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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนํา
ในจั งหวั ด เลย” ผู วิ จั ย ได ตั้ งวั ต ถุ ป ระสงค ไว ๓ ประการได แ ก ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก การบริห ารและ
โครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําท องถิ่นในจังหวัดเลย ๒) เพื่อศึกษาการพั ฒ นารูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองภายใตโครงสรางอํานาจผูนําทองถิ่นในจังหวัดเลย และ ๓) เพื่อ
วิเคราะหคุณคาของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจของผูนําองคกร
ปกครองส วนท องถิ่น ในจั งหวั ดเลย การวิจ ัย นี ้เ ปน แบบการวิจ ัย ผสานวิธ ี (Mix Methodology
Research) ระหวา ง การวิจัย เชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research Methodology) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) โดยผูวิจัยไดกําหนดไว ๒ รูปแบบ ไดแก
เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักที่เปนผูเชี่ยวชาญ ๓๐ คน เลือกแบบเจาะจง และประชากรกลุมตัวอยาง
ประมาณ ๔๐๐ คน ซึ่งผู วิจัยได กําหนดการแจกแบบสอบถามจากประชาชนที่มาใชบริการในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑๗ อปท/ละ ๒ อําเภอ/ละ ๑๗ อปท อปท/ละ ๑๐ ชุด โดยการนํา
ขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะห พรอมทั้งนําเสนอผลสรุปการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวา
๑. การกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา จากการใชแนวคิด ทฤษฎี และมาตรฐานทางคุณธรรม ๗
ประการ กับหลักความเหมาะสม ไดแก ซึ่งสามารถจําแนกหลักการที่สอดคลอง ประกอบดวย ๑)
หลักการเปนผูรูจักเหตุ การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย ๒) หลักการเปนผูจัก
ผล คือ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร ๓) หลักการรูจักตน คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได ๔) หลักการรูจักประมาณ คือ การใหบริการแก
ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ๕)หลักการรูจักชุมชนสังคม คือ การให
ข อ มู ล ข าวสารแก ป ระชาชนอย างครบถ ว นถู ก ต อ ง และไม บิ ด เบื อ นข อ เท็ จ จริง ๖)หลั ก การรู จั ก
กาลเวลา การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบไดทุกสถานการณไมจํากัดเวลา ๗)หลักการ
รูจักบุคคล การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับ

ข
ซอน การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
๒. สภาพปญหาและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดเลย พบวา ผลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ มีประเด็นสภาพปญหาและอุปสรรค
ประกอบดวย ๖ ประการใหญ ๆ ไดแก ๑. ประเด็นปญหาที่มาจากตัวของผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ๒.ประเด็นปญหาผลประโยชนทับซอนระหวางผูนําและพวกพอง ๓.ประเด็นปญหาการขาด
ความตระหนั ก ในการให ค วามสํ า คั ญ ต อ วั ฒ นธรรม ๔.ป ญ หาการขาดกลไกในการเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางวัฒนธรรมของผูนํา ๕.ปญหาเรื่องความเสื่อมศรัทธาจากประชาชนในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
๖.ปญหาการขาดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
๓. แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา
จะตองสรางสถาบันเพื่อการพัฒ นาวัฒ นธรรมสําหรับนักการเมือง เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดเรื่อง
ระเบียบ ราชการตาง ๆ การควบคุมความประพฤติที่ไมเหมาะสมของนักการเมือง การถูกลงโทษตาม
ลักษณะของความผิด นั้น ลั กษณะของการสื่ อสารองค กร ซึ่งเปน การถายทอดอุดมการณ ห ลักการ
ปฏิบัติ พันธกิจ วิสัยทัศน และแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมของผูนําที่ไดให
ความสําคัญจะตองกําหนดนโยบายเพื่อรับรูของบุคลากรและประชาชนใหเห็นเปนรูปธรรมเพื่อการ
แสดงใหเห็นวาผูนําไดใหความสําคัญกับคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหนงทางการบริหาร
สูงสุดในองคกร จะตองการสรางองคความรูทางวัฒนธรรม ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถาบัน
ทางการเมืองเขามาชวยในการกําหนดองคความรูที่จะตองเกิดจาการฝกอบรม การใหการศึกษาผูนํา
ทางการเมืองอยางตอเนื่อง โดยการจัดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพล
เรื อ น ให มี ค วามพร อ มทางด า นร า งกาย เพื่ อ ให ค วามสมดุ ล ของร า งกาย สามารถบริ ห ารเรื่ อ ง
งบประมาณได เพิ่ มกําลั งพลที่ มีความเชี่ย วชาญเฉพาะด าน สามารถใช เครื่องมื อและเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยได โดยปรับตัวในสภาพพื้นที่ทุรกันดารและหางไกลความเจริญไดเปนอยางดี
คําสําคัญ : การเปลี่ยนแปลง, วัฒนธรรม, การเมือง, ผูนํา, โครงสราง
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ABSTRACT
Research "Changes in political culture and leader power structure in Loei
Province" The researcher set up three objectives which are 1) to study the
administrative principles and political power structure of the local leaders in Loei
Province 2) to study the development of the change model Political culture under the
power structure of the local leaders in Loei Province and 3) to analyze the value of
To change the political culture and power structure of the local government
organization leaders in Loei Province This research is a mix methodology research
between qualitative research methodology and quantitative research. (Quantitative
Research Methodology), which the researcher has specified 2 types, namely collecting
data from 30 key informants who are experts. And a sample group of about 400
people. The researcher has determined the distribution of questionnaires from the
people who use the service in the local government organization in the amount of 17
pits / 2 districts / 17 poppies / each 10 sets by taking all the data for analysis. Including
presenting the research summary and discussing the results
The research found that
1. The determination of guidelines for the development of the form of
culture change of local administrative organizations in Loei Province found that by
using the concepts, theories and the moral standards 7 principles with the suitability,
which can be classified according to the principles consist of 1) the principle is known
The reason Insist on doing what is right, fair, and legal. 2) The principle of being a result
is adhering to the professional ethics of the organization. 3) The principle of selfawareness is to focus on the achievement of work to maintain standards, quality,

ง
transparency and inspection. Yes. 4) The principle of approximate knowledge is to
provide services to people quickly, hospitable, and does not discriminate. 5) The
principle of knowing community and society is to provide complete and accurate
information to the public. And not distorting the facts 6) Principles of knowing time
Having a good conscience, honesty and responsibility in any situation, no time limit 7)
Principles of knowing people Upholding the interests of the nation is superior to one's
own interests and without conflicts of interest. Raising awareness among local people
to behave as good citizens, jointly developing livable communities, morality, and taking
care of the environment in accordance with the current constitution
2. The conditions, problems and obstacles in changing the culture of the
local government organization in Loei Province, found that the results from in-depth
interviews with experts There are issues, problems and obstacles consisting of 6 major
factors, including 1. Issues that come from the leaders of local government
organizations. 2. Issues of conflicts of interest between leaders and friends 3. The issue
of lack of awareness of the importance of culture. 4. The problem of the lack of
mechanisms to change the culture structure of the leader 5. The problem of the
decline of faith in the right people. 6. The problem of lack of responsibility in
management.
3. Guidelines for cultural development of local administrative organizations in
Loei Province, it is found that institutions must be built for cultural development for
politicians. To be responsible for determining various government regulations, controlling
inappropriate behavior of politicians Being punished according to the nature of the offense
The nature of corporate communication Which is the transfer of ideology, principles of
operation, mission, vision and guidelines for activities for the development of culture of
leaders who have given importance, must establish a policy for the awareness of personnel
and citizens to be tangible in order to demonstrate that leaders have given The importance
of quality and qualifications that are suitable for the highest management position in the
organization. Will want to create cultural knowledge In local government organizations that
have political institutions to help determine the knowledge that will be caused by training.
Continuing education for political leaders By arranging suitable training courses Civil behavior
change To be physically ready To balance the body Able to manage budget Increase
personnel with specific expertise. Able to use modern tools and technology By adapting to
the conditions of remote and remote areas as well
Keywords: change, culture, politics, leaders, structure
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะคณะผูวิจัยไดรับความเมตตานุเคราะหอันเปนกําลังใจ
ที่ประกอบดวยความปรารถนาดีจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิและเจาหนาที่จํานวนหลายทานและหลาย
ฝายผูวิจัยขอ ระบุนาม ไวเพื่อแสดงความ ขอบพระคุณและขอบคุณทานตามลําดับดังตอไปนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ พระสุ ธี รั ต นบั ณ ฑิ ต , รศ.ดร. (สุ ทิ ต ย อาภากโร) ผู อํ า นวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ที่ใหความเมตตานุเคราะห ตอขาพเจาที่เปดโอกาสใหผูวิจัยไดกาวสูวงการวิจัย
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรเปนครั้งแรก โดยใหคําชี้แนะ นับตั้งแตการนําเสนอหัวขอการวิจัยจนทําให
โครงการวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น ทําใหผูวิจัยมองเห็น ชองทางในการวิจัยเปนอยางดี จนสามารถ
ดําเนินการเขียนงานวิจัยฉบับนี้ใหสําเร็จไดดวยดี
ขอขอบพระคุณ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผูอํานวยการสวนงานวางแผนสงเสริมการวิจัย
ที่ไดใหความอนุเคราะหตอขาพเจาเสมอมา คอยติดตามถามไถ ความกาวหนาของงานวิจัยเสมอมา
เปยมไปดวยความหวังดีเสมอ และเจาหนาที่ประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตรทุกทานที่ทําหนาที่เปน
กัลยาณมิตรที่ดี ในการติดตอและประสานงานในดานตาง ๆ ทําใหไดการติดตอประสานงานเกี่ยวกับ
งานวิจัยทุกขั้นตอนของขาพเจามีความราบรื่นและผานไปดวยดี
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๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของจังหวัดเลยเพิ่งจะมีปรากฏแนชัดในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทรครั้งโปรดเกลาฯ ใหตั้งเมือง
เลยขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖สวนประวัติความเปนมาของจังหวัดกอนหนานี้เปนเพียงประวัติศาสตรทองถิ่น
ในระดั บ หมู บ านและการสรางบ านแปลงเมื องซึ่งเปน เมืองโบราณในท องถิ่น จังหวัด เลยซึ่งปจจุบัน
หลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของหมูบานและเมืองเหลานี้ก็เปนหลักฐานที่ไดจากคําบอกเลา
สืบตอกันมาโดยอาจไดรับการบันทึกไวในรูปของสมุดขอยคัมภีรใบลานรวมทั้งพงศาวดารซึ่งยอมจะมี
สาระรายละเอียดที่ไมตรงกันนักเพราะเปนการบันทึกจากคําบอกเลาสืบตอกันมาหลายชั่วคนตลอดทั้ง
หลักฐานประเภทจารึกเชนศิลาจารึก เปนตนมา สังคมไทยเปนสังคมที่ไดมีการรับวัฒนธรรมใหมๆเขา
มาปรับปรุงและนํ ามาผสมผสานอยางตอเนื่องไมขาดสายและจังหวัดเลยก็เปน จังหวัดหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ไดรับวัฒนธรรมเขามาปรับเปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยอยางตอเนื่องเชนกับ
จังหวัดอื่นๆในภูมิภาค แตจังหวัดเลยจะมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชัดเจนอันเกิดจากการ
มีประวัติศาสตรความเปนมาและความเปนเชื้อชาติลาวที่สงผลทําใหมีการสรางวัฒนธรรมทั้งในเชิง
ศิลปวัตถุและสิ่งที่เป นนามธรรมเชนความเชื่อทั ศนคติ อุปนิสัยความศรัทธารวมกันสวนวัฒ นธรรม
ประเพณีที่มีความสําคัญและเปนที่รูจักกันในระดับประเทศคือประเพณีผีตาโขนประเพณีผีขนน้ําและ
ประเพณีแหดอกไมรวมไปถึงประเพณีแหดอกฝายเมืองเลยประเพณีเหลานี้ถือวาเปนความเชื่อความ
ศรัทธาและเปนวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองที่โดดเดนของชาวจังหวัดเลยที่มีความสืบทอดกัน
มาอยางยาวนานดังที่ลูเซียน พาย (Lucian Pye) ๑ ไดชี้ใหเห็นลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองวา
วัฒนธรรมทางการเมืองเปนทัศนคติ เปนความเชื่อถือ และเปนความรูสึกของคน ทัศนคติหรือความ
เชื่อดังกลาว จะเปนตัวกําหนดวาเขาควรจะมีบทบาทอยางไรและแคไหนในระบบการเมืองและการ
ปกครองของชุมชน พฤติการณทางการเมืองของบุคคลจะเปนไปในลักษณะใด หรือมีเรื่องอะไรมาก
นอยแคไหน ขึ้นอยูกับวัฒ นธรรมทางการเมืองที่เขามีอยูนั้นเอง ดังนั้นวัฒ นธรรมการจัดโครงสราง
อํานาจทางการเมืองและการปกครองของจังหวัดเลยจะมีความเชื่อ ทัศนคติ อุปนิสัยและความศรัทธา
เขามาเกี่ยวของโดยตลอด เชน วัฒนธรรมทางการเมืองในดานการรับฟงขาวสารเหตุบานการเมืองของ
คนในจังหวัดเลย การออกไปใชสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายไดกําหนดไว การสนทนากันในเรื่องของ
การเมืองมีการชักชวนใหผูอื่นออกเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองที่ตน
0

๑

หนา ๕๒๔.

อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพททางรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, มป.ป.),

๒
นิยมชมชอบ มีการหาเสียงใหพรรคการเมืองหรือพรรคพวกที่สมัครรับเลือกตั้ง มีการสนับสนุนพรรค
การเมื องโดยการออกเงิน ช วยเหลื อ ซึ่ งจะพบเห็น ในกลุมกดดัน กลุมผูมีผ ลประโยชน และกลุมผู มี
อิทธิพลทางการเมือง โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองตาง ๆ และมีการสมัครเปน
สมาชิกพรรคการเมืองหรือสมัครเปนเจาหนาที่ของพรรคการเมืองตลอดจนการจัดตั้งพรรคการเมือง
รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายของพรรคการเมืองหรือรัฐบาล ที่กลาวมา
ทั้งหมดลวนแตเปนสิ่ งที่ไดรับการปลูกฝงให ประชาชนประพฤติปฏิบัติจนกลายเปนวัฒ นธรรมทาง
การเมื องและมี วิวั ฒ นาการพั ฒ นาจากอดีต จากกลุม คนยุค หนึ่ งไปยังอีกกลุมสั งคมรุน หนึ่ งอยางนี้
เรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้
สวนประเด็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองภายใตโครงสรางอํานาจของผูนํา
ทองถิ่นจะเห็นไดวาปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการเปนประชาธิปไตยนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองเปนปจจัย
หนึ่ งที่ จ ะดลบั น ดาลให ป ระชาธิ ป ไตยไดเกิด ขึ้น โดยเฉพาะอย างยิ่งวัฒ นธรรมในแงที่ เป น วิถีชี วิต
วัฒนธรรมทางการเมืองคือแบบฉบับการครองชีวิตของคน รวมทั้งทัศนคติ ความรูสึก และความเชื่อถือ
ของคนในชาติ ในเรื่ องที่ เกี่ ย วกั บ การเมื องและการปกครองวาจะมีค วามโน ม เอีย งไปในทิ ศทางใด
กลาวคือ จะชอบเผด็จการ คอมมิวนิสต หรือประชาธิปไตย ถาคนในทองถิ่นมีทัศนคติและความเชื่อใน
ลัทธิคอมมิวนิสต ก็จะทําใหคนในทองถิ่นนั้นกลายเปนสังคมทองถิ่นคอมมิวนิสตไดรวดเร็วขึ้น แตถา
คนในทองถิ่นมีทัศนคติและความเชื่อในลัทธิประชาธิปไตยและปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตยแลว
ประชาธิป ไตยก็ เจริญงอกงามไดรุงเรือง ลัทธิคอมมิวนิสต ก็จะไมมีทางที่จะรุงเรืองได ทั ศนคติและ
ความเชื่ อ แบบประชาธิ ป ไตย รวมทั้ งวิ ถีชี วิ ต ของสั งคมประชาธิ ป ไตย ซึ่ งถื อ วาเป น ส ว นหนึ่ งของ
วัฒ นธรรมทางการเมื องสังคมการเมื องแบบประชาธิป ไตยในท องถิ่ นชุมชนคนจังหวัดเลยจะมี การ
พัฒนาเจริญกาวหนาทางความคิดทั้งสติปญญาผูคนมากมายหลากหลายชนชั้นมีความตื่นตัวในทาง
การเมื อ งทั้ งระดั บ ท อ งถิ่ น และระดั บ ภู มิ ภ าคโดยเฉพาะระดั บ ท อ งถิ่ น ที่ มี ค วามเป น อยู ใกล ชิ ด กั บ
ประชาชนมากที่สุดอาทิเชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลระดับตาง ๆ รวมไปถึงองคการบริหาร
สวนจังหวัด ซึ่งโครงสรางอํ านาจทางการเมื องทองถิ่ นเหลานี้ถูกปลู กฝงมาจากผูนํ าที่มีอํานาจทาง
การเมืองทองถิ่นเรื่อยมา และปญหาที่พบบอย ๆ มากที่สุดในวัฒนธรรมทางการเมืองทองถิ่นที่มีการ
สั่งสมมายาวนานยากที่ จ ะหาทางแก ไขไดคือการสรางวัฒ นธรรมทางการเมืองแบบคอรรัป ชั่ น เชิ ง
นโยบายผลประโยชนรวมของผูนําทองถิ่นรวมไปถึงการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองโดยการซื้อสิทธิ์
ขายเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนตนมา จะเห็นไดวาการสรางวัฒนธรรมที่กลาวมาขางตนผูที่มีบทบาท
มากที่สุดลวนจะเปนระดับของผูที่มีอํานาจและผูนําทางการเมืองทองถิ่น ซึ่งไมมีวันที่จะเสื่อมสลายไป
ในสังคมทองถิ่นที่มีคานิยมความขัดแยงกับระบอบประชาธิปไตยตราบใดที่ยังมีการสรางวัฒนธรรม
ทางการเมืองทองถิ่นที่ไรซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีตอชาติและสังคมทองถิ่นและก็จะทําให
เกิด วัฒ นธรรมทางการเมืองตอเนื่องในเชิงผสมกลมกลืน กับผลประโยชนที่บรรดาท านทั้งหลายมุ ง
แสวงหาอํานาจโดยการผูกขาดทางการเมืองโดยสงทายาทเขาสูระบบความสัมพันธทางการเมืองอยาง
ตอเนื่อง จึงทําใหเกิดการผูกขาดทางการเมือง สงผลใหการดําเนินการทางการเมืองเกิดชองโหวในการ
ตรวจสอบอยางจริงจังมีการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑของกฎระเบียบขอบังคับของทองถิ่นวา
ดวยการสงเสริม คุมครองหรือกํากับดูแลธุรกิจซึ่งรวมถึงการให ขอยกเวน หรือการจงใจละเวนที่จะ
บังคับใชกฎหมายเพื่อเอื้อผลประโยชนใหแกธุรกิจที่ตนหรือครอบครัวหรือญาติมีสวนไดเสียดวย และมี

๓
การจัดสรรทรัพยากรของรัฐใหแกธุรกิจที่มีสวนไดเสีย เชน งบประมาณในการสงเสริมธุรกิจ สัมปทาน
ผูกขาดที่ทําใหธุรกิจมีกําไรสวนเกินมาก เงินอุดหนุนที่ชวยลดคาใชจายในการผลิตสินคาหรือใหบริการ
การจัดสรรโควตานําเขาหรือสงออก ฯลฯ มีการใชตําแหนงหนาที่ในทางบริหารหรือทางปกครองใน
การแสวงหาหรือรักษาผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัว เชน การใชตําแหนงหนาที่ในการบริหารทองถิ่น
เจรจาตอรองในการประกอบธุรกิจสวนตัวหรือในการเรียกระดมทุนจากธุรกิจเอกชนที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของตน เปนตน แมการใชอํานาจดังกลาวไมไดทําใหเกิดกฎเกณฑของรัฐที่บิดเบือนหรือ
สูญ เสี ยงบประมาณ แต การใชตําแหนงหนาที่ที่เปน สาธารณะเพื่อผลประโยชนสวนตัวไมวาจะใน
ลักษณะใดก็ถือวาเปนการคอรัปชั่นโดยทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลลวนเปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมือง
และการปกครองที่มีมาแตไหนแตแตไรแล ว ดังที่ห ลักรัฐธรรมนูญ ที่ผิดปกติวิสัย ยอมมุ งหวังผลบั้น
ปลายอยางผิดเปา ผูนําจึงมีความเห็นแกตัวเปนที่ตั้ง เชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมุงการ
เกิดโดยเสรีเปนที่ตั้งชนชั้นปกครองคือมหาชนที่เปนคนจน สวนการปกครองในระบอบคณาธิปไตย จะ
มุงทรัพยเปนที่ตั้งชนชั้นปกครองคือพวกเศรษฐี และการปกครองในระบอบทรราชแบบราชาธิปไตย
จะมุงหวังอํานาจกดขี่ขมเหงและการหลอกหลวงราษฎรเปนที่ตั้ง คน ๆ เดียวเผด็จการโดยปราศจาก
คุณธรรมใด ๆ ๒
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๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย
๑. เพื่ อศึ กษาหลั กการบริห ารและโครงสร างอํ านาจทางการเมื องของผู นํ าท องถิ่ น ใน

จังหวัดเลย

๒. เพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งภายใต
โครงสรางอํานาจผูนําทองถิ่นในจังหวัดเลย
๓. เพื่ อ วิเคราะห คุณ ค าของการเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมทางการเมืองและโครงสราง
อํานาจของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย
๑. ขอบเขตดานพื้นที่
ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย
อําเภอเมืองเลย และองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเลย ประกอบดวย ๑๔
ตําบล
๒. ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป น การวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) แบบสั ม ภาษณ
เจาะลึก ที่มุงเนนศึกษา “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัด
เลย”เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่นําเอาขอมูลทางดานคุณภาพมาวิเคราะหเปนขอมูลที่ไมเปนตัวเลขแต
๒

หนา ๑๔๐.

สุลักษณ ศิวรักษ, ปรัชญาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖),

๔
จะเปนขอความบรรยายลักษณะสภาพเหตุการณของสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของและการเสนอผลการวิจัยก็
จะออกมาในรูป ของขอความที่ไมมีตัวเลขทางสถิติสนับสนุ น การวิจัยประเภทนี้จึงมุงบรรยายหรือ
อธิบายเหตุการณตางๆโดยอาศัยความคิดวิเคราะห เพื่อประเมินผลหรือสรุปผล โดยมีประเด็นการ
กําหนดทิศทางในเชิงการจัดการ ๒ ประการ ไดแก จุดมุงหมายเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางของผูนํา
ทองถิ่ น และวั ฒ นธรรมการทางการเมื องและการปกครอง โดยการประเมิ ล ผลทางวัฒ นธรรมทาง
การเมืองและการปกครองที่มีความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาความรูความสามารถของผูนํา
ทองถิ่นในจังหวัดเลย
นอกจากนี้ ในการเก็บ ขอมูล เชิงคุณ ภาพประกอบด วยการสัมภาษณ กลุมตัวอยาง โดย
ผูวิจัยไดแบงกลุมเกี่ยวกับการใหขอมูลเปนเชิงคุณภาพ ดังนี้ ๑) กลุมผูบริหารทองถิ่น ประกอบดวย
ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๕ คน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๕ คน
และผูบริหารเทศบาลเมือง จํานวน ๑๐ คน และ ๒) กลุมประชาชนผูมีความรูความเชี่ยวชาญทางดาน
วัฒนธรรมและการเมือง จํานวน ๕ คน ขาราชการบํานาญทางดานการปกครอง จํานวน ๕ คน รวม
ทั้งหมด ๓๐ คน

๑.๔ นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย

การเปลี่ ยนแปลง หมายถึง การเปลี่ ยนสิ่ งที่ มีอยู เดิ มใหเปน สภาพใหม เชน ประเพณี
วัฒนธรรม โครงสรางอํานาจหนาที่ ผูนํา บุคลากร ตลอดจนการทํางานแบบเดิมๆใหเปนแบบใหมที่มี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบ การเสียสละ การทํางานที่คุมคายึดหลักกฎระเบียบที่วาง
ไวรวมกันอยางถูกตอง
วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนับตั้งแตวิธีกิน วิธีอยู วิธีแตงกาย
วิธีทํางาน วิธีพักผอน วิธีแสดงอารมณ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนสง วิธีการอยูรวมกันเปนหมูคณะ
วิธีการความสุขทางใจและหลักเกณฑการดําเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้น อาจเริ่ม
มาจากเอกชนหรือคณะบุคคลทําเปนตนแบบแลวตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอกันมาและอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือพัฒนาใหวัฒนธรรมเปนไปตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ๓
การเมือง หมายถึง การรวมตัวกัน ของกลุมหนึ่งที่ มีเจตนารมณ เดียวกั น มีอุดมการณ
เดียวกันเพื่อแสวงหาอํานาจรวมกันในการจัดตั้งรัฐบาลมีการสรางกิจกรรมและการแขงขันกับฝายตรง
ขามซึ่งอยูบนพื้นฐานแหงผลประโยชนรวมกันสงผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม
ผูนํา หมายถึง บุคคลที่สามารถนํากระบวนการที่กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม
ของตนแบบอย างใดอยางหนึ่ งที่ ผู นําหรือผูบ ริห ารองคกรของรัฐไดนํ ามาใชเปน เครื่องสําหรับ การ
บริหารงาน ผูที่มีความรู ความสามารถ ความกลาหาญหรือบุคคลนั้นๆมีคุณสมบัติพิเศษตางๆผูทชี่ ักพา
2

๓

๒๓.

อรุณี ตันศิร,ิ วัฒนธรรมถิ่นวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙), หนา

๕
ใหคนอื่น เคลื่อนไหวหรือกระทํ าการในทิศทางที่ตนเองไดกําหนดขึ้ นมาสามารถนํ าพาใหบุ คคลอื่ น
กระทําตามเปาหมายที่ตนเองไดกําหนดขึ้นมาเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
โครงสราง หมายถึง สิ่งที่องคกรไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสมาชิกในองคกรยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชา มีระเบียบแบบแผนวัฒนธรรม กฎระเบียบขอบังคับใหอํานาจ
กระทําตามโครงสรางที่ไดกําหนดไว

๑.๕ ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
จังหวัดเลย

๑.๕.๑ ไดทราบถึงหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําทองถิ่นใน

๑.๕.๒ ไดทราบถึงการพัฒ นารูป แบบการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมทางการเมืองภายใต
โครงสรางอํานาจผูนําทองถิ่นในจังหวัดเลย
๑.๕.๓ ไดทราบถึงคุณ คาของการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมทางการเมืองและโครงสราง
อํานาจของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทนี้จะกลาวถึงหลักแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมือง
ของผูนําทองถิ่นในจังหวัดเลย การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดอยูหลายประการ โดยเฉพาะขอมูลที่มีความเกี่ยวของ
ทางดานหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําทองถิ่นในจังหวัดเลย ผูวิจัยจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองอาศัยเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมืองของ
ผูนําทองถิ่น โดยใชเอกสารตาง ๆ ที่ปรากฏขึ้นนํามาเปนพื้นฐานในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ตลอดจนไดนําเอาขอมูล
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย และ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมไปถึงขอมูลเชิงลึกในการสัมภาษณเพื่อมาเปนขอมูลในการเทียบเคียงของผูวิจัย
ในการลงภาคสนาม ทั้งนี้เพื่ อใหผูอานไดเห็นลําดับหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนํา
ทองถิ่นในจังหวัดเลย ผูวิจัยจึงจัดลําดับความสําคัญของการวิจัยเพื่องายตอการศึกษาตามหัวขอลายละเอียดที่จะ
กลาวในลําดับตอไป
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทางการปกครอง
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมือง
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง
๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
๒.๖ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๒.๗ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๘ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทางการปกครอง

๒.๑.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทางการปกครอง
ผูนําทางการปกครองจะมีลักษณะของกระบวนการที่กอใหเกิดการพัฒ นาชุมชนและสังคมของตน
แบบอย า งใดอย า งหนึ่ งที่ ผู นํ า หรื อผูบ ริห ารองค กรของรัฐ ได นํามาใชเป น เครื่องสําหรับ การบริห ารงานซึ่งได มี
นักวิชาการไดใหความหมายไว คือ การกําเนิดผูนํา ๔ แบบ คือ ๑) ผูนําโดยกําเนิด ๒) ผูนําที่มีความอัจฉริยะ ๓)
ผูนําที่เกิดขึ้นตามสายงาน ๔) ผูนําตามสถานการณผูนําที่กําเนิดจากผูที่มีความรู ความสามารถ ความกลาหาญหรือ

๗
บุคคลนั้นมีคุณสมบัติพิเศษตาง ๆ ผูชักพาใหคนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางที่ผูนํากําหนดเปาหมายไวมี
ศิลปะมีอิทธิพลตอกลุมชนกลาวไดวาแนวคิดเกี่ยวกับผูนําทางการปกครองจะมีความสามารถ ทักษะศักยภาพและ
คุณลักษณะมากมายจึงจะสามารถกาวไปสูหนทางแหงความสําเร็จและเปาหมายที่ตั้งไวเปนประการที่สําคัญเพราะ
การเปนผูนําทางการปกครองไดนั้นใชวาจะมีเงินเพียงตอคําสั่งที่ตองการใหบุคคลอื่นคลอยตามแตยังตองรูจักการ
สรางความสัมพันธการสรางความสุขและความปลอดภัยในชีวิตของผูตามโดยเฉพาะการทําใหผูตามเห็นดวยกับ
แนวทางการกระทําและการปฏิบัติตนเพื่อการเสียสละตอผูอื่นไมยอมสิ้นหวังตอปญหาและอุปสรรคที่จะเขามาก็
พรอมที่จะตอสูฟนฝาไปดวยกัน
นักวิชาการหลายทานอาจมองวาภาวะผูนําเปนกระบวนการซึ่งผูนําจะตองเขาไปเกี่ยวของกับความ
คาดหวังคานิยมของสังคมและกลุมองคกรนั้นๆไดรับความมั่นใจและเชื่อถือตอความคิดและการกระทําทุกๆอยาง
นอกจากนี้การเปนผูนําเปนสิ่งที่ทุกๆสังคมตองการนั้นก็คือ แบบอยางที่ดี หรือการเปนตัวอยางในความกลาที่จะ
กระทําความดี ความกลาที่จะพูดดี และความกลาที่จะคิด รวมทั้งความกลาในการปฏิเสธความผิดทั้งปวง และ
นําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองถูกธรรมเพื่อชี้นําใหสังคมไดมีแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตใหมีความสุขตอไปอัลมอนด
และเพาเวลล (Gabriel A. Almond & Bingham G. Powell) ไดให คําจํากัดความวัฒ นธรรมทางการเมื องไววา
วัฒนธรรมทางการเมืองคือแบบอยางของทัศนคติ (Attitude) และแนวความโนมเอียงซึ่งบุคคลในฐานะสมาชิกของ
ระบบการเมื องแบบใดแบบหนึ่ งการศึ กษาวัฒ นธรรมการเมื องเปน การมุ งตี ความวาคนมี ความเชื่ อ (Believes)
อยางไรเกี่ย วกับ โครงสรางทางการเมื องและพฤติกรรมทางการเมืองรวมถึ งวัฒ นธรรมทางการเมื องประเทศใด
ประเทศหนึ่ งคื อลั กษณะการกระจาย (Distribution) ของความโน มเอีย งทางด านความรูค วามรูสึ กและความ
ประเมินคาตอวัตถุทางการเมือง (Political Objects) ที่มีอยูในบรรดาสมาชิกของสังคมซึ่งไดแกองคประกอบตางๆ
ของระบบทางการเมืองเชนฝายบริหารฝายนิติบัญญัติพรรคการเมืองและทัศนคติของบุคคลเกี่ยวกับตัวเขาเองใน
ฐานะผูกระทําทางการเมือง (Political Actor) และทัศนคติของเขาตอบทบาททางการเมืองของผูอื่นซึ่งคลายกับ
ลูเซียนพายไดใหความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองไววาหมายถึงกลุมหรือแผนของทัศนคติความเชื่อความรูสึก
หรื อ จิ ต ใจซึ่ งจะมี ผ ลทํ า ให ก ระบวนการทางการเมื อ งมี ร ะเบี ย บและมี ค วามหมายหรื อ เป น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
กระบวนการหรือระบบการเมือง
ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership)การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางานควยความเต็มใจเพื่อ
บรรลุ เป าหมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค ร ว มกั น ทั้ งนี้ เพราะผู นํ าเป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ของการร ว มกลุ ม คน จู งใจไปยั ง
เป าประสงค โดยทั่ ว ไปแล ว ผู นํ าอาจจะมี ทั้ งผู นํ าที่ ดี เรี ย กว า ผู นํ าที่ คิ ด บวก (positive leader) ผู นํ าพลวั ต คื อ
เคลื่ อ นไหวทํ างานอยู เสมอ (dynamic leader) และผู นํ าไม มี กิ จ ไม มี ผ ลงานสร างสรรค ที่ เรีย กว า ผู นํ านิ เสธ
(negative leader) ผลของการใหทฤษฎีการสรางผูนํา จึงทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมีขวัญ
กําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรวมรับผิดชอบ ตังนั้น การสรางผูนําที่ดี ยอมจะนําไปสู การ
มีสวนรวมใน กิจกรรมตาง ๆ ดวยดีนั่นเอง
ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method)การใชระบบบริห ารใน
การระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน เปนเครื่องมือในการดําเนินการ แต
อยางใดก็ตามผลของ ความรวมมือยังไมมีระบบใดดีที่ชุดในเรื่องการใชบริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถาทํางาน
ตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใครบังคับก็จะทํางานดวยความรัก แตถาไม ควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบาย
และความจําเปนของรัฐ เพราะการใชระบบบริหาร เปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายเพิ่มความ
คาดหวังผลประโยชน

๘
ภาวะผูนําที่กําเนิดมาจาก ๒ จุดใหญ ๆ คือผูนําโดยกําเนิด หมายถึง ผูนําประเภทนี้ไดมาจากการสืบ
ทอดทางบรรพบุรุษ เชน การไดรับการแตงตั้งสืบทอดเปนรัชทายาท หรือราชวงศ และผูนําที่กําเนิดจากผูที่มีความรู
ความสามารถ ความกลาหาญ หรือบุคคลนั้นมีคุณสมบัติพิเศษตางๆ ในความเปนผูนําในตัวของเขาเอง หรืออีกนัย
หนึ่งจะมุงไปที่ผูนําของบุคคลที่จะมาประสานชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน โดยที่วาจะเปนการอยูรวมกันก็ตาม หรือ
ทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไปดวยดี สูจุดหมายที่ดีงามที่วาพากันไป ก็ใหพากันไปดวยดีนั้น หมายความวาไปโดย
สวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอยและเปนสุข เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายที่ดีงาม
โดยถู ก ต อ งตามธรรม” หมายความว า เป น ความจริ ง ความแท ความถู ก ต อ ง และได ม าโดยธรรม
๑ ขณะเดียวกันผูชักพาใหคนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางที่ผูนํากําหนดเปาหมายไว มีศิลปะ มีอิทธิพล
ตอกลุมชน เพื่อใหพวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลายคนมีบทบาทเปนผูนํา
กันแลว เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัด และแมกระทั่งเปนหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา ๒
นอกจากนี้ผูนํ ายัง หมายถึง ผูดํารงตําแหนง มีอํานาจ อิ ทธิพลแสดงบทบาทหนาที่ จูงใจใหคนอื่น
ปฏิบัติต ามดว ยความเต็ มใจ ๓ ผู นํ าอาจเปน บุคคลซึ่งถูกแตงตั้งขึ้น มาหรือไดรับ การยกยองขึ้น มาเปน หัวหนา มี
ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและอาจชักพาผูใตบังคับบัญชา หรือหมูชนไปในทางดีหรือชั่วได ๔ และมีผู
มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําตอผูอื่นมากกวาคนอื่นๆ ในองคกรหรือกลุมที่เขาปฏิบัติงานอยูเปนผูซึ่งใช
อิทธิพลในการกําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายโดยไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพื่อใหเปนผูนํา
หรือหัวหนา ๕และเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอกลุมสามารถนํากลุมปฏิบัติงานตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรมี
ความสามารถในการชักจูงบุคลากรในองคกรใหทํางานดวยความเต็มใจ แตผูนําทุกคนไมไดเปนผูบริหารและใน
ความเปนจริงผูบริหารโดยตําแหนงอาจจะไมใชผูนําก็ได ๖
ฉะนั้น บุคคลที่มีความสามารถแทจริงหรือสมาชิกในกลุมเชื่อวา มีความสามารถแกปญหาเปนผูนํา
กลุมมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม มีเปาหมายที่ชัดเจน สามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ ไดมีการ
จัดการและพัฒนาบุคลากรตัดสินใจอยางเปนระบบ พัฒนาทีมงาน มีการสื่อสารที่ดี ๗ ทั้งนี้บุคคลที่ไดรับมอบหมาย
ซึ่งอาจจะโดยการเลือกตั้ง หรือ แตงตั้ง และเปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและมีบทบาทเหนือกลุม สามารถ
ที่จะจูงใจ ชี้นําหรือชักนําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพื่อการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกลุมใหประสบผลสําเร็จ ก็ถือ
วาเปนผูนํา ๘ที่มีความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือกลุมหรือผูมีคุณลักษณะของความเปนผูนํา คือ มีลักษณะโดดเดน
มี วิ สั ย ทั ศ น มี ค า นิ ย มที่ จ ะเหมาะสมและมี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ คนอื่ น ตลอดจนมี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจใน
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๑

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา: ความสําคัญตอการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร:
ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๒๕.
๒
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺ มจิตฺโต), พุท ธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิ มพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๒๖.
๓
พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ, ผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสํานักเรียนพระปริยัติธรรม, ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒), หนา ๒๔.
๔
ธรรมรส โชติกุญชร, มนุษยสัมพันธ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๙), หนา ๑๓๑.
๕
นพพงษ บุญจิตราดุลย, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๙๕.
๖
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร: ธีระฟลมและโซเทกซ, ๒๕๔๑), หนา ๑๙๗.
๗
สมพิศ วิชญวิเชียร, หัวไมใชหาง, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส, ๒๕๔๓), หนา ๑๑ .
๘
สุ เทพ พงศ ศรีวัฒ น, ภาวะผู นํ า: ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิรัตน เอ็ดดู เคชั่น จํากัด ,
๒๕๓๗), หนา ๓.

๘
สถานการณที่ยุงยากและซับซอนไดอยางเหมาะสม ๙และเปนผูที่สามารถทําใหผูอื่นไปสูจุดหมายปลายทางไดประสบ
ผลสําเร็จตามเป าหมายโดยเสียคาใชจายนอยที่สุด โดยใชวิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพของตนเองเพื่อที่จะ
ทํางานใหสําเร็จดวยลักษณะตางๆ คือ การใชอํานาจในการกําหนดเปาหมาย มีทัศนคติที่ดีตอองคการซึ่งทําหนาที่
ผูนําโดยอาศัยความรวมมือของผูอื่นความสัมพันธกับผูอื่นและการวางตัวเหมาะสม ๑๐
ผูนํา คือ บุคคลที่จะสามารถชักจูงใหคนอื่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและสามารถคลี่ คลายความตึงเครียดตางๆ ลงได และสามารถนํากลุมใหบ รรลุเปาหมายที่ตั้งไว ๑๑ ที่ มี
ความสามารถในการบังคับบัญชาผูอื่นและประสานใหผูอื่นชวย ชวยทํากิจการงานตางๆ ของตนใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคดวยความเต็มใจ ๑๒ สวนทางดานEvans) และ Lynnไดใหความหมายของคําวา ผูนําไว ๖ ประการ
คือ ๑๓
๑) ผูนํา คือ ศูนยกลางของกลุม ซึ่งหมายถึงการเปนผูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกวาบุคคลอื่นใน
กลุม สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมและนําความสนใจนั้นมาใชประโยชนตอกลุม
๒) ผูนํา คือ ผูกําหนดเปาหมายของกลุม ซึ่งหมายถึง เปนผูกําหนดจุดหมายในการดําเนินการของ
กลุม
๓) ผู นํ า คื อ ผู ที่ก ลุ มเป น ผู เลือ กหรือ เป น ที่ นิ ย มของกลุ ม หมายถึ ง ผู ที่ มี คุณ สมบั ติพิ เศษที่ จ ะ
สามารถนํากลุมไดและไดรับการยอมรับเปนที่นิยมของกลุม
๔) ผูนํา คือ ผูที่มีพฤติกรรมนํา หมายถึง บุคคลที่แสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติเปนผูนําเสมอใน
เรื่องตาง ๆ
๕) ผูนํา คือ ผูท่ีปฏิบัติตามบทบาท หมายถึง บุคคลที่แสดงพฤติกรมตามบทบาทซึ่งกลุมของเขา
คิดวานาจะเปนเชนนั้น
๖) ผูนํา คือ ผูกอใหเกิดความผสมกลมกลืนกันเพื่อใหความสอดคลองกับเปาหมายของกลุมที่ตั้งไว
เปนผูตั้งใจและพยายามทําความเขาใจความคิดเห็นของสมาชิก คํานึงถึงความสามัคคีเปนที่ตั้ง
จากแนวคิดของนักวิชาการและนักบริหารหลายทานขางตนดังที่ไดกลาวมานั้น สามารถสรุปใจความไดวา ผูนํา คือ
ผูที่มีความสามารถ มีทักษะ ไดรับการยอมรับ และมีความบุคลิกเฉพาะตัวที่สามารถจูงใจใหผูอื่นปฏิบัติภารกิจ การ
งานของกลุมหรือองคกรใหสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ผูนําหรือองคกรตั้งไว
ความหมายของภาวะผูนําในทัศนะนักวิชาการที่ใหความหมายของภาวะผูนําไวหลายทัศนะดวยกันที่
นาสนใจทั้งนักวิชาการตางประเทศและภายในประเทศ และเกี่ยวกับประเด็นที่ไดศึกษาในครั้งนี้ดังนั้น เพื่อความ
เขาใจอันถูกตอง ผูวิจัยจึงไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนําจากผูรูทั้งหลายดังนี้ ภาวะผูนํา คือ ศิลปะในการชัก
จูงผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็มใจ เต็มความสามารถ และกระตือรือรน หรือภาวะผูนํา คือ ผูที่เปน
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๙

สุ พ านี สฤษฎ ว านิ ช , พฤติ ก รรมองค ก ารสมั ย ใหม : แนวคิ ด และทฤษฎี , (กรุ ง เทพมหานคร: โรงพิ ม พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๒๙๖.
๑๐
เสนาะ ติเยาว, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), หนา ๖ - ๘.
๑๑
Raymond J. Burdy, Fundermental of Leadership Reading, ( Masschusetts Addison: Wesley
Publishing Co., 1967), p 8.
๑๒
Normond L. Frigon, Sr.& Harry K. Jackson, Jr., The Leader: Developing the Skill & Personal
Qualtities You Need to Lead Effectively,(New York: American Management Association, 1996), p 8.
๑๓
Evans and Lynn, อางใน กวี วงศพุฒ, ภาวะผูนํา, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยเสริมวิชาชีพบัญชี,
๒๕๓๖), หนา ๑๗.

๙
แบบอยางและมีความสามารถพิเศษ แสดงบทบาทในการสั่งการและออกคําสั่งที่มีอิทธิพลตอผูอื่น ๑๔ ขณะเดียวกัน
ภาวะผูนํายังเปนลักษณะความสัมพันธ รูปแบบหนึ่งระหวางคนในกลุม เปนความสัมพันธที่บุคคลหนึ่งหรือหลายคน
๑๕ เป น กระบวนการในการใช อิ ท ธิ พ ลของผู นํ า ต อ การทํ า กิ จ กรรมของแต ล ะบุ ค คลในความพยายามที่ จ ะให
สัมฤทธิผลตามเปาหมายในสถานการณใด สถานการณหนึ่ง ๑๖มิใชบุคคลเปนกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือ
กลุมเพื่อการกําหนดเปาหมายและการบรรลุเป าหมาย ของกลุม ผูนํา ไมเพียงแตยืนอยูเบื้องหลังกลุมที่คอยแต
วางแผนและผลักดันแตผูนําจะตองยืนอยูขางหนากลุมและนํากลุมปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ๑๗
ภาวะผูนํา เปนความสามารถในการจัดการใหบรรลุเปาหมายของกลุม โดยทํางานรวมกับกลุมคนและ
ยังหมายความรวมถึงอํานาจหนาที่ที่ติดมากับตําแหนงผูบังคับบัญชานี้ จะมีคาเมื่อผูอยูใตบังคับบัญชาเคาระและ
เชื่อถือในตัวผูบังคับบัญชา ๑๘รวมถึงยังเปนศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคล
อื่น ไมวาจะเปนผูรวมงานหรือผูใตบังคับ บัญชา ในสถานการณ ตาง ๆ เพื่ อปฏิบั ติการและอํานวยการโดยการใช
กระบวนการสื่อความหมายหรือติดตอกันและกันใหรวมใจกับตน ดําเนิน การจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว การดําเนินจะเปนไปในทางที่ดีหรือชั่วก็ได ๑๙ และพฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักนํา
กิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน หรือเปนความสัมพันธที่มีอิทธิพลระหวางผูนํา และผูตาม ซึ่งทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน หรือเปนความสามารถที่จะสรางความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุน
บุคคลเพื่อใหบรรลุเปาหมายองคการ ๒๐
นักวิชาการบางสวนมองวา ภาวะผูนํานั้นมีความหมายครอบคลุมในมิติที่กวางขวางและหลากหลาย
กว าเรื่ องความกล า หาญ และการตัดสิน ใจ การเป น ผูนําตองมีความสามารถในการนํา ผลักดัน และสั่งการให
กิจกรรมทุกอยางดําเนินไปตามเปาหมายและการบรรลุเปาหมายและครรลองที่ถูกตอง ซึ่งตองประกอบดวย ความ
กลาหาญ ความสามารถในการโน มน าวใจ และจั งหวะเวลาในการตัดสินใจ ๒๑ เป น กระบวนการการของการที่
อิทธิพลเหนือกลุม เพื่อการกําหนดเปาหมายและการบรรลุเปาหมายของกลุม ๒๒ รวมถึงการมีเทคนิคในการบริหาร
มีคุณลักษณะที่ดี และใหภาวะผูนําที่พึงประสงคยอมสามารถกระตุนแรงจูงใจใหบุคคลในหนวยงานได ๒๓ และเปน
ความสามารถในการจัดการใหบรรลุเปาหมายของกลุม คอยทํางานรวมกับกลุม และยังหมายถึงอํานาจหนาที่ที่ติด
มากับตําแหนงผูใตบังคับบัญชาดวย จะมีคาเมื่อผูใตบังคับบัญชาเคารพและเชื่อถือในตัวผูบังคับบัญชา ถือเปนเรื่อง
เกี่ยวกับตัวผูนําโดยตรงที่จะใชความสามารถและใชอิทธิพลเหนือกวาผูตาม นําพาคณะปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ทานพุทธทาสภิกขุ ไดกลาววา ผูนําคือ คําวา ประมุข มาจากคําวา ปะ แปลวา ทั้งหมดทั้งสิ้น
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๑๔

ฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗), หนา ๒๗.
ปรัชญา เวสารัชช, ผูนําองคการ, (กรุงเทพมหานคร: รัฐศาสตรสาร, ๒๕๒๗), หนา ๒๗.
๑๖
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๕), หนา ๒๓๘.
๑๗
นงลักษณ สิทธิวัฒนพันธ, พัฒนาบุคลิกผูนําและนักบริหาร , พิมพครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร: สุขภาพ, ๒๕๔๔),
๑๕

หนา ๒.

๑๘

วิฑูรย สิมะโชคดี, ทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติสําหรับยอดหัวหนางาน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น
จํากัด (มหาชน), ๒๕๓๘), หนา ๑๐๔.
๑๙
กิติ ตยัคคานท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: เปลวอักษร, ๒๕๔๓), หนา ๒๒.
๒๐
รังสรรค ประเสริฐศรี , ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ, ๒๕๔๔), หนา ๑๑.
๒๑
สมคิด จาตุศรีพิทักษ, วิสัยทัศนขนคลัง, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, ๒๕๔๔), หนา ๗๗.
๒๒
นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ, พัฒนาบุคลิกผูนําและนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพ, ๒๕๔๔), หนา ๒๒.
๒๓
เอกชัย กี่สุขพันธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: รุงเรืองการการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๘.

๑๐
และมุขะ แปลวา หนา รวมเปน ปมุขะ มีความหมายวา หนวยออกหนาทั้งหมดทั้งสิ้นคือลักษณะแหงผูนํานั้นเอง
เปนการนําอยางสัตบุรุษอยางผูมีคุณธรรมเปนผูนํา ซึ่งเปนความหมายกับผูนําแหงทรราช ระบอบประชาธิปไตยมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข แตถึงกระนั้นก็ไมสูญเสีย การเปนผูนําเพราะมีการนําไดหลายทางแมจะไมมีอํานาจ
ทางการเมืองโดยสมบูรณ แตก็เมื่อมีโอกาสที่จะนําในทางเศรษฐกิจ การพัฒนา วัฒนธรรม การศึกษา ซึ่งดีไปกวา
การเมื อง เรีย กว า ผูนํ าทางวิญ ญาณ คือ การทํ าให เกิด ความถู กต องในทางจิ ตใจในการดําเนิ น ชีวิ ต ๒๔ เช น สติ
ป ญ ญา ความดี ง าม ความรู ความสามารถของบุ ค คล ที่ ชั ก นํ า ให ค นทั้ งหลายมาประสานกั น และพากั น ไปสู
จุดมุงหมายที่ดีงาม องคประกอบหลายอยางในความเปนผูนําหมายความวา คุณสมบัติของผูนํามีหลายอยางหลาย
ดาน แยกไปตามสิ่งที่ผูนําจะตองเกี่ยวของ คือผูนําจะตองมีความสามารถในการที่จะไปเกี่ยวของหรือปฏิบัติตอสิ่ง
เหลานั้น ใหถูกตองและไดผลดี องคประกอบเหลานั้น คือ
๑. ตัวผูนํา จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุดเริ่มและเปนแกนกลางไว
๒. ผูตาม โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับผูตาม ในพระพุทธศาสนา จะใชคําวา “ผูรวมดวย”
๓.จุดหมาย เชน ตองมีความชัดเจน เขาใจถองแท และแนวแนในจุดหมายเปนตน
๔. หลักการและวิธีการ มีความสัมพันธที่จะทําใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมาย
๕. สิ่งที่จะทํา โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสิ่งที่จะทํา
๖. สถานการณ โยงดวยคุณสมบัติที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม หรือสิ่งที่ประสบ ซึ่งอยูภายนอก
วาทําอยางไรจึงจะผานไปไดดวยดี ในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม หรือสิ่งที่ประสบ เชน ปญหา เปนตน ๒๕
ภาวะผู นํ า คือ ผูชั กพาใหคนอื่น เคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางที่ผูนํากําหนดเปาหมายไว มี
ศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน เพื่อใหพวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลายคนมี
บทบาทเปนผูนํากันแลว เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัดและแมกระทั่งเปนหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปน
ผูนํา ๒๖ที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองตอการกระทําตอผูอื่นมากกวาคนอื่นๆ ในองคกรหรือกลุมที่เขาปฏิบัติงานอยูเปน
ผูซึ่งใชอิทธิพลในการกําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย โดยไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพื่อให
เปนผูนําหรือหัวหนา ๒๗สามารถนํากลุมปฏิบัติงานตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร มีความสามารถในการชักจูง
บุคลากรในองคกรใหทํางานดวยความเต็มใจ แตผูนําทุกคนไมไดเปนผูบริหารและในความเปนจริงผูบริหารโดย
ตําแหนงอาจจะไมใชผูนําก็ได ๒๘ ที่มีความสามารถแทจริงหรือสมาชิกในกลุมเชื่อวา มีความสามารถแกปญหาเปน
ผูนํากลุมมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม มีเปาหมายที่ชัดเจน สามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ ไดมีการ
จัดการและพัฒนาบุคลากรตัดสินใจอยางเปนระบบ พัฒนาทีมงาน มีการสื่อสารที่ดี ๒๙
นอกจากนี้ นักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายเกี่ยวกับภาวะผูนําไววา ภาวะผูนํา คือ บุคลิกภาพ
ของการกระทํ า ภายใต เงื่ อ นไขของกลุ ม ภาวะผู นํ า ประกอบด ว ยบุ ค ลิ ก ภาพ และสถานการณ ข องกลุ ม เป น
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๒๔

๑๒-๑๓.

๒๕

อมร รักษาสัตย, “สองนักวิชาการฟนธงชี้รัฐบาลชวน ๔”, เนชั่นสุดสัปดาห, ปที่ ๓, (สิงหาคม ๒๕๓๗), หนา

พระธรรมปฎก ( ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, ( กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา ๕ – ๖ .
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย๒๕๔๙), หนา ๒๖.
๒๗
นพพงษ บุญจิตราดุลย, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, ๒๕๔๐), หนา ๙๕.
๒๘
ศิริวรรณ เสรีรัตน, พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร: ธีระฟลมและโซเทกซ, ๒๕๔๑), หนา ๑๙๗.
๒๙
สมพิศ วิชญวิเชียร, เปนหัวไมใชหาง, (กรุงเทพฯ: นานมีบุคส, ๒๕๔๒), หนา ๑๑.
๒๖

๑๑
กระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคคล เพื่อใหมีภาวะผูนําครอบงําบุคคลอื่นได ๓๐ เปนสิ่งที่บงบอกวาบุคคลนั้นมีความ
เหนือกวาธรรมดาในการทํางาน บุคคลที่มีภาวะผูนํา เหมือนกับมีออรา รอบๆ และภาวะผูนําเปนกระบวนของการ
ไลตามจุดมุงหมายที่ผูนําสรางขึ้น และสามารถใหผูตามตามได ๓๑กับภาวการณที่เปลี่ยนแปลง โดยผูนําเปนผูสราง
วิสัยทัศนในการกํากับทิศทางขององคการ ตอจากนั้นจึงจัดวางบุคคล พรอมทั้งสื่อความหมายใหทราบถึงวิสัยทัศน
และสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคคลเหลานั้น ใหสามารถชนะอุปสรรค เพื่อไปสูวิสัยทัศนของผูนํา ๓๒ที่มีกระบวนการ
ซึ่งผูนําจะตองเขาไปเกี่ยวของกับความคาดหวัง คานิยมและความสามารถในการติดตอพบปะเจรจากันของบุคคลที่
จะเขาไปเกี่ยวของดวย ดังนั้น เพื่อจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผูนําตองแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่จะทํา
ใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวา ควรสนับสนุนในความสามารถของเขา ๓๓ในการใชอิทธิพลตอกลุมในองคการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว ๓๔ประกอบกับลักษณะที่บุคคลชี้นํา ใหบุคคลอื่นกระทําการเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตนตองการได ๓๕
กลาวไดวา “ภาวะผูนํา”หมายถึง คนที่มีอิทธิพลสามารถที่จะนํากลุมของตนใหบรรลุเปาหมายของ
กลุม เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับจากกลมและสามารถทําใหคนในกลุมคลอยตามพรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
คําแนะนําของบุคคลนั้น และการที่ผูนํานั้นใชความรู ความสามารถ ใชศิลปะวิธี ใชสติปญญาหรืออํานาจอิทธิพล
ตาง ๆ ในการจูงใจผูอื่นหรือชักนําพาผูอื่นใหรวมปฏิบัติงานหรือรวมกิจกรรมของกลุมใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่ตั้งไวดวยความเต็มใจ ซึ่งสามารถสรุปคําวาภาวะผูนํา ไว ๔ ประการ คือ ๓๖
๑) ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการชักชวนหรือชี้นําคนอื่นโดยปราศจากการใชอํานาจตาม
ตําแหนงหรือเหตุการณภายนอก
๒) ภาวะผูนํา คือ กระบวนการในการใชอิทธิพลตอกิจกรรมของกลุมเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของ
กลุมและทํากลุมใหบรรลุวัตถุประสงค
๓) ภาวะผูนํา คือ เปนปรากฏการณทางสังคมที่ซับซอนและสัมพันธอยางใกลชิดกับสถานการณที่
เกี่ยวของ
๔) ภาวะผู นํ า หมายถึง ความสัมพัน ธระหวางบุ คคล ผลแหงความสัมพั น ธก็คือบุคคลหนึ่งใน
ชวงเวลาหนึ่ง ตองรับผิดชอบตอกิจกรรมและสวัสดิการของกลุม
กลาวไดวา แนวคิดเกี่ยวกับผูนํา จะมีความสามารถ ทักษะ ศักยภาพ และคุณลักษณะมากมายจึงจะ
สามารถกาวไปสูหนทางแหงความสําเร็จ และเปาหมายที่ตั้งไวเปนประการที่สําคัญ เพราะการเปนผูนํานั้นใชวาจะมี
เงินเพียงตอคําสั่งที่ตองการใหบุคคลอื่นคลอยตามแตยังตองรูจักการสรางความสัมพันธ การสรางความสุข และ
ความปลอดภัยในชีวิตของผูตามโดยเฉพาะการทําใหผูตามเห็นดวยกับแนวทางการกระทํา และการปฏิบัติตนเพื่อ
การเสียสละตอผูอื่น ไมยอมสิ้นหวังตอปญหา และอุปสรรคที่จะเขามาก็พรอมที่จะตอสูฟนฝาไปดวยกัน นักวิชาการ
หลายทานอาจมองวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการซึ่งผูนําจะตองเขาไปเกี่ยวของกับความคาดหวัง คานิยมของสังคม
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๑๒
และกลุมองคกรนั้น ๆ ไดรับความมั่นใจ และเชื่อถือตอความคิด และการกระทําทุก ๆ อยาง นอกจากนี้ การเปน
ผูนําเปนสิ่งที่ทุก ๆ สังคมตองการนั้นก็คือ แบบอยางที่ดี หรือการเปนตัวอยางในความกลาที่จะกระทําความดี ความ
กลาที่จะพูดดี และความกลาที่จะคิด รวมทั้งความกลาในการปฏิเสธความผิดทั้งปวง และนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง
ถูกธรรมเพื่อชี้นําใหสังคมไดมีแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตใหมีความสุขตอไป

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมือง
วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยสรางขึ้นและสั่งสมมาเปนระยะเวลายาวนาน ตั้งแตภาษา
ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ จนกลายเปน
แบบแผนในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ค นในสั ง คมได เ ลื อ กสรรปรั บ ปรุ ง แก ไขจนถื อ ว า เป น สิ่ ง ที่ ดี ง ามเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล อมเป น มรดกทางวัฒ นธรรมที่ ไดรับ การสืบ ทอดมายาวนานกอใหเกิดความภาคภูมิใจรว มกัน และ
สามารถประยุกตใชเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตในปจจุบันซึ่งการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมการปกครองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในดานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ เนื่องจากการเขามาของความทันสมัยและ
นโยบายของรัฐในการสงเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและที่สําคัญไดสงผลใหประชาชนปรับเปลี่ยนบริบทความ
เปนดั้งเดิมตามความทันสมัยใหมๆที่เขามาแตก็ยังคงรูปแบบวัฒนธรรมที่เปนสิ่งที่ดึงดูดใจดังนั้น
วัฒนธรรม จึงหมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนับตั้งแตวิธีกิน วิธีอยู วิธีแตงกาย วิธีทํางาน
วิธีพักผอน วิธีแสดงอารมณ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนสง วิธีการอยูรวมกันเปนหมูคณะ วิธีการความสุขทางใจ
และหลักเกณฑการดําเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้น อาจเริ่มมาจากเอกชนหรือคณะบุคคลทํา
เปนตนแบบแลวตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอกันมาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือพัฒนาใหวัฒนธรรม
เปนไปตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ๓๗
วัฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยมีดังนี้ ๑) ประชาธิป ไตยแบบมีสวนรวมจะตองมีเวที ทางการเมืองให กับ
ประชาชนทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมในทุกระดับในทุกภาคสวนของการกระจายอํานาจหรือกําหนด
นโยบายในทุก ๆ ระดับทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นที่ตองอาศัยการสรางวัฒนธรรมในเรื่องเหลานี้วัฒนธรรม
ในการสรางความรูความรูที่วานี้มิใชความรูประเภทสองที่ไดจากหองเรียนหรืออานจากตําราความรูที่สรางขึ้นมา
จะตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคนควาสังเกตศึกษาเฝามองมีที่มามีแหลงอางอิงจนไดขอคนพบที่เปน
ความจริ งที่ ส ามารถนํ า ไปใช ป ระโยชนไดซึ่งหมายถึงการวิจัย นั่น เองการสรางความรูและนําความรูมาใชจะให
ประโยชนมากกวาการใชความเห็นที่ขาดความรูเพราะความเห็นเพียงอยางเดียวจะทําใหเกิดอารมณขาดเหตุและผล
๒)วัฒนธรรมการรวมกลุมทางสังคมเปนการจัดการโดยการรวมกลุมคนที่มีจิตสํานึกรวมกันในการทํากิจกรรมใดๆที่
เปนกิจกรรมสาธารณะจึงถือวาเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการระดมพลังสมองเพื่อแลกเปลี่ยน
ทัศนคติสรางวิสัยทัศนดวยกันหาทิศทางรวมกันใหไดการมองอนาคตรวมกันตองเรงทําใหเกิดแมเปนเรื่องยากก็ตอง
ทําตองสรางเปนการสรางเครือขายกับองคกรตางๆทั้งองคกรประชาชนระดับลางตลอดจนชนชั้นระดับกลางในเมือง
เพื่ อใหเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีพลังทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ๓) วัฒ นธรรมในการติดตามตรวจสอบ
เพื่อใหการทํางานของภาครัฐทุกภาคสวนตรงกับจุดประสงคตรงกับความตองการของชุมชนและปองกันการทําผิด
เป น การช ว ยเหลือตั ว แทนของตนไดอีกแนวทางหนึ่งในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมหลายๆฉบับ ปรากฏวา
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและการวางแผนเทานั้นเมื่อถึงขั้นการปฏิบัติมีปญหาในเรื่อง
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๓๗

อรุณี ตันศิริ, วัฒนธรรมถิ่นวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวัฒนาพานิช), ๒๕๔๙), หนา ๒๓.

๑๓
การเบิกจายงบประมาณไมโปรงใสแตประชาชนไมสามารถเขาไปติดตามตรวจสอบได๔)วัฒนธรรมในการจัดการให
มีการแบงงานตามภาระหนาที่ตามความถนัดกระตุนใหมีสวนรวมและมีการเรียนรูอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะการ
เรียนรูเรื่องการเมืองในระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมภาคประชาชนจะตองมีโอกาสไดรับขอมูล
ขาวสารและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพื่อยกระดับความรูและการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนอันจะนําไปสู
สังคมแหงการเรียนรู(Learning Society) ซึ่งจําเปนตอการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย คือ วิธีการดําเนินชีวิต ซึ่งรวมทั้งความรูสึกนึกคิดคานิยมของคนในสังคมที่
เอื้ อ อํ า นวยต อ การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย ทางดาน สุ จิ ต บุ ญ บงการ ๓๘ ให ความเห็น วา วัฒ นธรรม
ประชาธิปไตยนั้นเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิด คานิยม และการดําเนินชีวิต การมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้นคนใน
สังคมตองมีลักษณะตาง ๆ ดังนี้
(๑) มีความรูสึกนึกคิดและคานิยมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเคารพในความมีศักดิ์ศรี และความเทา
เทียมกันของคน
(๒) ตองมีสวนรวม โดยมีความตั้งใจที่จะมีสวนรวมเอง ตามความตองการโดยไมมีการจัดตั้งหรือ
ชักจูง
(๓) ต องมีความรักและหวงแหนในเสรีภ าพ และมีระเบียบของสั งคมเป นตั วกํากับ ต องมีความ
สมดุลยกันระหวางเสรีภาพและระเบียบ เสรีภาพจะเปนตัวหลัก ระเบียบจะเขามาเปนจุด ๆ
(๔) คนในสังคมตองมีความอดกลั้นในความแตกตางโดยเฉพาะดานความคิดตองยอมรับความคิด
ที่มีความแตกตางกันของแตละบุคคล
วัฒนธรรมประชาธิปไตย จึงมีความหมายและความสําคัญไมใชแตเฉพาะระบบการเมืองการปกครอง
เท านั้ น แต ค วามหมายและความสํ า คั ญ จะต อ งหยั่ งรากลึ ก ลงไปถึ งระเบี ย บแบบแผนในการดํ าเนิ น ชี วิ ต ของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตฐานรากของชุมชนไปจนถึงระดับชาติ ซึ่งจะเปนวิถีชีวิตและหลอหลอมใหเกิดสังคม
ประชาธิป ไตยขึ้ นตามอุดมคติ ๓๙ และแกเบรียล อัลมอนด (Gabriel A. Almond) และซิด นีย เวอรบ า (Sidney
Verba) ไดจําแนกประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองเปน ๓ ประเภท ๔๐คือ
๑) วัฒนธรรมการเมืองแบบทองถิ่น (Parochial Political Culture) หมายถึง วัฒนธรรมทาง
การเมืองของบุคคลที่ไมมีความรูความเขาใจทางการเมือง ไมรับรูการปฏิบัติงานขององคกรทางการเมือง และไมคิด
วาตนจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง เชนนี้แสดงวา ประชาชนมีความสํานึกทางการเมือง
ต่ําและขาดการมีสวนรวมทางการเมืองมักปรากฏในสังคมที่ลาหลังหรือสังคมแบบจารีตประเพณีดังเดิม เชน สังคม
เผาในแอฟริกาที่มีลักษณะการปกครองที่เรียบงาย เปนตน
๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา (Subjective Political Culture) หมายถึง วัฒนธรรม
ทางการเมืองของบุคคลที่ยอมรับในอํานาจของรัฐบาล มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองและระบบการเมือง
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๓๘

พระครู วิ นั ย ธรจั ก รี ศรี จ ารุ เ มธี ญ าณ และคณะ, วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งกั บ ประชาธิ ป ไตยของไทย,
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปที่ ๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒, หนา ๔๒๘.
๓๙ สถาบั น พระปกเกลา , แผนพั ฒ นาวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย, (กรุ งเทพมหานคร: โรงพิ มพ คุ รุส ภาลาดพร าว,
๒๕๔๔), หนา ๓๓.
๔๐
พระครูป ลัด เกษฎา ผาทอง และคณะ, วั ฒ นธรรมทางการเมือ ง: แนวคิด สูก ารพั ฒ นาสังคมไทย วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน ปที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจํา เดือนเมษายน – มิถุนายน, ๒๕๖๒, หนา ๑๘.

๑๔
โดยทั่วไป แตไมสนใจที่จะเขามีสวนรวมทางการเมืองไมวาในระดับใด มักปรากฏในสังคมที่มีการพัฒนากาวหนา
กวาสังคมในแบบแรก
๓) วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบมี ส ว นร ว ม (Participant political Culture) หมายถึ ง
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่สนใจการเมือง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองในทุก ๆ ดาน มี
จิตสํานึกทางการเมืองสูงโดยมีความรูสึกผูกพันตอระบบการเมือง มีความสนใจและกระตือรือรนที่จะเขามีบทบาท
และมี ส วนรว มทางการเมื อง โดยอยางนอยเขาไปใชสิท ธิเลือกตั้ง มั กปรากฏในสังคมที่มีร ะดับ พัฒ นาการทาง
การเมืองสูง
สําหรับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่พึงประสงคสําหรับสังคมไทยนั้น ประกอบดวยหลัก ๔ ประการ
ที่สําคัญ คือ
๑) เกณฑคุณคาของสังคมประชาธิปไตย ที่คนในสังคมจะตองตกลงรวมกัน เขาใจรวมกัน
และยอมรับรวมกันถึงคุณคาในการแสดงออกถึงการมีประชาธิปไตย เกณฑคุณคาที่ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม
สําหรับ สั งคมไทย คือ “การมี อิส รภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ รวมทั้งความสุจริตถูกตองและความ
รับผิดชอบ”
๒) พฤติกรรมประชาธิปไตยของประชาชน ที่สังคมตองการใหประชาชนประพฤติปฏิบัติ
และแสดงออกในการดําเนินชีวิตมีหลากหลายและที่สําคัญคือ “ความรูสึกนึกคิดและคานิยม ในความมีศักดิ์ศรีและ
ความเทาเทียมกันของคน การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง ความรักและหวงแหนในเสรีภาพ
และความอดกลั้นในความแตกตางโดยเฉพาะดานความคิด”
๓) พฤติกรรมขององคกรหรือสถาบันสังคม ที่อยูแวดลอมและปะทะสังสรรคกับคนในสังคม
ที่สําคัญอันไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการเมือง สื่อมวลชน สถาบันภาคธุรกิจเอกชน สถาบันองคกรเอกชน
สถาบันชุมชนและผูนําทองถิ่น สถาบันการเมือง และสถาบันตาง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน “จะตองมีพฤติกรรมที่ตองเสริมสรางวิถีทางแหงประชาธิปไตย ตามบทบาทภารกิจของแตละสถาบัน
และเปนแบบอยางที่ดีของสังคม ซึ่งจะกอใหเกิดบรรยากาศ ประชาธิปไตย ผสมผสานไปกับการเรียนรูและพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทย”
๔) การมีกรอบกฎหมาย กติกาของสังคมที่มีความสมดุลระหวางอํานาจของรัฐและประชาชน
โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดตัวบทกฎหมายและกติกาของสังคมตางๆ เปนกติกาความสัมพันธที่
เปนที่ยอมรับของรัฐและประชาชนในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคมอยางสันติ
จากการที่ศึกษาวิเคราะหลักประชาธิปไตยตามทัศนะตาง ๆ ดังไดกลาวมาแลวจึงสรุปไดวาหลักการ
ประชาธิปไตยที่สําคัญควรประกอบดวยหลักการตอไปนี้
๑. หลักเสรีภาพ หมายถึง สิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมาพรอมกับการเปนมนุษยทั้งขั้นการคิด การ
พูด การทํา โดยอยูภายในขอบเขตแหงระเบียบและความเรียบรอยของสังคม
๒. หลักความเสมอภาค คือถือวามนุษยมีความเทาเทียมกันในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
แมจะตางเพศ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณทางการเมือง
๓. หลักการยึดเสียงขางมาก ทั้งนี้ตองไมนําเสียงขางมากไปใชในทางเอารัดเอาเปรียบ กดขี่หรือ
ละเมิดสิทธิของคนสวนนอย
๔. หลักเหตุ ผล หมายถึง การมี ความเชื่ อในเหตุ ผลใหความสําคั ญ แก กระบวนการหรือวิธีการ
คนหาคําตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสม ซึ่งเปนหลักเชิงวิทยาศาสตร

๑๕
๕. หลักการมีสวนรวมหมายถึงการที่รัฐเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองประเทศ
โดยผานกลไกหรือการใชสิทธิในการเลือกตั้งในระดับตาง ๆ
๖. หลักภราดรภาพ หมายถึง การที่มนุษยปฏิบัติตอกันดวยความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟอเผื่อแผไม
เอารัดเอาเปรียบ และมีความรักใครกันฉันทพี่นองโดยไมแบงเชื้อชาติ เพศ ผิวพรรณ หรือลัทธิความเชื่อ
๒.๒.๑ แนวคิดทางวัฒนธรรมทางการเมือง ๔๑
คือ กระบวนการเรียนรูและอบรมกลอมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) ของบุคคลที่มี
ตอระบบการเมืองนั้น จะเริ่มตนจากการรับรูและความเขาใจตอระบบการเมืองเปนเบื้องแรก เมื่อบุคคลมีความรู
ความเขาใจอยางตอระบบการเมืองและสวนตางๆ ของระบบการเมืองอยางไรแลวจะพัฒนาตอไปเปนความรูสึก
ความรูสึกดังกลาวอาจจะเปนไดทั้งความพอใจและไมพอใจเห็นไมหรือไมเห็นดวย จากนั้นจะพัฒนาเปนความเชื่อ
และนํ าไปสู การใช ดุล พิ นิ จในการตั ด สิน ใจวาจะมีบ ทบาทอยางไรหรือไมตอระบบการเมือง ซึ่งเปน ผลจากการ
ประเมินคาของระบบการเมืองในขั้นสุดทายนั้นเอง Almond และ Verba ไดเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมทาง
การเมืองของกลุมคนในสังคมตางๆและพบวามีลักษณะที่แตกตางกัน ๓ ลักษณะ ๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
คับแคบ คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ประชาชนแทบไมมีความสัมพันธกับระบบการเมืองและขาดสํานึกความ
เปนพลเมืองของรัฐเขาไมคิดวาการเมืองระดับชาติจะกระทบเขาไดและเขาไมหวังวาระบบการเมืองระดับชาติจะ
ตอบสนองความตองการอะไรของเขาไดเปนวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการเมืองเลยไมมีการรับรูไมมีความเห็นและไมใสใจตอระบบการเมืองไมคิดวาตนเองมีความจําเปนตองมีสวน
รวมทางการเมื องจะพบไดในกลุมคนที่ ย ากจนและไรการศึกษาเป น กลุมคนที่ ขาดโอกาสในการรับ รูและเข าใจ
บทบาทของตนตอระบบการเมือง ๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา คือวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบนี้
ประชาชนสวนใหญในสังคมรูจักสถาบันทางการเมืองและมีความรูสึกตอระบบการเมืองโดยทั่ว ๆ ไปไมวาในแงบวก
หรือลบ ประชาชนเริ่มมีความสนใจและความสัมพันธกับระบบการเมือง คือ เขารูวาระบบการเมืองสามารถจัดสรร
และจัดการผลประโยชนใหเขาได แตเขาไมสามารถมีบทบาทหรืออิทธิพลตอระบบการเมืองนั้นได เขารูเรื่องราว
เกี่ยวกับอํานาจรัฐและการเมืองและยอมรับกับระบบนั้นๆ แตไมรูวาตนจะสามารถเขาไปมีสวนรวมผานชองทาง
หรือกลไกใดจะพบไดในกลุมคนชั้นกลางเปนกลุมคนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองโดยทั่วไป แตมี
ความเชื่อวาอํานาจรัฐเปนของผูปกครอง ประชาชนทั่วไปควรมีหนาที่เชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น ๓)
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม คือวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับระบบการเมือง
และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมืองไมวาจะเปนทางบวกหรือลบ ประชาชนมีสํานึกและตระหนักถึงบทบาทของตน
ในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง พวกเขาเชื่อมั่นวาตนเองสามารถมีอิทธิพลตอการเมืองไดและมีอํานาจที่จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมจะพบเห็นไดในชนชั้นกลางสวนใหญ
ของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแลว ทั้งนี้ เพราะประชาชนสวนใหญเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่
แทจริง
วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งไทยใน๓ยุ ค วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งของไทยเกิ ด ขึ้ น และมี ค วามสั ม พั น ธ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการเมืองที่มีมากอน วัฒนธรรมทางการเมืองมีลักษณะไมหยุดนิ่งและลักษณะวัฒนธรรมทาง
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หนา ๓๐๔-๓๐๗.
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๑๖
การเมืองบางอยางก็สืบทอดถึงปจจุบัน ผานการศึกษา สื่อ ปฏิสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ๑) ไทยโบราณ
(กอน ร.๕) สังคมสมัยนั้นอํานาจกระจายอยูในชนชั้นปกครอง มีการตอรองและเลนการเมืองระหวางขุนนางเกิด
ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ แ บบพึ่ ง พาหรื อ ระบบอุ ป ถั ม ภ เป น ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจที่ พึ่ ง พากั น และกั น ๒)
สมบู รณาญาสิทธิราชยวัฒ นธรรมการเมืองแบบรวมศูน ย หลัง ร.๕ สถาปนารัฐสมบู รณาญาสิทธิราชยโดยรวม
อํานาจทั้งหลายอยูภายใตการกํากับควบคุมของกษัตริย การเมืองเปนเรื่องของชนชั้นนําเทานั้นเปนเรื่องเฉพาะของ
ชนชั้นนํา ที่มีความรูและฐานะทางเศรษฐกิจ มองวาการเมืองเปนเรื่องของความรูและการใชเทคนิคขั้นสูงในการ
บริหาร ใหคุณคากับการเมืองที่มีความสงบเรียบรอย ฉะนั้นความหวาดกลัวตอความไมมั่นคงของชนชั้นตนเองจึงมี
อยู เปน เหตุใหการจัดการทางการเมื องมีแนวโน มในการใชความรุนแรงอยางมาก(เชนรัฐใชความรุน แรงในการ
ปราบปรามกลุมกบฏกลุมที่คิดตาง) พัฒนาการของชนชั้นกลางไทยมาตั้งแตชวงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย พวก
พอคา, ขาราชการ ๓) ในระบอบการเลือกตั้งและรัฐประหารวัฒนธรรมการเมืองที่ใชความรุนแรงเปนเครื่องมือยังมี
อยูแ ตอาจมีสมรรถภาพในการใชความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นวัฒนธรรมทางการเมืองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ยังคงอยูในขณะเดียวกันชนชั้นกลางยังสามารถควบคุมอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชยไดผานอํานาจทางกฎหมาย
และสื่ อคนชนชั้ น กลางนอกระบบราชการมี เพิ่ ม มากขึ้น ซึ่ งพั ฒ นาวั ฒ นธรรมของสั งคมใหม ๆขึ้ น และสถาปนา
วัฒนธรรมทางการเมืองใหมผานการวางกฎเกณฑมาตรฐานวิถีชีวิตแทนชนชัน้ สูงในระบบเกา

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง
ความคิดความเขาใจในเรื่องการเมืองของบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่แสดงออกมาเพื่อทําความเขาใจวา
สิ่งๆนั้นคืออะไรและควรเปนไปอยางไรอุดมการณทางเมืองคือความเชื่อมั่นที่มีตอระบอบการเมือง หรือตอผูนํา ซึ่ง
สงผลกระทบตอคานิยม และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนหรือเปนระบบความคิดความเชื่อหรือความศรัทธาของกลุม
สังคมใดสังคมหนึ่งที่มีตอระบบการเมืองการปกครองซึ่งระบบความเชื่อตาง ๆ นี้จะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบของ
การเมืองหลักการในการปกครองวิธีดําเนินการปกครองของสังคมนั้นชัยอนันต สมุทรวณิช อธิบายวา อุดมการณ
เปนเรื่องของความเชื่อโดยไมจําเปนวาความเชื่อนั้นจะเปนความเชื่อที่ถูกตองดวยเหตุผล หรือสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงเสมอไปแตความเชื่อ (belief) โดยทั่ว ๆ ไปอาจไมมีลักษณะเปนอุดมการณก็ได ความเชื่อที่จะเรียกวา
เปนอุดมการณนั้นจะตองเปนระบบความคิดที่มีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ ๑) ความเชื่อนั้นไดรับการยอมรับรวมกัน
ในกลุมชน ๒) ความเชื่อนั้นจะตองเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสําคัญตอกลุมชน เชน หลักเกณฑในการดําเนินชีวิต ๓)
ความเชื่อนั้นจะตองเปนความเชื่อที่คนหันเขาหาและใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตัวและดําเนินชีวิตอยาง
สม่ําเสมอและในหลายๆโอกาส ๔) ความเชื่อนั้ นตองมี สวนชวยในการยึดเหนี่ยวในกลุมเขาไวดวยกัน หรือชวย
สนับสนุนหรือใหคนนํามาใชเปนขออางในการทํากิจการตาง ๆ ได
๒.๓.๑ ทฤษฎีการเรียนรูทางการเมือง
การเรียนรูทางการเมือง (Political Socialization) Almond and Powell ไดใหคําจํากัดความไววา
“คือ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรูทางการเมือง ซึ่งในทางรัฐศาสตรแลว หมายถึง กระบวนการนํามาซึ่งวัฒนธรรม

๑๗
ทางการเมืองแกประชาชน จะทําใหบุคคลมีทัศนะหรือมีความรูสึกตอระบบการเมืองนั้น ๆ ดังนั้น การเรียนรูทาง
การเมืองจึงเปนกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือรักษาวัฒนธรรมทางการเมืองเอาไว”๔๒
Dawson and Prewitt ไดใหความหมายไวใน Political Socialization วาเปนขบวนการที่เอกชน
แตละคนมารวมกันโดยมีโครงสรางทางทัศนคติและแบบแผนของพฤติกรรมที่ยอมรับและเชื่อฟงกลุมทางสังคม
การศึกษาเรื่องการเรียนรูทางการเมือง เปนการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคมโดยมอง
เปน ๒ ระดับระดับแรก เปนการวิเคราะหในระดับบุคคล โดยมองวาบุคคลไดรับความรูทางการเมืองในดานใด และ
ดวยวิธีการใด ระดับสอง เปนการมองวาภายในสังคมหนึ่ง บุคคลโดยสวนใหญถูกอบรม ขัดเกลาใหมีทัศนคติและ
พฤติกรรมทางการเมืองแบบใด และองคการหรือสถาบันใดที่ใหการอบรมจนเปนผูที่มีอิทธิพลสําคัญ
การเรียนรูทางการเมืองนั้น ดําเนิ นไปในลักษณะเป นกระบวนการ คือ ตลอดชีวิตของบุคคลหนึ่ ง ๆ
จะต อ งผ า นการเรี ย นรู ท างการเมื อ งมาตลอด และพฤติ ก รรมทางการเมื อ งของบุ ค คลก็ อ าจจะคงเดิม หรือ
เปลี่ย นแปลงไปตามกาลเวลาก็ได การเรีย นรูท างการเมืองเปน กระบวนการที่เกี่ยวของกันไป มีการสอนสิ่งใด
แกใคร ดวยวิธีการใด ภายใตสภาวการณอยางไร และไดบังเอิญเกิดสิ่งใดขึ้นในทํานองเดียวกัน”๔๓David Easton
ไดกลาวถึงการศึกษากระบวนการเรียนรูทางการเมืองที่แบงออกไดเปน ๓ ลักษณะใหญ ๆ คือ ระบบทางการเมือง
ทัศนคติ และการเขารวมในทางการเมืองสวนที่เกี่ยวกับระบบทางการเมืองจะศึกษาเกี่ยวกับสถาบัน โครงสรางและ
ปทัสถานของระบบการเมือง ในสวนที่เกี่ยวกับทัศนคติและศึกษาเรื่องอํานาจตัวบุคคล กลุมบุคคล นโยบาย อุดม
คติที่ทําใหไดมาซึ่งอํานาจและอิทธิพล สวนการเขารวมทางการเมืองจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ๓ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ห นึ่ ง คือ การมีกฎเกณฑ และแบบแผน เช น การมีบ ทบาททางการเมื องอยางมี ระเบี ย บ
หลักเกณฑ เคารพตออํานาจในการปกครอง เคารพตอกฎหมายเพื่อที่จะสงเสริมวิถีทางการเมืองการปกครองให
มั่นคงขึ้น ลักษณะที่สอง คือ เคารพตออํานาจอันชอบธรรมในการปกครอง ลักษณะที่สาม คือ โดยทั่วไป หนวยการ
เรียนรูทางการเมือง (Agent of Political Socialization) หมายถึงหนวยดังตอไปนี้
๑. ครอบครัว ในสังคมหนึ่ง ๆ ครอบครัวถือเปนหนวยสังคมแรกที่มนุษยไดสัมผัส ชีวิตแรกเริ่มที่
ครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอสมาชิกเปนอยางมาก โดยเฉพาะบิดามารดาจะเปนผูที่ไดรับการเชื่อถือ
มากที่สุด ทั้งนี้ เพราะบิดามารดาเปนผูที่อยูใกลชิดตัวเรามากที่สุด ตามหลักจิตวิทยาของ Sigmund Freud ที่กลาว
วาบุพการีเปนตัวมโนธรรมหรือ Ego แตเริ่มแรก เชน บิดานิยมประชาธิปไตย ยอมอบรมบุตรของตนในแนวทาง
ประชาธิปไตยหรืออบรมกลอมเกลาทางการเมืองที่มีอิทธิพลสูงสุดและตอเนื่องเปนระยะเวลายาวทั้งในทางตรงและ
ทางออม
๒. สถาบันการศึกษา โรงเรียนถือวาเปนสถาบันที่สําคัญที่มีบทบาทตอการเรียนรูทางการเมือง ซึ่ง
จะเริ่มตั้งแตบุคคลยังเด็ก โดยโรงเรียนจะนําหลักสูตรของวิชาตาง ๆ มาใหนักเรียนไดศึกษา หลักสูตรจึงถือวามีสวน
สําคัญที่จะเปนสิ่งเกื้อกูลใหเด็กไดรับการเรียนรูทางการเมือง นอกจากจะไดเรียนรูจากหลักสูตรของโรงเรียนแลว พิธี
การตาง ๆ ในโรงเรียน เชน การเคารพธงชาติ เขาแถวและจัดหนาที่ในการรักษาความสะอาด เปนตน สิ่งเหลานี้มี
สวนทําใหเด็กไดรับการกลอมเกลาทางการเมือง ครูก็เปนบุคคลอีกคนหนึ่งที่มีความสําคัญในขั้นตอนการเรียนรูทาง
การเมืองในโรงเรียน เด็ก ๆ มักจะเอาตัวอยางจากครูที่ตนเองเคารพ เชื่อฟง หรือชื่นชม โรงเรียนในบางประเทศ
๔๒

Almond, Gabriel and Bingham Powell, Comparative Politics: A Developmental Approach,
(Boston: Little Brown Co., ๑๙๖๖), p. 50.
๔๓

Dawson, Richard E: and Prewitt Kenneth, Political Socialization, (Boston: Little
Brown Co,. 1969), p.63 – 80.

๑๘
เชน ในแอฟริกาถือวาการสอนใหประชาชนในประเทศสํานึกในความเปนคนในชาติรวมกัน ใหรูจักอยูรวมกัน โดย
สอนใหคนในเผาตาง ๆ ที่อยูกระจัดกระจายใหเขามาอยูรวมกันเปนหมูเพื่อใหเกิดสังคมหมูใหญขึ้น ทําใหเกิดสถาบันที่
ทําใหความคิดที่จะแตกตางทางการเมือง แตกตางภาษา ใหเขามารวมกันเปนชาติได และเปนชาติที่มีความคิดเห็น
ทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น สถาบันทางการศึกษาจึงมีสวนอยางมากในการเรียนรูทางการเมือง
๓. กลุมเพื่ อน เปนอีกกลุมหนึ่งที่มีอิทธิพลเชนกัน กลุมเพื่อนถือวามีสวนชวยครอบครัวในการ
เรี ย นรูท างสั งคม โดยเฉพาะสั งคมสมัย ใหม กลุม เพื่ อนจะเขาทํ าหน าที่แ ทนบิ ด า มารดา และครอบครัว ช ว ย
ถายทอดระเบียบวิธีและคุณคาตาง ๆ กลุมเพื่อนจัดเปนกลุมแรกที่เด็ก ๆ จะไดสัมผัสดวย มีกิจกรรมรวมกัน มี
ความสัมพันธที่เทาเทียมกัน แตละกลุมจะมีการถายทอดความรูสึกนึกคิดซึ่งกันและกัน แตละคนสวนใหญกับเอา
แบบอยางจากกันเปนภาพที่ติดตัวมาจนเปนผูใหญ ทําใหมีทัศนคติที่คลอยตามกัน
๔. กลุมอาชีพ เปนกลุมที่ทําใหเกิดการเรียนรูวิธีการตาง ๆ ทางสังคม โดยจะมีอิทธิพลตอผูที่เขาสู
กลุมอาชีพที่ตองเรียนรูวากลุมอาชีพ จะเปนตัวการในการถายทอดขาวสารความเชื่อถือ เขาไปในกลุม
๕.สื่อมวลชน ถือวาเปนกลุมที่มีหนาที่สําคัญที่จะเสนอขาวสาร เปนสื่อหรือชองทาง การสื่อสารที่
เสนอความคิดเห็นของบุคคล ทําใหบุคคลไดรับขาวสารและเกิดความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความโนมเอียงใน
การเมืองที่ส่ือมวลชนเสนอ ซึ่งนับวันสื่อมวลชนจะมีบทบาทตอการเรียนรูทางการเมืองเพิ่มขึ้น สามารถใหขอมูลที่
ถูกตองและรวดเร็ว
๖. สถาบันทางการเมือง ไดแก พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ซึ่งกลุมดังกลาวนี้ นอกจากจะ
ทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชน เสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายในประเทศ และสุดทายเปนสถาบันที่ทําหนาที่รวมกลุมผูมีคานิยมทางการเมืองเดียวกัน หรือคลายคลึงกันเขา
ไวดวยกัน
ขั้นตอนการเรียนรูทางการเมือง แบงไดดังนี้
๑. ขั้นระบุองคกรทางการเมืองได (Identification of Political Objects) เปนขั้นแรกที่จะเรียนรู
วาสถาบันหรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ คืออะไร
๒. ขั้นเกิดมีแนวความคิด(Conceptualization)เปนขั้นตอนหนึ่งที่มนุษยเริ่มมีประสบการณ มากขึ้น
มนุษยจะเริ่มมีความรูเกี่ยวกับการเมืองแนชัดยิ่งขึ้น
๓. ขั้ น เข าใจสาระความเป น จริง (Overt Activity) เปน ขั้น ตอนที่ม นุษ ยมีความรูสึกต องการมี
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเมืองโดยตรง เชน การวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาล การสนับสนุนเงินแกผูสมัคร
เขารับการเลือกตั้ง ๔๔
การเรียนรูทางการเมืองไววา“เปนกระบวนการถายทอดทัศนคติทางการเมืองและแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมทางการเมืองที่สอดคลองกับคานิย มและวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยในขณะนั้นใหกับประชาชน
โดยทั่วไป ขณะเดียวกัน หมายถึง การที่บิดา มารดาของสังคมในขณะนั้นใหสิ่งใดกับประชาชนทั่วไป ทั้งยัง หมายถึง
การที่บิดา มารดา และผูสูงอายุไดถายทอดปทัสถานที่ตนใชในการประพฤติปฏิบัติทางการเมืองและความเชื่อทาง
การเมืองของตนไปสูลูกหลาน ซึ่งเรียกวา กระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม นั่นเอง”๔๕ ทางดาน สมศักดิ์ เกี่ย ว
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๔๔

Easton David and Pennis Jack, Children in the Political System: Political Legitimacy, (New York:
McGraw-Hill, 1969), p. 53.
๔๕
กนลา สุขพานิช, ระบบการเมืองเปรียบเทียบ, (นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒),
หนา ๖๘.

๑๙
กิ่งแกว ชี้ใหเห็นวา “ในประเทศที่ประสบความสําเร็จ ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะ
พบได ว า มี ก ารฝ ก อบรมประชาชนตั้ งแต เริ่ ม เติ บ โตมาในครอบครั ว สํ า หรั บ องค ก รที่ อ ยู น อบครอบครั ว เช น
สถาบันการศึกษา กลุมเพื่อน และกลุมอาชีพ เปนหนวยที่สําคัญยิ่งในการหลอหลอมหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
ค า นิ ย ม รวมทั้ ง สร า งความรอบรู แ ละสร า งความเคยชิ น ต อ ระบบกลไกทางการเมื อ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอยูตลอดเวลา ทําใหประชาชนซึ่งเปนหนวยหนึ่งของระบบการเมืองเกิดความรูความเขาใจและศรัทธา
ตออุดมการณในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง”๔๖

๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเปลี่ยนแปลง (change) หมายถึง ความแตกตางที่เกิดขึ้นตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่งขององคกรหนึ่ง
ซึ่งยังคงตัวอยูไดในปจจุบันไมมีใครปฏิเสธไดวาทุกสิ่งในโลกนี้ยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มี
สภาพมั่นคง หากแตยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สังคมและวัฒนธรรมก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ไมมีสังคมและ
วัฒนธรรมใดหยุดอยูกับที่ โดยแทจริงตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมออันเปนลักษณะธรรมดาของสังคม
มนุษยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบความสัมพันธของบุคคลที่อยูรวมกัน
เปนกลุมเปนพวกเดียวกันเปนการเปลี่ยนแปลงในกรอบกําหนดขอบเขตสิทธิและหนาที่ที่บุคคลจะปฏิบัติตอกันได
จากที่เคยกําหนดอยูกอนการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีทั้งในระดับจุลภาค ไดแก การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมสวน
บุคคลที่เกิดขึ้นอยูเปนปกติ แตในอัตราและความมากนอยแตกตางกันตามทองที่แลวแตโอกาสหรือกาลเวลา เชน
ในเรื่องคานิ ยมหรือคุณคาทางจริยธรรม การแตงกายมารยาท และการใชภาษา การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะ
เปลี่ยนไปอยางชา ๆ
สวนในระดับมหภาค คือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของสังคม การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสะสมในระดับจุลภาค ๔๗การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใน
โครงสรางและหนาที่ของสังคม มักจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางหรือของรูปแบบของความสัมพันธ
และการปะทะสั มพั นธกัน ทางสั งคม ซึ่งเกี่ยวของกับ บทบาท ระเบีย บแบบแผน คานิยมและวัฒ นธรรม ซึ่งเป น
ปรากฏการณ ที่ ซั บ ซ อ นมาก และเกี่ ย วข อ งกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง ต า ง ๆ ในโครงสร า งสั ง คม รวมทั้ ง
ความสัมพันธกับปจจัยที่ไมใชทางสังคมดวย เชน การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ประชากรและเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นไดหลายระดับ ตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับโลกทฤษฎีพื้นฐานที่ใชอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมแบงออกไดเปนทฤษฎีใหญ ๆ หลายทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (evolutionary theories of social change) ใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไป ทฤษฎีพัฒนาการ (developmental theories) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ประเทศกําลังพัฒ นาเขาสูการพัฒ นาเกิดมาจากผลกระทบของโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกที่มีต อ
ประเทศกําลังพัฒนา ทฤษฎีความขัดแยงทางสังคม (conflict theories) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปน
ผลมาจากการขั ด แย งที่ เกิ ด ขึ้ น ระหวางชนชั้น หรือ กลุ ม บุ ค คลในสังคม ทฤษฎี โครงสรางและหน าที่ ข องสั งคม
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๔๖

สมศัก ดิ์ เกี่ย วกิ่งแกว , ความรูเบื้อ งตน เกี่ย วกับ รัฐ ศาสตร, (กรุง เทพมหานคร: โรงพิม พมิน ตราการพิมพ,
๒๕๒๖), หนา ๔๕.
๔๗
สนิท สมัครการ, การเปลี่ยนแปลงทางวัฒ นธรรมกับการพัฒ นาการของสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๒, หนา ๒.

๒๐
(structural functional theories) ซึ่ งโครงสรางของสังคมคือรูป แบบของความสั มพั น ธระหวางบุคคลกั บ กลุ ม
สังคม หนาที่ของสังคมกลาวถึงผลที่ไดจากรูปแบบของความสัมพันธเหลานั้น ยิ่งสังคมมีขนาดใหญเทาใดความ
แตกตางทางดานโครงสรางและหนาที่ของประชากรในสังคมนาจะมีมากขึ้นดวย ความแตกตางนี้หมายถึงความ
แตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนาระดับการศึกษา อายุ ระดับรายได ภูมิหลังของครอบครัว เปนตน และ ทฤษฎี
จิตวิทยาสังคม (social psychology theories) มีรากฐานมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มี
ความคิดวาการนําไปสูความทันสมัยจะทําสําเร็จไดโดยผานการกลายเปนประเทศอุตสาหกรรม
แนวความคิดสําคัญของกลุมนี้คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล เชน บุคลิกภาพ คานิยมและ
ทัศนคติ จะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ๔๘หากพิจารณาถึงความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแลว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเกิดขึ้นไดจากความสัมพันธทางสังคมในแตละ
เรื่อง อาจเกิดขึ้นในสวนยอยหรือสวนใหญของความสัมพันธทางสังคมก็ไดหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลทําให
ความสัมพันธทางสังคมเกิดมีความแตกตางกันขึ้น ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งแลว ไมวาการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยน
เล็กนอยหรือใหญโตเพียงไรก็ตาม ยอมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดทั้งสิ้น สวนการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมนั้น เปนการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการดําเนินชีวิตของชนกลุมใดกลุมหนึ่งยอมจะมีวิถีชีวิตเปนของ
ตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น ในทางปฏิบัติแลวยากที่จะแยกออกจาก
กันไดโดยเด็ดขาด เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทายที่สุดการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบถึงสองลักษณะ
ดังกลาวเสมอ ๔๙
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๒.๔.๑ ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ ทฤษฎีนี้กลาววา สังคมทุกสังคมจะตองมีการปรับตัวอยูเสมอ เพราะสังคม
ทุกสังคมมิไดอยูนิ่ง สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาหากสังคมไมรับการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
อาจมีสาเหตุมาจากภายในสังคมเอง เชน การเจริญเติบโตของจํานวนประชากร การเกิดภัยพิบัติขึ้นภายในสังคม
การประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ขึ้น เปนตน หรือสาเหตุมาจากภายนอกสังคม เชน สงคราม ทุพภิกขภัย เศรษฐกิจ
ตกต่ํา นวัตกรรมจากภายนอกสังคม แลวสังคมก็ไมอาจรักษาบูรณภาพไวได เมื่อเปนเชนนั้นสังคมก็จะตองเสื่อม
คลายไป การปรับตัวทางหนึ่งก็คือ การจําแนกแจกแจงบทบาทเพื่อใหมีหนวยสังคมที่มีอิสระแกคนจํานวนมากขึ้น
การปรับตัวทางอื่นก็มี เชน การทําใหมีเหตุผลมากขึ้น การผสมผสานทางวัฒนธรรมการสรางความจําเปนเฉพาะ
ดานมากขึ้น ในการพัฒนาจําเปนตองรักษาสมดุลยภาพระหวางการเปลี่ยนแปลงการปรับตัว การจําแนกแจกแจง
โครงสรางกับบูรณภาพของสังคมเอาไว ดรรชนีที่แสดงการพัฒนาสังคมหลายตัวดวยกัน เชน การมีบทบาทหรือ
หนวยสังคมที่มีอิสระแกตนและมีความชํานาญเฉพาะอยางมากขึ้น เปนตน ตามแนวความคิดของทฤษฎีนี้ รูปแบบ
ของสังคมที่พัฒนาแลวก็ดี อัตราการพัฒนาก็ดี ไมจําเปนตองเหมือนกัน
ทฤษฎีการแพรกระจาย ทฤษฎีนี้กลาววา ในสังคมตาง ๆ ระบบสื่อสารมวลชนจะกระตุนใหสมาชิกใน
สังคมเกิดความคาดหวังในชีวิตมากขึ้น ความคาดหวังของคนเหลานี้เมื่อรวมกันเขาแลวพอกพูนมากขึ้น จะเปน
แรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาได เมื่อบุคคลเกิดความคาดหวังรุนแรงขึ้นก็จะทําความพยายาม (effort) เพื่อใหบรรลุ
๔๘

ผจงจิตต อธิคมนันทะ, การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง), ๒๕๔๓, หนา ๑๑-๑๓.
๔๙
นิเทศ ตินณะกุล, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: แอ็คทีฟพริ้นท), ๒๕๔๓, หนา
๖-๒๗.

๒๑
ตามความคาดหวังหรือสิ่งตอบแทน (reward) การพัฒนาสังคม จะเกิดขึ้นเมื่อความพยายามไดสัดสวนสิ่งตอบแทน
แตหากความพยายามไมไดรับการตอบแทน ในระดับที่พอในแลวพัฒนาการแหงสังคมก็จะไมเกิดปรากฎการณอีก
อยางหนึ่งตามมานั่นคือความอึดอัดกลัดกลุมในหมูสมาชิกของสังคมซึ่งจะเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ขึ้นเหมือนกัน แตจะไมเปนไปในทางพัฒนาการ ความพยายามและสิ่งตอบแทนที่ไดสัดสวนหรือดุลยภาพแลวจะทํา
ใหบุคคลในสังคมมีการเลื่อนฐานะ 3 รูปแบบ คือ การยายถิ่นการเลื่อนฐานะทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางจิต
ของสังคมดวย นั่นคือ สังคมจะตองพยายามรักษาดุลยภาพระหวางสองสิ่งนี้ในระหวางดําเนินการพัฒนาสังคม
ทฤษฎี การขั ดแยง ทฤษฎี นี้กลาววา การพั ฒ นาสังคมมี เปาหมายสุดยอดอยู ที่ความผาสุ กของมวล
สมาชิกในสังคมนั้น หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อการเพิ่มโอกาสชีวิตใหกับมวลสมาชิกของสังคมนั้น โดยอาจแตกออกไปเปน
เปาหมายกอความเปนธรรมเชิงเศรษฐกิจสังคมอิสรภาพทางการเมืองในระดับประเทศและในโลก ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและความสะดวกสบายทางดานวัตถุ สุขภาพอนามัย การมีการศึกษาหรือความรู สําหรับแนวทางการ
พัฒนาจะตองพยายามกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางขึ้นซึ่งที่สําคัญคือ มุงใหโครงสรางมีลักษณะที่ยืดหยุน
มากขึ้น เพราะโครงสรางที่ยืดหยุนเชนนั้นจะเอื้ออํานวยแกกระบวนการสําคัญของกระบวนการที่เราพยายามสราง
ขึ้ น คื อ กระบวนการแบ งสรรป น ทรัพ ยากรและกระบวนการกระจายทรัพ ยากร ทรัพ ยากรมี ค วามสํ าคั ญ ใน
กระบวนการพัฒนาสังคมเพราะทรัพยากรเปนสิ่งที่มนุษยปรารถนาดายกันทุกคน ดังนั้นทรัพยากรนี่เองที่เปนตัว
สําคัญในการกอใหเกิดการขัดแยงขึ้นอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือพั ฒ นาทางสังคม (traditional) ไปสูอีก
ลักษณะหนึ่งที่เรียกวา ลักษณะทันสมัย (modern) เมื่อเนนบุคคลเปนหลักเชนนี้กระบวนการทางสังคมที่ทฤษฎีนี้
สนใจเปนพิเศษในฐานะเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดลักษณะที่บุคคลตองการ คือ การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่ง
เปนกระบวนการทางสังคมที่มีขอบเขตกวางขวางยาวนานกระบวนการหนึ่งในชีวิตสังคมของมนุษย ๕๐
สนิท สมัครการ ไดแบงทฤษฎีออกเปน ๒ ทฤษฎีใหญ ๆ คือ
๑) ทฤษฎี จํ าเป น (necessity theory) เป น เรื่ องความจํ าเป น หรื อการวางเงื่ อนไขต าง ๆ เพื่ อ
กอใหเกิดมีการพัฒนาการไปตามแบบอยางของสังคมที่พัฒนาแลวโดย ถือวา สังคมที่พัฒนาแลวเปน “ตัวแบบ” นํา
การพัฒนา กลาวคือ สังคมตัวแบบเปนสังคม “อางอิง” (referent society) และสังคมดอยพัฒนาเปนสังคม “ตาม
อยาง” (following society)
๒) ทฤษฎีเปนไปได (possibility theory) เปนทฤษฎีที่มองเห็นการพัฒนาสังคมมนุษยในแงของ
โอกาส จังหวะและความนาจะเปนตามสภาพแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมของแตละประเทศแนวคิดหลักของ
ทฤษฎีนี้มีอยู ๒ ประการคือ
๒.๑) ไมยึดเอาสังคมใดสังคมหนึ่งเปนตัวแบบในการพัฒนาสังคมของตนไมวาสังคมนั้น ๆ จะ
พัฒนาแลวและมีความทันสมัยเพียงใดในปจจุบันก็ตาม
๒.๒) สังคมทุกสังคมไมวาจะมีสภาวะลาหลังหรือไมทันสมัยเพียงใดก็ตามตางก็มีโอกาสจะ
พั ฒ นาและทั น สมั ย ได ด ว ยกั น ทั้ งนั้ น แต ก ารจะพั ฒ นาได แ ค ไหนเพี ย งใดนั้ น ขึ้ น อยู กับ การเลื อ กสรรหาวิธี ก าร
ดําเนินการและการเขาใจปญหาและสภาวการณตาง ๆ อยางถูกตอง ๕๑
ทางนักทฤษฎีและแนวคิดการปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณโดยภายใตการนําของ จอรจ เฮอรเบอรต มีด
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๕๐

สัญญา สัญญาวิวัฒน, “ทฤษฎีการพัฒนาสังคม”, วารสารสังคมศาสตร, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๖๗ หนา ๑๒.(ออนไลน)
แหลงขอมูล http://school.obec.go.th/gtrg๑๐๒/krid/reserch_techno.doc.p.๒ [๑๒ ธ.ค.๕๖].
๕๑
สนิ ท สมั ค รการ, “ทางเลื อ กในการพั ฒ นา: วิ เคราะห แ นวคิ ด ทฤษฎี ”, วารสารพั ฒ นาบริ ห ารศาสตร ๒๑,
(ออนไลน)แหลงขอมูล http://school.obec.go.th/krid/reserch_ [๑๒ ธ.ค.๕๖].

๒๒
ไดพยายามอธิบายวา การปฏิสัมพันธทางสังคมของบุคคลเปนกระบวนการของการใหความหมายและเขาใจตอ
ความหมายไดตรงกัน เขามองเห็นวาพฤติกรรมทุกอยางเปนสัญลักษณ ซึ่งมีความหมายถึงบางสิ่งบางอยาง เชน
การยืนมือ หมายถึง การทักทาย การขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ ฯลฯ แตความหมายเหลานี้ไมไดถูก
กําหนดไวตายตัว บุคคลจะตองตีความกอนการตอบสนอง ซึ่งการจะตีความอยางไรนั้นขึ้นอยูกับประสบการณการ
เรียนรูของบุคคล ๕๒ มีด เชื่อวา สังคมนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการที่บุคคลมารวมตัวกันแตทางรางกาย แตบุคคลจะตอง
มารวมกันดวยความตั้งใจ และมีการแสดงการกระทําตามความตั้งใจนั้นดวย ทาทางที่แสดงออกของบุคคลหนึ่งจะ
เปนเครื่องกระตุนใหอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเกิดการปฏิสัมพันธมุงที่จะแสวงหาความหมายของทาทางกอน แลวจึงจะมี
ปฏิกิริยาหนึ่งตอความหมายนั้น ฉะนั้น พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดสืบเนื่องทั้งจากผูอื่นและตนเอง ในตัวบุคคลหนึ่ง
จะมีสวนประกอบอยู ๒ สวน คือ I จะกระตุน Me แลว Me จะกําหนดทิศทางของการกระทํา ฉะนั้น ในการกระทํา
หนึ่งจะมีทั้งสองสวนที่แสดงออกและสวนที่ซอนอยู ความตั้งใจก็ดี การรับรูก็ดี ความนึกคิดก็ดีตลอดจนเหตุผลและ
อารมณ ตางก็เปนสวนหนึ่งของการกระทําทั้งสิ้น ๕๓ การกระทําระหวางกันของ พารสันต เขามองเห็นวาพฤติกรรม
การแสดงออกของคนในชีวิตประจําวัน มีลักษณะเปนการกระทําที่ตอเนื่อง เมื่อการกระทําอยางหนึ่งสิ้นสุดลง ก็จะ
เกิดการกระทําอีกอยางหนึ่งขึ้นมาซึ่งเกี่ยวพันเปนลูกโซในการกระทําที่สําคัญ ๕๔ พฤติกรรมการแสดออกของคนใน
ชีวิตประจําวันจะตองสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นเสมอ กอฟมั่น เขาเลือกที่จะใชการวิเคราะหเชิงละคร กอฟมั่น
เขาเปรียบวามนุษยแตละคนกําลังแสดงอยูบนเวทีที่อยูหนาเวทีมีผูชมซึ่งไดแก คนอื่นที่มนุษยกําลังมีปฏิสัมพันธดวย
บนเวทีประกอบดวยหนาฉากและหลังฉาก หนาฉาก คือ การนําเสนอตัวตนของมนุษยตามที่อยากใหผูอื่นเห็นหรือ
รับรู เลือกใชถอยคําที่เหมาะสมกับสถานภาพ มีกิริยาทาทีและแตงกายตามบทบาท เปนตน เปนตัวตนที่มนุษย
ตองการนําเสนอใหผูอื่นเห็น อยางไรก็ตาม มนุษยแตละคนก็มีหลังฉาก คือ ความรูสึกนึกคิดที่ไมตองการเปดเผย
หรือนําเสนอใหผูอื่นรับรู เปนสวนที่มีความเปนสวนตัว เรียกวา ตัวตนที่ซอนเอาไว เมื่อขึ้นบนเวที สิ่งที่เปนหลังก็ไม
นํามานําเสนอแกผูชม แตละวันแตละเวลา มนุษยตางก็เลนละครฉากแลวฉากเลาเพื่อนําเสนอตนเองใหสังคมไดรับรู
ในการแสดงละครนี้ มนุษยตองมีตัวละครที่ตองแสดง มีบ ทบาทและตัวตน ตัวละครที่ตองแสดง คือ ตัวตนของ
บุคคลที่มุงแสดงลักษณะของตนใหปรากฎ ตัวตนนี้เปนทั้งผูแสดงและผูชมการแสดงของตัวเองดวย ตัวตนในการ
วิเคราะหเชิงละครเปนกระบวนการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไปมาได ไมมีลักษณะตายตัว มุงใหผูอื่นเกิดความ
ประทับใจ ดวยการแสดงใหเหมาะสมกับบริบทของสถานการณ เชน ผูที่แสดงเปนตัวละครที่เปนแพทย ตองแสดง
ทาทีหวงใยความเจ็บปวยของคนไข เกิดความประทับใจทําใหเปนตัวตนที่มีภาพลักษณ ๕๕ แนวความคิดของบลูเมอร
คอนขางจะไมแตกตางกับมีดมากนักซึ่งเปนการเสริมแนวความคิดมีดใหมีความสมบูรณมากขึ้น เขา กลาววา การ
ปฏิสัมพันธทางสังคมของมนุษย จะตองอาศัยการตีความหมายจากสัญลักษณไดถูกตอง และโตตอบความหมายนั้น
ไดอยางถูกตองเชนกัน ซึ่งบุคคลที่ปฏิสัมพันธกันอาจจะมิใชบุคคลที่อยูในสังคมเดียวกันก็ได เพราะการเรียนรูและ
ประสบการณของบุคคลแตกตางกัน อีกประการหนึ่ง บลูเมอร กลาววา เพราะมนุษยมีความคิด มีความรูสึก รูจัก
51

52

53

54

๕๒

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๔) หนา ๕๗.
๕๓
George Herbert Mead, อ างใน, โอภาส อ อนทองหลาง, ทฤษฎี สั งคมศาสตร , (สุ ราษฏร ธานี : บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘, (อัดสําเนา).
๕๔ อางแลว, สังคมวิทยา, หนา ๕๕-๕๖.
๕๕
Erving Goffman, อางใน, สุภางค จันทวานิช, ทฤษฏีสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วี พริ้นท จํากัด, ๒๕๕๑),
หนา ๑๓๒.

๒๓
จดจําความหมายที่บุ คคลอื่น สื่อสัญ ลักษณ มาหาตน และโตตอบความหมายที่บุ คคลอื่ นสงมาไดถูกตอง และใน
ความหมายนั้นตนเองสามารถที่จะปรับเปลี่ยนและสรางความหมายใหมขึ้นมาใชไดดวย โดยสรางเงื่อนไขการเลือก
ปฏิบัติหรือโตตอบที่จะสงผลกระทบมาสูตนนอยที่สุด
จะเห็ น ได ว า การปฏิ สัม พั น ธท างสังคม เป น การนําตัว เองเขาไปผู กพั น กั บ สั งคมอยูต อลดเวลาจะ
กลายเปนสวนหนึ่งของสังคม ชีวิตทางสังคมก็เกิดจากสังคมนั่นเอง ทั้งทัศนคติ ความเชื่อ อุปนิสัย วัฒนธรรม ลวน
แล ว แต ได มาจากสั งคมทั้ งสิ้ น ดั งนั้ น การที่ จ ะเขาใจตนเอง เราจะตองเขาใจสังคมดว ย แนวความคิดของคูลีย
สะทอนใหเห็นถึง ภาพลักษณของตนในแงของสังคม วาเราจะมองภาพตนเองในกระจกซึ่งเปนการสะทอนภาพทาง
สังคมออกมา เชน เมื่อมีบุคคลอื่นมาชมวา เราสวย เราหลอ เราดี เปนตน เราจะมองกระจกทางสังคมโดยผาน
บุคคลอื่น ๆ แลวตัวเราเองก็จะคิดเชนนั้นเหมือนกัน วาเราสวย เราหลอ และเราดี ซึ่งเปนการเกิดภาพจากการที่
สังคมกํ าหนดมาให ตนเอง ก็ แปลวา สังคมในรูป ของโครงสราง มีอิท ธิพ ลเหนือตนเอง แมวา สังคมจะกําหนด
พฤติกรรมของมนุษยในรูปของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งเปนไปตามความคาดหมายสังคม แต เว
เบอร กลาววา พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยเป นไปตามที่สังคมกําหนดก็จริง แตมนุษยมีอิสระที่จะเลือก
กระทําภายใตความสามารถของตัวเองโดยมองไปที่เปาหมายและวิถีปฏิบัติทางสังคม จากสิ่งที่กลาวมาทําใหเรา
สามารถที่จะเขาใจในการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยที่อาศัยอยูในสังคมเดียวกันวามนุษยใชภาษาในการ
กระทําระหวางกันและโตตอบตอกันจนสรางความเขาในสังคมและสรางวัฒนธรรมอื่นอีกมากมายเพื่อตองการที่จะ
แสวงหาเปาหมายของตนเอง หรือเพื่อตองการแกปญหาใหกับตนเองและใหกับสังคมสวนรวมทั้งหมดแมวานั ก
ทฤษฎีตาง ๆ จะอธิบายถึงความสําคัญตอการปฏิสัมพันธแตนั้นก็เปนเพียงเหตุผลหรือปจจัยของปฏิกิริยาโตตอบ
จากสิ่งแวดลอม คือ สัญลักษณนั่นเอง
การปฏิสัมพันธระหวางกันของบุคคลอาศัยสัญลักษณเปนเครื่องหมายบอกทิศทางของการกระทําและ
การโตตอบตอกัน เพื่อใหผูอื่นทราบความหมายที่แทจริงดังนั้น บุคคลจึงตองศึกษาและทําความเขาใจในสัญลักษณ
ตาง ๆ ที่สังคมกําหนดขึ้น คําวา สัญลักษณ หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่ใชแทนสิ่งอื่นไดหลายอยาง แต ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
จะหมายถึงสิ่งเดียว ตัวอยางเชน คําวา ควาย ในฐานะสัญลักษณ ควาย มีความหมายไดหลายอยาง เชน หมายถึง
สัตว ๔ เทาชนิดหนึ่ง หมายถึง ความโงเขลาเบาปญญา หมายถึงความอดทนกลาสูกับงานหนัก อีกตัวอยางหนึ่ง คือ
การรองให อาจหมายถึงอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ คือ ความเสียใจก็ได ความดีใจก็ได ความแคนใจก็ได อีกตัวอยาง
หนึ่ง รถยนตในฐานะสัญลักษณ อาจมีความหมายอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ หมายถึง ยานพาหนะก็ได เครื่องหมาย
ของคนชั้นกลางก็ได และเครื่องหมายของคนมีเงินหรือคนร่ํารวยก็ได เมื่อสัญลักษณแตละอยางมีความหมายได
หลายอยางเชนนี้ ๕๖ จากการศึกษาวิเคราะหทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ซึ่งพอจะสรุปไดวาการปฏิสัมพันธทางสังคม
ทั่วไปเปนการเกี่ยวของของมนุษยตั้งแต ๒ คนขึ้นไปซึ่งจะตองมีบุคคลที่ ๒ เป นผูกระทํ า และบุคคลที่ ๒ เปน ผู
โตตอบระหวางที่กระทําระหวางตอความหมายหรือสัญลักษณที่ใชในการติดตอกัน จัดอยูในรูปของกระบวนการที่
ตอเนื่องเปนลูกโซกันไป การเขาไปเกี่ยวของยอมจะตองมีเหตุผลหรือความตองการที่จะเชื่อมโยง ตองการยอมรับ
นับถือ หรือตองการควบคุมและแกปญหาที่เกิดขึ้น เปนตน
การปฏิสัมพันธของมนุษยซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ ในการกําหนดของพฤติกรรมการแสดงออกมาทางกาย
และทางวาจาซึ่งมีผลตออารมณความรูสึก การปฏิสัมพันธระหวางกันเกิดขึ้นใน ๒ ระดับ คือ ระดับสังคม หมายถึง
เปนกระบวนการที่บุคคลสามารถสังเกตเห็นไดดวยประสาทสัมผัสตาง ๆ จัดอยูในการปฏิสัมพันธภายนอก และ
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๕๖

สัญญา สัญญาวิวัฒน, ทฤษฎีสงั คมวิทยาเนื้อหาและแนวการใชประโยชนเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๘๔-๑๘๘.

๒๔
ระดับตนเอง หมายถึง กระบวนการของความคิดในการรับสัญลักษณมาแปลความหมายของผูกระทําและพยายาม
ที่จะโตตอบความหมายนั้นดวยประสบการณและบริบทการเลือกของตนเอง จัดเปนการปฏิสัมพันธภายในตนเอง
กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยจะสิ้นสุดลง หรือตอเนื่องเรื่อยไป ขึ้นอยูกับความพอใจและความตองการ
ของมนุษยผูที่มีปฏิสัมพันธระหวางกัน เพื่อใหมีความละเอียดลงไป ในกระบวนการของการปฏิสัมพันธในตัวเอง
เมื่อบุคคลในฐานะผูถูกกระทําอยางใดอยางหนึ่งจะมีกระบวนการอะไรที่กําหนดพฤติกรรมการแสดงออกตอกัน เมื่อ
กระบวนการสิ้นสุดลงก็หมายความวา การปฏิสัมพันธภายในตัวเองก็ครบองคประกอบพรอมที่จะโตตอบกับบุคคล
อื่นโดยผานทางกาย และทางวาจา
สัญญา สัญญาวิวัฒน ๕๗ ไดกลาวถึงทฤษฎีศักยภาพการพัฒนา และการแพรกระจาย ซึ่งประกอบดวย
ปจจัย ๖ ประการคือ
๑) ทรัพยากรธรรมชาติทําให เกิดการพัฒ นา (Natural Resource) เมื่อมี ทรัพยากรเชน น้ํ ามั น
ทองคํา หรือเพชรแลว สิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดเปนทรัพยสินเงินทอง สามารถจะนําไปใชจาย ยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหสูงขึ้นได ยิ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาจํานวนมาก ก็ยิ่งทําใหระดับการพัฒนาสูงมากขึ้นไปอีก
๒) ทรัพยากรมนุ ษยทําใหเกิดการพัฒ นา (Human Resource) โดยเฉพาะมนุษยในวัยแรงงาน
กอใหเกิดปจจัย ผลคือการพัฒ นา ยิ่งมีคนในวัยแรงงานมากเทาไร ก็ยิ่งทําใหระดับการพัฒ นาสูงมากขึ้นเทานั้ น
เหตุผลก็คือ คนในวัยแรงงานมีกําลังแรงงานที่สามารถใชใหเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตได เชนเพิ่มการศึกษา ทํา
ใหสุขภาพอนามัยแข็งแรง จิตใจมั่นคงเขมแข็ง เปนตน ปจจัยเหลานี้จึงเปนเหตุใหเกิดการพัฒนาได
๓) องคการสังคมทําใหเกิดการพัฒนา (Social Organization) ในที่นี้หมายถึงองคการสังคม โดย
ที่องคการสังคมเหลานี้จะชวยใหเกิดพลังในการทํางานไดใหญขึ้นและมากขึ้น เพราะเปนการรวมกําลังแรงงานกับ
งานใหญ ๆ ที่ ทําคนเดียวไมได องคการสามารถทําได และทํ าไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ เพราะไดรวมชวยกัน คิ ด
ชวยกันพิจารณาจึงมีความรอบครอบไมบกพรอง หรือบกพรองนอย จึงเปนเหตุใหเกิดการพัฒนาไดอีกทางหนึ่ง
๔) ภาวะผูนําทําใหเกิดการพัฒนา (Leadership) หรือจํานวนผูนําประเภทตาง ๆ ยิ่งมีมากเทาใด
ก็จะยิ่งทําใหการพัฒนามีระดับสูงมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งนี้ก็เพราะผูนํามักจะเปนคนที่ มีคุณภาพการทํางานของผูนําจึง
พลอยมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพไปดวย หรือไมเชนนั้น ผูนํา จะสามารถรวมคนไดเปนจํานวนมาก กลายเปนกลุม
คนเปนจํานวนมาก จึงทํางานใหญหรือ งานปริมาณมากไดนอกจากนั้น ดวยบารมีของผูนํา ทําใหคนที่มารวมตัวกัน
ทํางาน ทํางานอยางทุมเทเพื่อผูนําจึงทําใหเกิดผลดีแกการพัฒนา
๕) การติ ดต อ ทํ าใหเกิดการพั ฒ นา (Contact) การติดตอ หมายถึง การติดตอระหวางชุมชน
ระหวางเมือง หรือระหวางประเทศ โดยเฉพาะชุมชนเมือง ประเทศที่ดอยพัฒนาจะไดประโยชนจากชุมชนเมือง
ประเทศที่พัฒนาแลวหรือเจริญกวา ทั้งนี้เพราะการติดตอเชนนั้นทําใหเกิด การถายทอด เรียนรู รับเอา ความรู
ความชํานาญ สินคา เทคโนโลยีจากสังคมเจริญมาใช หรือมาผลิตเครื่องมือ เครื่องใช สิน คาขึ้น มาในสั งคมดอย
พัฒนา ทําใหสังคมดอยพัฒนามีความเจริญกาวหนาตามไปดวย
๖) การฝ ก อบรม ทํ า ให เกิ ด การพั ฒ นา Training) หากมองการฝ ก อบรมว า เป น การศึ ก ษา
Education) ก็ยอมจะเห็นความสําคัญไดชัดเจนในการทําใหเกิดการพัฒนา เพราะทําใหความรู ความชํานาญดาน
ตางๆของคนสูงขึ้น การพัฒนาก็ยอมจะสูงตามไปดวย การศึกษาดียอมจะทําใหรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษยที่ดีการศึกษาก็ยอมเปนทรัพยากร ที่มีคุณภาพ องคการสังคมที่มีคนมีคุณภาพเปน
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๕๗

สั ญ ญา สั ญ ญาวิวัฒ น, ทฤษฎีแ ละกลยุ ทธก ารพั ฒ นาสั งคม, (กรุงเทพมหานคร: จุฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลัย ,
๒๕๔๖), หนา ๑๗-๑๘.

๒๕
สมาชิ กก็ยอมมีคุณ ภาพไปดว ย ผูนํ าที่มีการศึกษาดียอมมี คุณภาพดี ยิ่งขึ้น การติดตอที่เฉลียวฉลาดอัน เกิดจาก
การศึกษา ยอมกอผลประโยชนดานการศึกษาพัฒนาการ การฝกอบรมจึงชวยใหเกิดการพัฒ นาดวย การพัฒนา
สามารถทําใหมั่นคง ทําใหกาวหนา การพัฒนาประเทศก็ทําใหบานเมืองมั่นคงมีความเจริญ ความหมายของการ
พัฒนาประเทศนี้ก็เทากับตั้งใจที่จะทําใหชีวิตของแตละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข ฉะนั้น การ
พัฒนาจึงเปนวิธีการในการเพิ่มขีดความสามารถใหกับมนุษยทุกๆดาน ทั้งนามธรรมและรูปธรรม หรือทั้งกายและ
ทั้งใจไปพรอมๆกันองคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆตางก็สรางโครงการพัฒนาขึ้น
กลาวไดวา การพัฒนาศักยภาพ เปนการพัฒนาเปนสิ่งที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง แตก็หาไดเปนการ
เปลี่ยนแปลงลวน ๆ ไม การเปลี่ยนแปลงที่เขาขอบขายการพัฒนานั้น จะตองเปนการเปลี่ยนแปลงโดยมีเปาหมายที่
แนนอน นั่นคือไมไดเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเปนการเปลี่ยนแปลงที่มนุษยผูกอขึ้น โดย
กําหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไวแนนอน นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้ มนุษยยังไดกําหนดอัตราของ
การเปลี่ ยนแปลงดวย (Rate of change) ให มีความเร็วช าตามที่ ตองการซึ่งนํ าไปสูเปาหมายเดียวกัน วาจะตอง
ดีกวาที่เปนอยู
๒.๔.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การแขงขันกันอยางรุนแรงในขณะนี้ทําใหองคการทุก ๆ แหงตองเผชิญทั้งความเสี่ยงภัยที่สูงขึ้นและ
การสรางโอกาสที่ดีมากขึ้นเปนผลจากกระแสโลกาภิวัฒนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและมีแนวโนมทางสังคม องคการ
แบบยุคคลาสสิก ในศตวรรษที่ ๒๐ ไมสามารถดําเนินการไดดีภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้เนื่องจากโครงสราง (Structure) ระบบ (Systems) การปฏิบัติ (Practices) และวัฒ นธรรม (Culture) เป น
เหตุที่ทําใหเกิดความลาชาและเปนอุปสรรคทําใหยากตอการเปลี่ยนแปลง ๕๘ การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับ
ทุ ก องค ก าร ในป จ จุ บั น การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ น มี ม ากมาย อาทิ การปฏิ รูป ระบบราชการ การปรั บ เปลี่ ย น
โครงสรางองคการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การออกนอกระบบ การรวมทุน การรวมกิจการ รวมทั้งการนําเทคนิค
การจัดการใหมๆ มาใชในองคการ ๕๙ คําวา การพัฒนา (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกําหนด
ทิศทาง หรือ การเปลี่ ย นแปลงที่ ได วางแผนไวแน น อนล วงหน า ไดมีนักวิช าการ ไดให ความหมายของคํ าว าซึ่ ง
สามารถสรุปไดถึงความผูกพันอยูกับลักษณะแหงการเปลี่ยนแปลง ๓ อยาง คือ
๑) การเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพ (Qualitative changes) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบ
กระทําการ (Changes in the system which performs) เชน ระบบคมนาคมที่เปลี่ยนจากรถที่ใชกําลังมามาเปน
กําลังเครื่องยนต ซึ่งเรียกวาเปนการพัฒนาการขนสงทางบก
๒) การเปลี่ยนแปลงดานปริมาณ (Quantitative changes) หมายถึง การเพิ่มดานระดับของการ
กระทําการ (Changes in performance level) หรือการเจริญเติบโต (Growth) เชน ทางที่มีรถมากขึ้นการขนสง
ก็เจริญเติบโตขึ้น
๓) การเปลี่ ย นแปลงทางด า นสภาพแวดล อ ม เช น การที่ ร ถยนต มี จํ า นวนเท า เดิ ม แต ก าร
เปลี่ยนแปลงสภาพถนนใหดีขึ้น มีจํานวนหลายสายขึ้นสามารถดึงไปจุดตาง ๆ ไดมากขึ้น ลักษณะเชนนี้เปนการ
เปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอมของการขนสงทางบกไมใชการพัฒนาในการขนสงทางบก ๖๐
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๕๘

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, ทฤษฎีองคการ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หนา ๓๔๔.
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, ทฤษฎีองคการสมัยใหม, หนา ๒๕๗.
๖๐
สั ญ ญ า สั ญ ญ าวิ วั ฒ น , ก ารวิ จั ย แ ล ะพั ฒ น าท างเท ค โน โล ยี (R&D), [อ อ น ไล น ], แ ห ล งข อ มู ล
http://school.obec.go.th/gtrg๑๐๒/krid/reserch_techno.doc.p.๒ [๑๒ ธ.ค.๕๖].
๕๙

๒๖
ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญเหนือทรัพยากรธรรมชาติและมีพลังงานในการขับเคลื่อนความ
เจริ ญ ก า วหน า ให ดํ า เนิ น ต อ ไปอย า งไม ห ยุด ยั้ง การพั ฒ นาขาราชการตอ งเป น ระบบและกระทํ าอย างตอ เนื่ อ ง
ขาราชการนั้นหากเปรียบเสมือนเพชร เพชรจะงดงามไดก็ตองนํามาเจียระไน มิใชเพชรที่ดีแลวไมตองเจียระไน
บุคคลก็เชนกันเมื่อเลือกสรรไดคนดีมีคุณธรรมมีความรู ความสามารถแลว ตองนํามาฝกฝน ใหเหมาะสมกับงานแต
ละตําแหนงแตละหนวยงาน อีกทั้ งตองพัฒ นาความรู ความสามารถอยูเสมอจึงจะนับวาไดผลคุมคา ฉะนั้นตอง
ทํางานอยางเขมแข็ง ยึดมั่นในความสุจริตเปนที่ตั้ง ทํางานเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อประชาชนดวยความรับผิดชอบ
และตองกลาที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตองดีงาม ยุคโลกาภิวัฒนตองการคนกลา พรอมที่จะพูดวาผิดก็คือผิด แมวาใคร
เขาทํากันถูกก็คือถูก แมวาไมมีใครเขาทํากันความทะนงที่ดีที่สุด คือ ความทะนงที่สามารถบังคับใหตนเองทํางาน
อยางดีที่สุดอีกทั้งพยายามพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อปรับตนเองไปสูความเปนเลิศ ๖๑
การเปลี่ยนแปลงองคการสามารถเกิดขึ้นไดในหลายระดับ คือ ในระดับบุคคล กลุม หรือองคการ โดยอาจจะเปน
การเปลี่ยนแปลงองคการทั้งหมดหรือบางสวนขององคการ ซึ่งรวมถึงการออกแบบโครงสรางองคการใหม การติดตั้ง
ระบบสารสนเทศใหมการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยที่ Johns and
Saks มองการเปลี่ยนแปลงใน ๒ ลักษณะที่สําคัญ คือ
๑) การเปลี่ ย นแปลงในด านหนึ่ งอาจส งผลให มี การเปลี่ ย นแปลงในด านอื่ น ด ว ยก็ ได เช น การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค และกลยุทธขององคการอาจทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการไปดวย
๒) การเปลี่ ย นแปลงในวั ต ถุ ป ระสงค โครงสร า ง กลยุ ท ธ การออกแบบงาน เทคโนโลยี
กระบวนการทํางาน และวัฒ นธรรม จะทําใหองคการตองใหความสําคัญกับคนมากขึ้นโดยจะตองมีการพั ฒ นา
ทักษะ ทัศนะคติที่จําเปนกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจึงจะทําใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลลักษณะที่เกิดขึ้น
ดังกลาวสงผลทําใหสังคมที่มีความรูจะกลายมาเปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง การพัฒนาความรูใหมๆ เพื่อการแขงขัน
และเสริมสรางความเขมแข็งจะเปนฐาน ที่สําคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒ นาประเทศ ลักษณะที่สําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่สําคัญมี ๔ มิติ ๖๒ ดังนี้
๑) นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความรู
๒) บุคคลมีความสําคัญตอการสรางการกระจาย และการนําความรูไปใช
๓) เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และโทรคมนาคม ที่ เป น โครงสรางพื้ น ฐานสํ าคั ญ สาหรับ การ
ประมวลผล การเก็บรักษา การถายโอน และการสื่อสารขอมูลทั้งในรูปของขอความเสียงและภาพ
๔) สภาพแวดลอมทางธุรกิจ อันไดแก นโยบายทางกฎหมาย และเศรษฐกิจของรัฐบาล กลไก
สําคัญของกระบวนการพัฒนาการพัฒนาคน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองไดรับการเอาใจใสโดยองคการ
ที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีความ
เชี่ ย วชาญเพื่ อพั ฒ นาองค การให ยั่ งยื น ท ามกลางการเปลี่ ย นแปลง ดว ยเหตุ นี้ อ งคก ารทุ ก องค การจึ งควรมุ งให
ความสําคัญกับตัวคน ในกระบวนการบริหารงาน เพราะคนเปนหัวใจของการทํางานทุกระบบ และมีผลจะชวยให
งานนั้นสําเร็จหรือลมเหลวไดประเทศพัฒนาตางๆ ในโลก จึงใหความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพราะเชื่อวาหากทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพ กอใหเกิดทุนมนุษยที่มีศักยภาพ และจะคิดทําการสิ่งใดยิ่งมีโอกาสพบ
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๖๑

เตชิด บรรจงอักษร, การฝกกองทัพบกในปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๒๗.
พรธิดา วิเชียรปญญา, การจัดการความรูพื้นฐานและการประยุกตใช, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมลการพิมพ,
๒๕๔๗), หนา ๑๒.
๖๒

๒๗
กับความสําเร็จ ๖๓
Schultz ยังอธิบายวา การลงทุนในทุนมนุษยนั้นเปนสวนหนึ่งของตัวมนุษย ดังนั้น จึงไมสามารถซื้อ
ขายไดแตก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับตลาดโดยสะทอนออกมาในรูปแบบของคาจางหรือเงินเดือนที่บุคคลไดรับ และ
แบงกิจกรรมการลงทุนในทุนมนุษยเปน ๕ ลักษณะ ๖๔ ดังนี้
๑) สาธารณะสุข สาธารณูปโภคและบริการ
๒) การฝกอบรม
๓) การศึกษาในระบบ ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและที่สูงกวา
๔) การศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดรับจากสถานที่ทางาน และ
๕) การโยกยายของบุคคลหรือครอบครัวเพื่อแสวงหาโอกาสในการทางาน
ทางดาน Weatherly กลาววา มนุษยเปนสิ่งที่สามารถพัฒ นาและบมเพาะได ซึ่งไดสรุปแนวทางที่
ผูบริหารควรปฏิบัติไวดังนี้ คือ
๑) มีการบริหารจัดการที่เนนในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาตอเนื่องการฝกอบรมใหกับพนักงาน
๒) การวัดผลสําเร็จของการบริหารจัดการคน
๓) การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเตรียมความพรอมสาหรับการทางานในอนาคต
๕) สรางสิ่งแวดลอมที่สงเสริมตอการพัฒนา ๖๕
นอกจากนี้ Leggett and Dwyer ศึกษาผลการปฏิบัติงานในระดับสูงในองคการ ไดแก
๑) การกําหนดเปาหมายและการใหขอมูลยอนกลับ
๒) ภาวะผูนําที่จะชวยสรางผลการปฏิบัติงาน
๓) การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
๔) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ
๕) โครงสรางองคการรวมถึงสิ่งแวดลอม
๖) องคการแหงการเรียนรูและการถายโอนความรู
๗) การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
๘) การอบรมและพัฒนา ๖๖
ผลการปฏิบัติงานทั้ง ๘ ประการที่กลาวมายอมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคล และเพิ่มคุณคาผลผลิตใน
62

63

64

65

๖๓

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การพัฒนาองคกรและบุคลากรแนวคิดใหมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล,
(กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๔๗), หนา ๑.
๖๔
Schultz, T. W., “Investment in human capital”, The Role of Education and of Research,
Vol.51 (New York: The Free Press, 1971): p.36.
๖๕
Leslie A. Weatherly, “Human Capital-The lllusive Asset, Measuring and Managing Human
Capita l: A Strategic Imperative for HR”, SHRM Research Quatery, (2003): pp.1-7.
๖๖
Sandra Leggatt and Judith Dwyer, “Factors supporting High Performance in Health Care
Organization”, in National Institute of Clinical Studies, (Melboume: Health Management Group at La Trobe
University, 2003): pp. 9-21.

๒๘
รูปของการสรางคุณคาและการฝกอบรมเปนการลงทุนทรัพยที่สําคัญที่สุด ๖๗ ดานโทมัส โอ ดาเวนพอรต ไดแบง
องคประกอบเชิงคุณลักษณะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว ๔ อยาง ๖๘ คือ
๑) ความสามารถ หมายถึ ง ความชํ า นาญในชุ ด ของกิ จ กรรม หรื อ งานรู ป แบบใด โดย
ความสามารถประกอบด วยสวนยอยๆ อีก ๓ สวน ดังนี้ ๑) ความรู ๒) ทั กษะ ๓) ความสามารถเฉพาะตัวหรือ
พรสวรรค
๒) พฤติกรรม หมายถึง ลักษณะการแสดงออกที่มีสวนตอความสําเร็จของงานที่สังเกตได
๓) ความพยายาม) หมายถึง การนําเอาทรัพยากรทางกายและความคิดไปใชดวยความมีสติเพื่อ
บรรลุเปาหมาย
๔) เวลา หมายถึง ปจจัยดานลาดับเวลา
ทานพุทธทาสภิกขุไดแสดงทัศนะตอระบบการศึกษาเพื่ อพั ฒ นามนุษยที่มีอยูในสังคมโลกไวห ลาย
ประเด็น สรุปความไดดังนี้ ๖๙
๑) การศึกษามุงพัฒนาวัตถุ ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะไววา ความรูหรือศาสตรทั้งหลายที่มนุษย
กําลังเรียนอยูในโลกนี้ เรียนเพื่อจะไปเปนเครื่องมือ หรือเปนอุปกรณของเทคโนโลยีซึ่งไมเคยนําไปใชเปนอุปกรณ
ของการพัฒ นาความสวางไสวทางวิญญาณเปนมรดกตกทอด ปู ยาตายายของเราไมเคยประสบความทุกขหรือ
ปญหายุงยากทางศีลธรรม หรือทางอะไรเหลานั้นก็เพราะเขาฝนหลักในทางความสวางทางวิญญาณคือพระธรรม
หรือศาสนา
๒) การศึกษามุงเพิ่มพูนกิเลสตัณหา ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะวา การศึกษาแผนปจจุบันของ
โลกนี้ระบุวา หลงพวกฝรั่ง การศึกษาสวนใหญของโลกเดินตามแผนของพวกฝรั่ง...การศึกษาแผนปจจุบันของโลก
เลยกลายเปนเรื่องของวัตถุไปหมด แลววัตถุที่เกี่ยวของกับการเปนอยูของคนที่อยากจะกินดี อยูดี หรือวัตถุที่จะเปน
ปจจัยของสงครามเปนเรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ
๓) การศึ ก ษาที่ ข าดความเข า ใจชี วิ ต ในพุ ท ธิ ศึ ก ษา ท า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ใ ห ทั ศ นะไว ว า ใน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาเปนคณะตางๆ วิศวกรรม แพทยศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ ดูเปนพุทธศึกษาไป
หมด...นักศึกษาหนุมสาว แพรวพราวไปดวยการศึกษานั้น เปนผูบูชาปากบูชาทอง บูชาความเอร็ดอรอยทางเนื้อ
ทางหนังทั้งนั้นในชั้นที่เรียกวาอุดมศึกษามีเพียงเทานั้นเพราะฉะนั้น ผลของการที่ไมรูวา เกิดมาทําไม คือ ไมมีพุทธิ
ศึกษาที่ถูกตอง
๔) การศึกษาขาดการปลูกฝงคุณธรรมในพลศึกษา ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะไววา “ กําลัง” มี
อยู ๒ ประเภท คือ กําลังทางวัตถุ กําลังทางวิญญาณ การเตรียมกีฬา ก็คือ การเตรียมกําลังที่จะไปชนะเขา เอา
เกียรติใหแกเรานั้น ผิดจากความมุงหมายหรือเจตนารมณ แตโบราณกาลของการมีกีฬา เพื่อใหมีการเลนออกกําลัง
กาย เพื่อเสียสละเมื่อถูกผูอื่นลวงเกินพลั้งพลาด เดี๋ยวนี้ในสนามกีฬานั่นแหละคือลัทธิ “ ฟนตอฟน - ตาตอตา”
และมากขึ้นๆ จนกระทั่งกองเชียรใชระเบิดขวด คําวา “โกดี” พลศึกษากําลังโกดี มันโกอยางไร ๗๐
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๖๗

Becker, G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to
Education, (Chicago: The University of Chicago Press, 1994): p.1
๖๘
ศิระ โอภาสพงษ, ทุนมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: เออารบิซิเนสเพรส, ๒๕๔๓) หนา ๓๓-๓๙.
๖๙
พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาคืออะไร, (กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ, ๒๕๑๗), หนา ๔๓ - ๔๔.
๗๐ พุ ท ธทาสภิ ก ขุ , บรมธรรม กั บ การศึ กษาของโลกป จ จุ บั น , (กรุงเทพมหานคร: คณะธรรมทานไชยาจัด พิ ม พ
๒๕๑๒), หนา ๑๒๙ - ๑๔๕.

๒๙
๕) การศึ ก ษาด า นจริ ย ศึ ก ษาไม ส มบู ร ณ แ บบ ท า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ ให ทั ศ นะไว ว า “จริ ย ศึ ก ษา
กลายเปนเพียงบททองจําไมใชจริยะ คือ การประพฤติ ปฏิบัติอยูที่กาย วาจา จิต อยูที่เนื้อที่ตัว จริยศึกษาที่ถูกตอง
ควรสอนใหรแู ละตระหนักถึงระเบียบวินัยของนักเรียน ของความเปนมนุษย ดวยบทบาทหนาที่อันงดงาม อยางเปน
ระเบียบเรียบรอย ประกอบดวยคุณธรรม มีความสํารวม มัธยัสถ มีหิริ โอตตัปปะ”
๖) การศึกษาหัตถศึกษายังไมถูกตอง ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะไววา หัตถศึกษา แปลวา การใช
มือ คือ ฝไมลายมือ ก็คือ วิชาอาชีพนั่ นเอง หมายความถึง วิชาเทคนิค ทุกแขนงเพื่ ออาชีพ...เรียนวิทยาศาสตร
เรียนประวัติศาสตรเรียนปรัชญาเพื่ออาชีพนั้น มันเปนหัตถศึกษาตามแบบภาษาธรรม คือไมใชทางภาษาวัตถุ
๗) การศึ กษาขาดผู นํ าทางวิญ ญาณ ท านพุท ธทาสภิกขุให ทัศนะไววา “ครู ” เป น ผู เป ด ประตู
วิญญาณ หรือเปน ผูนําวิญญาณของสัตว ให เดิน ไปถูกทาง ถาทําไปไมถูกตองตามอุดมคติของครูก็กลายเปนครู
ปลอม ในที่สุดก็สูญเสียความเปนปูชนียบุคคล กลายมาเปนลูกจางเหมือนกับที่เขาประณามครูบางคน ในที่บางแหง
วาไมเปนครู แตเปนเพียงลูกจางที่รับจางสอนหนังสือเทานั้น...ครูที่ละเสียซึ่งอุดมคติอันนี้ ก็กลายเปนลูกจางในหัวใจ
ไมมีอะไร นอกจากตองการจะรับคาจางหรือเงินเดือนและหนักเขาก็โกงเวลา เอาเปรียบในหนาที่การงานของตน
เพราะความเห็นแกตัว เพราะปราศจากปญญาและเมตตา ๗๑
๘) การศึกษาไมเขาถึง “บรมธรรม” ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะไววา การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โลกในสมัยนี้หรือแผนการการศึกษาทั้งหมดของโลกนี้ ไมไดรวมสิ่งที่เรียกวา“บรมธรรม” เขาไวดวยไมมีการทําให
เด็ ก รู ว า เกิ ด มาทํ า ไม ไม มี ห ลั ก สู ต รอะไรสอน นั่ น คื อ การไม ร วมเอาเรื่อ งบรมธรรมเข ามาไวในหลัก สู ต รของ
การศึกษา ยึดถือเปนหลัก Education forSurvival การศึกษาเพื่อการอยูรอด การอยูรอดที่พูดถึงนั้นหมายถึงทาง
วัตถุทั้งนั้น จึงไมเปน“บรมธรรม” ซึ่งเปนการอยูรอดทางวิญญาณ
ทุกประเทศที่เจริญเติบทางอารยธรรม ทางวัฒนธรรม และดานอื่นๆไดน้ันก็โดยอาศัยการพัฒนาเปน
กลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสูความมั่นคงในทุกดาน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงตรัสวา "การพัฒนาบานเมืองใหเจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ยอมตองพัฒนาบุคคลกอน เพราะถาบุคคลอันเปน
องคประกอบของสวนรวมไมไดรับการพัฒนาแลว สวนรวมจะเจริญและมั่นคงไดยากยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนาไดก็
ด ว ยป จ จั ย ประการเดี ย ว คื อ การศึ ก ษา การศึ ก ษานั้ น แบ งเป น สองส ว น คื อ การศึ ก ษาวิ ช าการ (Academic
Learning) สวนหนึ่ง กับการอบรมบมนิสัย (Spiritual Development) ใหเปนผูมีจิตใจใฝดีใฝเจริญ มีปกติ ละอาย
ชั่ ว กลั ว บาปส ว นหนึ่ ง การพั ฒ นาบุ ค คลจะต อ งพั ฒ นาให ค รบถ ว นทั้ งสองส ว น เพื่ อ ให บุ ค คลได มี ค วามรูไวใช
ประกอบการและมีความดีไวเกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยางใหเปนไปในทางที่ถูกที่ควร และอํานวยผลเปน
ประโยชนที่พึงประสงค" ๗๒
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย เปนสวนหนึ่งของการอาศัยอยูกันเปนสังคม จากการอยู รวมกัน
นี่เอง กอใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ทางสังคม เฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมอันเนื่องกับพฤติกรรมทางสังคมซึ่งออกมาในรูป
ของระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ วัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ในสังคม ๗๓ ทางแนวคิดทฤษฎีของนักสังคม
วิทยากลาวถึงพื้นฐานการปฏิสัมพันธทางสังคมไว ๓ ประการ คือ
๑) กลุมสังคมจะมีการปฏิสัมพันธโดยการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
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๗๑

๒๕๑๒.

๗๒

พุทธทาสภิกขุ, การศึกษาของโลก, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาจัดพิมพ, ๒๕๑๘ ), หนา ๕๘.
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกผูนําเยาวชนและเจาหนาที่ ณ สํานักจิตรลดารโหฐาน เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ,

๗๓

สมเกียรติ ตันสกุล, สังคมวิทยาเบื้องตน, (สุราษฏรธานี: มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎรธานี, ๒๕๓๓), หนา ๗๑.

๓๐
๒) ปฏิสัมพันธจะเปนปฏิสัมพันธทุก ๆ ดาน คือ
๒.๑) การปฏิสัมพันธทางกาย
๒.๒) การปฏิสัมพันธทางวาจา
๒.๓) การปฏิสัมพันธทางจิตใจ
๓) กิจกรรมตาง ๆ ที่ผานการมีปฏิสัมพันธนี้จะกอใหเกิดอารมณความรูสึกขึ้น ๗๔
จะเห็นไดวาการกระทําระหวางกันเปนสวนหนึ่งกิจกรรมของมนุษยทําใหเกิดการปฏิสัมพันธทุกๆ ทาง
ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งกอใหเกิดอารมณความรูสึกของบุคคลอีกฝายหนึ่งเสมอการปฏิสัมพันธทางสังคมของ
มนุษยจากทฤษฎีและแนวคิดของนักสังคมวิทยาในปจจุบัน พบวา การปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางมนุษยกับมนุษย
อยูที่การกระทําระหวางกันและโตตอบตอกันดวยสัญลักษณที่มีความหมายซึ่งสามารถจะสื่อสารกันไดโดย ภาษา ซึ่ง
เป น กลไกและตั วกระตุน ที่ สํ าคัญ ของมนุษย ในการสรางวัฒ นธรรมการดํ ารงชีวิตและพยายามรักษาวัฒ นธรรม
เหล านั้ น วั ฒ นธรรมเหล านั้ น ก อให เกิ ด การจั ด ระเบี ย บสั งคมที่ มี ค วามสงบเรีย บร อ ยในสั งคม มุ งให เกิ ด ความ
เจริญกาวหนา มุงใหทุกคนมีความสุขสบาย” ดังนั้นทุกคนจึงมุงที่จะพัฒนา แตเพราะการที่ทุกคนมุงที่จะพัฒนานี้
จึงมีทางทําใหเสียได เพราะวามีผูที่ไมไดมุงใหเกิดความกาวหนาแทจริงรวมอยูดวย หรืออาจเปนวาฝายตรงขาม
นําเอาคํา “พัฒนา” ไปใชดวยก็ได ผูที่ฉลาดมีไหวพริบดีจึงจะแยกไดวา ใครจะมาพัฒนาให และใครจะมามุงพัฒนา
เพื่อประโยชนของฝายพวกตัว" ๗๕
กลาวไดวา แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ พยายามที่อธิบายถึงโอกาส แนวทางและวิธีการตางๆ เพื่อให
มนุษยเกิดการพัฒนาอยางรอบดานเพื่อสรางความเจริญใหกับตนเอง ใหกับองคกร และใหกับประเทศเพราะการที่
มนุษยจะไดรับการพัฒนานั้นยอมจะตองสอดคลองกับสภาวะแวดลอมทั้งในและนอกองคการหรืออาจจะรวมถึง
ปจจัยทางเทคโนโลยี เครื่องมือที่กอใหเกิดการพัฒนามนุษยแทจริงพรอมกับการรับมือจาการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัฒน
๒.๔.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการสรางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แบบจํ า ลองหรื อ รู ป แบบ หมายถึ ง แบบจํ าลองอย า งง า ยหรื อ ย อ ส ว น (Simplified Form) ของ
ปรากฏการณตาง ๆ ที่ผูเสนอไดศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณใหเขาใจไดงายขึ้นหรือใน
บางกรณีอาจจะใชประโยชนในการทํานายปรากฏการณที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งตอไป ๗๖ ดานพูลสุข หิงคานนท กลาววา รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสรางทางความคิด
องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญของเรื่องที่ศึกษา ๗๗ สวนรุงนภา จิตรโรจนรักษ
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ไดแบงขั้นตอนการ
พัฒนารูปแบบเปน ๓ ขั้นตอนคือ
๑) พัฒ นารูปแบบเปนการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักการขอมูลพื้นฐาน องคประกอบ สภาพ
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๗๔

Homams และ Whyte, อางใน, กาจญนา ไชยพันธุ, กระบวนการกลุม, (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้นติ้ง
เฮาส, ๒๕๔๙), หนา ๒๖-๒๗.
๗๕
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือและโฮมเพจ, คนหัวใจของการพัฒนา, [ออนไลน], แหลงขอมูล:
http://www2.swu.ac.th/royal/book4/b4c5t2.html [๑ ธ.ค.๕๕].
๗๖
สมาน อัศวภูมิ, การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗).
๗๗
พูนสุข หิงคานนท, การพัฒนาการจัดรูปแบบการจัดองคการของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐).

๓๑
ปจจุบัน ปญหาและความตองการ รวมถึงการสรางรูปแบบเบื้องตน
๒) ตรวจสอบ ทดสอบรูปแบบ ไดแกความเหมาะสม ความตรง และการยอมรับ เปนการประมวล
ความคิดเห็นจากการตรวจสอบและเปรียบเทียบรูปแบบกับองคประกอบ และภารกิจจริง หรือทดสอบ
๓) ทบทวน ปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหสมบูรณ ๗๘ สวนกรรณิกา เจิมเทียนชัย ไดแบงประเภท
ของรูปแบบหรือแบบจําลองเปน ๒ ชนิด ไดแก รูปแบบของสิ่งที่เปนรูปธรรมและแบบจําลองของสิ่งที่เปนนามธรรม
๗๙ Peters, ไดเสนอแนวคิด เกี่ ยวกับ องคการไรรูป แบบ ซึ่งเปน การเสนอต อจากตํ าราองค การแหงความเป นเลิ ศ
โดยมุงเนนวา องคการไรรูปแบบ เปนองคการทีมีรูปรางที่ไมแนนอนชัดเจนตายตัว
กระบวนการพัฒนาสูองคการแหงความเปนเลิศ การพัฒนาสูองคการแหงความเปนเลิศ สามารถทําได
๔ ขั้นตอนที่สําคัญ คือ
๑) เป น การรื้ อ ปรั บ โครงสรางและระบบงานเสี ย ใหม โดยพยายามที่ จะปรั บ แต งโครงสร า ง
บางสวนหรือการรื้อปรับระบบ กระบวนการทํางานใหมใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาและผูรับบริการมากขึ้น โครงสรางองคการจัดการตอง แปรเปลี่ยนจากองคการแบบสูงสูองคการแบบแนวราบ
จะทําใหมีความใกลชิดตอลูกคามากขึ้น และมุงสูการลดขนาดขององคการใหเล็กลง โดยพยายามที่จะใหเอกชนมา
รับเหมาชวงใน หนวยงานดานอนุกรหรือสํานักงาน และหนวยงานดานที่ปรึกษาจะเหลือเฉพาะหนวยงานหลักเปน
สําคัญ
๒) เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานเสียใหมของผูบริหาร และพนักงานใหสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารจะปรับเปลี่ยนสู ภาวะผูนํา มากขึ้น มีการทํางานที่คลุกสัมผัสกับ
งานอยางใกลชิด มีสวนรวมและเปน ประชาธิปไตยในการบริหารงาน พนักงานจะมีความรับผิดชอบ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคมากขึ้น
๓) เปนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและวิทยากรเสียใหม นําเอา ระบบสารสนเทศมาประยุกตใชให
มากขึ้ น กล าวคื อเทคโนโลยี ส ารสนเทศจะชวยทํ าให ล ดขั้น ตอน ในการทํ างานและช ว ยทํ าให การบริห าร และ
ตั ด สิ น ใจถู กต อง รวดเร็ว มากขึ้น จึงจํ าเป น อย างยิ่ งที่ ผู บ ริห ารและพนั กงาน ตองมี ทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางดีเยี่ยม เพื่อพัฒนาองคการ ใหทัดเทียมและเหนือกวาคูแขงตอไป
๔) เปนการกระตุนแรงผลักดันมุงสูความเปนเลิศ ดวยกระบวนการ เปรียบเทียบกับคนเกง ทีมเกง
เพื่ อหาตั วชี วัด ชี้วัดความเป น เลิศ แลวนํามาพั ฒ นาองค การของ ตนเองตอไป เป น การใช การเปรีย บเที ยบ ทั้ ง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ๘๐
นอกจากนี้ ทาง Keeves ไดแบงประเภทของรูปแบบไว ๔ ประเภท ไดแก
๑) รู ป แบบเชิ งเที ย บเคี ย ง (Analogue Model) เป น รู ป แบบเชิ งกายภาพส ว นใหญ ใช ในด า น
วิทยาศาสตร
๒) รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) คือรูปแบบที่แสดงความสัมพันธขององคประกอบ
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๗๘

รุงนภา จิตรโรจนรักษ, การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ไทย, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘).
๗๙
กรรณิกา เจิมเทียนชัย, การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลขององคการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสารณสุข, วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙).
๘๐
บุญทัน ดอกไธสง, “ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา อดีต-ปจจุบัน”, (กรุงเทพมหานคร: โครงการสงเสริม
ตําราวิชาการและเอกสารบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๗), หนา ๕๑.

๓๒
ภายในรูปแบบ ในรูปของขอความ รูปแบบเชิงขอความใชหลักการเทียบเคียง เชิงแนวคิด ปรากฏการณ และใช
ขอความในการอธิบาย
๓) รู ป แบบเชิ ง คณิ ต ศาสตร (Mathematic Model) เป น รู ป แบบที่ แ สดงความสั ม พั น ธ ข อง
องคป ระกอบหรือตัวแปรโดยใชสั ญลักษณ ทางคณิตศาสตร ปจจุบัน มีแนวโนม วาจะนํามาใชในดานพฤติกรรม
ศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะทางการวัดผลทางการศึกษา
๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) รูปแบบนี้เริ่มมาจากการนําเทคนิค การวิเคราะหแบบเชิง
เส น ทาง (Path Analysis) ไปใช ในการศึ กษาเรื่องเกี่ย วกั บ พัน ธุศาสตรรูป แบบเชิ งสาเหตุนี้ ทําให ส ามารถศึ กษา
รูปแบบเชิงขอความที่มีตัวแปรสลับซับซอนได ๘๑
รูปแบบการบริหารการทํางานทุกชนิด สิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการทํางานก็คือการบริหารจัดการ
โดยธรรมชาติ ของมนุ ษยจ ะมี การรวมกลุมกัน เพื่อทํางาน หรือมีการเกี่ยวของกัน และกัน เสมอ เพราะมนุษยไม
สามารถก าวไปสู การบรรลุ เป าหมายให ป ระสบความสํ าเร็ จ ได ดว ยตั ว คนเดี ย ว ความหมายของการบริ ห ารคื อ
กระบวนการทํางานใหสําเร็จ และบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพโดยบุคคลอื่น ผูบริหารอาจแบง
ไดโดยอาศัยพื้นฐาน ๒ อยาง คือความแตกตางทางแนวดิ่ง หรือ ความแตกตางทางระดับการบริหาร และความ
แตกตางทางแนวนอนหรือความแตกตางโดยอาศัยเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ความแตกตางทางแนวดิ่ง แบงประเภทของผูบริหารตามแนวดิ่งตามระดับการบริหาร ดังนี้
๑.๑) ผูบริหารระดับสูง (Top Managers) ผูบริหารระดับนี้จะอยูในระดับสูงสุดของสายการ
บังคับบัญชาและรับผิดชอบองคกรโดยรวม
๑.๒) ผูบ ริหารระดับกลาง (Middle Managers) ผู บริห ารระดับ นี้จ ะอยูในระดั บกลางของ
สายการบังคับบัญชา และรับผิดชอบหนวยธุรกิจและแผนกงานที่สําคัญ
๑.๓) ผู บ ริห ารระดั บ ต น (First-line Managers) ผูบ ริห ารระดับ นี้จะอยูในระดับ ลางสุด มี
หนาที่รับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินงานประจําวันใหเปนไปอยางราบรื่น
๒) ความแตกตางทางแนวนอน การแบงประเภทของผูบริหารตามแนวนอนเปนการแบงประเภท
ของผูบริหารตามขอบเขตของกิจกรรมและความรับผิดชอบ ไดแก
๒.๑) ผูบริหารทั่วไป (General Manager)
๒.๒) ผูบริหารตามหนาที่ (Functional Manager)
๒.๓) ผูบริหารโครงการ (Project Manager)
นอกจากนี้แลวผูบริหารงานนั้นยังมีหนาที่ดังนี้อีกคือ หนาที่ของผูบริหารตามกระบวนการบริหาร คือ
๑) การวางแผน (Planning) เป น หน าที่ ของผู บ ริห ารที่ เกี่ ย วข องกั บ การเลื อ กภารกิ จ (Mission) วั ต ถุ ป ระสงค
(Objective) และการปฏิบัติ (Actions) พยายามใหบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งตองอาศัยการตัดสินใจและการเลือกแผนการ
ในอนาคต ๒) การจัดองคกร (Organizing) เปนการกําหนดโครงสรางบทบาทของบุคคลเพื่อใหทํางานในองคกร ๓)
การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing) เกี่ยวของกับการบรรจุ และรักษาบุคลากร และตําแหนงหนาที่ภายในองคกร ๔)
การสั่ งการหรื อการนํ า (Directing or Leading) เป น การที่ ผู นํ ามี อิ ท ธิ พ ลต อ บุ ค คลเพื่ อให เขาทํ าประโยชน แ ก
องคการมีภาวะความเปนผูนํา สามารถจูงใจบุคคลใหปฏิบัติตามความตองการมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร
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๘๑

Keeves, J.P. Model and Model Building. In J.P. Keeves(ed.), Education Research, Methodology
and Measurement: An International Handbook Oxford: Pergamon Press, 1988), Pp. 559-565.

๓๓
๕) การควบคุม (Controlling) เปนการวัด และการแกไขการทํางาน ๘๒
กลาวไดวา การสรางรูปแบบหรือการพัฒนารูปแบบ เปนแผนที่หรือเปนแนวทางสําหรับใชในการระบุ
ประเด็นยอย ๆ ตอการอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อความชัดเจนในรูปของโครงสรางที่สัมพันธระหวางกันเชิงเหตุผลซึ่ง
สามารถนําไปพัฒนาหรือบริหารจัดการตอระบบใหเหมาะสมและสอดคลองกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานตางๆ
ที่สามารถคาดหวังความสําเร็จหรือความกาวหนาไดในระดับสูง
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๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ใชวาจะมีเพียงการเลือกตั้งเทานั้นที่
ประชาชนไดมีโอกาสในสิทธิ หนาที่ของพลเมืองที่ดี แตยังมีองคความรูมากมายตามแนวคิดที่มีการปกครองในรูปแบบ
ประชาธิปไตย ที่ บางครั้งประชาชนยังขาดความรู ความเข าใจที่ถูกต อง รวมทั้ งสิทธิ เสรี ภาพและความเสมอภาคใน
กระบวนการทางการปกครองตาง ๆ ที่ฝายการเมืองจะตองสงเสริมใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะรวมกันคิด รวมกันติดสินใจ รวมกันสรางประโยชน รวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้ง รวมกันเปนสวนหนึ่ง
ของนโยบายที่พรรคการเมืองกําหนดขึ้น และการมีสวนรวมในดานอื่น ๆ เปนตน ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวคิดการที
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนดังตอไปนี้
๒.๕.๑ ความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เปนการกระทําที่มีจุดมุงหมาย ที่จะเขาไปมีอิทธิพลตอการ
กําหนดนโยบาย การบริหารงานของรัฐ หรือการเลือกผูนํารัฐบาล และการกระทํานั้นตองเปนการกระทําดวยความ
สมัครใจซึ่งอาจเปนไปในทางตรงหรือทางออมก็ได” ๘๓ และเปนกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนไปโดยสมัครใจซึ่งสมาชิกใน
สังคมมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม ในการเลือกผูปกครองประเทศการกําหนดนโยบายสาธารณะ การลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งการติดตามขาวสาร การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเขารวมประชุม การบริจาคเงิน
และการติดตอกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ลักษณะความกระตือรือรนของการเขามีสวนรวมทางการเมืองอาจ
พิจารณาไดจากการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางเปนทางการ การเขียนและกลาวสุนทรพจนการรณรงคหา
เสียงการแขงขันเปนเจาหนาที่พรรคหรือเจาหนาที่ของรัฐแตไมรวมถึงกิจกรรมที่ไมสมัครใจ เชน การเสียภาษีการ
เป น ทหารและหน า ที่ ด า นตุ ล าการ ๘๔ ทางด าน Milbrath มองว า การมี ส ว นรว มทางการเมื อ งวา “เป น ความ
ของมนุ ษยที่จ ะอยูรวมกัน ในสัมพั น ธภาพที่ตองพึ่งพาอาศั ยกัน คือทุกรูป แบบของสังคมมนุษยจะมีการเมืองใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแฝงอยูดวยเสมอ”๘๕ สวน Huntington and Dominguez ไดใหความหมายของการมีสวน
รวมทางการเมืองวาหมายถึงกิจกรรมหรือการกระทําของประชาชน ที่ตองการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล
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๘๒

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, สาธารณบริหารศาสตร, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิ มพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๒.
๘๓ Mc Closky , อางใน พรอัมรินทร พรหมเกิด, สังคมวิทยาการเมือง, (ขอนแกน: โรงพิมพคลังนานา, ๒๕๓๗), หนา
๓๙.
๘๔
Mc Closky, H., Political Participation, International Encyclopedia of the Social Science, Vol 12,
(New York: McMillan and Free Press, 1968), p. 252.
๘๕
Milbrath, อางใน อําพร สุคนรัตนสุข, การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ในจังหวัดขอนแกน, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๔), หนา ๖.

๓๔
โดยที่การกระทําเปนไปไดทั้งถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตองตามกฎหมาย ใชกําลังหรือไมใชกําลังทั้งที่สําเร็จ
และลมเหลว ทั้งที่สมัครใจหรือไมสมัครใจรวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือก การรวมรณรงคหาเสียงหรือการรวมตัว
กันเพื่อโนมนาวหรือกดดันตอรัฐบาล ไดแก การประทวง การใชความรุนแรงโดยที่เนนการกระทําของประชาชนเอง
(Autonomous Participation) หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการปลุกระดมประชาชน (Mobilization Participation)๘๖
ส ว นทิ พ าพร พิ ม พ สุ ท ธิ์ ให ค วามหมายการมี ส ว นร ว มทางการเมื อ ง “หมายถึ ง การมี ส ว นร ว มในการกระทํ า
(Activity) ของแต ละบุ คคล ซึ่ งมี อิทธิพลต อการตัดสิน นโยบายของรัฐบาล การมี สวนรวมที่ มาจากแตล ะบุ คคล
โดยตรงตอการตัดสินนโยบายของรัฐบาล เรียกวาการมีสวนรวมโดยตนเอง และการมีสวนรวมซึ่งมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินนโยบายทางออม เรียกวา การมีสวนรวมโดยการถูกระดม”๘๗นอกจากนี้ทางดาน สิทธิพันธ พุทธหุน ระบุวา
การเขามีสวนรวมทางการเมืองวา “เปนกิจกรรมที่ราษฎรโดยสวนตัวมุงที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในนโยบาย
ของรัฐบาล”๘๘
นอกจากนี้ Myon Weiner ไดใหความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองไว ๑๐ ประการ ดังนี้
๑) การมีสวนรวมหมายถึง การกระทําในการสนับสนุนหรือการกระทําในการเรียกรองกับผูนําของ
รัฐบาลในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการก็ได เชน การออกเสียงประชามติ
๒) การมีสวนรวมหมายถึง ความพยายามที่สําเร็จในการสรางผลกระทบตอการดําเนินการของ
รัฐบาลหรือ การเลือกผูนํารัฐบาล
๓) การมีสวนรวมหมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมทางการเมืองที่กําหนดไวในตัวบทกฎหมาย
เชน การออกเสียงเลื อกตั้ง การยื่น ขอเรียกรอง การวิ่งเตน ในเรื่องต าง ๆ ที่เป นไปตามกฎหมาย ซึ่งการกระทํ า
เหลานี้จะตองไมขัดกฎหมาย
๔) การมี ส ว นร ว มหมายถึ ง การใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั ว แทนเข า ไปใช อํ า นาจแทนตั ว เองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน
๕) การมี ส ว นรว ม หมายถึ ง ความรู สึ กแปลกแยกหรื อแปลกปลอม หรือ ตี ต นออกจากระบบ
การเมืองเนื่องจากการถูกกีดกันไมใหเขาไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวม
๖) การมีสวนรวม หมายถึงการกระทําที่ตื่นตัวทางการเมือง ซึ่งการกระทํายังหมายรวมไปถึงการ
พูดคุยถกเถียงปญหาทางการเมืองหรือพวกที่สนใจขาวสารทางการเมืองในสื่อสารมวลชน ไมจําเปนจะตองอยูในรูป
ของการใชสิทธิเลือกตั้งเสมอไป
๗) การมีสวนรวมทางการเมืองนั้นเปนกิจกรรมทางการเมืองทุกชนิดทั้งแบบที่ใชความรุนแรงและ
ไมใชความรุนแรง
๘) การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมที่มองวาตองมีจุดมุงหมายที่
จะมีอิทธิพลตอผูนําทางการเมือง มีอิทธิพลตอการปฏิบัติการและดําเนินการของขาราชการดวย
๙) การมีสวนรวมบางคนก็มองเพียงการกระทําที่จะมีผลตอการดําเนินการทางการเมืองระดับชาติ
เทานั้น แตที่จริงก็รวมถึงการดําเนินการที่มีผลตอการเมืองทองถิ่นและระดับชาติ
๘๖

Huntington, S. P. and G. Dominguez, “Political Development”, In Fred, G. and W. N.Polsby
(EDS.) Handbook Political Science: Non Government Politic. R, (Massachusette: Addison Wesley, 1975), p 5.
๘๗
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, วัฒนธรรมทางการเมือง, เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมือง
หนวยที่ ๖,(นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หนา ๔๒๐.
๘๘
สิทธิพันธ พุทธหุน, ทางเลือกของมวลประชา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๗), หนา ๕.

๓๕
๑๐) การมี ส ว นร ว มทางการเมื องดู ที่ การปฏิ บั ติ ท างการเมื องและเป น กิจ กรรมทุ กชนิ ดที่ เป น

การเมือง ๘๙
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กลาวไดวา การเขามีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมตาง ๆตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคม
การเมืองที่จะเลือกกระทําซึ่งมีจุดมุงหมายทั้งทางตรงและทางออมที่ตองการมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การ
ดําเนินงานของรัฐบาลไมวาจะเปนระดับทองถิ่นหรือในระดับชาติก็ตาม ซึ่งการกระทํานั้นอาจผิดกฎหมาย หรือ
ถูกตองตามกฎหมาย อาจใชความรุนแรงหรือไมใชความรุนแรง สําเร็จผลหรือไม หรือการกระทําโดยความสํานึก
หรือถูกชักจูงระดมพลังก็ได ๙๐
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมมี ๕ ทฤษฎี ซึ่งทางดานอาจารย อคิน รพีพัฒน ๙๑ ทานไดจําแนกสรุป
ไวดังนี้
๑. ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน (Mass Persuasion)
Maslow กล า วว า การเกลี้ย กล อม หมายถึ ง การใช คําพู ด หรือการเขีย น เพื่ อ มุ งให เกิ ดความ
เชื่อถือและการกระทํา ซึ่งการ เกลี้ยกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติงานและถาจะให
เกิด ผลดี ผู เกลี้ ย กล อมจะต องมี ศิล ปะในการสรางความสนใจในเรื่องที่จ ะเกลี้ ย กล อม โดยเฉพาะในเรื่อง ความ
ตองการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกวาสําดับขั้น ความตองการ (hierarchy of needs) คือ ความ
ตองการของคนจะเปนไปตามสําดับจาก นอยไปมาก มีทั้งหมด ๕ ระดับ ดังนี้
๑.๑ ความต อ งการทางด านสรีร ะวิท ยา (physiological needs) เป น ความต อ งการ ขั้ น
พื้นฐานของมนุษย (survival needร) ไดแก ความตองการทางตานอาหาร ยา เครื่องนงหม ที่อยูอาศัย ยารักษา
โรค และความตองการทางเพศ
๑.๒ ความต อ งการความมั่ น คงปลอดภั ย ของชี วิ ต (safety and security needs) ได แ ก
ความตองการที่อยูอาศัยอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย หรือถูก ขโมยทรัพยสิน หรือความมั่นคง
ในการทํางานและการมีชีวิตอยูอยางมั่นคงในสังคม
๑.๓ ความต อ งการทางด านสั งคม (social needs) ไต แ ก ความต อ งการความรั ก ความ
ตองการที่จะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม
๑.๔ ความตองการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ไตแก ความภาคภูมิใจ
ความต องการดี เดน ในเรื่องหนึ่งที่ จะใหไตรับ การยกยองจากบุ คคลอื่น ความตองการ ต านนี้ เป น ความตองการ
ระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความความสามารถ และความสําคัญของบุคคล
๑.๕ ความตองการความสําเร็จแหงตน (self-actualization needs) เปนความ ตองการใน
ระบบสูงสุด ที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิด ของตนเองเพื่อจะพัฒนาตนเองใหดี
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๘๙

Myon Weiner, อางใน นรนิติ เศรษฐบุตร, แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง, (เอกสารประกอบการประชุม
สัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถิ่น, มปป), หนา ๒-๔.
๙๐
มยุรี ถนอมสุข, การรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา, คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน, รายงานการศึกษาวิจัย, (นครปฐม:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๔), หนา ๒๓.
๙๑
อคิน รพีพัฒน, อางใน ยุพาพร รูปงาม, การมีสวนรวมของขาราชการสํานักงบประมาณในการปฏิรูประบบ
ราชการ, ภาคนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๕), หนา ๗-๙.

๓๖
ที่สุดเทาที่จะทําไดความตองการนี้จึงเปนความตองการ พิเศษของบุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองใหเปน
แนวทางที่ดีที่สุด
๒. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National Morale)
คนเรามีความตองการทางกายและใจถาคนมีขวัญดีพอ ผลของการทํางานจะสูง ตามไปดวย แดถา
ขวัญไมดีผลงานก็ต่ําไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากวาขวัญเปนสถานการณทาง จิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมดาง ๆ
นั่น เอง การจะสรางขวัญ ให ดีต องพยายามสราง ทั ศนคติ ที่ดี ตอผู รวมงาน เชน การไม เอารัด เอาเปรีย บ การให
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน และเมื่อใดก็ตามถาคนทํางานมีขวัญดีจะ เกิด
สํานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแกหนวยงานทั้งในสวนที่เปนขวัญสวนบุคคล และขวัญของกลุม ดังนั้น จะ
เปนไปไดวาขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดียอมเปนปจจัยหนึ่งที่จะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
ไดเชนกัน
๓. ทฤษฎีสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism)
ป จจั ย ประการหนึ่ งที่นําสูการมีสว นรวมคือ การสรางความรูสึกชาตินิย มให เกิดขึ้น หมายถึง
ความรูสึกเปนตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ เนนคานิยมเรื่องผลประโยชน สวนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของ
ตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันตอ ทองถิ่น

ดังนี้ คือ

๒.๕.๒ รูปแบบความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่จะแสดงออกซึ่งอํานาจสูงสุดที่ตนมีอยูได ๕ ทาง

๑. การออกเสียงเลือกตั้ง (Election) เปนการแสดงออกซึ่งอํานาจของประชาชนสามารถจะเลือก
รัฐบาลคือผูที่จะดําเนินงานของรัฐการเลือกตั้งที่ใชหลักการเสมอภาคใหประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งทั่วไป
โดยไม มีข อจํ ากั ดทางเพศ ทางทรั พ ย ส มบั ติห รือ ทางชาติ ตระกู ล เรีย กวาUniversal Suffrage จึ งจะถือวาเป น
ประชาธิปไตยที่แทจริง ในอดีตนั้นการตอสูเพื่อ Universal Suffrage เปนไปอยางดุเดือดและขมขื่น กวาที่คนจนผู
ไมมีที่ดินหรือสตรีจะมีสิทธิในการเลือกตั้ง
๒. การออกเสียงประชามติ(Referendum) คือ อํานาจที่ประชาชนมีอยูในการตัดสินใจในปญหา
ตาง ๆ ของรัฐตามเจตจํานงของตน สวนใหญในทางปฏิบัติมักจะเปนเรื่องที่กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ เชน การจะ
ยอมรับ รางรัฐ ธรรมนู ญ ที่ ย กรา งขึ้ น ใหมทั้ งฉบั บ หรือขอแกไขเพิ่ มเติม รัฐ ธรรมนู ญ ตอนใดตอนหนึ่งหรือไมการ
ลงคะแนนเสี ย งก็ ไม ซับ ซ อนแต อ ย างใด คื อเพี ย งแคโหวตวา Yes หรื อ No เท านั้ น เอง ที่ ม าของการออกเสีย ง
ประชามติ นี้ ม าจากสวิ ต เซอร แ ลนด ที่ เน น เกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และพบในรั ฐ ธรรมนู ญ สหรั ฐ อเมริก า ฝรั่งเศส
ออสเตรเลีย เปนตน ใหประชาชนออกเสียงประชามติรับรองหรือไมรับรองการแกไขรัฐธรรมนูญ
๓. ประชาชนมี สิ ท ธิ เ สนอร า งกฎหมาย (Initiative) ตามหลั ก ประชาธิ ป ไตยโดยทั่ ว ไปแล ว
ประชาชนมักจะใชอํานาจอธิปไตยในการรางกฎหมายผานทางฝายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภาแตประชาชนก็มีสิทธิที่จะ
แสดงอํานาจอธิปไตยในการเสนอรางกฎหมายเองได ซึ่งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพ.ศ. ๒๕๔๐ ก็
รับรองสิทธิและอํานาจนี้อยางแจงชัด ในมาตรา ๑๗๐ บัญญัติไวใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายได แตเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของ
ชนชาวไทย และแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเทานั้น (ทั้งนี้ ตองมีราง พรบ. เสนอมาดวย) เปนการใหประชาชนมี
สวนรวมในการปกครองมากยิ่งขึ้นกวาการเลือกตั้งทั่วไปแตเดิม

๓๗
๔. ประชาชนสามารถตัดสินปญหาสําคัญเกี่ยวกับนโยบายรัฐ (Plebiscite) ที่มาของPlebiscite
นั้นมีประวัติมาจากสาธารณรัฐโรมัน (กอนสมัยที่จะเปนจักรวรรดิโรมัน) นั้นมีการแบงประชาชนชาวโรมันเปนสอง
ชั้นคือพวกพาตริเชียน (Patricians) เปนพวกผูดี กับพวกพเลเบียน(Plebeians) เปนพวกไพรคลายกับการแบงชน
ชั้นของเมืองไทยในสมัยโบราณที่มีสิทธิในสังคมแตกตางกันดังนั้นกรณีการลงคะแนนเสียงที่ใหพวกไพรลงคะแนน
ดวยจะเปนเรื่องสําคัญระดับชาติทีเดียวในทางปฏิบัติเมื่อรัฐบาลมีปญหาระดับนโยบายที่ไมสามารถตัดสินใจไดเอง
เนื่องจากอาจจะเกิดผลกระทบอยางใหญหลวงในสังคม เชน การที่จะเลิกจําหนายสุราหรือการที่จะเปดใหมีโสเภณี
หรือบอนการพนันอยางเปดเผย ถูกตองตามกฎหมาย รัฐบาลจําเปนตองใหประชาชนตัดสินใจกันเองโดยตรง ซึ่ง
การลงคะแนนเสียงก็ คือ Yes หรือ No นั่น เองสําหรับ การใชศัพทระหวาง ( Referendum ) กับ ( Plebiscite )
ปจจุบันมักใชแทนกันมั่วไปหมดเนื่องจากคนทั่วไป ไมทราบประวัติความเปนมาของคําศัพททั้งสองดังกลาว
๕. ประชาชนสามารถเปลี่ยนผูดํารงตําแหนงหนาที่สําคัญของรัฐบาลได (Recall) การแสดงออก
ซึ่งอํานาจอธิปไตยของประชาชนที่ สามารถมีสิทธิออกเสีย งถอดถอนเจาหนาที่ตําแหน งตาง ๆ ซึ่งไดมาโดยการ
เลือกตั้ง (ไมใชการแตงตั้ง) เปนการย้ําเนนถึงหลักการวาเมื่อประชาชนเลือกตั้งเขามาไดประชาชนก็สามารถที่จะ
ปลดหรือถอดถอนไดเชนกัน ๙๒ทางดานสิทธิพันธ พุทธหุน ไดแบงรูปแบบการมี สวนรวมทางการเมืองซึ่งจําแนก
แบบตาง ๆ ตามพฤติกรรมของการเขามีสวนรวมออกเปน ๕ รูปแบบดังตอไปนี้
๑. กิจกรรมการเลือกตั้งรวมทั้งการออกเสียงลงคะแนน การใหความชวยเหลือในการรณรงค
หาเสียงและการทํางานเลือกตั้งดวย
๒. การลอบบี้ หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมบุคคลพยามติดตอกับเจาหนาที่รัฐหรือผูนําทาง
การเมื อ งโดยหาทางที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น กํ า หนดนโยบายของรั ฐ บาลโดยการให ข อ มู ล ต า ง ๆ เพื่ อ
ผลประโยชนตอกลุมบุคคล หรือเพื่อประโยชนของสวนรวม
๓. กิ จ กรรมองค ก ร หมายถึ ง การเข า มี ส ว นร ว มของสมาชิ ก หรื อ เจ า หน า ที่ ในองค ก รที่
แสดงออกโดยมี จุดมุ งหมายเข าไปมีอิทธิพ ลในประเด็น ที่เกี่ย วของกับ ผลประโยชน เฉพาะอย างหรือประเด็ น ที่
เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะ
๔. การติดตอ หมายถึง การเขาหาหรือการติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐบาลหรือขาราชการเปน
การสวนตัวโดยปกติจะหวังผลประโยชนเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุมเล็ก ๆ
๕. การใชกําลังรุนแรง หมายถึง การพยายามใชกําลังที่รุนแรงเพื่อสรางผลกระทบตอการ
ตัดสินนโยบายของรัฐบาล โดยการทํารายรางกายหรือทําลายทรัพยสิน การกระทําการใชกําลังรุนแรงกระทําโดย
มุ งหวั งที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงผู นํ า ทางการเมื อ ง เช น การทํ ารัฐ ประหาร การลอบสั งหารผู นํ าทางการเมื อ ง สร าง
ผลกระทบตอนโยบายรัฐ การจลาจล หรือมุงที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองทั้งหมด เชน การทําการปฏิวัติ ๙๓
พรศักดิ์ ผองแผว ไดใหนิยามแนวความคิดในรูปแบบกิจกรรมทางการเมืองไว ๖ ประเภท
๑. การรองเรียนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร
๒. รวมเดินขบวนในการเมือง
๓. ติดโปสเตอรชวยหาเสียง
๔. สนับสนุนใหญาติมิตรสมัครรับเลือกตั้ง
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๙๒

โกวิท วงศสุรวัฒ น, พื้นฐานรัฐศาสตรกับการเมืองในศตวรรษที่ ๒๑, (นครปฐม: โรงพิมพสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรมกําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน, ๒๕๔๖), หนา ๓๑.
๙๓
อางแลว, ทางเลือกมวลประชา, หนา ๑๓-๑๕.

๓๘
๕. เปนหัวคะแนน
๖. เคยสมัครรับเลือกตั้ง ๙๔
การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากร
ของชุมชน อันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของ
ตน และไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา นอกจากนี้การมีสวนรวมทางการเมืองยังเปนการเปลี่ยนแปลงกลไกการ
พัฒนา โดยรัฐ มาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยมีการกระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลาง
มาสูสวนภู มิภ าค ทั้งนี้เพื่ อใหภูมิภ าคเปนเอกเทศ ให มีอํานาจทางการเมือง การบริห าร มี อํานาจต อรองในการ
จัดการทรัพยากร โดยให อยู มาตรฐานเดี ยวกัน และประชาชนสามารถตรวจสอบได ฉะนั้ น การมีสว นรวมของ
ประชาชน จึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเปนฝายตัดสินใจกําหนดปญหาความตองการของตนเองอยางแทจริง
ซึ่งเปนการเสริมพลังอํานาจใหแกประชาชน/กลุม/องคกรชุมชนใหสามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากร การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆ ในชุมชนมากกวาที่จะเปนฝายตั้งรับ นอกจากนี้การมี
สวนรวมของประชาชนยังสามารถกําหนดการดํารงชีวิตไดดวยตนเองใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นตามความจําเปนอยาง
มีศักดิ์ศรี และสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในดานภูมิปญญา ทักษะ ความรู ความสามารถและ
การจัดการและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได ๙๕
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมยึดหลักพื้นฐานวา “ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชน
สามารถใชอํานาจไดเสมอ แมวาไดมอบอํานาจใหกับผูแทนของประชาชนไปใชในฐานะที่เปนตัวแทนก็ตาม แต
ประชาชนก็สามารถเฝาดู ตรวจสอบ ควบคุมและแทรกแซงการทําหนาที่ของตัวแทนของประชาชนไดเสมอ” ซึ่ง
การมีสวนรวมทางการเมืองแบงออกไดเปน ๔ ลักษณะ คือ
๑) การเรียกอํานาจคืนโดยการถอดถอน/ปลดออกจากตําแหนง เปนการควบคุมการใชอํานาจ
ของผูแทนของประชาชนในการดํารงตําแหนงทางการเมืองแทนประชาชน ถาหากผูแทนของประชาชนใชอํานาจใน
ฐานะ “ตัวแทน” มิใชเปนไปเพื่อหลักการที่ถูกตองหรือเพื่อผลประโยชนสวนรวมที่แทจริง กลับเปนการใชอํานาจ
โดยมิชอบ มีการทุจริตหรือกระทําเพื่อประโยชนสวนตัวเปนหลัก ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย สามารถ
เรียกรองอํานาจที่ไดมอบไปนั้นคืนกลับมาโดยการถอดถอน/ปลดออกจากตําแหนงได
๒) การริเริ่มเสนอแนะ เปนการทดแทนการทําหนาที่ของผูแทนของประชาชนหรือเปนการเสริม
การทําหนาที่ของตัวแทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบาย รางกฎหมาย รวมทั้งมาตรการใหมๆ เอง
ได หากวาตัวแทนของประชาชนไมเสนอหรือเสนอแลวไมตรงกับกับความตองการของประชาชน
๓) การประชาพิ จ ารณ เป น การแสดงออกของประชาชนในการเฝาดู รวมทั้ งตรวจสอบและ
ควบคุมการทํางานของตัวแทนประชาชน ในกรณีที่ฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหารเตรียมออกกฎหมายหรือกําหนด
นโยบายหรือมาตรการใดๆก็ตาม อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนใน
ฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถที่จะเรียกรองใหมีการชี้แจงขอเท็จจริงและผลดีผลเสีย กอนออกหรือบังคับใช
กฎหมาย นโยบายหรือมาตรการนั้นๆ
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๙๔

วรรณ ธรรม กาญ จนสุ ว รรณ , วั ฒ นธรรมทางการเมื องกั บ การมี ส ว นร ว มทางการเมื อง, (นนทบุ รี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หนา ๔๒๖.
๙๕
จันทนา สุทธิจารี, การมีสวนรวมของประชาชนในการเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวีเจ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), หนา ๔๑๐.

๓๙
๔) การแสดงประชามติ ประชาชนสามารถแสดงประชามติได ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ
หรือการออกกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางมาก เชน การรับ
รางรัฐธรรมนู ญ การขึ้น ภาษี การสร างเขื่อนหรือโรงไฟฟา เป น ต น ประชาชนในฐานะเจ าของอํานาจอธิป ไตย
สามารถเรียกรองใหรัฐรับฟงมติของประชาชนเสียกอนที่จะตรากฎหมาย หรือดําเนินการสําคัญๆ โดยการจัดใหมี
การลงประชามติเพื่อถามความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ อันจะเปนการตัดสินใจขั้นสุดทาย ๙๖
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๒.๖ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แนวคิด ทฤษฎีประชาธิปไตยมีความเชื่อพื้นฐานวา การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองที่
มีอํานาจอธิป ไตยสูงสุด ไดแก อํานาจทางนิติบัญญัติ อํานาจทางบริหารและอํานาจทางตุลาการ ซึ่งเปนอํานาจ
ของปวงชนทั้งประเทศ ประชาธิปไตยจึงมีความเกี่ยวของกับประชาชนในดานการจัดระเบียบการจัดการปกครอง
ประเทศ และวิถีชีวิตในการดํารงอยูรวมกันอยางยอมรับสิทธิ เสรีภาพ ความสําคัญ และประโยชนซึ่งกัน และกัน
โดยอาศัยกระบวนการเลือกตั้ง โดยเลือกผูแทนเขาไปทําหนาที่รักษาผลประโยชนและใชอํานาจทางการเมืองแทน
ซึ่ งหมายถึ ง ความสามารถที่ จ ะกํ าหนดและบังคับ ใชสิทธิและหน าที่ไดอยางถูกตอง ชอบธรรม ตามอุดมการณ
ประชาธิปไตยที่ประกอบดวยหลักการสําคัญ
๒.๖.๑ หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๑. หลักที่ถือวาประชาชนเปนแหลงที่เกิดและเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
๒. หลักการในการมีสวนรวมของประชาชน
๓. การใชหลักเหตุผล
๔. หลักการปกครองโดยเสียงขางมากโดยไมละเมิดสิทธิของฝายขางนอย
๕. กฎหมายหรือหลักนิติธรรม
๖. หลักความเสมอภาค ๙๗
๗. หลักการปกครองเพือ่ ประโยชนของประชาชน
๘. รัฐบาลมีอํานาจจํากัดและจําเปน โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๙. หลักการประนีประนอม กลาวคือ พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง ๙๘
สวน ซิกมันด นอยมันน (Sigmund Neumann) ไดใหหลักการประชาธิปไตย
ไว ๑๐ ประการ คือ
๑. อํานาจอธิปไตย (อํานาจสูงสุด) มาจากราษฎร เปนของปวงชนหรือมหาชน
๒. ขั้นตอนเลือกผูนําเปนไปโดยเสรี
๓. ผูนํามีความรับผิดชอบ
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๙๖

บุญเสริม นาคสาร, การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน: ผลในทางปฏิบัติเมื่อครบรอบหกปของการ
ปฏิ รูป การเมื อ ง, [ออนไลน ], แหล งข อ มู ล: http://www.pub-law.net/article/ac060347a.htm [สื บ ค น เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๕๗].
๙๗
จรูญ สุภาพ, ระบบการเมืองเปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพวัฒนพานิช, ๒๕๓๕), หนา ๕๓.
๙๘
โรงเรี ย น กั น ท รารม ณ , ป ระวั ติ ก ารป ก ค รอ งระบ อ บ ป ระช าธิ ป ไตย, [ออน ไลน ], แห ล ง ข อ มู ล :
http://www.kr.ac.th/ebook/saiyud/b๑.htm [สืบคนเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗].

๔๐
๔. ระบอบความเสมอภาค (ของราษฎรโดยกฎหมาย) ยอมรับ
๕. สนับสนุนพรรคการเมืองมีมากกวาหนึ่งพรรค
๖. พึงเนนความหลากหลายในชีวิตประจําวัน
๗. ไมกีดกันกลุมสําคัญๆจากการมีสวนรวมในการบริหารการปกครอง
๘. สงเสริมครรลองทัศนคติแบบประชาธิปไตย
๙. ใหสํานึกในความเปนพลเมืองดี
๑๐. เนนความเชื่อมั่นในความดีของมนุษย ๙๙
Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมนี ไดใหคํานิยามวา “การเมือง” หมายถึง “การตอสูเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจ เพื่อแบงสรรอํานาจหนาที่ระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล หรือระหวางสวนยอย ๆ ภายในรัฐ”๑๐๐
ทางดาน Harold Lasswell ไดใหคํานิยามไววา “การเมือง” คือ “การศึกษาวาใครไดอะไร เมื่อไรและอยางไร เขา
เนนถึงประโยชนที่บุคคลจะไดรับตลอดถึงเวลาและวิธีการที่ไดมาซึ่งประโยชนนั้น โดยเหตุผลที่วา ทรัพยากรมีอยู
อยางจํากัดมักจะไมสามารถสนองความตองการของมนุษยไดทุกคน ทุกกลุมอยางทั่วถึงพรอม ๆ กัน การกําหนด
วิธีการที่จะใหบุคคลไดมาซึ่งทรัพยากรตาง ๆ อันจํากัดนั้นจึงเปนเรื่องของการเมือง”๑๐๑ Robert A. Dahl ไดใหคํา
นิยามไววา “การเมือง คือ “ความสัมพันธของมนุษยที่เกี่ยวกับอํานาจปกครอง เขาเนนที่อํานาจและการปกครอง
โดยมิไดคํานึงวาสิ่งเหลานี้จะอยูในสภาพเชนไร ถามีองคกรมีอํานาจบังคับบัญชา มีกฎระเบียบในการดําเนินงานอยาง
มี ระบบ ก็ จั ดเป น ระบบการเมือ งทั ้ง นั ้น เขานับ เอาองคก ารทางศาสนา สหภาพแรงงาน และกิจ การของ
เอกชน เปน การเมืองดวย”๑๐๒ นอกจากนี้ Dillon ไดใหคํานิยามไววา “การเมือง คือ พฤติกรรมของมนุษยในสวน
ที่เกี่ยวของกับการปกครอง คือในเรื่องการสถาปนารัฐและการตั้งรัฐบาลขึ้นมา” ๑๐๓ เขาเนนเรื่องการจัดองคการ
ทางการเมือง คือการรวมตัวของมนุษยใหเกิดโครงสรางทางการเมือง เชน รวมกันจัดตั้งเปนรัฐ เปนพรรคการเมือง
เปนกลุมผลประโยชน เปนตน สวน O.V.Key ไดใหคํานิยามไววา “การเมือง คือ ความสัมพันธของมนุษยในเรื่อง
การบั งคั บ บั ญ ชาและถู กบั งคับ บั ญ ชา การควบคุมและถูกควบคุ ม การเป น ผู ป กครองและถู กปกครอง” ๑๐๔ ซึ่ง
Easton ยังมองวา “การเมือง เปนการใชอํานาจหนาที่ในการจัดสรรที่มีคุณคาสําหรับสังคมซึ่งอยูในแนวเดียวกันกับ
กระบวนการวางนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายนั้น”๑๐๕ และ S.S. Wolin ไดใหความหมายของการเมืองไววา
การเมืองมีลักษณะสําคัญ ๓ ประการ คือ
๑. การเมือง เปนกิจกรรมที่แสวงหาผลประโยชนดวยการแขงขันกันระดับบุคคลตอบุคคล กลุมบุคคล
ตอกลุมบุคคล และสังคมตอสังคม
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Sigmund Neumann, อ า งใน สงบ เชื้ อ ท อง, รั ฐ ศ าสต ร ต าม แน วพุ ท ธ, [อ อน ไล น ], แห ล ง ข อ มู ล :
http://psiba.blogspot.com/๒๐๑๒/๑๒/๓.html [สืบคนเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗].
๑๐๐
Max Weber, Theory of Social and Economic Organization, trans. By A.R. Henderson and T.
Persons, (London, Hodge, 1947), pp. 373-374.
๑๐๑
Lasswell, Harold. D.. Politics: who gets what, when and how? (Meridian, 1958), p. 15.
๑๐๒ Robert A. Dahl, “The City in the Future of Democracy” in American Political Science
Review, (APSR) December, 1967, pp. 953 – 970.
๑๐๓
Conley, H. Dillon, et al. Introduction to Political Science, (Van Noslrand, East – West ed.,
1968), p. 2.
๑๐๔
Key V.O., Jr. Politics, Partics and Presure Groups, (4th ed., Cronwell, 1958), p. 6.
๑๐๕
Easton David, The Political System, (New York: Knopf, 1957), p. 180.

๔๑
๒. การเมือง เปนกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในสภาพที่
คอนขางขาดแคลน
๓. การเมือง เปน กิจกรรมซึ่งเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชนอันมีผลสะทอนตอคนหมูมาก
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๑๐๖

แนวคิดของระบบประชาธิปไตยมีฐานมาจากความเชื่อในเรื่องธรรมชาติของมนุษยที่เกิดมาพรอมกับ
ความมีเหตุผล มีเสรีภาพ และมีความเทาเทียมเสมอภาคกัน การปกครองในสังคมจึงควรสนองธรรมชาติของมนุษย
ดั ง กล า ว ซาร ต อรี่ (Sartori) ได ร ะบุ ว า หลั ก การสํ า คั ญ ของประชาธิ ป ไตยมี ๒ ประการคื อ ๑) การยึ ด มั่ น
ความสําคัญของบุคคลทั้งในดานความเสมอภาค สิทธิ และเสรีภาพของมนุษย และ ๒) การเคารพหลักนิติธรรม ๑๐๗
และประเวศ วะสี กลาววา ประชาธิปไตยมีฐานอยูที่การเคารพความเปนมนุษยของคนอื่น หรือของคนทุกคน ดวย
ความเชื่อในคุณคาของความเปนมนุษยของคนทุกคนวาทุกคนมีคุณคามีศักยภาพที่จะเรียนรู มีอิสรภาพ มีความรัก
ความเอื้ออาทรตอกัน และรวมมือกันในการพัฒนาสังคมใหเกิดความถูกตอง เกิดประโยชนสุขตอทุกคน ๑๐๘ เสนห
จามริก และไพบู ล ย วัฒ นศิริธ รรม ๑๐๙ เห็ น วา เกณฑคุณ คาสากลของสังคมที่เปน ประชาธิป ไตยนั้น คือ “การมี
อิสรภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ”และเกณฑคุณ คาของสังคมไทยจะตองมี “ความสุจริต ถูกตองและ
ความรับผิดชอบ” ผนวกเขาไปดวย โดยเสนอใหสังคมไทยใชความพยายามในการสรางเสริมใหกลายเปนวัฒนธรรม
หรือเปนแบบอยางของการดําเนินชีวิตที่เนนอิสรภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ สุจริตถูกตอง และมีความรับผิดชอบ
โดยมีความเขาใจถึงความหมายของแตละประการดังนี้
อิ ส รภาพ ความมี เสรีภ าพในการดําเนิน ชีวิต การพู ด การเขีย น อยางเปน อิส ระ โดยไม ไปละเมิ ด
เสรีภาพของผูอื่น มีความเปนตัวของตัวเอง ไมอยูภายใตอาณัติของผูมีอิทธิพลใด ๆ
เสมอภาค ความเทาเทียมกันในฐานะประชาชนในสังคม ใหความสําคัญตอคนทุกๆ คนในฐานะหนวย
หนึ่งอยางเทาเทียม มีสิทธิในการปกครองและสิทธิตาง ๆ ในการแสดงออกหนึ่งคนหนึ่งเสียงไมมีใครมากกวาใคร
ภราดรภาพ ความเป น พี่น อง ความเป น เพื่อนพองนองพี่ มีจิตใจเกื้อกูล เห็ น อกเห็ น ใจ สนับ สนุ น
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ความสุจริตถูกตอง การดําเนินชีวิตและหนาที่การงานอยางตรงไปตรงมา ไมนําประโยชนตาง ๆ เขา
ตนเองและพวกพอง มีสัมมาอาชีวะ
ความรั บ ผิ ด ชอบ การรู จั ก บทบาทหน าที่ ข องตนเอง ดู แ ลเอาใจใส ในบทบาทหน า ที่ ข องตนเอง
รับผิดชอบในการทําใหเกิดผลสําเร็จลุลวงตามหนาที่และบทบาทที่ไดรับ
นอกจากนี้ อมร รักษาสัตย และคณะไดใหลักษณะสําคัญของประชาธิปไตยในแงของหลักการและ
อุดมการณไว ๑๔ ขอดังนี้
๑) ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย เปนผูทรงอํานาจสูงสุด
๒) รัฐบาลไดอํานาจมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน
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๑๐๖ S. S. Wolin, Politics and Vision, (Little, Brown, ๑๙๖๐), pp. 10 -11.
๑๐๗ Sartori, G. Democratic

Theory. N.Y.: F.A. Pracger, 1965), pp. 13-15.
๑๐๘ ประเวศ วะสี , การพั ฒ นาประชาธิป ไตยและการปฏิ รูป ทางการเมื อง, (กรุงเทพมหานคร: สํานั ก พิ มพ ห มอ
ชาวบาน, ๒๕๓๗), หนา ๒๓.
๑๐๙ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, อางใน, สถาบันพระปกเกลา, แผนพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), หนา ๑๐.

๔๒
๓) ประเทศขนาดใหญในปจจุบันนิยมใชประชาธิปไตยทางออมจะตองมีการเลือกตั้ง ผูแทนและ
พนักงานของรัฐอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยประชาชนสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดอยางอิสระ
๔) สถาบันทางการเมืองที่ทําหนาที่ตัดสินใจทางการเมืองหรือวางนโยบายสาธารณะตองตั้งขึ้น
ดวยวิธีทางแหงการแขงขันเพื่อไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชน
๕) ประชาชนตองมีสวนรวมในการปกครองประเทศตลอดเวลา ผานกลไกตาง ๆหรือใชสิทธิที่จะ
แสดงบทบาทตาง ๆ ไดโดยตรง
๖) รั ฐ บาลต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ ประชาชนประชาชนมี สิ ท ธิ ติ ช มควบคุ ม การทํ างานของรั ฐ บาล
ตลอดเวลาและมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่กําหนดไว
๗) อํานาจในการปกครองประเทศตองไมอยูในกํามือของคนคนเดียวหรือกลุมเดียวตองมีการแบง
อํานาจปกครองประเทศอยางนอยในระดับหนึ่ง
๘) รัฐบาลตองมีอํานาจจํากัด มีการแบงและกระจายอํานาจมีการตรวจสอบและถวงดุลหรือคาน
อํานาจซึ่งกันและกัน
๙) หนาที่หลักของรัฐบาลคือการสงเสริมปจเจกชน เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ของ
ประชาชน
๑๐) การตัดสินใจสําคัญตองเปนไปตามเสียงฝายขางมากโดยคํานึงถึงสิทธิของฝายขางนอย
๑๑) ประชาชนมี ค วามเสมอภาคกั น ในด านต าง ๆ โดยเฉพาะความเสมอภาคในสายตาของ
กฎหมาย และความมีโอกาสเทาเทียมกันในดานตาง ๆ ทุกคนมีศักดิ์ศรีและไมมีใครมีอภิสิทธิ์เหนือผูอื่น
๑๒) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตาง ๆ อยางกวางขวางโดยรัฐบาลใหหลักประกัน และคุมครองการ
ใชสิทธิเสรีภาพนั้นอยางนอยในสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่สําคัญ
๑๓) ประชาชนตองมีอิสระในการพูด การพิมพ การแสดงความคิดเห็น การรวมชุมนุม การตั้ง
พรรคการเมืองเพื่อใหสามารถมีสวนรวมในการปกครองประเทศไดจริง และอยางมีขอมูล ขาวสาร
๑๔) รัฐบาลตองใชหลักการปกครองโดยกฎหมาย หรือหลักเนติธรรม ไมใชอํานาจตามอําเภอใจ
เชน บุคคลจะถูกจับกุมคุมขังหรือถูกลงโทษไดก็เฉพาะเมื่อมีกฎหมายกําหนดวามี ความผิดและจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยรวดเร็วเปดเผยโดยคณะตุลาการที่ไมลําเอียง ฯลฯ ๑๑๐
๒.๖.๒ รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น มีอยูทงั้ หมด ๓ รูปแบบ ๑๑๑ คือ
๑. รู ป แบบรั ฐ สภา ซึ่ งเป น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี รั ฐ สภาเป น ผู บ ริ ห าร โดย
คัดเลื อกผู แทนเข าไปในรัฐสภา ในรัฐสภามีส องสภาที่ต องทํางานและประชุมรวมกั น เพื่อหาข อสรุป โดยมีส ภา
ผูแทนราษฎร เลือกมาจากประชาชนเสียงขางมาก เพื่อทําการบริหารประเทศ เสนอรางกฎหมาย และในรัฐสภาจะ
มีวุฒิสภา ซึ่งมาจากการแตงตั้ง โดยที่จะเลือกผูที่ทรงคุณวุฒิ หรือมาจากการเลือกตั้ง หรือจะแบงสวนใหมาจากการ
เลือกตั้งและแตงตั้ง เพื่อนํามาตรวจสอบการเสนอรางกฎหมาย ซึ่งรัฐสภามีหนาที่ออกกฎหมาย เลือกรัฐบาลบริหาร
ประเทศ อีกทั้งตองคอยควบคุมตรวจสอบการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีใหเปน ไปตามรัฐธรรมนูญและ
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๑๑๐

อมร รั ก ษาสั ต ย , การศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย, (กรุงเทพมหานคร: สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๑), หนา ๓๒-๓๓.
๑๑๑
พิ ม พ พิ ม ล น วชั ย , รู ป แ บ บ ก ารป ก ค รอ งใน ระบ อ บ ป ระช าธิ ป ไตย, [อ อน ไลน ], แ ห ล ง ข อ มู ล :
http://wanwila.exteen.com/๒๐๑๓๐๕๒๓/entry-๑ [สืบคนเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗].

๔๓
นโยบายที่ไดให ไว ซึ่งรัฐสภาสามารถอภิป รายไม ไววางใจรัฐบาลเพื่อใหมีการตรวจสอบรัฐบาลได สวนรัฐบาลก็
สามารถใหมีการยุบสภาได สวนอํานาจตุลาการนั้นแยกออกเปนอิสระอยางเด็ดขาด ประเทศที่ใชรูปแบบนี้ เชน
ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย เปนตน
๒. รูปแบบประธานาธิบดี ซึ่งอํานาจบริหารเปนของประธานาธิบดี ที่ไดมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน ประธานาธิบดีเปนผูคัดเลือกรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ แตรัฐสภาในรูปแบบนี้ไมสามารถที่จะใหมีการ
ยุบ สภาได สว นอํ านาจนิ ติบั ญ ญั ติ ประกอบดวยสองสภา คือ สภาผูแทนราษฎร ซึ่ งไดมาจากการเลื อกตั้ งของ
ประชาชน และวุฒิสภา สามารถมาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากการแตงตั้งก็ได ฝายนิติบัญญัติมีหนาที่ในการออก
กฎหมาย แตไมสามารถเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลได ดังนั้นฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติจึงตองรับผิดชอบ
โดยตรงตอประชาชน สวนอํานาจตุลาการนั้นแยกออกอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทําใหขั้วอํานาจทั้งสามฝายแยกออก
จากกัน โดยถวงดุลอํานาจกันไดอยางชัดเจน ประเทศที่ใชรูปแบบนี้ เชน ประเทศอเมริกา ประเทศบราซิล ประเทศ
เม็กซิโก เปนตน
๓. รูปแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ซึ่งการปกครองประชาธิปไตยในรูปแบบนี้ ประธานาธิบดี
มาจากการเลื อ กตั้ ง จากประชาชน มี ตํ า แหน งเป น ประมุ ข ของประเทศและยั ง เป น หั ว หน า ฝ า ยบริ ห าร โดย
ประธานาธิ บ ดี จ ะเป น ผู แ ต ง ตั้ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ บาล โดยที่ ป ระธานาธิ บ ดี จ ะแบ ง อํ า นาจให กั บ
นายกรั ฐมนตรีและรัฐ บาลเป น ผู บ ริห ารประเทศ นายกรัฐ มนตรีเป น ผูล งนามในการรับ รองใช กฎหมาย ทําให
นายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอทั้งประธานาธิบดีและรัฐสภา ทั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาจึงมีอํานาจในการถอด
ถอนนายกรัฐมนตรีได สวนประธานาธิบดีมีอํานาจเปนอิสระสูง จะเปนผูรับรองการทํางานของนายกรัฐมนตรี ออก
นโยบาย และควบคุมอํานาจทางการเมืองทั้งในและระหวางประเทศ เชน การทหาร การทูตระหวางประเทศ เปน
ตน อีกทั้งยังมีอํานาจในการประกาศยุบสภาอีกดวย สวนอํานาจฝายนิติบัญญัตินั้น มีหนาที่ในการออกกฎหมาย
และควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เปนระบบสองสภาเชนเดียวกัน มีทั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ที่ไดมาจากการเลือกตั้งเชนเดียวกัน โดยสภาสามารถยื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลได ทําใหมีการถวงดุล
อํานาจและตรวจสอบกั น และกั น ได สวนอํานาจตุลาการนั้น แบงแยกเบ็ดเสร็จ โดยเด็ดขาด ประเทศที่มีการใช
รูปแบบนี้ เชน ฝรั่งเศส อินเดีย เปนตน
นอกจากนี้ ทางดาน วิทยากร เชียงกูล ระบุถึงความหมายและความสําคัญวา ระบอบประชาธิปไตย
หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ตรงกันขามกับระบอบอํานาจนิยม ( เชน ระบอบราชาธิปไตย ,
ระบอบเผด็จการทหาร, ระบอบอํามาตยาธิปไตย ) ซึ่งเปนระบอบปกครองโดยคนเดียว หรือโดยคนกลุมนอย ผูมี
อํานาจมากกวาประชาชนทั่วไป (เรียกวา พวกอภิสิทธิชน) ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรีสมัยใหม คนสวนใหญซึ่ง
เป น พลเมื อ ง ผู เ สี ย ภาษี (ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม) และเป น เจ า ของสาธารณสมบั ติ ร ว มกั น เชื่ อ ว า ระบอบ
ประชาธิปไตย เปนระบอบที่จะสรางความมีประสิทธิภาพ(ในการแกปญหาและพัฒนาประเทศ) และความเปนธรรม
ไดมากกวาระบอบอํานาจนิยม ในบางสถานการณ ในระบอบอํานาจนิยม อาจจะมีผูปกครองที่เปนคนดีหรือคนเกง
อยูบาง แตก็ไมมีหลักประกันวา เขาหรือลูกหลาน หรือพรรคพวกเขา ที่ไดตําแหนงจากการสืบเชื้อสาย หรือการ
แตงตั้ง จะปกครองประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมสําหรับคนสวนใหญเสมอไป เพราะระบบสืบเชื้อ
สายและแตงตั้งเปนระบบที่ไมแนนอน และไมมีประสิทธิภาพ และเพราะวาการใหคนสืบทอดอํานาจโดยไมมีการ
ตรวจสอบถวงดุลมักนําไปสูการฉอฉลเพื่อประโยชนสวนตน ระบอบประชาธิปไตยดีกวาระบอบอํานาจนิยมในแง
ที่วา มีระบบคัดเลื อกผูบริห ารที่มีประสิทธิภ าพกวา และมี ระบบการตรวจสอบถวงดุลอํ านาจเพื่ อป องกัน ไมให
ผูปกครองมีอํานาจมากจนเกินไปไดดีกวา แตทั้งนี้ตองเปนระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชน มีสวนรวมอยางแทจริง

๔๔
ไมใชสักแคมีการเลือกตั้ง แตยังมีการซื้อเสียงขายเสียง การโกง การใชอํานาจและระบบอุปถัมภ และที่สําคัญใน
ดานคานิยมประชาธิปไตยที่ประชาชน ระบบการศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ ควรชวยกันสราง คือ
๑. เปนคนที่มีเหตุผล ยอมรับเรื่องสิทธิหนาที่ ความเปนจริงในทางสังคม เคารพในตัวเอง เคารพ
ในศีลธรรมและประโยชนรวมกันของสวนรวม
๒. มีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนมนุษย มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคี
๓. เข าใจความจํ า เปน และประโยชนของการเขามาอยูรว มกัน เป น พลเมื องของประเทศ เพื่ อ
ประโยชนของสมาชิกทุกคนในระยะยาว
๔. เคารพกฎหมายและดําเนินชีวิตในกรอบของกฎหมายที่มีเหตุผลและเปนธรรม
๕. มีจิตใจเปดกวางและพรอมที่ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได
๖. เปนคนที่มีความรับผิดชอบผูกพันกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป
๗. มีจิตใจที่เปนธรรม เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมมีอคติตอผูที่มีความแตกตางจากตน เชน นับถือ ศาสนา
อื่นหรือเชื้อชาติอื่น เปนตน ๑๑๒
๒.๖.๓ อํานาจอธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย คือ การปกครองที่อํานาจสูงสุดเปนของประชาชน โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการดํ าเนิ น ชี วิ ตตามความพอใจของตนเองอยางเต็มที่ แตตองไมไปละเมิดต อสิท ธิของบุคคลอื่น หรือขัดต อ
กฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการดําเนินชีวิตอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญและมี
หนาที่ภายใตขอบเขตของกฎหมายบัญญัติไว อํานาจอธิปไตยแบงเปน ๓ อํานาจ ดังนี้
๑. อํานาจนิติบัญญัติ โดยพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา ซึ่งผูที่จะใช
อํานาจนี้ คือ กลุมบุคคลที่อาสามาเปนตัวแทนของปวงชนหลายๆ คนรวมตัวกันตั้งเปนพรรคการเมือง เสนอตัว
บุคคลที่ ทางพรรคเห็น วาเหมาะสมให ป ระชาชนเลื อกเป นสมาชิกสภาผู แทนราษฎร (สส.) มี อํานาจในการออก
กฎหมาย ยกเลิก แกไขเพิ่ มเติมกฎหมายเพื่อใชในการบริหารประเทศ และปกปองสิทธิ เสรีภ าพของประชาชน
รวมทั้งการสรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหเกิดขึ้นแกสังคม กับบุคคลที่ไมสังกัดหรือเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีหนาที่กลั่นกรองกฎหมายที่สภาผูแทนราษฎรบัญญัติขึ้น แตในเรื่อง
ที่สําคัญมากๆ เกี่ยวของกับผลประโยชนของแผนดิน สภาใดสภาหนึ่งไมมีอํานาจใหความเห็นชอบได ตองประชุม
รวมทั้งสองสภา เรียกวา รัฐสภา จึงใหความเห็นชอบได เชน การประกาศสงคราม การรับฟงคําชี้แจงและการให
ความเห็นชอบสนธิสัญญา เปนตน
รัฐสภา เปน การประชุมและลงมติรวมกัน ของสภาผู แทนราษฎรและวุฒิ สภาโดยประธานสภา
ผู แ ทนราษฎรเป น ประธานรั ฐ สภา ประธานวุ ฒิ ส ภาเป น รองประธานรั ฐ สภา ในกรณี ที่ ไ ม มี ป ระธานสภา
ผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไม อยู ห รือไม สามารถปฏิ บัติห นาที่ ป ระธานรัฐ สภาไดให ประธาน
วุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภาแทนในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค
๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภา
๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ
๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ
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วิ ท ย า ก ร เชี ย ง กู ล , ห ลั ก ก า ร ข อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย , [อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ข อ มู ล :
http://witayakornclub.wordpress.com/๒๐๐๗/๐๖/๒๖/democratic/ [สืบคนเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗].

๔๕

พระราชบัญญัติใหม

๕) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได
๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุม
๗) การเปดประชุมรัฐสภา
๘) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภา
๙) การให ค วามเห็ น ชอบให พิ จ ารณาร างพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ร า ง

๑๐) การให ความเห็ น ชอบให พิจารณารางรัฐ ธรรมนูญ แก ไขเพิ่มเติ ม รางพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไป
๑๑) การแถลงนโยบาย
๑๒) การเปดอภิปรายทั่วไป
๑๓) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม
๑๔) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบสนธิสัญญา
๒. อํานาจบริห าร พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ เป น สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ตามมติคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรและจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระหรือเกินกวาแปดปมิได สุดแตระยะเวลาในการดํารงตําแหนงกรณีใดจะยาวกวากัน
โดยประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีก
ไมเกินสามสิบหาคนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน
ก อนที่ คณะรัฐ มนตรีจ ะเข าบริห ารราชการแผน ดิน ตองแถลงนโยบายตอรัฐ สภาและชี้แจงการดําเนิ น การตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยไมมีการลงมติไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่ และเมื่อเขารับ
หนาที่แลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดแนวทาง การปฏิบัติราชการของแตละป
๓. อํานาจตุลาการ คือ อํานาจที่ใหแกศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีความตางๆ ตามที่
กฎหมายกําหนดไว โดยศาลมีหนาที่ใหความยุติธรรมแกทุกคนตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติไดตรา
ขึ้นมาใช โดยพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการผานทางศาลตางๆ ซึ่งแบงออกไดดังนี้
๑) ศาลยุติธรรมมีประธานศาลฎีกาเปนหัวหนาฝายตุลาการศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น ศาลยุติธรรมมีสาม
ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมาย
อื่น
(๑) ศาลชั้ น ต น เป น ศาลที่ ผูไดรับ ความเดือดรอนตอการละเมิด กฎหมายหรือเกิดข อ
พิพาทใด ๆที่ไมสามารถตกลงกันไดจําตองขอใหศาลมีคําสั่งหรือตัดสินคดีใหเปนอันดับแรกมีอยูดวยกันหลายศาล
ตามลักษณะของคดี เชน ศาลแขวง ศาลจังหวัด ศาลแพง ศาลอาญา ศาลคดีเด็ก ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาล
ภาษีอากร ศาลแรงงาน ศาลแรงงานกลาง ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
(๒) ศาลอุทธรณ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่กฎหมายบัญญัติใหอุทธรณคําพิพากษา
หรือคําสั่งของ ศาลชั้นตนตอศาลอุทธรณ โดยการยื่นอุทธรณตอศาลชั้นตนที่พิจารณาคดีนั้นภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด และใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น

๔๖
(๓) ศาลฎีกา มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอ
ตอศาลฎีกาไดโดยตรง และคดีที่อุทธรณ หรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ และมี
อํ า นาจพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย คดี ที่ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง และการเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็วและใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผู
พิพากษาศาลฎีกาจํานวนเกาคน ซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนราย
คดี คดีที่ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาแลวถือวาคดีนั้นสิ้นสุดเด็ดขาด
๒) ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาที่พิจารณาพิพากษาประเด็นขอพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมด และมีห นาที่ ควบคุมไม ไห มีการออกกฎหมายที่ขัดแยงกับ รัฐธรรมนู ญ ผูที่ทําหนาที่ในศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๑๔ คน โดยพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําเสนอของวุฒิสภา ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเกา
ปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
๓) ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการหนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวาง
หน ว ยราชการ หน ว ยงานของรั ฐ รัฐ วิส าหกิ จ องคก รปกครองสว นท อ งถิ่น หรือองคก รตามรัฐ ธรรมนู ญ หรือ
เจ าหน าที่ของรัฐด วยกั น อัน เนื่ องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดํ าเนิ น
กิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง
ศาลปกครอง มี ๓ ระดั บ คือ ศาลปกครองชั้น ตน ศาลปกครองชั้น อุทธรณ ศาลปกครอง
สูงสุด การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครองตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุล าการศาลปกครองอั น ประกอบประธานศาลปกครองสูงสุด เป น ประธานกรรมการ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครองและไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองดวยกันเอง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน
๔) ศาลทหาร มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหาร หรือคดีที่ทหารกระทํา
ผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีโทษถึงจําคุก
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจะกําหนดใหอํานาจทั้งสามแยกเปนอิสระจากกัน
มีการคานอํานาจซึ่งกันและกัน เพื่อปองกันไมใหอํานาจใดอํานาจหนึ่งมีอํานาจมากกวาอํานาจอื่น อันจะนําไปสูการ
ใชอํานาจไปในทางที่ผิด ทําใหประชาชนและประเทศไดรับความเดือดรอนเสียหาย
การถวงดุลอํานาจระหวางอํานาจอธิปไตย เปนเพราะความสัมพันธหรือการถวงดุลอํานาจระหวาง
อํานาจอธิปไตยทั้ง ๓ มีลักษณะ ดังนี้
๑. ฝายนิติบัญญัติ หรือรัฐสภา นอกจากจะมีอํานาจดานนิติบัญญัติแลว ยังมีอํานาจควบคุม
การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร หรือรัฐบาลใหเปนไปตามที่ฝายบริหารไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา หรือ
เมื่อฝายนิติบัญญัติเห็นวาประชาชนไดรับความเดือดรอน หรือประชาชนมีความตองการความชวยเหลือ แตฝาย
บริหารยังไมเขาไปแกปญหานั้นๆ ใหประชาชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)หรือสมาชิกวุฒิสภา (สว.) อาจยื่น
กระทู ถ ามฝ า ยบริ ห ารในสภาของตนสั งกั ด อยู ได แต ถ าฝ า ยบริ ห ารตํ าแหน ง ใดๆ ตั้ งแต น ายกรั ฐ มนตรี หรื อ

๔๗
รัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใดหรือหลายๆ กระทรวง ดําเนินการบริหารงานที่ฝายนิติบัญญัติเห็น
วาผิดพลาดจนอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเขาชื่อกันไมนอยกวา
หนึ่ งในสี่ของสมาชิกทั้งหมดขอเป ดอภิ ป รายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีห รือเข าชื่อกัน ไม นอยกวาหนึ่งในหาของ
สมาชิ ก ทั้ งหมดขอเป ด อภิ ป รายไม ไว ว างใจรั ฐ มนตรี เป น รายบุ ค คล ซึ่ งถ าเสี ย งส ว นใหญ ล งมติ ไม ไว ว างใจให
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทานใดจะทําใหรัฐบาลหรือรัฐมนตรีผูนั้นพนสภาพจากตําแหนงนั้นทันที
๒. ฝายบริหาร นอกจากมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดินแลว ยังมีอํานาจในการออก
กฎหมายบางชนิดที่จําตองใชในการบริหารราชการแผนดิน เชน พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
เปนตน และยังมีอํานาจที่จะควบคุมฝายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจออกเปนพระราชกฤษฎีกายุบสภา
คืนอํานาจใหแกประชาชน เพื่อใหมีการเลือกตั้งใหมแกฝายบริหารถาประชาชนสวนใหญเห็นวารัฐบาลทําหนาที่
ถูกตองแลว ประชาชนก็จะเลือกพรรคการเมืองที่เคยเปนรัฐบาลนั้นเขามาเปนผูแทนของตนจํานวนมาก พรรค
การเมืองนั้นก็จะมีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลใหม แตถาประชาชนทั้งประเทศสวนใหญเห็นวารัฐบาลเดิมทําหนาที่บริหารไม
ถูกตอง ประชาชนก็จะเลือกพรรคการเมืองที่เคยเปนฝายคานเขามาเปนผูแทนของตนจํานวนมาก พรรคการเมืองที่
เคยเปนฝายคานก็มีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ
๓. ฝายตุลาการ เปนฝายเดียวที่มีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตาง ๆ แต
ก็ตองพิจารณาพิพากษาตามตัวบทกฎหมายตางๆ ที่ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารไดบัญญัติขึ้นใชในขณะนั้น ๑๑๓
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๒.๗ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การปกครองท องถิ่ น เป น ระบบการปกครองที่ เป น ผลสื บ เนื่ องมาจากการกระจายอํ านาจทางการ
ปกครองของรัฐ ๑๑๔ที่รัฐบาลกลางใหอํานาจหรือกระจายอํานาจ ๑๑๕ ไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น เพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีอํานาจในการปกครองรวมกันทั้งหมดหรือ เพียงบางสวน หรือเปนหนวยการปกครอง
ทองถิ่นไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระ ๑๑๖ เพื่อเลือกผูที่มีหนาที่บริหารการปกครองทองถิ่นมีอํานาจอิสระ พรอมความ
รับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลางหรือภูมิภาค
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๒.๗.๑ แนวคิดองคการปกครองทองถิ่น ๑๑๗
ความหมายของการปกครองท องถิ่ น มีผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ไดใหความหมายเกี่ยวกับ การ
ปกครองทองถิ่นไวพอสรุปได ดังนี้
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๑๑๓

บ ริ ษั ท สํ า นั ก พิ ม พ แ ม็ ค , ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย , [อ อ น ไล น ], แ ห ล งข อ มู ล :
http://www.maceducation.com/e-knowledge/๒๕๐๗๐๐๕๑๐๐/๐๓.htm [สืบคนเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม, ๒๕๕๗].
๑๑๔
ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๕), หนา
๑๑.
๑๑๕
Choowong Chayabutra, Local Government in Thailand, (Bangkok: Local Affairs Press of Local
Administration, 1997), P. 14.
๑๑๖

๒๕๔๖), หนา ๑.
๑๑๗

โกวิท ย พวงงาม, การปกครองท องถิ่ น ไทย หลั กการและมิ ติใหม ในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร: วิญ ู ช น,
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑-๒๒.

๔๘
๑. การปกครองของชุ มชนหนึ่ง ซึ่ งชุมชนเหลานั้ น อาจมี ความแตกตางกั น ในดาน ความเจริ ญ
จํานวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่
๒. หน ว ยการปกครองทองถิ่น จะตองมีอํานาจอิส ระในการปฏิ บัติห นาที่ตามความเหมาะสม
กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีขอบเขตพอควร
๓. หนวยการปกครองทองถิ่นจะตองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินการปกครองตนเอง สิทธิตาม
กฎหมายแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ
๓.๑ หนวยการปกครองท องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบี ยบขอบังคับ ตาง ๆ ของ
องคกรปกครองทองถิ่น เพื่อประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื่อใชบังคับประชาชน ในทองถิ่นนั้น ๆ เชน
เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล เปนตน
๓.๒ สิทธิที่เปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถิ่นคืออํานาจในการกําหนดงบประมาณเพื่อ
บริหารกิจการตามอํานาจหนาที่ของหนวยการปกครองทองถิ่นนั้น ๆ
๔. มีองคกรที่จําเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง องคกรที่จําเปนของทองถิ่น จัดแบง
เปนสองฝาย คือ องคกรฝายบริหาร และองคกรฝายนิติบัญญัติ
๕. ประชาชนในท องถิ่ นมี สวนรวมในการปกครองท องถิ่น จากแนวความคิดที่วาประชาชนใน
ทองถิ่นเทานั้นที่จะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถิ่นจึงจําเปนตองมีคนใน
ทองถิ่นมาบริหารงานเพื่อใหสมเจตนารมณและความตองการของชุมชนและอยูภายใตการควบคุมของประชาชนใน
ทองถิ่น
นอกจากนี้ระบบการปกครองทองถิ่นจะตองประกอบดวยองคประกอบ ๘ ประการ ๑๑๘ คือ
๑. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวาหากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครอง
ทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถิ่นในประเทศนั้น จะมีความเขมแข็งกวาการปกครองทองถิ่น
ที่ จั ด ตั้ งโดยกฎหมายอื่ น เพราะข อความที่ กําหนด ไว ในรัฐ ธรรมนู ญ นั้ น เป น การแสดงให เห็ น ว า ประเทศนั้ น มี
นโยบายที่จะกระจายอํานาจอยางแทจริง
๒. พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปจจัยที่มีความสําคัญตอการกําหนดพื้นที่และระดับของ
หนวยการปกครองทองถิ่นมีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อชาติ และความสํานึกใน
การปกครองตนเองของประชาชน
๓. การกระจายอํานาจและหนาที่ การที่จะกําหนดใหทองถิ่น มีอํานาจหนาที่มากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ
๔. องคการนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ มี
ขอบเขตการปกครองที่แน นอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบั ติตาม
นโยบายนั้น ๆ
๕. การเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่น
นั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่ อแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง ของประชาชน โดยเลือก
ผูบริหารทองถิ่นของตนเอง
117

๑๑๘

“Ibid., Choowong Chayabutra, Local Government in Thailand, p. 19-20.

๔๙
๖. อิ ส ระในการปกครองท องถิ่ น สามารถใชดุ ล ยพิ นิจ ของตนเองในการปฏิ บั ติ กิจ การภายใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสาย การบังคับบัญชาของหนวยงานทาง
ราชการ
๗. งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมาย
ใหอํานาจในการจัดเก็บเพื่อใหทองถิ่นมีรายไดเพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไป
๘. การควบคุ ม ดู แลของรั ฐ เมื่อไดรับ การจัดตั้ งขึ้น แลว ยังคงอยูในการกํากั บ ดูแลจากรัฐ เพื่ อ
ประโยชน และความมั่ น คงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมี อิส ระในการดํ าเนิ น งานของหนวยการ
ปกครองทองถิ่นนั้น ทั้งนี้มิไดหมายความวามีอิสระเต็มที่ทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระในการดําเนินการเทานั้น
เพราะมิฉะนั้นแลวทองถิ่นจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป
๒.๗.๒ ความสําคัญของการปกครองทองถิ่น
๑. การปกครองทองถิ่นถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเปนสถาบัน
ฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาที่พลเมือง อันจะนํามาสู
ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
๒. การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล
๓. การปกครองทองถิ่นจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง เพราะเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกในความสําคัญ ของตนเองตอทองถิ่น ประชาชนจะ
มีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไขปญหาของทองถิ่นของตน
๔. การปกครองท อ งถิ่ น สามารถตอบสนองความต อ งการของท อ งถิ่ น ตรงเป าหมาย และมี
ประสิทธิภาพ
๕. การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคต
๖. การปกครองทองถิ่นสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเอง
การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหหนวยการปกครองทองถิ่นดําเนินการ มีขอพิจารณาดังนี้
๑. เปนงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของทองถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตความเปนอยูของชุมชน ไดแก การจัดทําถนน สะพาน สวนหยอม สวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย เปน
ตน
๒. เปนงานที่เกี่ยวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย เชน งานดับเพลิง
๓. เปนงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ดานนี้มีความสําคัญตอประชาชนในทองถิ่นมาก เชน การ
จัดใหมีหนวยบริการทางสาธารณสุข จัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชรา เปนตน
๔. เปนงานที่เกี่ยวกับการพาณิ ชยทองถิ่น เปนงานที่หากปลอยใหประชาชนดําเนินการเองอาจ
ไมไดรับผลดีเทาที่ควรจะเปน จัดใหมีโรงรับจํานํา การจัดตลาดและงานตาง ๆ ที่มีรายไดโดยสามารถเรียกคาบริการ
จากประชาชน
องคปกครองสวนทองถิ่นเกิดขึ้นจากการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหมาทําหนาที่เพื่อใหบริการแก
ประชาชนในพื้นที่นั้นอยางทั่วถึง รวดเร็วและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งถือ
ไดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีความเปนอิสระจากรัฐที่จะเขามาแทรกแซงกิจการภายในเพราะเปนการระบุ

๕๐
ไวในรัฐธรรมนูญในการปกครองตนเองพรอมกันนั้นยังภาระหนาอีกมากมายในการพัฒนา แกปญหาความเดือนรอน
และความเปนอยูดีกินดีของประชาชนอีกดวย
๒.๗.๓ การกํากับดูแลและความเปนอิสระองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระบบการกํากับดูแลและความสัมพันธระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น ดูจะเริ่มมีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน อาจจะเรียกไดวาเปนปญหาที่สําคัญของ
การปกครองสวนทองถิ่น เพราะวาการปกครองสวนทองถิ่นก็กําเนิดมาจากรัฐบาล แตหัวใจสําคัญของการปกครอง
สวนทองถิ่น คือ ความเปนอิสระของทองถิ่นในบริหารจัดการ หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอิสระในการ
บริหารจัดการแลว การแกปญหาก็จะมีขั้นตอนที่มากขึ้น เกิดความไมคลองตัว และความไมยืดหยุนในการแกไข
ปญหา จุดแข็งของการปกครองทองถิ่นอาจจะลดนอยถอยลง แตเนื่องดวยประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยว ฉะนั้น ก็ยังมี
ความจําเปนที่จะตองมีการกํากับดูแลจากสวนกลาง ในขณะเดียวกันก็มีการกํากับดูแลการใชอํานาจในระดับพื้นที่
ดวย ฉะนั้นการกํากับดูแลจากสวนกลางจึงถือเปนเรื่องปกติในระบบการปกครองทองถิ่น แตประเด็นสําคัญคือจะ
กํากับดูแลอยางไรไมใหเขมงวดจนกระทั่งไปลดทอนความเปนอิสระของทองถิ่น และในขณะเดียวกันจะกํากับดูแล
อยางไรใหการใชอํานาจนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ๑๑๙
องคกรปกครองสวนทองถือวาเปนอิสระปราศจากการแทรกจากรัฐบาลกลาง สามารถปกครองตนเอง
ได มีอิสระทั้งทางการบริหาร การพัฒนา การเมือง และการใชทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่แนวคิดดังกลาวเปนการเปด
โอกาสให ป ระชาชนเขามามี สวนรวมในการกําหนดชะตาชีวิตของท องถิ่ น ตนเองซึ่งเปน ไปตามเจตนารมณ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดไวในมาตรา ๒๘๑-๑๙๐ ซึ่งจะนํามาเฉพาะ
มาตราที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล ดังตอไปนี้
มาตรา ๒๘๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถิ่นตาม
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการ ตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ ทองถิ่นใดมี
ลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัดตั้งเปนองคกรปกครอง สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๒ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่จําเปนและมี หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชน ในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม
และจะกระทบถึ งสาระสํ า คั ญ แห งหลั ก การปกครอง ตนเองตามเจตนารมณ ข องประชาชนในท อ งถิ่ น หรื อ
นอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไวมิได ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อเปน
แนวทาง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตาง ใน
ระดับ ของการพั ฒ นาและประสิ ทธิ ภ าพในการบริห ารขององคกรปกครองสว นท องถิ่น ในแตละรูป แบบ โดยไม
กระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น รวมทั้งจัดให
มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก
มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท องถิ่น มี สิ ทธิมีสว นรวมในการบริห ารกิจการขององค กรปกครองสว น
ทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาว ไดดวยในกรณีที่การ
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๑๑๙

สถาบันพระปกเกลา, การเสริมสรางระบบกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล, (กรุงเทพมหานคร: ส เจริญการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา คํานํา.

๕๑
กระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู ของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดให ประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และ
ในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอ จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นกอน การกระทํานั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได ทั้งนี้
ตามที่ กฎหมายบั ญ ญั ติ องค กรปกครองสวนท องถิ่ น ต องรายงานการดํ าเนิน งานตอประชาชนในเรื่องการจั ดทํ า
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
วรรคสาม ใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๖๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม
ตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมที่
อยูในเขตพื้นที่
(๒) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่
เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
(๓) การมี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณาเพื่ อ ริเริ่ม โครงการหรือ กิจ กรรมใดนอกเขตพื้ น ที่ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
(๔) การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ๑๒๐
องค การปกครองส วนท องถิ่น จะมีความเป น อิส ระในฐานะเปน นิ ติบุคคล เป น อิส ระในการบริห าร
จัดการในเรื่องตางๆที่อยูในขอบเขตการปกครองของตน นอกจากนี้การกํากับดูแลของภาครัฐที่จะตองควบคุมให
การบริหารเปนไปเพื่อผลประโยชนของประชาชนตามเจตนารมณในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ทั้งนี้การกํากับดูและ
นอกจากหนวยงานภาครัฐระดับสูงแลวภาคประชาชนก็สามารถที่เขาไปดูแลและกํากับการดําเนินกิจกรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกดวยแตตองอยูในกรอบแหงการบริหารเทานั้น ฉะนั้น การกํากับดูแลจึงเปนเรื่องที่
สามารถทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานไดอยางโปรงใส สามารถที่จะตรวจสอบได การบริหารจะตอง
เปดเผยทั้งงบประมาณ โครงการ แผนงาน และกิจกรรมตางๆ ซึ่งประชาชาชนทั่วไปสามารถของขอมูลดังกลาวได
อีกดวย
119

๒.๘ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
กั ญ ญา โพธิ วัฒ น ๑๒๑ ไดทํ าการศึก ษาวิจัย “ที ม ผูนํ าการเปลี่ย นแปลงในโรงเรีย นประถมศึก ษา:
การศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก” ผลการวิจัยพบวา ทีมผูนําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนมีลักษณะสําคัญคือ เปน
การรวมกันทํางานที่ไดรับมอบหมาย เปนงานบุกเบิกที่พยายามใหไดผลงานที่ดีที่สุด เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูแก
บุคคลอื่น การกอตัวขึ้นของทีมมีพื้นฐานมาจากการรักษาเกียรติประวัติของโรงเรียน และการตอบสนองนโยบาย
ตามสายงานบังคับบัญชา ทีมในโรงเรียนแบงออกเปน ๓ ระดับคือ ทีมระดับโรงเรียน ทีมระดับหัวหนางาน และทีม
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๑๒๐

๑๙๐.

๑๒๑

ดูเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดการปกครองทองถิ่น มาตรา ๑๘๑-

กัญ ญา โพธิวัฒ น, ทีมผูนําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา: การศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘).

๕๒
ระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้สมาชิกคนหนึ่งอาจเขาไปเปนสมาชิกของทีมไดหลายทีม เปาหมายของทีมคือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน และเปนแหลงเรียนรูของบุคคลอื่น สําหรับพฤติกรรมของทีมที่สําคัญคือการสรางวิสัยทัศนรวม
การรวมคิดรวมทํา การปฏิบัติงานไดเกินระดับปกติ การพึ่งพาและชวยเหลือกัน การแกปญหาและขจัดความขัดแยง
การตัดสินใจรวม และความไวตอการเปลี่ยนแปลง
ธงชัย สิงอุดม ๑๒๒ไดวิจัยเรื่อง“การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค 8”ผลการวิจัยพบวา การพัฒ นาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค8ตามหลักพุทธ
ธรรม ประกอบไปดวย ๒ หลักธรรม หลักธรรมแรกคือ ทุติยปาปณิกสูตร และหลักธรรมที่สอง คือ สังฆโสภณสูตร
พระสังฆาธิการมีการพัฒนาภาวะผูนําตามหลักธรรม ทุติยปาปณิกสูตร มีดังนี้ ประการแรก เปนพฤติกรรมของผูนํา
ที่ ค วรให ค วามสนใจในสมาชิ ก โดยผู นํ า ที่ ให ค วามสนใจแก ส มาชิ ก จะส งเสริ ม ขวั ญ และกํ า ลั งใจให เกิ ด ขึ้ น กั บ
บุคคลากรประการที่สอง เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนําที่ตองใหความสนใจกับการทําใหเปาหมายของงาน หรือของ
องคการประสบความสําเร็จ จะตองให ความสนใจในการทําใหเปาหมายและงานประสบความสําเร็จ โดยจะมีการ
กําหนดเปาหมายมาตรฐาน มีการมอบหมายงานรวมทั้งการผลักดันใหเกิดความสําเร็จ เหลานี้คือพฤติกรรมภาวะ
ผูนําที่มีประสิทธิภาพได
นครินทร แกวโชติรุง ๑๒๓ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก”พบวา
๑) รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ไดแก การปกครองแบบราชาธิปไตยซึ่งผูมีอํานาจสิทธิ์ขาด
แตเพียงผูเดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งอํานาจอยูในมือของชน
ชั้นสูงและมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีกสวนรูปแบบการปกครองใน
พระพุทธศาสนานั้นมีพัฒนาการโดยเริ่มตนจากพระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในฐานะธรรมราชา จนกระทั่ง
พระพุทธองคไดทรงมอบใหสงฆเปนใหญในการปกครอง จึงเปนรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) หลักการของการ
ปกครองแบบราชาธิปไตย ไดแก หลักธรรมตาง ๆ ซึ่งพระพุทธเจาตรัสแสดงไวจํานวนมากเพื่อเปนเครื่องเหนี่ยวรั้ง
ในการใชอํานาจของผูปกครอง เนื่องจากผูปกครองแบบราชาธิปไตยมีอํานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียวและหลักการ
ของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองที่สําคัญคืออปริหานิยธรรมซึ่งเปนหลักธรรมเพื่อสรางความ
สามัคคี และหลักธรรมอื่นๆที่เกี่ยวของกับผูปกครองสวนหลักการของการปกครองของคณะสงฆนั้นมีพระธรรมวินัย
เปนหลักการปกครองสําคัญซึ่งคณะสงฆจะตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดีภายใตกรอบแหง
พระธรรมวินัย
จิรายุ ทรัพยสิน ๑๒๔ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประชาธิปไตย: ในมิติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณี ศึกษาการปกครองท องถิ่ นจังหวัด สุรินทร” พบวา การปกครองส วนท องถิ่น สุรินทรใหความสําคัญ กับ การ
กระจายอํานาจที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นมากขึ้น ประชาชนในทองถิ่นรูจักตนเอง
และมี ค วามผู ก พั น ห ว งใยและต อ งการเข าไปมี ส ว นร ว มในการแก ป ญ หาท อ งถิ่ น เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ งสิ่ งเหล านี้ คื อ
กระบวนการเสริมสรางประชาธิปไตยใหเขมแข็งและพัฒนาในลําดับตอไป
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๑๒๒

ธงชัย สิงอุดม, การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๘, วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนาศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).
๑๒๓
นครินทร แกวโชติรุง, รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).
๑๒๔
จิรายุ ทรัพยสิน, การพัฒนาประชาธิปไตย: ในมิติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีศึกษาการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร, รายงานการวิจัย, (สุรินทร: ศูนยเครือขายการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ๒๕๔๕).

๕๓
เบญจ พ รพลธรรม ๑๒๕ไดศึ กษาวิจั ย เรื่อง “การจัดการความโปรงใสและการมี สว นรว มในบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” พบวา การจัดการความโปรงใสภายในองคกรและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลสัมฤทธิท์ ี่สงผลกระทบตอเปาหมายการใหบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ ไดแก การวางแผนและการกําหนดเปาหมายการบริหารงาน
ใหชัดเจนการจัดระเบียบดานขอมูลขาวสารการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการสาธารณะการ
สงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสการจัดการดานการบริหารของ
ผูนําองคกรที่มีความยุติธรรมโปรงใสและเขาถึงความเปนอยูของประชาชนในชุมชนและการมีระบบบริหารจัดการ
ความโปรงใสที่เปนรูปธรรมและมีกลไก สําหรับกลไกรูปแบบตัวชี้วัดการจัดการความโปรงใสประกอบดวยนโยบาย
ฝายบริหารการเปดเผยขอมูลขาวสารการสรางจิตสํานึกคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบการตรวจสอบระบบการใหบริการและผูรับบริการระบบโครงสรางในสวนการจัดการการมี
สวนรวมประกอบดวยมิติสังคมมิติทางเศรษฐกิจหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศิริวรรณพิทยรังสฤษฏและคณะ ๑๒๖ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสราง
เสริมสุขภาพ และขอเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอํานาจดานการสรางเสริมสุขภาพ” พบวา การสงเสริม
สุขภาพในประเทศไทย มีลักษณะเปนการจัดบริการสงเสริมสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข ใหประชาชนทั่วไปที่ไม
เปนโรคมีสุขภาพแข็งแรง เชน การใหสุขศึกษา ใหคนทั่วไปมีความรูในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
การสุ ขาภิ บ าลสิ่ งแวดล อ ม เป น ต น ภายหลังการส งเสริม สุข ภาพที่ ม าจากความหมาย Health Promotion มี
ความหมาย ๒ ลักษณะ ลักษณะแรกคือการจัดบริการโดยบุคลากรสาธารณสุขดังที่กลาวขางตน และ ลักษณะที่
สอง คื อกระบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมเพื่อทํ าใหป ระชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุ มป จ จัย กํ าหนด
สุขภาพและพัฒนาสุขภาพใหดีขึ้น ทั้งในคนปกติทั่วไปและผูที่เจ็บปวย การขยายบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสรางเสริมสุขภาพใหชัดเจน คือ เนนหนักไปในเชิงการจัดการสิ่งแวดลอมพื้นฐาน กลาวคือ การรักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการปองกัน
โรคและระงับโรคติดตอ แตกระนั้นก็ยังไมครอบคลุมบทบาทตามยุทธวิธี 5 ประการของการสรางเสริมสุขภาพใน
นิยามใหม สวนแผนปฏิบัติ การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) ฉบับที่ ๒ ไดผูกภารกิจการบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการรักษาพยาบาล
เบื้องตนไปพรอมงบประมาณ สถานีอนามัยและบุคลากรใหถายโอนให องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอม
ดําเนินการผานกระบวนการหลายขั้นตอนในการรับโอนสถานีอนามัย
อั มพร วงคโสภา ๑๒๗ ไดวิ จั ย เรื่อง “รูป แบบภาวะผูนํ าเชิงพุ ทธตามหลักสัป ปุ ริส ธรรมขององคก ร
ปกครองส วนทองถิ่น กรณี ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนอําเภอสันป าตอง จังหวัดเชีย งใหม” พบวาการนํ า
หลักสัปปุริสธรรมไปประยุกตใชในการบริหารงานของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับมาก
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๑๒๕

เบญจพรพลธรรม, การจัดการความโปรงใสและการมีสวนรวมในบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น, ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓).
๑๒๖
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ และคณะ, บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางเสริมสุขภาพและขอเสนอ
เชิงนโยบายเรื่องการกระจายอํานาจดานการสรางเสริมสุขภาพ, รายงานฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, ๒๕๕๓).
๑๒๗
อั ม พร วงค โสภา, รู ป แบบภาวะผู นํ า เชิ ง พุ ท ธตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรมขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).

๕๔
โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ๔.๒5เพราะประชาชนชาวอําเภอสันปาตองเปนชาวลานนาที่นับถือพระพุทธศาสนา
มาแต ส มั ย เวี ย งท า กานที่ มี อ ายุ ก ว า พั น ป แ ละมี วั ฒ นธรรม ประเพณี เก า แก ที่ ล ว นเป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
พระพุ ท ธศาสนาที่ สื บ ทอดมาถึ ง,ป จ จุ บั น รู ป แบบผู นํ าเชิงพุ ท ธตามหลั กสั ป ปุ ริส ธรรมมี ลํ าดั บ ขั้ น ตอนดั งนี้ คื อ
หลักการ จะตองบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม หลักการบริหารตามระเบียบขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหลักภาวะผูนําในการบริหารงาน กระบวนการ ตองปลูกฝงคานิยมที่พึงประสงค บทบาทที่พึงประสงคและเปน
ขาราชการสวนทองถิ่นที่ ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น และผลของรูปแบบผูนําเชิง
พุ ทธตามหลักสัป ปุ ริส ธรรมจะทํ าใหเกิดผูนําที่พึง ประสงคขององคการบริห ารสวนตําบล เปน ผูนําตน แบบที่มี
คุณลักษณะ ครองตน ครองคนและครองงาน
เยาวลัก ษณ สุต ะโคตร ๑๒๘ วิจัย เรื่อง “การพั ฒ นาภาวะผูนํ าของพนั กงานเทศบาล:กรณี สํ านักงาน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร” พบวา พนักงานเทศบาลที่เขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ผูนํา ภาวะผูนํา การพัฒนาภาวะผูนํา และมีเจตคติตอการใชภาวะผูนํา หลังการฝกอบรมดีกวากอนการฝกอบรม
และพนักงานเทศบาลทุกคนใหความสําคัญตอการศึกษาแนวทางการนําภาวะผูนํามาใชในการปฏิบัติงาน สงผลให
การปฏิบัติงานในหนาที่ไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ดานพฤติกรรมการใชภาวะผูนํา พบวา การใชภาวะ
ผูนําแบบมีสวนรวม, การใชภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูป, การใชภาวะผูนําแบบที่มีความสามารถพิเศษ, การใชภาวะ
ผูนําแบบเชิงกลยุทธ, การใชภาวะผูนําแบบผูใหบริการ โดยรวมนั้นในระดับที่มากทุกดาน
สมบั ติ กุ สุ ม าวลี ๑๒๙วิ จั ย เรื่อ ง“คุ ณ ลั ก ษณะของข าราชการไทยในทศวรรษหน าพบว า ป ญ หาของ
ขาราชการไทยที่สงผลตอการพัฒนา” ไดแกคานิยม ทัศนคติและแรงจูงใจในการรับราชการ รวมถึงความรู ทักษะ
และคุณ ลักษณะของขาราชการและขอเสนอแนะในการพั ฒ นาระบบราชการไทยในอนาคต ได แก การพั ฒ นา
โครงสรางแบบใหมโดยลดขนาดลงการใชระบบราชการอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบการพัฒนาภาพลักษณของระบบ
ราชการที่ทันสมัย(Re-Image) รวมถึง ระบบราชการถูกตรวจสอบมากขึ้นมีการเรียนรูที่ทันตอเหตุการณและการ
เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงระบบราชการที่ถูกการเมืองแทรกแซง
สืบวงศ กาฬวงศ ๑๓๐ วิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล” พบวา สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมรรถนะ 5 ดาน
ไดแก ๑) สมรรถนะการคิดเชิงยุทธศาสตร ๒) สมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสรางความ
รวมมือ ๔) สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะการพัฒนาบุคลากร ผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิง
การพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลพบวาประกอบดว ยตัวบงชี้เชิงพฤติกรรมและระดับ ความชํานาญ
ซึ่ง สามารถจําแนกระดับ สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล ออกเปน 5 ระดับ เรียง
จากสมรรถนะระดับสูงไปหานอย ไดแก ๑) ระดับตนแบบ ๒) ระดับผูสรางความเปลี่ยนแปลง ๓) ระดับนักพัฒนา
๔) ระดับผูแกปญหา ๕) ระดับผูปฏิบัติงาน
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๑๒๘

เยาวลักษณสุตะโคตร, การพัฒนาภาวะผูนําของพนักงานเทศบาล: กรณีสํานักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร,
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓).
๑๒๙
สมบัติ กุสุมาวลี, คุณลักษณะของขาราชการไทยในทศวรรษหนา, รายงานการวิจัย, (คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒).
๑๓๐
สืบวงศ กาฬวงศ, ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล, วิทยานิพนธรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๔).

๕๕
วีรพร เชื้ออ่ํา ๑๓๑ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นในการ
การศึ กษาขั้น พื้นฐานภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ” พบวา บุคคลากรในองคกรปกครองทองถิ่น มีความคิดเห็ นวา
ปจจัยดานโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด รองลงมาปจจัยดานสภาพแวดลอมและปจจัย
ดานองคกรองคกรปกครองทองถิ่นตามลําดับ สวน ๒. รูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ที่บงบอกถึงคุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดแก การมีสว นรว มในการบริห ารงานวิช าการ การมี
สว นรวมในการบริหารงานบุคคล การมีสวนรว มในการประเมินผล การมีสวนรวมในการบริหารงานทั่วไป การมี
สวนรวมในการบริหารงานงบประมาณ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวน
รวมในผลประโยชน โดยรูป แบบการมีส ว นรว มขององคก รปกครองทอ งถิ่น ในการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ในภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ที ่พัฒนาขึ้น มี ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี และตั วแปรทั้งหมดใน
รูปแบบสามารถอธิบายคาความแปรปรวนของการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดรอยละ ๔๑
กิ่งดาว จินดาเทวิน ๑๓๒ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาและวัฒนารูปแบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในจังหวัดอุตรดิตถ” พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยการวิเคราะหปจจัยหลักและการสกัดปจจัย พิจารณาคาไอเกน มากกวา ๑ ได ๗ ปจจัยหลักและตัวชี้วัดในแต
ละกลุมและแตละปจจัยมีหลักความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และผลการประชุมผูใหขอมูล
หลั ก สามารถพั ฒ นารู ป แบบการบริห ารกิจ การบ านเมือ งที่ดี สําหรับ อบต ในจังหวัด อุตรดิตถ ไดป จ จัย หลัก ๗
องคประกอบประกอบดวยปจัจัยหลักเดิม ๖ องคประกอบ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส
หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา ปจจัยหลักที่คนพบอีก ๑ องคประกอบ คือ หลัก
กัลยาณมิตรและผลจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการอบต ๒๔ อบต โดยใชปจจัยหลัก ๗ องคประกอบพบวา
โดยรวมแลวอบต ในจังหวัดอุตรดิตถมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยูในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อบต สามารถบริหารจัดการดานหลักความคุมคาไดในระดับคอนขางดี
สุทธิชัย หลอตระกูล ๑๓๓ ไดวิจัยเรื่อง “ปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง
สวนถิ่น ศึกษากรณี พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” พบวา รัฐจัดสรรสัดสวนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในป ดั งกล าวได เพี ยงรอยละยี่สิบสี่ จุ ดศู นยห าเท านั้น จึงทําให รัฐต องมาแกไข พระราชบัญ ญั ติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๐(๔) ใหเปนการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่น
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองถิ่น
แตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
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วีรพร เชื่ออ่ํา, การพั ฒ นารูปแบบการมี สวนรวมขององค กรปกครองสว นท องถิ่นในการจัดการศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยานิพนธดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓).
๑๓๒
กิ่งดาว จินดาเทวิน, การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบล(อบต) ในจังหวัดอุตรดิตถ, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฏีบัณฑิต, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร, ๒๕๕๒).
๑๓๓
สุทธิชัย หลอตะกูล, ปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นศึกษากรณีพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, วิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต, สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๔).

๕๖
รายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาล ไมนอยกวารอยละยี่สิบหา และโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา
โดยการจั ดสรรสั ดสว นที่ เป น ธรรมแกองคกรปกครองสว นทองถิ่น และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่นนั้น
อมร สุวรรณนิมิตร ๑๓๔ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อการพัฒ นาชุมชนนาอยู” พบวา ขอมูล เชิงประจักษพ บวา ลักษณะความนาอยูในบริบทชุมชนชนบทอีสาน
จําแนกได ๔ ดาน คือ ๑. ดานกายภาพ- สุขภาพชุมชน ๒.ดานเศรษฐกิจ ชุม ชน ๓. ดานวิถีชุม ชน และ ๔. ดา น
ผูนํา-การจัดการชุมชน สถานการณความนาอยูของชุมชนอีสานในภาพรวม ดานวิถีชีวิตชุมชน อยูในระดับปาน
กลาง ดานผูนําการจัดการชุมชนอยูในระดับสูง ระดับพลังอํานาจองคการบริหารสวนตําบลในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ดานตระหนักตอทองถิ่นอยูในระดับสูงชี้ใหเห็นวาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรพลังอํานาจ
ที่มีผลตอความนาอยู มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความสัมพันธระหวางตัวแปรพลังอํานาจกับนาอยู มี
ความสัมพันธเชิงบวก และผลการวิเคราะหสัมฤทธิ์อิทธิพล ๑. ตัวแปรทางตรง คือ การมีสวนรวมและเปน ตัวแปรที่มี
อิท ธิพ ลโดยรวมสูง สุด ๒. ตัว แปรที่มีอิท ธิท างตรงและทางออ ม คือ ความไวว างใจ กระบวนการรูข องกลุม
และการสรางทีมงาน ๓. ตัว แปรที่มีผลทางออม คือ ความยึดมั่นผูกพันตอองคการการประสานความรวมมือการ
สื่อสารที่มีประสิทธิผล
ศักดาพิ นิ จ ณรงณ ชาติโสภณ ๑๓๕ ไดวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหน โยบายการกระจายอํ านาจให แก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” พบวา ภาครัฐและสวนราชการที่เกี่ยวของยังไมมีความ
จริงจังและจริงใจตอการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่ควร นอกจากนี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติยัง
มีความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลไมชัดเจน หรือมีการอาศัยชองวางของระเบียบกฎหมายในการยืดเวลาการถาย
โอนภารกิจออกไป ผลของการกระจายอํานาจตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไมเห็นผลมากนัก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การมีงานทํ า ตามตอ งการ การลดรายจาย การลดการกูห นี้ยื มสิ น การชําระคื น หนี้ สิน และการมีเงิน ออม
สําหรับดานการมีสวนรวมของประชาชน สวนมากยังไมมีบทบาทในการเขารวมเสนอปญหาหรือความคิดเห็น การ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกั บการพั ฒ นา การเขารวมกิ จกรรมการพั ฒ นา การแกไขป ญหาชุมชน การประเมิ นผลการ
พัฒนา และการปรับปรุงการตั้งกระทรวงทองถิ่นขึ้นเพื่อเปนหนวยงานที่จะชวยสนับสนุนงานในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของเทศบาลใหมีการบริหารงานแบบเป ดและมีการประชาสัมพัน ธ
พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็นสาธารณะมากขึ้น
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อมร สุวรรณนิมิตร, รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจองคการบริหารสวนตําบลเพื่อการพัฒนาชุมชนนาอยู,
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต, สาขาพัฒนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๖), หนา ๑- ๒.
๑๓๕
ศักดาพินิจ ณรงณชาติโสภณ, การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบันทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙).

บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําใน
จังหวัดเลย” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) ระหวางการวิจัย เชิง
คุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัย
เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยการสํ า รวจ (Survey Research) ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
ดังตอไปนี้

๓.๑ รูปแบบการวิจัย

การวิจัยนี้เปนแบบการวิจัยผสานวิธี (Mix Methodology Research) ระหวาง การ
เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research Methodology) และการวิจัย เชิงปริม าณ (Quantitative
Research Methodology) โดยผูวิจัยไดกําหนดไว ๒ รูปแบบ ไดแก
๓.๑.๑ กลุมผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับปญหาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเลย
ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๒ทาน นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑๔
ท าน ตั วแทนผู นํ าชุ มชน จํ า นวน ๕ รูป /คน ผูแทนอาสาสมั คร จํานวน ๕ รูป /คน ตั วแทนจาก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จํานวน ๒ รูป/คน และผูมีความรูทางดานรัฐศาสตรจํานวน ๒ รูป/คน
รวมทั้งหมด ๓๐ คน
๓.๑.๒ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ (Survey Research) โดยใช แ บบสอบถาม
ประชากรที่กําหนดครั้งนี้ ไดแก ประชากรในจังหวัด เลยจํานวน ๑๗ แหง จํานวน ๑๑๙, ๙๖๘ คน
แบงเปน องคการบริหารสวนจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย ที่วาการอําเภอเมืองเลย ตําบลกุดปอง
ตําบลเมือง ตําบลนาออ ตําบลกกดู ตําบลน้ําหมาน ตําบลเสี้ยว ตําบลนาอาน ตําบลนาโปง ตําบลนา
ดินดํา ตําบลน้ําสวย ตําบลชัยพฤกษ ตําบลศรีสองรัก ตําบลกกทอง

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ/ประชากรและกลุมตัวอยาง
๓.๒.๑ กลุ ม ผู ให ข อ มู ล สํ า คั ญ ด านการสั ม ภาษณ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) จาก
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้น ที่ในเขตพื้นที่
จังหวัดเลย ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๒ ทาน นายกเทศมนตรี จํานวน ๕ ทาน
นายกองคการบริหารสวนตําบล ๑๔ ทาน สถาบันทางการเมืองระดับทองถิ่นที่เกี่ยวของ จํานวน ๔
ทาน และผูมีความรูทางดานรัฐศาสตรจํานวน ๕ ทานรวมทั้งหมด ๓๐ คน

๕๘
๓.๒.๒ ประชากรและกลุมตัวอยางเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดกําหนดสําหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใชแบบสอบถามประชากรที่กําหนดครั้งนี้ ไดแก กลุมประชากรที่เ ขามาใชบ ริห ารองคกร
ปกครองสว นทองถิ่น ในจัง หวัด เลยออกจํานวน ๑๗ แหง จํานวน ๑๑๙, ๙๖๘ คนแบงเปน อําเภอ
เมืองเลย ๑และองคการบริหารสวนตําบล ๑๔ แหง โดยใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธี Yaro
Yamane (1967)๒ ได กลุ มตั ว อย างจํานวน ๔๐๐ คน ซึ่งผู วิจั ยได กําหนดการแจกแบบสอบถามจาก
ประชาชนที่มาใชบริการในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑๗ อปท/ละ ๒ อําเภอ/ละ ๑๗ อปท
อปท/ละ ๑๐ ชุด ดังนี้
ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
การคํานวณขนาดของตัวอยาง (Sample size) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยคํานวณโดยใช
สูตรคํานวณของ Taro Yamane๓ ดังนี้
0

N

n

๑ + N(e)๓
เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e

= ความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง

ซึ่งกําหนดใหมีความคาดเคลื่อนรอยละ ๕ หรือ ๐.๐๕
ผลการคํานวณขนาดตัวอยางของประชากรที่เ ขา มาใชบ ริห ารองคก รปกครองสว น
ทองถิ่นในจังหวัดเลยออกจํานวน ๑๗ แหง มีจํานวนทั้งหมด ๑๑๐, ๑๓๘ คน
๑๑๙, ๙๖๘
แทนคา n =
= ๓๙๙
๑๑๙, ๙๖๘(๐.๐๕)๒
ทั้ งนี้ เพื่ อให เกิดความสะดวกแกการคํานวณและตัวอยางที่ไดส ามารถเป น ตัวแทนของ
ประชากรไดอยางสมบูรณ จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ ตัวอยาง

๑

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเลย, จํานวนประชากรและผูมีสิทธิเลือกตั้ง,
[ออนไลน ], แหล ง ข อ มู ล : http://www2.ect.go.th/about.php?Province=chanthaburi&SiteMenuID=731
[๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๖]
๒
Yaro Yamane (1967), อางใน ธานินทร ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหของมูลทางสถิติดวย
SPSS, (กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอารแอนดดี,๒๕๕๒), หนา ๔๘ – ๔๙.
๓
Yamane,T. Statistics : An Introductory Analysis.(3 rd ed.). Singapore : Times Printers
Sdn.Bhd, 1973.

๕๙
ตารางที่ ๓.๑
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการแจกแบบสอบถาม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
จังหวัด/ประชากรที่มี
สิทธิเลือกตั้ง

รูปแบบองคการ
ปกครองทองถิ่น

จํานวน
ประชากรที่มี
สิทธิเลือกตั้ง

กลุมตัวอยาง
(คน)

แจกแบบสอบถาม
ในจังหวัดเลย ๑๗
อปท.

๖๙,๐๐๐

๒๓๔

๓ อปท.

๕๐,๙๖๘

๑๖๖

๑๔ อปท.

๑๑๙,๙๖๘ คน

๔๐๐

๑๗ อปท.

องคการบริหาร
สวนจังหวัดเลย
จังหวัดเลย

เทศบาลเมืองเลย
ที่วาการอําเภอ
เมืองเลย
องคการบริหาร
สวนตําบลในเขต
พื้นที่จังหวัดเลย
๑๔ แหง

รวมประชากร

๓.๓ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
วิจัยไดแก

สําหรับเครื่องมือการวิจัยที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดตามระเบียบวิธี

๓.๓.๑ เครื่องมือการวิจัยแบบการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ไดแก
เครื่องมือแบบการสัมภาษณที่ไมมีโครงสรางซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปดให นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด จํานวน ๒ ทาน นายกเทศมนตรี จํานวน ๕ ทาน นายกองคการบริหารสวนตําบล ๑๔ ทาน
สถาบันทางการเมืองระดับทองถิ่นที่เกี่ยวของ จํานวน ๔ ทาน และผูมีความชํานาญทางดานรัฐศาสตร
จํานวน ๕ ทานรวมทั้งหมด ๓๐ คน ผูวิจัยสรางขึ้นจากขอมูลที่ไดจากขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการลง
พื้ น ที่ จากการสั งเกต การสั มภาษณ การประชุม กลุมยอยรวมกับ ผูนําและตัว แทนประชากรกลุม
ตั ว อย า ง และข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ได จ ากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย โดยผูนําและประชาชน

๖๐
กลุมตัวอยางไดใหคําสัมภาษณอยางอิสระทางความคิดและแนวคิดการสงเสริมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนใหมากที่สุด
๓.๓.๒ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ(Survey Research) โดยผูวิจัยไดกําหนดการ
แจกแบบสอบถามซึ่งประกอบ ๓ สวนใหญ ๆ ไดแก ๑) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ๒)
แบบสอบถามที่ประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการศึกษาเพื่อการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย จํานวนกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน
๓.๓.๓ ผูวิจัยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ เพื่อสอบถามขอมูลทั่วไป ทักษะการตอบ
ข อ ซั ก ถามเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ท างการเมื อ งและการมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมอํานาจและโครงอํานาจหนาที่ของผูนําในทองถิ่น เพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณ
โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
๑) ศึกษาขอมูลจากการลงพื้นที่วิจัยพื้นฐานจาก เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
ผู ให ข อมู ล และศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เกี่ย วขอ งเกี่ย วกั บ การเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมทางการเมือ งและ
โครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย
๒) คัดเลือกประเด็นคําถามที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของเนื้อหาการ
วิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย
๓) จั ด ทํ า ร า งแบบสอบถามโดยแบ ง แบบสอบถามมี ลั ก ษณะสอดคล อ งกั บ
แบบสอบถามความตองการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางของผูนําของกลุมตัวอยาง โดยมี
ประเด็นที่ตองการศึกษา แบงออกเปน ๓ ประเด็นสําคัญ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ประเด็นที่ ๒ การสํารวจความรูและทักษะดานการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
และโครงสรางของผูนําในจังหวัดเลย
ประเด็นที่ ๓ ความตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานโครงสราง
และอํานาจของผูนําในจังหวัดเลยในประเด็นตางๆดานการมีสวนรวมของประชาชน สังคม การเมือง
สิง่ แวดลอมและวัฒนธรรม
๔) นํ าร า งแบบสอบถามเสนอผู เชี่ ย วชาญจํ า นวน ๕ คนเพื่ อ ตรวจสอบให
ขอเสนอแนะหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) และนําไปทดลองใชกับกลุมประชากรจํานวน
๑๐ คน เพื่อหาจุดบกพรองดานการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งแบบสอบถามที่คลอบคลุม
และเหมาะสมกับบริบทของกลุมตัวอยางในพื้นที่เปาหมาย
๕) ปรั บ ปรุ งแก ไขแบบสอบถามตามคํ าแนะนํ าของผู เชี่ ย วชาญแล วนํ าเสนอ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยอีกครั้ง แลวนําไป
ทดลองใชกับกลุมประชากร กอนนําแบบสอบถามฉบับปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปใหกลุมตัวอยางตอบ

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการศึกษา
แตละขั้นตอนดังนี้

๖๑
ขั้น ที่ ๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ““การเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรม
ทางการเมื องและโครงสรางอํ านาจผู นํ าในจั งหวัด เลย” ขององคก รปกครองสว นทอ งถิ ่น ”และ
ประเด็นที่เกี่ยวของ
ขั้นที่ ๒ การสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓๐ รูป/คน เพื่อสังเคราะหขอมูล
ที่เกี่ยวสภาพปญหา“การเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัด
เลย” และร างแนวทางการพัฒ นาการมีส ว นรว ม“การเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมทางการเมื องและ
โครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”
ขั้นที่ ๓ นําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณเจาะลึกมาสังเคราะหเพื่อสราง
เป น แบบสอบถามการวิจั ยที่ เหมาะสมกับ การเปลี่ย นแปลงวัฒ นธรรมทางการเมืองและโครงสราง
อํานาจผูนําในจังหวัดเลย
ขั้นที่ ๔ การตรวจสอบข อมูลและ“การเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมทางการเมื องและ
โครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย” ที่ผูวิจัยไดสังเคราะหพรอมกับการแจกแบบสอบถามวาสามารถ
นําไปการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลยไดอยางไร
ขั้นที่ ๕ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเรื่อง“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจ
ผูนําในจังหวัดเลย” ผูวิจัยไดกําหนดการเก็บขอมูลตามลักษณะของชนิดของเครื่องมือดังนี้
๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไดแก ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดเลยจํานวน ๓๐ คน โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณ เจาะลึกแบบที่ไมมีโครงสราง
คํ าถามเพื่ อเป ด โอกาสให ผู เชี่ ย วชาญได แสดงแนวการเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและ
โครงสรางอํานาจผูนําไดอยางเต็มที่ ซึ่งผูวิจัยจะสงหนังสืออยางเปนทางการโดยคํารับรองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอเขาสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดวยตนเองพรอมกับสงบริบทเนื้อหาตางๆที่ใชในการสัมภาษณลวงหนา และจะกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ สวนในขณะการสัมภาษณผูวิจัยจะขออนุญาตจากผูเชี่ยวชาญใชเครื่องบันทึกเสียง และกลอง
บันทึกภาพนิ่ง
๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลแบบการแจกแบบสอบถาม ไดแก ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําใน
จังหวัดเลย เลยและขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากกลุม ประชากรที่
เขามาใชบ ริห ารองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในจังหวัดเลย จํา นวน ๑๗ แหง จํานวน ๑๑๙,๙๖๘
คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล

การวิ เ คราะห ต ามลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ซึ่ ง สามารถแบ ง ออกได จํ า นวน ๒
เครื่องมือที่มีการวิเคราะหขอมูลแตละประเภท ดังนี้
๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

๖๒
ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหขอมูลสามดาน (Triangulation Method) คือตรวจสอบความ
แตกตางของผูใหขอมูลหลัก ความแตกตางของเวลาที่ไดขอมูล และความแตกตางของสถานที่ ที่ได
ขอมูลเกี่ยวกับ “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”
เมื่ อตรวจดูแลวปรากฏวาขอมู ลเป นไปในทิ ศทางเดีย วกัน หรือสอดคลองกั น จึ งนํ ามาวิเคราะหเชิ ง
เนื้ อ หา (Content Analysis) เพื่ อตอบโจทยวิจัย และวัตถุ ป ระสงค ของการวิจั ย รวมกับ ขอมู ล เชิ ง
ปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกวา “การตรวจสอบ
ขอมูลสามดาน ๔ (Triangulation)” โดยแบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก ๑) การตรวจสอบดานขอมูล
(data triangulation) ๒) การตรวจสอบด า นผู วิ จั ย (Investigator Triangulation) และ ๓) การ
ตรวจสอบดานทฤษฎี (Theory Triangulation) ดังนี้
๑) การตรวจสอบดานขอมูล (Data Triangulation)จะเนนการตรวจสอบขอมูลที่
ได ม าจากแหล ง ต า งๆ นั้ น มี ค วามเหมื อ นกั น หรื อ ไม ซึ่ งถ า ทุ ก แหล งข อ มู ล พบว า ได ข อ ค น พบมา
เหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
๒) การตรวจสอบดานผูวิจัย(Investigator Triangulation) จะเนนการตรวจสอบ
จากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลตางคนกันวาไดคนพบที่เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซึ่งถาผูวิจัยหรือผู
เก็บขอมูลทุกคนพบวาขอคนพบที่ไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
๓) การตรวจสอบดานทฤษฎี(theory triangulation) จะเนนการตรวจสอบวาถา
มีการใชทฤษฎีที่หลากหลายแลว ขอมูลที่ไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถาผูวิจัยพบวาไมวาจะ
นําทฤษฎีใดมาใช ไดขอคนพบที่เหมือนกัน แสดงวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมามีความถูกตอง
๔) การตรวจสอบดานวิธีรวบรวมขอมูล(Methodological triangulation) คือ การ
ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆกันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการ
ซักถาม พรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย
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๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และประชาชน
ผูมาใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย โดยใชการวิเคราะหทางสถิติโดย
ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามเกณฑการตัดสินระดับความคิดเห็นสําหรับการตอบ
ที่เปนการตอบที่เปนมาตรประมาณคา ๕ ระดับ ๕ เพื่อนําขอมูลดังกลาว
สําหรับเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบมาตรสวนประมาณคาใชแนวทางนี้
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ กลุมตัวอยางมีความเห็นวา เห็นดวยนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ กลุมตัวอยางมีความเห็นวา เห็นดวยนอย
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ กลุมตัวอยางมีความเห็นวา เห็นดวยปานกลาง
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๔ สุ ภ างค

จั น ทวานิ ช , วิ ธีก ารวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ, (กรุ งเทพมหานคร: สํ านั ก พิ ม พ แ ห งจุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑๒๘-๑๓๐.
๕
สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมดาเพรส
, ๒๕๔๘), หนา ๒๓๐.

๖๓
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ กลุมตัวอยางมีความเห็นวา เห็นดวยมาก
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ กลุมตัวอยางมีความเห็นวา เห็นดวยมากที่สุด
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเชิงปริมาณ
การดําเนินการสรางแบบสอบถามเชิงปริมาณ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมทาง
การเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย” ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
๑. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ“การเปลี่ยนแปลง
วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและโครงสรางอํานาจผู นํ าในจั งหวั ด เลย”เพื่ อ รวบรวมเนื้ อ หาสาระจาก
การศึกษาคนควาที่ไดมาดังกลาวมากําหนดเปนกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปน
ขอมูล ในการสรางแบบสอบถามแลวรางแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาวิจัย
๒. ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ“การเปลี่ยนแปลง
วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและโครงสรางอํ านาจผู นํ าในจังหวั ด เลย”โดยแบบสอบถามเป น คํ าถาม
ประเภ ทคํ า ถามป ด (Close-ended Question) และประเภ ทคํ า ถามเป ด (Open - ended
Question) ประกอบกันซึ่งผูวิจัยไดดัดแปลงเครื่องมือจากแบบสอบถามที่ไดเคยผานการตรวจสอบหา
คาความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย ในส ว นของ
แบบสอบถามดําเนินการดังนี้
๑) นํ า แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ “การเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและ
โครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”ที่ไดดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัยตรวจสอบ แนะนํา
เพิ่มเติม ปรับ ปรุงแกไขสํานวนภาษา และตัดขอความที่สื่อความหมายที่ไมชัดเจนออกไปเพื่อใหได
ขอความที่สื่อความหมายชัดเจน เขาใจงายตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยยิ่งขึ้น
๒) การหาความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) นําแบบสอบถามเรื่อง
“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”ที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน ๕ ทานพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา ความชัดเจนของแบบสอบถาม และให
ขอเสนอแนะเพื่อทําการแกไขใหดีขึ้นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( content validity )
ผู วิ จั ย หาดั ช นี ค วามสอดคล อ งของข อ คํ า ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค (Index of Item – Objective
Congruence : IOC ) มีสูตร ๖ ดังนี้
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∑R

IOC

=

เมื่อ

IOC

=

N

= จํานวนผูเชี่ยวชาญ

N

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค

∑ R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

๖

สงศรี ชมภูวงศ, การออกแบบการวิจัย, (นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช,
๒๕๔๘), หนา ๓๑.

๖๔

วัด
วัด

โดยกําหนดคะแนนสําหรับการพิจารณาขอคําถามแตละขอ ดังนี้
ให + ๑ ถาแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคที่ตองการวัด
ให ๐ ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคที่ตองการ
ให - ๑ ถาแนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคที่ตองการ

โดยออกแบบสํารวจใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอคําถามแตละขอในเครื่องมือวัดการคํานวณ
คา IOC ไดเทากับ ๐.๕
๓) หลังจากนั้นดําเนินการ ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเรื่อง “การพัฒนาการมีสวน
รวมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยระดับทองถิ่นของประชาชนในจังหวัดเลย” ตามคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
๔) การหาความเชื่ อ มั่ น (Reliability) นํ า แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งแก ไขแล ว ไป
ทดลองใช ( Try –out ) กับ“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําใน
จั ง หวั ด เลย”ซึ่ ง ไม ใ ช ก ลุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน ๓๐ คน เพื่ อ หาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alfa Coefficient) ของครอนบาค ๗ (Cronbach)
โดยไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ ๐.๐๕
๕) ปรับ ปรุงแก ไขแบบสอบถามการศึกษาเรื่อง“การเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมทาง
การเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”ที่ไดทดลองใชและปรึกษารวมกับคณะกรรมการ
ผูวิจัยเพื่อใหไดแบบสอบถาม ที่สมบูรณพรอมนําไปใชกับประชากรศึกษา
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๗ยุทธ ไกยวรรณ, พื้นฐานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสนการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๑๗๔.

บทที่ ๔
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนํ าใน
จังหวัดเลย” ผูวิจั ยได ศึกษาเพื่ อตอบคําถามการวิจั ยดังตอไปนี้ คื อ เพื่ อศึกษาหลักการบริห ารและ
โครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําทองถิ่นในจังหวัดเลย เปนอยางไร เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองภายใตโครงสรางอํานาจผูนําทองถิ่นในจังหวัดเลย และ เพื่อ
วิเคราะหคุณคาของการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจของผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย เปนอยางไร ซึ่งไดนําหลักการเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําของผูบริหารวามีความเกี่ยวเนื่องอยางไร และเพื่อเสนอ
แนวการพัฒนารูปแบบการบริหารของผูนําที่พึงประสงคของผูบริหารในจังหวัดเลย การวิเคราะหเนื้อหา
เชิงคุณภาพผูวิจัยไดเลือกเทคนิคการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเป นการจําแนกขอมูล การสรุปแบบ
อุปนัย และการวิเคราะหหาเหตุและผลที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
จังหวัดเลย

๔.๑.๑ สภาพทั่ วไปของการบริหารและโครงสรางอํ านาจทางการเมืองของผู นํ าใน

๑) สภาพทั่วไปของพื้นที่ในการศึกษาวิจัย
ลั กษณะทั่ วไปขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นในจั งหวั ดเลย จะเห็ น ได วา องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือไดวาเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และองคการบริหารสวนตําบลอีก ๑๔ แหงในเขตพื้นที่อําเภอ
เมื องเลย ซึ่ งเป น พื้ น ที่ ที่ นั ก วิจั ย ได ทําการวิจัย ทั้งทางดานวัฒ นธรรมขององค การ ลักษณะการอยู
ร ว มกั น ของบุ ค ลากรและผู นํ า องค ก รภายในองค ก รแต ล ะแห ง เพื่ อ ให ท ราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางของผูนํ าตามความเป น จริงที่ พึงจะมีและเห็ น เปน รูป ธรรม ตามสภาพความเป น จริงของ
ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จังหวัดเลยถือเปนจังหวัดหนึ่งที่อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ประชากรสวนใหญยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทําใหทราบไดวาประชาชนสวน
ใหญ ในพื้น ที่ฐานะทางเศรษฐกิจยังมีความยากจนอยู เพราะผลผลิ ตที่ ไดยังเปน การทํ าเพื่อเลี้ ยงชีพ
ไมไดทําเพื่อการคาขาย
ประชาชนในพื้ น ที่ จึ งไมให ค วามสนใจเกี่ ย วกับ การเมื อ งการปกครองของผูนํ า ใน
ทองถิ่นมากเทาที่ควรจึงสงผลทําใหเกิดชองวางระหวางหนวยงานของรัฐกับภาคประชาชนเกิดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมเกิดขึ้น ผลที่ตามมาจึงเปนวัฒนธรรมโดยปริยายจึงทําใหเกิดสังคมความเหลือมล้ํา
ทางสั งคมทุ กยุ คทุ กสมั ย เช น ข าราชการ นักการเมื องท องถิ่น ยังมองประชาชนเปน ขี้ขาอยู สว น

๖๗
ประชาชนก็มองขาราชการหรือนั กการเมืองเปนเจานายตลอดเสมอมา ทํ าใหขอมูลบางอยางที่ เป น
ความจริ งจากประชาชนก็ จ ะถู ก บิ ด เบื อนลดถ อ ยลงเป น ไปตามลํ าดั บ กล าวได วา ข อมู ล ทางด าน
โครงสรางอํานาจของผูนํา จึงเปนวัฒนธรรมแบบเดิมๆ ยึดหลักอุปถัมภ ระบบอาวุโส คนรุนใหมที่มี
ความรูความสามารถยังไมมีเวทีการแสดง ฉะนั้น ในบทนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหแบบตรงไปตรงมาเพื่อใหได
ขอมูลที่เปนจริงใหมากที่สุด
๒) สภาพทั่วไปของการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
การเก็บรวบรวมวิจัยในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย และองคการ
บริหารสวนตําบลทั้ง ๑๔ แหงในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเลย พบวา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญจะเปนขาราชการ
ชั้นผูใหญระดับ ซี ๗ไปจนถึง ผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูบังคับบัญชาเหลาบรรดาขาราชการทั้งหมดใน
จังหวัด ซึ่งมีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีถึงปริญญาโทสวนใหญ สวนอายุราชการพบวามีตั้งแต ๕
ป ถึ ง ๔๐ ป และผู เ ชี่ ย วชาญทั้ ง หมดเป น คนในพื้ น ที่ เ กื อ บทั้ ง หมดมี ส ว นน อ ยที่ เป น คนต า งถิ่ น
ตัวอยางเชน ผูวาราชการจังหวัดเลยก็เปนคนจังหวัดเลยโดยกําเนิด จึงทําใหรูถึงวัฒนธรรมตางๆใน
จังหวัดเลยคอนขางงายและรูถึงความละเอียดจากผูรูโดยตรง ฉะนั้น การเก็บรวบขอมูลการวิจัยทําให
ผูวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลไดงายเพราะสวนใหญจะอยูในสายอาชีพเดียวกันทั้งหมด สวนขอมูลจากการ
สัมภาษณประชาชนผูมีความเชี่ยวชาญทางดานการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม ทานไดใหความ
เมตตาอนุ เคราะหแกผูวิจัยอยางมากซึ่งอยูในฐานะคนรูจักมั กคุนที่ รูจักกัน มากอน แตทานเหล านี้ ก็
พรอมที่จะใหขอมูลอยางเต็มที่ แตดวยการเดินทางดวยระยะไกล ๆ ทําใหเกิดอุปสรรคบางเล็กนอย
ประกอบทั้งภาระกิจการออกพื้นที่ของผูวิจัยในการปฏิบัติงานทําใหเกิดความลาชาไปมาก แตกระนั้น
การวิจัยครั้งนี้ทําใหเห็นวา ผูเชี่ยวชาญทั้งหมดไดตระหนักถึงความสําคัญอยางมากตอการนําหลักธรรม
มาใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันเปนการยกระดับการปฏิบัติหนาที่ใหกับเจาหนาที่
ขาราชการชั้นผูนอยรวมไปถึงประชาชนที่อยูในพื้ นที่การดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะ
ปกป อง และขจัดปญ หาตาง ๆที่ เกิดในรอบ ๆ จังหวัดเลยและพื้ น ที่ใกลเคียงในหลายๆอําเภอที่อยู
ใกลเคียงกันเชน อําเภอ วังสะพุง อําเภอทาลี่ อําเภอเชียงคาน อําเภอนาดวง เปนตน โดยเฉพาะซึ่ง
ตองดูแลความรับผิดชอบในหลายพื้นที่ แตดวยนโยบายของผูบังคับบัญชามีความพยายามที่จะสงเสริม
ให เจาหน าที่ ขาราชการทุ กชั้นไดป รับ เปลี่ยนการพั ฒ นาตนเองไปสูการรับ รองดานพฤติกรรมที่มีอยู
ภายในองคกร และใหความสําคัญตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของการปฏิบัติหนาที่ตอประชาชนผูมา
รับบริการ เชน การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ใหมีการยึดมั่นในศีลธรรม ดําเนินชีวิตดวย
ความเปนอยูที่เรียบงาย ประหยัด และการทํางานเปนทีมและมีเอกภาพในหนวยงานอยางเขมแข็ง
นอกจากนี้ยังมองไปถึงการพัฒนาศักยภาพทางกายดวยการสงเสริมการออกกําลัง และการดูแลสุขภาพ
เปนประจํา การมีความมั่นคงในการักษาศีลในทางพระพุทธศาสนา การฝกจิตใหมีความเขมแข็ง และ
ทนตอสภาวะแรงกดดันจากการปฏิบัติหนาที่ และการสงเสริมดวยความรูทางทั้งทางโลกและทางธรรม
ให มีความรูที่พรอมจะปฏิบัติห นาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพที่ป ระกอบดวยคุณ ธรรมสําหรับการเป น
ขาราชการสวนทองถิ่นที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเขาสู
ยุคไทยแลนด ๔.๐ตอไป
๔.๑.๒ การจํ า แนกสภาพป ญ หาทั่ ว ไปการพั ฒ นาศั ก ยภาพของเจ า หน า ที่ อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

๖๘
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบเจาะลึกจํานวน ๓๐ คนเกี่ยวกับประเด็นสภาพปญหา
ทั่วไปการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผูเชี่ยวชาญประกอบดวย ๑)
กลุมผูบริหารทองถิ่น ประกอบดวยผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน ๕ คน ผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน ๕ คน และผูบริหารเทศบาลเมืองจํานวน ๑๐ คน และ ๒) กลุมประชาชนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญทางดานวัฒนธรรมและการเมือง จํานวน ๕ คน ขาราชการบํานาญทางดานการ
ปกครองจํ านวน ๕ คน รวมทั้ งหมด ๓๐ คน ผลการสั มภาษณ พบสภาพป ญ หาทั่ ว ไป จํานวน ๒๔
สภาพปญหา ไดแก ๑.การจัดหลักสูตรอบรมไมคอยเหมาะสม ๒.การไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพล
เรือน ๓. ความไมพรอมทางดานรางกายและจิตใจ ๔. ขาดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ๕. ขาด
งบประมาณ ๖. ขาดกําลังภาคพื้นที่ปฏิบัติหนาที่ตามพื้นที่ที่ไดรับหมอบหมาย ๗. ขาดเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ๘. สภาพพื้นที่บางแหงยังหางไกลความเจริญ ๙.ความแตกตางระหวางสภาพ
พื้ น ที่ การปฏิ บั ติ งาน ๑๐. พื้ น ฐานการปฏิ บัติไมเหมือนกัน ๑๑. ขาดการปรับ ตั วและพฤติ กรรมให
เหมาะสมกับพื้นที่ ๑๒. ความพรอมทางจิตใจมีความแตกตาง ๑๓. ความกังกลที่มีตอโรคภัย ๑๔. ขาด
ความมั่นใจในตนเอง ๑๕. ขาดความพรอมและการตื่นตัว ๑๖. ขาดทักษะทางดานการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สาร ๑๗. ขาดระบบการสื่ อ สารที่ ดี ๑๘. ขาดประสบการณ แ ละทั ก ษะที่ ดี ๑๙. การ
เปลี่ยนแปลงความคิดยาก ๒๐. ขาดการปรับตัวในวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศเพื่อนบาน ๒๑.
ขาดการเรียนรูหรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม ๒๒. ขาดความเขาใจในเรื่องของไทยแลนด ๔.๐ ๒๓. ขาด
การประชาสัมพันธเกี่ยวระหวางหนอยงานภายในกับภายนอก และ๒๔. ขาดการสงเสริมการเรียนรู
อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่การทํางาน
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพปญหาทั่วไปการพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๒๔ ปญหา ซึ่งทางผูวิจัยไดกําหนดจําแนกกลุมสภาพ
ปญหาการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวจํานวน ๔ กลุมใหญที่สอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพ
ตามหลักคุณธรรม ไดแก
กลุมที่ ๑. สภาพปญหาทางกาย ประกอบดวย ๙ ปญหา ไดแก ๑.การจัดหลักสูตร
อบรมไมคอยเหมาะสม ๒.การไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากแบบพฤติกรรมของพลเรือน ๓. ความไม
พรอมทางดานรางกาย และจิตใจ ๔. ขาดความสมดุลของรางกาย ๕. ขาดงบประมาณ ๖. ขาดกําลัง
ภาคพื้นที่ปฏิบัติหนาที่ตามพื้นที่ที่ไดรับหมอบหมาย ๗. ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ปฏิบัติหนาที่การทํางานและขาดทักษะการบํารุงรักษาเครื่องใชเทคโนโลยี ๘. สภาพพื้นที่บางแหงยัง
หางไกลความเจริญ และ๙.ความแตกตางระหวางสภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน
กลุมที่ ๒. สภาพปญหาดานคุณธรรม ประกอบดวย ๒ ปญหา ไดแก ๑. พื้นฐานการ
ปฏิบัติไมเหมือนกัน และ๒. ขาดการปรับตัวและพฤติกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่
กลุมที่ ๓. สภาพปญหาทางจิตใจประกอบดวย ๖ ปญหา ไดแก ๑. ความพรอมทาง
จิต ใจมีความแตกตาง ๒. ความกังกลที่มีตอโรคภั ย ๓. ขาดความมั่นใจในตนเอง ๔. ขาดระบบการ
สื่อสารที่ดี ๕. ขาดทักษะทางดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ๖. ขาดความพรอมและการ
ตื่นตัว

๖๙
กลุ ม ที่ ๔. สภาพป ญ หาทางป ญ ญา ประกอบด ว ย ๗ ป ญ หา ได แ ก ๑. ขาด
ประสบการณและทักษะที่ดี ๒. การเปลี่ยนแปลงความคิดของเจาหนาที่ทําไดยาก ๓. ขาดการปรับตัว
ในวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศเพื่อนบาน ๔. ขาดการเรียนรูหรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม ๕. ขาด
ความเขาใจในเรื่องของไทยแลนด ๔.๐และขาดการใหความรูทางดานกฎหมายของประชาชน ๖. ขาด
การประชาสัมพัน ธเกี่ยวกับ หนวยงานที่อยูภายนอกและภายใน และ๗. ขาดการสงเสริมการเรียนรู
อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่การงาน
๔.๑.๓ สาระสําคัญของสภาพปญหาการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ผูวิจัยไดจําแนกกลุมสภาพปญหาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งจะปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนจังหวัดเลย เทศบาล
เมืองเลย ที่วาการอําเภอเมืองเลย และองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเลย จํานวน
๑๔ องคการบริหารสวนตําบล
๑. การจัดหลักสูตรอบรมไมคอยเหมาะสม ๑ เนื่องจากเจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละคนมีความแตกตางกันดานโครงสรางทางรางกายจึงเปนปญหาในการฝกอบรมหลักสูตรใน
แตละครั้ง แตจะมีการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับหลักสูตรที่ฝกอบรมหรือตามความเหมาะสมของ
สุขภาพและรางกายของตนเอง
๒. การไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพลเรือน ๒ การปรับบุคลิกภาพ เนื่องจากวา การ
รั บ เข า ของเจ า หน าที่ ป กครองท อ งถิ่ น จะเริ่ม รั บ ที่ อ ายุ ๑๘ ป และการฝ ก อบรมหรื อ การทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงที่รับผิดชอบก็ประมาณ ๖ เดือน ถึง ๑ ป เจาหนาที่บางคนยังปรับบุคลิกภาพ
ไมได คือยังสลัดตัวเองออกจากบทบาทหนาที่ของพลเรือนไมได จําเปนมีการปรับพื้นฐานใหรูหนาที่
ของข าราชการและปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมของตนเองใหชัดเจนมากขึ้น และมีการทบทวนการฝก
หลักสูตรตางๆของหนวยงานใหสอดคลองและรองรับการเขาสูไทยแลนดยุค ๔.๐ และมีการทดสอบ
กําลังเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเองที่ไดรับหมอบหมาย
๓. ความไมพรอมทางดานรางกาย ๓ เจาหนาที่องคกรปกครองสวนท องถิ่นบางคน
รางกายยังไมมีความพรอม เนื่องจากวาไดรับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหนาที่ รางกายไมคอยแข็งแรง จึงทํา
ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปเพื่อปองกันและรูเทาทันโรคภัย เพื่อไมใหมีปญหาในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อเปนการเตรียมตัวตอการฝกหลักสูตรตางๆของทางหนวยงานตนสังกัด และใหเกิดภาพลักษณที่ดี
พรอมทั้งรักษาสุขภาพไมใหมีปญหาตอการปฏิบัติหนาที่
๔. ขาดความสมดุลของรางกาย ๔ การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในพื้ นที่ ส วนใหญ จะอยูใกลชิ ดกั บ ประชาชนมากซึ่งประกอบไปดวยภูเขา และป าไม ใหญ ๆ
พรอมทั้งทองถิ่นบางแหงยังทุรกันดารอยู ซึ่งทางเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะขาดความ
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๑

สัมภาษณ นายจรูญ พานิช, นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย, วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐.
สัมภาษณ นายทินกร เกษเกษร, นายกองคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ, วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐.
๓
สัมภาษณ นายสนิท วังธรรม, นายกองคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว, วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐.
๔
สัม ภาษณ นายประจวบ ศี ล ธรรม, นายกองค การบริห ารสวนตํ าบลศรีสองรัก , วัน ที่ ๔ เมษายน
๒

๒๕๖๐.

๗๐
พรอมในการปฏิบัติงานเพราะบางคนจะความแข็งแรงทางดานรายกายดวย จึงทําใหเกิดอุปสรรคอยาง
มาก นอกจากนี้เมื่อการจัดหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ สวนมากเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองฝกปฏิบัติโดยพรอมเพียงกันแตดวยสุขภาพ และความไมเอื้ออํานวยตอสภาพรางกายที่ไมเทา
เทียมกันโดยหลักสูตร จึงตองทําใหตองจัดหลักสูตรอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนบางคน
๕. ขาดงบประมาณ ๕ เจาหน าที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป นหนวยงานของรัฐ
หนวยงานหนึ่งที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความขาดแคลนดานงบประมาณ เพราะงานที่ทํานั้นก็ไมเพียงแตงาน
หลัก ๆ ของทองถิ่นเทานั้น แตยังตองทํางานใหกับหนวยงานอื่น ๆ ดวย เชน งานดานการดูปาไม งาน
ปองกันดานความมั่นคง เปนตน ดังนั้นทําใหเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีทั้งงบประมาณที่
จํากัดและความรูดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาจเปนเนื่องจากขาราชการที่ปฏิบัติงานมาอยางยาวนานไม
มีความรูเฉพาะดาน เนื่องจากเทคโนโลยีเขามาทีหลัง จึงเกิดผลกระทบตอการจัดอบรมหลักสูตรดาน
การพัฒนาบุคคลากรมีเพียงจํากัด เมื่อเทียบกับหนวยงานอื่นแลว ทําใหการที่จะพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนไปไดยาก
๖. ขาดกําลังพลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ๖ที่ปฏิบัติหนาที่ตามพื้นที่ทุรกันดาร
จริงๆ ๗ ความไมพรอมของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง ไมวาจะเปนเรื่องของสุขภาพที่มี
ผลตอการปฏิบัติหนาที่ทําใหไมสามารถทํางานไดเต็มที่ หรือการขาดแคลนกําลังผูมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในการปฏิบัติหนาที่ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา หากจะเรียกเจาหนาที่ผูมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สวนหนึ่งสวนใดมาทํากิจกรรมหรือเขามาฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ นั้นก็จะ
ทําใหขาดกําลังของเจาหนาที่ในสวนที่ปฏิบัติหนาที่หลักและจะมีผลตอการกระทําผิดกฎหมายดาน
ตางๆ ในสวนของงบประมาณนั้น เปนเรื่องของทางผูบังคับบัญชาระดับสูงที่จะจัดสรรงบประมาณให
แตอยางไรก็ไมเพียงพอกับภารกิจของเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
๗. ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทัน สมัย ๘ในการปฏิ บัติ หน าที่การงาน ๙และขาด
ทักษะการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ๑๐ เรื่องอุปกรณในการปฏิบัติหนาที่การงานที่ลาสมัย อุปกรณในการ
ใชในขณะปฏิบัติหนาที่บางชนิดหมดอายุแลวก็มี เชนอุปกรณดับเพลิง ปกติมีอายุการใชงานประมาณ
หาป แตชุดอุปกรณดับเพลิงจะใชมาเปนเวลาสิบกวาปแลว ดังนั้นในเรื่องของตัวบุคคลของเจาหนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการตอไป
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๒๕๖๐.
๒๕๖๐.
๒๕๖๐.
๒๕๖๐.

๕

สั ม ภาษณ นายคํ าปุ น วิ จิ ต รป ญ ญา, นายกองค ก ารบริห ารส ว นตํ าบลกกทอง, วั น ที่ ๙ เมษายน

๖

สัมภาษณ นายชาติชาย จิตตอารีย, นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน, วันที่ ๒๒ พฤษภาคม

๗

สัม ภาษณ นายอาคม คณะศิ ริวงษ , นายกองคก ารบริห ารสวนตําบลเมือ ง, วัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม

๘

สัมภาษณ นายธนชิต สุพรหมอินทร, นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขม, วันที่ ๒๕ พฤษภาคม

๙

สัมภาษณ นายปลื้ม ขวัญคุม, นายกองคการบริหารสวนตําบลกกดู, วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐.
สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศมนตรีเมืองเลย, วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐.

๑๐

๗๑
๘. สภาพพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดารและห า งไกลความเจริ ญ ๑๑ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นคอนขางที่จะกระทําไดยาก สืบเนื่องจากกําลังคนที่ไมมีความ
ชํานาญการเฉพาะดานสวนใหญปฏิบัติหนาที่ตามพื้นที่ทุรกันดาร หางไกลความเจริญ บางพื้นที่ตองสง
กําลังของเจาหนาที่ที่มีความชํานาญการเฉพาะดานไปชวย จึงทําใหการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่
นั้นคอนขางที่จะกระทําไดยาก ประกอบกับผูที่มาชวยปฏิบัติราชการแทนไมใชคนในพื้นที่ดวย ทําให
สวนหนึ่งยายกลับภูมิลําเนาเดิมและอีกสวนหนึ่งยายไปอยูหนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานที่มีความ
ใกลเคียง เชน ยายไปอยูในสังกัดเทศบาลเมือง ฯลฯ เมื่อยายออกไปแลวจากตนสังกัดเดิมก็ไมมีกําลัง
อัตรามาทดแทนให ทําใหกําลังพลของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่หลักจะขาดแคลนเปนจํานวน
มาก ดังนั้น การจะพัฒนาเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนไปคอนขางยากกวาหนวยงาน
อื่น หากกําลังพลสวนที่ปฏิบัติหนาที่อยูตามทุรกันดารจะเขารับการฝกอบรม ตองมีกําลังเจาหนาที่มา
ทําหนาที่ทดแทน ในการที่จะพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่นั้นๆ หากเปนไปไดก็ควรจะพัฒนาตั้งแต
การรับ สมั ครคนที่ จะสอบแขงขัน ไปเปน เจาหนาที่ เฉพาะดานมี ความรูความสามารถดานต างๆที่ได
กําหนดไว เชนมีความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานใดบาง และตองกําหนดดวยวาเปน
ขาราชการทองถิ่นกี่ป ถึงจะยายไปอยูหนวยอื่นได ไมเชนนั้นปญหาดานการขาดแคลนกําลังเจาหนาที่ที่
มีความชํานาญเฉพาะดานก็จะเปนเชนนี้ตลอดไป
๙. ความแตกตางระหวางสภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน ๑๒ ปญหาของเจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป เชน ในพื้นที่ชาญเมืองก็จะมีภูเขาลอมรอบก็จะมี
ปญหาอีกรูปแบบหนึ่ง ปญหาดานเชิงพื้นที่ในเมืองก็จะเปนปญหาอีกรูปแบบหนึ่ง ปญหาชุมชนเทศบาล
ที่อยูนอกเมืองก็จะเปนปญหาอีกรูปแบบหนึ่ง ปญหาทางพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลที่อยูนอก
เมืองก็จะมีปญหาอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น การแกปญหาของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ยอมตองแกปญหาเปนพื้นที่ ๆ ไป พื้นที่หางไกลทุรกันดาร จะมีปญหาเรื่องยาเสพติด ปญหาการทุจริต
ของเจาหนาที่ ปญหาของหนีภาษี จะตองเอาเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยูในพื้นที่มาฝกอบรมในเรื่องของ
การปองกัน ปราบปราม รวมถึงการสืบสวนสอบสวนดวย ดังนั้น ควรพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่
ฝายปกครองในเรื่องการสืบ สวน สอบสวนคดียาเสพติด การสืบ จับ การลอซื้อ เปน ตน ซึ่งหลั กสูต ร
เหลานี้เจาหนาที่ฝายปกครองเปดการฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่อยูแลว และอีกปญหาดาน
การตัดไมทําลายปา โดยเฉพาะไมพยุงซึ่งเปนไมที่มีราคาแพง ควรเอา เจาหนาที่ฝายปกครองและฝาย
ความมั่ นคงในพื้ น ที่มาเขารับ การฝ กอบรมเกี่ย วกับ พระราชบัญ ญัติ ป าไม การฝกอบรมการสืบ สวน
สอบสวนเกี่ยวกับปาไม รวมทั้งฝกการลาดตระเวนรวมกับทางเจาหนาที่ปาไมซึ่งทางเพราะเจาหนาที่ปา
ไมจะมีความชํานาญในการเดินลาดตระเวนเกี่ยวกับปาไมมากกวาเจาหนาที่ฝายปกครอง ปญหาทาง
พื้นที่ของชุมชนในเมือง สวนใหญจะเปนปญหาการคาประเวณี ยาเสพติดใหโทษ ก็ควรนําเอาเจาหนาที่
ฝายปกครองที่อยูในพื้นที่มาเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการคามนุษย พระราชบัญญัติ
ยาเสพติด รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดใหโทษ ดังนั้น การพัฒนาเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสูไทยแลนด ๔.๐ นั้นควรพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนชุมชน ๆ ไป
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๑๒

สัมภาษณ นายนิคม สุระเกตุ, ปลัดเทศบาลเมืองเลย, วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐.
สัมภาษณ นายกาน กุณะวงษ, นายกเทศมนตรีตําบลนาออ, วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐.

๗๒

๔.๒ การสรางวัฒนธรรมของผูนําในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเลย
การพั ฒ นาภาวะผู นํ านั้ น ส ว นหนึ่ งจะกล าวถึ ง เนื้ อ หาสาระที่ เกี่ ย วข อ งกั บ หลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติของผูนําที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีวิธีการและ
เทคนิ คต างๆมาปรับ ใช ในองค กรของตนเพื่อใหเกิดการพั ฒ นาในศักยภาพของผูนํ าให ทัน ตอความ
ต อ งการของชุ ม ชนและสภาพการเปลี่ ย นแปลงของ เศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง วั ฒ นธรรม และ
สิ่งแวดลอมตางๆ ดังตอไปนี้
เหตุ

๔.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณ ธรรม : ดานการเปนผูรูจัก

เป นผูรูจักเหตุ เปน ผูรูจั กธรรม รูห ลัก หรือ รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รู
หลักเกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการที่จะทําใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวา
หลั กธรรมข อนั้ น ๆ คื ออะไร มี อะไรบ าง พระมหากษั ต ริย ทรงทราบว า หลั ก การปกครองตามราช
ประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือกระทําตามหลักการขอนี้ๆ จึงจะให
เกิดผลที่ตองการอันนั้นๆ เปนตน
คือรูห ลักการและกฎเกณฑ ของสิ่งตางๆที่ตนเขาไปเกี่ย วของในการดํ าเนิ น ชีวิตในการ
ปฏิบัติกิจหนาที่และการดําเนินกิจตางๆ รูในสิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูตําแหนง
หนาที่ ฐานะอาชีพการงานของตนมีหนาที่และความรับผิดชอบอยางไรมีหลักการอะไรที่เปนเหตุให
บรรลุถึงผลสําเร็จที่เปนไปตามหนาที่รับผิดชอบ รูเทาทันกฎธรรมชาติหรือกฎธรรมดา เพื่อปฏิบัติตอ
โลกและชีวิตอยางถูกตองมีจิตใจเปนอิสระ ไมตองตกเปนทาสของโลกและชีวิตจากการถูกครอบงําดวย
กิเลสตัณหา การที่จะพัฒนาภาวะผูนําทางการเมืองดวยหลักคุณธรรมนั้น ผูที่เปนผูนําควรรูจักเหตุและ
ผลของปญหานั้น และควรมีเหตุและผลมากกวาตัวบุคคล โดยจะตองยอมรับทัศนะของบุคคลอื่น ถา
ปญหาเกิดจากเหตุก็ตองใชเหตุเขามาแกรวมถึงผลของเรื่องนั้นๆโดยจะตองยอมรับทัศนะของบุคคลอื่น
เราตองบอกไดวาผลที่จะไดรับคืออะไรหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไปคืออะไร
คือเมื่อเรารูวาผลรับมันออกมาเปนอยางนี้ สภาวะปจจัยที่จะมาเปนตัวขับเคลื่อนใหการ
ดําเนินงานเดินหนาตอไปได คือความนาจะเปนไปไดในสิ่งที่จะกระทําหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นการเปนผูนํา
ตองมีเปาหมายแหงชีวิตเพื่อใหเปนเข็มทิศในการทํางานและแผนการที่จะบรรลุในภารกิจที่ตั้งไว คือ รู
หลักการและกฎเกณฑของสิ่งทั้งหลายที่ตนเขาไปเกี่ยวของในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติหนาที่และ
ดําเนินกิจการตางๆ รูเขาใจในสิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล คือ รูวาตําแหนงฐานะ อาชีพ
การงานของตนมีหนาที่และความรับผิดชอบอยางไร และหลักการทํางานควรใหไปทิศทางไหน จึงเปน
เหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จที่เปนไปตามและความรับผิดชอบนั้นๆ เพื่อที่จะทําใหเราปฏิบัติตอโลกและ
ชีวิตอยางถูกตอง และทําใหจิตใจเปนอิสระทําใหไมตกเปนทาสของสิ่งตางๆที่เขามากระตุนจิตใจใหตก
ไปในอํานาจของกิเลส ทั้งหนวยงานของรัฐและประชาชนตองชวยกันดูแล ตองมีงบประมาณเพียงพอ
ประชาชนตองชวยกัน องคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนผูวางแผนและดูแลรวมกันชุมชนตองสงบสะอาด
นาอยูผูนําจะตองเปนผูรูจักหนาที่ รูงานรูกฎกติกาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใหชัดเจน สรางและ

๗๓
กําหนดขึ้นมาใหเปนวัฒนธรรมขององคกร การปฏิบัติงานตองรูหลักการ ถือเปนคุณสมบัติที่สําคัญของ
คนดีที่ตองรูหลักการและกฎเกณฑของวิธีทั้งหลายใหชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่
ผูนําจะตองมีหลักคุณธรรมจึงจะสารมารถวางแผนงาน และนโยบายไดอยางถูกตองเพื่อ
นําพามวลสมาชิกและสังคมเจริญกาวหนา เพื่อเปนแนวในการปฏิบัติ ผูบริหารเปนผูมีความรู ควรมี
โอกาสเขารวมอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ผูนํา
ตองไมทําผิด ตองอบรมหาแนวทางในการพัฒนาความคิดเพื่อปรับแผนใหไปในแนวทางเดียวกัน คือ
อบรมบุคลากรใหรูจักนโยบายหลักของโครงการตางๆ และรูจักนําทรัพยากรไปใชอยางคุมคา คือ คน
เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ องคกรจะตองรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรตองจัดหาไดตาม
เปาหมาย มีบัญชีรายรับรายจายและผลกําไรอยางชัดเจน ผูนําตองรูถึงหลักการทํางานที่มีปจจัยหลาย
ดานไมวาจะเปนผูนําของชุมชนโรงเรียนรวมไปถึงผูนําทางศาสนารูเหตุและตองจัดการกับปญหาไดวา
เหตุเกิดขึ้นอยางไรและการตัดสินใจวาสาเหตุมาจากไหนเพื่อที่จะใหประชาชนมีความพึงพอใจในใน
การตัดสินปญหาที่เกิดขึ้นของผูนํา ผูนําจะตองมีองคความรูในหลักการและเหตุผลในการพัฒนาองคกร
และพัฒนาบุคลากรที่อยูในการดูแลของตนเมื่อมีเหตุพิพาทขึ้นตองรูจักระงับเหตุใหความเทาเทียมกันมี
ความเสมอภาคเพื่อไมใหกระทบกับงานที่ตั้งไว
ผูนําตองมีความชัด เจนเพื่อใหเกิดความพึ งพอใจทั้งสองฝายและการจัดอบรมเกี่ยวกับ
หลั กสู ตรที่ ยั งไม มีการพั ฒ นามี การจัดการศึกษาดูงานตางประเทศ มีการเขารับฟงธรรมะอยูบอยๆ
ทรัพยากรที่นํามาใชตองประกอบดวย คน งบประมาณ สถานที่ โดยใหหนวยงานของรัฐเปนเจาภาพ
จัดการดูแล ผูนําตองรูถึงความตองการของชุมชน มีการอบรมสงเสริมความรูในเรื่องการพัฒนาหมูบาน
ใหสวนราชการเปน เจาหนาที่ห ลักในการพัฒ นาดานการจัดการเกี่ยวกับ เรื่องตางๆเชน การจัดการ
เกี่ยวกับการฝกอบรมใหผูนําไดพบปะสังสรรคกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันใหประชาชนมี
ความรูในการครองชีพจัดตั้งหนวยจิตอาสาพัฒนาชุมชน เชนผูนําทองถิ่น ครูในโรงเรียน ผูใหญบาน
จัดหาอุปกรณการสอน สถานที่ ทดสอบความรูความสามารถจากการดําเนินชีวิตในสังคมเปนผูรอบรูรู
หลักการ วาควรบริหารอยางไร เพื่อใหประชาชนเกิดความพอใจในชุมชน รวมไปถึงผูบริหารในชุมชน
ผูเขารวมจะตองรูจักลักษณะงานรูจักหลักนําไปใชไดรูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ ผูนําจะออก
กฎเกณฑในการปฏิบัติการเพราะใหทุกคนปฏิบัติตามแผนการพัฒนา บุคลากร สถานที่ราชการผลการ
กระทํา ทําใหบุคลากรรูความจริง การที่จะพัฒนาภาวะผูนําทางการเมืองโดยมีเหตุผลที่จะรับฟงทัศนะ
ของคนอื่น ถาปญหาเกิดก็ควรนําเอาหลักการเหตุผลมาแก การบงชี้ความรูเปนการพิจารณาวา องคกร
มีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายเพื่อบรรลุเปาหมายเราจําตองสรางความรูแสวงหาความรู
เตรียมพรอมสําหรับ เก็บ ความรูการจัดความรูให เปน ระบบการวางโครงสรางและกลั่นกรองความรู
ปรับปรุงรูปแบบใหเปนมาตรฐาน ความรูคือพลัง ความรูคืออํานาจ ซึ้งเปนการปฏิบัติเปนลําดับชั้น
วิเคราะห และประเมินศักยภาพและทรัพยากรตางๆที่มีอยูในองคกรเพื่อประเมินใหทราบถึงจุดแข็ง
จุดออนที่องคกรมีอยูทําใหทราบถึงกําลังความสามารถที่มีอยูอันจะชวยใหการดําเนินการตางๆ หรือ
กิจกรรมตางๆดําเนินไปไดความเปนชุมชนเปนเปาหมายที่มีการอยูรวมกันอยางเปนสุขเปนปกติสมดุล
เพื่อเปนโครงสรางทางวัฒนธรรมองคกรตอไป
กลาวไดวา ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปนบุคคลที่มีเหตุผล พูดจริง ทําจริง
และไม ไขวคว าในสิ่ งที่ เกิ น ตั ว เป น บุ คคลที่มีความสุภ าพนอบน อม ไมใจรอนวูวามกลาสูกับ ป ญ หา

๗๔
ยอมรับความกดดันไดดี วางจุดหมายของตัวเองและองคกรไวทุกระยะเปนผูนําที่ดีมีความยุติธรรมและ
ซื่อตรงสูง รูจั กสรา งความสดชื่ น รื่น รมยอยูเสมอมีน้ําใจไมตรีตอคนรอบขาง มีกําลังใจเขมแข็ง ไม
ทอถอยงายๆสามารถดึ งเอาความเพ อฝน มาใชส รางสรรคได ปรับ ตัว ไดดีรูจักรอมชอมแมจ ะฝน ใจ
ตนเองบาง วางตัวดี รูจักพูดจา เปนผูตามและผูนําในขณะเดียวกันไดไมเรียกรองความโดดเดน ไมยึด
ติดวาตนตองเปนผูนํา มีศักยภาพที่จะไขวควาความสําเร็จ ฉลาดและรูจักใชโอกาส รับฟงความคิดเห็น
ผูใตบังคับบัญชา มีความกระตือรือรนอยูทุกเมื่อ พยายามสรางความขัดแยงในองคกรใหนอยที่สุดเพื่อ
เปนวัฒนธรรมองคกรในการปกครองทองถิ่นสําหรับโครงสรางที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูทุกเมื่อ
๔.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ดานการเปนผูรูจักผล
ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ เปนผูรูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุงหมาย รู
ประโยชนที่ประสงค รูจักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทําหรือความเปนไปตามหลัก เชน รูวา
หลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร กําหนดไว
หรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงคประโยชนอะไร การที่ตนกระทําอยูมีความมุงหมายอยางไร เมื่อทําไปแลวจะ
บังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้ เปนตน ผูนําตองรูจักเปาหมายสูงสุด ผูนําตองมีความอดทน มีความชํานาญ
ในงานสามารถสอดสองหาสิ่งที่เปนจุดดอยตองปรับเปลี่ยนแผนงานอยูตลอดเวลา แผนงานตองสอ
คลองกับเปาหมาย มีเจาภาพที่ใหความรวมมือเปนอยางดี เปนกลุมเปนสังคมโดยสามัคคีกันเพื่อพัฒนา
องคกรเกิดผลลัพธที่ดี อัน ไดแกผลกํ าไร ความรูจักอรรถผลประโยชน รูความหมายที่ตองการทราบ
วางแผนในการสรางสรรคหรือแกไขในเหตุการณนั้นๆเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถมองทุกอยาง
ทะลุปุโปรงสามารถนําพาหมูคณะหรือมวลชนและองคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค มีเหตุผล
เปาหมายของหลักการที่ชัดเจนจะตองเปนผูนําที่รูจุดหมาย รูจักผลที่จะเกิดขึ้นอยางชัดเจน แลวมุงสู
จุดหมายสามารถคาดการและวางแผนในการทํางาน การแกไขการพัฒนาตนเองและสังคมไดโดยใช
หลักการเดียวกันรูจักการวางแผนแลวนําไปสูผลที่จะไดรับวาจะตองมีการวางแผนเชนไร เมื่อรูจักแลวก็
ควรปฏิบัติตามเปาหมายของแผนที่วางไวโดยอาศัยหลักความถูกตองกฎระเบียบขอบังคับกฎหมาย
จารีตประเพณีตางๆเพื่อใหสอดคลองกับผลที่ไดปฏิบัติมาตั้งแตแรกเริ่ม
มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถสามารถปฏิบัติงานไดแบง
หนาที่อยางชัดเจนเพื่อใหการทํางานไดผลรับที่ออกมาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรูความมุง
หมายหลักการของตนเขาใจวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูที่ตนทําอยูนั้นดําเนินชีวิตอยางนั้น
เพื่อประสงคประโยชนอะไร หรือควรจะบรรลุถึงผลอะไรมีหลักการปฏิบัติและแนวทางไปสูการพัฒนา
นั้นก็ตองรูวาตําแหนงสถานการณทํางานนั้นๆมีการกําหนดเปาหมายอยางไร กิจที่ตนกําลังทําอยูใน
ขณะนี้เมื่อทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบางเปน ผลดีหรือผลเสียอยางไร เพื่ อประสงคประโยชน ที่จะ
บรรลุถึงผลที่เรากําหนดเปนเปาหมายแหงชีวิตถาจะตองรูจักตําแหนงหนาที่ ฐานะที่รับผิดชอบนั้นๆ
เพื่อเขาใจกิจการวัตถุประสงคที่ตนทํารูวาที่ตนทําอยูอยางนั้นดีแลวก็ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํ างานอั น จะเกิดประโยชน แก ตนเองและองคกรสวนรวมคือผลที่เราจะไดรับ เชน เราจัดกิจ กรรม
ประจําปสิ่งที่เราจะไดรับคือ การหมุนเวียนในเศรษฐกิจ มีบุคคลที่รูจักมากมีการสืบทอดวัฒ นธรรม
ประเพณีตอไป ผูบริหารตองมีการวางแผนเตรียมงาน มีกฎระเบียบกฎเกณฑในการวางแผนเปนอยางดี
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มีหลักเกณฑการดําเนินงานการวางกําลังเจาหนาที่ควบคุมดูแลงานและมอบหมายงานกัน
อยางชัดเจนมีงบประมาณที่เพียงพอตอการจัดงาน มีเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดและใหผลออกมา
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดอยางสมบูรณผูนําจะตองรูจักผลของงานวาจะเปนผลดีหรือผลเสียอันไหนให
โทษอันใหผลที่ดี ผูนําจะตองมีการพิจารณาวิเคราะหออก และหลังจากนั้นก็มีการวางแผนกําหนดเปน
นโยบายแลวก็ใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ ผูนําจะตองสํารวจติดตามการทํางานของบุคลากรอยูตลอดเวลา
วามีการทํางานตามแผนนโยบายที่ไดวางไวหรือไม คอยใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณวามีการ
ขาดตกบกพรองมากน อยแคไหนรวมไปถึงการเอาใจเขามาใสใจเราในเรื่องของกฎเกณฑ ขอบังคั บ
ระเบี ย บต างๆไม ตึ งเกิ น ไปอาจทํ าให เกิ ดภาวะตึ งเครีย ดทั้งสองฝายและก็ไมห ยอนจนเกิน งานไม มี
ความกาวหนา ผูนําควรนําหลักสายกลางคื อแบบการควบคุ มอยางกลางๆจะทํ าใหไมเสียรสในการ
บังคับบัญชา การพัฒนาภาวะผูนําทางการเมืองดวยหลักผลที่จะเกิดขึ้นนั้น จะตองรูซึ่งประโยชนและ
โทษของงานหรือโครงการรวมไปถึงนโยบายที่จะทําประโยชนและความสุขแกประชาชนในสังคมใน
ประเทศเพื่อที่จะพัฒนาใหประเทศมีความสามัคคีอยูดีเปนสุขตามผลของการงานที่ไดมีการปฏิบัติมา
คือรูความมุงหมายหลักการที่ตนปฏิบัติเขาใจวัตถุประสงคทางธรรมชาติและประโยชนที่เปนจุดหมาย
แทจริงของชีวิต
ผูนํามีความรอบรูในการวางแผนเพื่อใหเกิดผลงานที่ตามมาวาจะไดรับการตอบรับที่ใหผล
ดีหรือผลเสียและตองมีผูใหการสนับสนุนการวางแผนเปนที่ยอมรับของผลที่ออกมาวามีประโยชนหรือ
โทษอย างไรผู นํ า จะต อ งมองการณ ไกลให เห็ น เป น มโนภาพที่ คิ ด วาตนเองและบุ ค คลผูรว มงานจะ
สามารถปฏิบัติไปถึงเปาหมายที่วางไดและผลนั้นตองเปนที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติโดยรวม
การจะเปนบุคลที่มีการวางแผนงานใหไดผลนั้นนอกจากจะมีความรูความสามารถในการวางแผนแลว
ตองรูจักนําหลักธรรมมาปรับใชใหเกิดผลดวยโดยการเขาหาผูรูมีศีลมีธรรมผูทรงศีลรวมไปถึงผูที่ปฏิบัติ
ดี ป ฏิ บั ติ ช อบอยู ในจริ ย าวั ต รที่ ดี งามและต อ งเตรี ย มความพร อ มทุ ก เมื่ อ ทั้ งทางกายและทางใจมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมในกิจกรรมทุกครั้งใหคิดหรือมองโดยภาพรวมวาเปนการสรางผลงานที่ดีในการ
ปฏิบัติตอกลุม ตอสังคมชุมชนที่อยูรอบขางเพื่อผลงานที่ออกมาเปนการยอมรับทั้งตนเององคกรและ
สังคมโดยสวนรวมบุคคลที่จะเปนผูนํานั้นจะตองมีภาวะความเปนผูนําในการนําบุคคลนํากลุมบุคคล
รวมไปถึ งการนํ า พาชุ ม ชนตลอดจนสังคมประเทศชาติ บุคคลที่ จ ะไดขึ้น ชื่อวาเปน ผูนําไดจ ะตองมี
ทัศนคติในทางบวกมองโลกในแงดี มีบุคลิกภาพหนาตาดีเปนบุคลที่มีความรอบคอบใจเย็นมองการณ
ไกลมีเปาหมายที่ชัดเจนกลาที่จะตัดสินใจมีเหตุมีผลวางตัวเหมาะสมเปนบุคคลที่มีศีลธรรมอันดี ทําตัว
ใหนานับถือในสายตาของสังคมทั่วไป
สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ผูนําจะตองมีในตัวเพื่อที่จะใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในสาย
งานบังคับบัญชาเพราะสิ่งที่กลาวมาขางตนลวนเปนปจจัยเบื้องตนของคุณสมบัติของผูนําที่จะทําให
เกิดผลประโยชนในการทํางานในอนาคตที่จะตามมามีการตั้งมั่นในสติยึดหลักความถูกตองโดยอาศัย
หลักกฎระเบียบขอบังคับของกฎหมายบานเมืองและศีลธรรมอันดี สิ่งเหลานี้คือหลักการที่จะนําไปสู
ความบรรลุ แ ห ง ผลที่ ถู ก ที่ ค วรที่ ว างไว ให บุ ค คลได ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ไ ปตามหลั ก สากลของสั ง คม
ประเทศชาติซึ่งเจาหนาที่หลักคือผูรับผิดชอบในงานเปนแมแบบในงานสามารถควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูเขารวมกิจกรรมเพื่อใหเกิดมุมมองที่เปนผลดีใหแกสังคมสวนรวมไดการทํางานจะดวยหลักการ
อะไรก็ แล วแต สิ่ งหนึ่ งที่ ผู นํ าจะต องคํานึงอยูตลอดเวลาคือผลของการปฏิ บัติงานที่ออกมาตองเกิด
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ประโยชนในหลายๆดาน ไปในทางที่ดีมากกวาผลเสียที่ ใหโทษจึงจะไดขึ้น ชื่อวาการปฏิบั ติงานตาม
วัต ถุประสงคที่วางไวจะมีระยะเวลาที่ สั้น หรือระยะยาวก็ตามตองใหคํานึ งถึงผลงานที่ออกมาตองมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อใหเกิดคุณคาแหงการพัฒนาสืบตอไปในอนาคต เปนผูที่มีความรูหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆเพื่อใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพตองศึกษาวัฒนธรรมประเพณีกฎขอหาม
ของชุมชนระเบียบจารีตประเพณีตางๆตองมีความรอบรูหัดเปนบุคคลที่มีความสังเกตการณมองมโน
ภาพใหชัดเจนรวมไปถึงเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง วามีความนิ่งหรือไม
เพื่อที่จะมาปรับใชใหเกิดผลกับการวางนโยบายในการปฏิบัติงานใหเกิดผลที่คาดหวังตามมา
โดยอาศัยความรูพื้นฐานที่ตนไดศึกษามาแลวนํามาประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสมไม
เป น ที่ เบี ย ดเบี ย นตนเองกลุ ม สั งคมต างๆ ผู นํ าต อ งทํ า ให บุ ค คลเหล า นั้ น รูจั ก หน า ที่ ข องตนในการ
ปฏิบัติงานวาผลของการกระทํางานตางๆ ผูนําตองรูวิธีการประเมินงาน โดยใชหลักธรรมในการพัฒนา
บุคลกรใหเกิดการพัฒนาการขององคกรเอาหลักธรรมมาประยุกตใชในองคกรมีทรัพยากรที่เพียงพอ
โดยอาศัยหลักการวางแผน การอบรม ความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่
วางไวเพื่อใหเกิดผลรับออกมาตามที่ตองการ การพัฒนาภาวะผูนําทางการเมืองอันดับแรกจะตองรูถึง
ประโยชนและโทษกอนวานโยบายของผูนําใหประโยชนอะไรกับประชาชนบางรวมไปถึงความสงบสุขที่
ประชาชนจะไดรับนั้นมีผลเปนอยางไรสิ่งเหลานี้จะตองมองใหเห็นถึงอนาคตของลูกหลานดวยวาผลที่
ออกมานั้นจะเปนเชนไรและควรปฏิบัติตามหรือไมผูนําจะตองมีหนาที่ความรับผิดชอบทําใหทุกคนรูจัก
ผลของการกระทําตางๆ ผูนําควรมีการประเมินผลเกี่ยวกับบุคลากรในองคกรโดยยึดหลักความถูกตอง
กฎระเบียบขอบังคับขององคกรเปนที่ตั้งไมวาจะเล็กหรือนอยจะรูจักมักคุนสนิทชิดชอบกันขนาดไหน
ผูนําจะตองปฏิบัติใหเกิดผลไปในทิศทางเดียวกันมีความยุติธรรมในการตัดสินวาผลที่ไดรับนั้นจะตอง
เปนมาตรฐานเดียวกันไมใชสองมาตรฐาน ถาผูนําปฏิบัตินอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผลจะทําให
ผูนําขาดความเชื่อถือได สิ่งที่ตามมาอาจทําใหการพัฒนาผูนําไปสูทางการเมืองที่สูงขึ้นอาจจะไมไดรับ
การสนับสนุนจากกลุมก็เปนได
กลาวไดวา ผูนําจะตองอานใจคนเกง มีลางสังหรณแมนยําวางตัวดี ยากที่ใครอานออกมี
อารมณขัน มีวาทศิลปมีความนอบนอมถอมตน เคารพผูอาวุโสมีความรอบคอบ ละเอียดออนใจบุญ
สุนทาน มีความรอบรู รักพอแมพี่นองและผูที่อยูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกันมีความเขมแข็งแกรง
กล า แม จ ะเป น คนอ อ นไหวง ายมี ผ ลงานออกมาให เห็ น เป น รูป ธรรมมี ค วามมุ งมั่ น ในการทํ างานมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามมีมนุษยสัมพันธดี มีความโอบออมอารียมีความซื่อสัตย เสียสละ เฉลียว
ฉลาด ยุติธรรม เปนกลางและมีวิสัยทัศนที่กวางไกลมีความรับผิดชอบตอหนาที่มีการบริหารจัดการงาน
อยางเปนระบบมี ความเขาใจในหลักธรรมาภิ บาลเป นอยางดี และกลาที่จะเผชิญกับ ปญหาทุ กดาน
พรอ มเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมใหม ๆ อยู ต ลอดเวลา เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ พื้ น ที่ และเชิงพฤติ กรรมของ
บุคลากรในองคกรของตนไดเป นอยางดี ยึ ดหลักความถูกตองเปนมาตรฐานเดีย วกัน ในการบริห าร
องคกร เพื่อเปนที่ยอมรับรวมกัน
๔.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ดานการเปนผูรูจักตน
เปนผูรูจักตนคือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู ความสามารถ ความ
ถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูที่จะแกไขปรับปรุง
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ตอไป รูจักตนเองวามีสถานภาพอยางไร มีอาชีพอะไรและกําลังทําอะไรในขณะปจจุบันและอดีตที่ผาน
มาและรูวาจะมีแนวทางในการพัฒ นาไปอยางไรในอนาคต เชน มีกิจการเปนของตนเองจะมีวิธีการ
ขยายใหใหญโตมีผลกําไรที่มากขึ้นกวาเดิมจะมีวิธีคิดกลยุทธในการจัดการบริหารไดอยางไรและควรจะ
มีพนักงานเพิ่มหรือลดลงรวมไปถึงสิ่งที่สําคัญคือการที่จะตองจัดการกับตนเองใหไดกอนเมื่อรูจักกับ
ตนเองก็จะทําใหงายในการที่จะบริหารสิ่งตางๆไดตามประสงคคือรูวาเรานั้นโดยฐานะภาวะทางเพศ
กําลังความรูความสามารถความถนัดและมีคุณธรรมจิตสํานึกมากนอยแคไหนแลวนํามาปรับปรุงตนเอง
แกไขใหเขากับสังคมที่ตนเองอยูได ตองรูจักประเมินตนเองกอนการทํางานวาสิ่งที่ตนกําลังจะไดรับ
มอบหมายใหทําจากผูบังคับบัญชานั้นเปนงานลักษณะไหนมีความอยากงายและเหมาะสมกับตนเอง
หรือไมจะทําไดไหมตองรูจักประเมินตนเองได
การประพฤติปฏิบัติตนเปนที่เคารพนานับถือตอบุคคลที่อยูภายใตการปกครองของตนเอง
และทํ าให เป น ตั ว อย างและมี การจั ด ระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต นของผู นํ าให อยู ในระดั บ ที่ ตั้ งมั่ น โดยยึ ด
หลักการความถูกตองและที่สําคัญตองรูจักตนเองเปนผูรูจักตนเองมีความรูพอดีในการจัดการสิ่งตางๆ
ใหกับตนเองไดอยางรอบคอบสามารถเปนผูนําและผูตามไดโดยไมมีอคติใดๆในบทบาทที่ตนเองไดรับ
สามารถปรับตนเองไดตองรูจักตนเองอยูเสมอวาตนกําลังทําอะไรและทําเพื่อใครผูที่ไดประโยชนมีมาก
นอยแคไหนและจะเกิดผลกระทบไหมถาปฏิบัติตามใจที่ตนเองปรารถนาสิ่งเหลานี้ผูนําตองรูตนเองและ
สามารถประเมิ น ตนเองได ผู นํ า จะต อ งมี ค วามรู ค วามเข า ใจในบริ บ ทการนํ า พาองค ก รของตน
ผูใตบังคับบัญชารวมไปถึงเพื่อนรวมงานไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติไปตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยผูนําจะตองรูจักความพอดีสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับองคกรและตนเองรวม
ไปถึงเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาได
ผูนําจะตองมีความรูเกี่ยวกับการติดตอประสานงานกับองคกรตางๆโดยศึกษาวัฒนธรรม
องคกรอื่นๆวามีความหลากหลายในดานการผลิตสินคามากนอยแคไหนและสามารถนําไปจําหนายตอ
ใหกับ ชุมชนของตนเองในราคาที่ ยอมเยาไดห รือป าวสามารถวางแผนจั ดการกับ ความตองการของ
ชุมชนตนเองไดมากนอยแคไหนซึ่งสิ่งเหลานี้ผูนําจะตองมีความรอบรูโดยละเอียดเพื่อความผิดพลาดที่
จะเกิ ดขึ้ น โดยรู จั กความพอดี การเปน ผูนําที่จ ะให ส มบูร ณ แบบนั้น จะตองมี ปจ จัย หลายดานหรือ มี
ความสามารถพิเศษที่บุคคลอื่นเขาไมมีอันนี้ก็ถือเปนคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวดังนั้นไมวาจะเปนผูนําใน
ระดับไหนสิ่งหนึ่งที่จะตองมีคือรูจักมองคนอื่นใหเปนมองใหกระจางทะลุปรุโปรงเพื่อเปนขอมูลเพื่อนํา
สิ่งเหลานี้มาปรับใชกับตนเองใหมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารงานจะตองมีความชัดเจนใน
การจัดการบริหารตางๆตองมองถึงเรื่องสุขและทุกขวาเปนของคูกัน
ฉะนั้นผูนําตองรูจักปรับตัวใหได หากเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นกับองคกรและผูนําจะตอง
มองการไกลมีวิสัยทัศนอยูเปนนิตยเปนคนชางสังเกตละเอียดรอบคอบมีการวางแผนกอนลวงหนาอยู
เสมอมีความรอบรูทั่วดานในการวางแผนและก็อยาใหขาดตกบกพรองในการสนับสนุนโครงการตางๆ
ใหมีความพอดีมีความซื่อสัตยตอตนเอง องคกรและผูอยูใตบังคับบัญชา ผูที่รูจักตนเองนั้นจะตองมีการ
คํานวณการวางแผนกอนที่จะทําหรือลงมือทําในสิ่งใดๆ โดยคิดพิจารณาและจะตองทําความเขาใจใน
สภาพแวดล อ มที่ เป น อยู ร อบข างเพื่ อ ให ได ป ระโยชน สู งสุด แก อ งค ก รรู จั ก ประมาณ จะต อ งมี ก าร
ประมาณงานในแผนงานคิดกอนทําเสมอไมวาจะอยูสถานการณใดบุคคลผูเปนผูนําจะตองคิดไตรตรอง
เสมอวาตัวเองมีความสามารถมากนอยเพียงใดและความสามารถนั้นจะเห็นชอบหรือไม
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ดังนั้นผูนําจะตองมีการประเมินหรือวัดระดับการทํางานนั้นไดตลอดเวลาตองรูจักประเมิน
การวามีความพอดีเหมาะสมแคไหน โครงสรางตัวอาคารหองน้ําสถานที่จัดกิจกรรมเครื่องดื่มอาหาร
ตางๆผูนําจะตองมีการวางแผนลวงหนาและรูคนอื่นไดโดยละเอียดรอบคอบเยือกเย็นและนอกจากนั้น
การจัดกิจกรรมตางๆตองมีขอมูลพื้นฐานคอนเช็บของงานเพื่อตนเองจะไดไมผิดพลาดในงานตองมีการ
คาดเดาล ว งหน าได น อกจากจะรู ต นเองแล ว ยั งต องสามารถวิ เคราะห เหตุ ก ารณ ต างๆที่ เกิด ขึ้ น ใน
สภาพแวดลอมที่อยูใกลเคียงกันกับตัวเราไดดวยวามีความเปนอยางไรและสามารถจัดการกับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นไดไหมหากมันมีความจําเปนจริงๆก็ตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะดานเขาไปบริหาร
จัดการใหสําเร็จโดยทันเวลาที่กําหนดและไมกระทบกับผูที่มีความเกี่ยวของหลายๆฝายที่อยูรอบตัวเรา
การพั ฒ นาภาวะผู นํ าทางการเมื องดวยการประพฤติป ฏิบัติตนเปน ที่นานับ ถือตอผูที่อยูภ ายใตการ
ปกครองของตนและทําเปนตัวอยางในการครองตนเองและครองงานโดยอาศัยหลักศีลธรรมมาเปน
เครื่องยึดเหนี่ย วจิ ตใจไมใหฟุงซานในกิ จการงานที่ตนเป น ผูดูแลหรือควบคุมการทํ างานในดานการ
บัญชาการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพควรตั้งใจจริงในการปฏิบัติเอาใจใสในการงานทั้งปวงผูนําองคกร
สามารถมองไดดวยตนเองแบบไมมีการสรางเงื่อนไขในทางความคิดทัศนคติตอกันและกัน
บุคคลที่จะเปนผูนําตองมีภาวะจิตใจที่สูงสง ซึ่งมีความพอใจในงานกับสิ่งที่ปฏิบัติตางๆ
และมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว โดยการตั้งใจและ
เอาใจใสใหเห็นเปนรูปธรรม วาเราสามารถกระทําไดโดยอาศัยพื้นฐานที่มีมาตั้งแตแรกเริ่มและสามารถ
พัฒนาใหสูงขึ้นไปไดคือเปนการมองหาเปาหมายที่จะทําโดยคํานึงถึงตัวเองศักยภาพตัวตนของเราวา
โดยฐานะ ภาวะเพศกําลังความรูความถนัดความสามารถ การมีคุณธรรมจะดําเนินการไดอยางไรเพื่อ
ไปสูเปาหมายตามความเปนจริง คือจะตองรูวา สิ่งที่ยึดสิ่งที่กระทําอยูจะประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม
พอดี ฉะนั้ น ในข อ นี้ ผู นํ า จะต อ งรู ถึ ง จุ ด เด น จุ ด ด อ ยของตั ว เองการบริ ห ารจั ด การองค ก รให เ กิ ด
ประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยความรวมมือหลายๆฝาย ที่มีการประสานความสามัคคีกันโดยอาศัยผูนําที่มี
ความรูความสามารถในการวางแผนจัดการบริหารงานใหไดตามประสงคที่มีการกําหนดวัตถุประสงค
รวมกันซึ่งผูนําจะตองตระหนักอยูตลอดเวลาวาการอํานวยความสะดวกเปนพื้นฐานแหงความสําเร็จ
ทางดานการบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ การงบประมาณ บัญชี เปนตนสิ่งเหลานี้ผูนําตอง
เปนผูมีความไตรตรองอยูตลอดเวลาวาดานใดสามารถพัฒนาไดและดานไหนที่ยังมีการติดคางอยูผูนํา
จะตองวิเคราะหออกสังเคราะหเปนเพื่อนํากลยุทธมาปรับปรุงแกไขตอไป
กลาวไดวา ผูนําจะตองแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดียึดหลักกฎระเบียบขอบังคับ
ขององคกรเปนที่ตั้ง กลาตัดสินใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมมีใจรักในการปฏิบัติงานดานบริการ มีความ
อดทนเพียรพยายามตอคําวิพากษวิจารณอยางตอเนื่อง มีความตั้งใจจริงที่จะบริการประชาชนเอาใจใส
ในนโยบายที่กําหนดไวอยูเสมอ มีความเมตตาตอเพื่อนรวมงานในสายอาชีพเดียวกัน เมื่อเห็นเพื่อน
รวมงานดวยกันตกทุกขตองใหความชวยเหลือโดยไมหวังผลตอบแทน ยกยองสรรเสริญสนับสนุนเพื่อน
รวมงานผูใตบังคับบัญชาตอหนาชุมชนเมื่อเขาปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนดไว วางตนเปนกลาง
ในทางการเมืองหมั่นตรวจสอบความถูกตองในกฏระเบียบขอบังคับขององคกร เพื่อปรับใชใหทันตอ
เหตุการณ ปจจุบัน วางตัวแบบเรียบงายเพื่อสะดวกในการติดตอกับประชาชนมีความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ อยูบนพื้นฐานความถูกตอง กลาเผชิญกับความจริงพรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆตลอดเวลา เปด

๗๙
โอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกาวเขาสูหลักวัฒนธรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ประมาณ

๔.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณ ธรรม : ดานการเปนผูรูจัก

เปนผูรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและบริโภคปจจัยสี่
คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณ ในการลงทัณฑอาชญา
และในการเก็บภาษี เปนตน ผูนําตองรูจักประมาณตนในการบริหารจัดการตามแผนงานที่ไดวางเอาไว
โดยยึดหลักกฎระเบียบขอบังคับใหถูกตองชัดเจนมีการปรับปรุงขอมูลอยูอยางสม่ําเสมอเพื่อใหทันตอ
สภาพเหตุการณบานเมืองโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติเพื่อใหสอดรับกับนโยบายของ
องคกร ซึ่งจะทํ าใหองคกรมีความนาเชื่อถือจากสายตาสังคมทั่วไป และมีการประเมิน ผลงานอยาง
ตอเนื่องในการกิจการทั้งปวงเพื่อไมใหเสียหายจากการคาดการผิด ผูนําในองคกรตางๆ เชน บาน วัด
โรงเรียน ตองปฏิบัติใหเปนแบบอยางของชุมชนในการครองชีวิตไมใชจายฟุมเฟอยจนเปนที่ติฉินนินทา
จากญาติโยมจากผูพบเห็น ตองรูจักพอประมาณ ผูนําชุมชนไมควรวากลาวใสรายปายสีคูแขงขันของ
ตนในการหาเสี ย งหรื อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ในการครองตนอย างเหมาะสม อยู ในศี ล ธรรมอั น ดี รู
พอประมาณในการปกครองลูกบานและผูบริหารโรงเรียนควรประพฤติปฏิบตั ิเปนแบบอยางใหบุคลากร
ของโรงเรียนเห็นเปนแบบอยางในการใชจายทรัพยากรตางๆของรัฐ โดยพอประมาณและมีการฝกฝน
ให นั ก เรี ย นรู จั ก การใช จ า ยอย า งประหยัด เชน การใช จายค าอาหารการกิน และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
เทคโนโลยีอยางพอเพียง
ผูนําตองรูจักพอเพียงในการบริโภคสื่อตางๆมีการพิจารณาอยางถี่ถวนในการตัดสินใจที่จะ
รับขอมูลขาวสารเพื่อมาเผยแพรตอสังคมขุมชนเพื่อใหเกิดการยอมรับของสังคมจึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนาตนเองและเพิ่มสมรรถนะไปสูการเปนผูนําที่สมบูรณ
แบบ ทุ กสิ่ งทุ กอย า งที่ มีการตั ดสิ น ใจทุกครั้งต องอยูภ ายใตพื้ น ฐานกฎระเบี ย บขอบั งคับ ของสังคม
รวมกัน โดยเฉพาะหลักคุณธรรมจริยธรรมผูนําจะตองมีหลักดังกลาวประจําตัวเพื่อนํามาบังคับจิตใจ
ใหอยูภายใตขอกําหนดของตนเองโดยมีความพอดีเปนบรรทัดฐานและพอประมาณ เปนเครื่องชูใจ
ไมใหออกนอกรีดนอกทาง ผูนําจะตองรูจักบริหารจัดการทรัพยากรอยูอยางจํากัดรูจักพอประมาณใน
การใชจายงบประมาณ มีการวางแผนการตรวจสอบที่ชัดเจน สามารถจัดคนใหถูกกับ งานไดโดยให
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆประจําตําแหนงงานที่เขาถนัดเพื่อใหผลิตผลงานออกมาอยาง
มีประสิทธิภาพ ผูนําองคกรตองคัดสรรวัสดุอุปกรณใหพอเหมาะแกความตองการขององคกรไมควรให
ขาดๆเกินๆจนมากเกินไป และสุดทายผูนําตองมีความรูความเขาใจในการบริหารงานภายในองคกรได
โดยยึดหลักความสามารถของตนเองเปนที่ตั้ง ในการจัดการบริหารงานและยอมรับฟงความคิดเห็น
เสียงสวนมาก เคารพการตัดสินใจเสียงสวนนอย อยูภายในองคกรเดียวกัน
ผูนําจะตองเขารับการฝกอบรมเปนประจําอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาการดานความคิดของ
ตนเองและฝ กทั กษะการเป น นั กบริห ารที่มีความยากงายของแตละหลักสูตรโดยมีการแลกเปลี่ย น
ความคิดซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดการแตกความคิดที่หลากหลายโดยยึดหลักความพอดี รูจักรับผิดชอบ
ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเหนือตน มีความคิดที่เปนอิสระไมอยูภายใตการครอบงํา

๘๐
ของผูมีอิทธิพลหรือนักการเมืองเพราะถาผูนําไมมีอิสระในทางดานความคิดเปนอิสระแลวอาจสงผลให
การปฏิบัติงานมีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ไมเหมาะสมอาจสงผลกระทบมาสูองคกรของตนและการ
ปฏิบัติตอประชาชนโดยไมมีความยุติธรรมจะทําใหการปฏิบัติงานเปนสองมาตรฐาน ผูนําตองรูจักการ
นํานโยบายของประเทศชาติมาปฏิบัติกับองคกรของตนถึงจะมีความยากงายตอสภาพภูมิอากาศก็ตาม
ที ผูนําตองสามารถแยกแยะไดวาสิ่งไหนที่ควรพัฒนาไดและสิ่งไหนที่ไมสามารถพัฒนาได และรูจักการ
ประมาณการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม รูหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อใหสอดคลองกับบริบทการ
พัฒนาในภาคองคกรราชการ ผูนําตองรูจักจัดการประเมินผลงานในดานตางๆใหเกิดผลแลวนําขอสรุป
ที่ไดมาคิดพิจารณาในการพัฒนาตอไปถาสิ่งไหนขาดก็ควรเพิ่มเติมเขาไป ถาสิ่งไหนที่มีการไดรับการ
ตอบรับดีก็ควรสนับสนุน การสงเสริมใหมีการพัฒนาตอไปซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้จะตองมีการปรับปรุงอยู
ตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะสังคมปจจุบัน ผูนําตองรูจักความพอดีในการปฏิบัติการตอบโต
ทางธุรกิจที่มีการทํางานรวมกันโดยอาศัยหลักความเชื่อถือซึ่งกันและกันโดยการนําหลักสัจจะวาจามา
เป น ข อ กํ าหนดในการวางระเบี ย บกฎเกณฑ ซึ่ งจะให นั บ ถื อ กั น ในเฉพาะกลุ ม สั ง คมของตนโดยมี
กฎระเบียบที่เขมงวดในการตัดสินกับบุคคลที่มีการผิดคําพูด
ฉะนั้นแลวผูนําจะตองใหความไววางใจซึ่งกันและกันในการเขารวมกลุม ผลดีอาจจะทําให
กลุมของตนมีความเขมแข็งสามารถสรางความตอรองกับกลุมสมาชิกอื่นได โดยผูนําจะตองมีความคิดที่
รอบคอบในการวางแผนที่จะเขารวมกลุมสมาชิก มีความพอเหมาะพอควรผูนําจะตองมีการแบงอํานาจ
หนาที่การทํางานของพนักงานอยางชัดเจนเพื่อที่จะทําใหการมอบหมายงานไมมีความสลับซับซอน
สงผลใหการปฏิบั ติงานมี ความรวดเร็วรวมไปถึงการจัดการใหมีความลงตัว ซึ่งจะทํ าให เกิดผลดีกับ
องคกร การพัฒนาองคกรจึงไมยากนักที่จะพัฒนาใหสูงขึ้นไปสูอีกระดับหนึ่ง ผูนําตองมีความพอดีใน
ดานบุคลิกภาพทั้งกายและจิตใจ มีวาจาไพเราะนุมนวลมีความประพฤติที่เหมาะสมไมสุรุยสุราย วาง
ตนเปนแบบอยางในการพัฒ นาองคกร สรางสัมพันธภาพในองคกรอยางจริงใจไมใหขาดและเกินจน
มากเกิน ไป มีการแตงกายที่เหมาะสมทุกเมื่อในขณะพรอมเริ่มการปฏิบั ติงานผูนํ าตองรูหลักในการ
บริโภคอุป โภคในการใชจายทรัพยกรที่มีอยูอยางจํากัด รูจั กความเหมาะสมพอดีในการพูดจา การ
ปฏิบัติกิจและทําการตางๆ รวมไปถึงการพักผอนนอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลาย
โดยทําการทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคเพื่อผลดีแทจริงที่พึงตองการ โดยมิใช
เพี ย งเพื่ อเห็ น แก ความพอใจ ชอบใจหรือ เอาแตใจตนเองทํ าตามความพอดีแห งเหตุผ ลปจ จัย หรือ
องคประกอบทั้งหลายที่จะลงตัวใหเกิดผลดีงามตามที่มองเห็นดวยปญญา การพัฒนาผูนําทางการเมือง
คือ ผูนําทางการเมืองเปนบุคคลที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรงการที่จะพัฒนาผูนําใหไปสู
ระดับที่เปนที่พึงพอใจของประชาชนโดยสวนใหญแลวผูนําจะตองมีพื้นฐานความดีมาตั้งแตแรกเริ่มตน
เปนที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไปมากอนหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาตนเองในการสรางความดีโดยเฉพาะ
ความซื่ อ สั ต ย ที่ มี ต อ การบริ ห ารงานบ านเมื อ ง มี เป า หมายที่ ชั ด เจนมี ค วามพอเหมาะพอดี ในการ
ประมาณการสิ่งตางๆ รูจักการใชจายทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เรียบเรียงคําพูดที่พอเหมาะพอควร
ในการตั ดสิ นป ญ หาตางๆหากเกิด มีขอพิ พาทเกิด ขึ้น ในระหวางการประชุม ตองมีสติทุกเมื่อในการ
ควบคุมตนเองมิใหละเมิดการตัดสินใจดวยอารมณตางๆตองนําหลักความมีเหตุมีผลมาตัดสินปญหาที่
เกิดขึ้นยอมรับเสียงสวนมากเคารพการตัดสินใจของเสียงสวนนอยอยางพอประมาณ

๘๑
กลาวไดวา ผูนําควรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไมเคยดับมอดอยูเสมอ และมีความเด็ด
เดี่ยว ไมทอแท กลาไดกลาเสีย แกปญหาเกง ไมตื่นตกใจงาย เปนผูรูจักกาลเทศะ สรางจุดสนใจไดดี
เสมอ สรางความประทับใจใหกับทุกคน มีความสุขุมเยือกเย็น ไมเคยทําอะไรสะเพราและมีแนวคิดที่
ชัดเจน มีหลักปรัชญาในการดูแลชีวิต และองคกรของตน มีอารมณขันเสมอ ไมเครียดงาย มองโลกใน
แงดีเปนคนตรงไปตรงมาไมมีเลหเหลี่ยมชั้นเชิง กลาเผชิญกับสิ่งแปลกใหมเสมอ ซึ่งจะทําใหเขาใจและ
เห็นใจผูอื่น เพราะเปนคนมีระเบียบวินัยและวางมาตรฐานใหกับชีวิตของตนอยางเครงครัด รูจักใชเวลา
อยางเปนประโยชนที่สุด มีจุดยืนและเปาหมายเดนชัด มีน้ําใจไมตรี ยินดีชวยเหลือผูอื่น ไมชอบการ
ประจบมีมาตรฐานในการใชชีวิตของตนเอง รูจักวางเปาหมายและวางแผนอยูเสมอ มีวาทศิลป มีคารม
คมคาย รูจักการเจรจาตอรองไดเยี่ยม ออนโยน แครความรูสึกของผูอื่น
กาล
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เปนผูรูจักกาลคือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะตองใชในการประกอบกิจ
กระทําหนาที่การงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน การ
พั ฒ นาผูนํ าทางการเมื องเพื่ อให เกิ ดการมีป ระสิทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลตามเป าหมายที่วางไวผูนํ า
จะตองเปนบุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนใหไปในแนวทางตามทิศทางที่องคกรไดวางไวแตทุกอยาง
จะตองมีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเพื่อใหงานที่ออกมาเปนงานที่มีคุณภาพตามกาลเวลาเพื่อให
เกิดความนาเชื่อถือของสังคมโดยสวนรวมผูนําจะตองมีการระบุเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อที่จะ
ทําใหบุคลากรที่อยูภ ายใตการปกครองมีการกําหนดตัวเองหรือมีการวางแผนในการทํางานที่ถูกตองให
ทันเวลาตามที่ผูนําตองการ
นอกจากนั้ น ผู นํ า เองก็ ต อ งเป น บุ ค คลที่ มี ก ารจั ด การกั บ ตนเองในเรื่ อ งของเวลาให
เหมาะสมตรงตามที่ ผูนํ าปฏิบั ติ ไม วาจะเปน การประชุ ม สัมมนา การจัดคิ วแถลงการณ ตางๆ ผูนํ า
จะตองเปนแบบอยางในการจัดระเบียบตนเองในเรื่องเวลาใหเปนบุ คคลที่ตรงตอเวลาการที่ผูนําจะ
พัฒ นาตนเองใหเปนบุ คคลที่มีความซื่อตรงตอเวลาไดตามความประสงคที่ตนเองตั้งไวแลวนั้ น ผูนํ า
จะตองสรางความมีระเบียบวินัยใหกับตนเองกอน เริ่มตนตั้งแตการตื่นนอนการรับประทานอาหารการ
ทํากิจกรรมสวนตัวตางๆ สิ่งเหลานี้ผูนําจะตองฝกใหตรงตอเวลาเปนประจําถาผูนําทําไดตามเวลาที่
ตนเองกําหนดแลว การที่ผูนําจะเปนบุคคลไดตรงตามเวลานั้นคงไมยากนัก เมื่อผูนําเปนบุคคลที่ตรง
ตามเวลาที่ ต นเองปรารถนาแล ว สิ่ ง ต า งๆที่ จ ะตามมาก็ คื อ ความไว ว างใจจากเพื่ อ นร ว มงาน
ผู ใต บั งคั บ บั ญ ชาส งผลให บุ ค คลต า งๆนําไปเป น เยี่ ย งอยางการจัด การเกี่ย วกั บ การวางแผนในการ
ปฏิบัติงานแตละอยาง ผูนําจะตองมีการจัดการระดมความคิดในการวางแผนรวมกันกับผูรวมงานโดย
อาศัยความรูความคิดเห็นหลายๆฝายเพื่อใหไดขอตกลงรวมกันโดยมีการมองการณไกลถึงกรอบของ
กาลเวลาวาอยูในชวงระยะเวลาที่จะมีการพัฒนาไดหรือไมอยางไร ซึ่งสิ่งตางๆที่กลาวมาลวนเปนสิ่งที่
ผูนําจะตองตระหนักและนําไปคิดพิจารณาหาทางออกใหได
การปฏิ บัติงานโดยภาพรวมของผูนําทางการเมืองเพื่อใหมีการพัฒ นาที่ดีผูนําจะตองมี
ความรอบรูเปนพื้นฐานในดานการบริหารจัดการเวลาที่ชัดเจนสรางกรอบเวลาที่แนนอนเพื่อเปนกรอบ
ในการขั บ เคลื่ อ นนํ าไปสู การปฏิ บั ติ ของบุ คคลต างๆในองค กรร ว มกั น เพื่ อให เป น แนวเดี ย วกัน ทาง

๘๒
เดียวกันตามที่ฝายผูนํามีมติวาจะตองใหออกมาตามระยะเวลาที่กําหนดและตองมีตารางเวลาทุกครั้งใน
การปฏิ บั ติ งาน การพั ฒ นาผู นํ า ทางการเมื อ งด ว ยหลั ก กาลเวลานั้ น ผู นํ าและผู ต ามต อ งมี ก รอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน เวลาของแตละบุคคลมีเทากันแตใครจะใชเวลาที่มีคุณคาหรือบริหารเวลาใหเปนอัน
นี้ก็ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของแตละคน และการวางแผนใชเวลาอยางเหมาะสมและใชเวลาอยาง
ไดผลการจัดการบริหารงานตางๆขององคกรจะพัฒนาใหดีขึ้นมากกวาเดิมตามที่ไดวางเปาหมายไวนั้น
สิ่งหนึ่งที่ผูนําจะตองมีเปนองคประกอบรวม คือ ความสามัคคีในหมูคณะของบุคคลในองคกรวาจะมี
ความสามัคคีกันในการทํางานมากนอยแคไหน ซึ่งหากการทํางานไดรับหมอบหมายใหปฏิบัติกันเปน
กลุมหรือเปนทีม การทํางานเปนทีมจะใหไดตามเวลาที่กําหนดไดนั้นคอนขางยากเพราะความเปนหนึ่ง
น้ําใจเดียวกันในการปฏิบัติงานมีนอยจึงจําเปนมากในการสรางความสามัคคีในหมูคณะแตจะสําเร็จได
ตามประสงคที่ตองการนั้น
ผูนําตองกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและมีรางวัลที่เปนแรงจูงใจเขามาเพิ่มใหกับกลุมหรือ
ทีมที่ไดปฏิบัติงานไดตามกาลเวลาที่กําหนดเพื่อเปนแรงกระตุนในการทํางานของทีมนั้นๆการพัฒนา
ผูนําในทางการเมืองโดยใชห ลักการของกาลเวลาเขามาเปน ตัวกําหนดในการพัฒ นานั้น เป นสิ่ งที่ดี
สําหรับสังคม ผูนําในปจจุบันและก็ดีสําหรับสังคมในอนาคตเพราะกาลเวลาเปนสิ่งที่กําหนดเรื่องราว
ตางๆของคนทุกยุคทุกสมัยไดเปนอยางดีและกาลเวลาเปนเครื่องพิสูจนดวยวาบุคคลใดจะมีคาแหงการ
ยกยองหรือสรรเสริญใหเปนบุคคลที่มีการบริหารเวลาไดดีที่สุด ซึ่งสิ่งเหลานี้มีมาใหเห็นสําหรับบุคคล
ตางๆก็มีมาก แตไฉนเลาบุคคลสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับเวลายังมีการปลอยปะละเลยในเรื่อง
ของเวลามี ให เห็ น ทุ ก เพศทุ กวั ย ตั ว อย างเช น นั กเรี ย นไปโรงเรี ย นสาย นั กศึ กษาสงรายงานไม ทั น
พนั กงานทํ างานไมแลวเสร็จ ตลอดจนผูนํ าทางการเมืองไม มีความรับ ผิดชอบตอนโยบายที่ให ไวกับ
ประชาชน เรื่องตางๆที่กลาวมามีความเกี่ยวของกับเวลาและกาลเวลาทั้งนั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้มีมาใหเห็น
ทุกยุคทุกสมัย
ดั งนั้ น การจะพั ฒ นาผู นํ าให เป น บุ คคลที่ มี ความตรงต อเวลาไดนั้ น จะต องมองลงไปถึ ง
ประวั ติที่ผ านมาว ามี การปลู กฝงเรื่ องความมีวินัย การเคารพตอกฎระเบีย บขอบังคับ ตางๆวามีการ
ละเมิดหรือไมอยางไร และมีการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายจากความประพฤติที่ผานมามากนอย
แคไหน ซึ่งสิ่งตางๆที่กลาวมาลวนเปนปจจัยที่จะตองนํามาเปนองคประกอบในการพัฒนาผูนําในทาง
การเมื องตอไป การพัฒ นาผูนําทางการเมืองให รูจักกาลเวลาผูนําจะตองมีการเรียนรูสิ่งใหมๆอยาง
ตอเนื่องทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่ อนํามาปรับใช ในชีวิตประจําวันกับ ตนเองครอบครัวรวมไปถึง
สถานที่ทํางาน ผูนําจะตองเปนบุคคลที่มีความสามารถในการรับฟงสามารถแยกแยะสิ่งที่ไดยินไดฟง
มาแลวนํามาคิดพิจารณาหาหลักหาผลเพื่อที่จะนําไปปรับใชใหถูกตองตามกรอบของเวลา และผูนํา
จะตองมีจิตใจที่มั่นคงแนวแนตออุดมการณมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานรับฟงความคิดเห็นของ
กลุมเพื่อนรวมงานดวยกันอยางแยบคลายโดยละเอียดถี่ถวน ผูนําทางการเมืองนอกจากจะมีความรู
ความสามารถในดานการบริหารองคกรแลวสิ่งหนึ่งที่ผูนําจะตองคิดไตรตรองใหโดยละเอียดคือการวาง
คนใหเหมาะสมกับงานโดยถูกที่ถูกทางและถูกกาลเวลา การที่ผูนําจะใชวาจาที่รุนแรงกับผูตามที่อยูใน
องคกรในขณะที่ผูตามปฏิบัติงานไมไดตามความตองการนั้นผูนําจะตองมีความใจเย็นและสามารถมอง
ไดดวยวาถูกตองตามกาลเวลาหรือไมตองศึกษาอุปนิสัยของผูตามดวยวาในขณะนั้นมีอารมณฉุนเฉียว

๘๓
หรือไมสิ่งเหลานี้ผูนําจะตองเปนบุคคลที่สรางภาวะจิตใจตนเองใหเหนือกวาผูตามไมอยางนั้นจะทําให
เกิดผลเสียกันทั้งสองฝาย
ดังนั้นแลวผูนําจะตองดูเวลาอาการของผูตามโดยละเอียดรอบคอบ การพัฒนาผูนําทาง
การเมืองใหไดตามกาลเวลาที่ตองการ คือ ผูนําตองมีความรอบรูในเรื่องของการจัดการบริหารในดาน
ทรัพยากรตางๆเพราะการพัฒนาผูนําใหเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในการบริหารองคกรแลว
ผูนําจะตองมีความรูในดานทรัพยากรวาจะมีการบริหารใหไดตามความตองการของเวลาที่กําหนดได
อยางไรงบประมาณมีเพียงพอไหม ตองใชบุคคลกี่คนเขามาดูแลควบคุมและตองใชวัสดุอุปกรณมาก
นอยแคไหนรวมไปถึงตองมีผูบริหารจัดการที่มีความเชี่ยวชาญกี่คน เชนการจัดสรางอาคารตาง ๆซึ่ง
ตองใชงบประมาณคอนขางมากแตตองคํานึงถึงกรอบระยะเวลาที่แนชัดในการสรางใหแลวเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด ผูนําจะตองศึกษาที่มาที่ไปของบริษัทผูรับเหมาวามีความมั่นคงมากนอยแคไหน ความ
นาเชื่อถือทางสังคมเปนอยางไรเมื่อจางเขามารับงานแลวบริษัทดังกลาวสามารถกอสรางอาคารไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดหรือไมสิ่งเหลานี้ผูนําจะตองมีวิธีการจัดการความคิดได
ตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้นถือวาเปนปจจัยหลายๆดานที่มีความสําคัญอยางมากในเรื่อง
ของกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวแตยังมีอีกหลายๆอยางที่ผูนํายังตองศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมอยู ถึงแมวา
ผูนําจะมีความรูความสามารถเปนพื้นฐานก็จริง รวมไปถึงการจัดการบริหารเวลาไดพอเหมาะพอควร
แลวก็ตามสิ่งที่ผูนําจะตองมีในคุณลักษณะของผูนําเองคือความมีมาตรฐานเปนของตนเอง กลาวคือ
ผูนําจะตองมีความยืดหยุนมีไหวพริบปฏิภาณการเจรจาตอรองและวาทศิลปอันไพเราะเสนาะหูความ
รับผิดชอบความออนนอมถอมตนและความซื่อสัตยผูนําจะตองมีการสะสมโดยการฝกหรือศึกษาหา
ความรูจากบุคคลตัวอยางที่มีความประสบผลสําเร็จในการเปนผูนําที่ทรงคุณคาแลวนํามาปรับใชกับ
ตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดและตองทําตามกาลเวลาที่เหมาะสม
กลาวไดวา ควรใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของตนเองไดมีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานทุกเมื่อใหความใกลชิดกับประชาชนแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมีความเขาใจใน
บริบทตาง ๆ ของพื้นที่มีความสามัคคีในองคกรปฏิบัติตนตอบุคลากรดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ใชจายทรัพยากรอยางประหยัดเพิ่มความคุมคาใหกับองคกรมองประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
สรางจิตสํานึกใหเปนมืออาชีพในการบริหารงานอยางตรงไปตรงมาปรับตัวเขากับองคกรไดงายมีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสมัยใหมอยูตลอดเวลายอมรับฟงเสียงสวนใหญเคารพการตัดสินใจเสียง
สวนนอยเปนตัวของตัวเองไมมีความเกรงกลัวอิทธิพลภายนอกเกงประสานงานดานภายนอกรูเขารูเรา
มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ต อ ตนเองสู ง ตั้ งเป าหมายที่ ชั ด เจน มี จุ ด ยื น ที่ มั่ น คง ยอมรั บ และกล าเปลี่ ย นแปลง
วัฒนธรรมใหมๆเพื่อใหทันกับเหตุการณปจจุบัน
ชุมชนสังคม

๔.๒.๖ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณ ธรรม : ดานการเปนผูรูจัก

เปนผูรูจักองคกรคือ รูจักชุมชน และรูจักที่ประชุม รูกิริยาที่จะประพฤติตอชุมชนนั้น ๆ
วาชุมชนนี้เมื่อเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางไร จะตองพูดอยางไร ชุมชนนี้ควรสงเคราะหอยางไร เปน
ตน การพัฒนาผูนําใหรูจักกับบริษัทหรือองคกร ผูนําขององคกรมีอยู ๒ ประเภท คือ ๑. ผูนําที่ไดรับ
เลื่อนขั้นจากบุคคลที่อยูกับองคกรมายาวนานโดยใหเลื่อนขั้นที่สูงขึ้น ๒. ผูนําที่ไดรับการแตงตั้งจาก

๘๔
ภายนอกเพื่อเขามาดํารงตําแหนงใหม ผูนําทั้งสองประเภทนี้จะมีความรูจักมักคุนกับบริษัทหรือองคกร
แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะผูนําประเภทที่สองที่ไดกลาวมาขางตนซึ่งเปนผูนําที่ไดรับการแตงตั้งมา
ใหมจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับตัวเขากับองคกรโดยเฉพาะการปรับตัวเขากับบุคลากรภายใน
บริษัทหรือองคกรซึ่งแรกๆ จะเปนการชวงปรับตัวที่คอนขางยากพอสมควรเนื่องดวยตนเองเปนบุคคล
ที่เข ามาใหมจึ งตองเรียนรูวัฒ นธรรมขององคกรให มากและนอกจากนั้น ยั งต องศึ กษาประวัติความ
เปนมาขององคกรดวย รวมไปถึงกฎระเบียบขอบังคับขององคกรตลอดจนนโยบายขององคกรอีกดวย
สิ่งต างๆเหล านี้ ผู นํ าจะตองรูให โดยละเอียดรอบคอบและนํามาปรับ ตัวให เขากับ องคกรใหไดอยาง
รวดเร็วที่สุดผูนําที่อยูกับองคกรมายาวนานสวนใหญคงไมตองปรับตัวมากนักเนื่องดวยพื้นฐานมีความ
เขาใจในลักษณะทิศทางขององคกรดีอยูแลวสิ่งที่จะปรับก็คือทัศนคติกับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
เนื่องดวยมีผูนําที่ไดรับการแตงตั้งใหสูงขึ้นที่ผานๆมาสวนใหญจะลืมตัวเองวาพื้นฐานนั้นมาจากที่ใดจึง
ทําใหบุคคลที่เปนผูนํานั้นมีความกระตือรือรนในการใชอํานาจไปในทางที่ผิดสงผลใหการปฏิบัติงาน
รวมกั น กั บ บุ คลากรที่ อยู ภ ายใต การบังคับ บัญ ชาไมมีความราบรื่น เทาที่ ควรนํามาซึ่งภาพพจนของ
องคกรถูกมองไปในทางที่เปนลบ
แตก็เปนสวนหนึ่งของผูนําที่หลงระเริงในเรื่องอํานาจ แตสวนใหญแลวจะมีผูนําที่มีความ
รักความหวงแหนชื่อเสียงขององคกร โดยจะเคารพรักษาชื่อเสียงขององคกรไวอยางดีเนื่องจากตนเอง
เป นบุ คคลที่ ทํางานมานานกับ องคกรจึงมีความผูกพัน ในองคกรและไมกลาที่จะสรางความเสียหาย
ใหแกองคกร มี แตความรักที่ จะมอบใหกับองคกรและพรอมที่จะก าวไปพรอมกันกับบุคลากรที่ เคย
รวมกันตอสูมา สิ่งเหลานี้เปนการดีสําหรับผูนําที่มีความสํานึกที่ดีตอองคกร เมื่อผูนําองคกรไดรับการ
แตงตั้งขึ้นมาใหมจึงจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองเรียนรูในเรื่องของการบริหารงานโดยอยางละเอียดถี่ถวน
โดยเฉพาะการจั ด การกั บ ตนเองใหเป น บุ คคลที่ มี บุ ค ลิ กภาพที่ น าเชื่ อถื อมี ความเกรงอกเกรงใจต อ
บุคลากรที่อยูภายใตการปกครองของตน โดยผูนําจะตองรูจักการวางตัวใหเหมาะสมในสถานที่ตาง ๆ
และผูนําจะตองศึกษาลักษณะนิสัยของผูที่อยูภายใตการปกครองของตนใหเกิดความเห็นเดนชัดวา
บุ ค คลใดมี ลั ก ษณะนิ สั ย เป น เช น ไรสิ่ ง เหล า นี้ ผู นํ า จะต อ งมองให ลึ ก ซึ้ ง และต อ งมองให อ อกและ
นอกจากนั้นแลวผูนําจะตองศึกษาเกี่ยวกับองคกรของตนวามีความเปนไปไดมากนอยแคไหนหากจะมี
การพัฒนาไปในทางที่ดีสูงขึ้นมีคุณภาพในการบริหารจัดการใหมากกวาเดิมเทาที่เปนอยู สิ่งที่สําคัญยิ่ง
คือการศึกษาพฤติกรรมการอยูรวมกันของบุคคลที่อยูภายในองคกร เชน วัฒ นธรรมการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมการการเคารพ วัฒนธรรมการกิน ตลอดจนการรับวัฒนธรรมที่แปลกใหมเขามาสูองคกร
ผูนํามีทั้งระดับครอบครัวหมูบานชุมชนตําบลอําเภอจังหวัดรวมไปถึงระดับประเทศชาติ
และผู นํ าทางศาสนาต าง ๆนอกจากนั้น ยังมี ผูนําในระดั บ บริษั ทห างรานองคกรตาง ๆฯลฯ ซึ่งผูนํ า
เหลานี้ลวนมีพื้นฐานความรูความสามารถที่แตกตางกันออกไปและความถนัดความเชี่ยวชาญก็ตางกัน
ดวย การที่ ผู นํามี ความรูความสามารถที่แตกต างกัน นั้ น ก็ขึ้นอยูกับ การสะสมองค ความรูของแต ล ะ
บุคคลบางทานไมมีโอกาสไดเลาเรียนศึกษาหาความรูที่สูงๆขึ้นไปแตบางทานมีโอกาสเปนถึงระดับผูนํา
ประเทศ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําที่มีความแตกตางกันออกไปในลักษณะของผูนํา
ในแตละบุคคล ดังนั้นการที่จะเปนผูนําไดนั้นไมวาจะในระดับที่ต่ําหรือที่สูงสิ่งหนึ่งที่ผูนําจะตองมีเปน
พื้นฐานก็คือองคความรูในการจัดการกับองคกรของตนตองรูถึงทิศทางความตองการขององคกรที่ตนได
ปฏิ บั ติ งานอยูวามีความตองการแบบไหนลักษณะใดแลวเราจะปฏิ บั ติงานได ตามวัตถุ ป ระสงค ของ

๘๕
องคกรที่ตั้งไวหรือไม ผูนําบางทานมีความรูมากแตไมสามารถนําความรูที่มีอยูมาปรับใชกับองคกรของ
ตนเองไดเพราะผูนําบางทานยังไมรูถึงบริบทขององคกรวามีการกําหนดทิศทางไปในลักษณะไหน
ฉะนั้ น ผู นํ าต องมี ความเขาใจทิศทางขององคเปน หลักกอนจึงจะสามารถพัฒ นาตามที่
ตนเองกําหนดไดองคกรทุก ๆองคกรลวนมีผูบริหารประจําตําแหนงที่มีความรูความสามารถเปนที่รูจัก
กันโดยภาพรวมอยูแลวการจะพัฒนาใหผูนําไปในทิศทางที่ตองการตามองคกรปรารถนานั้นสิ่งตาง ๆ
เหลานี้เปนการคาดหวังของบุคคลที่อยูในองคกรอยูแลว จึงจําเปนทั้งสองฝายที่จะตองมีการปรับตัวเขา
หากั น โดยอาศั ย หลั กกฎระเบี ย บข อบังคับ ขององคกรเปน พื้น ฐานเปน ตัวกําหนดในการปฏิบัติงาน
รวมกันเพื่อที่จะใหสอดคลองกับนโยบายขององคกรและผูนําตองมีการวางแผนอยางละเอียดเกี่ยวกับ
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการทํางานที่มีความพรอมที่จะใหบริการตาง ๆ แกบุคคลที่มารับ
บริการผูนําจะตองรูอีกดวยวาสิ่งที่ปฏิบัติไปตามนโยบายนั้นเกิดความพึงพอใจแกผูมารับบริการมาก
นอยแคไหนโดยมีการประเมินทุกครั้งจะประเมินแบบไหนใชระยะเวลาประมาณเทาไหรสิ่งเหลานี้ผูนํา
ต อ งสามารถจั ด การบริ ห ารได โ ดยไม ข าดตกบกพร อ งการทํ า งานในรู ป แบบองค ก รจะมี ค วาม
สลับ ซั บ ซอนค อนขางมากซึ่งหากองคกรใดขาดผู มีความเชี่ยวชาญในสายงานแล วการจะทํางานให
สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอาจจะไมสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวก็ไดและหากองคกรยังแนนิ่งที่
จะปรับปรุงใหเกิดการพัฒนาไดทันตามเวลาที่ตองการนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสรรหาบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไดอยางแนนอน
การที่จะไดทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นคงเปนการยากนักเพราะ
สวนใหญแลวบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นจะมีงานประจําทําอยูแลวจึงเปนการยากที่จะหา
บุ ค คลประเภทแบบนี้ ได และนอกจากนั้ น ถาจะเปน บุ ค คลที่ ยังลงเหลื อในตลาดแรงงานที่ มีค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะดานสวนใหญบุคคลเหลานี้จะมองหาองคกรที่มีขนาดใหญมีผลตอบแทนคอนขางสูงมี
สวัสดิการที่ครอบคลุม ดังนั้นผูนําองคกรหรือฝายบุคคลตองมีการหารือรวมกันในการปรับกลยุทธการ
สรรหาบุคคลที่ มีความชํ านาญตามที่องคกรมี ความปรารถนาต องการมารวมงานกับ องคของตนจึ ง
จําเปนอยางมากที่ผูนําจะตองรูจักองคกรของตนวามีความเทียบเทาสูกับสภาวะการแขงขันกับองคกร
อื่นไดหรือไมผูนําตองรูจักชุมชนของตนเองวามีการประกอบอาชีพอะไรเปนสวนใหญและชาวบานที่
อาศัยอยูในชุมชนมีการศึกษาในระดับไหนวัฒนธรรมสวนใหญเปนยังไงชาวบานในชุมชนใหความสนใจ
ในทางการเมืองโดยระบอบประชาธิปไตยมากนอยแคไหนมีความสนใจในตัวผูนําที่มีคุณลักษณะบุคลิก
ยังไงและถาจะใหพัฒนาชุมชนสวนใหญชาวบานตองการใหพัฒนาในดานใดบุคคลที่เปนผูนํานอกจาก
จะรูในระบบขององคกรของตนเองแลวยังตองพึงศึกษาดูวาชุมชนของตนเองมีความตองการใหพัฒนา
อะไรถาพัฒนาไปแลวจะเกิดผลดีมากนอยแคไหนและใหประโยชนที่ยั่งยืนหรือไมสิ่งตาง ๆเหลานี้ผูนํา
จะต องรู และสามารถนํ า ไปพิ จ ารณาหาขอ ตกลงรว มกัน ภายในองคกรของตนผูนํ าตอ งสรางความ
นาเชื่อถือใหกับองคกรโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชนการจัดการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่มีความ
แปลกใหมโดยการจัดแตละครั้งใหมองเห็นถึงการตอบรับผูมาเขารวมรับการฝกอบรมวามีความตื่นเตน
มากนอยแคไหนและเสียงตอบรับมีความตองการอยากใหมีการพัฒนาการจัดการฝกอบรมในลักษณะ
อยางนี้เพิ่มอีกไหมผูนําตองจัดใหมีการประเมินทุกครั้งแลวนํามาปรับปรุงแกไขจากขอเสนอแนะเพื่อ
เปนการในการพัฒนาตอไปและการจัดกิจกรรมทุกครั้งผูนําจะตองจะตองบริการอํานวยสะดวกใหกับผู
เขารับฟงในการฝกอบรมแบบเปนกันเองเพื่อสรางความคุนเคยใหกับองคกร

๘๖
การพั ฒ นาผู นํ า ทางการเมื อ งให รู จั ก กั บ องค ก รให มี ค วามสนิ ท มั ก คุ น และเข า ถึ งโดย
ปราศจากอคติใด ๆ มาขวางกั้นนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งยวดที่ผูนําจะตองมีการมองแบบมองการณไกล
โดยอาศัยหลักปจจัยที่มีอยูรอบขางมาเปนตัวคอยสนับสนุน โดยเฉพาะบุคคลที่อยูใกลชิดในองคกร
เดียวกันที่มีการทํางานตางระดับกันผูนําบางครั้งตองลดตัวเองลงมาสืบหาขอมูลจากเบื้องลางเพื่อนําไป
เปนแนวทางในการพัฒนาตอองคกรตอไปผูนําจะตองรูจักเรียนรูความสุขและความทุกขไปพรอม ๆ กัน
หากวั น ไหนตกระกํ าลํ า บากต องมี ค วามอดทนหากวัน ไหนสมหวังก็ค วรทํ าตนให ว างเฉยให คิด อยู
ตลอดเวลาวาโชคกับเคราะหมันเปนสิ่งที่คูกัน ฉะนั้นแลวผูนําก็ควรไมตองไปยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์
ใหมากนัก ควรมองถึงเรื่องอนาคตในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขและพัฒนาองคกรของตนไป
ในทิศทางตามกรอบระยะเวลาทีถูกตองเพื่อใหสอดรับกับความตองการของสังคม ยอมรับในสิ่งที่จะมี
การเปลี่ยนแปลง ดานโครงสรางของผูนํา วัฒ นธรรมที่ทันสมัย เพื่อใหสอดรับกับเหตุบานการเมือง
ยอมรับฟงเสียงสวนรวมเปนที่ตั้ง มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย กลาคิด กลาตัดสินใจ
กลาวไดวา มีความเปนผูนําสูง มนุษยสัมพันธดีเยี่ยม คอนขางซื่อสัตยตอความรูสึกตนเอง
มีความตั้งใจจริงไมเอาเปรียบเพื่อนรวมงานและมีความทะเยอทะยานมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน เกง
ดานการจัดการ มีมาตรฐานในชีวิต สามารถปรับตัวไดไมเบื่อหนายมีความอดทนสูงมีความสามารถใน
การติดตอสื่อสาร การคิด การวิเคราะหและการเก็บลายละเอียด ไมยอมลมเหลวหรือพายแพอะไร
งายๆไมหวาดกลัวตอการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นอกมั่นใจและเปนตัวเองสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
กลาพูด กลาทํา กลาเสี่ยงไมดึงตัวเองลงไปในความเครียด รูจักสรางความรื่นรมยใหตนเองและคนรอบ
ขาง เปนคนใจกวางและมีน้ําใจ เปนคนมีจิตใจดี ไมเคยคิดเบียดเบียนทํารายใคร สนใจเรื่องแสวงหา
ความมั่ น คงในชี วิ ต ความสํ า เร็ จ และความกาวหน ามากกวาปลอ ยชี วิต ไปเรื่อ ย ๆ และรั ก บ าน รัก
ครอบครัว รักเพื่อน รักองคกร
บุคคล

๔.๒.๗ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณ ธรรม : ดานการเปนผูรูจัก

เป น ผู รู จั ก บุ ค คล คื อ ความแตกต างแห งบุ ค คลว า โดยอั ธ ยาศั ย ความสามารถ และ
คุณธรรม เปนตน ใคร ๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูที่จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น ๆ ดวยดี วาควรจะคบ
หรือไม จะใชจะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร การที่ผูนํานอกจากจะมีความรูพื้นฐานใน
การบริ ห ารแล ว สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผู นํ า จะต อ งมี เ ป น องค ป ระกอบเพิ่ ม เติ ม คื อ การเลื อ กคบบุ ค คลที่ เป น
กัลยาณมิตรหลีกหนีใหไกลกับบุคคลที่เปนคนพาล เพราะเมื่อรูจักคบคนที่เปนกัลยาณมิตรแลวสิ่งที่
ผูนําจะไดรับกลับคืนมามีแตสิ่งที่เปนมงคล กลาวคือ เพื่อนที่เปนกัลยาณมิตรนั้นจะคอยแนะนําในสิ่งที่
เปนประโยชนเกี่ยวกับการทํางานหรือสิ่งที่ดีงามใหผูนํา นําไปประพฤติปฏิบัติถาสิ่งไหนที่เปนโทษเพื่อน
ที่เปนกัลยาณมิตรจะคอยหามและตักเตือนสวนไหนที่เปนประโยชนจะคอยแนะนําและสงเสริมการ
สนับสนุนใหกระทํา และเพื่อนที่เปนกัลยาณมิตรจะเปนบุคคลที่คอยอุปการะจัดการใหกับสิ่งที่ผูนําไม
สามารถกระทําไดในยามที่ตกทุกขไดยากเพื่อนกัลยาณมิตรก็จะรวมทุกขรวมสุขดวยความยินดีและ
นอกจากนั้นบุคคลที่เปนกัลยาณมิตรยังมีความรักความเอ็นดูดวยความบริสุทธิ์ใจ
ผูนําการที่จะเลือกคบคนใหเลือกเฉพาะบุคคลที่เปนกัลยาณมิตรการทํางานของผูนํานั้น
จะตองเจอปญหาอุปสรรคคอนขางเยอะนอกจากจะมีปญหาเรื่องการทํางานแลวสิ่งหนึ่งที่ผูนําจะตอง

๘๗
พบเจอคือเพื่อนรวมงานมีทั้งดีและไมดีมีทั้งอิจฉาและริษยาซึ่งสิ่งเหลานี้เปนของคูมนุษยอยูแลวตาบใด
ที่ ยั งไม สิ้ น อาสวะกิ เลสจึ ง ไม แ ปลกที่ ก ารทํ า งานในทุ ก ๆ องค ก รจะต อ งมี บุ ค คลประเภทเหล า นี้
โดยเฉพาะผู นํ าที่ มีการเลื่อนตํ าแหนงที่สูงขึ้น จําเปน อยางมากที่จะตองมีความรูเปน พื้น ฐานในการ
ปฏิบัติงาน เพราะหากไมมีความรูในการปฏิบัติงานแลว โดยอาศัยบุคคลอื่นคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
จึงนาเปนหวงอยางมากที่จะโดนสกัดกั้นไมใหขึ้นสูตําแหนงงานที่สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแตก็ตองยอมรับ
ตนเองวาตนเองนั้นไมมีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน แตในทางกลับกันนั้นถาเปน
บุคคลที่มีความรูความสามารถแลวยังโดนถูกขัดขวางแลวก็ถือวาตนเองนั้นถูกเพื่อนรวมงานกลั่นแกลง
แลว
ผูนํ าไมวาจะระดั บ ไหนการทํางานจะสูงหรือต่ําผู นําจะตองสรางความมีไมตรีต อเพื่ อน
รวมงานทุกคนแตถาจะสรางใหดีไดขนาดไหนก็ยังตองโดนเพื่อนรวมงานคอยจะเลนงานอยูดี ก็ใหคิดได
เลยวาองคกรของตนเองที่กําลังปฏิบัติงานอยูมีบุคคลประเภทคนพาลปะปนอยูจึงจําเปนมากสําหรับ
การเลือกคบบุคคลที่อยูภายในองคกรโดยการศึกษาประวัติใหถี่ถวนวาจะเลือกคบเพื่อนประเภทไหน
อยางไรเพื่อใหลดการเสียดทานในการถูกเอารัดเอาเปรียบทางความคิด หากวันใดที่ตนเองเผลอเลอ
การพัฒนาผูนําทางการเมืองใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาไดนั้นตองอาศัยหลักการทํางานรวมกัน
ของบุคลากรหลายๆฝายมารวมกันจึงมีการกระทบกระทั้งกันของบุคลากรที่อยูภายในองคกรนั้นจะ
เกิดขึ้น เพราะตางคนตางมีที่มาไมเหมือนกันบางกลุมมาจากสถาบันเดียวกันก็จะดีหนอยในการจับกลุม
กันไดเร็วกวาบุคคลที่มาเพียงคนเดียวแลวไมสามารถจับกลุมไดจึงตองอาศัยความซื่อสัตยออนนอมถอม
ตนเปนพื้นฐานในการปรับตัวเขาหาเพื่อนใหม ถึงจะอยางไรก็ตามที นี้เปนเพียงสวนหนึ่งในการทํางาน
ภายในองคกรที่มีทุกแหงหนในลักษณะแบบนี้
เพราะบุคคลที่เปนผูนําจะตองคอยตรวจสอบอยูตลอดเวลาวาบุคลากรที่อยูภายใตการ
บังคับบัญชาของตนเองนั้นมีบุคคลใดบางที่มีการทํางานที่ผิดปกติมีความกดดันเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่ง
ผูนําจะตองศึกษาหาความรูโดยละเอียดวาบุคคลเหลานี้มีปญหาเรื่องการทํางานหรือไมถามีแลวจะมีมา
จากไหนมาจากสาเหตุใดเมื่อรูสาเหตุแลวควรนําไปปรับแกไขโดยเรงดวนเพราะถาหากลาชาอาจสงผล
ใหเสียบุคลากรไปก็ได นอกจากผูนําจะตองรูจักเลือกคบบุคคลที่เปนกัลยาณมิตรแลวผูนํายังตองมีการ
สังเกตการณภายในองคกรของตนที่มีความละเอียดรอบคอบดวยวาบุคคลที่อยูภายใตการปกครองของ
ตนเขาเหลานั้นมีปญหาในการทํางานหรือไมอยางไรสิ่งนี้ผูนําจะตองตระหนักเปนอันดับแรกผูนําในการ
พัฒนาองคกรจะตองมีการปฏิบัติกับเพื่อนรวมงานในทางสรางสรรคกอนคอยทีคอยอาศัยซึ่งกันและกัน
โดยอาศัยหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเปนเครื่องกําหนดในการคบหากันเพื่อเปนบทพิสูจนไดวาบุคคลใด
มีความซื่อสัตยตอเพื่อนในกลุมมากนอยแคไหนและบุคคลใดกลาที่จะทําลายองคกรของตนเองโดยการ
ประจานในเรื่องความเสียหายตาง ๆ ที่ทําใหองคกรถูกมองไปในภาพลบซึ่งสิ่งเหลานี้ผูนําและบุคคลที่
อยูภ ายในองคกรจะตองมีการปรึกษาหาลือรวมกันโดยการกําหนดเปน วัตถุประสงครวมกันแลวนํ า
ออกมาเปนนโยบายภายในองคกรของตนแลวใหบุคลากรทุก ๆ ตําแหนงนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์
ผล นี้เปนเพียงสวนหนึ่งที่องคกรจะตองมีการทํางานรวมกันของบุคคลที่อยูภายในองคกร
บุคลากรที่อยูภายในองคกรรับทราบขอปฏิบัติรวมกันแลวก็สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติ
ได แตถาบุคลากรทานใดไมสามารถนําไปปฏิบัติไดผูนําควรนํานโยบายกลับมาคิดพิจารณาใหถี่ถวนวา
บุคลากรที่ไมสามารถปฏิบัติไดตามนโยบายนั้นเขาติดคัดตรงไหนมีปญหาอะไรหรือเปลาเปนเพราะ

๘๘
วัฒ นธรรมไม ตรงกั น หรือไม ถ านํ านโยบายมาคิดพิจ ารณาอยางถี่ถว นแลวบุ คลากรท านอื่น ๆ ที่ มี
โครงสรางการดําเนินชีวิตคลายกับบุคลากรดังกลาวที่มีปญหาสามารถปฏิบัติตามนโยบายได ก็แปลวา
บุคลากรคนดังกลาวเปนบุคคลที่คอยจะกอความไมสงบภายในองคกร ผูนําจะตองเขามาจัดการโดย
ดวนเพราะปลอยไวนานอาจเปนผลเสียตอองคกรโดยภาพรวมได เรื่องดังกลาวที่เกิดขึ้นผูนําควรจะ
เลือกคนสวนมากหรือภาพรักษขององคกรเปนอันดับแรกแตก็ใหโอกาสสําหรับบุคคลสวนนอยไดแกไข
ปรับปรุงตนเองโดยมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนแนนอน เพื่อเปนการสรางจุดแข็งใหกับองคกรของตน
และก็สามารถพัฒนาไปสูเปาหมายที่มีการกําหนดรวมกันของบุคคลที่อยูภายในองคกรรวมกัน
กลาวไดวา เปนบุคคลที่มีความละเมียดละไม ใฝหาความสุนทรีในชีวิตยืนหยัดตามลําพัง
ได ดวยตัวเองของตัวเองหากต องเผชิญกั บป ญหายอมรับ ระบบระเบียบและกฎเกณฑ ที่ถูกตองขยัน
ขันแข็ งไมเหลวไหลตอหนาที่ ชางคิด ชางสังเกตฉลาดคิ ดเร็วตัดสินใจเร็ว และไมช อบหยุด นิ่งรักการ
เรียนรู สนุกที่จะหาประสบการณใหมๆไมกลัวการเปลี่ยนแปลงสามารถใหความชวยเหลือ คําปรึกษา
คําแนะนําแกคนรอบขางไดมีความบากบั่นสูง ยากที่จะยอมแพหรือเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเองให
เกียรติใหความสําคัญแกเพื่อนรวมงานเสมอสามารถเก็บความรูสึกเกรี้ยวกราดไวได ยากที่จะแสดงออก
วาไมพอใจใคร

๔.๓ สภาพปญ หาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํ าองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดเลย
๔.๓.๑ วิเคราะหจุดแข็งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย
อานใจคนเกง มีลางสังหรณแมนยําวางตัวดี ยากที่ใครอานออกมีอารมณขัน มีวาทศิลป มี
ความนอบนอมถอมตน เคารพผูอาวุโส มีความรอบคอบละเอียดออนใจบุญสุนทาน มีความรอบรู รัก
พ อแมพี่ นอง และผู ที่อยู ใต บั งคั บ บั ญ ชาอยางเทาเทียมกัน มี ความเข มแข็งแกรงกลา แมจ ะเป น คน
ออนไหวงาย มีผลงานออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม มีความมุงมั่นในการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งาม มีมนุษยสัมพันธดี มีความโอบออมอารีย มีความซื่อสัตย เสียสละ เฉลียวฉลาด ยุติธรรม เปนกลาง
และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีการบริหารจัดการงานอยางเปนระบบ มีความ
เขาใจในหลักธรรมาภิบาลเปนอยางดี แกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี ยึดหลักกฎระเบียบขอบังคับ
ขององคกรเปนที่ตั้ง กลาตัดสินใจ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
มีใจรักในการปฏิบัติ มีความอดทนเพียรพยายามตอคําวิพากษวิจารณ อยางตอเนื่อง มี
ความตั้งใจจริงที่จะบริการประชาชน เอาใจใสในนโยบายที่กําหนดไวอยูเสมอ มีความเมตตาตอเพื่อน
รวมงานในสายอาชีพเดียวกัน เมื่อเห็นเพื่อนรวมงานดวยกันตกทุกขตองใหความชวยเหลือโดยไมหวัง
ผลตอบแทน ยกยองสรรเสริญสนับสนุนเพื่อนรวมงานผูใตบังคับบัญชาตอหนาชุมชนเมื่อเขาปฏิบัติงาน
ไดตามเปาหมายที่กําหนด วางตนเปนกลางในทางการเมือง หมั่นตรวจสอบความถูกตองในกฎระเบียบ
ขอบังคับขององคกรเพื่อปรับใชใหทันตอเหตุการณ ปจจุบัน วางตัวแบบเรียบงายเพื่ อสะดวกในการ
ติดตอกับประชาชน มีความรวดเร็วในการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานความถูกตอง กลาเผชิญกับความจริง
พรอมที่ จ ะเรี ยนรู ให ป ระชาชนสามารถตรวจสอบการทํ างานของตนเองได มีความโปรงใสในการ

๘๙
ปฏิบัติ งานทุกเมื่อ ใหความใกลชิดกับ ประชาชน แกปญหาไดอยางมีป ระสิทธิภาพ มีความเขาใจใน
บริบทตาง ๆ ของพื้นที่ มีความสามัคคีในองคกร ปฏิบัติตนตอบุคลากรดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ใชจายทรัพยากรอยางประหยัดเพิ่มความคุมคาใหกับองคกร มองประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
สรางจิตสํานึ กใหเปนมืออาชีพในการบริหารงานอยางตรงไปตรงมา ปรับ ตัวเขากับองคกรไดงาย มี
ความรู ความสามารถด า นเทคโนโลยี ส มั ย ใหมอ ยู ตลอดเวลา ยอมรับ ฟ งเสีย งส ว นใหญ เคารพการ
ตัดสินใจเสียงสวนนอย เปนตัวของตัวเองไมมีความเกรงกลัวอิทธิพลภายนอก เกงประสานงานดาน
ภายนอกรูเขารูเรา มีระเบียบวินัยตอตนเองสูง ตั้งเปาหมายที่ ชัดเจน มีจุดยืนที่มั่นคงความคิดริเริ่ม
สรางสรรคไมเคยดับมอด มีความเด็ดเดี่ยว ไมทอแท กลาไดกลาเสีย แกปญหาเกง ไมตื่นตกใจงาย รูจัก
กาลเทศะ สรางจุดสนใจไดดีเสมอ สรางความประทับใจใหกับทุ กคน สุขุมเยือกเย็น ไมเคยทํ าอะไร
สะเพรา มีแนวคิดที่ชัดเจน มีหลักปรัชญาในการดูแลชีวิต และองคกรของตน
มีอารมณขันเสมอ ไมเครียดงาย มองโลกในแงดี ตรงไปตรงมาไมมีเลหเหลี่ยมชั้นเชิง กลา
เผชิญกับสิ่งแปลกใหมเสมอ เขาใจและเห็นใจผูอื่น เปนคนมีระเบียบวินัยและวางมาตรฐานใหกับชีวิต
ของตนอยางเครงครัด รูจักใชเวลาอยางเปนประโยชนที่สุด มีจุดยืนและเปาหมายเดนชัด มีน้ําใจไมตรี
ยินดี ชวยเหลือผูอื่น ไมช อบการประจบ มี มาตรฐานในการใช ชีวิตของตนเอง รูจักวางเปาหมายแล
วางแผนอยูเสมอ มีวาทศิลป มีคารมคมคาย รูจักการเจรจาตอรองไดเยี่ยม ออนโยน แครความรูสึกของ
ผูอื่น มีความเป นผูนําสูง มนุ ษยสัมพั นธดีเยี่ยม คอนขางซื่อสั ตยตอความรูสึกตนเองซื่อสัตยภักดี มี
ความตั้งใจจริงไมเอาเปรียบเพื่อนรวมงาน มีความทะเยอทะยานมีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน เกงดาน
การจั ด การ มี ม าตรฐานในชี วิ ต สามารถปรั บ ตั ว ได ไม เบื่ อ หน า ยมี ค วามอดทนสู ง เก ง กาจในการ
ติดตอสื่อสาร การคิด การวิเคราะหและการเก็บลายละเอียด ไมยอมลมเหลวหรือพายแพอะไรงายๆไม
หวาดกลัวตอการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นอกมั่นใจและเปนตัวเองสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลา
พูด กลาทํา กลาเสี่ยง
ไมดึงตัวเองลงไปในความเครียด รูจักสรางความรื่นรมยใหตนเองและคนรอบขางเปนคน
ใจกวางและมีน้ําใจ เปนคนมีจิตใจดี ไมเคยคิดเบียดเบียนทํารายใคร สนใจเรื่องแสวงหาความมั่นคงใน
ชีวิตความสําเร็จและความกาวหนามากกวาปลอยชีวิตไปเรื่อยๆ รักบาน รักครอบครัว รักเพื่อน มีความ
ละเมียดละไม ใฝหาความสุนทรีในชีวิต ยืนหยัดตามลําพังไดดวยตัวเองของตัวเองหากตองเผชิญกับ
ปญหา ยอมรับระบบระเบียบและกฎเกณฑที่ถูกตอง ขยัน ขันแข็งไมเหลวไหลตอหนาที่ ชางคิดชาง
สังเกต ฉลาดคิดเร็วตัดสินใจเร็ว และไมชอบหยุดนิ่ง รักการเรียนรู สนุกที่จะหาประสบการณไมกลัว
การเปลี่ยนแปลง สามารถใหความชวยเหลือ คําปรึกษา คําแนะนําแกคนรอบขางได มีความบากบั่นสูง
ยากที่จะยอมแพหรือเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเอง ใหเกียรติใหความสําคัญแกเพื่อนรวมงานเสมอ
สามารถเก็บความรูสึกเกรี้ยวกราดไวได ยากที่จะแสดงออกวาไมพอใจใครเปนบุคคลที่มีเหตุผล พูดจริง
ทําจริง และไมไขวควาในสิ่งที่เกินตัว เปนบุคคลที่มีความสุภาพนอบนอม ไมใจรอนวูวาม กลาสูปญหา
ยอมรับความกดดันไดดี วางจุดหมายของตัวเองและองคกรไวทุกระยะ เปนผูนําที่ดีมีความยุติธรรมและ
ซื่อตรงสูง รูจักสรางความสดชื่นรื่น รมยอยูเสมอ มี น้ํ าใจไมตรีต อคนรอบขาง มีกําลังใจเขมแข็ง ไม
ทอถอยงายๆ สามารถดึงเอาความเพอฝนมาใชสรางสรรคได ปรับตัวไดดี รูจักรอมชอม แมจะฝนใจ
ตนเองบางทวางตัวดี รูจักพูดจา เปนผูตามและผูนําในขณะเดียวกันได ไมเรียกรองความโดดเดน ไมยึด
ติดวาตนตองเปนผูนํา มีศักยภาพที่จะไขวควาความสําเร็จ ฉลาดและรูจักใชโอกาส

๙๐
๔.๓.๒ วิเคราะหจุดออนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย
ขาดความรูความเขาใจในลักษณะงาน ภาวะความเปนผูนํา ผูบริหารทองถิ่นบางคนขาด
ภาวะความเป น ผู นํ า ไม กล า คิ ด ไม กลาตั ดสิน ใจมั กโลเลไมมีค วามมั่ น ใจในตนเอง การตัดสิ น ใจไม
เด็ดขาดไมมีความโปรงใส และการทุจริตคอรัปชั่น เกิดจากความโลภ โกรธ หลง ในอํานาจ หรือการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน หรือพวกพองขาดวิสัยทัศนมุมมอง การวางแผนที่ดี ทําใหการขับเคลื่อน
องคกรหรือหนวยงานในทองถิ่นไมบรรลุผลเทาที่ควร ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน เนน
ประโยชนสวนตนและพวกพอง โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง ความคลองตัวในการบริหาร ผูนําบางคนมี
อายุมาก ขาดความคลองตัวในการทํางาน และการบริหารจัดการ ขาดความมุงมั่นจริงจัง และความ
รับผิดชอบตอสังคม การบริหารไมไดมุงประโยชนแกประชาชน ขาดประสบการณในการบริหาร ขาด
ทักษะอุปนิสัยการเรียนรู ขาดการเรียนรูเทาทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย สั่งงานไมเปน ขาดการวางแผน
งาน จัดคนไมตรงกับลักษณะงาน คุณวุฒิวัยวุฒิยังไมเหมาะสมเพียงพอ จัดการบริหารเรื่องงบประมาณ
ไมเปน กําหนดนโยบายไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ขาดทักษะเรื่องของภาษาขาด
การบูรณาการดานทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด วางระบบในการทํางานไมเสมอ
ภาคกัน ไม มีความรับ ผิ ดชอบต อหนาที่เทาที่ควรตอตานกฎเกณฑอยางจริงจัง จนบางครั้งก าวราว
ปกปองการปฏิบัติงานขาดการเปดเผยอยางชัดเจน สองมาตรฐานเลือกการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา
มีภาวะจิตใจที่หยอนจนเกินไป เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม
มีภาวะจิตใจที่ตึงจนเกินไป ถูกครอบงําจากกลุมกดดันมากจนเกินไป การบริหารงานไมมี
ความเปนของตัวเอง ขาดไหวพริบปฏิภาณแกปญหาเฉพาะหนาไมเปน ขาดความรับผิดตอตนเองใน
การบริหารที่ผิดพลาด ไมมีความยุติธรรมขาดความซื่อสัตยสุจริต ยังมีความกลัวขาดภาวการณตัดสินใจ
ที่เด็ดขาด ขาดการปฏิสัมพันธ ขาดทักษะดานการพูดการประชาสัมพันธในที่ชุมชน วิเคราะหพื้นที่
ความเปนอยูของประชาชนไมเปน มีความลาชาในการปฏิบัติงาน ขาดการคาดคะเนลวงหนา ปดกั้น
ไมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ไมมีสัจจะตอนโยบายที่ไดกลาวไว มีความเชื่อในระบบอุปถัมภ
มากกวาระบบคุณธรรม ไมเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ ผูกขาดกับอํานาจ
มากจนเกินไป ยึดอารมณตนเองเปนใหญ ใชอํานาจที่ตนเองมีไปในทางที่ผิด ขาดความเขาใจในหลัก
ธรรมาภิบาล ขาดความหนักแนนในการทํางาน ขาดความซื่อสัตยตอหนาที่ ความสามารถไมตรงกับ
สายงาน ขาดความสามัคคีภายในหนวยงาน ไมมีความมุงมั่นที่จริงจัง มีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน
ภายในมากจนเกินไป ยังมีการซื้อเสียงอยู วางตัวไมเหมาะสมในการเขาสังคม ยังใชระบบการทํางาน
แบบเครือญาติ อบผูกมิตรกับคนแตไมชอบคบใครจริงจัง ใชจายเงินเกง เชื่อวาตนเองถูกเสมอ ยึดมั่น
ในหนาที่ จนลืมไปในบุคคลรอบขาง ทนไมไดกับการถูกวิพากษวิจารณหรือการดูถูก ชอบแสดงความ
สดใสราเริงทั้งที่ในใจรูสึกโดดเดี่ยว เจ็บปวดงาย ยากที่จะลืมเลือนหรือใหอภัยคนที่ทํารายตน ไมแสดง
ความคิดเห็นของตน แตเก็บเกี่ยวความคิดเห็นของผูอื่น ชอบเสี่ยง ทั้งที่ไมมีความมั่นใจเลย ไมทนกับ
คนที่ตนคิดวาไรสาระ คาดหวังสูงกับความเปนคนมีเสนหและเปนที่ยอมรับของคนรอบขาง ชอบคิด
ชอบวางแผน แตไมลงมือทํา มีอารมณเปราะบาง สับสนและเครียดไดสูงเพียงเพราะอารมณออนไหว
ของตน ไมกลาทําในสิ่งที่ลึกๆปรารถนา ชอบหลอกตัวเองไมยอมรับความจริง พอใจที่จะอยูในโลกแหง
จิตนาการมากกวาโลกแหงความจริง ชอบหนีปญหา ทั้งที่สามารถใหคําแนะนําในการแกปญหาของ
ผูอื่นได ไมชอบงานหนักหรือภาวะที่บังคับใหตองรับผิดชอบสูง

๙๑
ขาดความมุงมั่นเอาจริงเอาจังกับชีวิต หลงตนเองตองการเปนหนึ่งเสมอ อยากควบคุม
ความคิดคนอื่น เผด็จการพอตัว ไมใครครวญงานอยางลึกซึ้ง อานคนไมเกง แตชอบแขงขันและชอบ
เอาชนะ กลัวเพื่อนรวมงานไมยอมรับ ไมคอยอดทนไมชอบอยูกับความซ้ําซากเปนเวลานาน โกรธงาย
แตหายยาก ยอมทุมเทเงินทองใหกับสิ่งที่ชอบ เจาระเบียบไมชอบใหใครมายุงกับของของตน ไมชอบที่
จะใหเพื่อนพอง พี่นองชื่นชมใครไปกวาตน กลาคิด กลาทําแตจริง ๆแลวขาดความรอบคอบ ไมตรงตอ
เวลานัก ขาดพลังในการควบคุมตนเอง ชางหวาดระแวงและวิตกกังวลเกินควรมักมองโลกในแงราย
และตั ดสิ น ใจเรื่ อ งราวในแงล บเสมอ ชอบโอ อวดและหน าใหญ ในบางครั้ ง วูว ามใจรอนไรเหตุ ผ ล
บางครั้งทระนงจนไมยอมขอโทษ แมตัวเองเปนฝายผิด ชอบใหทุกคนยกยองเอาอกเอาใจ ตองการ
ยอมรับจากสังคมมากจนเกินไป ให ความสําคัญกับการเที่ยวเตรมากกวาการมุงมั่นเอาจริงเอาจัง มี
ความบากบั่ น สู งแต บ างครั้งก็ ดัน ทุ รังโดยไรเหตุผ ล ดว ยความสามารถในเชิงวิพ ากษ วิ จารณ ทําให
บอยครั้งชางตําหนิติเตียนเพื่อนรวมงาน มักมีลับลมคมนัยเก็บความรูสึกและความคิดที่แทจริงของตน
ไว ไม แ สดงออกมา มั ก หวั ง สิ่ ง ตอบแทนไม ท างใดก็ ท างหนึ่ ง ยึ ด ถื อ ความถู ก ต อ งเป น ใหญ จ นไม
ประนี ประนอมใหเกิดความยืดหยุน บาง บางครั้งสุขุมเกินไปจนดูเหมื อนเปน คนเฉื่อยชา ปรารถนา
ความเปนหนึ่งมากจนเกินไป บางครั้งอาจผิดหวังและอิจฉาผูอื่นได การตัดสินใจไมเด็ดขาดเพราะมัก
เกิด การโลเล ไมมั่น ใจในตนเอง มีความออนไหวนอยใจมากพอๆกับความยโส คอนขางเขมงวดกั บ
ตนเองและคนอื่นมากไป แมจะไมทํารายใครกอน แตก็มักจะตอบโตดวยการใชเลหเหลี่ยมชั้นเชิงอยาง
จิงจัง เกงหลายอยางแตไมมุงมั่นซักอยาง มักเปรียบเทียบตนกับผูนําคนอื่นจนทอ แมปญญาดีแตขาด
ไหวพริบ
๔.๓.๓ วิเคราะหโอกาสของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย
ไดเรียนรูเพิ่มสูงขึ้น รูจักเพื่อนรวมงานเพิ่มมากขึ้น ไดรับโอกาสใหทํางานรวมกับสังคม ได
ทดสอบเกี่ยวกับงานที่มีความยากงายแตกตางกันไป สรางรายไดและความนาเชื่อถือใหกับครอบครัว
ไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง ไดเรียนรูสิ่งแปลกใหมภายในและภายนอกองคกร ไดศึกษาดูงาน
ตางประเทศ สังคมใหความสนใจและไดยอมรับในการทํางาน ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลตาง ๆใน
การปฏิบัติงาน ไดคบคาสมาคมกับกลุมตาง ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดรับ
การยอมรับจากเพื่อนรวมงานเพิ่มมากขึ้น มีครอบครัวที่อบอุน มีบุคคลที่ใหกําลังใจและเขาใจ มีอาชีพ
ที่สุจริตและสังคมใหการยอมรับ มีโอกาสไดอยูใกลชิดกับผูที่มีความรูความสามารถที่ใหคําแนะนําและ
ปรึกษาได ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ไดทํางานกับสิ่งที่ตนเองรัก มีประสบการณเพิ่มขึ้น พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนเพิ่มมากขึ้น พยายามเขาใจสังคมเพิ่มมากขึ้น พัฒนาชุมชนของตนดี
ขึ้น สงเสริมผลิตภัณฑภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ใหการสนับสนุนการกีฬาภายในชุมชนอยางตอเนื่อง
เพิ่มขึ้น ไดสัมผัสชีวิตแบบทองถิ่นและเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น สามารถนําทฤษฎีที่เรียนมา
ปรับ ใชกับ การปฏิบั ติ งานได ได รับโอกาสจากผูรูในการถ ายทอดวิช าและประสบการณ เพิ่ มมากขึ้ น
สามารถซักถามขอสงสัยที่ตนเองยังไมชัดเจนในเนื้อหาจากการเรียนรูได สรางประสบการณใหมจาก
การเรียนรูในกลุมสังคมเพิ่มมากขึ้น ไดเรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ไดบริหารงบประมาณตามความ
ถนัด ไดรับฟงความคิดเห็นจากการมีสวนรวมของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

๙๒
ไดรับเขาการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆเพิ่มมากขึ้น ตองหาเวลาวางและกระตือรือรนใน
การแสวงหาความรูใหม รูจักความรับ ผิดชอบในขอผิดพลาด ปรับปรุงแก ไขวัสดุอุปกรณ ตางๆที่อยู
ภายในองคกร มีทัศนคติเปดรับความรูใหมมีใจกวางขวาง สรางนวัตกรรมใหมใหเกิดขึ้นภายในองคกร
และชุมชนของตน ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหสอดรับกับชุมชนพื้นที่อยูตลอดเวลา เขาไปมีสวน
รวมกับองคกรอื่นแลวนํามาปรับใชกับองคกรของตน รับรูความตกทุกขไดอยากความเดือดรอนของ
ประชาชน มีกัล ยาณมิ ตรที่ดีในการทํางานรวมกัน อยูในสภาพแวดล อมที่มีความเอื้ออํานวยในการ
ปฏิบัติงาน ไดรับโอกาสในการสรางผลงานใหมๆเพื่อสรางสรรคผลงาน ไดแสดงความสามารถอยาง
เต็ ม ที่ ในการบริ ห ารงาน สร างความเชื่ อ มั่ น ให กั บ ตนเองโดยฝ ก ฝนตนเองอยู ต ลอดเวลากล าที่ จ ะ
แสดงออกตอหนาชุมชน สรางแรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชา สรางภาวะความเปนผูนําแบบมืออาชีพ
โดยทําเปนแบบอยาง สรางคานิยมที่มีความแปลกใหมใหแกสังคม นํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
สรางขวั ญ และกํ าลั งใจให กับ ผู ใต บั งคับ บัญ ชา แนะนําแตสิ่งที่มีป ระโยชน ให แกเพื่อนรว มงานและ
ประชาชน สรางความน าเชื่อถือโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรอยางเครงครัด เป ด
โอกาสยอมรับองคกรภายนอกเขามาแนะแนวใหความรูใหมภายในองคกรของตน เขารับการทดสอบ
การแขงขันในหลักสูตรตางๆเพื่อนํามาปรับใชกับองคกรของตน สรางองคความรูใหมเพื่อพัฒนาตนเอง
และองคกร แสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรางโอกาสในการหลีกหนีคบคนพาลผูมี
อิทธิพล กลุมกดดัน
๔.๓.๔ วิเคราะหอุปสรรคของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย
ยึ ด มั่ น ในวาทกรรมบุ ค คลอื่ น ทํ าให ขาดความมั่ น ใจในตนเอง ขาดงบประมาณในการ
บริห ารงาน นโยบายไมส อดคล องกั บวัต ถุป ระสงค ที่กําหนด วัส ดุอุป กรณ ไมเพียงพอตอการใชงาน
ปญ หาดานสุขภาพไมเอื้ ออํ านวยในการปฏิ บัติงาน ความรูไมถึงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ยังไมกลา
แสดงออกตอหนาชุมชน แกปญหายังไมถูกจุดเทาที่ควร ยังถูกรีดกันจากครอบครัวในอาชีพที่มีความ
เสี่ ยง ขาดการสนั บ สนุ นจากหน วยงานที่มีความเกี่ย วของ มีความขัด แยงภายใน ขาดความสามัคคี
ภายในองคกร ขาดความสภาพคลองของงบประมาณ การจัดเก็บรายไดยังไมมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน
ไมมีพื้นฐานการแสวงหาการเรียนรูสิ่งใหมๆดวยตนเอง ขาดความเชื่อมั่นในการวางนโยบายที่ชัดเจน
เรียบเรียงคําพูดตอหนาชุมชนในการแกปญหาเฉพาะหนาไมเปน มีกิจกรรมระหวางการปฏิบัติงานทํา
ใหเนื้อหาสาระในการปฏิบัติงานไมตอเนื่องกัน ไมเขาใจวิธีการนําทฤษฎีบางตัวไปใชอยางจริงจัง ตอง
ใช เ วลาในการปรั บ ตั ว เป น เวลานานจึ ง ทํ า ให ไ ม ทั น ต อ ความต อ งการของประชาชน การติ ด ต อ
ประสานงานยังไมมีความชัดเจน คุณลักษณะและวิธีการในการวางเปาหมายยังหละหลวมอยู บุคลากร
ภายในองคกรและผูนํายังไมมีศักยภาพพอตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไมมีความรูความเขาใจในสภาพ
พื้นที่อยางจริงจัง งบประมาณบางครั้งเอื้อประโยชนมากจนเกินไป แสวงหาผลประโยชนมากจนเกินไป
ไมมีความพรอมในภาวะความเปนผูนํา ขาดประสบการณในสายงานที่ตรง บางครั้งจบไมตรงสายงาน
กับการเปนผูนําองคกร จัดสรรเวลาไมถูกกับลักษณะงาน ผูใตบังคับบัญชาขาดคุณธรรมสงผลใหองคกร
ไมพัฒ นา องคกรมีขนาดเล็กจนเกินไปบางทีไมเพียงพอตอการใชงาน ขาดความรวมมือจากผูนําใน
องค กรต าง ๆอย า งจริ งจั ง สภาพภู มิ ศ าสตรไม เหมาะแก ก ารทํ าประชาพิ จ ารณ ยึ ด ระบบอุ ป ถั ม ภ
มากกวาระบบคุณธรรม ผูมีอิทธิพลยังควบคุมการทํางานของผูนําอยู ถูกโจมตีจากฝายผูไมหวังดีอยู

๙๓
อยางตอเนื่อง ขาดความรวมมือจากบุคลากรภายในอยางจริงจัง ประชาชนยังมองผูนําทองถิ่นในภาพที่
เปนลบอยู ขาดความเสียสละในการปฏิบัติงาน รักตนเองพวกพองไมเสมอภาคสองมาตรฐานเลือกการ
ปฏิ บั ติ ไม เคารพสิ ท ธิ ฝ า ยตรงข า ม สภาพพื้ น ที่ ห างไกลจากองค ก รยากที่ จ ะพั ฒ นาและเข า ถึ งได
นโยบายไมสอดคลองกับวัฒ นธรรมการเปลี่ยนแปลง สังคมสวนใหญ ยังมองผูนําทางการเมืองเปน ผู
แสวงกาผลประโยชน ประชาชนยังไมใหขอมูลที่ชัดเจน ประชาชนยังมีความกลัวและระแวงตอผูนํายุค
ปจจุบันอยู ประชาชนจึงไมใหความไววางใจกับผูนําทางการเมืองมากเทาที่ควร นโยบายขายฝนมาก
จนเกินไปทําใหประชาชนขาดความเชื่อมั่นในตัวผูนํา ตั้งกฎกติกาขึ้นภายในกลุมละเมิดกฎระเบียบของ
องคกร ไมเปดใจรับเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย

๔.๔ การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม
๑. นํ า แบบสอบถามทั้ ง หมดมาตรวจสอบความสมบู ร ณ ค วามถู ก ต อ ง ในการตอบ
แบบสอบถามแลวนํามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล โดยการบันทึกคะแนนแตละ
ขอของแตละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form)
๒. ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
๓. การวิเคราะหขอมูล
๑) ข อมู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห โดยใชคาความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)
๒) ระดับความคิดเห็นของการปฏิบัติหนาที่ตามรายองคประกอบ วิเคราะหโดยใช
คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ตามรายองคประกอบ
๓) การแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ยใชเกณฑ ดังนี้ ๑๓
การวิเคราะหระดับวัฒนธรรมภาวะของผูนําตามหลักคุณธรรม โดยการหาคาเฉลี่ย ( Χ )
12

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และหลังจากนั้นผูวิจัย จะนําคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาแปรผล
ขอมูลโดยกําหนดคาคะแนนเปนชวง ๆ แตละชวงมีความหมาย
ค าเฉลี่ ย ระหวา ง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึ ง มี วั ฒ นธรรมภาวะผู นํ า ตามหลั ก
คุณธรรม ในระดับมากที่สุด
ค าเฉลี่ ย ระหวา ง ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึ ง มี วั ฒ นธรรมภาวะผู นํ า ตามหลั ก
คุณธรรม ในระดับมาก
ค าเฉลี่ ย ระหวา ง ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึ ง มี วั ฒ นธรรมภาวะผู นํ า ตามหลั ก
คุณธรรม ในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง มีวัฒนธรรมภาวะผูนําตามคุณธรรม
ในระดับนอย

๑๐๓.

๑๓บุญชม

ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๕), หนา

๙๔

ค าเฉลี่ ย ระหวา ง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึ ง มี วั ฒ นธรรมภาวะผู นํ าตามหลั ก
คุณธรรม ในระดับนอยที่สุด
ตารางที่ ๔.๑
สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (n = ๔๐๐)
สถานภาพทั่วไปของผูตอบสอบถาม
๑. เพศ
๒. อายุ

ชาย
หญิง

ไมเกิน ๓๐ ป
๓๑- ๔๐ ป
๔๑ – ๕๐ ป
มากกวา ๕๐ ป
๓. วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ํากวาปริญญาตรี
๔. รายได
สูง
ต่ํา
๕. ตําแหนง/หนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบล
ปลัดเทศบาล/ปลัดอําเภอ
ผูอํานวยการองคกร
เจาหนาที่ฝาย
ผูนําชุมชน
ประชาชน
ผูชวยปลัด
หัวหนาฝาย
ขาราชการ

จํานวน

รอยละ

๒๙๒
๑๑๙

๗๐.๕๐
๒๙.๕๐

๑๑๓
๑๒๕
๘๔
๗๘

๒๘.๒๕
๓๑.๒๕
๒๑.๐๐
๑๙.๕๐

๑๐
๖๘
๑๔๙
๑๗๓

๒.๗๕
๑๗.๒๕
๓๗.๐๐
๔๓.๐๐

๑๔
๑๐
๑๔
๕๙
๖๘
๑๑๔
๒๓
๒๗
๒๐

๓.๗๕
๓.๐๐
๒.๕๐
๑๕.๐๐
๑๖.๗๕
๒๘.๒๕
๕.๕๐
๗.๐๐
๔.๗๕

๙๕
จากตารางที่ ๔.๑ พบวา ผูตอบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๙๒ คน คิดเปน
รอยละ ๗๐.๕๐ มี อายุระหวาง ๓๑-๔๐ ๔๐ ป จํ านวน ๑๒๕ คน คิด เปน รอยละ ๓๑.๒๕ มี วุฒิ
การศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๑๗๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๐๐ มีหนาที่เปนประชาชน จํานวน
๑๑๓ คิดเปนรอยละ ๒๘.๒๕
ตารางที่ ๔.๒
ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม โดยภาพรวม
วัฒนธรรมของผูนํา ตามหลักคุณธรรม

ระดับ
Χ

S .D.

แปลผล

ดานรูจักเหตุ
ดานรูจักผล
ดานรูจักตน
ดานรูจักประมาณ
ดานรูจักกาล
ดานรูจักชุมชน
ดานรูจักบุคคล

๓.๖๔
๐.๘๐
มาก
๓.๗๕
๐.๗๖
มาก
๓.๖๒
๐.๗๘
มาก
๓.๔๔
๐.๗๗ ปานกลาง
๓.๕๕
๐.๘๐
มาก
๓.๖๐
๐.๘๐
มาก
๓.๕๑
๐.๘๘
มาก
รวม
๓.๕๙
๐.๖๒
มาก
จากตารางที่ ๔.๒ พบวา วัฒนธรรมของผูนํา ตามหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานรูจักผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ ๓.๗๔ รองลงมาคือ ดานรูจักเหตุ และ
ดานรูจักผล มีคาเฉลี่ย ๓.๖๒ เชนเดียวกัน
ตารางที่ ๔.๓
ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักเหตุ
วัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรู
ขอที่
จักเหตุ
๑
๒
๓

ท า นเป น ผู เข า ใจระเบี ย บกฏเกณฑ ข องการบริ ห าร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท า นเป น ผู ยึ ด หลั ก การบริ ห ารองค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นอยางเปนขั้นเปนตอน
ทานเปนนักวางแผนและจัดทํานโยบายที่สอดคลองกับ
การบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ระดับ
Χ

S .D.

แปลผล

๓.๖๗

๐.๙๗

มาก

๓.๗๓

๐.๙๕

มาก

๓.๕๗

๐.๙๙

มาก

๙๖
๔
๕

ทานระงับขอโตแยงโดยใชหลักคุณธรรม
ทานตะหนักถึงจรรยาบรรณ คุณคาของตนเอง

๓.๔๖

๐.๙๗

ปานกลาง

๓.๗๓

๐.๙๗

มาก

รวม

๓.๖๔

๐.๘๐

มาก

จากตารางที่ ๔.๓ พบว า ระดั บ ภาวะผู นํ า ตามหลั ก คุ ณ ธรรม : ความเป น ผู รู จั ก
เหตุ โดยรวมอยู ในระดั บ มาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ เทากับ ๓.๖๓ เมื่อพิจ ารณาเปน รายขอพบวา
ผูต อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ น อยูในระดับ ปานกลางในขอ ๔ ท านระงับ ขอโตแยงโดยใชห ลั ก
คุณธรรม สวนขอ อื่นๆ อยูในระดับมาก
ตารางที่ ๔.๔
ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักผล
ระดับ
วัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจัก
ขอที่
ผล
แปลผล
S .D.
Χ
๑
๒
๓
๔
๕

ทานเป นผู มีจุด มุงหมายหรือมีเป าหมายในการบริห ารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
การบริหารเทศบาลของทานยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก
ทานเปนนักพัฒนาที่มีการคิดโครงการหรือกิจกรรมตางๆมา
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท านเป น ผู มี ค วามมุ งมั่ น และ มี ค วามเพี ย รพยายามที่ จ ะ
ขับเคลื่อนไปสูจุดหมายที่ตั้งไว
ทานทุมเทกําลังกาย กําลังใจเพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวม

๓.๗๖

๐.๘๙

๓.๘๓

๐.๙๕

มาก

๓.๗๑

๐.๙๒

มาก

๓.๗๐
๓.๗๒

๐.๘๙
๐.๙๔

มาก

๓.๗๕

๐.๗๗

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ ๔.๔ พบว า ระดับ วั ฒ นธรรมของผู นําตามหลั กคุณ ธรรม : ความเป น ผู รูจั ก
ผล โดยรวมอยู ในระดั บ มาก โดยมี ค าเฉลี่ย เทากับ เท ากับ ๓.๗๔ เมื่อพิ จ ารณาเปน รายขอพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ

๙๗
ตารางที่ ๔.๕
ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักตน
ระดับ
วัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรู
ขอที่
จักตน
S .D.
Χ
๑
๒
๓
๔
๕

ทานเปนผูน ําที่มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ทานเปนผูที่เปยมดวยความรู ความสามารถ และความ
เชื่อมั่นในตนเอง
ทานเปนผูมีความรับผิดชอบสูง
ทานเปนผูมีใจโอบออมอารี และมีความเสียสละ
ทานเปนผูมีมนุษยสัมพันธอยางดี

รวม

แปลผล

๓.๖๔
๓.๕๔

๐.๙๐
๐.๘๗

มาก
มาก

๓.๗๐
๓.๖๔
๓.๖๑

๐.๙๔
๐.๙๔
๐.๙๖

มาก
มาก
มาก

๓.๖๒

๐.๗๗

มาก

จากตารางที่ ๔.๕ พบวา ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจัก
ตน โดยรวมอยู ในระดั บ มาก โดยมี คาเฉลี่ย เทากับ เท ากับ ๓.๖๓ เมื่อพิ จารณาเปน รายขอพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ
ตารางที่ ๔.๖
ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักประมาณ
วัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจัก
ขอที่
ประมาณ

ระดับ

Χ

S .D.

แปลผล

๑

เปนผูมีความเขาใจ รอบรูในสถานการณโลกเปนอยางดี

๓.๕๐

๐.๙๒

ปานกลาง

๒

๓.๔๒

๐.๙๑

ปานกลาง

๓.๓๖

๐.๙๓

ปานกลาง

๔

เปนผูรูจักความพอเหมาะพอดี กระทํากิจกรรมทุกอยาง
ดวยความรอบครอบ
ทานเปนผูกําหนดแผนหรือนโยบายในการบริหารกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มี ความเหมาะสมและ
พอดี
ทานบริหารงบประมาณคุมคาและเกิดประโยชนตอองคกร

๓.๔๗

๐.๙๑

ปานกลาง

๕

ทานเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิตบนวิถีแหงความสันโดษ

๓.๔๓

๐.๙๖

ปานกลาง

๖

ท า นเป น ตั ว อย า งที่ ดี ในการบริ ห ารจั ด การโดยยึ ด หลั ก
มัชฌิมาปฏิปทา
ทานยินดีในปจจัยสี่ตามกําลังของตน
รวม

๓.๔๔

๐.๙๒

ปานกลาง

๓.๕๒
๓.๔๔

๐.๙๓
๐.๗๘

มาก
ปานกลาง

๓

๗

๙๘
จากตารางที่ ๔.๖ พบวา ระดับวัฒ นธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจัก
ประมาณ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๕ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากในขอ ๗ ทานยินดีในปจจัยสี่ตามกําลังของตน สวน
ขอ อื่นๆ อยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ ๔.๗
ระดับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม :
ความเปนผูรูจักกาลเวลาหรือรูจักเวลาที่เหมาะที่ควร
ระดับ
วัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม: ความเปนผูรู
ขอที่
จักกาลเวลาหรือรูจักเวลาที่เหมาะที่ควร
S .D.
Χ
๑
๒
๓
๔
๕

ทานจัดทํานโยบายหรือโครงการเหมาะสมกับจังหวะ
และเวลา
ทานสามารถจัดลําดับและความสําคัญของปญหากอน
และหลังไดดี
ทานเปนผูที่แกปญหาที่เกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ และ
เวลา
ทานเปนตัวอยางที่ดีในการบริหารจัดการเวลา ใหเกิด
ประโยชนกับองคกรสูงสุด
ท า นให เวลาและจั ด สรรทรั พ ยากรที่ จํ า เป น สํ า หรั บ
บุ คล ากรให พั ฒ น าท างวิ ช าชี พ เพื่ อให เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการทํางานตามโครงสรางทางวัฒนธรรม
ไดเปนอยางดี

รวม

๓.๕๘

๐.๙๔

แปลผล
มาก

๓.๕๕

๐.๙๔

มาก

๓.๖๗

๐.๙๑

มาก

๓.๕๓

๐.๙๕

มาก

๓.๔๖

๐.๙๕

ปานกลาง

๓.๕๕

๐.๘๐

มาก

จากตารางที่ ๔.๗ พบวา ระดับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูนําตามหลัก
คุ ณ ธรรม : ความเป น ผู รูจั กกาลเวลาหรื อรู จั ก เวลาที่ เหมาะที่ ค วร โดยรวมอยูในระดับ มาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๖ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางในขอ ๕ ทานใหเวลาและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนสําหรับบุคลากรใหพัฒนาทางวิชาชีพ
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางาน สวนขอ อื่นๆ อยูในระดับมาก

๙๙
ตารางที่ ๔.๘
ระดับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักชุมชนและสังคม
ระดับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูนํา
ขอที่
ตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักชุมชนและสังคม
๑
๒
๓
๔
๕

ทานเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกคนในองคกร
ทานเป น นักประสานงานที่กับทุ กองคกรและทุ กภาค
สวน
ท า นให ค วามสํ า คั ญ กั บ ประโยชน ส ว นรวมมากกว า
ประโยชนสวนตน
ท านให ความสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในทองถิ่น
ทานเขาใจในบริบทรอบขางเปนอยางดี

รวม

ระดับ
Χ

S .D.

๓.๖๖
๓.๕๖

๐.๙๙
๐.๙๓

๓.๖๘

๐.๙๗

๓.๖๑
๓.๕๖

๐.๙๕
๐.๘๙

๓.๖๐

๐.๘๑

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

จากตารางที่ ๔.๘ พบวา ระดับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูนําตามหลัก
คุณธรรม : ความเปนผูรูจักชุมชนและสังคม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๖๑
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ
ตารางที่ ๔.๙
ระดับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักบุคคลหรือรูจัก
เลือกใชบุคคลที่เหมาะกับงาน
ระดับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูนํา
ขอที่
ตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักบุคคลหรือรูจัก
เลือกใชบุคคลที่เหมาะกับงาน
๑ ท า นสามารถบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง หรื อ จั ด วางบุ ค คลได
เหมาะสมกับงาน
๒ ทานใหโอกาสและสนับสนุนคนที่มีความสามารถใหดํารง
ตําแหนงที่เหมาะสม
๓ ทานเปนผูสงเสริมใหบุคลากรในทองถิ่นไดมีโอกาสศึกษา
เลาเรียนเพิ่มเติม
๔ ทานสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ และขมบุคคลที่ควร
ขม
๕ ทานใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยในทองถิ่น
รวม

ระดับ

Χ

S .D.

แปลผล

๓.๔๕

๑.๐๓

ปานกลาง

๓.๕๔

๑.๐๒

มาก

๓.๕๒

๑.๐๑

มาก

๓.๕๒

๑.๐๒

มาก

๓.๕๙
๓.๕๑

๑.๐๓
๐.๘๘

มาก
มาก

๑๐๐
จากตารางที่ ๔.๙ พบวา ระดับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูนําตามหลัก
คุณธรรม: ความเปนผูรูจักบุคคลหรือรูจักเลือกใชบุคคลที่เหมาะกับงาน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๒ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางในขอ ๑ ทานสามารถบรรจุและแตงตั้ง หรือจัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน สวนขอ อื่นๆ
อยูในระดับมาก
การศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําใน
จังหวัดเลย ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑.) เพื่อศึกษาหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมือง
ของผู นํ าท อ งถิ่ น ในจั งหวั ดเลย ๒.) เพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมทาง
การเมื อ งภายใต โ ครงสร า งอํ า นาจผู นํ า ท อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด เลย ๓.) เพื่ อ วิ เ คราะห คุ ณ ค า ของการ
เปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจของผูนํ าองค กรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดเลย ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาถึง การพัฒนาภาวะผูนําตามหลักคุณธรรม ในดานรูจัก
เหตุ ดานรูจักผล ดานรูจักตน ดานรูจักงาน ดานรูกาลเวลา ดานรูจักชุมชน และดานรูจักบุคคล กลุม
ตัวอยางไดแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล ขาราชการประจํา ผูนําชุมชน และประชาชน ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเลย ซึ่ง
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด จํานวน ๑๙ แหง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การ
วิเคราะห ข อมู ล ที่ ได จ ากแบบสอบถามทั้งหมดโดยประมวลผลดว ยโปรแกรม Spss for Windows
สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้
๑. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
สอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๘๒ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๕๐ มีอายุระหวาง ๓๑-๔๐ ป
จํานวน ๑๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๒๕ มีวุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๑๗๒ คน คิด
เปนรอยละ ๔๓.๐๐ มีหนาที่เปนประชาชน จํานวน ๑๑๓ คิดเปนรอยละ ๒๘.๒๕
๒. ระดับวัฒนธรรมของภาวะผูนําตามหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน ดานความเปนผูรูจักผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ ๓.๗๕ รองลงมาคือ ดานผูรูจัก
เหตุ และ ดานรูจักตน มีคาเฉลี่ย ๓.๖๒ เชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานความเปนผูรูจักเหตุ : ความเปนผูรูจักเหตุ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับเทากับ ๓.๖๒ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลางในขอ ๔ ท านระงับ ขอโตแยงโดยใชพระธรรมทางพุ ทธศาสนา สวนขอ อื่น ๆ อยูใน
ระดับมาก
ด า นความเป น ผู รู จั ก ผล: ความเป น ผู รู จั ก ผล โดยรวมอยู ในระดั บ มาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับเทากับ ๓.๗๕ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากทั้งหมดทุกขอ
ดานความเป น ผูรูจักตน : ความเป น ผู รูจักตน โดยรวมอยู ในระดับ มาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับเทากับ ๓.๖๒ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากทั้งหมดทุกขอ

๑๐๑
ดานความเปนผูรูจักประมาณ : ความเปนผูรูจักประมาณ โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๔ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากในขอ ๗ ทานยินดีในปจจัยสี่ตามกําลังของตน สวนขอ อื่นๆ อยูในระดับปาน
กลาง
ด า นความรู จั ก กาลเวลา : ความเป น ผูรูจั ก กาลเวลาหรือ รูจัก เวลาที่ เหมาะที่
ควร โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๕ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางในขอ ๕ ทานใหเวลาและจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน
สําหรับบุคลากรใหพัฒนาทางวิชาชีพเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางาน สวนขอ อื่นๆ อยูในระดับ
มาก
ดานความรูจักชุมชนและสังคม : ความเปนผูรูจักชุมชนและสังคม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๖๐ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทั้งหมดทุกขอ
ด านความเป น ผูรู จั กบุ คคล : ความเป น ผูรูจั กบุ ค คลหรือ รูจั กเลื อกใช บุ คคลที่
เหมาะกับงาน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๑ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางในขอ ๑ ทานสามารถบรรจุและแตงตั้ง หรือ
จัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน สวนขอ อื่นๆ อยูในระดับมาก

๔.๕ องคความรูท ี่ไดจากการวิจัย
๑. การกําหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา จากการใชแนวคิด ทฤษฎี และมาตรฐานทางคุณธรรม ๗ ประการ
กับหลักความเหมาะสม ไดแก ซึ่งสามารถจําแนกหลักการที่สอดคลอง ประกอบดวย ๑) หลักการเปน
ผูรูจักเหตุ การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย ๒) หลักการเปนผูจักผล คือ การ
ยึด มั่ น ในหลั กจรรยาวิช าชี พขององคกร ๓) หลั กการรูจั กตน คื อ การมุ งผลสั มฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มี คุณ ภาพ โปรงใส และตรวจสอบได ๔) หลักการรูจั กประมาณ คื อ การให บ ริการแก
ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ๕)หลักการรูจักชุมชนสังคม คือ การให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง ๖)หลักการรูจักกาลเวลา
การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบไดทุกสถานการณไมจํากัดเวลา ๗)หลักการรูจักบุคคล
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน การ
สรางจิ ตสํ า นึ กให ป ระชาชนในท องถิ่น ประพฤติตนเป น พลเมื องที่ ดีรว มกั น พั ฒ นาชุมชนใหน าอยู คู
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
๒. สภาพปญหาและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดเลย พบวา ผลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ มีประเด็นสภาพปญหาและอุปสรรค
ประกอบดวย ๖ ประการใหญ ๆ ไดแก ๑. ประเด็นปญหาที่มาจากตัวของผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ๒.ประเด็นปญหาผลประโยชนทับซอนระหวางผูนําและพวกพอง ๓.ประเด็นปญหาการขาด
ความตระหนั ก ในการให ค วามสํ าคั ญ ต อ วั ฒ นธรรม ๔.ป ญ หาการขาดกลไกในการเปลี่ ย นแปลง

๑๐๒
โครงสรางวัฒนธรรมของผูนํา ๕.ปญหาเรื่องความเสื่อมศรัทธาจากประชาชนในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม
๖.ปญหาการขาดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
๓. แนวทางการพัฒ นาวัฒ นธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา
จะตองสรางสถาบั นเพื่อการพัฒ นาวัฒ นธรรมสําหรับนักการเมือง เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดเรื่อง
ระเบียบ ราชการตาง ๆ การควบคุมความประพฤติที่ไมเหมาะสมของนักการเมือง การถูกลงโทษตาม
ลักษณะของความผิดนั้น ลักษณะของการสื่อสารองคกร ซึ่งเปนการถายทอดอุดมการณหลักการปฏิบัติ
พั น ธกิ จ วิ สั ย ทั ศ น และแนวทางการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาวั ฒ นธรรมของผู นํ า ที่ ได ใ ห
ความสําคัญจะตองกําหนดนโยบายเพื่อรับรูของบุคลากรและประชาชนใหเห็นเปนรูปธรรมเพื่อการ
แสดงใหเห็นวาผูนําไดใหความสําคัญกับคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหนงทางการบริหาร
สูงสุดในองคกร จะตองการสรางองคความรูทางวัฒนธรรม ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถาบัน
ทางการเมืองเขามาชวยในการกําหนดองคความรูที่จะตองเกิดจาการฝกอบรม การใหการศึกษาผูนํา
ทางการเมืองอยางตอเนื่อง โดยการจัดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพล
เรื อ น ให มี ค วามพร อ มทางด า นร า งกาย เพื่ อ ให ค วามสมดุ ล ของร า งกาย สามารถบริ ห ารเรื่ อ ง
งบประมาณได เพิ่ มกํ าลั งพลที่ มีความเชี่ ย วชาญเฉพาะดาน สามารถใช เครื่องมื อและเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยได โดยปรับตัวในสภาพพื้นที่ทุรกันดารและหางไกลความเจริญไดเปนอยางดี
ผูวิจัยไดทําเปนภาพโมเดลดังตอไปนี้
ขาดความรับผิดชอบตอ
องคกร
เสื่อมศรัทธาจากประชาชน
ขาดกลไกการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม
ขาดทักษะสําคัญตอ
วัฒนธรรม
ผลประโยชนทับชอน
ตัวบุคคล

สรางสถาบันเพื่อ
พัฒนาวัฒนธรรม
สําหรับนักการเมือง
สัปปุริสธรรม 7
สรางองคความรูทาง
วัฒนธรรมภายใน
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนํา
ในจั งหวั ด เลย” ผู วิ จั ย ได ตั้ งวั ต ถุ ป ระสงค ไว ๓ ประการได แ ก ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาหลั ก การบริห ารและ
โครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําท องถิ่นในจังหวัดเลย ๒) เพื่อศึกษาการพั ฒ นารูปแบบการ
เปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมทางการเมื องภายใตโครงสรางอํานาจผู นําท องถิ่น ในจังหวัด เลย ๓) เพื่ อ
วิเคราะหคุณคาของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจของผูนําองคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น ในจั งหวั ด เลย โดยการศึก ษาวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดย
กําหนดรูปแบบการเก็บขอมูลซึ่งแบงเปน ๒ เทคนิค ไดแก ๑)เทคนิคการเชิงสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๒ ทาน นายกเทศมนตรี จํานวน
๕ ทาน นายกองค การบริห ารส วนตํ าบล ๑๔ ทาน สถาบั น ทางการเมืองระดั บ ท องถิ่น ที่ เกี่ย วข อง
จํ านวน ๔ ท าน และผู มีค วามรู ท างด านรัฐศาสตร ๕ ท าน รวมทั้ งหมด ๓๐ คน และเทคนิค การ
สนทนากลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญ (Focus Group Discussion) ได แ ก ผู ที่ เกี่ ย วกั บ การส งเสริ ม จริ ย ธรรม
จํานวน ๑๓ คน โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ทั้งหมด โดยการนําขอมู ล
ทั้งหมดไปวิเคราะห พรอมทั้งนําเสนอผลสรุปการวิจัยและอภิปรายผลตอไป

๕.๑ สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทําใหผูวิจัยสามารถตอบปญหาการวิจัยเรื่อง
“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”ไดดังนี้
๕.๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางไร พบวา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทางการปกครอง ผูนําทางการปกครองจะมีลักษณะของ
กระบวนการที่กอใหเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนแบบอยางใดอยางหนึ่งที่ผูนําหรือผูบริหาร
องคกรของรัฐไดนํามาใชเปนเครื่องสําหรับการบริหารงานซึ่งไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไวคือ
การกําเนิดผูนํา ๔ แบบ คือ ๑) ผูนําโดยกําเนิด ๒) ผูนําที่มีความอัจฉริยะ ๓) ผูนําที่เกิดขึ้นตามสาย
งาน ๔) ผูนําตามสถานการณผูนําที่กําเนิดจากผูที่มีความรู ความสามารถ ความกลาหาญหรือบุคคล
นั้ น มี คุ ณ สมบั ติ พิ เศษต างๆผู ชั ก พาให ค นอื่ น เคลื่ อ นไหวหรื อ กระทํ าการในทิ ศ ทางที่ ผู นํ ากํ า หนด
เป า หมายไว มี ศิ ล ปะมี อิ ท ธิ พ ลต อ กลุ ม ชนกล า วได ว า แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ผู นํ า ทางการปกครองจะมี
ความสามารถทักษะศักยภาพและคุณลักษณะมากมายจึงจะสามารถกาวไปสูหนทางแหงความสําเร็จ
และเปาหมายที่ตั้งเปนประการที่สําคัญเพราะการเปนผูนําทางการปกครองไดนั้นใชวาจะมีเงินเพียงตอ
คําสั่งที่ ตองการใหบุคคลอื่น คลอยตามแตยังตองรูจักการสรางความสัมพันธการสรางความสุขและ
ความปลอดภัยในชีวิตของผูตามโดยเฉพาะการทําใหผูตามเห็นดวยกับแนวทางการกระทําและการ

๑๐๔
ปฏิบัติตนเพื่อการเสียสละตอผูอื่นไมยอมสิ้นหวังตอปญหาและอุปสรรคที่จะเขามาก็พรอมที่จะตอสูฟน
ฝาไปดวยกัน
นักวิชาการหลายทานอาจมองวาภาวะผูนํ าเปนกระบวนการซึ่งผูนํ าจะตองเขาไป
เกี่ ยวของกั บ ความคาดหวังค านิ ยมของสังคมและกลุมองคกรนั้นๆไดรับ ความมั่น ใจและเชื่อถือตอ
ความคิ ด และการกระทํ าทุ ก ๆอย า งนอกจากนี้ ก ารเป น ผู นํ า เป น สิ่ งที่ ทุ ก ๆสั งคมต อ งการนั้ น ก็ คื อ
แบบอยางที่ดี หรือการเปนตัวอยางในความกลาที่จะกระทําความดี ความกลาที่จะพูดดี และความกลา
ที่จะคิด รวมทั้งความกลาในการปฏิเสธความผิดทั้งปวง และนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตองถูกธรรมเพื่อ
ชี้นําใหสังคมไดมีแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตใหมีความสุขตอไปอัลมอนดและเพาเวลล (Gabriel
A. Almond & Bingham G. Powell) ไดใหคําจํากัดความวัฒนธรรมทางการเมืองไววาวัฒนธรรมทาง
การเมืองคือแบบอยางของทัศนคติ (Attitude) และแนวความโนมเอียงซึ่งบุคคลในฐานะสมาชิกของ
ระบบการเมืองแบบใดแบบหนึ่ งการศึกษาวัฒ นธรรมการเมืองเป นการมุงตีความวาคนมีความเชื่ อ
(Belives) อยางไรเกี่ยวกับโครงสรางทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองรวมถึงวัฒนธรรมทาง
การเมืองประเทศใดประเทศหนึ่งคือลักษณะการกระจาย (Distribution) ของความโนมเอียงทางดาน
ความรูความรูสึ กและความประเมิ น คาตอวัตถุทางการเมือง (Political Objects) ที่มีอยูในบรรดา
สมาชิกของสังคมซึ่งไดแกองคประกอบตางๆของระบบทางการเมืองเชนฝายบริหารฝายนิติบัญญั ติ
พรรคการเมื อ งและทั ศ นคติ ข องบุ ค คลเกี่ ย วกั บ ตั ว เขาเองในฐานะผู ก ระทํ า ทางการเมื อ ง
(PoliticalActor) และทัศนคติของเขาตอบทบาททางการเมืองของผูอื่นซึ่งคลายกับลูเซียนพายไดให
ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองไววาหมายถึงกลุมหรือแผนของทัศนคติความเชื่อความรูสึก
หรือจิตใจซึ่งจะมีผลทําใหกระบวนการทางการเมืองมีระเบียบและมีความหมายหรือเปนสิ่งที่มีอิทธิพล
ตอกระบวนการหรือระบบการเมือง
ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership)การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางาน
ดวยความเต็มใจเพื่อบรรลุ เปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน ทั้งนี้เพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญของ
การรวมกลุมคน จูงใจไปยังเปาประสงคโดยทั่วไปแลวผูนําอาจจะมีทั้งผูนําที่ดีเรียกวา ผูนําที่คิดบวก
(positive leader) ผูนําพลวัต คือ เคลื่อนไหวทํางานอยูเสมอ (dynamic leader) และผูนําไมมีกิจ
ไมมีผลงานสรางสรรค ที่เรียกวา ผูนํานิเสธ (negative leader) ผลของการใหทฤษฎีการสรางผูนํา จึง
ทํ าให เกิ ด การระดมความร ว มมื อ ปฏิ บั ติ งานอย างมี ข วั ญ กํ าลั งใจ งานมี คุ ณ ภาพ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สรางสรรค และรวมรับผิดชอบ ตังนั้น การสรางผูนําที่ดี ยอมจะนําไปสู การมีสวนรวมใน กิจกรรมตาง
ๆ ดวยดีนั่นเอง
ทฤษฎี ก ารใช วิ ธีแ ละระบบทางการบริ ห าร (Administration and Method)
การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
เปนเครื่องมือในการดําเนินการ แตอยางใดก็ตามผลของ ความรวมมือยังไมมีระบบใดดีที่ชุดในเรื่อง
การใชบ ริห าร เพราะธรรมชาติ ของคน ถ าทํางานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใครบังคับ ก็จ ะ
ทํางานดวยความรัก แตถาไม ควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนของรัฐ เพราะการ
ใชระบบบริหาร เปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายเพิ่มความคาดหวังผลประโยชน

๑๐๕
๕.๑.๒ สภาพปญหาและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา
ผลจากการสั มภาษณ เจาะลึ กผูเชี่ย วชาญ จากการวิเคราะหและการสั งเคราะห ทําให
ผูวิจั ยทราบวา สามารถสรุป สภาพปญ หาและอุป สรรคที่เกี่ยวของกับ ประเด็น ความไมสุจริตทั้ง ๓
ประการ แยกประเด็ น ที่เกี่ย วเนื่ องกัน มี ๖ ประการ ไดแก ๑. ประเด็น ปญ หาที่มาจากตัวของผู นํ า
เทศบาล ๒. ประเด็นปญหาผลประโยชนทับซอนระหวางผูนําและพวกพอง ๓. ประเด็นปญหาการขาด
ความตระหนักในการใหความสําคัญตอจริยธรรม ๔.ปญหาการขาดกลไกในการสงเสริมจริยธรรม ๕.
ปญหาความเสื่อมศรัทธาของประชาชนในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม ๖. ปญหาการขาดความรับผิดชอบ
อยางไรก็ตามกลุมสภาพปญหาและอุปสรรคการสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะต อ งแก ไขโดยนํ าหลั กสุ จ ริ ต ประกอบด ว ย กายสุ จ ริต วจี สุจ ริต และมโนสุจ ริต เสนอเป น แนว
ทางการสงเสริมจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลยตอไป
๕.๑.๓ แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดเลย พบวา
๑. แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมของผูนําในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
เป น อุป สรรคอยูอย างมากในหลายพื้ นที่ แตกระนั้น ในบางพื้นที่ ก็สามารถจะจัด โครงการฝกอบรม
คุณ ธรรม จริย ธรรมอยู บ อยๆ ทุ กๆ ป จัดสรรงบประมาณในแตละปอยางตอเนื่อง รวมทั้ งการจัด
โครงการศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ การจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา งานประเพณี
ตางๆ ก็พยายามใหเจาหนาที่ในองคกรทั้งฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําไดมีโอกาสปฏิบัติ
ธรรมเพื่อใหเกิดผลทางวัฒนธรรมมากขึ้น และบางเทศบาลก็ใหความสําคัญไปที่องคความรูตามแบบ
วัฒ นธรรมไทย หรือ แนวคิดเกี่ยวกับคําวา บวร หมายถึง องคความรูและความรวมมือระหวางทาง
ชุมชนหรือบาน วัด และโรงเรียน เพราะนอกจากจะสามารถสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมไดแลว ยังมอง
ไปถึงผลการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเกิดความสามัคคีและความเขมแข็งของชุมชนไดอีกดวย
จะตองกลับ มามองถึงความสําคัญของคุณ ธรรมของสังคมจริงวา ปญหาทางสังคมมากมาย เกิดขึ้น
เพราะคนในชุมชนขาดคุ ณ ธรรมสํ าหรับ การประพฤติป ฏิ บัติตนเองใหอยูในกรอบกติกาของสังคม
กฎหมายบานเมือง โดยเฉพาะการคืนคุณคาใหกับวิชาการความเปนพลเมืองที่ดี และวิชาศีลธรรมให
กลับมาอยูในหลักการปฏิบัติตนเอง ซึ่งความรวมมือระหวางบาน วัด และโรงเรียนจะตองอาศัยความ
รวมมือเพื่ อกําหนดสิ่งเหลานี้เพื่อกําหนดบรรทัดฐานทางสังคมใหเกิ ดมิ ใชให ตัวของผู มีอํานาจทาง
การเงินมากําหนดคุณคาทางคุณธรรมหรือสรางความชอบธรรมใหกับตนเองอยางไมถูกตอง และใน
ที่สุดภาคสังคมทั้งหมดก็พลอยเห็นเงินมากกวาคุณธรรม จริยธรรมก็จะนําไปสูปญหาทางสังคมอยางไม
จบสิ้น
๒. แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําในองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย
บุคลากรในเทศบาลและประชาชนในทองถิ่น มีคุณธรรมสําหรับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการนําไปใชใน
การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามปกติ สุ ข ซึ่ ง แนวทางดั ง กล า วผู เ ชี่ ย วชาญได นํ า เสนอว า ภาวะผู นํ า ของ
นายกเทศมนตรี เปนจุดเริ่มตนของการกระตุนคุณธรรมใหเกิดขึ้นในองคกร โดยอาศัยเครือขายชวย
สนั บ สนุ น ส งเสริ ม นอกจากนี้ ก ารช ว ยเหลื อ อาจจะเป น ไปในรู ป แบบของการนํ าองค ค วามรู ท าง

๑๐๖
วัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางเปนกรอบการสงเสริมคุณธรรมก็ได โดยมุงเนนไปที่ศา
สนสถานทางพระพุทธศาสนาเป นจุดเดนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเลยซึ่งทางผูนําเทศบาลยอมจะ
มองเห็นวากระบวนการหนึ่งที่สามารถเขาไปชวยเหลือใหกับกิจกรรมในทองถิ่น คือ การชวยกําลัง
ทรั พ ย กํ า ลั งคน กํ า ลั งเครื่องจั กรกลเป น ตน ฉะนั้ น การใชวัฒ นธรรมท องถิ่น ที่ เปน จุดแข็งในการ
ส งเสริม ให บุ ค ลากรในองค กรและประชาชนในเขตเทศบาลมีสว นรวมในการอนุรักษและศึกษาห
คุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติหนาที่อีกดวย
๓. แนวทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาวัฒ นธรรมของผูนําในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จะนําไปสรางเปนกรอบการสงเสริมคุณธรรมแกบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ จะตอง
มองไปที่สถาบันทางสังคมเปนหลัก โดยการบูรณาการนําองคความรูทางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น อั น เป น จุ ด แข็ งของสั งคมในจั งหวั ด เลย นอกจากนี้ การนํ าหลั ก คุ ณ ธรรมมา
เสริมสรางองคความรูตอกระบวนการทางสังคมเพราะประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนายอม
ใหความสําคัญกับการดําเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกตอง บทบาทของสถาบันทางครอบครัวถือไดวาเปน
แหลงกําเนิดพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคม ฝายเทศบาลจะตองสงเสริมใหครอบครัวเขมแข็งในการ
เลี้ยงดูบุตรธิดาของตนพรอมทั้งการเสริมองคความรูในการเลี้ยงบุตรธิดาใหสามารถออกมาสูสังคม
อย า งปลอดภั ย เพื่ อ เป น การปลู ก ฝ งทางวั ฒ นธรรม บทบาทของสถาบั น ทางการศึ ก ษาซึ่ งอยูกั บ
หลักสูตรการเรียนรูที่ผนวกกับหลักคุณธรรมทางสังคมที่จะตองประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาความ
เปนพลเมืองที่ดี วิชาศีลธรรม วิชาประเพณีวัฒ นธรรมทองถิ่นไทย เปนตน รวมถึงการประสานการ
ทํางานกับเครือขายทางจริยธรรมที่ไดรับการสงเสริมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถทํา
หนาที่ในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนได และการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้งซึ่งจะตองมีศักยภาพในการกําหนดพฤติกรรม และสามารถจะดําเนินคดีแก
ผูกระทําความผิดที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งในระดับทองถิ่น
๔. แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
เลย พบวา ๑. แนวทางการส งเสริมวัฒ นธรรมดว ยนโยบายทางคุ ณ ธรรม ๒.แนวทางการสงเสริม
วัฒนธรรมดวยการกําหนดเทศบัญญัติ ๓.แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมดวยการสรางตนแบบภาวะ
ผูนําทางวัฒนธรรม ๔.แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมดวยวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ๕.แนวทาง
การสงเสริมวัฒนธรรมดวยระบบการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ๖.แนวทางการสงเสริม
วัฒ นธรรมด วยการสนั บ สนุ น และการกระตุ น เพื่ อการพั ฒ นาวัฒ นธรรมขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นในเขตจังหวัดเลย สําหรับการแกไขปญหาการสงเสริมวัฒนธรรมตามหลักคุณธรรมขององคกร
ปกครองส วนท องถิ่น ดวยการสรางสถาบัน ทางการเมื องเพื่อการสรางมาตรฐานการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะตองใหความสําคัญไปที่ระบบการกลั่นกรองบุคลากรที่จะเขามาทํา
หนาที่ทางการบริหารอาจจะตองมีใบประกอบวิชาชีพ

๕.๒ อภิปรายผล

จากการศึ ก ษาวิ เคราะห ข อ มู ล จากเอกสาร และจากการสั ม ภาษณ เจาะลึ ก และการ
สนทนากลุ มที่ มีความคิ ดเห็ น ที่ สอดคลองและมีความแตกตางกัน ไมมาก ซึ่งผูวิจัย ไดสังเคราะหขอ
คนพบประเด็นที่นาสนใจโดยเฉพาะการสรางโครงสรางสถาบันทางการเมืองเพื่อกําหนดคุณสมบัติของ

๑๐๗
นักการเมืองตามหลักคุ ณธรรม ที่ จะดํ าเนิน การทําหน าที่ ในการตรวจสอบ ประเมิ นผลและออกใบ
ประกอบวิชาชีพนั กการเมื องระดับ ทองถิ่น รวมทั้ งการฝกฝนอบรมบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารองคกรเพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกลุมบุคลากร
ทั้งฝายขาราชการประจําและฝายการเมือง ตลอดถึงประชาชนในทองถิ่นดวย การเขามาสูตําแหนง
ผูบริห ารองค กรปกครองสวนท องถิ่น จะตองโปรงใสมีภ าวะผู นําทางคุณ ธรรมเปน แบบอยางที่ดีแก
บุคลากรและประชาชนในทองถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย
ดังนี้
๕.๒.๑ การนํ า แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เหมาะสมต อการเปลี่ ยนแปลงวั ฒ นธรรมของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในจั งหวั ด เลย พบว า การเปลี่ ยนแปลงวั ฒ นธรรม จะมาในรู ปของ
จรรยาบรรณของความเป นนักการเมืองหรือขาราชการที่ทํางานใหกับเทศบาลทุกระดับ พรอมทั้งการ
กําหนดบทบาทของผูนําที่จะตองเปนตนแบบการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมตามกรอบแหงรัฐธรรมนู ญ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และฉบับแกไขฉบับที่๑๓พ.ศ. ๒๕๕๒
ให มี การกํ ากั บ ดู แลการบริ หารงานของผู บ ริ ห ารและเจ าหน าที่ เทศบาลผู ป ฏิ บั ติ งานที่ จะต องมี การ
สนับสนุนการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม การกระตุนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม และการ
ชวยเหลือเพื่อการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมไดงายขึ้นสําหรับในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิด
วัฒนธรรมตามแบบอยางของคุณธรรมจริยธรรมทางกาย คุณธรรมจริยธรรมทางวาจา และคุณธรรม
จริยธรรมทางใจ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิ่งดาว จินดาเทวิน ๑ได
วิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
(อบต.)ในจังหวัดอุตรดิตถ” พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยการวิเคราะห
ปจจัยหลักและการสกัดปจจัย พิจารณาคาไอเกน มากกวา ๑ ได ๗ ปจจัยหลักและตัวชี้วัดในแตละ
กลุมและแตละปจจัยมีหลักความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และผลการประชุม
ผูใหขอมูลหลักสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีสําหรับ อบต. ในจังหวัดอุตรดิตถ
ไดปจจัยหลัก ๗ องคประกอบประกอบดวยปจจัยหลักเดิม ๖ องคประกอบ ไดแก หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา ปจจัย
หลักที่คนพบอีก ๑ องคประกอบ คือ หลักกัลยาณมิตรและผลจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
อบต. ๒๔ อบต. โดยใชปจจัยหลัก ๗ องคประกอบพบวาโดยรวมแลว อบต. ในจังหวัดอุตรดิตถมีการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อบต. สามารถบริหารจัดการดานหลักความคุมคาไดในระดับคอนขางดีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อมร สุวรรณนิมิตร ๒ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจองคการบริห ารสว นตํา
ตนเพื่อการพัฒนาชุมชนนาอยู” พบวา ขอมูลเชิงประจักษพบวา ลักษณะความนาอยูในบริบทชุมชน
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กิ่งดาว จินดาเทวิน, การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล(อบต) ในจังหวัดอุตรดิตถ, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฏีบัณฑิต, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, ๒๕๕๒), หนา ๕๖.
๒
อมร สุวรรณนิมิตร, รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจองคการบริหารสวนตําบลเพื่อการพัฒนา
ชุม ชนน าอยู , ปริญ ญาศิล ปศาสตรดุ ษ ฏี บัณ ฑิ ต สาขาพั ฒ นศาสตร, (บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย: มหาวิท ยาลั ยขอนแก น ,
๒๕๔๖), หนา ๑- ๒.

๑๐๘
ชนบทอีสาน จําแนกได ๔ ดาน คือ ๑. ดานกายภาพ- สุขภาพชุมชน๒.ดานเศรษฐกิจชุมชน ๓. ดานวิถี
ชุม ชน และ ๔. ดานผูนํา -การจัด การชุมชน สถานการณค วามนาอยูของชุมชนอีส านในภาพรวม
ดานวิถีชีวิตชุมชน อยูในระดับปานกลาง ดานผูนําการจัดการชุมชนอยูในระดับสูง ระดับพลังอํานาจ
องคการบริหารสวนตําบลในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานตระหนักตอทองถิ่นอยูในระดับสูง
ชี้ ให เห็ น ว า ความสั ม พั น ธ โครงสร า งเชิ งเส น ของตั ว แปรพลั งอํ านาจที่ มี ผ ลต อ ความน าอยู มี ความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความสัมพันธระหวางตัวแปรพลังอํานาจกับนาอยู มีความสัมพันธเชิง
บวก และผลการวิเคราะหสัมฤทธิ์อิทธิพล ๑. ตัวแปรทางตรง คือ การมีสวนรวมและเปน ตัว แปรที่มี
อิทธิพ ลโดยรวมสูงสุด ๒. ตัว แปรที่มีอิทธิท างตรงและทางออมคือความไวว างใจ กระบวนการรู
ของกลุม และการสรา งทีม งาน ๓. ตัว แปรที่มีผลทางออมคือ ความยึด มั่น ผูกพั นตอองคการการ
ประสานความรวมมือการสื่อสารที่มีประสิทธิผล และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดาพินิจ ณรงณ
ชาติโสภณ ๓ ไดวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” พบวา ภาครัฐและสวนราชการที่เกี่ยวของยังไมมีความจริงจังและ
จริงใจตอการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่ควร นอกจากนี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ยังมีความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลไมชัดเจน หรือมีการอาศัยชองวางของระเบียบกฎหมายในการ
ยืดเวลาการถายโอนภารกิจออกไป ผลของการกระจายอํานาจตอการพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนยังไม
เห็นผลมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีงานทําตามตองการ การลดรายจาย การลดการกูหนี้ยืมสิน
การชําระคื น หนี้ สิน และการมี เงินออม สํ าหรับ ด านการมี สวนรวมของประชาชน ส วนมากยังไม มี
บทบาทในการเขารวมเสนอปญหาหรือความคิดเห็นการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา การเขารวม
กิ จ กรรมการพั ฒ นา การแก ไขป ญ หาชุ ม ชนการประเมิ น ผลการพั ฒ นา และการปรับ ปรุ งการตั้ ง
กระทรวงทองถิ่นขึ้นเพื่อเปนหนวยงานที่จะชวยสนับสนุนงานในความรับผิดชอบของเทศบาลตาง ๆ
เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของเทศบาลใหมีการบริหารงานแบบเปดและมีการประชาสัมพันธ พรอมทั้ง
รับ ฟ งข อคิ ดเห็ น สาธารณะมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกั บงานวิจัยของ วีรพร เชื้ออ่ํา ๔ ได วิจั ยเรื่อง “การ
พั ฒ นารู ป แบบการมี ส ว นร ว มขององค ก รปกครองท อ งถิ่ น ในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานภาค
ตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ” พบว า บุ คคลากรในองคก รปกครองท องถิ่น มี ความคิด เห็ น วาป จ จัย ดาน
โรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด รองลงมาปจจัยดานสภาพแวดลอมและ
ป จ จั ย ด า นองค ก รองค ก รปกครองท อ งถิ่ น ตามลํ าดับ ส ว น ๒. รู ป แบบการมี ส ว นรว มขององค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ที ่บ ง บอกถึง
คุณลักษณะของผูบริหารกับ การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึ กษาขั้น
พื้นฐานไดแก การมีสว นรว มในการบริห ารงานวิช าการ การมีสว นรว มในการบริห ารงานบุค คล
การมีส ว นรว มในการประเมิ น ผล การมี ส ว นร ว มในการบริห ารงานทั่ ว ไป การมี ส ว นรว มในการ
บริหารงานงบประมาณ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวม
ในผลประโยชนโดยรูปแบบการมีสว นรว มขององคก รปกครองทองถิ่น ในการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ใน
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อางแลว, ศักดาพินิจ ณรงณชาติโสภณ, การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, หนา ๕๗.
๔
อางแลว, วีรพร เชื่ออ่ํา, การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หนา ๕๕.

๑๐๙
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี และตัว
แปรทั้งหมดในรูปแบบสามารถอธิบายคาความแปรปรวนของการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ ๔๑ สืบวงศ กาฬวงศ ๕ วิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมรรถนะ
ผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล” พบวา สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของ
นายกองค การบริ ห ารส วนตําบล ประกอบด วยสมรรถนะ ๕ ดาน ได แก ๑) สมรรถนะการคิ ด เชิ ง
ยุ ท ธศาสตร ๒) สมรรถนะการบริห ารการเปลี่ ย นแปลง ๓) สมรรถนะการสรางความรว มมื อ ๔)
สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะการพัฒนาบุคลากร ผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิง
การพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลพบวาประกอบดว ยตัว บงชี้เชิงพฤติกรรมและระดับ
ความชํา นาญ ซึ่ง สามารถจํา แนกระดับ สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ออกเป น ๕ ระดับ เรียงจากสมรรถนะระดับ สูงไปหานอย ไดแก๑ ) ระดับ ตน แบบ ๒) ระดับ
ผูสรางความเปลี่ยนแปลง ๓) ระดับนักพัฒนา ๔) ระดับผูแกปญหา ๕) ระดับผูปฏิบัติงาน
๕.๒.๒ สภาพปญหาและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา สภาพปญหาและอุปสรรคทางดานการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะมีจุด
กึ่งกลางหรือหัวใจที่สําคัญอยูสมรรถนะ หรือศักยภาพของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เพราะ
อํานาจการบริหารทั้งหมดจะมีลักษณะการรวมศูนยทางการบริหารยิ่งหากผูนําขาดวิสัยทัศน ขาด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรมจะทําใหประเด็นวัฒนธรรมจะไมใหความตระหนักสําหรับฝายบุคลากร
และประชาชนก็ขาดตนแบบและพลอดคลอยตามไปกับผูนําองคกรเพราะหากเกิดการปฏิบัติที่สวน
ทางกับความตองการของผูนําจะทําใหเกิดความขัดแยงไดงาย และแมทางดานฝายขาราชการประจําก็
คงตองคลอยปฏิบัติตามนโยบายทางการบริหารดังกลาวอยางไมมีเงื่อนไขไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสืบวงศ กาฬวงศ ๖ พบวา สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรประกอบดวยสมรรถนะ ๕ ดาน ไดแก ๑)
สมรรถนะการคิดเชิงยุทธศาสตร ๒) สมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสราง
ความรวมมือ ๔) สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะการพัฒนาบุคลากร ผลการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะผูนํ าเชิงการพั ฒ นาของนายกองคการบริหารสวนตําบลพบวา ประกอบดว ยตัว บง ชี้เ ชิง
พฤติก รรมและระดับ ความชํา นาญของผูนํา องคก รนั้น ๆ หากแมวา ผูนําขาดสมรรถนะดัง กลา ว
จะทํ า ใหก ารสง เสริม จริย ธรรมทั ้ง ๓ ดา นเกิด ขึ ้น ไมไ ดห รือ ขาดการเอาใสใจ ไมไ ดม ีค วาม
ตระหนักสนใจ จริงจังจริงใจ รวมทั้งการขาดการมีสวนรว มตอการพัฒ นาจริย ธรรมของบุคลากร
และประชาชนในพื้น ที่ทองถิ่นนั้น ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดาพินิจ ณรงณชาติโสภณ ๗ พบวา
ภาครัฐและสวนราชการที่เกี่ยวของยังไมมีความจริงจังและจริงใจตอการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเทาที่ควร นอกจากนี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติยังมีความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลไม
ชั ด เจน จะเห็ น ได วา ความเป น ผู นํ านอกจากจะต องมีศั กยภาพในการบริห ารจัด การยังจะตอ งให
ความสําคัญกับการเปนตนแบบทางจริยธรรมใหกับประชาชนและบุคคลากรในเทศบาลสอดคลองกับ
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อางแลว, สืบวงศ กาฬวงศ, ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล, หนา ๕๕.
๖
เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๕.
๗
อางแลว, ศักดาพินิจ ณรงณชาติโสภณ, การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, หนา ๕๗.

๑๑๐
งานวิจัยของ ศันสนีย ชุมพลบัญชร ๘ พบวา จริยธรรมของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญที่ตองมีเปนอันดับแรก
เนื่องจากผูบริหารตองปกครองตนเองใหมีพฤติกรรมที่ถูกตองดีงามจนเปนแบบอยางที่ดีไดกอน จึงจะ
ปกครองหรือบริ ห ารพนั กงานให ไดผ ลดี และมีป ระสิ ทธิภ าพผูบ ริห ารควรเริ่มต น การวางแผนจาก
ความคิ ด ที่ ดี เพื่ อ กํ า หนดเป า หมายกํ าไรที่ เป น ธรรมและทิ ศ ทางการบริ ห ารงานที่ ไม มี โ ทษ ขณะ
บริหารงานก็ควรมีความสัมพันธที่ดีกับพนักงาน
๕.๒.๓ แนวทางการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดเลย จะเปนแนวแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมดานคุณธรรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จะนําไปเปนหลักการเพื่อการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาองคกร การชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
องค ก ร และการกระตุ น เพื่ อ การพั ฒ นาองค ก ร ผู วิ จั ย มองว า การกํ าหนดนโยบายและประเด็ น
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามหลักคุณธรรมซึ่งประกอบดวยการประพฤติปฏิบัติตัวที่มีความเหมาะสม
ทั้งดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนการพูดจาที่ไพเราะเสนาะหู ซึ่งบุคคลที่ไดยินไดฟงและไดสัมผัส จะ
มองไปที่ระบบการบริหารจัดการของภาวะผูนําอยางแทจริงเพราะสภาพปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญจะ
เปนสภาพปญหาทางดานพฤติกรรมของคนแทบทั้งสิ้นแมวาจะมีสภาพปญหาลักษณะอื่นบางก็ตาม
แตการมุงไปสูการพัฒนาคุณธรรมที่ไดกลาวมาเบื้องตน จะชวยใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีไมไดให
ไดความพึงพอใจ และนําไปที่คุณลักษณะที่พึงประสงคในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
๑. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรมตามหลักการประพฤติปฏิบัติ
ทางดานรางกายของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองมุงสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแนวทางของศีลธรรมโดยเฉพาะขอที่ ๑-๓ เพราะเกี่ยวเนื่องดวย
การประพฤติปฏิบัติทางดานรางกาย ที่สามารถจะงดเวนการนํารางกายไปทําความชั่วในลักษณะตาง
ๆ เพื่อลดความขัดแยงในองคกรที่อาจจะเกิดขึ้นและปองกันอันตรายตอการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของพระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล) ๙ พบวา การเชื่อมโครงสรางและสถาบัน
สังคมใหยึดโยงอยูกับศีล ๕ อันเปนพื้นฐานของแนวทางสันติวิธี สวนอีกรูปแบบหนึ่งคือรากฐานของ
สัน ติภาพเชิงคุณ คาทําใหเกิดความตระหนักถึงมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนสากล ทั้ งความเสมอ
ภาค ความยุติธรรม ภราดรภาพ สัมพันธภาพ ดุลยภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการ
ประกอบสัมมาชีพดวยความรับผิดชอบตอสังคมใหมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ศันสนีย ชุมพล
บัญชร ๑๐ พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในมุมมองทางพระพุทธศาสนามีลักษณะ
เปนเศรษฐกิจแบบทางสายกลาง คือ พอดีโดยเกิดคุณภาพชีวิต และไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางรางกายใหสามารถนําไปสรางการระวังไมใหอกุศลเกิดขึ้น
และการพัฒนาไปสูก ารสรางกรอบทางบุญกุศลใหสอดคลองกับการพัฒนาจริยธรรมทางกาย เชน การ
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๘

ศั น สนี ย ชุ ม พลบั ญ ชร, จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของผู บ ริ ห ารที่ มี ต อ พนั ก งานในมุ ม มองทาง
พระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๕).
๙
พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล), การศึกษาวิเคราะหศีล ๕ ในฐานะเปนรากฐานของสันติภาพ,
พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).
๑๐
อางแลว, ศันสนีย ชุมพลบัญชร, จริยธรรมทางธุรกิจของผูบริหารที่มีตอพนักงานในมุมมองทาง
พระพุทธศาสนา, หนา ๑๑๐.

๑๑๑
ทําความดีทางกาย เชน แบงปนสิ่งของใหเพื่อน บริจาคเงินสรางวัด บริจาคสิ่งของแกผูที่เดือดรอน
การทําบุญตักบาตร เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิณาภรณ หูเต็ม ๑๑ พบวา การจัดโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาโดยจัดใหมีการทําบุญตัก
บาตรในตอนเชาทุกวันพระจะสามารถเพิ่มการปฏิบัติทางจริยธรรมมากขึ้นใหกับบุคคลในทองถิ่นทุก
กลุมโดยเฉพาะบุคลากรของเทศบาลที่สอดคลองการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การสงเสริมการ
นุงหมผาจากทองถิ่น หรือการนุมหมชุดขาวเขาวัดในวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ฉะนั้น
เห็นไดวา การจัดกิจกรรมดังกลาวจะตองสงเสริมการมีสวนรวมระหวางบาน วัด และโรงเรียนตาม
กรอบความคิดของสังคมสมัยกอนที่มีการปฏิบัติกรอบของจริยธรรมทางสังคมสอดคลองกับงานวิจัย
ของดุจเดือน พันธุมนาวิน ๑๒ พบวา เหตุผลเชิงจริยธรรมไดประมวลผลการวิจัยปจจัยเปนพื้นฐานทาง
จิตใจ คือ สติปญญา การหยั่งลึกทางสังคม และสุขภาพจิต ตลอดจนสาเหตุทางดาน บาน วัด โรงเรียน
ชุมชน และสื่อที่เกี่ยวของกับเหตุผลเชิงจริยธรรมซึ่งเปนการซึมซับโดยกระบวนการทางสังคมในการ
ดําเนินชีวิต และการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรเทศบาลสอดคลองกับงานวิจัยของกัลยาณี คูณมี และ
บุษยา วีรกุล ๑๓ พบวา ความสัมพันธเชิงบวกระหวางการสรางเสริมจริยธรรมขององคกรกับคุณภาพ
ชีวิต ในการทํ างานของบุ คลากรให ดีขึ้น ฉะนั้น การสงเสริมเพื่อการพัฒ นาดานกายสุจ ริตเปน มอง
ทางดานลักษณะรางกายที่สอดคลองกับศีลธรรม และมองไปถึงลักษณะทางกายภาพทั่วไปที่สงผลตอ
การพัฒนาจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติดีทางสังคม
๒. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรมตามหลักการประพฤติปฏิบัติ
ทางดานวาจาของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา การมุงการปฏิบัติเพื่องดเวน
จากการพูดเท็จ งดเวนการพูดสอเสียด งดเวนการพูดคําหยาบ และงดเวนการพูดเพอเจอ พรอมการ
ใหความสําคัญการพูดทุกตั้งจะตองมองไปที่รูจักกาลเวลา ที่เหมาะสม มีความจริง มีความออนหวาน
ไพเราะ เกิ ดประโยชน แก ทุกฝา ย และประกอบดวยเมตตาจิตเสมอ ๆ ตามกรอบยุทธศาสตรการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพทางด านการพู ด เพื่ อ ให เกิ ด ความรั ก ความสามั ค คี มี ไมตรี จิ ต ต อ บุ ค ลากรอื่ น ๆ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิดา แสงสีหนาท ๑๔ พบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองมีทั้งแนวลึกใน
ระดั บ บุ ค คลและชุ ม ชนและแนวกว า งในระดั บ สั งคมและระดั บ โลก ในระดั บ บุ ค คลและชุ ม ชน
ยุทธศาสตรที่สําคัญคือ การมีเปาหมายชีวิตที่ไมมีทุกขดวยศีล การเปลี่ยนตนเองโดยใชกิจกรรมทาง
โลกเปนเครื่องมือพัฒ นาทางธรรมกระบวนการขัดเกลา ความรักและพลังกลุมหรือชุมชน ในระดับ
สังคม ยุทธศาสตรที่สําคัญคือพลังเครือขายแหงความรักและการทําประโยชนสูสังคมและในระดับโลก
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๑๑

ศิณาภรณ หูเต็ม, พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ในระดับปริญญาตรีวิทยาลัย
ราชพฤกษ, รายงานการวิจัย, (ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ, ๒๕๕๒).
๑๒
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต
างประเทศ, รายงานการสังเคราะหงานวิจัย, (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม: สํานักงานบริหาร
และพัฒนาองคความรู องคกรมหาชน, ๒๕๕๐), หนา ๗.
๑๓
กัลยาณี คูณมี และคณะ, ความสัมพันธระหวางจริยธรรม คุณภาพชีวิตการทํางาน และผลที่
เกีย่ วของกับงาน : การสํารวจในกลุมผูบริหารงานทรัพยากรมนษยและผูบริหารงานตลาดของไทย, รายงานการ
วิจัย, (คณะพัฒนาทรพยากรมนุษย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๒๕๕๐), หนา ๒.
๑๔
สุวิดา แสงสีหนาท, ภูมิปญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา : ยุทธศาสตรทางเลือกในการ
พัฒนาสังคมไทย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙).

๑๑๒
หลักสําคัญยังคงเปนการ “ให” เพื่อใหเกิดพลังเครือขายแหงความรักของประเทศพันธมิตรและจุดยืน
ของประเทศคื อเปน ประเทศแห งการพัฒ นาจิต ใจ เพราะการสื่อสารของบุคลากรเทศบาลเพื่อการ
บริการที่สรางความพึงพอใจใหกับชาวบาน ไมทะเลาะกับชาวบานแมวาชาวบานจะสรางความไมพอใจ
ก็ ต ามซึ่ งเป น ไปตามหลั กการบริการที่ ดี การพู ดจะตองชักชวนให บุคคลอื่น ๆ เกิดกําลังใจใหการ
สนับ สนุนเพื่อสรางคุณงามความดีเพื่อการเกื้อกูลแกสังคมดวย การฝกอบรมทักษะเพื่ อการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธไดตรงกับความตองการของทองถิ่นซึ่งการจัดฝกอบรมอาจจะจัดภายในวัดเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยางสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐวัฒน
สุ ด ประเสริ ฐ ๑๕ พบว า พฤติ กรรมทางการใช ว าจาเชิ งจริ ย ธรรมในสั งคมมนุ ษ ย ที่ มี ผ ลต ออายุ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางนอยตองงดเวน ไดแก งดเวนจากมุสาวาท งดเวนจากปสุณาวาจา งดเวน
จากผรุสวาจา และเวนจากสัมผัปปลาปะ จะเห็นไดวา การพัฒนาจริยธรรมทางการใชวาจาจะมีสวน
ในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทางเทศบาลจะตองมองบุคลากรเหลานั้นมี
ศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาไดอยางตอเนื่องใหเกิดสมรรถนะอยางสูงสุดสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศันสนีย ชุมพลบัญชร ๑๖ พบวา ผูบริหารควรมองและปฏิบัติตอพนักงานในฐานะเปนทรัพยากรมนุษย
ที่มีคามากที่สุดในองคกร ซึ่งมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มี
สิทธิและหนาที่ตามสมควรแกฐานะ จึงไมควรดูหมิ่นและไมใชเปนเครื่องมือเพื่อประโยชนตน แตควร
ใหโอกาสฝกอบรมเพื่อพั ฒ นาศักยภาพใหสูงขึ้น และเคารพในสิทธิของบุคลากรเพราะสิ่งเหลานี้ได
กอใหเกิดคุณคาทั้งในดานผูนําทางดานการบริหาร ทั้งบุคลากร ทั้งองคกร และรวมถึงสังคมโดยรวม
ทั้งหมด
๓. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรมตามหลักการประพฤติปฏิบัติ
ทางดานจิตใจของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด เลย พบวา การมุงสงเสริมการพั ฒ นา
ปญญาเพื่อเสริมสรางมโนสุจริต ลดความอยาก ความตองการที่เกิน ขอบเขตดวยการเขาวัดปฏิบั ติ
ธรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจตอความตองการของมนุษยเพื่อปองกันความชั่วรายตาง ๆ สอดคลองกับ
งานวิจัยของศัน สนี ย ชุ มพลบัญ ชร ๑๗ พบวา ผูบ ริห ารควรเริ่มตน การวางแผนจากความคิดที่ดี เพื่ อ
กํ าหนดเป า หมายกํ าไรที่ เป น ธรรมและทิ ศทางการบริห ารงานที่ ไม มีโทษ ขณะบริห ารงานก็ ควรมี
ความสัมพัน ธที่ดีกับ พนักงาน ในตอนท ายจะมีการประเมิ น ผลวาเป น ไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
หรือไม ไมวาผลจะเปนอยางไรผูบริหารตองทําความเขาใจตามความเปนจริงของสรรพสิ่งและดํารงสติ
ใหมั่นเพื่อปองกันการละเมิดจริยธรรมในการบริหารงาน แตบางขณะก็สามารถทําใหเกิดอุปสรรคตอ
การละเมิดจริยธรรมไดซึ่งจะตองใชการพัฒนาปญญาเพื่อการขจัดกับอุปสรรคสอดคลองกับงานวิจัย
ของ
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๑๕

ณั ฏฐวั ฒ น สุ ด ประเสริ ฐ , พฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมในสั ง คมมนุ ษ ย ที่ มี ผ ลต อ อายุ แ ละ
ทรัพยากรธรรมชาติในจักกวัตติสูตร, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).
๑๖
อางแลว, ศันสนีย ชุมพลบัญชร, จริยธรรมทางธุรกิจของผูบริหารที่มีตอพนักงานในมุมมองทาง
พระพุทธศาสนา, หนา ๑๑๐
๑๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ก.

๑๑๓
เอื้อมอร ชลวร ๑๘ พบวา การพัฒนาปญญาเปนการทําใหความรู ความเขาใจชัดเจนเจริญขึ้นเพื่อนํามา
จัดการกิจกรรมตางๆ ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตเพื่อเปาหมายที่วางไว แต
การพัฒนาปญญาจะสําเร็จไมไดหากพบกับอุปสรรค คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ที่เปนเครื่องสกัดกั้น
ความเจริญ ดวยการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการปฏิ บั ติอยางตอเนื่ องทั้ งผู นําองค และ
บุคลากรเทศบาล รวมทั้งประชาชน เด็กยาวชน และครือขายทางสังคมอื่นๆ ใหมีความยึดหยุนในการ
รว มกั น กํ าหนดเป าหมายและดํ า เนิ น กิจ กรรมไปด วยกั น พรอมทั้ งการนํ าองคความรูท างประเพณี
วัฒ นธรรม และวัน สํ าคัญ ทางพระพุทธศาสนามาเชื่อมโยงระหวากิ จกรรมกับ การบริห ารเทศบาล
เพื่อใหเกิดกระบวนการบูรณาการอยางเปนระบบ จริงจัง จริงใจ และเปนธรรม โดยสถานที่ฝกฝน
อบรมกรรมฐานจะตองใชสถานที่ทางวัดเพื่อการสงเสริมใหจิตใจมีความสงบเงียบยิ่งขึ้นรวมทั้งการให
พระสงฆ เป น แกนนํ าในการปฏิ บั ติธ รรมแตล ะโครงการ เพื่ อให ทั้งผูนํ า ทั้ งบุคลากร ทั้ งประชาชน
เยาวชน และเครือขายสังคมอื่น ๆ เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและมีความ
ชัดเจนตอกระบวนการฝกอบรมอยางตอเนื่องสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ
(พรมศรี ) ๑๙ พบว า การได มาซึ่ งบุ ค คลกระทํ าเป น กระบวนการต อเนื่ อ งชั ด เจน มี การสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลมาจากบุคคลภายในและภายนอกองคกรพรอมกับตองพัฒนาบุคคลทุกระดับเสมอโดย
วิธีการฝกอบรมในรูปแบบขององคกร เพื่อขจัดอุปสรรคที่เกิดจากตัวบุคคล ทั้งนี้มีหลักวินั ยในการ
ลงโทษผูทําผิดและมีการบํารุงรักษาบุคคลเสมอ
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๕.๓ ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาวิเคราะหเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสราง
อํานาจผูนําในจังหวัดเลย” ทําใหผูวิจัยพบขอมูลเกี่ยว แนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ผูนํา สภาพปญหาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และแนวทางสําหรับการพัฒนาวัฒนธรรมขององคกร
ปกครองสวนท องถิ่ น ในจั งหวัด เลย ซึ่งทํ าให เห็ น วา ความตระหนั ก ถึงความรายแรงของการขาด
คุณธรรมอยางมีจิตสํานึกตอการความชั่วรายตาง ๆ จะทําใหภาวะผูนําองคกรไดเห็นคุณคาของการ
สรางสังคมยุคใหม สังคมแหงการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกันทองถิ่นภาคอีสานที่สอดคลองกับจุดแข็ง
คือ วัฒนธรรม ประเพณี และวัดในทางพระพุทธศาสนารวมทั้งการนํากรอบความคิดที่เกี่ยวกับบาน
วัด โรงเรี ย นมาบู รณาการในการบริห ารจัดการองคกรที่ดีจ ะชวยให เกิดการขับ เคลื่อนการพั ฒ นา
วัฒนธรรมประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น แตกระนั้น การทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัฒนธรรม
องคกรที่สรางสรรคและสามารถเปนตนแบบของความเขมแข็งภายในได หรือที่เรียกวา การระเบิดจาก
ภายในจะทํ า ให ร ะบบทางโครงสร างของผู นํ า เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปสู ก ารยกระดั บ การพั ฒ นา
วัฒ นธรรมเป น รูป ธรรมอย างชั ด เจน ซึ่ งข อมู ล ที่ ผู วิ จั ย ได ศึ กษาวิ เคราะห และสังเคราะห ได ชี้ ไปสู
เปาหมาย หรือความตองการที่จะสรางสถาบันตนแบบทางการเมืองเขามารองรับการประสิทธิภาพใน
๑๘

เอื้อมอร ชลวร, การพั ฒนาปญ ญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).
๑๙
พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี), การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองคกร
สมัยใหมกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).

๑๑๔
การปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และตนแบบของผูนําเปนอันแรก ดังนั้น จากการ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทั้งหมดทําใหการวิจัยมีขอเสนอแนะที่สามารถนําผลการวิจัยไปปรับใช
ในการดํ าเนิ นกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมของผูนํ าในองค กรปกครองครองสวนทองถิ่น ใน
จังหวัดเลย ดังตอไปนี้
๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเลยจะ
สามารถจะประสบผลสํ า เร็ จ ได นั้ น จะขึ้น อยูกับ ต น แบบของนั กการเมื องและข าราชประจํ าระดั บ
ผูบริหาร ที่เปนกลไกหลักที่จะนําไปสูการปฏิบัติงานของบุคลากรและประชาชนทําใหเกิดวิสัยทัศนตอ
ทองถิ่นที่ตองการใหประชาชนมีความเปนอยูที่เอื้อตอการดํารงชีวิตทางสังคม ที่มีเมตตาตอกันอยาง
สูงสุดซึ่งบางครั้งการที่ภาวะผูนําสามารถจะยึดถือกฎ กติกา และกฎหมายไวไดจะชวยใหเกิดการคลอย
ตามของผูใตบังคับบัญชาและประชาชนไดเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นตอนโยบายทางการบริหารจึงเห็น
ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงวัฒ นธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเลยดังตอไปนี้
๑. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเลย ควรที่จะสรางสถาบันทางการเมือง เพื่อการทําหนาที่ในการคัดกรอง
การตรวจสอบประเมิ น ผล การออกใบรั บ รองอาชี พของนั กการเมื องและข าราชการประจําระดั บ
ผูบริหาร รวมทั้งการฝกฝนอบรมใหกับนักการเมืองที่จะเขาสูตําแหนงทางการบริหารสูงสุดอยางนอย
๔ สัปดาหเพื่อใหเกิดภาวะผูนําทางวัฒนธรรมที่ดีงาม
๒. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ควรกําหนดนโยบายการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนํา
องคความรูทางประเพณีวัฒนธรรม และองคความรูทางพระพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกับการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆใหสอดรับกับเอกลักษณของประชาชนในความเปนทองถิ่นรวมทั้งพฤติกรรมทางกาย
ทางวาจา และทางใจใหมีความสุจริต
๓. การเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นารู ป แบบวั ฒ นธรรม ทางองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นควรกําหนดหลักสูตรทางการศึกษาในระดับทองถิ่นโดยวิชาความเปนพลเมืองที่ดี
และวิ ช าศี ล ธรรมที่ มุ งเน น ไปที่ ศู น ย เด็ ก เล็ ก และโรงเรี ย นในเขตเทศบาลเพื่ อ การปลู กฝ งค านิ ย ม
ทัศนคติ และการประพฤติตนที่ดีตอทองถิ่นนั้น ๆ
๔. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่น ควรสรางวัฒ นธรรมในองคกรเพื่ อให บุคลากรเกิดความรักสามัคคี เกิดความรัก ความ
ผูกพันตอองคกร ลดความขัดแยงระหวางบุคลากรทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจซึ่งกันและกัน
โดยมุงไปการเปน ต น แบบที่ ดีของผูนําองคกรเปน จุดเริ่มตน และขยายไปสู ป ระชาชนและบุ คลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิ าร
แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเลย
จะดีเลิศอยางไรหากไมปฏิบัติก็ไรผล แตวิธีการที่ใหไดมาซึ่งผลจากการปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่ดีนาจะ
เปนทางออก และทางรอดสําหรับภาวะผูนํา บุคลากร และประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ผูวิจัยจึงเห็นวา

๑๑๕
กระบวนการสรางจิตสํานึกและระบบการปลูกฝงวัฒนธรรมโดยผานกลไกของสถาบันทางการเมือง
และองคกรตางๆ เชน องคกรสงฆ เปนตนที่ไดรับการยอมรับจากหลายฝาย นาจะเปนมิติของผลทาง
วัฒนธรรมใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในยุคใหมผูวิจัยจึงไดเสนอขอปฏิบัติดังตอไปนี้
๑. ผู นํ า องค กรปกครองส ว นทองถิ่น ควรนํ าแนวทางการพั ฒ นาการเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางวัฒนธรรมไปปรับใชใหมีความเหมาะสมกับตนเอง เพื่อใหบุคลากรในทองถิ่นไดยึดถือเปน
แบบอย า งที่ ดี ได และเพื่ อให เกิ ด ภาวะผูนํ าทางโครงสรางวัฒ นธรรมตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ส ถาบั น ทาง
การเมืองกําหนด
๒. ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเรงสรางความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ศักยภาพ
และภาพลั กษณ ที่ดีในการเป น ผูนํ าองคกรปกครองส วนทองถิ่น ที่ สามารถใชลั กษณะวัฒ นธรรมมา
บูรณาการกับความประพฤติปฏิบัติทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ใหผนวกกับกิจกรรมทางเมืองโดยให
องคกรสงฆเขามามีสวนรวมในการจัดการอบรมอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรม
๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรนําแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมดานการศึกษา
เรียนรูของประชาชนที่สามารถนําไปใชเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นกับบุคลากร และประชาชน
ในทองถิ่น รวมทั้งมุงเนนไปสูกระบวนการการขัดเกลาทางสังคมตามแนวคิดของ บวร คือ บาน วัด
และโรงเรียน
๔. องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรนํ า แนวทางการพั ฒ นาวั ฒ นธรรม ด านการ
สนับ สนุ น การชวยเหลื อ และการกระตุน เพื่ อกําหนดมาตรฐานทางการปฏิ บั ติคุณ ธรรมจริย ธรรม
ไดแก ดานการประพฤติปฏิบัติทางกายที่ดี ดานวาจาที่ไพเราะ และดานทางจิตใจที่ดีงามใหเกิดเปน
วัฒนธรรมองคกร
๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยเห็นวามีหลายประเด็นที่นาสนใจ
แตทั้งนี้จะตองประยุกตเพื่อใหเหมาะสมกับประเพณี และวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะการ
สรางรูปแบบการพัฒนาโครงสรางวัฒนธรรมใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการ
สรางตนแบบภาวะผูนําเชิงคุณธรรมจริยธรรมใหกับสังคมที่สามารถทําใหเกิดการยอมรับดวยหัวใจและ
ความศรัทธาจากประชานโดยไมใหมีขอกังขาและสงสัยในพฤติกรรม นอกจากนี้นักวิจัยที่จะพัฒนา
กรอบความคิ ด เพื่ อ นํ า องค ค วามรู ไปต อ ยอดควรที่ จ ะมองระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย อื่ น ๆ เพื่ อ ให เห็ น ถึ ง
ผลการวิจัยที่แตกตางไปจากเดิมเพื่อการวิเคราะหประเด็นใหมีความสมบูรณมากยิง่ ขึ้นตอไป ผูวิจัยจึง
ไดเสนอแนะดังตอไปนี้
๑. รู ป แบบการพั ฒ นาสถาบั น ทางการเมื องเพื่ อ การพั ฒ นาวั ฒ นธรรมในองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเลยและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอื่นๆ
๒. รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองของนายกเทศมนตรีในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจังหวัดเลย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอื่น ๆ
๓. รูป แบบการจัดการศึ กษาเพื่ อการพั ฒ นาวัฒ นธรรมของนั กการเมืองในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเลย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอื่น ๆ
๔. รูปแบบการพั ฒ นาตนแบบภาวะผูนําทางวัฒ นธรรมของผูนําท องถิ่นในองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จังหวัดเลย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอื่น ๆ
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ภาคผนวก

๑๒๖

ภาคผนวก ก
เครื่องมือการวิจัย

๑๒๗

แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย
----------------------------------------คําชี้แจง
๑. แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอคําถาม ๔ ตอน ไดแก
ตอนที่ ๑ คุณลักษณะภูมิหลังของประชากร
ตอนที่ ๒ ทัศนคติการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํา
ตอนที่ ๓ การรับรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจของผูนํา
ตอนที่ ๔ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจของผูนํา
๒. แบบสอบถามนี้ใชกระดาษหนา – หลัง มีจํานวน ๖ หนา โปรดตอบคําถามทุกขอตาม
ความรูและบทบาทที่แทจริงของทานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูน ําในหนวยงาน
๓. การตอบแบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นเพื่อนําขอมูลที่จะนําไปใชในการทําวิจัยเรื่อง “การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย
” ดังนั้น คําถามแตละขอจึง ไมไดวัดวาตอบถูกหรือผิด เพียงแตจะนําขอมูลจากการตอบมา
ประกอบการวิเคราะหเทานั้นและคําตอบใดๆ ที่ทานตอบจะไมมีผลเสียตอทานแตอยางใด จึงขอ
ความกรุณาใหทานตอบคําถามตามความรูและบทบาทที่แทจริงของทาน เพื่อประโยชนในการวิจัย
ตอไป
------ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ -----

นายศตวรรษ สงกาผัน
อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๒๘
แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย
ตอนที่ ๑ คุณลักษณะภูมิหลังของประชากร
๑. เพศ
 ๑. ชาย
 ๒. หญิง
๒. ระดับการศึกษา
 ๑. ม.๖/ปวช.
 ๓. ปริญญาตรี
 ๕. ปริญญาเอก

 ๒. ปวส.
 ๔. ปริญญาโท
 ๖. อื่นๆ (ระบุ)...........................................

๓. ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ (อายุงาน)………………………ป
๔. เงินเดือน
 ๑. ต่ํากวาหรือเทากับ ๑๕,๐๐๐ บาท  ๒. ๑๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท
 ๓. ๓๐,๐๐๑ – ๔๕,๐๐๐ บาท
 ๔. ๔๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป
๕. ตําแหนง
 ๑. ขาราชการ
 ๓. ประชาชน

 ๒. หัวหนาสวนราชการ

ตอนที่ ๒ ทัศนคติการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํา
ขอความ
๑. แมวาคานิยมในสังคมไทยปจจุบันจะ
เปลี่ยนแปลงไปแตขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ในหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ยังคงให
ความสําคัญเรื่องวัฒนธรรมของผูนํา
๒. กลุมของทานมีการสนทนาถึงการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําของหนวยงานเพียงใด

มาก
ที่สุด

มาก

ทัศนคติ
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

๑๒๙
ขอความ
๓. การทําสัญลักษณใหเห็น สามารถเปนการ
เตือนใจใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามวัฒนธรรม
เพียงใด
๔. การรณรงคดวยการประชาสัมพันธที่บอกถึง
คุณลักษณะ สามารถทําใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติ
ตามโครงสรางอํานาจหนาทีเ่ พียงใด
๕. ทานคิดวาเจาหนาที่ของหนวยงานใหบริการโดย
ยึดมั่นกฎระเบียบเพียงใด
๖. เจาหนาที่ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ
๗. เจาหนาที่หนวยงานสังกัดกระทรวงฯ ใหบริการ
ประชาชนโดยสุจริต เพราะมีความรักองคกรของตน
๘. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในหนวยงานควรทํา
ทุกระดับ
๙. การสรางวัฒนธรรมของผูนําเพื่อเปนแบบอยาง
ใหหนวยงานจะมีประสิทธิภาพได ตองทําอยาง
ตอเนื่องตลอดไป
๑๐. ทานคิดวาถาผูบังคับบัญชาไมยอม
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมผูใตบังคับบัญชาก็จะไมทํา
การเปลี่ยนแปลงดวย
๑๑. การใหบริการแกประชาชนโดยเจาหนาที่ของ
หนวยงานมีโอกาสในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่
เคยทํามาไดเพียงใด
๑๒. ทานคิดวาเจาหนาทีข่ ององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นปฏิบัติตามโครงสรางอํานาจของผูนํามาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับทุกกระทรวง

มาก
ที่สุด

มาก

ทัศนคติ
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

๑๓๐
ตอนที่ ๓ การรับรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจของผูนํา
ขอความ
๑. ทานไดรับความรูจากการประชุมภายใน
หนวยงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ผูนําในหนวยงานเพียงใด
๒. ทานไดรับความรูจากปายโฆษณาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําเพียงใด
๓. ทานไดรับความรูจากหนังสือราชการเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูน ําในหนวยงาน
๔. ทานไดรับความรูจากการสนทนากับเพื่อน
รวมงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ผูนําในหนวยงานเพียงใด
๕. ความถี่ที่ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําในหนวยงาน
เพียงใด
๖. เนื้อหาของขอมูลขาวสารของทางราชการ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําใน
หนวยงานมีความชัดเจนเพียงใด
๗. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําในหนวยงานมีความสําคัญ
เพียงใด
๘. หนวยงานมีการเผยแพรขาวสารโครงสราง
วัฒนธรรมของผูนําตามระยะเวลาเหมาะสมเพียงใด
๙. ทานไดรับความรูจากสื่อวิทยุเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําเพียงใด
๑๐. ทานไดรับความรูจากสื่อโทรทัศนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําเพียงใด
๑๑. ทานไดรับความรูจากสื่ออินเทอรเน็ตเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําเพียงใด

มาก
ที่สุด

มาก

การรับรู
ปาน นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

๑๓๑
ตอนที่ ๔ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจของผูนํา
ขอความ

บทบาทที่แสดงออกจริง
มาก
มาก ปาน นอย
ที่สุด
กลาง
บทบาทการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจของผูนําภายในหนวยงาน
๑. หนวยงานของทานมีการกําหนดนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําภายในหนวยงาน
ใหเห็นชัดเจนเพียงใด
๒. หนวยงานของทานมีการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําภายในหนวยงานที่
สามารถนํามาใชปฏิบัติไดจริงเพียงใด
๓. หนวยงานของทานไดรับความรวมมือ ในการ
ปฏิบัติการตามแผนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ผูนําภายในหนวยงานเพียงใด
๔. หนวยงานของทานมีชวงเวลาที่เหมาะสม ในการ
ติดตามแผนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํา
ภายในหนวยงานเพียงใด
๕. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําครอบคลุมทุกคน
ภายในหนวยงานเพียงใด
๖. หนวยงานของทานมีการนําเสนอผลการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําภายในหนวยงาน
อยางโปรงใสเพียงใด
๗. หนวยงานของทานมีการประชาสัมพันธการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําภายในหนวยงาน
โดยการประชุมที่เนนความสุจริตใน หนวยงานเปน
สิ่งสําคัญเพียงใด
๘. หนวยงานของทานมีระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใด
๙. หนวยงานของทานมีระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายพัสดุอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงใด
๑๐. หนวยงานของทานมีการตั้งคณะกรรมการใน
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูน ํา

นอย
ที่สุด

๑๓๒
ภายในหนวยงานเพียงใด
๑๑. หนวยงานของทานตระหนักถึงการมีสวนรวม
ของทุกคนภายในหนวยงานในการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําอยางเสมอภาคเพียงใด
๑๒. หนวยงานของทานไดขอใหเจาหนาที่ทุกคน
แจงเบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ของผูนําเพียงใด
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํากับหนวยงานภายนอกและประชาชน
๑๓. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการประชุม
เพื่อกําหนดนโยบายเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ผูนํากับหนวยงานภายนอกเพียงใด
๑๔. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํากับ
หนวยงานภายนอกเพียงใด
๑๕. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําโดยทําเปนทีม
รวมกับหนวยงานภายนอกเพียงใด
๑๖. หนวยงานของทานและหนวยงานภายนอก
รวมกันติดตามแผนการปองกันการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําเพียงใด
๑๗. หนวยงานของทานมีการนําเสนอผลการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํากับหนวยงาน
ภายนอกในชวงเวลาที่เหมาะสมเพียงใด
๑๘. หนวยงานของทานมีการประชุมเพื่อ
ประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานภายนอกเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําเพียงใด
๑๙. หนวยงานของทานมีการทําความตกลง กับ
หนวยงานภายนอกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําเพียงใด
๒๐. หนวยงานของทานมีการประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนํารวมกับหนวยงานภายนอก
เพียงใด
๒๑. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํา
เพียงใด

๑๓๓
๒๒. หนวยงานของทานมีชองทางใหประชาชน
รองเรียนหรือแจงเบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําของเจาหนาที่ของรัฐเพียงใด
๒๓. หนวยงานของทานมีการสรางเครือขาย
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํารวมกับประชาชน
เพียงใด

๑๓๔

ผนวก ข
หนังสือลงพื้นที่/ขออนุญาตสัมภาษณ

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๗

๑๓๘

๑๓๙

ผนวก ค
ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่วิจัย

๑๔๐

๑๔๑

๑๔๒

๑๔๓

๑๔๔

ผนวก ง
ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย

๑๔๕

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย
ประเภทผลงานที่ไดรับ:
ตนแบบผลิตภัณฑ
ตนแบบเทคโนโลยี
กระบวนการใหม
องคความรู
การใชประโยชนเชิงพานิชย
การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
การพัฒนากําลังคน
ทรัพยสินทางปญญา
บทความทางวิชาการ
การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ
การประชุม/สัมมนาระดับชาติ
ระดับของผลงานที่ไดรับ:
ระดับอุตสาหกรรม
ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
ระดับภาคสนาม
ระดับหองปฏิบัติการ
รายละเอียดผลงาน:
โครงการวิจัยนี้ จะไดเอกสารผลงานทางวิชาการ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ๓๐ เลม บทความ
วิจัย ๑ ชิ้น บทความวิชาการจํานวน ๑๐ ชิ้น นวัตกรรม จํานวน ๒ นวัตกรรม ชุดองคความรู จํานวน
๗ ชุด
ผลลัพธ (Outcome) ที่ไดตลอดระยะเวลาโครงการ:
ชื่อผลลัพธ “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”
ประเภท:
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงตนทุน
รายละเอียด:
เชิงคุณภาพ
๑. ใหประชาชนมีสว นรวมในการตัดสินใจและบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ

๑๔๖
๒. สรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากร
๓. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบไดเปนเยี่ยงอยางกับบุคลากร
๔. จัดสวัสดิการใหกับพนักงาน
๕. เขมงวดในระเบียบขอบังคับ
๖. ใหมีการตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาชนอยางสม่ําเสมอ
เชิงปริมาณ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ:
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผลกระทบตอภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวของ
ผลกระทบตอขีดความสามารถทาง วทน.
ผลกระทบตอการจางงาน
ผลกระทบตอสังคม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เพิ่มความสามารถการแขงขันของเอกชนที่รวมโปรแกรม
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
รายละเอียด:

๑๔๗

ผนวก จ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

๑๔๘

๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
๑) มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สามารถนําองคความรูที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยไปประยุกตในการเรียนการสอนในศาสตรวิชาตางๆใหผสมกลมกลืน กับ
วิ ท ยาการสมั ย ใหม ไ ด และวิ ช าอื่ น ๆที่ ส ามารถนํ า ภู มิ ป ญ ญาของคนท อ งถิ่ น มา
ประยุกตใชเพื่อแกหรือรักษาขนบธรรมเนียมในการสรางสรรคจรรโลงสังคมได
๒) คณาจารย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันตางๆสามารถนําขอมูลความรูไปใช
ในการตอบป ญ หาสั งคมที่ เกี่ย วกั บ วั ฒ นธรรม ตอบข อ สงสั ย ของชาวบ าน ชุ ม ชน
ท อ งถิ่ น ให ส ามารถเข าใจได อ ย างท อ งแท ตลอดจนสามารถนํ าไปพั ฒ นาองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความตระหนักรูในการดําเนินงานใหกับสังคมได
๒. กิจกรรมดานพัฒนาสังคม
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่มีความเกี่ยวของสามารถนํา
องคความรูและผลการวิจัยไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาสังคมในทองถิ่นตางๆได หรือ
เผยแพร ให ความรู กั บ ประชาชนที่ อยู ในชุ มชนและท องถิ่ น เพื่ อรู ในระบอบการเมื องการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และวัฒนธรรมการประพฤติปฏิบัติ
ตอหนวยงานราชการไดอยางถูกวิธี

๑๔๙

ประวัติผูวิจัย
๑. ชื่อผูวิจัย :
๒. สถานที่อยูปจจุบัน :
๓. ประวัติการศึกษา :

๔. ตําแหนงปจจุบัน:
๕. ประสบการณวิจัย:

นายศตวรรษ สงกาผัน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ
เลย ๑๑๙ หมู ๕ ต. ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ๔๒๑๐๐
นักธรรมชั้นเอก จากแมกองสนามหลวง กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตรการปกครอง)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร ๐๔๒-๘๐๑๒๐๓ มือถือ ๐๘๘๓๘๐๘๖๐๖
การอนุรักษและการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
ของคนเลี้ยงโคในจังหวัดเลย ป พ.ศ. ๒๕๕๙
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสราง
อํานาจผูนําในจังหวัดเลย ป พ.ศ. ๒๕๖๐
การติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย รุนที่ ๖๒
ป ๒๕๖๑
การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพื่อสรางอนาคต
รวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ป
พ.ศ. ๒๕๖๑
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ระดับทองถิ่นของประชาชนในจังหวัดเลย ป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕๐
ประวัติผูรวมวิจัย
๑. ชื่อผูวิจัย

ดร.สามารถ บุญรัตน

๒. ประวัติการศึกษา

นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค
ปริญญาตรี (ศน.บ.) ศาสนศาสตรบัณฑิต(การเมืองการ
ปกครอง) มมร.
ปริญญาโท (ศน.ม.) ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สังคม
วิทยา) มมร.ปริญญาเอก(พธ.ด.) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(รปศ) มจร.
ป ๒๕๕๗ เปนหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ พระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย”
ป ๒๕๕๗ เปนผูรวมวิจัยเรื่อง “การติดตามพุทธศาสตร
บัณฑิตที่สําเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย รุนที่ ๖๐,”
ป ๒๕๕๘ เปนหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายการ
บริ ห ารเชิ งพุ ท ธบู ร ณาการเพื่ อ สร างความเข ม แข็ งของ
สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย”
ป ๒๕๕๘ เปนผูโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนการ
สอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจของ
นิสิตระดับปริญญาตรี สาชา วิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆ
เลย”
อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน

๓. ผลงานทางวิชาการ

๔. ตําแหนงปจจุบัน

นักวิจัยรวม

๑๕๑
ประวัติผูรวมวิจัย
๑. ชื่อผูว ิจัย

๒. วุฒิการศึกษา

พระมหาสุดใจ ชยวุฑโฺ ฒ (คุนาพันธ), ดร. นักวิจัยรวม
อ ายุ ๔ ๒ ป พ รร ษ า ๒ ๐ เกิ ด วั น อั งค ารท่ ี ๓ เดื อ น
สิ ง ห า ค ม พ .ศ . ๒ ๕ ๑ ๙ ร หัส บัต ร ป ร ะ จํา ตัว
ประชาชน
ทางธรรม เปรี ย ญธรรม ส่ ี ประโยค (ป.ธ.๔) แม ก องบาลี
สนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๒
นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)สถาบัน แมกองธรรมสนามหลวง พ.ศ.
๒๕๓๘
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐
ปริญ ญาโท สาขารัฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สํ าหรั บ นั ก
บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.๒๕๕๑
ปริญญาตรี สาขา พุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. ประสบการณทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ เปนครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดทอง
ศาลางามเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ เป น เจ าหน าที่ ธุรการกองกิจการนิ สิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐ เป นอาจารย ประจํ าโรงเรี ยนบาลี เตรี ยม
อุดมศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ปจจุบัน
๕. ผลงานทางวิชาการ

เปนอาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย
รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร, นิตยสารพุทธจักร สํานักสงเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗.
การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา, นิตยสารพุทธจักร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริ การสั งคม มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย
พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗.
สมรรถนะหลักของการบริหารวิชาการผูบริหารมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ, นิตยสารพุทธจักร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสั งคม มหาวิทยาลั ย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗.

๑๕๒
จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน, นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑.

