและบํารุงรักษาถนน สะพาน พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว3าการก3อสร�างและบํารุงรักษาถนน สะพาน มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.63)  
ข�อคําถามท่ี 2 การก3อสร�างปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว3าการก3อสร�างปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.63) 
ข�อคําถามท่ี 3 การปรับปรุง บํารุง ซ3อมแซมไฟฟ]าสาธารณะ พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว3าการปรับปรุง บํารุง ซ3อมแซมไฟฟ]าสาธารณะ มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.64) 
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ข�อคําถามท่ี 4 การปรับปรุงดูแลรักษาแหล3งน้ํา พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3า

การปรับปรุงดูแลรักษาแหล3งน้ํา มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.62) 
ข�อคําถามท่ี 5 การก3อสร�างแหล3งกักเก็บน้ํา พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3า

การก3อสร�างแหล3งกักเก็บน้ํา มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.60) 
ข�อคําถามท่ี 6 การจัดทําป]ายแนวเขต ป]ายจราจร พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว3าในการจัดทําป]ายแนวเขต ป]ายจราจร มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.63) 
ข�อคําถามท่ี 7 การประชาสัมพันธ*ให�ความรู�การคัดแยกและการกําจัดขยะอย3างถูกวิธี พบว3า 

ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3าการประชาสัมพันธ*ให�ความรู�การคัดแยกและการกําจัดขยะ

อย3างถูกวิธี มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X�= 3.56) 
ข�อคําถามท่ี 8 การประชาสัมพันธ*การป]องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พบว3า 

ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3าการประชาสัมพันธ*การป]องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.60)  
ข�อคําถามท่ี 9 การจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต3อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว3า ประชาชนผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว3าการจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต3อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับ

มาก (X� = 3.58) 
ข�อคําถามท่ี 10 การควบคุมและขจัดปSญหาขยะมูลฝอย พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว3าการควบคุมและขจัดปSญหาขยะมูลฝอย มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.63) 
ข�อคําถามท่ี 11 การส3งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได�ให�กับประชาชน พบว3า ประชาชนผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว3าการส3งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได�ให�กับประชาชน มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก 

(X� = 3.68) 
ข�อคําถามท่ี 12 การส3งเสริมด�านการตลาดและการใช�สินค�าท�องถ่ิน พบว3า ประชาชนผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว3าการส3งเสริมด�านการตลาดและการใช�สินค�าท�องถ่ิน มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก 

(X� = 3.65) 
ข�อคําถามท่ี 13 การส3งเสริมการท3องเท่ียว พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3าการส3งเสริม

การท3องเท่ียว มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.64) 
ข�อคําถามท่ี 14 การสังคมสงเคราะห* การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู�ด�อยโอกาส 

พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3าการสังคมสงเคราะห* การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

คนชราและผู�ด�อยโอกาส มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.69) 
ข�อคําถามท่ี 15 การจัดการศึกษา พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3าการจัดการศึกษา 

มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.64) 



68 

 

ข�อคําถามท่ี 16 การส3งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปSญญาท�องถ่ิน พบว3า 
ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3าการส3งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปSญญาท�องถ่ิน 

มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.64) 
ข�อคําถามท่ี 17 การป]องกันรักษาและส3งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน พบว3า ประชาชน

ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3าการป]องกันรักษาและส3งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน มีผลสัมฤทธิ์

อยู3ในระดับมาก (X� = 3.66) 
ข�อคําถามท่ี 18 การส3งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว3าการส3งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.68) 
ข�อคําถามท่ี 19 การพัฒนาบุคลากร พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3าการพัฒนา

บุคลากร มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.69) 
ข�อคําถามท่ี 20 การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� สถานที่ปฏิบัติงาน พบว3า ประชาชน

ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3าการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� สถานที่ปฏิบัติงาน มีผลสัมฤทธิ์

อยู3ในระดับมาก (X� = 3.61) 
ข�อคําถามท่ี 21 การส3งเสริมการมีส3วนร3วมของประชาชน พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว3าการส3งเสริมการมีส3วนร3วมของประชาชน มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.61) 
ข�อคําถามท่ี 22 การส3งเสริมความรู�ความเข�าใจในท�องถ่ิน พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว3าการส3งเสริมความรู�ความเข�าใจในท�องถ่ิน มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.66) 
ข�อคําถามท่ี 23 การส3งเสริมเกษตรปลอดภัย พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว3า

การส3งเสริมเกษตรปลอดภัย มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.66) 
ข�อคําถามท่ี 24 การส3งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค3าในการเกษตร พบว3า ประชาชนผู�ตอบ

แบบสอบถาม เห็นว3าการส3งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค3าในการเกษตร มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก 

(X� = 3.67) 
และ ข�อคําถามท่ี 25 การสนับสนุนพันธุ*พืชแก3กลุ3มเกษตรกร พบว3า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 

เห็นว3าการสนับสนุนพันธุ*พืชแก3กลุ3มเกษตรกร มีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับมาก (X� = 3.63) 
 

4. การวิเคราะห�ป@ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง 

 

 การวิเคราะห*ปSญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6  แสดงค3าความถ่ีและอันดับของปSญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 

 
ท่ี ป@ญหาและข�อเสนอแนะ ความถ่ี (คน) อันดับ 
1 การบริหารเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 

จังหวัดลําปาง ควรให�มีความโปร3งใสมากกว3านี้  
 

75 
 
1 

2 เทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
ควรส3งเสริมให�ประชาชนมีอาชีพเสริมมากข้ึน 

 
42 

 
2 

3 เทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
ควรจัดให�มีการฝ`กอบรมเก่ียวกับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยให�แก3ประชาชนให�มากข้ึน 
 

 
 

21 

 
 
3 

 
จากตาราง 6 พบว3า ปSญหาและข�อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบล

ห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน�อย ตามลําดับ ได�แก3 การ
บริหารเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรให�มีความโปร3งใสมากกว3านี้  (75 
คน) เทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรส3งเสริมให�ประชาชนมีอาชีพเสริมมาก
ข้ึน (42 คน) และเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรจัดให�มีการฝ`กอบรม
เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให�แก3ประชาชนให�มากข้ึน (21 คน) 



บทที่ 5 
 
 

สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห'างฉัตร 
อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง  และเพ่ือศึกษาป-ญหาและข'อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง ซึ่งประชากรที่ใช'ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
ประชาชนท่ีอาศัยอยู4ในเขตเทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง จํานวน 2,950 คน 
ใช'กลุ4มตัวอย4างจํานวน 353 คน และใช'แบบสอบถามเป;นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข'อมูล และได'รับ
ข'อมูลกลับคืนมาท้ังหมด โดยใช'วิธีการสุ4มแบบบังเอิญ ทําการวิเคราะห�ข'อมูลโดยใช'โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติด'วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค4าความถี่ ค4าร'อยละ ค4าเฉลี่ย และค4าส4วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ซ่ึงต4อไปนี้จะได'นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 สรุปผลสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
พบว4า ประชาชนท่ีอาศัยอยู4ในเขตเทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง 

ผู'ตอบแบบสอบถามส4วนใหญ4เป;นเพศหญิงมากกว4าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป;นร'อยละ 56.94 
มีช4วงอายุระหว4าง 36-50 ปEมากท่ีสุด คิดเป;นร'อยละ 53.26 ส4วนใหญ4สมรสแล'ว คิดเป;นร'อยละ 70.82 
และมีการศึกษาอยู4ในระดับตํ่ากว4าปริญญาตรีเป;นส4วนใหญ4 คิดเป;นร'อยละ 77.30 โดยประกอบอาชีพ
อยู4ในภาคเอกชนเป;นส4วนใหญ4 คิดเป;นร'อยละ 90.66 และส4วนใหญ4มีรายได'เฉลี่ยต4อเดือนอยู4ระหว4าง 
5,000 - 20,000 บาท คิดเป;นร'อยละ 56.38 

ตอนท่ี 2 สรุปผลผลสัมฤทธิ์โดยรวมการบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร 
จังหวัดลําปาง 

พบว4า ผลสัมฤทธิ์โดยรวมการบริหารงานของเทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง 

อยู4ในระดับมาก (X� = 3.64) ซ่ึงไม4เป;นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว' 
ตอนท่ี 3 สรุปผลป/ญหาและข�อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบล

ห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
พบว4า ป-ญหาและข'อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอ

ห'างฉัตร จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน'อย ตามลําดับ ได'แก4 การบริหารเทศบาล
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ตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรให'มีความโปร4งใสมากกว4านี้ (75 คน) เทศบาลตําบล
ห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรส4งเสริมให'ประชาชนมีอาชีพเสริมมากข้ึน (42 คน) และ
เทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรจัดให'มีการฝMกอบรมเก่ียวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยให'แก4ประชาชนให'มากข้ึน (21 คน) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา การบริหารงานของเทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง 
พบว4า ประชาชนที่อาศัยอยู4ในเขตเทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง เห็นว4า

เทศบาลตําบลห'างฉัตรมีผลสัมฤทธิ์โดยรวมในการบริหารงานการบริหารงาน อยู4ในระดับมาก (X� = 3.64) 
แสดงให'เห็นว4า ประชาชนท่ีอาศัยอยู4ในเขตเทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง 
มีความพึงพอใจและได'รับประโยชน�จากการบริหารงานของเทศบาลตําบลห'างฉัตร มากในระดับหนึ่ง 
หรือประชาชนอาจจะเกิดความไม4แน4ใจและไม4ไว'วางใจการบริหารงานของเทศบาลตําบลห'างฉัตร 
จึงไม4กล'าท่ีจะพิจารณาตัดสินใจว4าจะให'ค4าน้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบในระดับสูงไว'ก4อน ซ่ึงเป;น
ปกตินิสัยของคนไทย อย4างไรก็ตามผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคล'องกับการศึกษาของ นันทพล พงศธร
วิสุทธิ์ (2548) ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทขององค�การบริหารส4วนตําบลกับการสร'างระบบการบริหาร
จัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาองค�การบริหารส4วนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม4 ผลการศึกษาพบว4า กลุ4มประชาชนผู'ใช'บริการมีความพึงพอใจ ต4อการดําเนินงานขององค�การ
บริหารส4วนตําบลอยู4ในระดับสูง และเห็นด'วยว4ารูปแบบการปกครองส4วนท'องถ่ินแบบองค�การบริหาร
ส4วนตําบลส4งผลให'ประชาชนมีส4วนร4วมในการบริหารท'องถ่ิน ของตน เห็นด'วยหลังจากมีการจัดต้ัง
องค�การบริหารส4วนตําบล ส4งผลให'ประชาชนมีส4วนร4วมในการแก'ไขป-ญหาตําบล ส4งผลให'เกิดความ
โปร4งใสในการบริหารงานท'องถ่ินมากข้ึน 

ผลการศึกษาคณะผู'บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส4วนตําบล และลูกจ'างในองค�การบริหาร
ส4วนตําบลสันนาเม็ง จํานวน 32 คนพบว4า องค�การบริหารส4วนตําบลมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน
บทบาทและหน'าท่ีความรับผิดชอบอยู4ในระดับความพึงพอใจสูง 

จากผลการศึกษาผู'วิจัยมีข'อเสนอแนะเก่ียวกับผู'บริหารในการบริหารจัดการบ'านเมืองท่ีดีใน
รูปแบบของธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1.  การบริหารงานในองค�การบริหารส4วนตําบล ประชาชนในชุมชนมีความต'องการให'ผู'บริหาร
สนองความต'องการของชุมชนหัวใจของการบริหารงาน คือ ความโปร4งใส รวมท้ังการใช'งบประมาณใน
การบริหารงานอย4างคุ'มค4ามากท่ีสุด 
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2.  ควรส4งเสริมให'บุคลากรมีความร4วมมือและเคร4งครัดในกฎระเบียบ มีการปฏิบัติงานท่ีโปร4งใส 
มีประสิทธิภาพต'องมีการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ มีการลงโทษแก4ผู'กระทําผิด และให'รางวัลแก4
ข'าราชการท่ีประพฤติดี 

 
ข�อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหน2วยงาน 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําให'ทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบล
ห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยรวมว4าอยู4ในระดับมาก ดังนั้น เพ่ือเป;นการส4งเสริมสร'าง
ความรู'ความเข'าใจแก4ประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลห'างฉัตรให'มากขึ้น ผู'วิจัย
จึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรท่ีจะส4งเสริมและสนับสนุนให'
ประชาชนมีส4วนร4วมในเชิงบริหาร เช4น เชิญชวนให'ติดตามข4าวสารการบริหารงาน การสังเกตการณ�
บริหารงาน เป;นต'น เพ่ือท่ีจะทําให'ประชาชนได'เข'าใจเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลห'างฉัตร 
อีกท้ังยังได'ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการบริหารงานของผู'บริหารเทศบาลตําบลห'างฉัตร อันจะก4อให'เกิด
ประโยชน�สูงสุดต4อการพัฒนาองค�กรมากยิ่งข้ึน 

2. เทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรจัดอบรมแก4ประชาชน เพ่ือให'
ความรู'ความเข'าใจเกี่ยวกับการบริหารงานและการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช'ในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง  

 
ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 การบริหารเทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรให'มีความโปร4งใส
มากกว4านี้   

1.2 เทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรส4งเสริมให'ประชาชนมี
อาชีพเสริมมากข้ึน  

1.3 เทศบาลตําบลห'างฉัตร อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง ควรจัดให'มีการฝMกอบรม
เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให'แก4ประชาชนให'มากข้ึน  
 2. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงป-ญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาลตําบลห'างฉัตร 
อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง 
     2.2 ควรมีการศึกษาป-จจัยที่มีอิทธิพลต4อการบริหารงานของเทศบาลตําบลห'างฉัตร 
อําเภอห'างฉัตร จังหวัดลําปาง 
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เลขท่ีแบบสอบถาม����... 

 

แบบสอบถาม 

 
เร่ือง 

ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร  

อําเภอห�างฉัตร  จังหวัดลําปาง 

����������������������������..����������... 

 
คําช้ีแจง 

 การศึกษาในครั้งนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาค!นคว!าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร( มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค(เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห!างฉัตร 
อําเภอห!างฉัตร จังหวัดลําปาง แบบสอบถามฉบับนี้แบ�งออกเป�น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู!ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห!างฉัตร อําเภอห!างฉัตร 

จังหวัดลําปาง 
ตอนท่ี 3 สอบถามป=ญหาและข!อเสนอแนะเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาล

ตําบลห!างฉัตร อําเภอห!างฉัตร จังหวัดลําปาง 
2.  แบบสอบถามฉบับนี้ เป�นแบบสอบถามท่ีใช!ในการเก็บรวบรวมข!อมูล เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง 

ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห!างฉัตร อําเภอห!างฉัตร จังหวัดลําปาง ข!อมูลต�างๆ ท่ีได!
จากท�านจะเป�นประโยชน(และมีคุณค�าอย�างยิ่งต�อการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้น ผู!ศึกษาใคร�ขอความร�วมมือ
จากท�าน กรุณาตอบแบบสอบถามให!ครบทุกข!อตามความเป�นจริง คําตอบของท�านจะไม�มีผลกระทบต�อ
ตัวท�านแต�ประการใด เพราะผู!ศึกษาจะเก็บเป�นความลับโดยจะเสนอผลงานในภาพรวมเท�านั้น  

ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีกรุณาให!ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 
ปริญญา  มีทอง 
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แบบสอบถาม 
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร  

อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 

 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช�อง � ท่ีตรงตามความเป�นจริงของท�าน 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู!ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 

1.�  ชาย     2.�  หญิง 
 

2. อายุ 

1.�  ไม�เกิน 20 ปB    2.�  21-35 ปB 

3.�  36-50 ปB     4.�  51 ปBข้ึนไป 
 

3. สถานภาพสมรส 

1.�  โสด     2.�  สมรส 

3.�  หย�า / หม!าย    4.�  อ่ืนๆ (ระบุ) ................ 
 

4. การศึกษา 

1.�  ตํ่ากว�าปริญญาตรี         2.�  ปริญญาตรี 

3.�  สูงกว�าปริญญาตรี      
 

5. อาชีพ  

      1.�  ภาครัฐ    2.�  ภาคเอกชน       

  3.�  อ่ืน ๆ (ระบุ) ................ 
 
6.  รายได!ต�อเดือน 

 1.�  น!อยกว�า 5,000 บาท  2.� ระหว�าง 5,000 - 20,000 บาท 

 3.�  มากกว�า 20,000 บาท 
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ตอนท่ี 2  ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห!างฉัตร อําเภอห!างฉัตร จังหวัดลําปาง กรุณาทํา

เครื่องหมาย � ในช�องระดับผลสัมฤทธิ์  
 

 
ข�อคําถาม 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น!อย 
 
2 

น!อย
ท่ีสุด 
1 

1. การก�อสร!างและบํารุงรักษาถนน สะพาน      
2. การก�อสร!างปรับปรุง บํารุงรักษาระบบประปา      
3. การปรับปรุง บํารุง ซ�อมแซมไฟฟMาสาธารณะ      
4. การปรับปรุงดูแลรักษาแหล�งน้ํา      
5. การก�อสร!างแหล�งกักเก็บน้ํา      
6. การจัดทําปMายแนวเขต ปMายจราจร      
7. การประชาสัมพันธ(ให!ความรู!การคัดแยกและการ

กําจัดขยะอย�างถูกวิธี 
     

8. การประชาสัมพันธ(การปMองกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อม 

     

9. การจัดสภาพแวดล!อมท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

     

10. การควบคุมและขจัดป=ญหาขยะมูลฝอย      
11. การส�งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได!ให!กับประชาชน      
12. การส�งเสริมด!านการตลาดและการใช!สินค!า

ท!องถ่ิน 

     

13. การส�งเสริมการท�องเท่ียว      
14. การสังคมสงเคราะห( การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

สตรี คนชราและผู!ด!อยโอกาส 
     

15. การจัดการศึกษา      
16. การส�งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ

ภูมิป=ญญาท!องถ่ิน 
     

17. การปMองกันรักษาและส�งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
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18. การส�งเสริมความเข!มแข็งของชุมชน      
19. การพัฒนาบุคลากร      
20. การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช! สถานท่ี

ปฏิบัติงาน 
     

 
 

 

ข�อคําถาม 

ระดับผลสัมฤทธิ์ 

มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น!อย 
 
2 

น!อย
ท่ีสุด 
1 

21. การส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน      
22. การส�งเสริมความรู!ความเข!าใจในท!องถ่ิน      
23. การส�งเสริมเกษตรปลอดภัย      
24. การส�งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�าในการเกษตร      
25. การสนับสนุนพันธุ(พืชแก�กลุ�มเกษตรกร      

 
 

ตอนท่ี 3    ป=ญหาและข!อเสนอแนะเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห!างฉัตร 
อําเภอห!างฉัตร จังหวัดลําปาง   

 

��..��������������������..����������.� 

���������������������������������������. 

���������������������������������������. 

���������������������������������������. 

���������������������������������������. 

���������������������������������������. 

���������������������������������������. 

���������������������������������������. 

���������������������������������������. 

 

 
ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีให!ความร�วมมือกรอกแบบสอบถาม 



การหาค�า IOC ของแบบสอบถาม 

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห"างฉัตร  

อําเภอห"างฉัตร จังหวัดลําปาง 

 

ตอนท่ี 1 ผู"เช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ข"อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
2 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
3 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
4 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
5 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
6 1 0 0 1 0.33 ไม�สอดคล�อง 
7 
 

1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 

 

ตอนท่ี 2 ผู"เช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ข"อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
2 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
3 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
4 0 1 1 2 0.66 สอดคล�อง 
5 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
6 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
7 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
8 1 -1 0 0 0.00 ไม�สอดคล�อง 
9 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
10 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
11 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
12 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
13 0 0 0 0 0.00 ไม�สอดคล�อง 
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14 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
15 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
16 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
17 
 

1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 

 

ตอนท่ี 2 ผู"เช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ข"อคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
18 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
19 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
20 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
21 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
22 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
23 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
24 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
25 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
26 1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 
27 
 

1 1 1 3 1.00 สอดคล�อง 

 

จากตาราง จะเห็นได�ว�าแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม

พบว�า มี 1 ข�อคําถามท่ีมีค�า IOC น�อยกว�า 0.50 คือ ข�อคําถามท่ี 6 เนื่องจากไม�มีความสอดคล�องกับ

วัตถุประสงค7ท่ีศึกษา จึงไม�ได�นําข�อคําถามดังกล�าวมาใช�เป=นแบบสอบถาม  

ส�วนตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานของเทศบาลตําบลห�างฉัตร อําเภอห�างฉัตร จังหวัด

ลําปาง พบว�า มี 2 ข�อคําถามท่ีมีค�า IOC น�อยกว�า 0.50 คือ ข�อคําถามท่ี 8 และ 13 เนื่องจากไม�มี

ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค7ท่ีศึกษา จึงไม�ได�นําข�อคําถามดังกล�าวมาใช�เป=นแบบสอบถาม 



ประวัติผู
วิจัย 
 
 
ช่ือ – สกุล   นายปริญญา  มีทอง 
วัน เดือน ป�เกิด   21 มิถุนายน 2512 
ท่ีอยู�ป�จจุบัน   36/1 ถ.พระเจ�าทันใจ ซอย 2 ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 
ประวัติการศึกษา      

พ.ศ. 2531 ระดับ ปวช. สาขาวิชาช,างก,อสร�าง วิทยาลัยเทคนิคลําปาง 
พ.ศ. 2533 ระดับ ปวส. สาขาวิชาช,างก,อสร�าง วิทยาลัยภาคพายัพเชียงใหม, 
พ.ศ. 2545  ระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก,อสร�าง                      

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประวัติการทํางาน 
    พ.ศ. 2540 - 2544 หัวหน�าส,วนโยธา อบต.บ�านเอ้ือม 
    พ.ศ. 2544 - 2550  หัวหน�ากองช,าง เทศบาลตําบลแจ�ห,ม จังหวัดลําปาง 

พ.ศ. 2550 - ป7จจุบัน ผู�อํานวยการกองช,าง เทศบาลตําบลห�างฉัตร 
อําเภอห�างฉัตร จังหวัดลําปาง 
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