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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล

ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง   และ เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง  ซ่ึงประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จํานวน 5,774 คน 

ใชกลุมตัวอยางจํานวน 375 คน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ

ไดรับขอมูลกลับคืนมาท้ังหมด โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบวา ประชาชน ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวงอายรุะหวาง 36-50  ป

มากท่ีสุด สวนใหญสมรสแลว และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ  

โดยประกอบอาชีพอยูในภาคเอกชน  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 5,000 - 20,000 บาท 

เปนสวนใหญ  

การมีสวนรวมโดยรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง อยูในระดับมาก  

ปญหาและ ขอเสนอแนะเก่ียวกับ การพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ  

จังหวัดลําปาง  เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอย ตามลําดับ ไดแก  ควรเพ่ิมงบประมาณในการ

พัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบใหมากกวานี้  ควรมีการดําเนินงานพัฒนาท่ีมีความโปรงใสและ

ตรวจสอบได  และควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาใหประชาชนทราบทุกสิ้นเดือน   
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Abstract 

 
This study focused on the participation of local citizens and tried to identify 

involved problems and recommendations in development their social communities 

in Sop Prap sub-district municipality, Sop Prap district, Lampang province. An 

accidental sampling was adopted to create a sample group of 375 residents from the 

population of 5,774 people who live there. A questionnaire approach was applied as 

a tool to collect all data and all responding questionnaires were obtained. All data 

were analyzed, using statistical software and descriptive statistics, by many kinds of 

tools such as frequency, percentage, mean, and standard deviation.  

The required demographic data collected from the questionnaires found that 

most of the respondents who lived in the sub-district were married female, aged 

between 36-50 years old and their education levels were at high school level and 

had occupations in private sector with average monthly income between 5,000 - 

20,000 baht.  

Overall participation levels of the local public in development their 

communities in Sop Prap sub-district municipality, Sop Prap district, Lampang 

province were at high level.  

Problems and recommendations concerning the environmental development 

of citizens in Sop Prap sub-district municipality, Sop Prap district, Lampang province 
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sorted by descending order of frequency summarized that the municipality should 

increase its budgets funding for municipality development, including transparent and 

verifiable activities; and results of operations should be presented to the public at 

acceptable level at the end of each month. 
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บทที่ 1 
 

 

บทนํา 
 
 

ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

แนวคิดในการจัดการส�วนท�องถ่ินของรัฐ โดยการกระจายอํานาจการปกครองสู�ท�องถ่ินใน
ระดับตําบลในรูปแบบองค"กรบริหารส�วนตําบลท่ีจะพัฒนาการดําเนินงานขององค"กรปกครองส�วน
ตําบลให�มีความคล�องตัว และร�วมแก�ไขป*ญหาของประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพนั้นจําเป0นอย�างยิ่ง
ท่ีจะต�องอาศัยป*จจัยด�านการมีส�วนร�วมของประชาชน ดังนั้นการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรใน
การพัฒนาท�องถ่ินเป0นภารกิจหนึ่งท่ีมีความสําคัญไม�ยิ่งหย�อนไปกว�าการพัฒนาท�องถ่ินในด�านอ่ืนๆ 
และนับเป0นยุทธศาสตร"ท่ีสําคัญในการส�งเสริมความเข�มแข็งของชุมชนและสังคมเพ่ือนําไปสู�การร�วม
คิดร�วมทํา และร�วมแก�ไขป*ญหาสังคมในทุกด�าน เพราะถึงแม�หน�าท่ีในการพัฒนาตําบลจะเป0นหน�าท่ี
ของทุกฝ:ายท่ีเก่ียวข�องกับตําบล ท้ังนี้องค"การบริหารส�วนตําบลโดยเฉพาะกรรมการองค"การบริหาร
ส�วนตําบลต�องเป0นผู�มีวิสัยทัศน"ในการพัฒนาจะต�องแสวงหาความร�วมมือส�งเสริมให�ประชาชนใน
ท�องถ่ินให�เกิดความรู�สึกมีส�วนร�วม และจัดเวทีเพ่ือระดมความคิด เพ่ือให�ทุกฝ:ายมีส�วนในการสร�าง
ความเจริญก�าวหน�าให�แก�ท�องถ่ินร�วมกัน รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีผล
ใช�บังคับโดยสมบูรณ"ตั้งแต�วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญฉบับนี้นับเป0นฉบับท่ี 16 ของ
ประเทศไทย ซ่ึงถือว�าเป0นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ท่ีมีการกระจายอํานาจให�ท�องถ่ินพ่ึงตนเองและ
ตัดสินใจในกิจกรรมท�องถ่ินได�เอง โดยองค"กรปกครองท�องถ่ินท้ังหลายมีความเป0นอิสระ ในการกําหนด
นโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอํานาจหน�าท่ีของตน โดยเฉพาะ
สมาชิกสภาท�องถ่ินต�องมาจากการเลือกต้ัง คณะผู�บริหารท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินให�มาจาก           
การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน หรือมาจาก ความเห็นชอบของสภาท�องถ่ิน ในการนี้การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท�องถ่ินและคณะผู�บริหารท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนให�ใช�วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ และการกํากับดูแลองค"กรปกครองท�องถ่ิน หรือ
ประโยชน"ของประเทศเป0นส�วนรวม (คณิน บุญสุวรรณ, 2540 : 328-331) 

ป*จจุบันการแข�งขันทางด�านเศรษฐกิจมีความรุนแรงมากข้ึน ทําให�ประชาชนในท�องถ่ินมี
ต�นทุนค�าใช�จ�ายในการดํารงชีวิตเพ่ิมข้ึน จึงมีผลกระทบท่ีทําให�คนทุกคนต�องปรับเปลี่ยนแนวคิดใน 
การดํารงชีวิตให�สอดคล�องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทําให�ทุกชุมชนต�องพัฒนาและ
ตระหนักว�าจะทําอย�างไรให�คนในชุมชนมีอาชีพ เพ่ือหารายได�มาใช�จ�ายในการดํารงชีวิต ดังนั้นใน
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ชุมชนจึงมีการรวมตัวกันเพ่ือประกอบกิจการในระดับกลุ�มรากหญ�าซ่ึงมีอยู�มากมายท่ีส�วนใหญ�เป0น
กิจการขนาดเล็ก การรวมตัวกันมักจะอยู�ในลักษณะกลุ�มกิจกรรมหรือกลุ�มอาชีพท่ีได�รับการส�งเสริม
จากหน�วยงานต�างๆ และกลุ�มดังกล�าวได�ดําเนินกิจกรรมมีการทํางานช�วยเหลือในลักษณะเครือข�าย
และยังมีป*ญหาท่ีประสบอยู�คือ ยังไม�เป0นท่ียอมรับของหน�วยงานภาครัฐหรือเอกชนอ่ืนๆ เนื่องจากไม�มี
กฎหมายรองรับ การได�รับสนับสนุนจากภาครัฐ ไม�ตรงกับความต�องการท่ีแท�จริง ซ่ึงอาจมีเหตุผลมา
จากข�อมูลกลุ�มเปLาหมายและความต�องการไม�ชัดเจน (กรมส�งเสริมการเกษตร, 2548 : 7) 

เทศบาลตําบลสบปราบเป0นองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง ที่ตั้งอยู�ในท�องที่อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง โดยมีภูมิประเทศเป0นภูเขาและป:าไม�มีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 5,774 คน 
พ้ืนท่ีเป0นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท มีอํานาจหน�าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะและพัฒนาในเขตพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน"สุขของประชาชนในท�องถ่ิน และตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 หมวด 14 มาตรา 283 วรรคแรก กําหนดไว�ว�า �องค"กรปกครองส�วนท�องถิ่นย�อมมีอํานาจ
หน�าท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน"ของประชาชนในท�องถิ่นและ
ย�อมมีความเป0นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน�าท่ีตนเองโดยเฉพาะ โดยต�องคํานึงถึงความสอดคล�องกับการ
พัฒนาจังหวัดและประเทศในส�วนรวมด�วย� ประกอบกับกรอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการและแผนยุทธศาสตร"การพัฒนา เทศบาลตําบลสบปราบจึงได�กําหนดวิสัยทัศน" ยุทธศาสตร"
และแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน รวมท้ังนโยบายคณะผู�บริหาร ด�านการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารให�มีความเสมอภาค สร�างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน 
หลีกเลี่ยงการแตกแยกในองค"กรและชุมชน ซ่ึงเทศบาลตําบลสบปราบได�เน�นการพัฒนาและการทํางาน
เชิงรุกและสร�างสรรค" โดยคํานึงถึงความอยู�ดีมีสุขและประโยชน"ของประชาชนเป0นท่ีต้ัง เสริมสร�างทักษะ
แก�เจ�าหน�าท่ีให�มีจิตสํานึกในการให�บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปร�งใส เป0นธรรมแก�ประชาชน (เทศบาล
ตําบลสบปราบ, 2556 : 8) 
 การพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จะสัมฤทธิ์ผลได�นั้น การมีส�วนร�วม
ของประชาชนต�อการพัฒนาในด�านต�างๆ จึงมีความสําคัญและมีความจําเป0นอย�างยิ่ง ดังนั้นจาก
ความสําคัญและความจําเป0นของการมีส�วนร�วมดังกล�าว และจากการท่ีผู�วิจัยพํานักอยู�ในเขตเทศบาล
ตําบลสบปราบ ผู�วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง เพื่อใช�เป0นประโยชน"ในการศึกษาและ
การพัฒนาต�อไปในอนาคต 
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คําถามหลักของการวิจัย 

คําถามหลักของการวิจัยเกี่ยวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง มี ดังนี้ 

การพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ประชาชนมีส�วนร�วม
โดยรวมมากน�อยเพียงใด 
 

วัตถุประสงค!ของการวิจัย 

 วัตถุประสงค"ของการศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง มีดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 
 2. เพ่ือศึกษาป*ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

จากการศึกษาและผลการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ทําให�ได�สมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 การพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ประชาชนมีส�วนร�วมโดยรวม 
อยู�ในระดับน�อย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปางครั้งนี้ กําหนดขอบเขตการศึกษาไว� 5 ด�าน ดังนี้ 

1. ขอบเขตด�านเนื้อหา ได�แก� ศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

2. ขอบเขตด�านประชากร ได�แก� ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง จํานวน 5,774 คน (ปPสํารวจ 2556) 

3. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี ได�แก� เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
4. ขอบเขตด�านระยะเวลา ได�แก� การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช�เวลาดําเนินการทั้งสิ้น 

จํานวน 8 เดือน ต้ังแต� เดือนมกราคม ถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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5. ขอบเขตด�านรูปแบบการวิจัย ได�แก� การศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ใช�รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) 
 

ประโยชน!ท่ีคาดว'าจะได)รับจากการวิจัย 

ประโยชน"ท่ีคาดว�าจะได�รับจากการวิจัย เรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง มี ดังนี้ 

1. ทําให�ทราบถึงระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

2. ทําให�ทราบถึงป*ญหาข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

3.  นําข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยไปใช�เป0นข�อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาการมีส�วนร�วม
ของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางต�อไป 

 

นิยามศัพท!เฉพาะ 

การมีส�วนร�วม หมายถึง การยินยอมให�ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง เข�ามามีส�วนเก่ียวข�องในการพัฒนา ต้ังแต�กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ 
การร�วมรับผลประโยชน" และการประเมินผลในการเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง  

ประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

การพัฒนา หมายถึง การท่ีประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัด
ลําปาง ได�เข�ามามีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ การร�วมรับผลประโยชน" 
และการประเมินผล ในการพัฒนาอย�างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก�อให�เกิด
ประโยชน"ต�อประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ท้ังทางตรง
และทางอ�อม  

 เทศบาลตําบลสบปราบ หมายถึง ราชการส�วนท�องถ่ิน ในเขตตําบลสบปราบท่ีได�รับการประกาศ
จัดต้ังเป0นเทศบาลตําบล  เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป0นเทศบาล พ.ศ.2542 ซ่ึงได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก ลงวันท่ี
24 กุมภาพันธ" 2542 และให�เรียกชื่อและกําหนดเขตของเทศบาลตามชื่อและเขตของสุขาภิบาลเดิม 
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บทที่ 2 
 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข�อง 
 
 

การค�นคว�าอิสระครั้งนี้ ศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ผู�ศึกษาได�นําองค,ความรู�เก่ียวข�องมาประกอบการศึกษา โดย
แบ�งการศึกษาออกเป0น 4 หัวข�อ ดังนี้ 

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

 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส วนท�องถ่ิน 
1. ความหมายของการปกครองส วนท�องถ่ิน 
โกวิทย, พวงงาม (2549 : 14)  นิยามว�าการปกครองส�วนท�องถ่ินเป0นระบบการปกครองท่ีเป0น

ผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค,การทําหน�าท่ี
ปกครองท�องถ่ินโดยคนในท�องถ่ินนั้น ๆ องค,การนี้จัดต้ังและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต�ก็มีอํานาจใน
การกําหนดนโยบายและควบคุมให�มีการปฏิบัติให�เป0นไปตามนโยบายของตนเอง 

โกวิทย, พวงงาม (2549 : 15) นิยามว�า การปกครองส�วนท�องถ่ิน คือ การให�คนในท�องถ่ินมี
อิสระในการปกครองกันเอง กล�าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในท�องถ่ิน ซ่ึง
แนวคิดดังกล�าวมีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ท่ีหมายถึง 
การท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองให�องค,กรอ่ืน ๆ ท่ีไม�ใช�องค,กรส�วนกลางจัดทําบริการสาธารณะ
บางอย�างภายใต�การกํากับดูแลของรัฐ 

2. วัตถุประสงค'ของการปกครองส วนท�องถ่ิน 
 2.1 ช�วยแบ�งเบาภาระของรัฐบาล ท้ังทางด�านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช�ใน
การดําเนินการในการจัดบริการสาธารณะแทนรัฐบาล 
 2.2 เพ่ือสนองตอบต�อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินอย�างแท�จริง 
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 2.3 เพ่ือให�หน�วยการปกครองส�วนท�องถ่ินเป0นสถาบันท่ีให�การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก�ประชาชน 
 

แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ 
1. ความหมายของการกระจายอํานาจ    
ชูศักด์ิ เท่ียงตรง (2538 : 10) ได�ให�ความหมายของการกระจายอํานาจไว�ว�า �การท่ีรัฐมอบ

อํานาจปกครองบางส�วนให�องค,การอ่ืนจัดทําบริการสาธารณะบางอย�างโดยมีความอิสระตามสมควร        
ไม�ต�องข้ึนอยู�ในความบังคับบัญชา ของราชการบริหารส�วนกลาง เพียงแต�อยู�ในความควบคุมเท�านั้น� 

โกวิทย, พวงงาม (2549 : 21) กล�าวถึง การกระจายอํานาจ (Deconcentration) ไว�ว�าคือการโอน
กิจการบริการสาธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองค,กรปกครองส�วนกลางไปให�ชุมชนซ่ึงต้ังอยู�ในท�องถ่ินต�างๆ 
ของประเทศ หรือหน�วยงานบางหน�วยงานรับผิดชอบจัดทําอย�างเป0นอิสระ จากองค,กรปกครองส�วนกลาง 
ดังนั้นเห็นว�าการกระจายอํานาจมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การกระจายอํานาจสู�ท�องถ่ินหรือการกระจายอํานาจตามอาณาเขต หมายถึง การมอบอํานาจ
ให�ท�องถ่ินจัดทํากิจการหรือบริการสาธารณะบางเรื่องภายในเขตของแต�ละท�องถ่ิน และท�องถ่ินมีอิสระ
ในการปกครองตนเองพอสมควร 

2. การกระจายอํานาจตามบริการหรือการกระจายอํานาจทางเทคนิค หมายถึง การโอนกิจการ
บริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือองค,กรปกครองส�วนกลางไปให�หน�วยงานบางหน�วยงาน
รับผิดชอบจัดทําแยกต�างหากและอย�างเป0นอิสระ โดยปกติแล�วจะเป0นกิจการซ่ึงการจัดทําต�องอาศัย
ความรู�ความชํานาญทางเทคโนโลยีแขนงใดแขนงหนึ่งเป0นพิเศษ เช�น การสื่อสารวิทยุกระจายเสียง 
และโทรทัศน, การผลิตกระแสไฟฟVา เป0นต�น 

โกวิทย, พวงงาม (2549 : 23) เห็นว�า การกระจายอํานาจในมิติหนึ่ง หมายถึงความพยายามท่ี
จะมอบหมายอํานาจหน�าท่ีและความสามารถดําเนินการให�หน�วยงานระดับล�างหรือหน�วยงานอ่ืน  
ส�วนอีกมิติหนึ่งการกระจายอํานาจหมายรวมถึงการมอบอํานาจให�ผู�รับมอบอํานาจกระทําการได� เช�น 
ให�อํานาจตัดสินใจสั่งการให�อํานาจบริหารงานบุคคลเพ่ิมข้ึนให�สามารถใช�จ�ายเงินได�เองภายใน
ขอบเขตท่ีกว�างขวางข้ึน โดยได�แบ�งการกระจายอํานาจออกเป0นการกระจายอํานาจทางการเมืองกับ
การกระจายอํานาจทางการบริหาร 

1. การกระจายอํานาจทางการเมือง หมายถึง การมอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบและ
อํานาจดําเนินการในเชิงระบบ ซ่ึงกระทบโครงสร�างและอํานาจสัมพันธ,ของหน�วยการเมืองการปกครอง 

2. การกระจายอํานาจทางการบริหาร หมายถึง การมอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบและ
อํานาจดําเนินการให�แก�หน�วยงานระดับรองๆ ลงไป ท้ังนี้ โดยมีจุดมุ�งหมายสําคัญท่ีจะให�หน�วยงาน 
แต�ละระดับมีขีดความสามารถตัดสินใจและดําเนินการท่ีจะเป0นได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
นักวิชาการหลายท�านได�นิยาม และให�ความหมายของความคิดเห็นไว�ดังนี้ 
จํานงรักษ, อุดมเศรษฐ, (2529 : 2) ได�ให�คําจํากัดความว�า ความคิดเห็น หมายถึง การตอบสนอง

ของบุคคลจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต�างกัน  
กําจัด สุขเจริญ (2544 : 7) กล�าวว�า ความคิดเห็น หมายถึงความรู�สึกของบุคคลท่ีจะแสดงออกต�อ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากสภาพแวดล�อมต�างๆ ว�าเห็นด�วยหรือไม�เห็นด�วย ความหมายท่ีสอดคล�อง ท่ีกล�าวว�า 
ความคิดเห็นคือ การแสดงออกของบุคคลหรือกลุ�มคนท่ีมีต�อเรื่องใดโดยเฉพาะการพูดหรือการเขียน  
ซ่ึงในการแสดงออกนี้อาศัยพ้ืนความรู�ประสบการณ, และพฤติกรรมระหว�างบุคคล เป0นเครื่องมือใน 
การพิจารณาและประเมินค�า ก�อนท่ีจะมีการตัดสินใจ 
 บุญธรรม คําพอ (2520 : 4-5) ได�ให�ความหมาย ความคิดเห็นว�าเป0น ความคิดเห็นของบุคคล
จะเก่ียวข�องกับคุณสมบัติประจําตัวของแต�ละบุคคลอีกด�วย ซ่ึงคุณสมบัติประจําตัวอย�างเช�น                   
พ้ืนความรู� ประสบการณ,ในการทํางาน และการติดต�อกันระหว�างบุคคล นับเป0นปZจจัยท่ีทําให�บุคคล
และกลุ�มมีความคิดเห็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ท้ังนี้เพราะพ้ืนฐานความรู�เป0นกระบวนการ
สังเกตการณ,ท่ีได�รับจากการศึกษามาเป0นเวลาหลายป[ จะเป0นรากฐานก�อให�เกิดความคิดเห็นต�อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 
 ความสําคัญของความคิดเห็น เป0นการศึกษาความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต�ละคน
จะแสดงความเชื่อและความรู�สึกใดๆ ออกมาโดยการพูด หรือการเขียน เป0นต�น การสํารวจความ
คิดเห็นจะเป0นประโยชน,ต�อการวางนโยบายต�างๆ เพราะจะทําให�การดําเนินการต�างๆ เป0นไปด�วย
ความเรียบร�อย โครงการพัฒนาใดๆ ก็ตาม ถ�าจะให�สําเร็จและบรรลุเปVาหมายอย�างแท�จริงแล�ว ก็คง
จะได�รับความร�วมมือจากประชาชน การเผยแพร�โครงการ และการรับฟZงความคิดเห็นของประชาชน
ต�อโครงการจึงจะเกิดผลดี คือ จะช�วยให�โครงการนั้นสอดคล�องเป0นไปตามความต�องการของท�องถ่ิน 
อันเป0นสิ่งแวดล�อมทางสังคมท่ีใช�ประเมินค�าโครงการ และทําให�ประชาชนเกิดความรู�สึกในการเข�ามา
มีส�วนร�วม ทําให�เกิดการต�อต�านน�อยลง ถ�าสาธารณชนเกิดความสํานึกในการเป0นเจ�าของเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงรักษาไว� ซ่ึงจะเป0นประโยชน,ต�อการวางนโยบายต�างๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายต�างๆ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน รวมท้ังการฝ]กหัดการทํางานด�วย 
 Best (1977 : 28) ได�เสนอแนวทางปฏิบัติในการวัดระดับความคิดเห็น ในการท่ีผู�ใดจะแสดง
ความคิดเห็นออกมานั้น วิธีท่ีใช�โดยท่ัวไป คือ วิธีการตอบแบบสัมภาษณ,และแบบสอบถาม ซ่ึงวิธีการ              
ท่ีง�ายท่ีสุดท่ีจะบอกถึงความคิดเห็นก็คือ การแสดงออกให�เห็นถึงร�อยละของคําตอบในแต�ละข�อความ           
เพราะจะทําให�เห็นว�าความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะใด และจะได�ทําตามข�อคิดเห็นเหล�านี้               
ความคิดเห็นโดยท่ัวไปต�องมีส�วนประกอบ 3 ประการ คือ บุคคลท่ีจะถูกวัดสิ่งเร�าและการตอบสนอง              
การวัดจะออกมาเป0นระดับสูง - ตํ่า มาก - น�อย วิธีวัดความคิดเห็นนั้นโดยมากจะใช�แบบสอบถาม 
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แนวคิดเก่ียวกับการวางแผน 
1. ความหมายของการวางแผน   
เสถียร เหลืองอร�าม (2531 : 10) ได�ให�ความหมายของการวางแผนไว�ว�า เป0นการเลือกวิถีทางใน

อนาคตจากทางเลือกหลายๆ ทางสําหรับท่ีจะให�กิจการท้ังหมดหรือเฉพาะบางแผนงานดําเนินในตาม
วิธีการนั้น การวางแผนเป0นการตัดสินใจล�วงหน�าว�าจะทําอะไร จะทําอย�างไร จะทําเม่ือไร จะให�ใครทํา 
และจะมีวิธีทําอย�างไร การวางแผนจึงเป0นการทํากิจการไปสู�วัตถุประสงค,ท่ีเลือกไว�โดยวิธีท่ีถูกหลัก
ท่ีสุดความสําคัญของการวางแผนพอจะกล�าวได� ดังนี้    

1.1 การวางแผนเป0นหน�าท่ีเตรียมรับสถานการณ,ท่ีไม�แน�นอน 
1.2 การวางแผนทําหน�าท่ี เน�นถึงวัตถุประสงค,ขององค,การ แผนงานโดยลําพังไม�มีส�วนทํา

ให�กิจการประสบความสําเร็จได� การวางแผนมีบทบาทในการเน�นถึงวัตถุประสงค,เพ่ือให�กิจการ
ท้ังหลายมีแนวทางและมีการประสานงานเพ่ือให�ไปสู�วัตถุประสงค,นั้นๆ การไม�มีแผนอาจจะทําให�
กิจกรรมท้ังหลายอย�างซํ้าและซ�อนกัน ขัดกัน หรือไม�มีประโยชน,สําหรับองค,การนั้นเลย 

1.3 การวางแผนเป0นหน�าท่ีท่ีสําคัญอันดับหนึ่ง ไม�ว�าการจัดองค,การ การบัญชา 
งานหรือ การควบคุมงาน ต�างก็มุ�งท่ีจะให�องค,การบรรลุวัตถุประสงค,ท้ังสิ้น แต�การวางแผน

มาเป0นอันดับแรกในการจัดองค,การ 
1.4 การวางแผน เป0นหน�าท่ีของนักจัดการทุกระดับงาน ในระดับการจัดการข้ันสูง 
ลักษณะของการวางแผนก็เป0นไปแบบหนึ่ง ชนิดของแผนก็เป0นแบบกว�างๆ ไม�ละเอียด

มากในระดับการจัดการข้ันตํ่า แผนงานก็จะมีลักษณะละเอียดและจํากัดอยู�ในขอบเขตของงาน 
1.5 การวางแผนทําหน�าท่ี เน�นถึงประสิทธิภาพ การวางแผนชี้ให�เห็นผลดีและรายได�อัน

พึงจะได�จากการดําเนินงานตามวิถีทางหนึ่ง การเลือกแผนงานท่ีสร�างผลดีมากท่ีสุดต�อหน�วยค�าใช�จ�าย
ท่ีเสียไปเป0นพ้ืนฐานของการสร�างประสิทธิภาพทําให�ทรัพยากรและปZจจัยต�างๆ ของกิจการได�ถูก
นําไปใช�อย�างถูกต�องและได�ผลดี 

2. ข้ันตอนของการวางแผน   
เสถียร เหลืองอร�าม (2531 : 15-17) ได�กําหนดข้ันตอนของการวางแผนไว�เป0น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 กําหนดเปVาหมายหรือวัตถุประสงค, ควรจะวิเคราะห,วัตถุประสงค,ได� ดังนี้ 
1. ท�านจะกําหนดวัตถุประสงค, ได�อย�างไร ต�องการทําอะไร มากน�อยเพียงไร เม่ือไร ท่ีไหน และ 

เพราะเหตุใด 
2. ตรวจสอบวัตถุประสงค,หรือเปVาหมาย อีกครั้งว�าดีและเหมาะสมหรือไม� โดยลักษณะของ

วัตถุประสงค,ท่ีดี มีดังนี้ 
2.1 สอดคล�องกับวัตถุประสงค,ใหญ�ขององค,การหรือส�วนราชการนั้นๆ 
2.2 เฉพาะเจาะจงชัดเจน 
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2.3 สามารถท่ีจะปฏิบัติงานได� 
2.4 เหมาะสมแก�เวลาและโอกาสท่ีจะปฏิบัติ ให�บรรลุวัตถุประสงค,นั้น  
2.5 ไม�ขัดต�อกฎหมาย กฎระเบียบข�อบังคับและนโยบายของรัฐบาล 

ข้ันท่ี 2 ศึกษาและวิเคราะห,สถานการณ,ท่ีเป0นอยู�โดยละเอียด จัดให�มีการรวบรวมและวิเคราะห,
ข�อมูลและข�อเท็จจริงต�างๆ ท่ีอยู�ในขณะนั้น เช�น  

1. สถานการณ,เป0นอย�างไร 
2. ปZจจัยต�างๆ ท่ีมีอยู�อะไรบ�าง ปริมาณงานและคุณภาพเป0นอย�างไร 

2.1 คน จํานวนคนเท�าใด มีความชัดเจนในงานหน�าท่ีนั้น หรือไม� 
2.2 วัสดุท่ีมีอยู�มีอะไรบ�าง เช�น สิ่งของและเครื่องมือ เครื่องใช�ต�างๆ ที่มีอยู�แล�วเท�าใด 

อาจจะหาเพ่ิมเติมได�ท่ีไหนเพียงใด 
2.3 เงินมีอยู�แล�วเท�าใด ต�องการใช�เท�าใดและจะหามาได�อย�างไร 
2.4 สถานท่ี สถานท่ีท่ีจะใช�ได� เช�น ตัวอาคาร ท่ีดิน ฯลฯ 
2.5 เวลา จะใช�เวลาดําเนินการมากน�อยเพียงไร อาจจะยืดหยุ�นได� หรือไม� 
2.6 นโยบายของทางราชการ กฎหมายและระเบียบแบบแผนต�างๆ มีอยู�อย�างไร 
2.7 ถ�าจะวางแผนงานในเรื่องดังกล�าวจะมีอุปสรรคอย�างไรบ�าง เป0นต�น 

ข้ันท่ี 3 เริ่มลงมือวางแผน 
1. รู�เปVาหมายแล�ว 
2. ศึกษาข�อมูลและข�อเท็จจริงท่ีจําต�องรู�แล�ว 
3. เริ่มลงมือวางแผนดําเนินงาน เพื่อให�บรรลุเปVาหมายที่พึงประสงค,โดยการวินิจฉัยลงมือ

วางแผนดําเนินงาน นั้นควรใช�คําถามต�างๆ เหล�านี้ช�วยด�วย  
   ข้ันท่ี 4 ดําเนินการตามแผน เม่ือได�ร�างแผนงานเสร็จสิ้นแล�ว ยังต�องจัดให�มีการปฏิบัติงาน

ตามแผน โดยวิธีการ ดังนี้ 
1. จัดให�มีการอํานวยการ สั่งการ และแบ�งงานเป0นส�วนสัด ตามแผนงานท่ีวางไว� 
2. แจ�งให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องกับแผนงานเข�าใจอย�างกระจ�างชัดเจน 
3. กําหนดวิธีประสานงาน 
4. กําหนดวิธีตรวจสอบและควบคุมงาน 
5. ตรวจสอบและประเมินผลงานเป0นระยะ 

 3. องค'ประกอบของแผน 
 ในการวางแผนจําเป0นอย�างยิ่งท่ีผู�เก่ียวข�อง ต�องให�ความสนใจถึงองค,ประกอบของแผน ซ่ึงจะ
บ�งชี้ว�าการวางแผนนั้นๆ เป0นการวางแผนท่ีดีเพียงใด  
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ประชุม รอดประเสริฐ (2535 : 33) ได�จําแนกองค,ประกอบของแผนและการวางแผนท่ีดีไว�
ดังนี้ 
 1. จุดหมาย (ends) เป0นองค,ประกอบท่ีแสดงถึงวัตถุประสงค, ความมุ�งหวัง หรือจุดมุ�งหมาย
ของแผนท่ีได�กําหนดข้ึน โดยอาจชี้ถึงสภาพปZญหาหรือความเป0นมาหรือภูมิหลังท่ีต�องทําให�มีการ
วางแผน และรวมถึงประโยชน,ท่ีจะเกิดข้ึนจากการวางแผน นั้น 

2. วิธีการ (means) เป0นองค,ประกอบท่ีแสดงถึงการนําข�อมูลมาวิเคราะห,แล�วกําหนดเป0น
ทางเลือกไว�หลายทางเลือก เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติให�บรรลุถึงจุดหมาย (Ends) ท่ีได�กําหนดไว�แล�วเป0น
องค,ประกอบแรก 

3. ทรัพยากร (resources) เป0นองค,ประกอบท่ีแสดงถึงประเภทปริมาณและคุณภาพของ
ทรัพยากรเช�น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ, และวิธีการจัดการท่ีจะต�องจัดสรรให�กับวิธีการ หรือทางเลือกท่ี
ได�กําหนดไว�  

4. การนําแผนไปใช� (implementation) เป0นองค,ประกอบท่ีระบุถึงวิธีการหรือการตัดสินใจ
เพ่ือเลือกทางเลือกหรือแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติให�เป0นไปตามแผน และ วัตถุประสงค,ของแผน 
ซ่ึงได�กําหนดไว� ทางเลือกในการดําเนินงานจะต�องมีลักษณะท่ีประหยัดและให�ผลประโยชน,ท่ีเหมาะสม 
จึงจะถือว�าเป0นทางเลือกและการดําเนินงานท่ีดี 

 5. การควบคุมแผน (control) เป0นองค,ประกอบท่ีแสดงถึงการตรวจสอบ และการประเมินผล
การดําเนินงานของแผนว�าเป0นไปด�วยดีมีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด มีปZญหาอุปสรรคอย�างไรบ�าง 
และมีการปรับปรุงหรือหาทางปรับปรุงแก�ไขอย�างไร การควบคุมจะต�องเป0นไปทุกข้ันตอนทุกระยะ
การดําเนินงานและเป0นไรอย�างต�อเนื่อง 

 
4. กระบวนการวางแผนและป.จจัยท่ีมีผลต อความสําเร็จของการวางแผน 

 แม�ว�าผู�ท่ีทําหน�าท่ีวางแผนและจะมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม สามารถวางแผนให�มีองค,ประกอบ
ของแผนท่ีสมบูรณ, ตามแนวคิดพ้ืนฐานของการวางแผนก็ตาม แต�ยังไม�เพียงพอท่ีจะบ�งชี้ถึงประสิทธิผลใน
การวางแผนได� ในส�วนของปZจจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของแผนนั้น  

ประชุม รอดประเสริฐ (2535 : 38-39)  ได�เสนอว�าปZจจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของแผน ได�แก� 
การจัดทําแผนหรือร�างแผนไว�อย�างรอบคอบ การชี้แจงแผนเพ่ือให�เกิดการปรับแผนให�ยืดหยุ�นเพ่ือให�
สามารถดําเนินการได� การนําแผนไปใช�และการควบคุมการดําเนินงานของแผนแต�ละปZจจัยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. การจัดร�างทําแผน (design) หมายถึง การจัดร�างแผนงานให�มีรายละเอียดท่ีสามารถดําเนินการ
ได�โดยบ�งชี้อย�างชัดเจนว�า แผนงานนั้น เป0นแผนอะไร ต�องการทําอะไร ทําอย�างไร ใครเป0นผู�รับผิดชอบท่ี
จะต�องทํา และแผนงานนั้นจะเริ่มทําเม่ือใดและท่ีไหน 



11 

 

 

2. การชี้แจงแผน (communication) เม่ือแผนได�รับการจัดทําหรือร�างข้ึน เป0นท่ีเรียบร�อยแล�ว  
แผนนั้นจะต�องได�รับการชี้แจง ให�ผู�เก่ียวข�องได�รับทราบและเข�าใจโดยละเอียดการชี้แจงแผนให�เป0นท่ี
เข�าใจย�อมทําให�แผนนั้นได�รับการยอมรับการสนับสนุนและง�ายต�อการปฏิบัติ 

3. การปรับแผน (flexibility) เม่ือแผนได�ถูกชี้แจงให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องได�รับทราบแล�ว หากปรากฏว�า
เกิดการวิพากษ,วิจารณ,และผู�เก่ียวข�องได�ชี้ให�เห็นถึงความบกพร�องหรือมีการท�วงติงเสนอแนะหรือ 
คาดว�าจะมีปZญหาเกิดข้ึน แผนนั้นจะต�องได�รับการปรับปรุงหรือให�มาตรการยืดหยุ�นในการนําไปใช�
เพราะหากไม�ปรับแผนให�มีความยืดหยุ�นแล�ว จะเป0นสาเหตุอย�างสําคัญท่ีทําให�แผนเกิดความล�มเหลว
อันจะก�อให�เกิดความเสียหายแก�หน�วยงานได� 

 4. การนําแผนไปใช� (implementation) เมื่อแผนได�รับการปรับปรุงแล�ว แผนก็จะถูก
นําไปใช�ปฏิบัติเพ่ือให�ได�ผลตามท่ีประสงค, อย�างไรก็ดีแผนจะบรรลุถึงความสําเร็จ มากน�อยเพียงใด 
ฝkายบริหารจะต�องให�การสนับสนุนทั้งกําลังคน กําลังทรัพย, และรวมถึงกําลังใจของผู�บริหารเอง
อย�างต�อเนื่อง 

5. การควบคุมแผน (control) เมื่อแผนนําไปใช�แล�ว ทุกฝkายที่เกี่ยวข�อง จะต�องติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลว�าการดําเนินงานตามแผนในแต�ละข้ันตอนมีปZญหา อุปสรรคใดๆ หรือไม� 
หากพบปZญหาจากจุดหนึ่งจุดใดในกระบวนการ ปZญหานั้นจะต�องได�รับการแก�ไขโดยทันท�วงที รวมท้ัง
จะต�องรับฟZงข�อเสนอแนะต�างๆ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของแผนให�ดียิ่งข้ึน 

 
แนวคิดเก่ียวกับงบประมาณ 
1. ความหมายของงบประมาณ 

 สุรเชษฐ, ธีระมณี (2537 : 8) ได�ให�ความหมายของงบประมาณว�าเป0น แผนงานการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศในช�วงระยะเวลาหนึ่งการจัดสรร ทรัพยากรจะอยู�ในลักษณะของการแสวงหา
รายได�จากแหล�งต�างๆ การใช�จ�ายด�านต�างๆ และถ�าการหารายได�ไม�เพียงพอกับการใช�จ�ายก็จะต�อง 
ก�อหนี้สาธารณะ หนี้สาธารณะท่ีอยู�ในงบประมาณจะเป0นหนี้สาธารณะภายในประเทศเท�านั้น โดยไม�
นําหนี้ต�างประเทศมารวมไว� ท้ังนี้ก็เพ่ือเราจะสามารถวิเคราะห,ได�ว�าป[งบประมาณหนึ่งๆ รัฐบาลได�นํา
ทรัพยากรภายในประเทศมาก�อให�เกิดการพัฒนาในด�านต�างๆ ได�มากน�อยเพียงใด แผนการจัดสรร
ทรัพยากร กําหนดข้ึนภายในช�วงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงเรียกป[งบประมาณประเทศไทยป[งบประมาณมี
ระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ป[ โดยเริ่มต�นจากวันท่ี 1 ตุลาคม ไปสิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายนของป[
ถัดไป และเรียกชื่อป[งบประมาณป[ถัดไป เช�น งบประมาณของป[ 2535 เริ่มต�นวันท่ี 1 ตุลาคม 2534 
สิ้นสุดเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2535 เรียกว�า ป[งบประมาณ 2535  

 
 



12 

 

 

2. ความสําคัญของงบประมาณ 
งบประมาณเป0นการรวมทรัพยากรจํานวนมากท่ีสุดของประเทศ และการดําเนินงานเก่ียวกับ

งบประมาณมีผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจโดยส�วนรวม ความสําคัญของงบประมาณสรุปได�ดังนี้คือ 
2.1 ก�อให�เกิดการพัฒนาประเทศ ทางด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอ่ืนๆ จุดประสงค,

ของรัฐบาลท่ีจะก�อให�เกิดการพัฒนาด�านใดมากน�อยเพียงใด ศึกษาได�จากการจัดสรรจํานวนเงินให�แก�
ลักษณะงานต�างๆ เช�น ถ�าป[งบประมาณใดจํานวนเงินท่ีให�แก�ด�านเศรษฐกิจมากท่ีสุด ก็แสดงว�า
ป[งบประมาณนั้นรัฐบาลมีความประสงค,ท่ีจะก�อให�เกิดการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจมากกว�าด�านอ่ืนๆ 
เป0นต�น 

2.2 เป0นสิ่งท่ีใช�คาดคะเนถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้น ประชาชนและธุรกิจอาจใช�
ข�อมูลเพ่ือวางแผนกิจการของตนในอนาคต 

2.3 เป0นเครื่องมือของฝkายนิติบัญญัติท่ีใช�ในการควบคุมฝkายบริหารประเทศท่ีมีระบบ          
การปกครองแบบรัฐสภา สภานิติบัญญัติใช�งบประมาณควบคุมฝkายบริหารใน 2 ลักษณะ คือ ประการ
แรกเป0นช�วงท่ีฝkายบริหารขออนุมัติงบประมาณจากสภา ฝkายบริหารได�ให�คําม่ันสัญญาต�อสภาว�าจะนํา
งบประมาณไปใช�เพ่ือให�นโยบายท่ีเสนอต�อสภาประสบผลสําเร็จ สภาจึงควบคุมได�โดยไม�อนุมัติร�าง
พระราชบัญญัติงบประมาณ ซ่ึงทําให�ฝkายบริหารนั้นล�มไป หรือถ�าอนุมัติสภาก็ควบคุมโดยการต้ังกระทู�
ถามหรือเปlดอภิปรายไม�ไว�วางใจฝkายบริหาร การควบคุมอีกลักษณะหนึ่งคือ ตรวจสอบการใช�จ�ายจาก
เอกสารรายงานต�างๆ  

2.4 เป0นเครื่องมือวัดผล การทํางานของรัฐบาล ผลของการใช�งบประมาณ เพ่ือดําเนินนโยบาย 
ต�างๆ จะเกิดผลประโยชน,แก�ส�วนรวมมากน�อยเพียงใด เราสามารถนํามาเปรียบเทียบระหว�างรัฐบาล        
แต�ละยุคสมัย ซ่ึงจะทําให�ทราบความสามารถของรัฐบาลแต�ละชุดได� 

3. ลักษณะท่ีดีของงบประมาณ 
งบประมาณท่ีดี ควรมีลักษณะ ดังนี้  

3.1. มีความครบถ�วน (comprehensiveness) หมายถึง งบประมาณจะต�องเป0นท่ีรวมเงิน 
ของแผ�นดินไว�ท้ังหมด เพ่ือประโยชน,ในการจัดสรรตามแต�ความสําคัญของงานท่ีรัฐบาลจะต�องกระทํา 
และเพ่ือไม�ให�เกิดการซํ้าซ�อนในการทํางาน  

3.2 หลักการประหยัด หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับงบประมาณ จะต�องก�อให�เกิดการ
ประหยัด ได�แก� การใช�จ�ายจะต�องใช�จ�ายอย�างประหยัดและก�อให�เกิดประโยชน,สูงสุด การแสวงหา
รายได�ต�องดําเนินงานโดยเสียค�าใช�จ�ายน�อยท่ีสุด และการก�อหนี้สาธารณะก็พยายามให�เสียค�าใช�จ�าย
น�อยท่ีสุด 

3.3 หลักการพัฒนา หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับงบประมาณ จะต�องก�อให�เกิดการพัฒนา
ในด�านต�างๆ เช�น การใช�จ�ายทางด�านการลงทุน (capital expenditure) ซ่ึงจะก�อให�เกิดการสะสมทุน 
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(capital formation) การขยายการผลิต การจ�างงาน เป0นต�น ส�วนการแสวงหารายได�จะต�องมีลักษณะ  
ท่ีจูงใจให�เกิดการการขยายการผลิต และการก�อหนี้ก็ควรเป0นไปเพ่ือก�อให�เกิดการพัฒนาประเทศใน
ด�านต�างๆ  

3.4 ระยะเวลาท่ีเหมาะสม หมายถึง ระยะเวลาของป[งบประมาณ ควรมีระยะเวลาพอเหมาะ
และเป0นช�วงระยะเวลาท่ีแน�นอน ป[งบประมาณจะนานเท�าใดข้ึนอยู�กับความเหมาะสมของแต�ละประเทศ 
โดยท่ัวไปมีระยะเวลา 1 ป[ 

4. การกําหนดขนาดของงบประมาณ 
งบประมาณของประเทศต�างๆ ในแต�ละป[งบประมาณ ควรจะมีปริมาณเท�าใด จึงจะเหมาะสม

และจัดสรรให�แก�งานใดมากหรือน�อย มีหลักเกณฑ, ทางวิชาการท่ีใช�ศึกษาดังนี้  คือ  
4.1 หลักผลประโยชน,สูงสุด ตามหลักเกณฑ,นี้  มีแนวคิดว�าการใช�จ�ายของรัฐจะก�อให�เกิด

ผลประโยชน,แก�บุคคลกลุ�มหนึ่งหรือหลายกลุ�ม ในขณะเดียวกันเงินท่ีรัฐนํามาใช�จ�ายนี้ได�มาจาก                
การเก็บภาษีอากรและรายได�ท่ีไม�ใช�ภาษีอากร ซ่ึงทําให�บุคคลกลุ�มหนึ่งหรือหลายกลุ�มเสียประโยชน, 
ดังนั้น ขนาดงบประมาณท่ีเหมาะสมควรจะมีปริมาณท่ีทําให�ปริมาณผลได�มีมากกว�าปริมาณผลเสีย 
หรือก�อให�เกิดผลประโยชน,สูงสุด 

4.2 คํานึงถึงหน�าท่ีหลักของรัฐ ตามหลักเกณฑ,นี้ยืดถือหน�าท่ีหน�าท่ีหลักหรือหน�าท่ีท่ี
สําคัญของรัฐท่ีจะต�องกระทําในขณะนั้นคืออะไรแล�วจึงคํานวณ ค�าใช�จ�ายท่ีจะทําให�สามารถกระทํา
หน�าท่ีดังกล�าวให�บรรลุผลสําเร็จผลจากการคํานวณจะทําให�ทราบขนาดของงบประมาณได� 

4.3 ทฤษฎีการแสวงหาคะแนนเสียงสูงสุด ตามหลักเกณฑ,นี้อาศัยเหตุผลทางด�านการเมือง
เพ่ือจะรักษาคะแนนเสียงของพรรคการเมืองท่ีเป0นรัฐบาล การกําหนดขนาดของงบประมาณจะ
กําหนดจากค�าใช�จ�ายท้ังหลายท่ีจะสร�างความพอในให�แก�ประชาชนจํานวนมาก ซ่ึงจะทําให�ได�รับ
คะแนนนิยมในการเลือกต้ังครั้งต�อไป 

4.4 ทฤษฎีการต�อรองตามทฤษฎีนี้ขนาดของงบประมาณ เกิดจากการประนีประนอมกัน  
การแบ�งปZนผลประโยชน,ซ่ึงกันและกัน ระหว�างกลุ�มผลประโยชน,ต�างๆ ทําให�ได�ขนาดของงบประมาณท่ีจะ
ทําให�กลุ�มต�างๆ พอใจ 

4.5 ปZจจัยทางด�านกฎหมาย (Legel base) ได�แก� กฎ ระเบียบต�างๆ ท่ีบังคับให�การดําเนินงาน
เก่ียวกับงบประมาณเป0นไปตามแนวทางท่ีกําหนด เช�น การแสวงหารายได�จะต�องเก็บจากแหล�งต�างๆ  
ท่ีกฎหมายระบุเท�านั้น การใช�จ�ายและการก�อหนี้ก็ต�องเป0นไปตามกฎระเบียบของเรื่องดังกล�าว 

4.6 ปZจจัยทางด�านเศรษฐกิจ (economic base) ได�แก� สภาพและปZญหาเศรษฐกิจปZจจุบัน
และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้น รัฐบาลจึงต�องศึกษาวิเคราะห,และใช�งบประมาณเป0นเครื่องในการ
แก�ไขปZญหาเหล�านั้นในทางกลับกันสภาพและปZญหาทางเศรษฐกิจจะทําให�งบประมาณต�องเปลี่ยนแปลง
ตามไปด�วย 
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4.7 ปZจจัยทางด�านสังคม (social base) ได�แก� สภาพและปZญหาทางสังคมท่ีรัฐบาลจะต�อง 
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือแก�ไขและวางแผนท่ีจะสร�างความผาสุกให�เกิดข้ึนในสังคม 

4.8 ปZจจัยทางด�านประวัติศาสตร, (historical base) ได�แก� แนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับ
งบประมาณในอดีตท่ีผ�านมา สามารถนํามาใช�เป0นข�อมูลในการวางแผนและจัดทํางบประมาณในอนาคต 
เช�น ป[งบประมาณท่ีผ�านมารัฐบาลกู�มาก ป[งบประมาณต�อไปจะต�องมีภาระต�องชําระคืนเงินต�นและ
ดอกเบ้ีย ทําให�กู�ได�น�อยลง เป0นต�น 

5. ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วยวิธีการ
งบประมาณขององค'กรปกครองส วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541  
     งบประมาณรายจ�ายประจําป[และงบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม มีข้ันตอนการจัดทํา ดังนี้ 

5.1 หัวหน�าหน�วยงานต�างๆ ขององค,การบริหารส�วนตําบล กองหรือฝkายรวบรวมประมาณ
การรายรับ และประมาณการรายจ�ายของงานภายในกอง หรือฝkายท่ีรับผิดชอบเสนอต�อเจ�าหน�าท่ี
งบประมาณ (ปลัด อบต.) 

5.2 หัวหน�าหน�วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต�างๆ ของทุกหน�วยงานเพ่ือ
ใช�ประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต�อเจ�าหน�าท่ีงบประมาณ (ปลัด อบต.) 

5.3 เจ�าหน�าท่ีงบประมาณ (ปลัด อบต.) ทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห,แก�ไขงบประมาณ
ในข้ันต�นเพ่ือให�ถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และเป0นไปตามแผนพัฒนาขององค,กร 
ปกครองส�วนท�องถ่ิน แล�วนําเสนอต�อคณะผู�บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติให�ตั้งยอดเงินงบประมาณ 

5.4 เจ�าหน�าท่ีงบประมาณ (ปลัด อบต.) รวบรวมแล�วจัดทําเป0นร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายเสนอต�อคณะผู�บริหารท�องถ่ินอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะบริหารท�องถ่ินได�นําเสนอต�อสภาท�องถ่ิน 
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

5.5 ข้ันตอนการพิจารณาของสภาท�องถ่ินในการให�ความเห็นชอบร�างงบประมาณรายจ�าย 
5.6 เสนอต�อนายอําเภออนุมัติ 
5.7 เม่ือนายอําเภออนุมัติแล�วต�องประกาศใช� 

แนวคิดเก่ียวกับป.จจัยท่ีมีอิทธิพลต อการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
วรเดช จันทรศร (2548 : 31) ได�กล�าวถึงปZจจัยที่มีอิทธิพลต�อการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ประกอบด�วย 
1. ปZจจัยด�านนโยบาย ประกอบด�วย ความแตกต�างในประเภทของนโยบายความสามารถใน

การแก�ไขปZญหาของนโยบาย ความสามารถของนโยบายในการกําหนดโครงสร�างการปฏิบัติงาน  
ความชัดเจนของวัตถุประสงค,และเปVาหมายของนโยบาย มีทฤษฎีท่ีเหมาะสม รองรับสอดคล�องกับ
ความต�องการของกลุ�มเปVาหมายสอดคล�องกับนโยบายจากส�วนกลางและนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
สอดคล�องกับความเป0นจริงมีการกําหนดตัวชี้วัดและมาตรฐานของการบรรลุผลสําเร็จไว�อย�างชัดเจน 
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การปฏิบัติตามนโยบายสามารถทําให�เกิดการบรรลุตามเปVาหมายและการนํานโยบายมาทดลองใช�ใน
กลุ�มเปVาหมายบางส�วน 

2. ปZจจัยด�านการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน (การสื่อสารและกิจกรรมส�งเสริม 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ) ประกอบด�วย ข้ันตอนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน ความสอดคล�องของ
โครงการท่ีมีต�อเปVาหมายและวัตถุประสงค,ของนโยบายหลัก วิธีการปฏิบัติงานสามารถเข�าใจได�ง�าย 
การกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงาน การกําหนดบทลงโทษและการให�รางวัล และการจัดสรรอํานาจ
หน�าท่ี 

3. ปZจจัยด�านทรัพยากร ประกอบด�วย ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงินความพร�อม
ด�านวัสดุอุปกรณ, เครื่องเครื่องใช�และสถานท่ีความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน 
และการกระจายทรัพยากรไปยังหน�วยงานต�างๆ  

4. ปZจจัยด�านองค,การหรือหน�วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด�วย ลักษณะโครงสร�าง
องค,การ ความสามารถในการยืนหยัดขององค,การความซับซ�อนของปฏิสัมพันธ,และเครือข�ายภายใน
องค,การ ความยืดหยุ�นของการปฏิบัติงาน กฎระเบียบในการดําเนินงานขององค,การ จํานวนบุคลากร 
ลักษณะของกระบวนการติดต�อสื่อสารภายในองค,การสมรรถนะในการนํานโยบายไปปฏิบัติในอดีต  
ความเป0นทางการปฏิสัมพันธ,ภายในองค,การและการประสานงาน ระบบการสื่อสารท่ีเป0นแบบเปlด 
ลักษณะการเรียนรู�ขององค,การ และการกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน 

5. ปZจจัยด�านผู�บริหารและผู�กําหนดนโยบาย ประกอบด�วย ภาวะผู�นําของผู�บริหาร ทักษะ
และความเข�าใจด�านการบริหารงาน อํานาจหน�าท่ีของผู�บริหาร ความซับซ�อนของกระบวนการ
ตัดสินใจ การสนับสนุนของผู�บริหาร การเข�าไปมีส�วนร�วมของผู�บริหาร ระดับความเข�าใจในสภาพ
ความเป0นจริงในการให�บริการของผู�บริหารหรือผู�กําหนดนโยบาย ความสามารถในการสร�างแรงจูงใจให�
ผู�ปฏิบัติงาน การสร�างให�เกิดความผูกพันต�อสมาชิกในองค,การด�วยกัน และความสามารถของผู�บริหาร
ในการแก�ไขปZญหาความล�าช�าท่ีเกิดข้ึน 

6. ปZจจัยด�านบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน ประกอบด�วย การคัดสรรเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน
บุคลิกภาพของผู�ปฏิบัติ ทัศนคติท่ีมีต�อนโยบาย ทักษะการดําเนินงานและความรู�ความสามารถ          
ระดับการยอมรับในเปVาหมายและวัตถุประสงค,ของนโยบาย ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ทิศทางใน
การตอบสนองต�อนโยบายของผู�ปฏิบัติ ความสามารถในการทํางานเป0นทีม ความจงรักภักดีต�อ
องค,การ ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนต�อผู�ปฏิบัติงาน ความสามารถในการปรับตัวต�อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากนโยบาย ความสามารถในการเจรจาต�อรอง ความสามารถในการเรียนรู�  
จากประสบการณ, และบุคลการได�รับการฝ]กอบรม 

7. ปZจจัยด�านสภาพแวดล�อม ประกอบด�วย ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยี ผลกระทบจากการต�อต�านและคัดค�านนโยบายจากฝkายต�างๆ ผลกระทบต�อศีลธรรม
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ของสังคมการสนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย การสนับสนุนจากหน�วยงานส�วนกลางของรัฐ   
และหน�วยงานส�วนท�องถ่ิน การเข�าไปมีส�วนร�วมของบุคคลภายนอก ความสนใจของสื่อมวลชนต�อ
ปZญหาท่ีเกิดข้ึน และทิศทางของความสัมพันธ,ระหว�างสภาพแวดล�อมของนโยบายและการนําไปปฏิบัติ 

8. ปZจจัยด�านกลุ�มเปVาหมายและประชาชนผู�รับบริการ ประกอบด�วย ทัศนคติท่ีมีต�อนโยบาย 
การสนับสนุนจากประชาชน และความเข�าใจในประโยชน,ท่ีได�รับและผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน 

9. ปZจจัยด�านการประสานงานและความร�วมมือ ประกอบด�วย ความสามารถในการประสานงาน
ระหว�างฝkายต�างๆ หรือ องค,การท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความเท่ียงตรง สมํ่าเสมอของ
การสื่อสารระหว�างองค,การ จํานวนหน�วยงานท่ีเข�ามาเก่ียวข�อง และความร�วมมือระหว�างหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 

10. ปZจจัยด�านการประชาสัมพันธ, ประกอบด�วย รูปแบบของสื่อสารท่ีใช�ในการประชาสัมพันธ,
และการและการติดต�อสื่อสาร และผลกระทบจากการประชาสัมพันธ,ท่ีมีต�อการปฏิบัติงานและ
กลุ�มเปVาหมาย 

11. ปZจจัยด�านการวางแผนและการควบคุม ประกอบด�วย ประสิทธิภาพในการดําเนินการ
ควบคุมวิธีการควบคุม ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการในการกระตุ�นส�งเสริม และ
ผลกระทบต�อบุคลากรผู�ปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการนํามาตรการในการควบคุมมาใช� 

12. ปZจจัยด�านมาตรการในการตรวจตราและประเมินผล ประกอบด�วย การประเมินผล
สะท�อนกลับท่ีอยู�ในกระบวนการวางแผนและการออกแบบแผนงาน/โครงการ และการประเมินผล
โครงการหรือนโยบายท่ีกําลังดําเนินอยู� 

แนวคิดการประสานงาน 
1. ความหมายของการประสานงาน  
บุณยรงค,  นิลวงศ, (2537 : 8) ได�ให�ความหมายของการประสานงานว�า คือ การดําเนินการท่ี

ร�วมกันทํางานของผู�ปฏิบัติงานทุกฝkายมีการตรวจตราปฏิบัติงานให�บรรลุเปVาหมายตามท่ีต�องการมี
ลักษณะการทํางานเป0นกลุ�ม เป0นคณะ มีความเข�าใจ ร�วมมือ โดยปฏิบัติมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

2. ความยุ งยากในการประสานงาน 
 บุณยรงค,  นิลวงศ, (2537 : 14) ได�ชี้ให�เห็นความยากและความซับซ�อนในการประสานงาน ดังนี้ 

2.1 ความแตกต�างในความคิดเห็นในเปVาหมายของการปฏิบัติงานบุคคลท่ีอยู�ในแผนก 
หรือหน�วยงานต�างกันจะมีแนวความคิดและทัศนคติท่ีแตกต�างกันถึงความมุ�งหวังและเปVาหมายใน  
การปฏิบัติงาน เช�น กองคลังเห็นอย�างหนึ่ง สํานักเลขานุการเห็นอย�างหนึ่ง กองการเจ�าหน�าท่ีเห็นไป
อีกอย�างหนึ่ง ฯลฯ เป0นต�น 
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2.2 ความคิดเห็นแตกต�างเก่ียวกับการให�ความสําคัญของเวลาในการแก�ไขปZญหาบุคคล
อาจมีความคิดเห็นแตกต�างกันไปตามลักษณะงานของตนท่ีรับผิดชอบ เช�น บุคคลในกองหนึ่งอาจ          
เห็นควรให�แก�ไขในทันที โดยใช�ระยะเวลาอันสั้น แต�หน�วยงานอ่ืน อาจเห็นให�รอไว�ก�อน 

2.3 ความแตกต�างเก่ียวกับการให�ความสัมพันธ,ระหว�างบุคคลในองค,การหรือหน�วยงาน
บางอย�าง เช�น กองคลัง อาจจะต�องมีการติดต�อสื่อสารโดยเร�งด�วน ต�องตัดสินใจอย�างรวดเร็ว แต�กอง
วิชาการและแผนงานอาจดําเนินการมีการติดต�ออย�างสบายๆ 

2.4 ความแตกต�างเก่ียวกับความเป0นระเบียบแบบแผน หน�วยงานแต�ละหน�วยหรือแผนกการ 
กองแต�ละกอง อาจมีวิธีการและมาตรฐานปฏิบัติงานท่ีแตกต�างกัน 
 3. การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม มีประสิทธิภาพ 

เราจะทราบอย�างไรว�า การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม�มีประสิทธิภาพ นั้นจะมี
เง่ือนไขของการประสานงานท่ีดีดังนี้ 

3.1 แต�ละส�วนของหน�วยงานหรือแผนการจะต�องประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ มีการรับช�วง
งานกันเป0นทอดๆ ไป 

3.2 ในแต�ละส�วนของหน�วยงานจะต�องมีแนวทางปฏิบัติท่ีแน�นอนและแต�ละส�วนของ
หน�วยงานจะต�องรู�หน�าท่ีของตนเองว�าจะประสานงานกับหน�วยอ่ืนอย�างไรเป0นหน�าท่ีท่ีแน�ชัดแผนงาน
ของแต�ละส�วนของหน�วยงานจะต�องทันสมัยอยู�เสมอ  

3.3 ความขัดแย�งระหว�างส�วนของหน�วยงาน จะต�องได�รับการแก�ไขโดยมีประสิทธิภาพ
ความขัดแย�งท่ียังไม�ได�รับการแก�ไขภายในหน�วยงานหรือองค,การได�รับการยอมรับว�า เป0นสัญญาณ
ของการประสานงานท่ีไม�มีประสิทธิภาพ 

3.4 ผลดีของการประสานงาน การประสานงานมีความสําคัญผลดีของการประสานงานคือ 
ขจัดข�อขัดแย�งและการซํ้าซ�อนกัน ช�วยให�เกิดเอกภาพในการบริหารงาน งานบรรลุเปVาหมายโดยมี
ประสิทธิภาพก�อให�เกิดความรับผิดชอบข้ึนแต�ละหน�วยงาน เป0นสื่อสัมพันธ,เชื่อมโยงการบริหารงาน 

ป.จจัยในการบริหารงาน 
 ปZจจัยในการบริหารงานมีองค,ประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. คนหรือบุคคล (man) เป0นปZจจัยท่ีสําคัญของการบริหารงานหน�วยงานหรือองค,การต�างๆ 
จําเป0นต�องมีคนท่ีปฏิบัติงาน ผลงานท่ีดีจะออกมาได� ต�องประกอบด�วยบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต�อองค,การหรือหน�วยงานนั้นๆ  

2. เงิน (money) หน�วยงานจําเป0นท่ีจะต�องมีงบประมาณเพ่ือการบริหารงาน หากขาดเงิน
ขาดงบประมาณ การบริหารงานของหน�วยงานก็ยากท่ีจะบรรลุเปVาหมาย 

3. ทรัพยากรหรือวัตถุ (material) การบริหารจําเป0นต�องมีวัสดุอุปกรณ,หรือ ทรัพยากรใน 
การบริหาร หากหน�วยงานขาดวัสดุ อุปกรณ,หรือทรัพยากรในการบริหารแล�วก็ย�อมจะเป0นอุปสรรค 
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หรือก�อให�เกิดปZญหาในการบริหารงาน ฉะนั้นทรัพยากรในการบริหารซ่ึงเป0นปZจจัยพ้ืนฐานในการ
บริหารงาน 

1. การจัดการ (management) การบริหารจําเป0นต�องมีการทํางานท่ีเป0นระบบ มีการจัดการ          
ท่ีดี แบ�งแยกหน�าท่ีความรับผิดชอบ การควบคุม ตรวจสอบรายงานเป0นไปอย�างมีระบบมีข้ันตอน              
มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติท่ีแน�ชัด 

สรุปปZจจัยในการบริหารมีองค,ประกอบท่ีสําคัญอยู� 4 ประการ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ,และ

การจัดการ (4M�s = Man, Money, Material and Management)  

แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะเป0นการบริการประชาชนซ่ึงได�มีผู�นิยามความหมายไว�มากมายดังนี้ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538 : 1) กล�าวว�ากิจกรรมทุกประเภทไม�ว�าจะเป0นระดับใดหรือดําเนินการ

โดยหน�วยงานใดล�วนมาจากความคิดอันเป0นกรอบนําทางว�าควรจะทําอะไรเม่ือใดท่ีไหนโดยใครการ
ดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลเช�นกันเริ่มมาจากความคิดหรือเจตนารมณ,แล�วค�อยๆชัดเจนข้ึนจน
กลายเป0นกรอบกําหนดทิศทางและแนวทางดําเนินกิจกรรมต�างๆของรัฐบาลซ่ึงในความหมายกว�าง          
ก็คือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายสาธารณะ (Public Policy)นั่นเอง 

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

1. การพิจารณานโยบายสาธารณะในแง�ท่ีเป0นกิจกรรมของรัฐบาล (Activities) ซ่ึงลักษณะ
เช�นนี้เรียกว�าเป0นความหมายแบบกว�างเช�น Thomas R.Dyeให�ความหมายว�านโยบายสาธารณะคือสิ่ง
ใดก็ตามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือเลือกท่ีจะไม�กระทํา Ira Sharkans อธิบายว�าเป0นกิจกรรมต�างๆ
ที่รัฐบาลจัดทําขึ้นเช�นการบริการสาธารณะการออกกฎหมายและการบังคับใช�กฎหมายต�างๆ
การควบคุมกิจกรรมของบุคคลหรือธุรกิจเอกชนการจัดพิธีกรรมอันถือว�าเป0นสัญลักษณ,ของสังคมหรือ
แต�การควบคุมกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนๆ James E.Andersonให�ความหมายว�าเป0นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือสนองตอบต�อปZญหาต�างๆท่ีเกิดข้ึนหรืออีกนัยหนึ่งคือแนวทางท่ีรัฐบาล
หรือองค,กรของรัฐบาลกําหนดขึ้นเพื่อแก�ไขปZญหานั่นเองและความหมายของ David Easton 
(1971:180) ซ่ึงเป0นท่ีนิยมในการวิเคราะห,ระบบการเมืองคือการจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณค�าให�กับสังคมซ่ึงเป0น
การเน�นการจัดสรรคุณค�าต�างๆของสังคมที่มีผลบังคับตามกฎหมายหากผู�ใดไม�ปฏิบัติตามก็จะมี
ความผิดและท่ีว�าเพ่ือสังคมในความหมายก็คือรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรืองดเว�นท่ีจะกระทําตาม
ค�านิยมและความเชื่อของตนทั้งนี้ก็เพื่อส�วนรวมและศุภชัยยาวะประภาษ (2533 : 3 - 4) ได�ให�
ความหมายโดยสรุปของนโยบายสาธารณะว�า �เป0นแนวทางในการดําเนินอยู�ในปZจจุบันและกิจกรรมท่ี
คาดว�าจะเกิดในอนาคตในทางปฏิบัติคือเป0นทางเลือกท่ีรัฐบาลได�กําหนดข้ึนเพ่ือแก�ไขปZญหาและ
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ทางเลือกนี้มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงมากน�อยเพียงใดย�อมข้ึนอยู�กับผู�กําหนดทางเลือกและระดับ
ความซับซ�อนของปZญหา� 

2. การใช�ความหมายนโยบายสาธารณะในแง�ท่ีเป0นแนวทางในการปฏิบัติงาน (Means) ของ
รัฐบาลซ่ึงเป0นความหมายท่ีแคบลงกว�าความหมายแรกเช�น Harold D.Lasswellและ Abraham Kaplan 
ให�ความหมายว�าเป0นแผนงานโครงการท่ีกําหนดข้ึนมาอันประกอบด�วยเปVาหมายคุณค�าและการปฏิบัติ
ต�างๆส�วน Carl J.Friedrichอธิบายว�าเป0นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคลกลุ�มบุคคลหรือของรัฐ 
ท่ีมุ�งความสําเร็จตามเปVาหมายและวัตถุประสงค,ท่ีได�มีการกําหนดไว� 

กล�าวโดยสรุปนโยบายสาธารณะคือนโยบายท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยรัฐบาลซ่ึงอาจจะเป0นองค,กรหรือ
ตัวบุคคลท่ีมีอํานาจหน�าท่ีโดยตรงตามกฎหมายภายใต�ระบบการเมืองนั้นๆ ท้ังนี้นโยบายสาธารณะจะ
ครอบงําต้ังแต�สิ่งท่ีรัฐบาลต้ังใจว�าจะกระทําหรือไม�กระทําการตัดสินใจของรัฐบาลในการแบ�งสรร
ทรัพยากรหรือคุณค�าต�างๆในสังคมกิจกรรมหรือการกระทําต�างๆของรัฐบาลรวมถึงผลผลิตและ
ผลลัพธ,ท่ีเกิดข้ึนจริงอันเป0นสิ่งท่ีเกิดข้ึนติดตามมาจากการดําเนินงานของรัฐบาล 

องค'ประกอบของนโยบายสาธารณะ 
Line burry (อ�างในสมพร เฟ��องจันทร,, 2539: 16) กล�าวว�านโยบายสาธารณะเป0นแนวทาง

ปฏิบัติท่ีมีขอบเขตครอบคลุมอย�างกว�างขวางต้ังแต�การกําหนดนโยบายการนํานโยบายไปปฏิบัติจนถึง
การประเมินผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน Line burry กล�าวว�ามีการจําแนกออกเป0น 5 ประการ ดังนี้ 

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�างๆท่ีต�องเลือกนํามาปฏิบัติและการปฏิบัติดังกล�าว

นี้จําเป0นต�องให�สอดคล�องท้ังเง่ือนเวลาและสถานท่ี 
4. นโยบายต�องมีการประกาศให�บุคคลท่ัวไปรับรู�หรือรับทราบซ่ึงการประกาศดังกล�าวอาจ

ออกมาในรูปจัดการพิมพ,อย�างเป0นงานเป0นการแถลงต�อรัฐสภาหรือการแถลงข�าวผ�านทางสื่อมวลชน         
เป0นต�น 

5. นโยบายต�องมีการดําเนินการปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนของการกระทําท่ีได�ตัดสินใจไว�แล�ว 
แนวทางศึกษานโยบายสาธารณะ 
Hogwood และ Gunn (อ�างในสมพร เฟ��องจันทร,, 2539: 7 - 8) ได�อธิบายการศึกษาการกําหนด

นโยบายสาธารณะว�ามีแนวทางจํานวน 6 แนวทางดังนี้ 
1. การศึกษาเนื้อหาของนโยบาย (Policy Content) เป0นลักษณะพิเศษของการศึกษา

นโยบายทางสังคมและการบริหารจุดเน�นคือดูท่ีมาจุดมุ�งหมายและการดําเนินงานของนโยบายอย�างหนึ่ง
อย�างใดเช�นการเคหะการศึกษาสาธารณสุขเป0นต�นการศึกษาแบบนี้ช�วยให�ผู�กําหนดนโยบายมีข�อมูลใน
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แต�ละด�านได�สมบูรณ,อย�างไรก็ตามการศึกษาเช�นนี้มักจะเป0นการศึกษารายกรณีและเป0นการศึกษาใน
แบบพรรณนาความเป0นหลัก 

2. การศึกษากระบวนการของนโยบาย (Policy Process) เป0นการศึกษาเพ่ือดูว�าแท�ท่ีจริงแล�ว
การกําหนดนโยบายนั้นมีกระบวนการจัดทําอย�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�ายหรือดัชนีของผลผลิตของนโยบายโดยท่ัวไปการศึกษาแนวนี้มักนําเอา
เครื่องมือทางสถิติต�างๆมาใช�กับตัวแปรทางนโยบายไม�ว�าตัวแปรนั้นๆจะเป0นตัวแปรทางด�านเศรษฐกิจ
ทางสังคมหรือทางการเมืองก็ตาม 

4. การศึกษาด�านการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) กล�าวคือเพ่ือเป0นการประเมิน
แต�ละนโยบายนั้นได�บรรลุจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดหรือท่ีวางไว�เพียงใดการประเมินนโยบายนับว�าเป0น
สาขาหนึ่งของการศึกษานโยบายสาธารณะท่ีได�รับความสนใจและศึกษาอย�างกว�างขวางจุดหมายหลัก
ก็คือความพยายามท่ีจะปรับปรุงความเข�าใจของคนเราต�อปZจจัยท่ีเป0นตัวก�อรูปของนโยบายรวมท้ัง
ข�อมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเป0นต�อการกําหนดนโยบายในอนาคตดังนั้นการผลิตข�อมูลและข�าวสารท่ีได�จากการ
ประเมินนโยบายจึงเป0นส�วนสําคัญในกระบวนการนโยบายโดยเฉพาะอย�างยิ่งการกําหนดนโยบาย
ใหม�ๆนอกจากนี้การประเมินนโยบายยังแตกต�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�ปZญหานโยบาย
นั้นๆได�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�ไขปZญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมโดยการตัดสินใจและการพูดนั้นอาจ
กระทําอย�างเป0นระบบหรือไม�ก็ได�กรณีท่ีทําอย�างเป0นระบบย�อมเป0นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการทางการเมืองส�วนในความหมายท่ีแคบลงมาYehezkelDrorซ่ึงเป0นผู�ริเริ่ม
แนวคิดท่ีว�าการกําหนดนโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจนโยบายหัวใจสําคัญของการกําหนด
นโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจ(Decision Making) ดังนั้นกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะจึง
เป0นกระบวนการท่ีคล�ายคลึงกับการตัดสินใจส�วน Charles E.Lindblomได�ให�ความคิดว�าการกําหนด
นโยบายสาธารณะเป0นกระบวนการทางการเมืองเป0นการต�อสู�ของกลุ�มผู�มีความคิดขัดแย�งในบางกรณี
เป0นเรื่องของการต�อรองและหาลู�ทางในการตกลงประนีประนอมกันระหว�างกลุ�มอิทธิพลหรือศูนย,รวม
อํานาจต�างๆในระบบการเมือง 

แม�ว�าการนิยามความหมายของการกําหนดนโยบายสาธารณะอย�างกว�างจะสะท�อนให�เห็น
ความจริงของการกําหนดนโยบายในหลายระดับและบ�อยครั้งท่ีการกําหนดนโยบายเหล�านั้นเป0นไป
ตามวิจารณญาณของผู�มีอํานาจหน�าท่ีในการกําหนดนโยบายแต�โดยท่ีปZจจุบันนี้อิทธิพลท่ีปZจจัย
สภาพแวดล�อมต�างๆมีต�อการกําหนดนโยบายนั้นมีมากข้ึนการกําหนดนโยบายตามความหมายกว�าง 
จึงไม�อาจเป0นหลักประกันความถูกต�องเหมาะสมของนโยบายได�ดังนั้นปZจจุบันความสนใจในการศึกษา
ผู�กําหนดนโยบาย (Policy Maker) มีมากข้ึนด�วยความหวังว�าจะมีส�วนช�วยให�การตัดสินตกลงใจยึดถือ
แนวทางท่ีมีเหตุผลมากข้ึนความพยายามในการมองหาวิธีการท่ีจะช�วยให�การกําหนดนโยบายของรัฐ
บรรลุเปVาหมายในการท่ีจะตอบสนองของสังคมด�วยการใช�กลไกหลายอย�างท่ีมีอยู�มาใช�ให�เป0น
ประโยชน,และสอดคล�องกับคุณค�าต�างๆของสังคม 

ในการกําหนดนโยบายผู�มีอํานาจหน�าท่ีไม�ว�าจะเป0นระดับรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท�องถ่ินอาจ
เป0นผู�กําหนดขึ้นมาเองก็ได�ในลักษณะเช�นนี้เรียกว�าเป0นการกําหนดนโยบายจากเบื้องบนลงสู�ล�าง                
(Top - Down) ในอีกลักษณะหนึ่งอาจมอบหมายลงไปให�หน�วยงานของระบบราชการในระดับต�างๆ
เป0นผู�จัดทําและเสนอแนะขึ้นมาตามลําดับขั้นจนถึงผู�มีอํานาจหน�าที่ในการกําหนดนโยบายนั้นๆ
ลักษณะเช�นนี้เป0นการกําหนดนโยบายจากเบื้องล�างสู�เบื้องบน (Bottom - Up) นอกจากนี้ยังอาจ
จัดต้ังหน�วยชํานาญการพิเศษข้ึนทําหน�าท่ีในการจัดทําข�อเสนอนโยบายเพ่ือการตัดสินใจก็ได� 

นอกเหนือไปจากข�างต�นแล�วผู�วิจัยขอนําเอาแนวคิดว�าด�วยการนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงถือเป0น
ข้ันตอนสําคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะมากล�าวถึงนั้นเพราะถึงแม�จะมีนโยบายท่ีดีและผ�าน
การกําหนดมาอย�างถูกต�องตามหลักวิชาก็ตามแต�หากนํานโยบายไปปฏิบัติแล�วประสบความล�มเหลว 
ก็ย�อมไม�เกิดประโยชน,อันใดแต�กลับจะทําให�ต�องสูญเสียทรัพยากรต�างๆของประเทศและยังส�งผลเสีย
ต�อผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกฝkายไม�ว�าจะเป0นประชาชนหรือข�าราชการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติรวมถึงฝkายการเมือง 
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ท่ีเป0นผู�กําหนดนโยบายนั้นด�วยซ่ึงในปZจจุบันการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงได�รับความสําคัญและความสนใจ
มากข้ึนในการทําความเข�าใจเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัตินี้มีประเด็นต�างๆ ท่ีน�าสนใจ ดังนี้ 

1)  ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) มีนักวิชาการหลายท�าน 
ได�ให�ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติเช�น 

อีสตัน (อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ,, 2543 : 13) กล�าวว�านโยบายสาธารณะ หมายถึง อํานาจ ใน
การจัดสรรค�านิยมของสังคมท้ังมวลและผู�มีอํานาจในการจัดสรรก็คือรัฐบาลและสิ่งท่ีรัฐบาลตัดสินใจ 
ท่ีจะกระทําหรือไม�กระทําเป0นผลมาจากการจัดสรรค�านิยมของสังคม 

ไดย, (อ�างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ,, 2543 : 6) กล�าวว�านโยบายสาธารณะคือสิ่งท่ีรัฐบาล
เลือกท่ีจะกระทําจะครอบคลุมในกิจกรรมต�างๆท้ังหมดของรัฐบาลท้ังกิจกรรมท่ีเป0นกิจวัตรและ
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในบางโอกาสอาทิเช�นการควบคุมความขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนในสังคมและความพยายาม 
ในการขจัดความขัดแย�งกับสังคมอ่ืนๆเป0นต�นและมีวัตถุประสงค,ให�กิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระทํา
บรรลุเปVาหมายด�วยดีในการให�บริการแก�สมาชิกในสังคม 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538 : 4 - 5) กล�าวว�านโยบายสาธารณะคือแนวทางการดําเนินกิจกรรม
ของรัฐบาล 

ขัตติยา กรรณสูต (2527 : 56) ได�ให�ความหมายว�าการนํานโยบายไปปฏิบัติเป0นการนํานโยบาย
ไปดําเนินการเพ่ือให�เกิดผลท่ีเป0นรูปธรรมมากข้ึนตามข้ันตอนต�างๆคือในรูปของแผน (Plan) แผนงาน
(Program) โครงการ (Project) ท่ีจะต�องแจกแจงรายละเอียดออกเป0นงาน(Task) หรือกิจกรรมต�างๆ 
(Activities) ซ่ึงเม่ือนํามาประมวลกันแล�วย�อมจะก�อให�เกิดการบรรลุตามวัตถุประสงค,และเปVาหมายใน
แต�ละข้ันตอนด�วยจึงจะถือว�ามีประสิทธิผล 

สําหรับในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติได�ว�าการนํา
นโยบายไปปฏิบัติคือการท่ีองค,การบุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีรับผิดชอบสามารถนําและกระตุ�นให�
ทรัพยากรทางการบริหารตลอดจนกลไกท่ีสําคัญท้ังมวลสามารถปฏิบัติงานให�บรรลุตามวัตถุประสงค,ของ
นโยบายท่ีระบุไว�หรือไม�แค�ไหนเพียงใดหรือกล�าวอีกนัยหนึ่งคือความสามารถท่ีจะผลักดันการทํางาน
ของกลไกท่ีสําคัญท้ังหมดให�บรรลุผลลัพธ,ท่ีตั้งไว� 

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

ข�าราชการจึงเป0นกลไกท่ีสําคัญท่ีจะนําบริการสาธารณะไปสู�ประชาชนข�าราชการจึงเป0นตัวจักรท่ี
สําคัญถ�าเปรียบระบบการบริหารราชการกับการค�าแล�วรัฐบาลจะเปรียบเสมือนผู�ขายบริการซ่ึงผู�ท่ีมา
ขอรับบริการก็คือประชาชนนั่นเอง 
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ประยูร กาญจนดุล (2538 : 108) กล�าวว�า บริการสาธารณะหมายถึงกิจการท่ีอยู�ในความอํานวยการ
หรืออยู�ในความควบคุมของฝkายปกครองท่ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค,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�องการของประชาชน 
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�นภาระของฝkายปกครอง 
ท่ีจะต�องดําเนินการจัดทําในฐานะรัฐสวัสดิการและมีรูปแบบในการจัดทําท่ีแตกต�างกันไปตามลักษณะ
ของงานท่ีองค,กรฝkายปกครองนั้นๆรับผิดชอบโดยมีกฎหมายรองรับเพ่ือประโยชน,มหาชนหรือประโยชน,
สาธารณะ 

กล�าวโดยสรุปการพิจารณานิยามและความหมายของคําว�า �บริการสาธารณะ� จะต�องพิจารณา
จากองค,ประกอบ 2 ประการคือ 

1. บริการสาธารณะเป0นกิจการท่ีอยู�ในความอํานวยการหรือความควบคุมของฝkายปกครอง
ลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดของบริการสาธารณะคือต�องเป0นกิจการท่ีรัฐจัดทําข้ึนเพ่ือสนองความต�องการ
ส�วนรวมของประชาชนซ่ึงก็คือเป0นกิจการท่ีอยู�ในความอํานวยการของรัฐแต�เนื่องจากปZจจุบันภารกิจ
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�วนรวม
ของประชาชนอาจแบ�งได�เป0น 2 ประเภทคือความต�องการท่ีจะมีชีวิตอยู�อย�างสุขสบายและความ
ต�องการท่ีจะอยู�อย�างปลอดภัยดังนั้นบริการสาธารณะท่ีรัฐจัดทําจึงต�องมีลักษณะท่ีสนองความต�องการ
ของประชาชนท้ังสองประการดังกล�าวกิจการใดท่ีรัฐเป0นว�ามีความจําเป0นต�อการอยู�อย�างปลอดภัยหรือ
การอยู�อย�างสุขสบายของประชาชนรัฐก็จะต�องเข�าไปจัดทํากิจการนั้นและนอกจากนี้ในการจัดทํา
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บริการสาธารณะของรัฐรัฐไม�สามารถจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน,ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือกลุ�มหนึ่งกลุ�มใดได�รัฐจะต�องจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนทุกคนอย�างเสมอภาคและเท�า
เทียมกัน 

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
และปZญหาข�ามชาติตามมาด�วยเช�นกัน และเนื่องจากโลกาภิวัตน,เป0นกระบวนการท่ีซับซ�อนประเด็น
และปZญหาข�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 โดยเป0นการจัดการปกครองท่ีมีเปVาหมายร�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 เพ่ือ
เอ้ือต�อการนํานโยบายลงสู�ข้ันของการปฏิบัติ 
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นอกจากวงการราชการหรือรัฐบาลแล�ว คําว�า ธรรมรัฐยังมีใช�ในวงการบริหารงานภาคเอกชนอีก
ด�วย โดยกลุ�มนักบริหารและนักวิจัยขององค,กรระหว�างประเทศ ถือว�าเป0นการพัฒนาองค,ความรู�ใหม�
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 �การบริหารกิจการบ�านเมือง 
และสังคมท่ีดี� โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ประกาศใช�เพ่ือการบริหารราชการ ต้ังแต�วันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 (สํานักงาน
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน, 2544 : คํานํา) คําว�า Good Governance นี้ในภาษาไทยยังมี 
การใช�คําท่ีหลากหลายตามสภาพของกิจการและองค,กร เช�น ในวงการราชการใช� คําว�า �การบริหาร
จัดการท่ีดี� ในวงธุรกิจและประกอบการต�างๆ ภาคเอกชนใช�คําว�า �บรรษัทภิบาล� เป0นนักวิชาการ 
บางกลุ�มใช�คําว�า �ธรรมรัฐ� และ �กลไกประชารัฐท่ีดี� เป0นต�น ในเรื่องนี้ผู�วิจัยเห็นว�าคําว�า Good 
Governance เป0นคําเฉพาะท่ีใช�กันท่ัวไปอย�างกว�างขวาง เป0นคําสากลท่ีองค,การต�างๆ ระหว�างประเทศ
ใช�กันอยู�แล�ว โดยเฉพาะอย�างยิ่งในวงการบริหารงานการเงินการคลัง เป0นคําท่ีทุกคนเข�าใจตรงกันแล�ว
ในภาษาอังกฤษ ดังนั้นในภาษาไทยจึงควรมีคําเดียวท่ีใช�ความหมายตรงกับคํานี้เช�นกัน เม่ือวิเคราะห,
อย�างละเอียดรอบคอบแล�วผู�วิจัยเห็นพ�องกับศาสตราจารย, ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542 : 17) 
ท่ีอธิบายว�า �ธรรมรัฐ� ท่ีมีความหมายตรงกับคําภาษาอังกฤษว�า Good Governance ดังนั้น ในเอกสารวิจัย
ฉบับนี้จะใช�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�าเทียมกัน 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การดําเนินการนี้ต�องเกิดจากความร�วมมือระหว�างภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือกระจายอํานาจให�เกิดความโปร�งใส ธรรมรัฐ คือ การมีส�วนร�วมของประชาชน และสังคมอย�าง 
เท�าเทียมกัน 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



26 

 

 

ของประเทศ เรื่องของการจัดการปกครองและการบริหารนั้นมิได�เป0นอาณาบริเวณท่ีรัฐจะผูกขาด
บทบาทเอาไว�แต�เพียงผู�เดียวได�อีกต�อไป ในปZจจุบันมีหน�วยอ่ืนๆ ซ่ึงส�วนใหญ�ล�วนแต�เป0นองค,กรท่ี
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 
ป[ 1992 ได�นิยามธรรมรัฐว�า เป0นแนวทางการใช�อํานาจเพ่ือการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่งเพ่ือจุดมุ�งหมายทางด�านการพัฒนา นิยามนี้ให�ความสําคัญแก� 
มิติท่ีสําคัญ 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 

นายโคฟ[� อันนัน (เลขาธิการองค,การสหประชาชาติ) กล�าวว�า ธรรมรัฐ เป0นแนวทาง การบริหารงาน
ของรัฐท่ีเป0นการก�อให�เกิดความเคารพสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม สร�างเสริมประชาธิปไตย มีความ
โปร�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�
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ประเทศต�างๆ พัฒนาตนเองในลักษณะท่ีพ่ึงตนเองได�โดยเน�นการพัฒนาท่ีให�ความสําคัญแก�ความ           
เท�าเทียมกัน 

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
เรื่องภาครวมของสังคมท่ีทุกฝkายต�องมีความสัมพันธ,หรือมีผลประโยชน,หรือผลกระทบได�เสียต�อกัน
อย�างใกล�ชิด เพราะคําว�า ธรรมรัฐ หมายถึง การปกปZกรักษาไว�ซ่ึงความถูกต�องดีงาม อันมิใช�เป0นความ
ปรารถนา ความต�องการ หรือเป0นหน�าท่ีของทุกคนทุกฝkายท่ีมีอยู�ในสังคม 

ยุค ศรีอาริยะ (2546 : 17) กล�าวว�า คําว�า ธรรมรัฐ มีความหมายไม�ตรงกับความหมายของ 
Good Governance นัก เพราะ Good Governance น�าจะหมายถึงระบบในการบริหาร และการจัดการ           
ท่ีดี มากกว�าจะหมายถึง การสร�างรัฐท่ีดีงาม และหากใช�คําไทยว�า ธรรมรัฐ ภาษาอังกฤษก็น�าจะเป0น
ว�า Good State ไม�ใช� Good Governance 

ธีรยุทธ บุญมี (2541) ชี้ว�า ธรรมรัฐเป0นกระบวนความสัมพันธ,ร�วมกันระหว�างภาครัฐ สังคม
เอกชน และประชาชน ทําให�การบริหารราชการแผ�นดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโปร�งใสตรวจสอบได� 
และความร�วมมือของฝkายท่ีเก่ียวข�องซ่ึงขบวนการอันนี้จะก�อให�เกิดความเป0นธรรม ความโปร�งใส ความ
ยุติธรรม โดยเน�นการมีส�วนร�วมของคนดี ในการท่ีจะสร�างธรรมรัฐในสังคมไทยนั้น ธีรยุทธ บุญมี เสนอ
ให�มีการปฏิรูประบบ 4 ส�วน คือ ปฏิรูปภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจสังคม และการปฏิรูป
กฎหมายให�ประชาชนมีส�วนร�วมมากข้ึน และประชาชนต�องการให�มีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน และ
นักวิชาการ (นพพล สุรนัคครินทร,, 2547 : 21) 

นายแพทย,ประเวศ วะศรี ให�ความหมายของ ธรรมรัฐ หมายถึง การท่ีประเทศมีพลังขับเคลื่อน             
ท่ีถูกต�องเป0นธรรม โดยการทักทอทางสังคมเพ่ือสร�างพลังงานทางสังคม (Social Energy) เพ่ือนําไปสู�  
การแก�ปZญหาของประชาชาติ ซ่ึงธรรมรัฐประกอบด�วยภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมท่ีมีความ
ถูกต�องเป0นธรรม โดยรัฐและธุรกิจต�องมีความโปร�งใส มีความรับผิดชอบท่ีถูกต�องตรวจสอบได�             
และภาคสังคมท่ีเข�มแข็ง (ประเวศ วะศรี, 2541 : 4 อ�างใน นพพล สุรนัคครินทร,, 2547 : 21) 
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ชัยวัฒน, สถาอานันท, ได�ให�นิยามของธรรมรัฐว�า หมายถึง การบริหารกิจการของบ�านเมือง
ด�วยความเป0นธรรม เคารพสิทธิของผู�คนเมืองอย�างเสมอกัน มีระบบตัวแทนประชาชนท่ีสะท�อน
ความคิดของผู�คนได�อย�างเท่ียงตรง มีรัฐบาลท่ีไม�ถืออํานาจเป0นธรรม แต�ใช�อํานาจท่ีประชาชนจะ
ตรวจสอบได� ตัวรัฐบาลเองก็มีความเอ้ืออาทรต�อผู�คนสามัญเป0นอาภรณ,ประดับตน ไม�ดูถูกประชาชน 
ด�วยการเอาความเท็จมาให�และมีอารยะพอท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากบริหารงานผิดพลาดหรือ         
ไร�ประสิทธิภาพ (นฤมล ทับจุมพล, 2546 : 62) 

อานันท, ปZนยารชุน (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 ทุกฝkาย
ในประเทศจะร�วมกันคิด ร�วมกันทํา ร�วมกันจัดการ ร�วมกันรับผิดชอบ แก�ปZญหาพัฒนานําแผ�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 ภาคปZจเจกชนและครอบครัว ภาคต�างประเทศ เพ่ือท่ีภาคต�างๆ ของสังคม
จะพัฒนาและอยู�ร�วมกันอย�างสงบสันติสุข 

โดยเปVาหมายของธรรมรัฐ (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�นการพัฒนาท่ีทุกฝkายต�องเข�ามามีส�วน
ร�วมท้ังในกระบวนการของร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ ร�วมแก�ไขปZญหา และร�วมกันรับผลท่ีเกิดข้ึนท้ัง
ทางบวกและทางลบ เพ่ือให�การบริหารเกิดความโปร�งใส โดยต�องอาศัยความร�วมมือจากทุกฝkายใน
สังคม 

3.   โครงสร�างของธรรมรัฐ 
สํานักคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป0นองค,กรท่ีกําหนดโครงการของธรรม

รัฐ จากผลการประชุมประจําป[ระหว�างส�วนราชการกับสํานักงาน ก.พ. เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2542 
ได�ข�อสรุปว�า ธรรมรัฐ ของข�าราชการพลเรือนประกอบด�วยหลักการสําคัญ 6 หลัก คือ 
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1.  หลักนิติธรรม คือ การสร�างกรอบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให�เกิดความเข�มแข็ง 
คือ การมีกฎหมายท่ีมีความชัดเจนและนํามาใช�อย�างเป0นเอกภาพ ซ่ึงระบบยุติธรรมและกฎหมายท่ี
ส�งเสริมการพัฒนาและระบบการจัดการปกครองท่ีดีนั้น คือการมีกฎหมายท่ีมีความชัดเจน และ
นํามาใช�อย�างเป0นเอกภาพ ในระบบและกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความเป0นวัตถุวิสัยและเป0นอิสระ และ
เป0นบทกฎหมายท่ีมีบทลงโทษท่ีเหมาะสมเพ่ือปVองปรามผู�คิดละเมิด หรือลงโทษผู�ท่ีฝkาฝ�นระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมท่ีดีจะช�วยส�งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน
และการพัฒนาเศรษฐกิจ ถ�าขาดระบบเช�นว�านี้ไปหรือมีระบบท่ีอ�อนแอจะทําให�ไม�ค�อยมีใครอยากจะ
ลงทุน ต�นทุนในการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจถูกบิดเบือนไป และพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชน,จาก
ค�าเช�าจะแพร�กระจายอย�างกว�างขวางจะนําไปสู�การกระทําของบริษัทธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับการทุจริต 
ในทุกระดับ 

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 สนองตอบต�อ
สังคม มีหน�วยงานองค,กรพร�อมท่ีจะถูกตรวจสอบ มีคุณธรรมแต�งต้ังโดยสุจริตเท่ียงธรรม มีอะไรต�างๆ ท่ี
ถูกต�องชอบธรรมอย�าไปคดโกง ถ�าเป0นอัตตาธิปไตยมีตนเองเป0นใหญ� โลกาธิปไตยเอาพวกท่ีกดดัน 
เป0นใหญ� แต�ธรรมาธิปไตย เอาความถูกต�องดีงามเป0นใหญ� 

5. หลักการมีส�วนร�วม คือ กระบวนการท่ีเปlดโอกาสให�ผู�มีส�วนร�วมได�เสียเข�ามามีบทบาท
และอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินนโยบายและมีส�วนในการควบคุมสถาบัน ตลอดจนการจัดสรร         
การใช�และการรักษาทรัพยากรต�างๆ ท่ีมีผลกระทบต�อวิถีชีวิตของตนอันจะทําให�เกิดการตรวจสอบ
การใช�อํานาจของรัฐ เม่ือพิจารณาในบริบทของการจัดการปกครองและการบริหาร การมีส�วนร�วมจะ
เน�นการอุดหนุนให�ประชาชนพลเมืองซ่ึงรวมท้ังผู�หญิงด�วย มีอํานาจมากข้ึนและเน�นความสําคัญของ
การมีปฏิสัมพันธ,ระหว�างตัวแสดงและกิจกรรมต�างๆ ในภาคประชาสังคม 
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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
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�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อม
กัน เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย, จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป0นนิสัย
ประจําชาติ 

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�ใจปZญหาสาธารณะของบ�านเมืองและกระตือรือร�นในการแก�ไขปZญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นท่ีแตกต�าง และความกล�าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

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

6.  หลักการมีส�วนร�วม หมายถึง การเปlดโอกาสให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมรับรู�และเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจในปZญหาสําคัญของประเทศ ไม�ว�าด�วยการแจ�งความเห็น การไต�สวน สาธารณะ 
การประชาพิจารณ, การแสดงประชามติ 

พระธรรมปlฎก (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 หรือธรรม
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�
หลอกลวงประชาชน 

มัททวะ ความอ�อนโยน หมายถึง การมีอัธยาศัยไม�เย�อหยิ่งหยาบคายกระด�างถือองค, 
มีความสง�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 
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อวิโรธนะ ความไม�คลาดธรรม คือ วางองค,เป0นหลักหนักแน�นในธรรมคงที่ไม� มี
ความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ�อยคําท่ีดีร�าย ลาภสักการะใดๆ สถิตมั่นในธรรมทั้งส�วนยุติธรรม  
ความเท่ียงธรรม นิติธรรม ไม�ประพฤติคลาดเคลื่อนวิบัติไป 

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�มียศศักดิ์ ก็อย�ากล�าจนเกินพอดี 
และอย�าขาดกลัวจนเสียราชการ 

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

3.  เม่ือหัวหน�าเรียกใช�งานในราชการ อย�าหวั่นไหวไปด�วยอํานาจอคติ พึงปฏิบัติงานราชการ
ให�สําเร็จไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมดุจตราชูท่ีอยู�ในระดับเท่ียงตรง 

4.  เม่ือมีราชการเกิดข้ึน ไม�ว�าจะเป0นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามที เม่ือถูกเรียกใช�พึงปฏิบัติ
ราชการนั้นๆ 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, มีพระสนมกํานัลเฝVาแหนอยู�ราชเสวก ไม�

พึงแสดงอาการทอดสนิทในพระสนมกํานัล ไม�พึงเป0นคนฟุVงซ�าน แสดงอาการโอหังอย�างคะนองกาย 
คะนองวาจาให�เสียมารยาทของข�าเฝVา 

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 
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16. ต�องรู�จักท่ีเฝVาอันเหมาะสม อย�าให�ห�างเกินไปหรือชิดเกินไป ต�องอยู�ในท่ีซ่ึงพระราช
ทอดพระเนตรเห็นถนัด หรือฟZงกระแสพระราชดํารัสได�โดยง�าย 

17. อย�าชะล�าใจเม่ือพระราชาทรงกระทําพระองค,เป0นเพ่ือน หรือเม่ือหัวหน�ากระทําตน
เป0นเพ่ือน 

18. เม่ือได�รับการยกย�องเชิดชู ก็อย�าทะนงตัวอวดตัวว�าเป0นปราชญ,ราชบัณฑิตและไม�ควร
จ�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�าหรือเพ่ือน
ข�าราชการด�วยกัน 

23. ไม�ใช�จ�ายเงินของแผ�นดินไปในทางฟุkมเฟ�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 และเป0น
มิตรท่ีดีในครอบครัว 
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32. ต�องมีระเบียบวินัย และมีมารยาทสุภาพงดงามเสมอ 
33. มีศิลปะในการปฏิบัติราชการให�ดําเนินไปโดยรวดเร็ว และสําเร็จเป0นผลดีเสมอ 
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�ฝZกใฝkราชสํานักอ่ืน 
40. ข�าราชการพ่ึงใฝkใจเข�าไปหาสมณะและพราหมณ, ผู�ทรงศีล เป0นนักปราชญ,หรือรู�หลัก

นักปราชญ,ดี เพ่ือรักษาศีลฟZงธรรมบ�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�องเป0นคนมีปZญญา 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�ายใน
ครอบครัวก็พึงรู�จัดกําหนดประมาณ 

46. ข�าราชการต�องเป0นผู�มีศีลธรรมประจําตน มีความซ่ือสัตย,ไม�เห็นแก�ได�ไม�เข�าข�าง คน
ผิด เป0นคนซ่ือสัตย,จงรักภักดีท้ังต�อหน�าและลับหลัง 

47. ข�าราชการต�องรู�จักพระราชนิยม ความนิยมของเจ�านายปฏิบัติให�ต�องตามพระราช
ประสงค, ไม�ฝkาฝ�นขัดขืนพระราชอัธยาศัยหรืออัธยาศัย 

48. เวลาผลัดพระภูษาลงสรงสนาน ราชเสวกพึงก�มศีรษะลงชําระพระบาท แม�จะถูกกริ้ว
กราดจนถึงต�องราชอาญาก็ไม�พึงโกรธตอบ 
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49. ต�องสักการบูชาพระราชา ผู�ซ่ึงถือว�าเป0นยอดปราชญ, และเป0นผู�พระราชทานสมบัติ
อันถึงใจให�ทุกๆ อย�าง 

4.   การปฏิบัติตามธรรมรัฐของเทศบาล 
จากแนวความคิดในการปกครองตามแนวธรรมรัฐได�เผยแพร�และเข�ามามีบทบาทใน            

การจัดระบบการปกครองของรัฐบาลไทย โดยสํานักนายกรัฐมนตรีได�ออกระเบียบว�าด�วยการบริหาร
กิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มาใช�แล�ว ได�มีหน�วยงานต�างๆ นําหลักการดังกล�าวมา
ปฏิบัติชัดเจนมากข้ึน ในส�วนเทศบาลและหน�วยงานส�วนท�องถ่ินต�างๆ ก็ได�นําธรรมรัฐมาปรับใช�ใน 
การบริหารจัดการเช�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 ท่ีมีความ
ชัดเจนไม�คลุมเครือและนําลงสู�ข้ันปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง 

หลักความมีประสิทธิผล เทศบาลต�องต้ังเปVาหมายไปท่ีความเปVฯเลิศทางการบริหารจัดการ
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�โอกาสตามความสามารถของบุคคล 

หลักความสามารถคาดการณ,ได� การบริหารท่ีมีคุณภาพท่ีดีมีการจัดงบประมาณท่ีเหมาะสม 
สามารถคาดคะเนผลงานได�เพราะ แผนงานและงบประมาณจะเป0นสิ่งกําหนดผลงานในอนาคตอย�างถูกต�อง 

หลักความยืดหยุ�น การบริหารงานเทศบาลต�องมีความยืดหยุ�นพอสมควร กล�าวคือ 
มีทางเลือกหลายทางและสามารถปฏิบัติงานได�อย�างคล�องตัวเหมาะสมกับสถานการณ,เป0นกรณีไป 

5.   ตัวช้ีวัดธรรมรัฐ ในการนําธรรมรัฐไปปฏิบัติในหน�ายงานต�างๆ ไม�ว�าจะเป0นหน�วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให�เกิดผลตามวัตถุประสงค,ความจําเป0นท่ีหน�วยงานจะต�องมี ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน
ว�าพฤติกรรมต�างๆ ของผู�ปฏิบัติงานเป0นไปตามเกณฑ,มาตรฐานมากหรือน�อยเพียงใด ตัวชี้วัดทางด�าน
ธรรมรัฐจึงเป0นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะใช�ตรวจสอบระดับธรรมรัฐของแต�ละองค,กร ในทุกระดับ
ทุกหน�วยงาน เอเจอร, Agere. (2545 : 27 อ�างถึงใน สุวกิจ ศรีปZดถา, 2545 : 28) อธิบายว�า สิ่งท่ีมี
ความสัมพันธ,กันในการปกครอง และการบริหาร อันเป0นตัวบ�งชี้ธรรมรัฐท่ีมีอยู�ในประเทศไทย ดังนี้ 
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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�างฝkายนิติบัญญัติกับฝkายบริหาร 
6.  ความสัมพันธ,ระหว�างรัฐชาติกับสถาบันระหว�างประเทศ 
ตัวชี้วัดธรรมรัฐของแต�ละองค,กรจะต�องเหมาะสมของแต�ละชนิดขององค,กร อาจพิจารณา

ตามหลักต�อไปนี้ (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 อ�างถึงใน สุวกิจ ศรีปZดถา, 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 ศรีปZดถา, 

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

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความชอบธรรม ตัวอย างตัวช้ีวัด 

กฎหมาย การยึดถือหลักและการปฏิบัติตาม จํานวนคดีท่ีมีการจับตัวผู�ต�องหาผิดตัว
มาดําเนินคดี 

การปVองกันและปราบปรามการใช�เงิน
ไปในทางมิชอบ 

จํานวนคดีท่ีมีการร�องขอให�ตรวจสอบ
เรื่องการฟอกเงิน 

กฎหมายและกฎเกณฑ,ต�างๆ มีความ
เป0นธรรมสามารถปกปVองคนดีและ
ลงโทษคนไม�ดีได� 

อัตราจํานวนคดีท่ีเกิดข้ึนต�อจํานวนคดีท่ี
มีการดําเนินคดีจนถึงท่ีสุด 

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

ทัศนคติในเรื่องบทบาทและความสําคัญ
ของประชาชนในสังคม 
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โอกาสและสิทธิทางการศึกษา จํานวนและการจัดต้ังของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ/เอกชน 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความโปร งใส ตัวอย างตัวช้ีวัด 
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 
  การเปlดประมูลโดยท่ัวไปและเปlดเผย การนําเอาระบบการประมูลท้ังหมด

เปlดเผยต�อสาธารณชนทุกข้ันตอน 
การจัดซ้ือจัดจ�างโดยรัฐบาล ให�ตัวแทนในทุกภาคส�วนร�วมตรวจสอบ

การจัดซ้ือจัดจ�างของรัฐ 
สังคม การรับรู�ข�อมูลข�าวสารของประชาชน ประชาชนสามารถเข�าถึงระบบข�อมูล

ข�าวสารอย�างท่ัวถึงในทุกระดับและทุกพ้ืนท่ี 
การประชาพิจารณ, จํานวนเรื่องท่ีมีการทําประชาพิจารณ, 

กลุ�มผู�มีส�วนได�ท่ีเข�ามามีส�วนในการ
ประชาพิจารณ,ต�องมีอยู�ในทุกภาคส�วน 

การเมือง การสรรหาบุคลากรเข�ารับราชการ มีการประกาศและเปlดสอบแข�งขันท่ัวไป 
การโยกย�ายถอดถอน การใช�ระบบกฎเกณฑ,ท่ีมีคุณธรรม มี

ความถูกต�อง 
การเสริมสร�างความโปร�งใสและการ
ต�อต�านการคอร,รัปชั่น 

การจัดต้ังองค,กรอิสระท่ีมีหน�าท่ีในการ
ตรวจสอบ 
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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 

เศรษฐกิจ การจัดทํางบประมาณขององค,กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

จัดเก็บภาษีได�ไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 80 

การเปlดเผยข�อมูลโครงการและ
งบประมาณของรัฐ 

การเปlดเผยแผนงานและงบประมาณ
ของหน�วยงานราชการ 

การจัดสรรงบประมาณให�โครงการใน
แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค,การบริหาร
ส�วนท�องถ่ิน 

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

 
ตาราง 1 (ต�อ) 
 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับความรับผิดชอบ ตัวอย างตัวช้ีวัด 
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 
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การร�องเรียนและการร�องทุกข,ในการ
ดําเนินการในเรื่องต�างๆ ท้ังในและนอก
องค,กรลดน�อยลง 

จากจํานวนผู�ร�องเรียนของประชาชน 

การเมือง การแก�ไขปZญหาของรัฐ จํานวนเรื่องท่ีได�มีการร�องทุกข,ผ�าน
สื่อมวลชน 

 การกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
เพ่ือประชาชน 

- จํานวนเรื่องท่ีอยู�ระหว�างการ
ดําเนินการของรัฐ 
- จํานวนเรื่องท่ีรัฐสามารถแก�ไขปZญหา
ให�แก�ประชาชนได�สําเร็จ 
- ระยะเวลาท่ีชัดเจนของข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการของหน�วยงาน 

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 

 
ตาราง 1 (ต�อ) 
 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับการมีส วนร วม ตัวอย างตัวช้ี 
การเมือง สิทธิในการเลือกต้ัง จํานวนร�อยละของผู�ไปใช�สิทธิในการ

เลือกต้ัง 
ความสนใจทางการเมือง - จํานวนผู�สมัครเป0นสมาชิกพรรค 

- จํานวนผู�ไปตรวจสอบรายชื่อผู�มีสิทธิ์
เลือกต้ัง 
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ความเข�าใจในระบบของการเลือกต้ัง จํานวนบัตรเสียในแต�ละครั้งของผู�มาใช�
สิทธิในการเลือกต้ัง 

 
ในการกําหนดตัวชี้วัดของหน�วยงานต�างๆ จะต�องมีการเลือกหรือกําหนดตัวชี้วัดท่ีมีความ

เหมาะสมกับหน�วยงานนั้นๆ เนื่องจากสภาพของหน�วยงานมีความแตกต�างตามชนิดและสายงานของ
หน�วยงานนั้นๆ เช�น (สถาบันพระปกเกล�า, 2544 : 50-61 อ�างใน สุวกิจ ศรีปZดถา, 2545 : 39) 

ตาราง 2 ตัวชี้วัดธรรมรัฐในการบริหารงาน 
 

หลักธรรมรัฐ ตัวช้ีวัด 
หลักนิติธรรม การจัดทําประชาพิจารณ,เก่ียวกับข�อบังคับต�างๆ ท่ีจะมีผลบังคับใช�กับ

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

การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบความโปร�งใสของสมาชิกสภาเทศบาล 
ความรับผิดชอบ การจัดทําข�อบังคับงบประมารได�ครอบคลุมปZญหาและกลุ�มเปVาหมาย

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 

ฝkายบริหารของเทศบาลได�ใช�กลไกประชาพิจารณ,ในการตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญๆ ท่ีมีผลกระทบต�อประชาชนและชุมชนท่ีอยู�ในเขต
เทศบาลหรือพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
เม่ือมีข�อขัดแย�งระหว�างเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลและประชาชน ได�มีการ
จัดเวทีเพ่ือไต�สวนสาธารณะว�าข�อเท็จจริงคืออะไร 
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ตาราง 2 (ต�อ) 
 

หลักธรรมรัฐ ตัวช้ีวัด 
 เทศบาลจัดให�มีการลงประชามติของประชาชนในโครงการท่ีไม�

สามารถหาฉันทามติได� 
การให�ประชาชนเข�าร�วมฟZงการประชุมของสภาเทศบาลได� ซ่ึงมีการ
ระบุไว�ในบันทึกของมหาดไทยถึงเทศบาล 

การมีส�วนร�วมของ 
ประชาชน 

การให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลเพ่ือทําข�อบังคับงบประมาณประจําป[ของเทศบาลโดยนําแผน
ท่ีจัดทําแล�วมาทําประชาพิจารณ,ตามหนังสือสั่งการของมหาดไทยป[ 
พ.ศ. 2541 

กรอบคุณธรรม คณะผู�บริหารเทศบาลถูกฟVองร�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 ความเป0นอิสระของการบริหารงานเทศบาลมาเป0น
เวลานานหลายป[เอกสารท่ียืนยันแนวคิดนี้ ได�แก� พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และได�มี                  
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การปรับปรุงมาจนถึงฉบับท่ีใช�กันอยู�ในปZจจุบันได�มีการให�อํานาจในการบริหารจัดการอย�างชัดเจน 
และเป0นอิสระ เพ่ือให�เทศบาลสามารถบริหารงานได�อย�างคล�องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

จากพระราชบัญญัติเทศบาลและระเบียบการบริหารจัดการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี            
พ.ศ. 2542 ได�มีแนวทางในการกําหนดกรอบในการบริหารจัดการ โดยเทศบาลจําเป0นต�องมีความเป0น
อิสระในด�านการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการท่ีดีนั้น ต�องนําหลักธรรมรัฐเข�ามาปรับใช�ใน 
การบริหารงานเทศบาล ซ่ึงองค,ประกอบของธรรมรัฐนั้นกล�าวไว�ดังต�อไปนี้ 

1.  การรับผิดชอบต�อการปฏิบัติงานและการควบคุมการบริหารงานท่ีเข�มแข็ง โดยมี
กฎระเบียบท่ีชัดเจนไม�เกิดความคลุมเครือ 

2.  ความมีประสิทธิผล กล�าวคือ เทศบาลต�องเพ�งเล็งไปท่ีความเป0นเลิศของคุณภาพงาน
ท่ีออกมาสู�สายตาของประชาคม 

3.  ความมีประสิทธิภาพ ต�องคํานึงถึงรายรับรายจ�าย ต�องรู�ต�นทุน มีประสิทธิภาพใน 
การใช�ทรัพยากรเน�นความคุ�มค�าเป0นหลักสําคัญ 

4.  หลักการประชาธิปไตย และการมีส�วนร�วม ต�องยึดหลักปฏิบัติ 2 แนว คือ การจัดการ
แบบมีส�วนร�วมและการร�วมใช�อํานาจหรือกระจายอํานาจบุคลากรทุกคนของเทศบาล ควรมีส�วนร�วม 
ในการตัดสินใจและกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังหน�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, 
ทฤษฎีการรับรู� 
ทฤษฎีการรับรู� (Perception Theory) การรับรู�เป0นพื้นฐานการเรียนรู�ที่สําคัญของบุคคล 

เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยู�กับการรับรู�จากสภาพแวดล�อมของตนและความสามารถ          
ในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้น การเรียนรู�ท่ีมีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยู�กับปZจจัยการรับรู� และ
สิ่งเร�าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปZจจัยการรับรู�ประกอบด�วยประสาทสัมผัส และปZจจัยทางจิต คือความรู�เดิม
ความต�องการและเจตคติ การรับรู�จะประกอบด�วยกระบวนการสามด�าน คือการรับสัมผัส การแปล
ความหมายและอารมณ, 

การรับรู� หมายถึง การรู�สึกสัมผัสท่ีได�รับการตีความให�เกิดความหมายแล�ว เช�น ในขณะนี้ เราอยู� 
ในภาวการณ,รู�สึก (Conscious) คือลืมตาต่ืนอยู� ในทันใดนั้น เรารู�สึกได�ยินเสียงดังปZงมาแต�ไกล การ
รู�สึกสัมผัส (Sensation) แต�เราไม�รู�ความหมายคือไม�รู�ว�าเป0นเสียงอะไร เราจึงยังไม�เกิดการรับรู� แต�             
ครู�ต�อมามีคนบอกว�าเป0นเสียงระเบิดของยางรถยนต, เราจึงเกิดการรู�ความหมายของการรู�สึกสัมผัสนั้น 
ดังนี้เรียกว�าเราเกิดการรับรู�   
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การรับรู�เป0นผลเนื่องมาจาการท่ีมนุษย,ใช�อวัยวะรับสัมผัส (Sensory Motor) ซ่ึงเรียกว�า เครื่องรับ 
(Sensory) ท้ัง 5 ชนิด คือตา หู จมูก ลิ้นและผิวหนัง  

จากการวิจัยมีการค�นพบว�า การรับรู�ของคนเกิดจากการเห็น 75 เปอร,เซ็นต, จากการได�ยิน 13  
การรับรู�จะเกิดข้ึนมากน�อยเพียงใดข้ึน อยู�กับสิ่งท่ีมีอิทธิพลหรือปZจจัยในการรับรู� ได�แก� 

ลักษณะของผู�รับรู� ลักษณะของสิ่งเร�า เม่ือมีสิ่งเร�าเป0นตัวกําหนดให�เกิดการเรียนรู�ได�นั้นจะต�องมีการ
รับรู�เกิดข้ึนก�อน เพราะการรับรู� เป0นหนทางท่ีนําไปสู�การแปลความหมายท่ีเข�าใจกันได�  ซ่ึงหมายถึง 
การรับรู�เป0นพ้ืนฐานของการเรียนรู� ถ�าไม�มีการรับรู�เกิดข้ึน การเรียนรู�ย�อมเกิดข้ึนไม�ได� การรับรู�จึงเป0น
องค,ประกอบสําคัญท่ีทําให�เกิดความคิดรวบยอดทัศนคติของมนุษย, อันเป0นส�วนสําคัญยิ่งใน
กระบวนการเรียนการสอน 

  
การจัดระบบการรับรู�   
มนุษย,เม่ือพบสิ่งเร�าไม�ได�รับรู�ตามท่ีสิ่งเร�าปรากฏแต�จะนํามาจัดระบบตามหลักดังนี้ 
1. หลักแห�งความคล�ายคลึง (Principle of Similarity) สิ่งเร�าใดท่ีมีความคล�ายกันจะรับรู�ว�า

เป0นพวกเดียวกัน 
2. หลักแห�งความใกล�ชิด (Principle of Proximity) สิ่งเร�าท่ีมีความใกล�กันจะรับรู�ว�าเป0นพวก

เดียวกัน 
3. หลักแห�งความสมบูรณ, (Principle of Closure) เป0นการรับรู�สิ่งท่ีไม�สมบูรณ,ให�สมบูรณ,ข้ึน   
การเรียนรู�เกิดข้ึนเม่ือ สิ่งเร�า มาเร�า ประสาทก็ต่ืนตัว เกิดการรับสัมผัสกับอวัยวะรับสัมผัส

ด�วยประสาทท้ัง 5 แล�วส�งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสาทส�วนกลาง ทําให�เกิดการแปลความหมายข้ึน โดย
อาศัยประสบการณ,เดิมและอ่ืนๆ เรียกว�า การรับรู� (Perception) เม่ือแปลความหมายแล�วก็จะมี           
การสรุปผลของการรับรู�เป0นความคิดรวบยอด แล�วมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย�างหนึ่งอย�างใด
ต�อสิ่งเร�าตามท่ีรับรู� เป0นผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงว�าการเรียนรู�ได�เกิดข้ึนแล�ว
ประเมินผลท่ีเกิดจากการตอบสนองต�อสิ่งเร�าได�แล�ว   

การเรียนรู�เป0นพ้ืนฐาน ของการดําเนินชีวิต มนุษย,มีการเรียนรู�ต้ังแต�แรกเกิดจนถึงก�อนตาย 
จึงมีคํากล�าวเสมอว�า “No one too old to learn” หรือ ไม�มีใครแก�เกินท่ีจะเรียน การเรียนรู�จะช�วย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได�เป0นอย�างดี  
 การรับรู�ของบุคคล Robbins, 2003 : 124 กล�าวว�า การรับรู� (Perceptions) หมายถึง กระบวนการ           
ท่ีปZจเจกบุคคลจัดระบบหรือตีความสิ่งท่ีประสาทสัมผัสได� เพ่ือให�ความหมายให�กับสภาพแวดล�อมของ
สิ่งนั้นๆ ส�วน Wagner and Hollenbeck, 2005 : 72 กล�าวว�า การรับรู� คือ กระบวนการท่ีปZจเจก
บุคคลเลือก (Select) จัดการ (Organize) เก็บ (Store) และรับ (Retrieve) ข�อมูล ซ่ึงมีกระบวนการ
สําคัญ  
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          โดยส�วนใหญ�แล�ว คนเรามักจะมีความเชื่อม่ันในประสาทสัมผัสของตนเองในบางครั้งอาจทํา
ให�เกิด ความเชื่อว�า สิ่งท่ีสัมผัสหรือรับรู� คือความเป0นจริง (Reality)ความเชื่อในลักษณะดังกล�าว อาจ
ก�อให�เกิดปZญหาได� โดยเฉพาะกรณีท่ีการท่ีสิ่งรับรู�และความเป0นจริงของวัตถุมีความแตกต�างกัน มาก 
ซ่ึงจะนําไปสู�โอกาสท่ีจะเกิดความเข�าใจผิดความสับสนและความขัดแย�งภายใน องค,การ Wagner & 
Hollenbeck,  2005 : 73 ในข้ันตอนแรกของกระบวนการรับรู� คือความสนใจเอาใจใส� (attention) 
เป0นข้ันตอนท่ีข�อมูลท้ังหมดถูกกรอง ดังนั้น จะมีบางส�วนผ�านเข�ามาในระบบ ข้ันตอนนี้จึงเป0นข้ันตอน
ท่ีสําคัญมาก เพราะเนื่องจากข�อมูลใดท่ีไม�ได�ผ�านการกรอง ก็จะไม�ได�ถูกนําเข�ามาสู�การตัดสินใจ แม�ว�า
ข�อมูลท่ีผ�านการกรองในข้ันตอนแรกแล�ว แต�ข�อมูลท่ีเข�ามายังมีจํานวนมหาศาล ดังนั้น ข้ันตอนของ
การจัดการ (Organization) จะทําหน�าท่ีจัดการกับข�อมูลจํานวนมหาศาลและสลับซับซ�อนให�มีความ
ง�ายข้ึน ภายหลังท่ีข�อมูลต�าง ๆ ถูกจัดการให�ง�ายข้ึนข�อมูลดังกล�าวก็จะถูกจัดเก็บและดึงข�อมูลออกมา
ใช�ซ่ึงในบางครั้งข�อมูลบางส�วนอาจมีการสูญหายไปบ�างในกระบวนการจัดเก็บและการ ดึงข�อมูล 

กันยา สุวรรณแสง, 2540 :129 เสนอว�า กระบวนการรับรู� ประกอบด�วย 3 กระบวนการหลัก 
คือ 1) กระบวนการภายนอกหรือสิ่งเร�า 2) กระบวนการภายในหรือการรับรู�และ 3) กระบวนการ
แสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบสนอง  

การสัมผัสเป0นบันใดข้ันแรกของการรับรู� เม่ือร�างกายรับรู�ผ�านทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 ก็จะ
เกิดการตีความ โดยอาศัยความคิด ความเข�าใจ ความจํา การเรียนรู�และมโนภาพ หลังจากนั้นก็ทําการ
ตัดสินใจและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองโดยแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออก มา ซ่ึงปZจจัยสําคัญท่ี
มีผลกระทบต�อการรับรู�ของปZจเจกบุคคลประกอบด�วยปZจจัย สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ปZจจัยด�าน
สถานการณ, (Factors In The Situation) ได�แก� เวลา สภาพแวดล�อมในการทํางานและสภาพแวดล�อมทาง
สังคม 2) ปZจจัยด�านตัวผู�รับรู� (Factors In The Perceiver) ได�แก� ทัศนคติ (Attitudes) แรงขับ 
(Motive) ความสนใจ (Interests) ประสบการณ, (Experience) และความคาดหวัง (Expectation) 
และ 3) ปZจจัยด�านเปVาหมาย (Factors In The Target) ได�แก� ความใหม� (Novelty) การเคลื่อนท่ี 
(Motion) เสียง (Sound) ขนาด (Size) ภาพด�านหลัง (Background) ความใกล�ไกล (Proximity) และ
ความเหมือน (Similarity) Robbins,  2003 :124 
 ประเภทและความหมายของการรับรู� 
 การรับรู�แบ�งออกเป0น 4 ประเภท (กมลรัตน, หล�าสุวงษ,,  2528 : 228-239) คือ  
 1. การรับรู�ทางอารมณ, หมายถึง การรับรู�ความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ เช�น รู�สึกดีใจ เสียใจ 
ต่ืนเต�น รักเกลียด ชื่นชม 
 2. การรับรู�ลักษณะของบุคคล ต�องอาศัยการแปลข�อมูล 3 ประการ คือ 
 2.1 ลักษณะทางกายภาพ เช�น รูปร�าง หน�าตา ลักษณะแขนขา เท�า สีผิว  
 2.2 พฤติกรรม เช�น การพูดคุย การยิ้ม การหัวเราะ การเดิน  
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 2.3 คําบอกเล�า เช�น คําบอกเล�าจากญาติพ่ีน�อง เพ่ือน ผู�ใกล�ชิด 
 3. การรับรู�ภาพพจน,ของกลุ�มบุคคล หมายถึง มโนภาพหรือมโนคติของสิ่งต�างๆ ตาม บุคคลรับรู� 
เป0นภาพท่ีอยู�ในความคิด หรือจินตนาการของบุคคลและบุคคลสามารถบอกลักษณะของภาพเหล�านั้น
ให�ผู�อ่ืนทราบได�ด�วย 
 4. การรับรู�ปรากฏการณ,ทางสังคม เป0นการตีความหรือแปลความหมายสิ่งต�างๆ หรือ
ปรากฏการณ,ต�างๆ หรือเหตุการณ,ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมตามความเชื่อของตนเอง เพ่ือให�เกิดความ
เข�าใจและสามารถอธิบายสิ่งต�างๆ เหล�านี้ได� การรับรู�ปรากฏการณ,ทางสังคมนั้นข้ึนอยู�กับสาเหตุ
สําคัญ 2 ประการ คือ 
 4.1 ระดับความรู� หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู� ความสามารถประสบการณ,เชาว,ปZญญา
หรือความเฉลียวฉลาด เม่ือต�างกันย�อมมีผลในการตีความต�อสิ่งต�างๆ ได�แตกต�างกันด�วย 
 4.2 การเปลี่ยนการรับรู� คือถ�าผู�มีการรับรู�ตํ่าเม่ือได�มีโอกาสสนทนา หรืออภิปรายกับผู�ท่ีมี
การรับรู�สูง ก็อาจจะถูกผู�มีการรับรู�สูงเปลี่ยนแนวความคิดหรือแนวทางการรับรู�ได� 
 ทัศนคติ (Attitude) คือสิ่งท่ีเกิดจากาการับรู� เป0นความคิด และความรู�สึกกับคนรอบๆ ข�าง
กับวัตถุหรือสิ่งแวดล�อม โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อและอาจส�งผลถึงพฤติกรรมใน
อนาคตได� ทัศนคติเป0นเพียงความพร�อมท่ีจะตอบสนองต�อสิ่งเร�า ซ่ึงทัศนคติของบุคคล สามารถถูกทํา
ให�เปลี่ยนแปลงได�หลายวิธี อาจทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงส�วนประกอบของทัศนคติด�านความรู� หรือ
การรับรู� เป0นท่ีเชื่อกันว�า ถ�าส�วนประกอบส�วนใดส�วนหนึ่งเปลี่ยนแปลง ส�วนประกอบด�านอ่ืนจะมี
แนวโน�มเปลี่ยนแปลงเช�นกัน เช�น ถ�าส�วนประกอบด�านอารมณ,เปลี่ยนแปลง ส�วนประกอบพฤติกรรมก็
จะเปลี่ยนแปลงได�ด�วย 
 แมคไควร, (อ�างถึงในศศิวิมล ปาลศรี,  2538 : 21) ได�กล�าวว�า การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ประกอบด�วย 5 ข้ันตอน คือการใส�ใจ ความเข�าใจ การยอมรับสารใหม� การเก็บเอาไว� และการกระทํา 
และกล�าวว�า ถ�ากระบวนการสื่อความหมาย หรือการติดต�อทางด�านข�าวสารทําให�ผู�รับเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติแล�ว จะทําให�เกิดการใส�ใจ ความเข�าใจ การยอมรับ การเก็บเอาไว� และการ
กระทํา การท่ีผู�รับสารจะเกิดข้ันตอนเหล�านี้หรือไม�นั้นข้ึนอยู�กับความสามารถทางสติปZญญา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ การศึกษาและอ่ืนๆ 
 การปฏิบัติตน (Practice) เม่ือเกิดการรับรู� หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมใดๆ ของ
คนเราส�วนใหญ� เป0นการแสดงของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู�และทัศนคติส�วนบุคคลรวมถึง
ความแตกต�างในการแปลความหมายของสารท่ีตนเองได�รับ โดยสิ่งเหล�านี้ก�อให�เกิดประสบการณ,สั่ง
สมท่ีแตกต�างกันอันมีผลกระทบต�อพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงการใช�การสื่อสารเพ่ือโน�มน�าวพฤติกรรม
นั้น มีวิธีการดังนี้  
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 การปลุกเร�าอารมณ, (Emotion Arousal) เพ่ือให�เกิดความต่ืนเต�น เร�าใจในการติดตามด�วย
การอาศัยภาพหรือเสียง 
 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เป0นการแสดงออกทางความอ�อนโยน เสียสละและความ
กรุณาปรานี รู�จักยอมแพ� และก็สามารถโน�มน�าวใจผู�คนให�ยอมรับได� 
 การสร�างแบบอย�างข้ึนในใจ (Internalized Norms) เป0นการสร�างมาตรฐานอย�างหนึ่งข้ึน
เพ่ือให�มาตรฐานนั้นปลูกศรัทธาและเป0นตัวอย�างแก�ผู�ท่ีจะปฏิบัติตาม 
 การให�รางวัล (Reward) เช�น การลด แจก แถม ในการโฆษณาเพ่ือจูงใจให�เลือกซ้ือสินค�า
ยี่ห�อนั้นๆ  
 วารินทร, สายโอบเอ้ือ และสุนีย, ธีรดากรณ, (2522 : 37) กล�าวว�า การรับรู�เป0นกระบวนการ
ทางสมองในการแปลความหมายของข�อมูลท่ีได�รับจากการสัมผัส ทําให�ทราบว�าสิ่งท่ีเราสัมผัสนั้นเป0น
อะไร มีลักษณะอย�างไร โดยอาศัยประสบการณ,เดิมช�วยในการแปลความหมายออกมา 
 ประดินันท, อุปรนัย (2523 : 89) กว�าว�า การรับรู� คือกระบวนการท่ีบุคคลรับสัมผัสสิ่งเร�าแล�ว
ใช�ความรู�เดิมแปลความหมายสิ่งเร�านั้น 
 กมลรัตน, หล�าสุวงษ, (2528 : 33) กล�าวว�า  การรับรู� หมายถึง การแปลความหมาย หรือ ตีความ
สิ่งเร�าของอวัยวะรับสัมผัสส�วนใดส�วนหนึ่ง หรือท้ัง 5 ส�วน ได�แก� หู ตา จมูก ลิ้น หรือผิวหนัง และการ
ตีความหมายนี้ มักจะอาศัยประสบการณ,เดิม  
 พจนา สุวรรณประทีป (2532 : 11) กล�าวว�า การรับรู� คือการใช�ประสบการณ,เดิมแปลความหมาย
สิ่งเต�าท่ีผ�านประสานสัมผัสและเกิดความรู�สึกในความหมายนั้น 
 สรุปได�ว�า การรับรู� คือการท่ีบุคคลตีความจากสิ่งต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนและแปลความหมายหรือ
สามารถอธิบายสิ่งต�างๆ นั้น ได�นําไปสู�การตัดสินใจ หรือสามารถประมวลเข�ากับประสบการณ,เดิม 
และแสดงออกทางพฤติกรรม เช�น ทางด�านทัศนคติ อารมณ, การยอมรับ ไม�ยอมรับ สนใจ              
ไม�สนใจ รวมถึงการสื่อสารเพ่ือการรับรู� เป0นมูลเหตุสําคัญของการรับรู� เช�น การปลุกเร�าอารมณ, การ
สร�างศรัทธา หรือการให�รางวัล 
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สภาพพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

 

   เทศบาลตําบลสบปราบได�รับการยกฐานะเป0นเทศบาลตําบล  เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542    
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป0นเทศบาล พ.ศ.2542  ซ่ึงได�ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล�มท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ, 2542 และให�เรียกชื่อและกําหนดเขต
ของเทศบาลตามชื่อและเขตของสุขาภิบาลเดิม 
 ตราสัญลักษณ'เทศบาลตําบลสบปราบ 

สําหรับตราสัญลักษณ, ได�รับความกรุณาจากผู�ทรงคุณวุฒิหลายท�านร�วมกับกรรมการสุขาภิบาล
และผู�เฒ�าผู�แก�ในชุมชนต�างๆ ร�วมกันพิจารณาจนได�ตราสัญลักษณ,ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 

 

นักรบถือดาบ มีความหมายว�า เม่ือครั้งพม�าได�ยกทัพผ�านมาทางอําเภอสบปราบมาต้ังค�ายพักแรมอยู�ท่ี
ตําบลนายาง เพ่ือที่จะมุ�งหน�าไปตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อเดินทัพมาถึงเขตซึ่งเป0นที่ตั้งของเทศบาลตําบล
สบปราบในปZจจุบันนี้ ทัพพม�าได�พบกับทัพไทยซ่ึงรู�ว�าพม�าจะเดินทัพมาทางนี้ได�มาดักรออยู� เม่ือมาถึง
บริเวณดังกล�าวท้ังสองฝkายได�เข�าต�อสู�กันทําให�ฝkายพม�าสูญเสียกําลังทหารไปเป0นจํานวนมาก จนทําให�
พม�าต�องถอยทัพไปต้ังหลักใหม� ประกอบกับท่ีบริเวณดังกล�าวนั้น  มีลําห�วยหลายสายมาบรรจบพบกัน
แล�วไหลลงสู�แม�น้ําวัง และเพ่ือให�เป0นการสดุดีกับวีรกรรมของนักรบไทยท่ีได�เสียสละเลือดเนื้อ และ



48 

 

 

ชีวิตปกปVองมาตุภูมิของตน จึงทําให�คณะกรรมการสุขาภิบาลสมัยเริ่มนั้น ได�มีมติให�ตราสัญลักษณ,ของ
สุขาภิบาลสบปราบเป0นรูปนักรบถือดาบและได�ใช�มาจนถึงทุกวันนี้ 

วิสัยทัศน' 
การพัฒนาท�องถ่ิน  ให�เทศบาลตําบลสบปราบเป0นเมืองน�าอยู� 

สวยงาม  สะอาด  มีความสะดวกสบายและสงบสุข 

วิสัยทัศน'การพัฒนาเทศบาล 

เพ่ือให�การนํานโยบายและยุทธศาสตร,ไปสู�การปฏิบัติให�เป0นรูปธรรม โดยมุ�งตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัดลําปาง นโยบายผู�บริหารท�องถ่ิน สภาพปZญหา ความต�องการ
ของประชาชน ท้ังนี้บนพ้ืนฐานความสอดคล�องตัวชี้วัดและเปVาหมายในป[ พ.ศ.2548 - 2552 ดังนี้ 

1.  การคมนาคมทางบกมีความสะดวก รวดเร็ว 
2.  มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
3.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได�เพียงพอ 
4.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ, แข็งแรง ท้ังร�างกายและจิตใจ 
5.  ประชาชนได�รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง 
6.  ชุมชนร�วมกันอนุรักษ, ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปZญญาท�องถ่ิน 
7.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
8.  สิ่งแวดล�อมดี ไม�มีมลพิษ 

นโยบายการบริหารงาน 

1.  นโยบายด�านเศรษฐกิจ จะพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให�เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนโดยให�ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให�มีความเข�มแข็ง โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และประสานความร�วมมือกับทุกฝkายเพ่ือเสริมสร�างการพัฒนาท่ีสมดุล และยั่งยืน 
ดังนี้ 

1.1  มุ�งส�งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได�ของประชาชนให�สามารถช�วยเหลือตนเอง
และครอบครัวได� โดยจัดหลักสูตรการฝ]กอบรมส�งเสริมอาชีพระยะสั้นต�างๆ รวมท้ังสนับสนุนปZจจัย
การผลิตให�กับพ่ีน�องชาวชุมชนทุกกลุ�มอาชีพ 

1.2  มุ�งส�งเสริม สนับสนุนและผลักดันให�มีกระบวนการสร�างรายได�ให�กับประชาชนใน
ทุกระดับ โดยจะส�งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพ่ือสร�างรายได�ใน
ระดับครอบครัว และส�งเสริมการรวมตัวเพ่ือดําเนินการเศรษฐกิจระดับชุมชนให�มีการกระจายรายได�
ไปสู�ประชาชนในท�องถ่ิน ให�กว�างขวางและท่ัวถึง 
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1.3  สนับสนุนให�ประชาชนได�รับความเป0นธรรมในการซ้ือสินค�า ที่มีคุณภาพ ราคาถูก 
และปVองกันการเอารัดเอาเปรียบจากพ�อค�าคนกลาง 

1.4  ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีสถานท่ีจําหน�ายสินค�า,ของท่ีระลึกของชุมชน รวมท้ังส�งเสริม
ให�มีการพัฒนาด�านการตลาดให�กับชุมชนต�างๆ ด�วย 

2.  นโยบายด�านสังคม จะดําเนินการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลอย�างเต็มท่ี
ท้ังด�านการศึกษา ด�านการสาธารณสุข และการสร�างความเข็มแข็งของชุมชน ท้ังนี้เพ่ือให�ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี เป0นสุข ดังนี้ 

2.1  พัฒนายกระดับการบริการด�านการศึกษา รวมท้ังขยายโอกาส และปรับปรุงการศึกษา
ให�เพียงพอแก�ความต�องการของชุมชน ต้ังแต�การเตรียมความพร�อมระดับปฐมวัย, อนุบาล และระดับ 
ประถมศึกษาต�อเนื่องไปจนถึงการเรียนรู�ได�อย�างตลอดชีวิตตามแนวของการปฏิรูปการเรียนรู� ทั้งนี้
เพ่ือให�เท�าทันกับสถานการณ,ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว 

2.2  ส�งเสริมการสาธารณสุขและการอนามัยแก�ประชาชนให�ท่ัวถึงเพ่ือเสริมสร�างโอกาส
ให�ประชาชนเป0นผู�ท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีความรู� ความเข�าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการปVองกัน
และการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเอง ครอบครัว สังคม และชุมชนต�อไป 

2.3  จะดําเนินการจัดต้ังศูนย,บริการทางการแพทย,ของเทศบาลเพ่ือให�บริการด�านสุขภาพ
พลานามัย ของพ่ีน�องประชาชนให�เป0นผู�ท่ีมีสุขภาพท่ีดี ท้ังกายและใจ 

2.4  ให�การสงเคราะห, สนับสนุน และสร�างโอกาสให�ผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ปkวยเอดส, รวมท้ัง
ผู�ยากไร�และด�อยโอกาส ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเองได� รวมท้ังให�ได�รับการช�วยเหลือ
คุ�มครอง และได�รับการบริการอย�างท่ัวถึงและเป0นธรรม 

2.5  ปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีนันทนาการให�เป0นสมบัติของประชาชนและได�ใช�ประโยชน,
อย�างเต็มท่ี รวมท้ังส�งเสริม และสนับสนุนด�านกีฬา การออกกําลังกาย ให�มีมาตรฐาน มีการแข�งขันกีฬา
และออกกําลังกายอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอในทุกระดับวัยเพ่ือสร�างเกียรติภูมิและความภูมิใจรวมทั้ง
สุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงของประชาชนทุกชุมชน 

2.6  ฟ��นฟูและส�งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปZญญาท�องถิ่น
ให�เป0นเอกลักษณ, และส�งเสริมความรู�ความเข�าใจถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน และร�วมมือกัน
เผยแพร� รักษา สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให�เป0นเอกลักษณ,ของท�องถ่ินสืบไป 

2.7  จะสนับสนุนองค,กร หรือภาคเอกชน ชุมชน ในทุกระดับในการปVองกันและปราบปราม
ยาเสพติดทุกประเภท เพ่ือให�เทศบาลตําบลสบปราบเป0นชุมชนท่ีปลอดยาเสพติด ยั่งยืนตลอดไป 

3.  นโยบายด�านการเมืองและการบริหาร จะพัฒนาการเมืองและการบริหาร เพื่อให�บรรลุ
ตามเจตนารมณ,ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีให�ความสําคัญเก่ียวกับการกระจายอํานาจ
การปกครองสู�ท�องถ่ิน ให�ความเป0นอิสระแก�ท�องถ่ินในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การเงินการคลัง
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และการบริหารบุคคล ดังนั้น จึงมีความจําเป0นท่ีจะต�อง เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของเทศบาลตลอดจนการเสริมสร�างจิตสํานึกของพนักงานเทศบาลและลูกจ�าง
ในการให�บริการประชาชนให�ได�รับความรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจคุ�มค�าทุกภาระกิจการปฏิบัติ 
โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี ถูกต�อง โปร�งใส และตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน ดังนี้ 

3.1  ส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของจังหวัดลําปาง 
และนโยบายของอําเภอสบปราบเพ่ือสร�างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
สังคมการเมือง เพ่ือประโยชน,สุขของประชาชน 

3.2  เสริมสร�างและดูแลให�ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สินของประชาชน
ในเขตเทศบาลโดยมุ�งเน�นมาตรการท้ังปVองกันปราบปรามพร�อมท้ังจัดระบบปVองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ อย�างมีประสิทธิภาพท่ัวถึงและทันท�วงที 

3.3  มุ�งเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลให�สามารถบริการประชาชนให�ได�รับ
ความสะดวก รวดเร็ว เป0นธรรม โดยการเร�งรัดพัฒนาคุณภาพของพนักงาน และลูกจ�าง ให�มีทัศนคติท่ีดี
ต�อการให�บริการประชาชน เกิดความคุ�มค�าต�อเงินภาษีท่ีประชาชนจ�ายให�กับเทศบาล 

3.4  นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช�ในการบริการประชาชนให�ได�รับความสะดวก
เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับความเจริญของบ�านเมืองรวมท้ังทบทวนระเบียบข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน
เพ่ือให�การบริหารงานมีความยืดหยุ�น มีประสิทธิภาพ โปร�งใส ตรวจสอบได� และมีระบบการประเมินผล 
ท่ีถูกต�องเป0นธรรม ให�เกิดหลักความคุ�มค�าในการลงทุน 

3.5  มุ�งพัฒนาบุคลากร,สมาชิกสภาของเทศบาลให�มีความรู�ความก�าวหน�าในวิทยาการ
สามารถปฏิบัติงานในหน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ และเป0นท่ีพึงพอใจของประชาชน 

3.6  จะเพ่ิมประสิทธิภาพระบบแผนท่ีภาษี การจัดเก็บรายได� ให�ความเป0นธรรมแก�ผู�มีหน�าท่ี
เสียภาษี โดยใช�เทคโนโลยีใหม�ๆ เข�ามาดําเนินการ 

3.7  ส�งเสริมและสนับสนุนให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาเทศบาลทุกขั้นตอนเน�น
กระบวนการ ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมตัดสินใจ ร�วมกันตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือตอบสนองตาม
ความต�องการของประชาชนทุกชุมชน อีกท้ังยังเป0นการเสริมความเข�มแข็งให�กับชุมชนให�มากยิ่งข้ึน 

4.  นโยบายด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมให�เป0นปZจจัยเก้ือหนุนในการดํารงชีวิต เพ่ือเอ้ืออํานวยต�อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาด�านอ่ืนๆอย�างต�อเนื่อง ยั่งยืน ดังนี้ 

4.1  มุ�งรักษาความสะอาดและความเป0นระเบียบเรียบร�อยของชุมชนและสถานที่ต�างๆ
ในเขตเทศบาลให�เป0นเมืองน�าอยู� น�าอาศัย น�าชื่นชม 
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4.2  พัฒนาสวนสาธารณะโทกแม�วังให�มีสภาพท่ีดียิ่งข้ึน เหมาะสมท่ีจะเป0นสถานท่ีพักผ�อน 
และออกกําลังกายของประชาชนทั่วไปตลอดจนสนับสนุนให�ชุมชนได�พัฒนาพื้นที่ว�างของชุมชน
เป0นสวนหย�อมหรือสถานท่ีออกกําลังกายของชุมชน 

4.3  ส�งเสริมและสนับสนุนการมีส�วนร�วมของชุมชนในการควบคุมและกําจัดมลภาวะท่ีมีผล 
ต�อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4.4  มุ�งพัฒนา แก�ไข เทศบาลให�ปราศจากมลภาวะจากขยะ น้ําเสีย โดยประสานความ
ร�วมมือกับทุกส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการจัดเก็บหรือทําลายขยะให�ถูกต�องถูกอนามัย
และเกิดประโยชน,กับชุมชน 

4.5  บริหารจัดการสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และการมีส�วนร�วมของประชาชนทุกอาชีพ ทุกวัย และเร�งรัดพัฒนาฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาล
ท่ีเสื่อมโทรมให�กลับมาใช�ประโยชน,ได� เพ่ือเป0นปZจจัยในการดึงดูดในการพัฒนาการท�องเท่ียวของเทศบาล 

4.6  จะเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยอาศัยการมีส�วนร�วมในการลดโลกร�อนของประชาชน ลดการท้ิงขยะ  
การเผาขยะ รวมท้ังกระตุ�นให�เกิดความร�วมมือจากทุกภาคส�วน ต้ังแต�เด็กเล็กๆถึงองค,กรภาคเอกชนต�างๆ
ในการให�ความร�วมมือ 

4.7  วางระบบชลประทาน การระบายน้ําท�วม น้ําขัง น้ําเสียให�พ่ีน�องประชาชน ให�ดียิ่งข้ึน
ครอบคลุมทุกชุมชน 

5.  นโยบายด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน และสภาพแวดล�อมของ
เทศบาลก็เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพทางด�านเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เป0นการวางรากฐานของการพัฒนา อย�างยั่งยืน ดังนี้ 

5.1  มุ�งพัฒนาบริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการจัดระบบ
บริการสาธารณะให�ได�มาตรฐานและเพียงพอต�อความต�องการของประชาชน 

5.2  มุ�งสร�างเสริมความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน โดยการบูรณะพัฒนา
ถนน ซอย ท�อระบายน้ํา รางระบายน้ํา ตลอดจนทางเท�าในเขตเทศบาลให�มีสภาพดีและได�มาตรฐาน 

5.3  ปรับปรุง แก�ไข ขยายบริการไฟฟVาสาธารณะ แสงสว�างให�มีมาตรฐาน รวดเร็วและ
ครอบคลุมทุกชุมชน 

5.4  ควบคุมการขยายตัวของเทศบาลให�สอดคล�องกับผังเมืองรวมและเป0นไปตามข�อบัญญัติ
ของกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

5.5  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน,ของเทศบาลให�เป0นเทศบาลท่ีน�าอยู� น�าอาศัย และน�าชื่นชม 

ภารกิจของเทศบาล 
1.1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 
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(1) การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา 50 (2) มาตรา 
51 (8)) 

(2) การสาธารณูปโภคและการก�อสร�างอ่ืนๆ (มาตรา 51 (7)) 
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 51 (7)) 
(4) การควบคุมอาคาร 

1.2 ด�านส งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
(1) การจัดการศึกษา  
(2) การส�งเสริมกีฬา  
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

1.3 ด�านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง 
ดังนี้ 

(1) การรักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน (มาตรา 50 (1)) 
1.4 ด�านการวางแผน การส งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท องเท่ียว มีภารกิจท่ี

เก่ียวข�อง ดังนี้ 
(1) บํารุงและส�งเสริมการทํามาหากิจของราษฎร (มาตรา 51 (5)) 

1.5 ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม มีภารกิจ
ท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 

1) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช�ประโยชน,จากปkาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และ สิ่งแวดล�อม 

1.6 ด�านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป.ญญาท�องถ่ิน มีภารกิจท่ี
เก่ียวข�อง ดังนี้ 

(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปZญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
(มาตรา 50 (8)) 

1.7 ด�านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส วนราชการและองค'กร
ปกครองส วนท�องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง และประสานงานกับองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน 
(2) สนับสนุนองค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
(3) ประสานและให�ความร�วมมือในการปฏิบัติหน�าท่ีขององค,กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน 

ยุทธศาสตร'ท่ีจะต�องดําเนินการในช วงสามปZ 
เทศบาลตําบลสบปราบ  ได�กําหนดยุทธศาสตร,และแนวทางพัฒนา  ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
- แนวทางการพัฒนา ก�อสร�างปรับปรุงบํารุงรักษาถนน 
- ก�อสร�างปรับปรุงท�อระบายน้ํา รางระบายน้ํา 
- ก�อสร�างและปรับปรุงสะพาน 
- ขยายเขตไฟฟVาสาธารณะ 
- ก�อสร�างฝายน้ําล�น อาคาร และปVองกันตลิ่งพัง 
- ขยายผิวจราจร 

2. ยุทธศาสตร'และการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
- แนวทางการพัฒนาการรณรงค,สร�างจิตสํานึก และตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- การบําบัดฟ��นฟูการเฝVาระวังและการปVองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
- พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 

3. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด�านสังคม 
- แนวทางการพัฒนาส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และความเข�มแข็งของชุมชน 
- สนับสนุนผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาส เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู�พิการ ผู�ประสบภัยพิบัติ 
- การจัดการศึกษา ฝ]กอบรม 
- ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปZญญาท�องถ่ิน 
- การปVองกันรักษา และส�งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สินของ

ประชาชน 
- ให�ความรู� ความเข�าใจในด�านคุณธรรม จริยธรรม และด�านอ่ืน ๆ แก�ประชาชน และเยาวชน 
- ส�งเสริมและสนับสนุนด�านกีฬาและนันทนาการ 
- การรณรงค,ปลูกจิตสํานึกในพิษภัยยาเสพติด  

4. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
- แนวทางการพัฒนา  
- ส�งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได�ให�แก�ประชาชน 
- ส�งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส�งเสริมการตลาดและการใช�สินค�าชุมชน 

5. ยุทธศาสตร'การเมือง - การบริหาร 
- พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช�สถานท่ีปฏิบัติงาน และสนับสนุนหน�วยงานอ่ืน 
- พัฒนาบุคลากรและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในหน�วยงาน และเพ่ิมขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน 
- เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารและกิจกรรมของหน�วยงาน 
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- สนับสนุนกิจกรรมต�าง ๆ ของชุมชน และกิจกรรมวันสําคัญ 
- ปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล 
- ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
- ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจในกิจการของท�องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร,การพัฒนา 
ป[ พ.ศ.2553 ป[ พ.ศ.2554 ป[ พ.ศ.2555 รวม 3 ป[ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร'การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน               
   1.1.แนวทางการพัฒนา ก�อสร�างปรับปรุงบํารุง 11  1,680,600  10     1,918,200  2       335,200  23 3,934,000 
        รักษาถนน                 
   1.2.ก�อสร�างปรับปรุงท�อระบายน้ํา รางระบายน้ํา 19  9,654,700  11     8,751,800    30 18,406,500 
   1.3.ก�อสร�างและปรับปรุงสะพาน     1     2,200,000  2     2,320,000  3 4,520,000 
   1.4.ขยายเขตไฟฟVาสาธารณะ 13     996,080    1         67,580  14 1,063,660 
   1.5.ก�อสร�างฝายน้ําล�น อาคาร และปVองกันตลิ่งพัง 2     146,800  4     2,909,000  3   15,017,600  9 18,073,400 
   1.6.ขยายผิวจราจร 3  1,002,100  2       511,600    5 1,513,700 
                  

                  
รวม 48 13,480,280 28 16,290,600 8 17,740,380 84 47,511,260 
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ยุทธศาสตร,การพัฒนา 
ป[ พ.ศ.2553 ป[ พ.ศ.2554 ป[ พ.ศ.2555 รวม 3 ป[ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

2.ยุทธศาสตร'การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติ                 
   และสิ่งแวดล�อม                 
   2.1.แนวทางการพัฒนา การรณรงค,สร�างจิตสํานึก 6     355,000  5       320,000  4       310,000  15     985,000  
        และตระหนักในการจัดการทรัพยากร                     
        ธรรมชาติ                 
  2.2. การบําบัดฟ��นฟูการเฝVาระวังและการปVองกัน 3  1,480,000  5     3,327,000  2     1,805,000  10  6,612,000  
        รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม                 
                  
                  

รวม 9 1,835,000 10 3,647,000 6 2,115,000 25  7,597,000  
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ยุทธศาสตร,การพัฒนา 
ป[ พ.ศ.2553 ป[ พ.ศ.2554 ป[ พ.ศ.2555 รวม 3 ป[ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ งบประมาณ 

3.ยุทธศาสตร'การพัฒนาด�านสังคม                 
   3.1  แนวทางการพัฒนา ส�งเสริมสนับสนุน 7 11,905,250  6       285,000  6       285,000  18 12,475,250  
         การพัฒนาชุมชนและความเข�มแข็งของชุมชน                 
   3.2  สนับสนุนผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาส เด็ก สตรี  12  4,740,000  12     4,850,000  10     3,730,000  34 13,320,000  
         เยาวชน คนชรา ผู�พิการ ผู�ประสบภัยพิบัติ                 
   3.3. การจัดการศึกษา ฝ]กอบรม 19  4,412,000  20 4,532,000  15     4,157,000  54 13,101,000  
   3.4. ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และ 18     589,000  12      389,000  12       481,000  42  1,459,000  
         ภูมิปZญญาท�องถิ่น                 
   3.5. การปVองกันรักษาและส�งเสริมสุขภาพอนามัย 20  1,174,350  20       673,900  20       703,900  60  2,552,150  
         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สินของประชาชน                 
   3.6. ให�ความรู� ความเข�าใจในด�านคุณธรรม   10     500,000  6       190,000  6       300,000  22     990,000  
         จริยธรรม และด�านอื่นๆ แก�ประชาชน                 
         และเยาวชน               
   3.7. ส�งเสริมและสนับสนุนด�านกีฬาและนันทนาการ 10     425,000  10       415,000  10       415,000  30  1,255,000  
   3.8. การรณรงค,ปลูกจิตสํานึกในพิษภัยยาเสพติด 1      10,000  1         10,000      2       20,000  

รวม 97 23,755,600  87    1,344,900  79   10,071,900  262 45,172,400  
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ยุทธศาสตร,การพัฒนา 
ป[ พ.ศ.2553 ป[ พ.ศ.2554 ป[ พ.ศ.2555 รวม 3 ป[ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร'ด�านเศรษฐกิจ                 
    4.1.แนวทางการพัฒนา - ส�งเสริมอาชีพ  และเพิ่ม 10 362,000 7 702,000 5 277,000 22  1,341,000  
           รายได�ให�แก�ประชาชน                 
    4.2.ส�งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง 10     286,000  8       205,000  4       160,000  22     651,000  
    4.3.ส�งเสริมการตลาดและการใช�สินค�าชุมชน                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

รวม 10 362,000 7 702,000 5 277,000 44  1,341,000  
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ยุทธศาสตร,การพัฒนา 
ป[ พ.ศ.2553 ป[ พ.ศ.2554 ป[ พ.ศ.2555 รวม 3 ป[ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

5. ยุทธศาสตร'ด�านการเมือง - การบริหาร                 
    5.1. แนวทางการพัฒนา - พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� 73  5,382,660  21 7,450,000 18 1,370,000 112 14,202,660  
          สถานที่ปฏิบัติงานและสนับสนุนหน�วย                 
          งานอื่น                 
    5.2. พัฒนาบุคลากรและพัฒนาปรับปรุง 6  1,706,000  5     1,690,000  7     2,710,000  18  6,106,000  

กระบวนงานในหน�วยงาน และเพิ่มขวัญ      
กําลังใจในการปฏิบัติงาน                 

    5.3. เผยแพร�ข�อมูลขาวสารแลกิจกรรมของ 5     220,000  5       220,000  5       220,000  15     660,000  
          หน�วยงาน                 
    5.4. สนับสนุนกิจกรรมต�างๆ ของชุมชนและ 10     450,000  9       410,000  9       430,000  28  1,290,000  
          กิจกรรมวันสําคัญ                 
    5.5. ปรับปรุงระบบการบริหารงานของเทศบาล 1      80,000  1         80,000  1         80,000  3     240,000  
    5.6. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 2      80,000  4       270,000  2         80,000  8     430,000  
    5.7. ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจในกิจการของ   

ท�องถิ่น 1      30,000  1         30,000  1         30,000  3       90,000  
รวม 98  7,948,660  46   10,150,000  43     4,920,000  187 23,018,660 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัด

ลําปาง โดยมีข�อมูลของงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้   
ธานี สุขเกษม (2550 : บทคัดย�อ) การวิจัยศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนา

ขององค,การบริหารส�วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง มีวัตถุประสงค,เพ่ือพัฒนาการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค,การบริหารส�วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง และเพื่อแสวงหารูปแบบ
ของการจัดทําแผนพัฒนาขององค,การบริหารส�วนตําบลท่ีเหมาะสม โดยสามารถนําไปปฏิบัติได�ง�าย 
เป0นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการ
พัฒนาองค,การบริหารส�วนตําบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค,การบริหารส�วนตําบล 
และปลัดองค,การบริหารส�วนตําบล เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ,ชนิด
ไม�มีโครงสร�าง การสนทนากลุ�ม และการสังเกตแบบมีส�วนร�วม สถิติที่ใช�คือ สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพ่ือหาค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) 
และค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห,เนื้อหา (Content Analysis) 
ผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาขององค,การบริหารส�วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง 
พบว�า การจัดทําแผนยุทธศาสตร,ขององค,การบริหารส�วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�างประสบ
ปZญหาและอุปสรรคเก่ียวกับคณะกรรมการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร,ในภาพรวมระดับน�อย แต�พบ
ปZญหาและอุปสรรคเก่ียวกับคณะกรรมการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร,ขององค,การบริหารส�วนตําบล
มีจํานวนมากเกินไป ซ่ึงส�วนใหญ�ไม�ค�อยมาทํางานตามบทบาทหน�าท่ีของตนเองหรือประชุมไม�ค�อยครบ 
ส�วนใหญ�จะเป0นเสือกระดาษมากกว�า แต�คนทํางานคือ เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห,นโยบายและแผน หรือคนท่ี
ผู�บริหารมอบหมาย ถ�าเป0นคณะบุคคลก็จะเป0นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะจัดทําร�าง
ของแผนยุทธศาสตร,เพียงกลุ�มเดียว ส�วนปZญหาและอุปสรรคเก่ียวกับข้ันตอนการจัดทําประชาคมท�องถ่ิน 
เพ่ือรับทราบปZญหาความต�องการและประเด็นท่ีจะพัฒนา พบว�า ประชาชนไม�ค�อยให�ความร�วมมือใน
การเข�าร�วมประชาคม หรือเข�าร�วมประชาคมน�อย กรณีท่ีเข�าร�วมประชาคมก็ไม�ค�อยแสดงความคิดเห็น 
จะเห็นชอบตามท่ีเจ�าหน�าท่ีนําเสนอ รวมท้ังชาวบ�านจะนําเสนอปZญหาความต�องการตามโครงสร�าง
พ้ืนฐานเท�านั้น ในส�วนของการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป[ ขององค,การบริหารส�วนตําบลในเขตพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนล�างประสบปZญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป[ในภาพรวมระดับน�อย 
โดยพบปZญหาและอุปสรรคอยู�บ�าง กล�าวคือ โครงการท่ีชาวบ�านนําเสนอเป0นปZญหาความต�องการตาม
โครงสร�างพื้นฐานเป0นส�วนใหญ�ทําให�ไม�ครบกรอบของการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป[ในด�านอื่นๆ 
องค,ความรู�ใหม�เก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร, พบว�า ควรจะลดจํานวนคระกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน
ลงให�เหลือภาคส�วนละ 2 คน หรือ 1 คน รวมท้ังน�าจะมีผู�นําชุมชนเข�ามาร�วมด�วย และควรมีการปรับแก�ไข
ระเบียบของกระทรวงเก่ียวกับจํานวนชาวบ�านท่ีเข�าร�วมประชาคมให�ลดจาก 70% ให�เหลือเพียง 50% 
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และทําหนังสือเชิญเป0นรายครอบครัวให�แต�ละครอบครัวเข�าร�วมประชาคมอย�างน�อยครอบครัวละ 1 
คน และเลือกท่ีจะทําประชาคมช�วงเย็น เพ่ือแก�ปZญหาท่ีชาวบ�านเข�าร�วมประชาคมน�อย ในส�วนของ
องค,ความรู�ใหม�เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป[ พบว�า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําร�าง
แผนพัฒนา 3 ป[ ควรบรรจุความต�องการของชาวบ�านใส�ในแผนพัฒนา 3 ป[ ทุกปZญหาและความต�องการ 
และควรจะมีการจัดหน�วยเคลื่อนท่ีเพ่ือบริการประชาชนด�วยเพื่อจูงใจชาวบ�านมาร�วมประชาคม 
รวมท้ังควรจัดทําแผนยุทธศาสตร,และแผนพัฒนา 3 ป[ พร�อมกันในช�วงการทําประชาคม ควรยุบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร,โดยจัดทําเฉพาะแผนพัฒนา 3 ป[ สําหรับข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป[ ควรปรับ
ลดในข้ันตอน การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินออก โดยให�คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน
เข�ามาพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป[ ร�วมกับสภาขององค,การบริหารส�วนตําบลด�วย ผลการศึกษา
เพ่ือแสวงหารูปแบบของการจัดทําแผน พัฒนาขององค,การบริหารส�วนตําบลท่ีเหมาะสม โดยสามารถ
นําไปปฏิบัติได�ง�าย พบว�า รูปแบบของการจัดทําแผนพัฒนาขององค,การบริหารส�วนตําบลท่ีเหมาะสม 
โดยสามารถนําไปปฏิบัติได�ง�าย มีรูปแบบหรือข้ันตอน ดังนี้ 1.คณะกรรมการสนับสนุนฯจัดทําประชาคม 
2. คณะกรรมการสนับสนุนฯ รวบรวมและวิเคราะห,ข�อมูลจัดทําเป0นร�างแผนฯ 3. ผู�บริหารท�องถ่ินนําร�าง
แผนฯ เข�าสภาฯ ให�ความเห็นชอบ โดยมีคณะกรรกมการพัฒนาท�องถิ่นร�วมพิจารณาในสภาฯ 
4. ผู�บริหารท�องถ่ินอนุมัติและประกาศใช� 

เพชรอนันต, บุญแน�น (2552 : บทคัดย�อ) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปZจจัยทางการบริหารและ 
การดําเนินงานขององค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก�ว จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค,
การศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปZจจัยทางการบริหารงานขององค,การบริหารส�วน
ตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก�ว จังหวัดยโสธร 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ
องค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก�ว จังหวัดยโสธร ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ 
มีจํานวน 85 คน ผู�ศึกษาได�เก็บรวบรวมข�อมูลจากประชากรจริงท้ังหมด คือ ผู�บริหาร สมาชิกสภา
องค,การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ�างขององค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก              
และกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในเขตองค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก�ว จังหวัดยโสธร 
จํานวน 15 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ 
จํานวน 73 ข�อ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห,ข�อมูล ได�แก� ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาสรุปได� ดังนี้ 1. ผู�บริหาร สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบล
พนักงานจ�างขององค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก และกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในเขตองค,การบริหาร ส�วน
ตําบลลุมพุก ส�วนใหญ�เป0นเพศชาย มีอายุ 31-40 ป[ มีสถานภาพสมรส ตําแหน�งเป0นสมาชิกสภา
องค,การบริหารส�วนตําบล มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และมีรายได�เฉลี่ยต�อเดือน 5,000-7,000 
บาท 2. ผู�บริหาร สมาชิกสภาองค,การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบลพนักงานจ�าง ขององค,การ
บริหารส�วนตําบลลุมพุก และกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในเขตองค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก มีความคิดเห็น
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เก่ียวกับปZจจัยการบริหารงานขององค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก�ว จังหวัดยโสธร 
โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป0นรายด�าน พบว�า มีความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก
เหมือนกันทุกด�าน ซ่ึงสามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน�อยได�ดังนี้ ด�านวิธีการทํางาน  ด�านเครื่องมือ  
ด�านบุคลากร ด�านการเงิน ด�านวิธีการจัดการ และด�านวัสดุอุปกรณ,  ตามลําดับ 3. ผู�บริหาร สมาชิก
สภาองค,การบริหารส�วนตําบล พนักงานส�วนตําบลพนักงานจ�างขององค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก 
และกํานัน ผู�ใหญ�บ�านในเขตองค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก มีความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน
ขององค,การบริหารส�วนตําบลลุมพุก อําเภอคําเข่ือนแก�ว จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายด�านพบว�า มีความคิดเห็นอยู�ในระดับมากเหมือนกันทุกด�าน ซ่ึงสามารถเรียงลําดับข�อ
ท่ีมีค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อยได� ดังนี้ ด�านการจัดองค,การ ด�านการประสานงาน ด�านการวางแผน 
ด�านการจัดบุคคลเข�าทํางาน ด�านการอํานวยการ ด�านการรายงาน และด�านการงบประมาณ ตามลําดับ 

ศุภวัฒน,  พิกุลศรี (2553 : บทคัดย�อ) ศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ินของเทศบาล ตําบลนิคมคําสร�อย อําเภอนิคมคําสร�อย จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค,เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ของ
เทศบาลตําบลนิคมคําสร�อย อําเภอนิคมคําสร�อย จังหวัดมุกดาหาร และ 2) ศึกษาข�อเสนอแนะสําหรับ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลนิคมคําสร�อย 
อําเภอนิคมคําสร�อย  จังหวัดมุกดาหาร  ผลการศึกษาพบว�า 1. ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของเขตเทศบาลตําบลนิคมคําสร�อย โดยภาพรวมท้ัง 4 ด�าน อยู�ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป0นรายด�าน พบว�า ด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน, 
รองลงมา ได�แก� การมีส�วนในการดําเนินการหรือปฏิบัติการ การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และการมี
ส�วนร�วมในการประเมินผล ตามลําดับ 2. ข�อเสนอแนะสําหรับส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนใน 
การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลนิคมคําสร�อย อําเภอนิคมคําสร�อย จังหวัดมุกดาหาร ท่ี
สําคัญคือ  2.1 เทศบาลควรเปlดโอกาสให�ประชาชนได�นําเสนอแผนงานโครงการกิจกรรม และให�เข�าร�วม
ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ินกับเทศบาลให�มากยิ่งข้ึน 2.2 เทศบาลควรให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม
ในการรับจ�างเหมาโครงการหรือกิจกรรมท่ีเทศบาลได�ดําเนินการให�บริการกับประชาชน 2.3 เทศบาลควร
ให�ประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมในการปรับปรุงระบบบริหารงานและการพัฒนาของเทศบาลให�มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.4 เทศบาลควรให�ความสําคัญในการจัดทําแผนงานหรือโครงการท่ี
เก่ียวข�องกับเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ, ในการประกอบอาชีพของกลุ�มแม�บ�าน  
กลุ�มสตรี หรือแจกจ�ายให�กับประชาชนให�มากข้ึน 2.5 เทศบาลควรให�ประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมใน
การควบคุม ดูแล การใช�ทรัพย,สินของเทศบาล 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 เพ่ือให�การศึกษาวิจัยครั้งนี้ปรากฏภาพท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจะแสดงถึงความสัมพันธ,ระหว�าง
ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 

1. ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ ได�แก� การพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

2. ตัวแปรตาม ได�แก� การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

จากการศึกษาบทความท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง ผู�ศึกษาได�วิเคราะห,ปZจจัยเป0นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
                              ตัวแปรต�นหรือตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัยเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

การพัฒนาเทศบาลตําบล                

สบปราบ อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง 

การมีส�วนร�วมของ

ประชาชนในการ

พัฒนาเทศบาลตําบล

สบปราบ อําเภอสบ

ปราบ จังหวัดลําปาง 

ป.ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับ 

การพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

 

สถานภาพท่ัวไป 

- เพศ  

- อายุ 

- สถานภาพสมรส  

- การศึกษา 

- อาชีพ  

- รายได�เฉลี่ยต�อเดือน 
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บทที่ 3 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ ท่ีมุ�งศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยได-ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง เพ่ือให-ได-ข-อมูลท่ีถูกต-องตามหลักวิชาการ และมีความน�าเชื่อถือตรงกับข-อเท็จจริงท่ี
เกิดข้ึน จึงได-กําหนดวิธีดําเนิน การวิจัยท่ีประกอบด-วยหัวข-อและรายละเอียด ซ่ึงผู-วิจัยจะได-ดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช-ในการรวบรวมข-อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข-อมูล 
3.4 การวิเคราะห=ข-อมูล 
3.5 สถิติท่ีใช-ในการวิเคราะห=ข-อมูล 
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช-ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ดังนี้ 

1. ประชากร ได-แก� ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง จํานวน 5,774 คน 

2. กลุ�มตัวอย�าง ได-แก� ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง จํานวน 375 คน โดยได-มาด-วยวิธีการ ดังนี้ 

2.1 การหาขนาดของกลุ�มตัวอย�าง การหาขนาดของกลุ�มตัวอย�างในการวิจัยครั้งนี้ โดย
การใช-สูตรของทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane, 1973 : 727 - 728)  

 
สูตร  n =        N                

                                                   1 + Ne2                                                          
 เม่ือ  n = ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 
   N = จํานวนประชากร 
   e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ�มตัวอย�าง (0.05)  
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แทนค�า n =        5,774   
      1 + 5,774(0.05)2 
  = 374.08 
 ได-ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 374.08 คน เพื่อให-การวิจัยครั้งนี้ถูกต-องตามหลักการวิจัย 

ดังนั้น จึงต-องใช-จํานวนตัวอย�าง 375 คน  
 2.2 เทคนิควิธีสุ�มตัวอย�าง การวิจัยครั้งนี้ ได-ดําเนินการสุ�มตัวอย�างตามข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยใช-สูตรการหาขนาดกลุ�มตัวอย�างของทาโร� 
ยามาเน� ได-กลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 375 คน 

ข้ันท่ี 2 สุ�มกลุ�มตัวอย�างท่ีนํามาศึกษา จนครบจํานวนท่ีกําหนดในข้ันท่ี 1 โดยการสุ�มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จากประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

 
เครื่องมือท่ีใช"ในการรวบรวมข"อมูล 

เครื่องมือท่ีใช-ในการเก็บรวบรวมข-อมูลของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด-วย แบบบันทึกข-อมูล
(Opinion Form) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 

1. แบบบันทึกข-อมูล ใช-เพ่ือรวบรวมข-อมูลจากแหล�งข-อมูลท่ีเป�นเอกสาร วรรณกรรมงานวิจัย 
บันทึกการประชุม ข-อมูลทางสื่ออิเลคทรอนิคส= (Website) และข-อมูลเอกสารจากหน�วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข-องกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

2. แบบสอบถาม เป�นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป�นแบบสํารวจรายการ (Check List) ท่ีครอบคลุม
เก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
รวมท้ังแบบสอบถามปลายเปhดของปiญหาและข-อเสนอแนะ โดยแบ�งแบบสอบถามออกเป�น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 เป�นแบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู-ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนที่อาศัย
อยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
    ตอนท่ี 2 เป�นแบบสอบถามการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ซึ่งมีลักษณะเป�นแบบสอบถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการแปลความหมายของเบสท=  
    ตอนท่ี 3 เป�นแบบสอบถามปลายเปhด (Open Ended) ของปiญหาและข-อเสนอแนะเก่ียวกับ
การพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง เพ่ือให-ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม
ได-แสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ 
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 3. วิธีการสร-างแบบสอบถาม จากการเก็บรวบรวมข-อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข-องนั้น 
ผู-วิจัยได-นํามาสร-างเป�นแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังนี้ 
      ข้ันท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข-อง 
      ข้ันท่ี 2 รวบรวมความรู-ท่ีได-จากข้ันท่ี 1 มาสร-างเป�นข-อคําถามของแบบสอบถาม โดยพิจารณา
ให-ครอบคลุมตรงกับวัตถุประสงค=และสมมติฐานของการวิจัย 
      ข้ันท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีได-จากข้ันท่ี 2 เสนอผู-ทรงคุณวุฒิทางการวิจัย เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต-อง สอดคล-องกับวัตถุประสงค=และสมมติฐานของการวิจัย แล-วปรับปรุงแก-ไขให-สมบูรณ= 
      ข้ันท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีได-รับการปรับปรุงแก-ไขสมบูรณ=แล-ว จากข้ันท่ี 3 เสนอผู-เชี่ยวชาญ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต-องและความแม�นตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รวมทั้งการใช-ภาษา
ท่ีเหมาะสม แล-วนํามาหาค�าดัชนีความสอดคล-อง (IOC) โดยมีรายนามผู-เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1. รศ.กฤษฎา   ศรีธรรมา       มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
2. ดร.สุขพัฒน=   อนนท=จารย= มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
3. นายสมชาย   บุญยืน  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสบปราบ 
โดยผู-เชี่ยวชาญจะพิจารณาให-ความเห็นว�าแบบสอบถามแต�ละข-อคําถามท่ีต-องการ

วัดนั้น มีความถูกต-อง แม�นตรงตามเนื้อหา และสอดคล-องกับวัตถุประสงค=ของการวิจัยหรือไม� ซ่ึงกําหนด
ความเห็นของผู-เชี่ยวชาญไว-เป�น 3 ระดับ ดังนี้ 

1   หมายความว�า    สอดคล-อง 
0   หมายความว�า    ไม�แน�ใจ 
-1  หมายความว�า    ไม�สอดคล-อง 
แล-วจึงนํามาหาค�าดัชนีความสอดคล-องในแต�ละข-อคําถาม โดยการ ใช-สูตรคํานวณ 

ดังนี้  

สูตร   IOC  = ∑ R 
        N 

เม่ือ  IOC แทน ค�าดัชนีความสอดคล-อง 

   ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู-เชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผู-เชี่ยวชาญ 

 
      ข้ันท่ี 5 นําข-อเสนอแนะท่ีได-จากข้ันท่ี 4 นั้นมาปรับปรุงแก-ไข แล-วนําไปทดลองใช- (Try Out) 
กับกลุ�มประชากรท่ีมีลักษณะใกล-เคียง ท่ีไม�ใช�ประชากรท่ีจะนํามาศึกษา แล-วนํามาหาค�าความเชื่อม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ด-วยวิธีการหาค�าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach�s 
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alpha coefficient) และได-ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.88 จึงถือว�าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นท่ี
ยอมรับได- 

ข้ันท่ี 6 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก-ไขสมบูรณ=แล-วจากขั้นที่ 5 ไปเก็บรวบรวมข-อมูล
ต�อไป 
 
การเก็บรวบรวมข"อมูล 

ผู-วิจัยได-ดําเนินการเก็บรวบรวมข-อมูลตามลําดับ ดังนี้  
 1. ขอหนังสือ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่นลําปาง ถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง เพ่ือขอเก็บข-อมูลกลุ�มตัวอย�างในการศึกษา 
 2. ผู-วิจัยเดินทางไปเก็บข-อมูลด-วยตนเองโดยใช-แบบสอบถามจากประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขต
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จนครบตามจํานวนท่ีกําหนดไว-  
   
การวิเคราะห'ข"อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู-วิจัยได-ใช-สถิติในการวิเคราะห=ข-อมูล ดังนี้ 
 1. วิเคราะห=สถานภาพท่ัวไปของผู-ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค�าความถ่ี (Frequency) 
และการหาค�าร-อยละ (Percentage) แล-วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะห=ข-อมูลเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยการหาค�าเฉลี่ย X� (Arithmetic Mean) และการหาค�าส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) แล-วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  
 เกณฑ=ที่ใช-ในการวิเคราะห=ค�าเฉลี่ยได-ใช-เกณฑ=ในการแปลความหมายของเบสท= 
(Best,J.W.,1981 อ-างถึงใน เกรียงเลิศ ติรธรรมเจริญ, 2544 : 47) ตามระดับการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ดังนี้  
     ค�าเฉลี่ย     4.50 - 5.00      หมายความว�า การมีส�วนร�วมในระดับมากท่ีสุด 
     ค�าเฉลี่ย     3.50 - 4.49      หมายความว�า การมีส�วนร�วมในระดับมาก 
     ค�าเฉลี่ย     2.50 - 3.49      หมายความว�า การมีส�วนร�วมในระดับปานกลาง 
     ค�าเฉลี่ย     1.50 - 2.49      หมายความว�า การมีส�วนร�วมในระดับน-อย 
     ค�าเฉลี่ย     1.00 - 1.49      หมายความว�า การมีส�วนร�วมในระดับน-อยท่ีสุด 
 3. วิเคราะห=ปiญหาและข-อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง แล-วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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สถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห'ข"อมูล 
 สถิติท่ีใช-ในการวิเคราะห=ข-อมูลการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ดังนี้ 

1. ค�าดัชนีความสอดคล-อง IOC (Index of Item - Objective Congruence : IOC) จากสูตร 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542 : 113-114) ดังนี้ 

 

สูตร   IOC  = ∑ R 
      N 

เม่ือ  IOC แทน ค�าดัชนีความสอดคล-อง 

   ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู-เชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผู-เชี่ยวชาญ 
 
 2. ค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) จากสูตร (กัลยา วานิชย=บัญชา, 2554 : 34-35) ดังนี้ 
 

สูตร  α =  k            1 - ∑ s i2  
     k - 1        s2

t 

เม่ือ  α แทน ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   k แทน จํานวนข-อคําถาม 

   s2
i แทน คะแนนความแปรปรวนแต�ละข-อ 

   s2
t แทน คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 

3. ค�าความถ่ี   เป�นจํานวนเต็มท่ีได-จากการนับข-อมูล 
4. ค�าร-อยละ   ค�าร-อยละจะแสดงความหมายของค�าและสามารถนําค�าท่ีได-ไปเปรียบเทียบได-  

โดยหาค�าร-อยละจากสูตร ดังนี้ 

สูตร  P =  f 
            N   

เม่ือ    P แทน ค�าร-อยละ   
   f แทน ความถ่ีท่ีต-องการแปลงให-เป�นค�าร-อยละ 
   N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

x  100 
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 5. ค�าเฉลี่ย  จากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) ดังนี้ 
 

สูตร      X� =    ∑ X� 
          N  

เม่ือ   X� แทน ค�าเฉลี่ย 

                     ∑ X�     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ�ม 
            N แทน จํานวนคะแนนในกลุ�ม 
 
 6. ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. จากสูตร (สุวิมล ติรการนันท=, 2548 : 203) ดังนี้ 
 

สูตร  σ = �∑ (x - µ)
2

N
            

เม่ือ  σ แทน ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   X แทน ข-อมูลแต�ละรายการ 

   µ แทน ค�าเฉลี่ย 
   N แทน จํานวนของข-อมูลของกลุ�มประชากร 
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บทที่ 4 
 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 

การศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปางนี้ มีวัตถุประสงค(เพ่ือทราบระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลสบปราบ ซ่ึงประชากรท่ีใช,ในการศึกษา ได,แก� ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จํานวน 5,774 คน และใช,กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 375 คน โดยการสุ�ม
แบบบังเอิญ ใช,แบบสอบถามเป8นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข,อมูลและได,รับข,อมูลคืนมาท้ังหมด 
จํานวน 375 ชุด คิดเป8นร,อยเปอร(เซ็นต( ผู,ศึกษาได,ดําเนินการกําหนดรหัสและบันทึกลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร( และเพ่ือความเข,าใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายข,อมูล จึงกําหนดสัญลักษณ(ท่ีใช,ใน
การนําเสนอผลการวิเคราะห(ข,อมูล ดังนี้ 

 

  X� แทน ค�าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผู,ศึกษาจะนําเสนอผลการวิเคราะห(ข,อมูล ตามวัตถุประสงค(ของการศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วม
ของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จากนั้นวิเคราะห(
ข,อมูลด,วยโปรแกรมคอมพิวเตอร(สําเร็จรูปทางสถิติ แล,วนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห(การมีส�วนร�วมโดยรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยแสดงผลเป8นค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล,วแปลผล
เป8นความเรียง 

2. การวิเคราะห(สถานภาพท่ัวไปของประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม โดยแสดงผลเป8นค�าความถ่ี 
และค�าร,อยละ ประกอบความเรียง 

3. การวิเคราะห(การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง โดยแสดงผลเป8นค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล,วแปลผลเป8นความเรียง 

4. การวิเคราะห(ปPญหาและข,อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง โดยแสดงผลเป8นค�าความถ่ี ประกอบความเรียง 
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1.  การวิเคราะห�การมีส�วนร�วมโดยรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

 
ผลการวิเคราะห(การมีส�วนร�วมโดยรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงตามตาราง 3 
  

ตาราง 3 แสดงค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส�วนร�วมโดยรวมของประชาชน
ในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

 

ข�อคําถาม 
ระดับการมีส�วนร�วม 

X� S.D. แปลความ 

 
การมีส�วนร�วมโดยรวมของประชาชนในการพัฒนา
เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
 

 
 

3.61 

 
 

0.77 
 

 
 

มาก 

 
จากตาราง 3 พบว�า การมีส�วนร�วมโดยรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง อยู�ในระดับมาก แต�หากพิจารณาจากค�าเฉลี่ยแล,วจะพบว�า การมี

ส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อยู�ในระดับมากค�อนข,างตํ่า (X� = 3.61) 
 
2. การวิเคราะห�สถานภาพท่ัวไปของประชาชนผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

 ผลการวิเคราะห(สถานภาพท่ัวไปของประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได,เฉลี่ยต�อเดือน ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงค�าความถ่ีและค�าร,อยละของประชาชนผู,ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพท่ัวไป 
 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 

เพศ   
  ชาย 142 37.86 
  หญิง 233 62.14 

รวม 375 100 

อายุ   
  ไม�เกิน 20 ปU 24 6.40 
  21-35 ปU 115 30.66 
  36-50 ปU 194 51.74 
  51 ปUข้ึนไป 42 11.20 

รวม 375 100 

สถานภาพสมรส   
  โสด 43 11.46 
  สมรส 261 69.60 
  หย�า/หม,าย 71 18.94 
  อ่ืนๆ (ระบุ)........... - - 

รวม 375 100 

การศึกษา   
  ตํ่ากว�าปริญญาตรี  291 77.60 
  ปริญญาตรี 76 20.26 
  สูงกว�าปริญญาตรี 8 2.14 

รวม 375 100 

อาชีพ   
ภาครัฐ 47 12.54 
ภาคเอกชน 328 87.46 
อ่ืนๆ (ระบุ) ............... - - 

รวม 375 100 

รายได�เฉล่ียต�อเดือน   
  น,อยกว�า 5,000 บาท 134 35.74 
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  5,000-20,000 บาท 189 50.40 
  มากกว�า 20,000 บาท 52 13.86 

รวม 375 100 

 
 จากตาราง 4 พบว�า ประชาชนที่อาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง ที่ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป8นเพศหญิงมากกว�าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป8น
ร,อยละ 62.14 มีช�วงอายุระหว�าง 36-50 ปUมากที่สุด คิดเป8นร,อยละ 51.74 ส�วนใหญ�สมรสแล,ว 
คิดเป8นร,อยละ 69.60 และมีการศึกษาอยู�ในระดับตํ่ากว�าปริญญาตรีเป8นส�วนใหญ� คิดเป8นร,อยละ 
77.60 โดยมีอาชีพอยู�ในภาคเอกชนเป8นส�วนใหญ� คิดเป8นร,อยละ 87.46 และส�วนใหญ�มีรายได,เฉลี่ย
ต�อเดือนอยู�ระหว�าง 5,000 - 20,000 บาท คิดเป8นร,อยละ 50.40 

เม่ือพิจารณาจากเพศ พบว�า ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�เป8นเพศหญิง จํานวน 233 คน (ร,อยละ 62.14) และเป8น
เพศชาย จํานวน 142 คน (ร,อยละ 37.86)   

เม่ือพิจารณาจากอายุ พบว�า ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง ที่ตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�มีอายุระหว�าง 36-50 ปUมากที่สุด จํานวน 194 คน 
(ร,อยละ 51.74) รองลงมา คือ มีอายุระหว�าง 21-35 ปU จํานวน 115 คน (ร,อยละ 30.66) มีอายุ 
50 ปUข้ึนไป จํานวน 42 คน (ร,อยละ 11.20) และมีอายุไม�เกิน 20 ปU จํานวน 24 คน (ร,อยละ 6.40) 
ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากสถานภาพสมรส พบว�า ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�สมรสแล,ว จํานวน 261 คน (ร,อยละ 69.60) 
รองลงมา คือ หย�า/หม,าย จํานวน 71 คน (ร,อยละ 18.94) และเป8นโสด จํานวน 43 คน (ร,อยละ 11.46) 
ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาจากการศึกษา พบว�า ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�มีการศึกษาตํ่ากว�าปริญญาตรี จํานวน 291 คน 
(ร,อยละ 77.60) รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 76 คน (ร,อยละ 20.26) และ
มีการศึกษาสูงกว�าปริญญาตรี จํานวน 8 คน (ร,อยละ 2.14) ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาจากอาชีพ พบว�า ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพอยู�ในภาคเอกชน จํานวน 328 คน (ร,อยละ 
87.46) และประกอบอาชีพอยู�ในภาครัฐ จํานวน 47 คน (ร,อยละ 12.54)  

 และ เม่ือพิจารณาจากรายได,เฉลี่ยต�อเดือน พบว�า ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ท่ีตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�มีรายได,อยู�ระหว�าง 5,000 -
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20,000 บาท จํานวน 189 คน (ร,อยละ 50.40) มีรายได,น,อยกว�า 5,000 บาท จํานวน 134 คน (ร,อยละ 
35.74) และมีรายได,เฉลี่ยต�อเดือนมากกว�า 20,000 บาท จํานวน 52 คน (ร,อยละ 13.86) ตามลําดับ 
 
3.  การวิเคราะห�การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง 
 

 การวิเคราะห(การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 แสดงค�าเฉลี่ยและค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา

เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
 

ข�อคําถาม 
ระดับการมีส�วนร�วม 

X� S.D. แปลความ 

ด�านการตัดสินใจ 
1. ท�านเคยร�วมกําหนดวิสัยทัศน(การพัฒนาท,องถ่ินว�า

ต,องการอะไรในอนาคต จะไปถึงเปZาหมายได,อย�างไร 3.59 0.78 มาก 
2. ท�านเคยร�วมแก,ไขปPญหาท่ีเก่ียวกับการจัดทําร�าง

แผนพัฒนา 3.57 0.82 มาก 

3. ท�านเคยแสดงประชามติการคัดค,านถ,าเทศบาล
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมไม�ถูกต,อง 3.59 0.76 มาก 

4. ท�านเคยให,คําปรึกษากับตัวแทนชุมชนในการแก,ไข
ปPญหาต�างๆ ของชุมชน 3.63 0.76 มาก 

5. ท�านเคยนําแผนงาน โครงการต�างๆ เสนอต�อท่ี
ประชุมประชาคมเพ่ือนําไปสู�การจัดทําแผนพัฒนา 3.58 0.76 มาก 

6. ท�านเคยร�วมกับเทศบาลในการพิจารณาความ
เป8นไปได,ของโครงการต�างๆ 3.67 0.73 มาก 

ด�านการปฏิบัติการ 
7. ท�านเคยเข,าร�วมเป8นกรรมการ หรือได,ร�วมคัดเลือก

ผู,แทนประชาคมเพ่ือเป8นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 3.59 0.77 มาก 

8. ท�านเคยร�วมรวบรวมปPญหาสําคัญของท,องถ่ินเพ่ือ 3.62 0.78 มาก 
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เสนอความต,องการของสาธารณชนและจัดลําดับ
ความสําคัญของปPญหา 

9.  ท�านเคยให,ความร�วมมือสนับสนุน เม่ือเทศบาลนํา
แผนพัฒนาไปดําเนินการ 3.63 0.76 มาก 

10. ท�านเคยแสดงออกหรือให,ความเห็นเก่ียวกับ
ความไม�เหมาะสม หรือไม�สมประโยชน(ต�อ
โครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาล 3.62 0.75 มาก 

11. ท�านเคยร�วมตรวจสอบความถูกต,องของแผน 
พัฒนากับเทศบาล 3.61 0.77 มาก 

12. ท�านเคยร�วมพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของ
กิจกรรมในด,านกระบวนการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงไปในแผน 3.53 0.80 มาก 

13. ท�านมีการประชาสัมพันธ(ให,ประชาชนได,รับทราบ
ท่ัวถึงในการจัดทําแผนพัฒนา 3.61 0.75 มาก 

ตาราง 5 (ต�อ) 
 

ข�อคําถาม 
ระดับการมีส�วนร�วม 

X� S.D. แปลความ 

ด�านการรับผลประโยชน� 
14. โครงการ หรือกิจกรรมท่ีเทศบาลดําเนินการนั้น 

ประชาชนในชุมชนได,รับประโยชน(โดยตรง 3.60 0.75 มาก 

15. ท�านเคยได,ค�าตอบแทนในการมีส�วนร�วมในการ
จัดทําแผนพัฒนา 3.63 0.77 มาก 

16. ท�านเคยได,รับผลประโยชน(โดยตรง หรือโดยอ,อม
จากแผนพัฒนา เช�น มีรายได,เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 3.62 0.78 มาก 

17. บริการสาธารณประโยชน( ท่ีเทศบาลจัดสรรให, 
เป8นไปตามลําดับความจําเป8นและความสําคัญ
ของปPญหา  3.60 0.80 มาก 

18. ท�านเคยร�วมเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากทางเทศบาลและได,รับการ 3.63 0.78 มาก 
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จัดสรรตามประสงค( 
 ด�านการประเมินผล 
19. ท�านเคยร�วมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม

โครงการพัฒนาท่ีเทศบาลดําเนินการ 3.61 0.80 มาก 

20. ท�านเคยเข,าร�วมประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาล 3.61 0.78 มาก 

21. ท�านเคยได,ร�วมประเมินผลการพัฒนาท,องถ่ินปPจจุบัน 
เช�น วิเคราะห(จุดอ�อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 3.65 0.78 มาก 

22. ท�านเคยได,รับรายงานเก่ียวกับการประเมินผล
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 3.61 0.80 มาก 

ด�านการเสนอป?ญหาและข�อเสนอแนะ 
23. ท�านให,ความสนใจท่ีจะแก,ไขปPญหาในชุมชนด,วย

ตนเอง 3.58 0.81 มาก 

24. ท�านได,เสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา 3.69 0.74 มาก 

25. ท�านเคยร�วมเสนอแนะแนวทางแก,ไขเก่ียวกับ
ปPญหาความต,องการภายในชุมชนเพ่ือนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาล 3.60 0.79 มาก 

โดยรวม 3.61 0.77 มาก 

 
 จากตาราง 5 พบว�า ประชาชนที่อาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง มีส�วนร�วมโดยรวมในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง

อยู�ในระดับมากค�อนข,างตํ่า (X� = 3.61) และเม่ือพิจารณาในแต�ละข,อคําถามปรากฏ ดังนี้ 
ข,อคําถามท่ี 1 ท�านเคยร�วมกําหนดวิสัยทัศน(การพัฒนาท,องถิ่นว�าต,องการอะไรในอนาคต 

จะไปถึงเปZาหมายได,อย�างไร พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการกําหนดวิสัยทัศน(

การพัฒนาท,องถ่ินว�าต,องการอะไรในอนาคต จะไปถึงเปZาหมายได,อย�างไร อยู�ในระดับมาก (X� = 3.59)  
ข,อคําถามท่ี 2 ท�านเคยร�วมแก,ไขปPญหาท่ีเก่ียวกับการจัดทําร�างแผนพัฒนา พบว�า ประชาชน

ผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการแก,ไขปPญหาท่ีเก่ียวกับการจัดทําร�างแผนพัฒนา อยู�ในระดับมาก 

(X� = 3.57) 
ข,อคําถามท่ี 3 ท�านเคยแสดงประชามติการคัดค,านถ,าเทศบาลดําเนินโครงการหรือกิจกรรม

ไม�ถูกต,อง พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการแสดงประชามติการคัดค,านถ,าเทศบาล

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมไม�ถูกต,อง อยู�ในระดับมาก (X� = 3.59) 
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ข,อคําถามท่ี 4 ท�านเคยให,คําปรึกษากับตัวแทนชุมชนในการแก,ไขปPญหาต�างๆ ของชุมชน 
พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการให,คําปรึกษากับตัวแทนชุมชนในการแก,ไข

ปPญหาต�างๆ ของชุมชน อยู�ในระดับมาก (X� = 3.63) 
ข,อคําถามท่ี 5 ท�านเคยนําแผนงาน โครงการต�างๆ เสนอต�อท่ีประชุมประชาคมเพ่ือนําไปสู�

การจัดทําแผนพัฒนา พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการนําแผนงาน โครงการ

ต�างๆ เสนอต�อท่ีประชุมประชาคมเพ่ือนําไปสู�การจัดทําแผนพัฒนา อยู�ในระดับมาก (X� = 3.58) 
ข,อคําถามท่ี 6 ท�านเคยร�วมกับเทศบาลในการพิจารณาความเป8นไปได,ของโครงการต�างๆ 

พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมกับเทศบาลในการพิจารณาความเป8นไปได,ของ

โครงการต�างๆ อยู�ในระดับมาก (X� = 3.67) 
ข,อคําถามท่ี 7 ท�านเคยเข,าร�วมเป8นกรรมการ หรือได,ร�วมคัดเลือกผู,แทนประชาคมเพ่ือเป8น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมเป8นกรรมการ หรือได,

ร�วมคัดเลือกผู,แทนประชาคมเพ่ือเป8นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล อยู�ในระดับมาก (X�= 3.59) 
ข,อคําถามท่ี 8 ท�านเคยร�วมรวบรวมปPญหาสําคัญของท,องถ่ินเพ่ือเสนอความต,องการของ

สาธารณชนและจัดลําดับความสําคัญของปPญหา พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมใน
การรวบรวมปPญหาสําคัญของท,องถ่ินเพ่ือเสนอความต,องการของสาธารณชนและจัดลําดับความสําคัญ

ของปPญหา อยู�ในระดับมาก (X� = 3.62)  
ข,อคําถามท่ี 9 ท�านเคยให,ความร�วมมือสนับสนุน เม่ือเทศบาลนําแผนพัฒนาไปดําเนินการ 

พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในความร�วมมือสนับสนุน เม่ือเทศบาลนําแผนพัฒนา

ไปดําเนินการ อยู�ในระดับมาก (X� = 3.63) 
ข,อคําถามท่ี 10 ท�านเคยแสดงออกหรือให,ความเห็นเก่ียวกับความไม�เหมาะสม หรือไม�สมประโยชน(

ต�อโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาล พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการแสดงออก
หรือให,ความเห็นเก่ียวกับความไม�เหมาะสม หรือไม�สมประโยชน(ต�อโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาล 

อยู�ในระดับมาก (X� = 3.62) 
ข,อคําถามท่ี 11 ท�านเคยร�วมตรวจสอบความถูกต,องของแผนพัฒนากับเทศบาล พบว�า 

ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการตรวจสอบความถูกต,องของแผนพัฒนากับเทศบาล 

อยู�ในระดับมาก (X� = 3.61) 
ข,อคําถามท่ี 12 ท�านเคยร�วมพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมในด,านกระบวนการ

ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงไปในแผน พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม 
มีส�วนร�วมในการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมในด,านกระบวนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงไปในแผน อยู�ในระดับมาก (X� = 3.53) 
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ข,อคําถามท่ี 13 ท�านมีการประชาสัมพันธ(ให,ประชาชนได,รับทราบท่ัวถึงในการจัดทําแผนพัฒนา 
พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการประชาสัมพันธ(ให,ประชาชนได,รับทราบท่ัวถึงใน

การจัดทําแผนพัฒนา อยู�ในระดับมาก (X� = 3.61) 
ข,อคําถามท่ี 14 โครงการ หรือกิจกรรมท่ีเทศบาลดําเนินการนั้น ประชาชนในชุมชนได,รับ

ประโยชน(โดยตรง พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเทศบาล

ดําเนินการนั้น ประชาชนในชุมชนได,รับประโยชน(โดยตรง อยู�ในระดับมาก (X� = 3.60) 
ข,อคําถามท่ี 15 ท�านเคยได,ค�าตอบแทนในการมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา พบว�า 

ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการได,ค�าตอบแทนในการมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา 

อยู�ในระดับมาก (X� = 3.63) 
ข,อคําถามท่ี 16 ท�านเคยได,รับผลประโยชน(โดยตรง หรือโดยอ,อมจากแผนพัฒนา เช�น 

มีรายได,เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการท�านเคยได,รับ
ผลประโยชน(โดยตรง หรือโดยอ,อมจากแผนพัฒนา เช�น มีรายได,เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู�ในระดับ

มาก (X� = 3.62) 
ข,อคําถามท่ี 17 บริการสาธารณประโยชน( ท่ีเทศบาลจัดสรรให, เป8นไปตามลําดับความจําเป8น

และความสําคัญของปPญหา พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในบริการสาธารณประโยชน( 
ที่เทศบาลจัดสรรให, เป8นไปตามลําดับความจําเป8นและความสําคัญของปPญหา อยู�ในระดับมาก 

(X� = 3.60) 
ข,อคําถามท่ี 18 ท�านเคยร�วมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาลและได,รับ

การจัดสรรตามประสงค( พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการเสนอขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากทางเทศบาลและได,รับการจัดสรรตามประสงค( อยู�ในระดับมาก (X� = 3.63) 
ข,อคําถามท่ี 19 ท�านเคยร�วมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาท่ีเทศบาลดําเนินการ 

พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนา

ท่ีเทศบาลดําเนินการ อยู�ในระดับมาก (X� = 3.61) 
ข,อคําถามท่ี 20 ท�านเคยเข,าร�วมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล พบว�า 

ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการเข,าร�วมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

ของเทศบาล อยู�ในระดับมาก (X� = 3.61) 
ข,อคําถามท่ี 21 ท�านเคยได,ร�วมประเมินผลการพัฒนาท,องถ่ินปPจจุบัน เช�น วิเคราะห(จุดอ�อน 

จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการประเมินผล
การพัฒนาท,องถ่ินปPจจุบัน เช�น วิเคราะห(จุดอ�อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค อยู�ในระดับมาก 

(X� = 3.65) 
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ข,อคําถามท่ี 22 ท�านเคยได,รับรายงานเก่ียวกับการประเมินผล แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการได,รับรายงานเก่ียวกับการประเมินผล แผนงาน 

โครงการ กิจกรรม อยู�ในระดับมาก (X� = 3.61) 
ข,อคําถามท่ี 23 ท�านให,ความสนใจท่ีจะแก,ไขปPญหาในชุมชนด,วยตนเอง พบว�า ประชาชน

ผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วมให,ความสนใจท่ีจะแก,ไขปPญหาในชุมชนด,วยตนเอง อยู�ในระดับมาก 

(X� = 3.58) 
ข,อคําถามท่ี 24 ท�านได,เสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา พบว�า ประชาชนผู,ตอบ

แบบสอบถาม มีส�วนร�วมในการเสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา อยู�ในระดับมาก (X� = 3.69) 
และ ข,อคําถามท่ี 25 ท�านเคยร�วมเสนอแนะแนวทางแก,ไขเกี่ยวกับปPญหาความต,องการ

ภายในชุมชนเพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล พบว�า ประชาชนผู,ตอบแบบสอบถาม มีส�วนร�วม
ในการเสนอแนะแนวทางแก,ไขเก่ียวกับปPญหาความต,องการภายในชุมชนเพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนา

ของเทศบาล อยู�ในระดับมาก (X� = 3.60) 
 

4. การวิเคราะห�ป?ญหาและข�อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง 

 

 การวิเคราะห(ปPญหาและข,อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาปรากฏดังแสดงในตาราง 6 

 
ตาราง 6  แสดงค�าความถี่และอันดับของปPญหาและข,อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลตําบล

สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
 

ท่ี ป?ญหาและข�อเสนอแนะ ความถ่ี (คน) อันดับ 

1 ควรเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาเทศบาลตําบล            
สบปราบให,มากกว�านี้ 

 
51 

 
1 

2 ควรมีการดําเนินงานพัฒนาท่ีมีความโปร�งใสและ
ตรวจสอบได, 

 
36 

 
2 

3 ควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาให,
ประชาชนทราบทุกสิ้นเดือน 

 
20 

 
3 
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จากตาราง 6 พบว�า ปPญหาและข,อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน,อย ตามลําดับ ได,แก� ควรเพ่ิมงบประมาณในการ
พัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบให,มากกว�านี้ (51 คน) ควรมีการดําเนินงานพัฒนาท่ีมีความโปร�งใสและ
ตรวจสอบได, (36 คน) และควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาให,ประชาชนทราบทุกสิ้นเดือน 
(20 คน) 



บทที่ 5 
 
 

สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง  และเพื่อศึกษาป*ญหาและข,อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ซ่ึงประชากรท่ีใช,ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง จํานวน 5,774 คน 
ใช,กลุ�มตัวอย�างจํานวน 375 คน และใช,แบบสอบถามเป5นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข,อมูล และ
ได,รับข,อมูลกลับคืนมาท้ังหมด โดยใช,วิธีการสุ�มแบบบังเอิญ ทําการวิเคราะห�ข,อมูลโดยใช,โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติด,วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค�าความถ่ี ค�าร,อยละ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ซ่ึงต�อไปนี้จะได,นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 สรุปผลสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
พบว�า ประชาชนที่อาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

ผู,ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป5นเพศหญิงมากกว�าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป5นร,อยละ 62.14 มีช�วงอายุ
ระหว�าง 36-50 ปEมากท่ีสุด คิดเป5นร,อยละ 51.74 ส�วนใหญ�สมรสแล,ว คิดเป5นร,อยละ 69.60 และ
มีการศึกษาอยู�ในระดับตํ่ากว�าปริญญาตรีเป5นส�วนใหญ� คิดเป5นร,อยละ 77.60 โดยประกอบอาชีพ
อยู�ในภาคเอกชนเป5นส�วนใหญ� คิดเป5นร,อยละ 87.46 และส�วนใหญ�มีรายได,เฉลี่ยต�อเดือนอยู�ระหว�าง 
5,000 - 20,000 บาท คิดเป5นร,อยละ 50.40 

ตอนท่ี 2 สรุปผลการมีส%วนร%วมโดยรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

พบว�า การมีส�วนร�วมโดยรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง อยู�ในระดับมาก (X� = 3.61) ซ่ึงไม�เป5นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว, 
ตอนท่ี 3 สรุปผลป/ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอ

สบปราบ จังหวัดลําปาง 
พบว�า ป*ญหาและข,อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหาน,อย ตามลําดับ ได,แก� ควรเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนา



74 

 

เทศบาลตําบลสบปราบให,มากกว�านี้ (51 คน) ควรมีการดําเนินงานพัฒนาที่มีความโปร�งใสและ 
ตรวจสอบได, (36 คน) และควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาให,ประชาชนทราบทุกสิ้นเดือน 
(20 คน) 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง พบว�า ประชาชนที่อาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง เห็นว�า ประชาชนมีส�วนร�วมโดยรวมในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อยู�ในระดับ

มาก (X� = 3.61) แสดงให,เห็นว�า ประชาชนมีความรู,สึกและมีสํานึกที่ดีต�อการพัฒนาเทศบาลตําบล
สบปราบ หรือประชาชนมีความรู,ความเข,าใจในการบริหารงานไม�ดีพอ หรือประชาชนอาจจะเกิด
ความไม�แน�ใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสบปราบ จึงไม�กล,าท่ีจะพิจารณาตัดสินใจว�าจะให,
ค�าน้ําหนักไปในทิศทางใด จึงตอบในระดับสูงไว,ก�อน ซึ่งเป5นปกตินิสัยของคนไทย อย�างไรก็ตาม
ผลการศึกษานี้ก็มีความสอดคล,องกับการศึกษาของ ศุภวัฒน� พิกุลศรี (2553 : บทคัดย�อ) ศึกษา
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ินของเทศบาล ตําบลนิคมคําสร,อย อําเภอ
นิคมคําสร,อย จังหวัดมุกดาหาร การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส�วนร�วม
ของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ิน ของเทศบาลตําบลนิคมคําสร,อย อําเภอนิคมคําสร,อย 
จังหวัดมุกดาหาร และ 2) ศึกษาข,อเสนอแนะสําหรับส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาท,องถ่ินของเทศบาลตําบลนิคมคําสร,อย อําเภอนิคมคําสร,อย จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษา
พบว�า 1. ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ินของเขตเทศบาลตําบล
นิคมคําสร,อย โดยภาพรวมท้ัง 4 ด,าน อยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป5นรายด,าน พบว�า ด,านท่ีมี
ค�าเฉลี่ยสูงสุด คือการมีส�วนร�วมรับผลประโยชน� รองลงมา ได,แก� การมีส�วนในการดําเนินการ
หรือปฏิบัติการ การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ตามลําดับ 
2. ข,อเสนอแนะสําหรับส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนใน การจัดทําแผนพัฒนาท,องถิ่นของ
เทศบาลตําบลนิคมคําสร,อย อําเภอนิคมคําสร,อย จังหวัดมุกดาหาร ท่ีสําคัญคือ  2.1 เทศบาลควรเปNด
โอกาสให,ประชาชนได,นําเสนอแผนงานโครงการกิจกรรม และให,เข,าร�วมในการวางแผนพัฒนาท,องถ่ิน
กับเทศบาลให,มากยิ่งข้ึน 2.2 เทศบาลควรให,ประชาชนเข,ามามีส�วนร�วมในการรับจ,างเหมาโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีเทศบาลได,ดําเนินการให,บริการกับประชาชน 2.3 เทศบาลควรให,ประชาชนได,เข,ามามี
ส�วนร�วมในการปรับปรุงระบบบริหารงานและการพัฒนาของเทศบาลให,มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 2.4 เทศบาลควรให,ความสําคัญในการจัดทําแผนงานหรือโครงการท่ีเก่ียวข,องกับเครื่อง
อุปโภคบริโภค เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ� ในการประกอบอาชีพของกลุ�มแม�บ,าน  กลุ�มสตรี หรือแจกจ�าย
ให,กับประชาชนให,มากขึ้น 2.5 เทศบาลควรให,ประชาชนได,เข,ามามีส�วนร�วมในการควบคุมดูแล 
การใช,ทรัพย�สินของเทศบาล 
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ข�อเสนอแนะในการดําเนินงานสําหรับหน%วยงาน 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ทําให,ทราบถึงระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา

เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง โดยรวมว�าอยู�ในระดับมาก ดังนั้น เพ่ือเป5น
การส�งเสริมสร,างความรู,ความเข,าใจแก�ประชาชนเก่ียวกับการมีส�วนร�วมในการพัฒนาเทศบาลตําบล
สบปราบให,มากข้ึน ผู,วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ควรท่ีจะส�งเสริมและสนับสนุนให,
ประชาชนมีส�วนร�วมในเชิงบริหาร เช�น เชิญชวนให,ติดตามข�าวสารการบริหารงาน การสังเกตการณ�
บริหารงาน เป5นต,น เพ่ือท่ีจะทําให,ประชาชนได,เข,าใจเก่ียวกับการบริหารงาน อีกทั้งยังได,ติดตาม 
ตรวจสอบพฤติกรรมการบริหารงานของผู,บริหารเทศบาลตําบลสบปราบ อันจะก�อให,เกิดประโยชน�สูงสุด
ต�อการพัฒนาองค�กรมากยิ่งข้ึน 

2. เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ควรจัดอบรมแก�ประชาชน เพ่ือให,
ความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
ให,มากยิ่งข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 1. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 ควรเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบให,มากกว�านี้  
1.2 ควรมีการดําเนินงานพัฒนาท่ีมีความโปร�งใสและตรวจสอบได,  
1.3 ควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงานพัฒนาให,ประชาชนทราบทุกสิ้นเดือน  

 2. ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
     2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงป*ญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาลตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
     2.2 ควรมีการศึกษาป*จจัยที่มีอิทธิพลต�อการบริหารงานของเทศบาลตําบลสบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
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เลขท่ีแบบสอบถาม����... 

 
แบบสอบถาม 

  
เร่ือง 

การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ  
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

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

 
คําช้ีแจง 
 การศึกษาในครั้งนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร& มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค&เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง แบบสอบถามฉบับนี้แบ�งออกเป�น 3 ตอน  ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ 

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
ตอนท่ี 3 สอบถามป9ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนา

เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
2.  แบบสอบถามฉบับนี้ เป�นแบบสอบถามท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง 

การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
ข�อมูลต�างๆ ท่ีได�จากท�านจะเป�นประโยชน&และมีคุณค�าอย�างยิ่งต�อการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นผู�ศึกษาใคร�
ขอความร�วมมือจากท�าน กรุณาตอบแบบสอบถามให�ครบทุกข�อตามความเป�นจริง คําตอบของท�านจะไม�
มีผลกระทบต�อตัวท�านแต�ประการใด เพราะผู�ศึกษาจะเก็บเป�นความลับ โดยจะเสนอผลงานใน
ภาพรวมเท�านั้น  

ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีกรุณาให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

พระครูสาทรพัฒนพิศาล  สุวณฺณโชโต (อินจันทร&) 
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แบบสอบถาม 
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ  

อําเภอสบปราบ 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.�  อ่ืนๆ (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  การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช�องระดับการมีส�วนร�วม  
 

ข(อคําถาม 

ระดับการมีส�วนร�วม 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

ด(านการตัดสินใจ 
1. ท�านเคยร�วมกําหนดวิสัยทัศน&การพัฒนาท�องถ่ินว�า

ต�องการอะไรในอนาคต จะไปถึงเปIาหมายได�
อย�างไร 

     

2. ท�านเคยร�วมแก�ไขป9ญหาท่ีเก่ียวกับการจัดทําร�าง
แผนพัฒนา 

     

3. ท�านเคยแสดงประชามติการคัดค�านถ�าเทศบาล
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมไม�ถูกต�อง 

     

4. ท�านเคยให�คําปรึกษากับตัวแทนชุมชนในการแก�ไข
ป9ญหาต�างๆ ของชุมชน 

     

5. ท�านเคยนําแผนงาน โครงการต�างๆ เสนอต�อท่ี
ประชุมประชาคมเพ่ือนําไปสู�การจัดทําแผนพัฒนา 

     

6. ท�านเคยร�วมกับเทศบาลในการพิจารณาความ
เป�นไปได�ของโครงการต�างๆ 

     

ด(านการปฏิบัติการ 
7. ท�านเคยเข�าร�วมเป�นกรรมการ หรือได�ร�วมคัดเลือก

ผู�แทนประชาคมเพ่ือเป�นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล 

     

8. ท�านเคยร�วมรวบรวมป9ญหาสําคัญของท�องถ่ินเพ่ือ
เสนอความต�องการของสาธารณชนและจัดลําดับ
ความสําคัญของป9ญหา 

     

9.  ท�านเคยให�ความร�วมมือสนับสนุน เม่ือเทศบาลนํา
แผนพัฒนาไปดําเนินการ 

     

10. ท�านเคยแสดงออกหรือให�ความเห็นเก่ียวกับ      
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ความไม�เหมาะสม หรือไม�สมประโยชน&ต�อ
โครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาล 

 
 

ข(อคําถาม 

ระดับการมีส�วนร�วม 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

11. ท�านเคยร�วมตรวจสอบความถูกต�องของแผน 
พัฒนากับเทศบาล 

     

12. ท�านเคยร�วมพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของ
กิจกรรมในด�านกระบวนการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงไปในแผน 

     

13. ท�านมีการประชาสัมพันธ&ให�ประชาชนได�รับทราบ
ท่ัวถึงในการจัดทําแผนพัฒนา 

     

ด(านการรับผลประโยชน. 
14. โครงการ หรือกิจกรรมท่ีเทศบาลดําเนินการนั้น 

ประชาชนในชุมชนได�รับประโยชน&โดยตรง 
     

15. ท�านเคยได�ค�าตอบแทนในการมีส�วนร�วมในการ
จัดทําแผนพัฒนา 

     

16. ท�านเคยได�รับผลประโยชน&โดยตรง หรือโดยอ�อม
จากแผนพัฒนา เช�น มีรายได�เพ่ิมข้ึน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

     

17. บริการสาธารณประโยชน& ท่ีเทศบาลจัดสรรให� 
เป�นไปตามลําดับความจําเป�นและความสําคัญ
ของป9ญหา  

     

18. ท�านเคยร�วมเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากทางเทศบาลและได�รับการจัดสรร
ตามประสงค& 

     

 ด(านการประเมินผล 
19. ท�านเคยร�วมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม
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โครงการพัฒนาท่ีเทศบาลดําเนินการ 
20. ท�านเคยเข�าร�วมประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนพัฒนาของเทศบาล 
     

21. ท�านเคยได�ร�วมประเมินผลการพัฒนาท�องถ่ิน
ป9จจุบัน เช�น วิเคราะห&จุดอ�อน จุดแข็ง โอกาส 
และอุปสรรค 

     

 
 
 

ข(อคําถาม 

ระดับการมีส�วนร�วม 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น�อย 
 
2 

น�อย
ท่ีสุด 
1 

22. ท�านเคยได�รับรายงานเก่ียวกับการประเมินผล
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

     

ด(านการเสนอป/ญหาและข(อเสนอแนะ 
23. ท�านให�ความสนใจท่ีจะแก�ไขป9ญหาในชุมชนด�วย

ตนเอง 
     

24. ท�านได�เสนอแนะแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา      
25. ท�านเคยร�วมเสนอแนะแนวทางแก�ไขเก่ียวกับ

ป9ญหาความต�องการภายในชุมชนเพ่ือนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาล 
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ตอนท่ี 3  ป9ญหาและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบล
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ขอขอบพระคุณอย�างสูงยิ่งท่ีให�ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 



การหาคา IOC ของแบบสอบถาม 

เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ  

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

 

ตอนท่ี 1 ผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ขอคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

2 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

3 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

4 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

5 0 0 1 1 0.33 ไมสอดคลอง 

6 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

7 

 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

 

ตอนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ขอคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

2 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

3 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

4 0 1 1 2 0.66 สอดคลอง 

5 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

6 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

7 0 0 1 1 0.33 ไมสอดคลอง 

8 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

9 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

10 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

11 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

12 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

13 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 
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14 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

15 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

16 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

17 

 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

 

ตอนท่ี 2 ผูเช่ียวชาญ 
รวม IOC ความหมาย 

ขอคําถาม คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

18 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

19 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

20 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

21 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

22 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

23 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

24 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

25 1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

26 

 

1 1 1 3 1.00 สอดคลอง 

 

จากตาราง จะเห็นไดวาแบบสอบถามตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

พบวา มี 1 ขอคําถามท่ีมีคา IOC นอยกวา 0.50 คือ ขอคําถามท่ี 5 เนื่องจากไมมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคท่ีศึกษา จึงไมไดนําขอคําถามดังกลาวมาใชเปนแบบสอบถาม  

สวนตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 

จังหวัดลําปาง พบวา มี 1 ขอคําถามท่ีมีคา IOC นอยกวา 0.50 คือ ขอคําถามท่ี 7 เนื่องจากไมมี

ความสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีศึกษา จึงไมไดนําขอคําถามดังกลาวมาใชเปนแบบสอบถาม 



ประวัติผูวิจัย 

 

 

ช่ือ – สกุล   พระครูสาทรพิพัฒนพิศาล  สุวณฺณโชโต (อินจันทร) 

วัน เดือน ปเกิด   2 เมษายน 2506 

ท่ีอยูปจจุบัน   58 วัดบานหลาย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 

ประวัติการศึกษา      

พ.ศ. 2555 ระดับปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประวัติการทํางาน 

    พ.ศ. 2537  ไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดบานหลาย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง  

    พ.ศ. 2555   ไดรับแตงตั้งเปนจาอาวาสวัดราษฎรชั้นเอก 

พ.ศ. 2556  ไดรับแตงตั้งเปนพระอุปชฌายี ของสํานักปฏิบัติธรรมวัดบานหลาย  

ปจจุบัน  เจาอาวาสวัดบานหลาย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง  
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