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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนํา
ในจังหวัดเลย” ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว ๓ ประการไดแก ๑) เพ่ือศึกษาหลักการบริหารและ
โครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย ๒) เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองภายใตโครงสรางอํานาจผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย และ ๓) เพ่ือ
วิเคราะหคุณคาของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจของผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย การวิจัยนี ้เปนแบบการวิจัยผสานวิธี (Mix Methodology 
Research) ระหวาง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) โดยผูวิจัยไดกําหนดไว ๒ รูปแบบ ไดแก 
เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ ๓๐ คน เลือกแบบเจาะจง และประชากรกลุมตัวอยาง
ประมาณ ๔๐๐ คน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดการแจกแบบสอบถามจากประชาชนท่ีมาใชบริการในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน ๑๗ อปท/ละ ๒ อําเภอ/ละ ๑๗ อปท อปท/ละ ๑๐ ชุด โดยการนํา
ขอมูลท้ังหมดไปวิเคราะห  พรอมท้ังนําเสนอผลสรุปการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบวา 

  ๑. การกําหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย พบวา จากการใชแนวคิด ทฤษฎี และมาตรฐานทางคุณธรรม ๗ 
ประการ กับหลักความเหมาะสม ไดแก  ซ่ึงสามารถจําแนกหลักการท่ีสอดคลอง ประกอบดวย ๑) 
หลักการเปนผูรูจักเหตุ การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย ๒) หลักการเปนผูจัก
ผล คือ การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร ๓) หลักการรูจักตน คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  ๔) หลักการรูจักประมาณ คือ การใหบริการแก
ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ๕)หลักการรูจักชุมชนสังคม คือ การให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  ๖)หลักการรูจัก
กาลเวลา การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบไดทุกสถานการณไมจํากัดเวลา ๗)หลักการ
รูจักบุคคล การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับ
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ซอน การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
  ๒. สภาพปญหาและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในจังหวัดเลย พบวา ผลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ มีประเด็นสภาพปญหาและอุปสรรค 
ประกอบดวย ๖ ประการใหญๆ  ไดแก ๑. ประเด็นปญหาท่ีมาจากตัวของผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ๒.ประเด็นปญหาผลประโยชนทับซอนระหวางผูนําและพวกพอง ๓.ประเด็นปญหาการขาด
ความตระหนักในการใหความสําคัญตอวัฒนธรรม ๔.ปญหาการขาดกลไกในการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางวัฒนธรรมของผูนํา ๕.ปญหาเรื่องความเสื่อมศรัทธาจากประชาชนในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม  
๖.ปญหาการขาดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
  ๓. แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย พบวา 
จะตองสรางสถาบันเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมสําหรับนักการเมือง เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดเรื่อง
ระเบียบ ราชการตาง ๆ การควบคุมความประพฤติท่ีไมเหมาะสมของนักการเมือง การถูกลงโทษตาม
ลักษณะของความผิดนั้น ลักษณะของการสื่อสารองคกร ซ่ึงเปนการถายทอดอุดมการณหลักการ
ปฏิบัติ พันธกิจ วิสัยทัศน และแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมของผูนําท่ีไดให
ความสําคัญจะตองกําหนดนโยบายเพ่ือรับรูของบุคลากรและประชาชนใหเห็นเปนรูปธรรมเพ่ือการ
แสดงใหเห็นวาผูนําไดใหความสําคัญกับคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหนงทางการบริหาร
สูงสุดในองคกร จะตองการสรางองคความรูทางวัฒนธรรม ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสถาบัน
ทางการเมืองเขามาชวยในการกําหนดองคความรูท่ีจะตองเกิดจาการฝกอบรม การใหการศึกษาผูนํา
ทางการเมืองอยางตอเนื่อง โดยการจัดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพล
เรือน ใหมีความพรอมทางดานรางกาย เพ่ือใหความสมดุลของรางกาย สามารถบริหารเรื่อง
งบประมาณได เพ่ิมกําลังพลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยได โดยปรับตัวในสภาพพ้ืนท่ีทุรกันดารและหางไกลความเจริญไดเปนอยางดี 
 
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 self-

awareness is to focus on the achievement of work to maintain standards, quality, 
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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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 งานวิจัยนี้ สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะคณะผูวิจัยไดรับความเมตตานุเคราะหอันเปนกําลังใจ
ท่ีประกอบดวยความปรารถนาดีจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิและเจาหนาท่ีจํานวนหลายทานและหลาย
ฝายผูวิจัยขอ ระบุนาม ไวเพ่ือแสดงความ ขอบพระคุณและขอบคุณทานตามลําดับดังตอไปนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. (สุทิตย อาภากโร) ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร ท่ีใหความเมตตานุเคราะห ตอขาพเจาท่ีเปดโอกาสใหผูวิจัยไดกาวสูวงการวิจัย 
ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรเปนครั้งแรก โดยใหคําชี้แนะ นับตั้งแตการนําเสนอหัวขอการวิจัยจนทําให
โครงการวิจัยมีความชัดเจนมากข้ึน ทําใหผูวิจัยมองเห็น ชองทางในการวิจัยเปนอยางดี จนสามารถ
ดําเนินการเขียนงานวิจัยฉบับนี้ใหสําเร็จไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผูอํานวยการสวนงานวางแผนสงเสริมการวิจัย

ท่ีไดใหความอนุเคราะหตอขาพเจาเสมอมา คอยติดตามถามไถ ความกาวหนาของงานวิจัยเสมอมา

เปยมไปดวยความหวังดีเสมอ และเจาหนาท่ีประจําสถาบันวิจัยพุทธศาสตรทุกทานท่ีทําหนาท่ีเปน

กัลยาณมิตรท่ีดี ในการติดตอและประสานงานในดานตาง ๆ ทําใหไดการติดตอประสานงานเก่ียวกับ

งานวิจัยทุกข้ันตอนของขาพเจามีความราบรื่นและผานไปดวยดี 
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๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของจังหวัดเลยเพ่ิงจะมีปรากฏแนชัดในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทรครั้งโปรดเกลาฯ ใหตั้งเมือง
เลยข้ึนเม่ือ พ.ศ.๒๓๙๖สวนประวัติความเปนมาของจังหวัดกอนหนานี้เปนเพียงประวัติศาสตรทองถ่ิน
ในระดับหมูบานและการสรางบานแปลงเมืองซ่ึงเปนเมืองโบราณในทองถ่ินจังหวัดเลยซ่ึงปจจุบัน
หลักฐานท่ีเก่ียวกับประวัติความเปนมาของหมูบานและเมืองเหลานี้ก็เปนหลักฐานท่ีไดจากคําบอกเลา
สืบตอกันมาโดยอาจไดรับการบันทึกไวในรูปของสมุดขอยคัมภีรใบลานรวมท้ังพงศาวดารซ่ึงยอมจะมี
สาระรายละเอียดท่ีไมตรงกันนักเพราะเปนการบันทึกจากคําบอกเลาสืบตอกันมาหลายชั่วคนตลอดท้ัง
หลักฐานประเภทจารึกเชนศิลาจารึก เปนตนมา สังคมไทยเปนสังคมท่ีไดมีการรับวัฒนธรรมใหมๆเขา
มาปรับปรุงและนํามาผสมผสานอยางตอเนื่องไมขาดสายและจังหวัดเลยก็เปนจังหวัดหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท่ีไดรับวัฒนธรรมเขามาปรับเปลี่ยนทุกยุคทุกสมัยอยางตอเนื่องเชนกับ
จังหวัดอ่ืนๆในภูมิภาค แตจังหวัดเลยจะมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีชัดเจนอันเกิดจากการ
มีประวัติศาสตรความเปนมาและความเปนเชื้อชาติลาวท่ีสงผลทําใหมีการสรางวัฒนธรรมท้ังในเชิง
ศิลปวัตถุและสิ่งท่ีเปนนามธรรมเชนความเชื่อทัศนคติ อุปนิสัยความศรัทธารวมกันสวนวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีมีความสําคัญและเปนท่ีรูจักกันในระดับประเทศคือประเพณีผีตาโขนประเพณีผีขนน้ําและ
ประเพณีแหดอกไมรวมไปถึงประเพณีแหดอกฝายเมืองเลยประเพณีเหลานี้ถือวาเปนความเชื่อความ
ศรัทธาและเปนวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองท่ีโดดเดนของชาวจังหวัดเลยท่ีมีความสืบทอดกัน
มาอยางยาวนานดังท่ีลูเซียน พาย (Lucian Pye)0

๑ ไดชี้ใหเห็นลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองวา
วัฒนธรรมทางการเมืองเปนทัศนคติ เปนความเชื่อถือ และเปนความรูสึกของคน ทัศนคติหรือความ
เชื่อดังกลาว จะเปนตัวกําหนดวาเขาควรจะมีบทบาทอยางไรและแคไหนในระบบการเมืองและการ
ปกครองของชุมชน พฤติการณทางการเมืองของบุคคลจะเปนไปในลักษณะใด หรือมีเรื่องอะไรมาก
นอยแคไหน ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเขามีอยูนั้นเอง ดังนั้นวัฒนธรรมการจัดโครงสราง
อํานาจทางการเมืองและการปกครองของจังหวัดเลยจะมีความเชื่อ ทัศนคติ อุปนิสัยและความศรัทธา
เขามาเก่ียวของโดยตลอด เชน วัฒนธรรมทางการเมืองในดานการรับฟงขาวสารเหตุบานการเมืองของ
คนในจังหวัดเลย การออกไปใชสิทธิเลือกตั้งตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว การสนทนากันในเรื่องของ
การเมืองมีการชักชวนใหผูอ่ืนออกเสียงเลือกต้ังใหแกผูสมัครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองท่ีตน

 ๑อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพททางรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, มป.ป.),
หนา ๕๒๔. 
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นิยมชมชอบ มีการหาเสียงใหพรรคการเมืองหรือพรรคพวกท่ีสมัครรับเลือกตั้ง มีการสนับสนุนพรรค
การเมืองโดยการออกเงินชวยเหลือ ซ่ึงจะพบเห็นในกลุมกดดันกลุมผูมีผลประโยชนและกลุมผูมี
อิทธิพลทางการเมือง โดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองตาง ๆ และมีการสมัครเปน
สมาชิกพรรคการเมืองหรือสมัครเปนเจาหนาท่ีของพรรคการเมืองตลอดจนการจัดต้ังพรรคการเมือง
รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินนโยบายของพรรคการเมืองหรือรัฐบาล ท่ีกลาวมา
ท้ังหมดลวนแตเปนสิ่งท่ีไดรับการปลูกฝงใหประชาชนประพฤติปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมทาง
การเมืองและมีวิวัฒนาการพัฒนาจากอดีตจากกลุมคนยุคหนึ่งไปยังอีกกลุมสังคมรุนหนึ่งอยางนี้
เรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้ 
 สวนประเด็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองภายใตโครงสรางอํานาจของผูนํา
ทองถ่ินจะเห็นไดวาปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการเปนประชาธิปไตยนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองเปนปจจัย
หนึ่งท่ีจะดลบันดาลใหประชาธิปไตยไดเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมในแงท่ีเปนวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมทางการเมืองคือแบบฉบับการครองชีวิตของคน รวมท้ังทัศนคติ ความรูสึก และความเชื่อถือ
ของคนในชาติในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเมืองและการปกครองวาจะมีความโนมเอียงไปในทิศทางใด 
กลาวคือ จะชอบเผด็จการ คอมมิวนิสต หรือประชาธิปไตย ถาคนในทองถ่ินมีทัศนคติและความเชื่อใน
ลัทธิคอมมิวนิสต ก็จะทําใหคนในทองถ่ินนั้นกลายเปนสังคมทองถ่ินคอมมิวนิสตไดรวดเร็วข้ึน แตถา
คนในทองถ่ินมีทัศนคติและความเชื่อในลัทธิประชาธิปไตยและปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตยแลว 
ประชาธิปไตยก็เจริญงอกงามไดรุงเรือง ลัทธิคอมมิวนิสตก็จะไมมีทางท่ีจะรุงเรืองได ทัศนคติและ
ความเชื่อแบบประชาธิปไตย รวมท้ังวิถีชีวิตของสังคมประชาธิปไตย ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมทางการเมืองสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยในทองถ่ินชุมชนคนจังหวัดเลยจะมีการ
พัฒนาเจริญกาวหนาทางความคิดท้ังสติปญญาผูคนมากมายหลากหลายชนชั้นมีความตื่นตัวในทาง
การเมืองท้ังระดับทองถ่ินและระดับภูมิภาคโดยเฉพาะระดับทองถ่ินท่ีมีความเปนอยูใกลชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุดอาทิเชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลระดับตาง ๆ รวมไปถึงองคการบริหาร
สวนจังหวัด ซ่ึงโครงสรางอํานาจทางการเมืองทองถ่ินเหลานี้ถูกปลูกฝงมาจากผูนําท่ีมีอํานาจทาง
การเมืองทองถ่ินเรื่อยมา และปญหาท่ีพบบอย ๆ มากท่ีสุดในวัฒนธรรมทางการเมืองทองถ่ินท่ีมีการ
สั่งสมมายาวนานยากท่ีจะหาทางแกไขไดคือการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคอรรัปชั่นเชิง
นโยบายผลประโยชนรวมของผูนําทองถ่ินรวมไปถึงการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองโดยการซ้ือสิทธิ์
ขายเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนตนมา จะเห็นไดวาการสรางวัฒนธรรมท่ีกลาวมาขางตนผูท่ีมีบทบาท
มากท่ีสุดลวนจะเปนระดับของผูท่ีมีอํานาจและผูนําทางการเมืองทองถ่ิน ซ่ึงไมมีวันท่ีจะเสื่อมสลายไป
ในสังคมทองถ่ินท่ีมีคานิยมความขัดแยงกับระบอบประชาธิปไตยตราบใดท่ียังมีการสรางวัฒนธรรม
ทางการเมืองทองถ่ินท่ีไรซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกท่ีดีตอชาติและสังคมทองถ่ินและก็จะทําให
เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองตอเนื่องในเชิงผสมกลมกลืนกับผลประโยชนท่ีบรรดาทานท้ังหลายมุง
แสวงหาอํานาจโดยการผูกขาดทางการเมืองโดยสงทายาทเขาสูระบบความสัมพันธทางการเมืองอยาง
ตอเนื่อง จึงทําใหเกิดการผูกขาดทางการเมือง สงผลใหการดําเนินการทางการเมืองเกิดชองโหวในการ
ตรวจสอบอยางจริงจังมีการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑของกฎระเบียบขอบังคับของทองถ่ินวา
ดวยการสงเสริม คุมครองหรือกํากับดูแลธุรกิจซ่ึงรวมถึงการใหขอยกเวนหรือการจงใจละเวนท่ีจะ
บังคับใชกฎหมายเพ่ือเอ้ือผลประโยชนใหแกธุรกิจท่ีตนหรือครอบครัวหรือญาติมีสวนไดเสียดวย และมี



๓ 
 

การจัดสรรทรัพยากรของรัฐใหแกธุรกิจท่ีมีสวนไดเสีย เชน งบประมาณในการสงเสริมธุรกิจ สัมปทาน
ผูกขาดท่ีทําใหธุรกิจมีกําไรสวนเกินมาก เงินอุดหนุนท่ีชวยลดคาใชจายในการผลิตสินคาหรือใหบริการ 
การจัดสรรโควตานําเขาหรือสงออก ฯลฯ มีการใชตําแหนงหนาท่ีในทางบริหารหรือทางปกครองใน
การแสวงหาหรือรักษาผลประโยชนทางธุรกิจสวนตัว เชน การใชตําแหนงหนาท่ีในการบริหารทองถ่ิน
เจรจาตอรองในการประกอบธุรกิจสวนตัวหรือในการเรียกระดมทุนจากธุรกิจเอกชนท่ีอยูภายใตการ
กํากับดูแลของตน เปนตน แมการใชอํานาจดังกลาวไมไดทําใหเกิดกฎเกณฑของรัฐท่ีบิดเบือนหรือ
สูญเสียงบประมาณ แตการใชตําแหนงหนาท่ีท่ีเปนสาธารณะเพ่ือผลประโยชนสวนตัวไมวาจะใน
ลักษณะใดก็ถือวาเปนการคอรัปชั่นโดยท้ังสิ้นท้ังหมดท้ังมวลลวนเปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมือง
และการปกครองท่ีมีมาแตไหนแตแตไรแลว ดังท่ีหลักรัฐธรรมนูญท่ีผิดปกติวิสัยยอมมุงหวังผลบั้น
ปลายอยางผิดเปา ผูนําจึงมีความเห็นแกตัวเปนท่ีตั้ง เชน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมุงการ
เกิดโดยเสรีเปนท่ีตั้งชนชั้นปกครองคือมหาชนท่ีเปนคนจน สวนการปกครองในระบอบคณาธิปไตย จะ
มุงทรัพยเปนท่ีต้ังชนชั้นปกครองคือพวกเศรษฐี และการปกครองในระบอบทรราชแบบราชาธิปไตย 
จะมุงหวังอํานาจกดข่ีขมเหงและการหลอกหลวงราษฎรเปนท่ีตั้ง คน ๆ เดียวเผด็จการโดยปราศจาก
คุณธรรมใด ๆ1

๒ 
 

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑. เพ่ือศึกษาหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําทองถ่ินใน
จังหวัดเลย 
 ๒. เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองภายใต
โครงสรางอํานาจผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย 
 ๓. เพ่ือวิเคราะหคุณคาของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสราง
อํานาจของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 
 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 

 ๑. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี   

 ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย 
อําเภอเมืองเลย และองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเลย ประกอบดวย ๑๔ 
ตําบล  
 ๒. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบสัมภาษณ
เจาะลึก ท่ีมุงเนนศึกษา “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัด
เลย”เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีนําเอาขอมูลทางดานคุณภาพมาวิเคราะหเปนขอมูลท่ีไมเปนตัวเลขแต

 ๒สุลักษณ ศิวรักษ, ปรัชญาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), 
หนา ๑๔๐. 

                                                           



๔ 
 

จะเปนขอความบรรยายลักษณะสภาพเหตุการณของสิ่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและการเสนอผลการวิจัยก็
จะออกมาในรูปของขอความท่ีไมมีตัวเลขทางสถิติสนับสนุน การวิจัยประเภทนี้จึงมุงบรรยายหรือ
อธิบายเหตุการณตางๆโดยอาศัยความคิดวิเคราะห เพ่ือประเมินผลหรือสรุปผล โดยมีประเด็นการ
กําหนดทิศทางในเชิงการจัดการ ๒ ประการ ไดแก จุดมุงหมายเก่ียวกับรูปแบบโครงสรางของผูนํา
ทองถ่ินและวัฒนธรรมการทางการเมืองและการปกครอง โดยการประเมิลผลทางวัฒนธรรมทาง
การเมืองและการปกครองท่ีมีความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาความรูความสามารถของผูนํา
ทองถ่ินในจังหวัดเลย 
 นอกจากนี้ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดย 

ผูวิจัยไดแบงกลุมเก่ียวกับการใหขอมูลเปนเชิงคุณภาพ ดังนี้ ๑) กลุมผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวย

ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๕ คน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๕ คน 

และผูบริหารเทศบาลเมือง จํานวน ๑๐ คน และ ๒) กลุมประชาชนผูมีความรูความเชี่ยวชาญทางดาน

วฒันธรรมและการเมือง จํานวน ๕ คน ขาราชการบํานาญทางดานการปกครอง จํานวน ๕ คน  รวม

ท้ังหมด  ๓๐ คน 

 

๑.๔ นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

 การเปล่ียนแปลง หมายถึง การเปลี่ยนสิ่งท่ีมีอยูเดิมใหเปนสภาพใหม เชน ประเพณี

วัฒนธรรม โครงสรางอํานาจหนาท่ี ผูนํา บุคลากร ตลอดจนการทํางานแบบเดิมๆใหเปนแบบใหมท่ีมี

การพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบ การเสียสละ การทํางานท่ีคุมคายึดหลักกฎระเบียบท่ีวาง

ไวรวมกันอยางถูกตอง 

 วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนับตั้งแตวิธีกิน วิธีอยู วิธีแตงกาย 
วิธีทํางาน วิธีพักผอน วิธีแสดงอารมณ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนสง วิธีการอยูรวมกันเปนหมูคณะ 
วิธีการความสุขทางใจและหลักเกณฑการดําเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้น อาจเริ่ม
มาจากเอกชนหรือคณะบุคคลทําเปนตนแบบแลวตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอกันมาและอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือพัฒนาใหวัฒนธรรมเปนไปตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ2

๓ 
 การเมือง หมายถึง การรวมตัวกันของกลุมหนึ่งท่ีมีเจตนารมณเดียวกัน มีอุดมการณ
เดียวกันเพ่ือแสวงหาอํานาจรวมกันในการจัดต้ังรัฐบาลมีการสรางกิจกรรมและการแขงขันกับฝายตรง
ขามซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานแหงผลประโยชนรวมกันสงผลกระทบตอสังคมโดยสวนรวม 
 ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีสามารถนํากระบวนการท่ีกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคม
ของตนแบบอยางใดอยางหนึ่งท่ีผูนําหรือผูบริหารองคกรของรัฐไดนํามาใชเปนเครื่องสําหรับการ
บริหารงาน ผูท่ีมีความรู ความสามารถ ความกลาหาญหรือบุคคลนั้นๆมีคุณสมบัติพิเศษตางๆผูท่ีชักพา

 ๓อรุณ ีตันศิร,ิ วัฒนธรรมถิ่นวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙), หนา 
๒๓. 

                                                           



๕ 
 

ใหคนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ีตนเองไดกําหนดข้ึนมาสามารถนําพาใหบุคคลอ่ืน
กระทําตามเปาหมายท่ีตนเองไดกําหนดข้ึนมาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
  โครงสราง หมายถึง สิ่งท่ีองคกรไดกําหนดข้ึนเพ่ือใหสมาชิกในองคกรยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชา มีระเบียบแบบแผนวัฒนธรรม กฎระเบียบขอบังคับใหอํานาจ
กระทําตามโครงสรางท่ีไดกําหนดไว 
 

๑.๕ ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

 ๑.๕.๑ ไดทราบถึงหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําทองถ่ินใน 
จังหวัดเลย 
 ๑.๕.๒ ไดทราบถึงการพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองภายใต
โครงสรางอํานาจผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย 
 ๑.๕.๓ ไดทราบถึงคุณคาของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสราง
อํานาจของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 
 

 



 
บทท่ี ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 บทนี้จะกลาวถึงหลักแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมือง

ของผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดอยูหลายประการ โดยเฉพาะขอมูลท่ีมีความเก่ียวของ

ทางดานหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย ผูวิจัยจึงมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยเอกสารและแนวคิดทฤษฎท่ีีเก่ียวกับหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมืองของ

ผูนําทองถ่ิน โดยใชเอกสารตาง ๆ ท่ีปรากฏข้ึนนํามาเปนพ้ืนฐานในการศึกษาวิจยัในครั้งนี้ ตลอดจนไดนําเอาขอมูล

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย และ

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของรวมไปถึงขอมูลเชิงลึกในการสัมภาษณเพ่ือมาเปนขอมูลในการเทียบเคียงของผูวิจัย

ในการลงภาคสนาม ท้ังนี้เพ่ือใหผูอานไดเห็นลําดับหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนํา

ทองถ่ินในจังหวัดเลย ผูวิจัยจึงจัดลําดับความสําคัญของการวิจัยเพ่ืองายตอการศึกษาตามหัวขอลายละเอียดท่ีจะ

กลาวในลําดับตอไป 

  ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผูนําทางการปกครอง 

  ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัฒนธรรมการเมือง 

  ๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเมือง 

  ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  ๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

  ๒.๖ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  ๒.๗ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ๒.๘ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทางการปกครอง 

 ๒.๑.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูนําทางการปกครอง  
 ผูนําทางการปกครองจะมีลักษณะของกระบวนการท่ีกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมของตน
แบบอยางใดอยางหนึ่งท่ีผูนําหรือผูบริหารองคกรของรัฐไดนํามาใชเปนเครื่องสําหรับการบริหารงานซ่ึงไดมี
นักวิชาการไดใหความหมายไว คือ การกําเนิดผูนํา ๔ แบบ คือ ๑) ผูนําโดยกําเนิด ๒) ผูนําท่ีมีความอัจฉริยะ ๓)
ผูนําท่ีเกิดข้ึนตามสายงาน ๔) ผูนําตามสถานการณผูนําท่ีกําเนิดจากผูท่ีมีความรู ความสามารถ ความกลาหาญหรือ



๗ 
 

บุคคลนั้นมีคุณสมบัติพิเศษตาง ๆ ผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ีผูนํากําหนดเปาหมายไวมี
ศิลปะมีอิทธิพลตอกลุมชนกลาวไดวาแนวคิดเก่ียวกับผูนําทางการปกครองจะมีความสามารถ ทักษะศักยภาพและ
คุณลักษณะมากมายจึงจะสามารถกาวไปสูหนทางแหงความสําเร็จและเปาหมายท่ีตั้งไวเปนประการท่ีสําคัญเพราะ
การเปนผูนําทางการปกครองไดนั้นใชวาจะมีเงินเพียงตอคําสั่งท่ีตองการใหบุคคลอ่ืนคลอยตามแตยังตองรูจักการ
สรางความสัมพันธการสรางความสุขและความปลอดภัยในชีวิตของผูตามโดยเฉพาะการทําใหผูตามเห็นดวยกับ
แนวทางการกระทําและการปฏิบัติตนเพ่ือการเสียสละตอผูอ่ืนไมยอมสิ้นหวังตอปญหาและอุปสรรคท่ีจะเขามาก็
พรอมท่ีจะตอสูฟนฝาไปดวยกัน 
 นักวิชาการหลายทานอาจมองวาภาวะผูนําเปนกระบวนการซ่ึงผูนําจะตองเขาไปเก่ียวของกับความ
คาดหวังคานิยมของสังคมและกลุมองคกรนั้นๆไดรับความม่ันใจและเชื่อถือตอความคิดและการกระทําทุกๆอยาง
นอกจากนี้การเปนผูนําเปนสิ่งท่ีทุกๆสังคมตองการนั้นก็คือ แบบอยางท่ีดี หรือการเปนตัวอยางในความกลาท่ีจะ
กระทําความดี ความกลาท่ีจะพูดดี และความกลาท่ีจะคิด รวมท้ังความกลาในการปฏิเสธความผิดท้ังปวง และ
นําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตองถูกธรรมเพ่ือชี้นําใหสังคมไดมีแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตใหมีความสุขตอไปอัลมอนด
และเพาเวลล (Gabriel A. Almond & Bingham G. Powell) ไดใหคําจํากัดความวัฒนธรรมทางการเมืองไววา
วัฒนธรรมทางการเมืองคือแบบอยางของทัศนคติ (Attitude) และแนวความโนมเอียงซ่ึงบุคคลในฐานะสมาชิกของ
ระบบการเมืองแบบใดแบบหนึ่งการศึกษาวัฒนธรรมการเมืองเปนการมุงตีความวาคนมีความเชื่อ (Believes) 
อยางไรเก่ียวกับโครงสรางทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองรวมถึงวัฒนธรรมทางการเมืองประเทศใด
ประเทศหนึ่งคือลักษณะการกระจาย (Distribution) ของความโนมเอียงทางดานความรูความรูสึกและความ
ประเมินคาตอวัตถุทางการเมือง (Political Objects) ท่ีมีอยูในบรรดาสมาชิกของสังคมซ่ึงไดแกองคประกอบตางๆ
ของระบบทางการเมืองเชนฝายบริหารฝายนิติบัญญัติพรรคการเมืองและทัศนคติของบุคคลเก่ียวกับตัวเขาเองใน
ฐานะผูกระทําทางการเมือง (Political Actor) และทัศนคติของเขาตอบทบาททางการเมืองของผูอ่ืนซ่ึงคลายกับ    
ลเูซียนพายไดใหความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองไววาหมายถึงกลุมหรือแผนของทัศนคติความเชื่อความรูสึก
หรือจิตใจซ่ึงจะมีผลทําใหกระบวนการทางการเมืองมีระเบียบและมีความหมายหรือเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ
กระบวนการหรือระบบการเมือง 
 ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership)การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางานควยความเต็มใจเพ่ือ
บรรลุ เปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน ท้ังนี้ เพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญของการรวมกลุมคน จูงใจไปยัง
เปาประสงคโดยท่ัวไปแลวผูนําอาจจะมีท้ังผูนําท่ีดีเรียกวา ผูนําท่ีคิดบวก (positive leader) ผูนําพลวัต คือ 
เคลื่อนไหวทํางานอยูเสมอ (dynamic leader) และผูนําไมมีกิจ ไมมีผลงานสรางสรรค ท่ีเรียกวา ผูนํานิเสธ 
(negative leader) ผลของการใหทฤษฎีการสรางผูนํา จึงทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมีขวัญ
กําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และรวมรับผิดชอบ ตังนั้น การสรางผูนําท่ีดี ยอมจะนําไปสู การ
มีสวนรวมใน กิจกรรมตาง ๆ ดวยดีนั่นเอง 
  ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method)การใชระบบบริหารใน
การระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งท่ีงายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน เปนเครื่องมือในการดําเนินการ แต
อยางใดก็ตามผลของ ความรวมมือยังไมมีระบบใดดีท่ีชุดในเรื่องการใชบริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถาทํางาน
ตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใครบังคับก็จะทํางานดวยความรัก แตถาไม ควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบาย
และความจําเปนของรัฐ เพราะการใชระบบบริหาร เปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเพ่ิมความ
คาดหวังผลประโยชน 



๘ 
 

 ภาวะผูนําท่ีกําเนิดมาจาก ๒ จุดใหญ ๆ คือผูนําโดยกําเนิด หมายถึง ผูนําประเภทนี้ไดมาจากการสืบ
ทอดทางบรรพบุรุษ เชน การไดรับการแตงตั้งสืบทอดเปนรัชทายาท หรือราชวงศ และผูนําท่ีกําเนิดจากผูท่ีมีความรู 
ความสามารถ ความกลาหาญ หรือบุคคลนั้นมีคุณสมบัติพิเศษตางๆ ในความเปนผูนําในตัวของเขาเอง หรืออีกนัย
หนึ่งจะมุงไปท่ีผูนําของบุคคลท่ีจะมาประสานชวยใหคนท้ังหลายรวมกัน โดยท่ีวาจะเปนการอยูรวมกันก็ตาม หรือ
ทําการรวมกันก็ตาม ใหพากันไปดวยดี สูจุดหมายท่ีดีงามท่ีวาพากันไป ก็ใหพากันไปดวยดีนั้น หมายความวาไปโดย
สวัสดี หรือโดยสวัสดิภาพ ผานพนภัยอันตรายอยางเรียบรอยและเปนสุข เปนตน แลวก็บรรลุถึงจุดหมายท่ีดีงาม
โดย ถูกต องตามธรรม” หมายความว า  เป นความจริ งความแท  ความ ถูกต อ ง และได ม าโดยธรรม
0

๑ ขณะเดียวกันผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ีผูนํากําหนดเปาหมายไว มีศิลปะ มีอิทธิพล
ตอกลุมชน เพ่ือใหพวกเขามีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลายคนมีบทบาทเปนผูนํา
กันแลว เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัด และแมกระท่ังเปนหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา1

๒  
 นอกจากนี้ผูนํายัง หมายถึง ผูดํารงตําแหนง มีอํานาจ อิทธิพลแสดงบทบาทหนาท่ี จูงใจใหคนอ่ืน
ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ 2

๓ ผูนําอาจเปนบุคคลซ่ึงถูกแตงตั้งข้ึนมาหรือไดรับการยกยองข้ึนมาเปนหัวหนา มี
ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและอาจชักพาผูใตบังคับบัญชา หรือหมูชนไปในทางดีหรือชั่วได3๔ และมีผู
มีอิทธิพลในทางท่ีถูกตองตอการกระทําตอผูอ่ืนมากกวาคนอ่ืนๆ ในองคกรหรือกลุมท่ีเขาปฏิบัติงานอยูเปนผูซ่ึงใช
อิทธิพลในการกําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายโดยไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพ่ือใหเปนผูนํา
หรือหัวหนา 4

๕และเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอกลุมสามารถนํากลุมปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรมี
ความสามารถในการชักจูงบุคลากรในองคกรใหทํางานดวยความเต็มใจ แตผูนําทุกคนไมไดเปนผูบริหารและใน
ความเปนจริงผูบริหารโดยตําแหนงอาจจะไมใชผูนําก็ได5๖  
 ฉะนั้น บุคคลท่ีมีความสามารถแทจริงหรือสมาชิกในกลุมเชื่อวา มีความสามารถแกปญหาเปนผูนํา
กลุมมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม มีเปาหมายท่ีชัดเจน สามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ ไดมีการ
จัดการและพัฒนาบุคลากรตัดสินใจอยางเปนระบบ พัฒนาทีมงาน มีการสื่อสารท่ีดี 6๗ ท้ังนี้บุคคลท่ีไดรับมอบหมาย
ซ่ึงอาจจะโดยการเลือกตั้ง หรือ แตงตั้ง และเปนท่ียอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและมีบทบาทเหนือกลุม สามารถ
ท่ีจะจูงใจ ชี้นําหรือชักนําใหสมาชิกของกลุมรวมพลังเพ่ือการปฏิบัติภารกิจตางๆ ของกลุมใหประสบผลสําเร็จ ก็ถือ
วาเปนผูนํา7

๘ท่ีมีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลเหนือกลุมหรือผูมีคุณลักษณะของความเปนผูนํา คือ มีลักษณะโดดเดน 
มีวิสัยทัศน มีคานิยมท่ีจะเหมาะสมและมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจใน

๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา: ความสําคัญตอการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๒๕. 

๒ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
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 สุเทพ พงศศรีวัฒน, ภาวะผูนํา: ทฤษฎีและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิรัตนเอ็ดดูเคช่ัน จํากัด, 

๒๕๓๗), หนา ๓. 

                                                           



๘ 
 

สถานการณท่ียุงยากและซับซอนไดอยางเหมาะสม8

๙และเปนผูท่ีสามารถทําใหผูอ่ืนไปสูจุดหมายปลายทางไดประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายโดยเสียคาใชจายนอยท่ีสุด โดยใชวิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพของตนเองเพ่ือท่ีจะ
ทํางานใหสําเร็จดวยลักษณะตางๆ คือ การใชอํานาจในการกําหนดเปาหมาย มีทัศนคติท่ีดีตอองคการซ่ึงทําหนาท่ี
ผูนําโดยอาศัยความรวมมือของผูอ่ืนความสัมพันธกับผูอ่ืนและการวางตัวเหมาะสม9

๑๐ 
  ผูนํา คือ บุคคลท่ีจะสามารถชักจูงใหคนอ่ืนปฏิบัติตามดวยความเต็มใจทําใหผูตามมีความเชื่อม่ันใน
ตนเองและสามารถคลี่คลายความตึงเครียดตางๆ ลงได และสามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 10

๑๑ ท่ีมี
ความสามารถในการบังคับบัญชาผูอ่ืนและประสานใหผูอ่ืนชวย ชวยทํากิจการงานตางๆ ของตนใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคดวยความเต็มใจ11

๑๒ สวนทางดานEvans) และ Lynnไดใหความหมายของคําวา ผูนําไว ๖ ประการ 
คือ12

๑๓ 
  ๑) ผูนํา คือ ศูนยกลางของกลุม ซ่ึงหมายถึงการเปนผูมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกวาบุคคลอ่ืนใน

กลุม สามารถดึงดูดความสนใจของกลุมและนําความสนใจนั้นมาใชประโยชนตอกลุม 
  ๒) ผูนํา คือ ผูกําหนดเปาหมายของกลุม ซ่ึงหมายถึง เปนผูกําหนดจุดหมายในการดําเนินการของ

กลุม 
  ๓) ผูนํา คือ ผู ท่ีกลุมเปนผูเลือกหรือเปนท่ีนิยมของกลุม หมายถึง ผูท่ีมีคุณสมบัติพิเศษท่ีจะ

สามารถนํากลุมไดและไดรับการยอมรับเปนท่ีนิยมของกลุม 
  ๔) ผูนํา คือ ผูท่ีมีพฤติกรรมนํา หมายถึง บุคคลท่ีแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติเปนผูนําเสมอใน

เรื่องตาง ๆ 
  ๕) ผูนํา คือ ผูท่ีปฏิบัติตามบทบาท หมายถึง บุคคลท่ีแสดงพฤติกรมตามบทบาทซ่ึงกลุมของเขา

คิดวานาจะเปนเชนนั้น  
  ๖) ผูนํา คือ ผูกอใหเกิดความผสมกลมกลืนกันเพ่ือใหความสอดคลองกับเปาหมายของกลุมท่ีตั้งไว

เปนผูตั้งใจและพยายามทําความเขาใจความคิดเห็นของสมาชิก คํานึงถึงความสามัคคีเปนท่ีตั้ง  
จากแนวคิดของนักวิชาการและนักบริหารหลายทานขางตนดังท่ีไดกลาวมานั้น สามารถสรุปใจความไดวา ผูนํา คือ 
ผูท่ีมีความสามารถ มีทักษะ ไดรับการยอมรับ และมีความบุคลิกเฉพาะตัวท่ีสามารถจูงใจใหผูอ่ืนปฏิบัติภารกิจ การ
งานของกลุมหรือองคกรใหสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีผูนําหรือองคกรตั้งไว  
  ความหมายของภาวะผูนําในทัศนะนักวิชาการท่ีใหความหมายของภาวะผูนําไวหลายทัศนะดวยกันท่ี
นาสนใจท้ังนักวิชาการตางประเทศและภายในประเทศ และเก่ียวกับประเด็นท่ีไดศึกษาในครั้งนี้ดังนั้น เพ่ือความ
เขาใจอันถูกตอง ผูวิจัยจึงไดรวบรวมความหมายของภาวะผูนําจากผูรูท้ังหลายดังนี้ ภาวะผูนํา คือ ศิลปะในการชัก
จูงผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มใจ เต็มความสามารถ และกระตือรือรน หรือภาวะผูนํา คือ ผูท่ีเปน

๙ สุพานี สฤษฎวานิช, พฤติกรรมองคการสมัยใหม : แนวคิดและทฤษฎี , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
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, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยเสริมวิชาชีพบัญชี, 

๒๕๓๖), หนา ๑๗. 

                                                           



๙ 
 

แบบอยางและมีความสามารถพิเศษ แสดงบทบาทในการสั่งการและออกคําสั่งท่ีมีอิทธิพลตอผูอ่ืน 13

๑๔ ขณะเดียวกัน 
ภาวะผูนํายังเปนลักษณะความสัมพันธ รูปแบบหนึ่งระหวางคนในกลุม เปนความสัมพันธท่ีบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
14

๑๕ เปนกระบวนการในการใชอิทธิพลของผูนําตอการทํากิจกรรมของแตละบุคคลในความพยายามท่ีจะให
สัมฤทธิผลตามเปาหมายในสถานการณใด สถานการณหนึ่ง15

๑๖มิใชบุคคลเปนกระบวนการของการมีอิทธิพลเหนือ
กลุมเพ่ือการกําหนดเปาหมายและการบรรลุเปาหมาย ของกลุม ผูนํา ไมเพียงแตยืนอยูเบื้องหลังกลุมท่ีคอยแต
วางแผนและผลักดันแตผูนําจะตองยืนอยูขางหนากลุมและนํากลุมปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย16

๑๗  
 ภาวะผูนํา เปนความสามารถในการจัดการใหบรรลุเปาหมายของกลุม โดยทํางานรวมกับกลุมคนและ
ยังหมายความรวมถึงอํานาจหนาท่ีท่ีติดมากับตําแหนงผูบังคับบัญชานี้ จะมีคาเม่ือผูอยูใตบังคับบัญชาเคาระและ
เชื่อถือในตัวผูบังคับบัญชา17

๑๘รวมถึงยังเปนศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคล
อ่ืนไมวาจะเปนผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา ในสถานการณตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการโดยการใช
กระบวนการสื่อความหมายหรือติดตอกันและกันใหรวมใจกับตน ดําเนินการจนกระท่ังบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายท่ีกําหนดไว การดําเนินจะเปนไปในทางท่ีดีหรือชั่วก็ได18

๑๙ และพฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหนึ่งท่ีจะชักนํา
กิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน หรือเปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนํา และผูตาม ซ่ึงทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน หรือเปนความสามารถท่ีจะสรางความเชื่อม่ันและใหการสนับสนุน
บุคคลเพ่ือใหบรรลุเปาหมายองคการ19

๒๐ 
 นักวิชาการบางสวนมองวา ภาวะผูนํานั้นมีความหมายครอบคลุมในมิติท่ีกวางขวางและหลากหลาย

กวาเรื่องความกลาหาญ และการตัดสินใจ การเปนผูนําตองมีความสามารถในการนํา ผลักดัน และสั่งการให
กิจกรรมทุกอยางดําเนินไปตามเปาหมายและการบรรลุเปาหมายและครรลองท่ีถูกตอง ซ่ึงตองประกอบดวย ความ
กลาหาญ ความสามารถในการโนมนาวใจ และจังหวะเวลาในการตัดสินใจ 20

๒๑ เปนกระบวนการการของการท่ี
อิทธิพลเหนือกลุม เพ่ือการกําหนดเปาหมายและการบรรลุเปาหมายของกลุม 21

๒๒ รวมถึงการมีเทคนิคในการบริหาร 
มีคุณลักษณะท่ีดี และใหภาวะผูนําท่ีพึงประสงคยอมสามารถกระตุนแรงจูงใจใหบุคคลในหนวยงานได 22

๒๓ และเปน
ความสามารถในการจัดการใหบรรลุเปาหมายของกลุม คอยทํางานรวมกับกลุม และยังหมายถึงอํานาจหนาท่ีท่ีติด
มากับตําแหนงผูใตบังคับบัญชาดวย จะมีคาเม่ือผูใตบังคับบัญชาเคารพและเชื่อถือในตัวผูบังคับบัญชา ถือเปนเรื่อง
เก่ียวกับตัวผูนําโดยตรงท่ีจะใชความสามารถและใชอิทธิพลเหนือกวาผูตาม นําพาคณะปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว ทานพุทธทาสภิกขุ ไดกลาววา ผูนําคือ คําวา ประมุข มาจากคําวา ปะ แปลวา ท้ังหมดท้ังสิ้น 

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

หนา ๒. 
๑๘ วิฑูรย สิมะโชคดี, ทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติสําหรับยอดหัวหนางาน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน 

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

                                                           



๑๐ 
 

และมุขะ แปลวา หนา รวมเปน ปมุขะ มีความหมายวา หนวยออกหนาท้ังหมดท้ังสิ้นคือลักษณะแหงผูนํานั้นเอง
เปนการนําอยางสัตบุรุษอยางผูมีคุณธรรมเปนผูนํา ซ่ึงเปนความหมายกับผูนําแหงทรราช ระบอบประชาธิปไตยมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข แตถึงกระนั้นก็ไมสูญเสีย การเปนผูนําเพราะมีการนําไดหลายทางแมจะไมมีอํานาจ
ทางการเมืองโดยสมบูรณ แตก็เม่ือมีโอกาสท่ีจะนําในทางเศรษฐกิจ การพัฒนา วัฒนธรรม การศึกษา ซ่ึงดีไปกวา
การเมือง เรียกวา ผูนําทางวิญญาณ คือ การทําใหเกิดความถูกตองในทางจิตใจในการดําเนินชีวิต 2 3

๒๔ เชน สติ 
ปญญา ความดีงาม ความรู ความสามารถของบุคคล ท่ีชักนําใหคนท้ังหลายมาประสานกันและพากันไปสู
จุดมุงหมายท่ีดีงาม องคประกอบหลายอยางในความเปนผูนําหมายความวา คุณสมบัติของผูนํามีหลายอยางหลาย
ดาน แยกไปตามสิ่งท่ีผูนําจะตองเก่ียวของ คือผูนําจะตองมีความสามารถในการท่ีจะไปเก่ียวของหรือปฏิบัติตอสิ่ง
เหลานั้น ใหถูกตองและไดผลดี องคประกอบเหลานั้น คือ  

  ๑. ตัวผูนํา จะตองมีคุณสมบัติภายในของตนเอง เปนจุดเริ่มและเปนแกนกลางไว  
  ๒. ผูตาม โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับผูตาม ในพระพุทธศาสนา จะใชคําวา “ผูรวมดวย”  
  ๓.จุดหมาย เชน ตองมีความชัดเจน เขาใจถองแท และแนวแนในจุดหมายเปนตน  
  ๔. หลักการและวิธีการ มีความสัมพันธท่ีจะทําใหสําเร็จผลบรรลุจุดหมาย  
  ๕. สิ่งท่ีจะทํา โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับสิ่งท่ีจะทํา  
  ๖. สถานการณ โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอม หรือสิ่งท่ีประสบ ซ่ึงอยูภายนอก 

วาทําอยางไรจึงจะผานไปไดดวยดี ในทามกลางสังคม สิ่งแวดลอม หรือสิ่งท่ีประสบ เชน ปญหา เปนตน24

๒๕ 
 ภาวะผูนํา คือ ผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ีผูนํากําหนดเปาหมายไว มี
ศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน เพ่ือใหพวกเขามีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามตองการ หลายคนมี
บทบาทเปนผูนํากันแลว เชน เปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัดและแมกระท่ังเปนหัวหนาครอบครัวก็จัดวาเปน
ผูนํา25

๒๖ท่ีมีอิทธิพลในทางท่ีถูกตองตอการกระทําตอผูอ่ืนมากกวาคนอ่ืนๆ ในองคกรหรือกลุมท่ีเขาปฏิบัติงานอยูเปน
ผูซ่ึงใชอิทธิพลในการกําหนดเปาหมายหรือการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย โดยไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพ่ือให
เปนผูนําหรือหัวหนา26

๒๗สามารถนํากลุมปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร มีความสามารถในการชักจูง
บุคลากรในองคกรใหทํางานดวยความเต็มใจ แตผูนําทุกคนไมไดเปนผูบริหารและในความเปนจริงผูบริหารโดย
ตําแหนงอาจจะไมใชผูนําก็ได 27

๒๘ ท่ีมีความสามารถแทจริงหรือสมาชิกในกลุมเชื่อวา มีความสามารถแกปญหาเปน
ผูนํากลุมมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม มีเปาหมายท่ีชัดเจน สามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ ไดมีการ
จัดการและพัฒนาบุคลากรตัดสินใจอยางเปนระบบ พัฒนาทีมงาน มีการสื่อสารท่ีด2ี8

๒๙  
 นอกจากนี้ นักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายเก่ียวกับภาวะผูนําไววา ภาวะผูนํา คือ บุคลิกภาพ
ของการกระทําภายใตเง่ือนไขของกลุม ภาวะผูนําประกอบดวยบุคลิกภาพ และสถานการณของกลุม เปน

๒๔ อมร รักษาสัตย, “สองนักวิชาการฟนธงช้ีรัฐบาลชวน ๔”, เนชั่นสุดสัปดาห, ปท่ี ๓, (สิงหาคม ๒๕๓๗), หนา 
๑๒-๑๓.  

๒๕ พระธรรมปฎก ( ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, ( กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา ๕ – ๖ . 
๒๖ 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. 

                                                           



๑๑ 
 

กระบวนการท่ีเก่ียวของกับบุคคล เพ่ือใหมีภาวะผูนําครอบงําบุคคลอ่ืนได 29

๓๐ เปนสิ่งท่ีบงบอกวาบุคคลนั้นมีความ
เหนือกวาธรรมดาในการทํางาน บุคคลท่ีมีภาวะผูนํา เหมือนกับมีออรา รอบๆ และภาวะผูนําเปนกระบวนของการ
ไลตามจุดมุงหมายท่ีผูนําสรางข้ึน และสามารถใหผูตามตามได 30

๓๑กับภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง โดยผูนําเปนผูสราง
วิสัยทัศนในการกํากับทิศทางขององคการ ตอจากนั้นจึงจัดวางบุคคล พรอมท้ังสื่อความหมายใหทราบถึงวิสัยทัศน 
และสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคคลเหลานั้น ใหสามารถชนะอุปสรรค เพ่ือไปสูวิสัยทัศนของผูนํา31

๓๒ท่ีมีกระบวนการ
ซ่ึงผูนําจะตองเขาไปเก่ียวของกับความคาดหวัง คานิยมและความสามารถในการติดตอพบปะเจรจากันของบุคคลท่ี
จะเขาไปเก่ียวของดวย ดังนั้น เพ่ือจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ผูนําตองแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีจะทํา
ใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวา ควรสนับสนุนในความสามารถของเขา32

๓๓ในการใชอิทธิพลตอกลุมในองคการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว33

๓๔ประกอบกับลกัษณะท่ีบุคคลชี้นํา ใหบุคคลอ่ืนกระทําการเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตนตองการได34

๓๕ 
 กลาวไดวา “ภาวะผูนํา”หมายถึง คนท่ีมีอิทธิพลสามารถท่ีจะนํากลุมของตนใหบรรลุเปาหมายของ

กลุม เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับจากกลมและสามารถทําใหคนในกลุมคลอยตามพรอมท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
คําแนะนําของบุคคลนั้น และการท่ีผูนํานั้นใชความรู ความสามารถ ใชศิลปะวิธี ใชสติปญญาหรืออํานาจอิทธิพล
ตาง ๆ ในการจูงใจผูอ่ืนหรือชักนําพาผูอ่ืนใหรวมปฏิบัติงานหรือรวมกิจกรรมของกลุมใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีตั้งไวดวยความเต็มใจ ซ่ึงสามารถสรุปคําวาภาวะผูนํา ไว ๔ ประการ คือ35

๓๖  
  ๑) ภาวะผูนํา คือ ความสามารถในการชักชวนหรือชี้นําคนอ่ืนโดยปราศจากการใชอํานาจตาม

ตําแหนงหรือเหตุการณภายนอก 
  ๒) ภาวะผูนํา คือ กระบวนการในการใชอิทธิพลตอกิจกรรมของกลุมเพ่ือกําหนดวัตถุประสงคของ

กลุมและทํากลุมใหบรรลุวัตถุประสงค 
  ๓) ภาวะผูนํา คือ เปนปรากฏการณทางสังคมท่ีซับซอนและสัมพันธอยางใกลชิดกับสถานการณท่ี

เก่ียวของ 
  ๔) ภาวะผูนํา หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล ผลแหงความสัมพันธก็คือบุคคลหนึ่งใน

ชวงเวลาหนึ่ง ตองรับผิดชอบตอกิจกรรมและสวัสดิการของกลุม 
 กลาวไดวา แนวคิดเก่ียวกับผูนํา จะมีความสามารถ ทักษะ ศักยภาพ และคุณลักษณะมากมายจึงจะ

สามารถกาวไปสูหนทางแหงความสําเร็จ และเปาหมายท่ีตั้งไวเปนประการท่ีสําคัญ เพราะการเปนผูนํานั้นใชวาจะมี
เงินเพียงตอคําสั่งท่ีตองการใหบุคคลอ่ืนคลอยตามแตยังตองรูจักการสรางความสัมพันธ การสรางความสุข และ
ความปลอดภัยในชีวิตของผูตามโดยเฉพาะการทําใหผูตามเห็นดวยกับแนวทางการกระทํา และการปฏิบัติตนเพ่ือ
การเสียสละตอผูอ่ืน ไมยอมสิ้นหวังตอปญหา และอุปสรรคท่ีจะเขามาก็พรอมท่ีจะตอสูฟนฝาไปดวยกัน นักวิชาการ
หลายทานอาจมองวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการซ่ึงผูนําจะตองเขาไปเก่ียวของกับความคาดหวัง คานิยมของสังคม 

๓๐ Samuel C, Certo and Peter J.Paul, Strategic Management A Focus on Process, (New York: Mc 
Graw-Hill, 1990), p. 5. 

๓๑ Michael Fullan, Educational Leadership, (San Francisco: Jossey-Bass. 2000), p. 1. 
๓๒ Jhon P. Kotter, Leading Change, (Boston: Harvard Business School Press, 1996), p. 413. 
๓๓ Rensis Likert, The Human Organization, (New York: McGraw – Hill, 1967), p. 172. 
๓๔ Ralph Stogdill, Leadership Membership and Organization, (Psychological Bulletin, 1950), p. 4. 
 ๓๕ Ordway Tead, The Art of Leadership, (New York: McGraw Hill Book ompany, Inc., 1956), p. 19.  
๓๖ ทองอินทร วงศโสธร, หลักและระบบบริหาร, พิมพครั้งท่ี๑๕, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๔), หนา ๑๖๕-๑๖๖. 

                                                           



๑๒ 
 

และกลุมองคกรนั้น ๆ ไดรับความม่ันใจ และเชื่อถือตอความคิด และการกระทําทุก ๆ อยาง นอกจากนี้ การเปน
ผูนําเปนสิ่งท่ีทุก ๆ สังคมตองการนั้นก็คือ แบบอยางท่ีดี หรือการเปนตัวอยางในความกลาท่ีจะกระทําความดี ความ
กลาท่ีจะพูดดี และความกลาท่ีจะคิด รวมท้ังความกลาในการปฏิเสธความผิดท้ังปวง และนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
ถูกธรรมเพ่ือชี้นําใหสังคมไดมีแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตใหมีความสุขตอไป 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัวัฒนธรรมการเมือง 
 
 วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีมนุษยสรางข้ึนและสั่งสมมาเปนระยะเวลายาวนาน ตั้งแตภาษา
ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ จนกลายเปน
แบบแผนในการดําเนินชีวิตท่ีคนในสังคมไดเลือกสรรปรับปรุงแกไขจนถือวาเปนสิ่งท่ีดีงามเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีไดรับการสืบทอดมายาวนานกอใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกันและ
สามารถประยุกตใชเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตในปจจุบันซ่ึงการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมการปกครองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในดานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการประกอบอาชีพ เนื่องจากการเขามาของความทันสมัยและ
นโยบายของรัฐในการสงเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและท่ีสําคัญไดสงผลใหประชาชนปรับเปลี่ยนบริบทความ
เปนดั้งเดิมตามความทันสมัยใหมๆท่ีเขามาแตก็ยังคงรูปแบบวัฒนธรรมท่ีเปนสิ่งท่ีดึงดูดใจดังนั้น   
 วฒันธรรม จึงหมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนับตั้งแตวิธีกิน วิธีอยู วิธีแตงกาย วิธีทํางาน 
วิธีพักผอน วิธีแสดงอารมณ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนสง วิธีการอยูรวมกันเปนหมูคณะ วิธีการความสุขทางใจ
และหลักเกณฑการดําเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิตนั้น อาจเริ่มมาจากเอกชนหรือคณะบุคคลทํา
เปนตนแบบแลวตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอกันมาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือพัฒนาใหวัฒนธรรม
เปนไปตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ36

๓๗ 
 วัฒนธรรมประชาธิปไตยมีดังนี้ ๑) ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมจะตองมีเวทีทางการเมืองใหกับ
ประชาชนทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมในทุกระดับในทุกภาคสวนของการกระจายอํานาจหรือกําหนด
นโยบายในทุก ๆ ระดับท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีตองอาศัยการสรางวัฒนธรรมในเรื่องเหลานี้วัฒนธรรม
ในการสรางความรูความรูท่ีวานี้มิใชความรูประเภทสองท่ีไดจากหองเรียนหรืออานจากตําราความรูท่ีสรางข้ึนมา
จะตองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคนควาสังเกตศึกษาเฝามองมีท่ีมามีแหลงอางอิงจนไดขอคนพบท่ีเปน
ความจริงท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดซ่ึงหมายถึงการวิจัยนั่นเองการสรางความรูและนําความรูมาใชจะให
ประโยชนมากกวาการใชความเห็นท่ีขาดความรูเพราะความเห็นเพียงอยางเดียวจะทําใหเกิดอารมณขาดเหตุและผล
๒)วัฒนธรรมการรวมกลุมทางสังคมเปนการจัดการโดยการรวมกลุมคนท่ีมีจิตสํานึกรวมกันในการทํากิจกรรมใดๆท่ี
เปนกิจกรรมสาธารณะจึงถือวาเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการระดมพลังสมองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ทัศนคติสรางวิสัยทัศนดวยกันหาทิศทางรวมกันใหไดการมองอนาคตรวมกันตองเรงทําใหเกิดแมเปนเรื่องยากก็ตอง
ทําตองสรางเปนการสรางเครือขายกับองคกรตางๆท้ังองคกรประชาชนระดับลางตลอดจนชนชั้นระดับกลางในเมือง
เพ่ือใหเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีพลังท้ังในแนวดิ่งและแนวราบ ๓) วัฒนธรรมในการติดตามตรวจสอบ
เพ่ือใหการทํางานของภาครัฐทุกภาคสวนตรงกับจุดประสงคตรงกับความตองการของชุมชนและปองกันการทําผิด
เปนการชวยเหลือตัวแทนของตนไดอีกแนวทางหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลายๆฉบับปรากฏวา
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและการวางแผนเทานั้นเม่ือถึงข้ันการปฏิบัติมีปญหาในเรื่อง

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



๑๓ 
 

การเบิกจายงบประมาณไมโปรงใสแตประชาชนไมสามารถเขาไปติดตามตรวจสอบได๔)วัฒนธรรมในการจัดการให
มีการแบงงานตามภาระหนาท่ีตามความถนัดกระตุนใหมีสวนรวมและมีการเรียนรูอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะการ
เรียนรูเรื่องการเมืองในระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมภาคประชาชนจะตองมีโอกาสไดรับขอมูล
ขาวสารและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพ่ือยกระดับความรูและการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนอันจะนําไปสู
สังคมแหงการเรียนรู(Learning Society) ซ่ึงจําเปนตอการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน 
 วัฒนธรรมประชาธิปไตย คือ วิธีการดําเนินชีวิต ซ่ึงรวมท้ังความรูสึกนึกคิดคานิยมของคนในสังคมท่ี
เอ้ืออํานวยตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทางดาน สุจิต บุญบงการ 37

๓๘ ใหความเห็นวา วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยนั้นเก่ียวของกับความรูสึกนึกคิด คานิยม และการดําเนินชีวิต การมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้นคนใน
สังคมตองมีลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
  (๑) มีความรูสึกนึกคิดและคานิยมในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเคารพในความมีศักด์ิศรี และความเทา
เทียมกันของคน 
  (๒) ตองมีสวนรวม โดยมีความตั้งใจท่ีจะมีสวนรวมเอง ตามความตองการโดยไมมีการจัดตั้งหรือ
ชักจูง 
  (๓) ตองมีความรักและหวงแหนในเสรีภาพ และมีระเบียบของสังคมเปนตัวกํากับตองมีความ
สมดุลยกันระหวางเสรีภาพและระเบียบ เสรีภาพจะเปนตัวหลัก ระเบียบจะเขามาเปนจุด ๆ 
  (๔) คนในสังคมตองมีความอดกลั้นในความแตกตางโดยเฉพาะดานความคิดตองยอมรับความคิด
ท่ีมีความแตกตางกันของแตละบุคคล 
  วัฒนธรรมประชาธิปไตย จึงมีความหมายและความสําคัญไมใชแตเฉพาะระบบการเมืองการปกครอง
เทานั้น แตความหมายและความสําคัญจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงระเบียบแบบแผนในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตฐานรากของชุมชนไปจนถึงระดับชาติ ซ่ึงจะเปนวิถีชีวิตและหลอหลอมใหเกิดสังคม
ประชาธิปไตยข้ึนตามอุดมคติ 38

๓๙ และแกเบรียล อัลมอนด (Gabriel A. Almond) และซิดนีย เวอรบา (Sidney 
Verba) ไดจําแนกประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองเปน ๓ ประเภท39

๔๐คือ 
 ๑) วัฒนธรรมการเมืองแบบทองถิ่น (Parochial Political Culture) หมายถึง วัฒนธรรมทาง
การเมืองของบุคคลท่ีไมมีความรูความเขาใจทางการเมือง ไมรับรูการปฏิบัติงานขององคกรทางการเมือง และไมคิด
วาตนจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง เชนนี้แสดงวา ประชาชนมีความสํานึกทางการเมือง
ต่ําและขาดการมีสวนรวมทางการเมืองมักปรากฏในสังคมท่ีลาหลังหรือสังคมแบบจารีตประเพณีดังเดิม เชน สังคม
เผาในแอฟริกาท่ีมีลักษณะการปกครองท่ีเรียบงาย เปนตน 
 ๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา (Subjective Political Culture) หมายถึง วัฒนธรรม
ทางการเมืองของบุคคลท่ียอมรับในอํานาจของรัฐบาล มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองและระบบการเมือง

๓๘ พระครูวินัยธรจักรี ศรีจารุเมธีญาณ  และคณะ, วัฒนธรรมทางการเมืองกับประชาธิปไตยของไทย , 
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒, หนา ๔๒๘. 

๓๙ สถาบันพระปกเกลา, แผนพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
๒๕๔๔), หนา ๓๓. 

๔๐ พระครูปลัด เกษฎา ผาทอง และคณะ, วัฒนธรรมทางการเมือง: แนวคิดสูการพัฒนาสังคมไทย วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแกน ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 ประจํา เดอืนเมษายน – มิถุนายน, ๒๕๖๒, หนา ๑๘. 

                                                           



๑๔ 
 

โดยท่ัวไป แตไมสนใจท่ีจะเขามีสวนรวมทางการเมืองไมวาในระดับใด มักปรากฏในสังคมท่ีมีการพัฒนากาวหนา
กวาสังคมในแบบแรก 
 ๓ ) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม  (Participant political Culture) หมายถึง 
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลท่ีสนใจการเมือง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการเมืองในทุก ๆ ดาน มี
จิตสํานึกทางการเมืองสูงโดยมีความรูสึกผูกพันตอระบบการเมือง มีความสนใจและกระตือรือรนท่ีจะเขามีบทบาท
และมีสวนรวมทางการเมือง โดยอยางนอยเขาไปใชสิทธิเลือกตั้ง มักปรากฏในสังคมท่ีมีระดับพัฒนาการทาง
การเมืองสูง 
 สําหรับวัฒนธรรมประชาธิปไตยท่ีพึงประสงคสําหรับสังคมไทยนั้น ประกอบดวยหลัก ๔ ประการ
ท่ีสําคัญ คือ 
  ๑) เกณฑคุณคาของสังคมประชาธิปไตย ท่ีคนในสังคมจะตองตกลงรวมกัน เขาใจรวมกัน 
และยอมรับรวมกันถึงคุณคาในการแสดงออกถึงการมีประชาธิปไตย เกณฑคุณคาท่ีผูทรงคุณวุฒิเห็นวาเหมาะสม
สําหรับสังคมไทย คือ “การมีอิสรภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ รวมท้ังความสุจริตถูกตองและความ
รับผิดชอบ” 
  ๒) พฤติกรรมประชาธิปไตยของประชาชน ท่ีสังคมตองการใหประชาชนประพฤติปฏิบัติ
และแสดงออกในการดําเนินชีวิตมีหลากหลายและท่ีสําคัญคือ “ความรูสึกนึกคิดและคานิยม ในความมีศักดิ์ศรีและ
ความเทาเทียมกันของคน การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง ความรักและหวงแหนในเสรีภาพ
และความอดกลั้นในความแตกตางโดยเฉพาะดานความคิด” 
  ๓) พฤติกรรมขององคกรหรือสถาบันสังคม ท่ีอยูแวดลอมและปะทะสังสรรคกับคนในสังคม
ท่ีสําคัญอันไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการเมือง สื่อมวลชน สถาบันภาคธุรกิจเอกชน สถาบันองคกรเอกชน 
สถาบันชุมชนและผูนําทองถ่ิน สถาบันการเมือง และสถาบันตาง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน “จะตองมีพฤติกรรมท่ีตองเสริมสรางวิถีทางแหงประชาธิปไตย ตามบทบาทภารกิจของแตละสถาบัน 
และเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม ซ่ึงจะกอใหเกิดบรรยากาศ ประชาธิปไตย ผสมผสานไปกับการเรียนรูและพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตยข้ึนในสังคมไทย” 
   ๔) การมีกรอบกฎหมาย กติกาของสังคมท่ีมีความสมดุลระหวางอํานาจของรัฐและประชาชน 
โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดตัวบทกฎหมายและกติกาของสังคมตางๆ เปนกติกาความสัมพันธท่ี
เปนท่ียอมรับของรัฐและประชาชนในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสังคมอยางสันติ 
 จากการท่ีศึกษาวิเคราะหลักประชาธิปไตยตามทัศนะตาง ๆ ดังไดกลาวมาแลวจึงสรุปไดวาหลักการ
ประชาธิปไตยท่ีสําคัญควรประกอบดวยหลักการตอไปนี้ 
  ๑. หลักเสรีภาพ หมายถึง สิทธิตามธรรมชาติท่ีติดตัวมาพรอมกับการเปนมนุษยท้ังข้ันการคิด การ
พูด การทํา โดยอยูภายในขอบเขตแหงระเบียบและความเรียบรอยของสังคม  
  ๒. หลักความเสมอภาค คือถือวามนุษยมีความเทาเทียมกันในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
แมจะตางเพศ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณทางการเมือง  
  ๓. หลักการยึดเสียงขางมาก ท้ังนี้ตองไมนําเสียงขางมากไปใชในทางเอารัดเอาเปรียบ กดข่ีหรือ
ละเมิดสิทธิของคนสวนนอย 
  ๔. หลักเหตุผล หมายถึง การมีความเชื่อในเหตุผลใหความสําคัญแกกระบวนการหรือวิธีการ 
คนหาคําตอบท่ีถูกตองหรือเหมาะสม ซ่ึงเปนหลักเชิงวิทยาศาสตร 



๑๕ 
 

  ๕. หลักการมีสวนรวมหมายถึงการท่ีรัฐเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองประเทศ 
โดยผานกลไกหรือการใชสิทธิในการเลือกตั้งในระดับตาง ๆ 
  ๖. หลักภราดรภาพ หมายถึง การท่ีมนุษยปฏิบัติตอกันดวยความเห็นอกเห็นใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผไม
เอารัดเอาเปรียบ และมีความรักใครกันฉันทพ่ีนองโดยไมแบงเชื้อชาติ เพศ ผิวพรรณ หรือลัทธิความเชื่อ 
  
 ๒.๒.๑ แนวคิดทางวัฒนธรรมทางการเมือง40

๔๑  
 คือ กระบวนการเรียนรูและอบรมกลอมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) ของบุคคลท่ีมี
ตอระบบการเมืองนั้น จะเริ่มตนจากการรับรูและความเขาใจตอระบบการเมืองเปนเบื้องแรก เม่ือบุคคลมีความรู 
ความเขาใจอยางตอระบบการเมืองและสวนตางๆ ของระบบการเมืองอยางไรแลวจะพัฒนาตอไปเปนความรูสึก 
ความรูสึกดังกลาวอาจจะเปนไดท้ังความพอใจและไมพอใจเห็นไมหรือไมเห็นดวย จากนั้นจะพัฒนาเปนความเชื่อ 
และนําไปสูการใชดุลพินิจในการตัดสินใจวาจะมีบทบาทอยางไรหรือไมตอระบบการเมือง ซ่ึงเปนผลจากการ
ประเมินคาของระบบการเมืองในข้ันสุดทายนั้นเอง Almond และ Verba ไดเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมทาง
การเมืองของกลุมคนในสังคมตางๆและพบวามีลักษณะท่ีแตกตางกัน ๓ ลักษณะ ๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
คับแคบ คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ประชาชนแทบไมมีความสัมพันธกับระบบการเมืองและขาดสํานึกความ
เปนพลเมืองของรัฐเขาไมคิดวาการเมืองระดับชาติจะกระทบเขาไดและเขาไมหวังวาระบบการเมืองระดับชาติจะ
ตอบสนองความตองการอะไรของเขาไดเปนวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลท่ีไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบการเมืองเลยไมมีการรับรูไมมีความเห็นและไมใสใจตอระบบการเมืองไมคิดวาตนเองมีความจําเปนตองมีสวน
รวมทางการเมืองจะพบไดในกลุมคนท่ียากจนและไรการศึกษาเปนกลุมคนท่ีขาดโอกาสในการรับรูและเขาใจ
บทบาทของตนตอระบบการเมือง ๒) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา คือวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบนี้ 
ประชาชนสวนใหญในสังคมรูจักสถาบันทางการเมืองและมีความรูสึกตอระบบการเมืองโดยท่ัว ๆ ไปไมวาในแงบวก
หรือลบ ประชาชนเริ่มมีความสนใจและความสัมพันธกับระบบการเมือง คือ เขารูวาระบบการเมืองสามารถจัดสรร
และจัดการผลประโยชนใหเขาได แตเขาไมสามารถมีบทบาทหรืออิทธิพลตอระบบการเมืองนั้นได เขารูเรื่องราว
เก่ียวกับอํานาจรัฐและการเมืองและยอมรับกับระบบนั้นๆ แตไมรูวาตนจะสามารถเขาไปมีสวนรวมผานชองทาง
หรือกลไกใดจะพบไดในกลุมคนชั้นกลางเปนกลุมคนท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการเมืองโดยท่ัวไป แตมี
ความเชื่อวาอํานาจรัฐเปนของผูปกครอง ประชาชนท่ัวไปควรมีหนาท่ีเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น ๓) 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม คือวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ ประชาชนมีความรูเก่ียวกับระบบการเมือง
และรูสึกเปนสวนหนึ่งของการเมืองไมวาจะเปนทางบวกหรือลบ ประชาชนมีสํานึกและตระหนักถึงบทบาทของตน
ในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง พวกเขาเชื่อม่ันวาตนเองสามารถมีอิทธิพลตอการเมืองไดและมีอํานาจท่ีจะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมจะพบเห็นไดในชนชั้นกลางสวนใหญ
ของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศท่ีพัฒนาแลว ท้ังนี้ เพราะประชาชนสวนใหญเปนเจาของอํานาจอธิปไตยท่ี
แทจริง 
 วัฒนธรรมทางการเมืองไทยใน๓ยุควัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเกิดข้ึนและมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีมากอน วัฒนธรรมทางการเมืองมีลักษณะไมหยดุนิ่งและลักษณะวัฒนธรรมทาง

๔๑ สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๕,
หนา ๓๐๔-๓๐๗. 

 

                                                           



๑๖ 
 

การเมืองบางอยางก็สืบทอดถึงปจจุบัน ผานการศึกษา สื่อ ปฏิสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ๑) ไทยโบราณ 
(กอน ร.๕) สังคมสมัยนั้นอํานาจกระจายอยูในชนชั้นปกครอง มีการตอรองและเลนการเมืองระหวางขุนนางเกิด
ลักษณะความสัมพันธแบบพ่ึงพาหรือระบบอุปถัมภ เปนความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีพ่ึงพากันและกัน ๒ )
สมบูรณาญาสิทธิราชยวัฒนธรรมการเมืองแบบรวมศูนย หลัง ร.๕ สถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยรวม
อํานาจท้ังหลายอยูภายใตการกํากับควบคุมของกษัตริย การเมืองเปนเรื่องของชนชั้นนําเทานั้นเปนเรื่องเฉพาะของ
ชนชั้นนํา ท่ีมีความรูและฐานะทางเศรษฐกิจ มองวาการเมืองเปนเรื่องของความรูและการใชเทคนิคข้ันสูงในการ
บริหาร ใหคุณคากับการเมืองท่ีมีความสงบเรียบรอย ฉะนั้นความหวาดกลัวตอความไมม่ันคงของชนชั้นตนเองจึงมี
อยู เปนเหตุใหการจัดการทางการเมืองมีแนวโนมในการใชความรุนแรงอยางมาก(เชนรัฐใชความรุนแรงในการ
ปราบปรามกลุมกบฏกลุมท่ีคิดตาง) พัฒนาการของชนชั้นกลางไทยมาตั้งแตชวงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย พวก
พอคา, ขาราชการ ๓) ในระบอบการเลือกตั้งและรัฐประหารวัฒนธรรมการเมืองท่ีใชความรุนแรงเปนเครื่องมือยังมี
อยูแตอาจมีสมรรถภาพในการใชความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนวัฒนธรรมทางการเมืองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ยังคงอยูในขณะเดียวกันชนชั้นกลางยังสามารถควบคุมอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชยไดผานอํานาจทางกฎหมาย
และสื่อคนชนชั้นกลางนอกระบบราชการมีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมใหมๆข้ึนและสถาปนา
วัฒนธรรมทางการเมืองใหมผานการวางกฎเกณฑมาตรฐานวิถีชีวิตแทนชนชัน้สูงในระบบเกา 

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง 
 
 ความคิดความเขาใจในเรื่องการเมืองของบุคคลหนึ่งหรือหลายคนท่ีแสดงออกมาเพ่ือทําความเขาใจวา
สิ่งๆนั้นคืออะไรและควรเปนไปอยางไรอุดมการณทางเมืองคือความเชื่อม่ันท่ีมีตอระบอบการเมือง หรือตอผูนํา ซ่ึง
สงผลกระทบตอคานิยม และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนหรือเปนระบบความคิดความเชื่อหรือความศรัทธาของกลุม
สังคมใดสังคมหนึ่งท่ีมีตอระบบการเมืองการปกครองซ่ึงระบบความเชื่อตาง ๆ นี้จะสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบของ
การเมืองหลักการในการปกครองวิธีดําเนินการปกครองของสังคมนั้นชัยอนันต สมุทรวณิช อธิบายวา อุดมการณ
เปนเรื่องของความเชื่อโดยไมจําเปนวาความเชื่อนั้นจะเปนความเชื่อท่ีถูกตองดวยเหตุผล หรือสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงเสมอไปแตความเชื่อ (belief) โดยท่ัว ๆ ไปอาจไมมีลักษณะเปนอุดมการณก็ได ความเชื่อท่ีจะเรียกวา
เปนอุดมการณนั้นจะตองเปนระบบความคิดท่ีมีลักษณะสําคัญดังตอไปนี้ ๑) ความเชื่อนั้นไดรับการยอมรับรวมกัน
ในกลุมชน ๒) ความเชื่อนั้นจะตองเก่ียวกับเรื่องท่ีมีความสําคัญตอกลุมชน เชน หลักเกณฑในการดําเนินชีวิต ๓)
ความเชื่อนั้นจะตองเปนความเชื่อท่ีคนหันเขาหาและใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตัวและดําเนินชีวิตอยาง
สมํ่าเสมอและในหลายๆโอกาส ๔) ความเชื่อนั้นตองมีสวนชวยในการยึดเหนี่ยวในกลุมเขาไวดวยกัน หรือชวย
สนับสนุนหรือใหคนนํามาใชเปนขออางในการทํากิจการตาง ๆ ได 
 
 ๒.๓.๑ ทฤษฎีการเรียนรูทางการเมือง 

 การเรียนรูทางการเมือง (Political Socialization) Almond and Powell ไดใหคําจํากัดความไววา 
“คือ การศึกษาเก่ียวกับเรื่องความรูทางการเมือง ซ่ึงในทางรัฐศาสตรแลว หมายถึง กระบวนการนํามาซ่ึงวัฒนธรรม



๑๗ 
 

ทางการเมืองแกประชาชน จะทําใหบุคคลมีทัศนะหรือมีความรูสึกตอระบบการเมืองนั้น ๆ ดังนั้น การเรียนรูทาง
การเมืองจึงเปนกระบวนการท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือรักษาวัฒนธรรมทางการเมืองเอาไว”๔๒ 
 Dawson and Prewitt ไดใหความหมายไวใน Political Socialization วาเปนขบวนการที่เอกชน
แตละคนมารวมกันโดยมีโครงสรางทางทัศนคติและแบบแผนของพฤติกรรมท่ียอมรับและเชื่อฟงกลุมทางสังคม
การศึกษาเรื่องการเรียนรูทางการเมือง เปนการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคมโดยมอง
เปน ๒ ระดับระดับแรก เปนการวิเคราะหในระดับบุคคล โดยมองวาบุคคลไดรับความรูทางการเมืองในดานใด และ
ดวยวิธีการใด ระดับสอง เปนการมองวาภายในสังคมหนึ่ง บุคคลโดยสวนใหญถูกอบรม ขัดเกลาใหมีทัศนคติและ
พฤติกรรมทางการเมืองแบบใด และองคการหรือสถาบันใดท่ีใหการอบรมจนเปนผูท่ีมีอิทธิพลสําคัญ 

 การเรียนรูทางการเมืองนั้นดําเนินไปในลักษณะเปนกระบวนการ คือ ตลอดชีวิตของบุคคลหนึ่ง ๆ 
จะตองผานการเรียนรูทางการเมืองมาตลอด และพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลก็อาจจะคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็ได การเรียนรูทางการเมืองเปนกระบวนการที่เก่ียวของกันไป มีการสอนสิ่งใด 
แกใคร ดวยวิธีการใด ภายใตสภาวการณอยางไร และไดบังเอิญเกิดสิ่งใดข้ึนในทํานองเดียวกัน”๔๓David Easton 
ไดกลาวถึงการศึกษากระบวนการเรียนรูทางการเมืองท่ีแบงออกไดเปน ๓ ลักษณะใหญ ๆ คือ ระบบทางการเมือง 
ทัศนคติ และการเขารวมในทางการเมืองสวนท่ีเก่ียวกับระบบทางการเมืองจะศึกษาเก่ียวกับสถาบัน โครงสรางและ
ปทัสถานของระบบการเมือง ในสวนท่ีเก่ียวกับทัศนคติและศึกษาเรื่องอํานาจตัวบุคคล กลุมบุคคล นโยบาย อุดม
คติท่ีทําใหไดมาซ่ึงอํานาจและอิทธิพล สวนการเขารวมทางการเมืองจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม ๓ ลักษณะ คือ 
 ลักษณะท่ีหนึ่ง คือ การมีกฎเกณฑและแบบแผน เชน การมีบทบาททางการเมืองอยางมีระเบียบ
หลักเกณฑ เคารพตออํานาจในการปกครอง เคารพตอกฎหมายเพ่ือท่ีจะสงเสริมวิถีทางการเมืองการปกครองให
ม่ันคงข้ึน ลักษณะท่ีสอง คือ เคารพตออํานาจอันชอบธรรมในการปกครอง ลักษณะท่ีสาม คือ โดยท่ัวไป หนวยการ
เรียนรูทางการเมือง (Agent of Political Socialization) หมายถึงหนวยดังตอไปนี้ 
  ๑. ครอบครัว ในสังคมหนึ่ง ๆ ครอบครัวถือเปนหนวยสังคมแรกท่ีมนุษยไดสัมผัส ชีวิตแรกเริ่มท่ี
ครอบครัว ดังนั้น ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอสมาชิกเปนอยางมาก โดยเฉพาะบิดามารดาจะเปนผูท่ีไดรับการเชื่อถือ
มากท่ีสุด ท้ังนี้ เพราะบิดามารดาเปนผูท่ีอยูใกลชิดตัวเรามากท่ีสุด ตามหลักจิตวิทยาของ Sigmund Freud ท่ีกลาว
วาบุพการีเปนตัวมโนธรรมหรือ Ego แตเริ่มแรก เชน บิดานิยมประชาธิปไตย ยอมอบรมบุตรของตนในแนวทาง
ประชาธิปไตยหรืออบรมกลอมเกลาทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลสูงสุดและตอเนื่องเปนระยะเวลายาวท้ังในทางตรงและ
ทางออม 
  ๒. สถาบันการศึกษา โรงเรียนถือวาเปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีมีบทบาทตอการเรียนรูทางการเมือง ซ่ึง
จะเริ่มตั้งแตบุคคลยังเด็ก โดยโรงเรียนจะนําหลักสูตรของวิชาตาง ๆ มาใหนักเรียนไดศึกษา หลักสูตรจึงถือวามีสวน
สําคัญท่ีจะเปนสิ่งเก้ือกูลใหเด็กไดรับการเรียนรูทางการเมือง นอกจากจะไดเรียนรูจากหลักสูตรของโรงเรียนแลว พิธี
การตาง ๆ ในโรงเรียน เชน การเคารพธงชาติ เขาแถวและจัดหนาที่ในการรักษาความสะอาด เปนตน สิ่งเหลานี้มี
สวนทําใหเด็กไดรับการกลอมเกลาทางการเมือง ครูก็เปนบุคคลอีกคนหนึ่งท่ีมีความสําคัญในข้ันตอนการเรียนรูทาง
การเมืองในโรงเรียน เด็ก ๆ มักจะเอาตัวอยางจากครูท่ีตนเองเคารพ 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. 
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เชน ในแอฟริกาถือวาการสอนใหประชาชนในประเทศสํานึกในความเปนคนในชาติรวมกัน ใหรูจักอยูรวมกัน โดย
สอนใหคนในเผาตาง ๆ ท่ีอยูกระจัดกระจายใหเขามาอยูรวมกันเปนหมูเพ่ือใหเกิดสังคมหมูใหญข้ึน ทําใหเกิดสถาบันท่ี
ทําใหความคิดท่ีจะแตกตางทางการเมือง แตกตางภาษา ใหเขามารวมกันเปนชาติได และเปนชาติท่ีมีความคิดเห็น
ทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น สถาบันทางการศึกษาจึงมีสวนอยางมากในการเรียนรูทางการเมือง 
  ๓. กลุมเพ่ือน เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีมีอิทธิพลเชนกัน กลุมเพ่ือนถือวามีสวนชวยครอบครัวในการ
เรียนรูทางสังคม โดยเฉพาะสังคมสมัยใหม กลุมเพ่ือนจะเขาทําหนาท่ีแทนบิดา มารดา และครอบครัว ชวย
ถายทอดระเบียบวิธีและคุณคาตาง ๆ กลุมเพ่ือนจัดเปนกลุมแรกท่ีเด็ก ๆ จะไดสัมผัสดวย มีกิจกรรมรวมกัน มี
ความสัมพันธท่ีเทาเทียมกัน แตละกลุมจะมีการถายทอดความรูสึกนึกคิดซ่ึงกันและกัน แตละคนสวนใหญกับเอา
แบบอยางจากกันเปนภาพท่ีติดตัวมาจนเปนผูใหญ ทําใหมีทัศนคติท่ีคลอยตามกัน  
  ๔. กลุมอาชีพ เปนกลุมท่ีทําใหเกิดการเรียนรูวิธีการตาง ๆ ทางสังคม โดยจะมีอิทธิพลตอผูท่ีเขาสู
กลุมอาชีพท่ีตองเรียนรูวากลุมอาชีพ จะเปนตัวการในการถายทอดขาวสารความเชื่อถือ เขาไปในกลุม 
  ๕.สื่อมวลชน ถือวาเปนกลุมท่ีมีหนาท่ีสําคัญท่ีจะเสนอขาวสาร เปนสื่อหรือชองทาง การสื่อสารท่ี
เสนอความคิดเห็นของบุคคล ทําใหบุคคลไดรับขาวสารและเกิดความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม ความโนมเอียงใน
การเมืองท่ีสื่อมวลชนเสนอ ซ่ึงนับวันสื่อมวลชนจะมีบทบาทตอการเรียนรูทางการเมืองเพ่ิมข้ึน สามารถใหขอมูลท่ี
ถูกตองและรวดเร็ว 
  ๖. สถาบันทางการเมือง ไดแก พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ซ่ึงกลุมดังกลาวนี้ นอกจากจะ
ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของประชาชน เสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายในประเทศ และสุดทายเปนสถาบันท่ีทําหนาท่ีรวมกลุมผูมีคานิยมทางการเมืองเดียวกัน หรือคลายคลึงกันเขา
ไวดวยกัน  
 ข้ันตอนการเรียนรูทางการเมือง แบงไดดังนี้ 
  ๑. ข้ันระบุองคกรทางการเมืองได (Identification of Political Objects) เปนข้ันแรกท่ีจะเรียนรู
วาสถาบันหรือองคกรทางการเมืองตาง ๆ คืออะไร 
  ๒. ข้ันเกิดมีแนวความคิด(Conceptualization)เปนข้ันตอนหนึ่งท่ีมนุษยเริ่มมีประสบการณมากข้ึน 
มนุษยจะเริ่มมีความรูเก่ียวกับการเมืองแนชัดยิ่งข้ึน 
  ๓. ข้ันเขาใจสาระความเปนจริง (Overt Activity) เปนข้ันตอนท่ีมนุษยมีความรูสึกตองการมี
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเมืองโดยตรง เชน การวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาล การสนับสนุนเงินแกผูสมัคร
เขารับการเลือกตั้ง43

๔๔ 
 การเรียนรูทางการเมืองไววา“เปนกระบวนการถายทอดทัศนคติทางการเมืองและแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมทางการเมืองที่สอดคลองกับคานิยมและวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยในขณะนั้นใหกับประชาชน
โดยท่ัวไป ขณะเดียวกัน หมายถึง การท่ีบิดา มารดาของสังคมในขณะนั้นใหสิ่งใดกับประชาชนท่ัวไป ท้ังยัง หมายถึง 
การท่ีบิดา มารดา และผูสูงอายุไดถายทอดปทัสถานท่ีตนใชในการประพฤติปฏิบัติทางการเมืองและความเชื่อทาง
การเมืองของตนไปสูลูกหลาน ซ่ึงเรียกวา กระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม นั่นเอง”๔๕ ทางดาน สมศักดิ์ เกี่ยว

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. 
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ก่ิงแกว ชี้ใหเห็นวา “ในประเทศที่ประสบความสําเร็จทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะ
พบไดวามีการฝกอบรมประชาชนต้ังแตเริ่มเติบโตมาในครอบครัว สําหรับองคกรท่ีอยูนอบครอบครัว เชน 
สถาบันการศึกษา กลุมเพ่ือน และกลุมอาชีพ เปนหนวยท่ีสําคัญยิ่งในการหลอหลอมหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
คานิยม รวมท้ังสรางความรอบรูและสรางความเคยชินตอระบบกลไกทางการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอยูตลอดเวลา ทําใหประชาชนซ่ึงเปนหนวยหนึ่งของระบบการเมืองเกิดความรูความเขาใจและศรัทธา
ตออุดมการณในระบอบประชาธปิไตยอยางแทจริง”๔๖ 

๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 การเปลี่ยนแปลง (change) หมายถึง ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องในชวงเวลาหนึ่งขององคกรหนึ่ง
ซ่ึงยังคงตัวอยูไดในปจจุบันไมมีใครปฏิเสธไดวาทุกสิ่งในโลกนี้ยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมี
สภาพม่ันคง หากแตยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สังคมและวัฒนธรรมก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ไมมีสังคมและ
วัฒนธรรมใดหยุดอยูกับท่ี โดยแทจริงตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเสมออันเปนลักษณะธรรมดาของสังคม
มนุษยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบความสัมพันธของบุคคลท่ีอยูรวมกัน
เปนกลุมเปนพวกเดียวกันเปนการเปลี่ยนแปลงในกรอบกําหนดขอบเขตสิทธิและหนาท่ีท่ีบุคคลจะปฏิบัติตอกันได
จากท่ีเคยกําหนดอยูกอนการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีท้ังในระดับจุลภาค ไดแก การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมสวน
บุคคลท่ีเกิดข้ึนอยูเปนปกติ แตในอัตราและความมากนอยแตกตางกันตามทองท่ีแลวแตโอกาสหรือกาลเวลา เชน 
ในเรื่องคานิยมหรือคุณคาทางจริยธรรม การแตงกายมารยาท และการใชภาษา การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะ
เปลี่ยนไปอยางชา ๆ  
 สวนในระดับมหภาค คือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของสังคม การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เกิดข้ึนจาก
การเปลี่ยนแปลงสะสมในระดับจุลภาค 46

๔๗การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
โครงสรางและหนาท่ีของสังคม มักจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางหรือของรูปแบบของความสัมพันธ 
และการปะทะสัมพันธกันทางสังคม ซ่ึงเก่ียวของกับบทบาท ระเบียบแบบแผน คานิยมและวัฒนธรรม ซ่ึงเปน
ปรากฏการณ ท่ีซับซอนมาก และเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ในโครงสรางสังคม รวมท้ัง
ความสัมพันธกับปจจัยท่ีไมใชทางสังคมดวย เชน การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ประชากรและเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดข้ึนไดหลายระดับ ตั้งแตระดับบุคคลไปจนถึงระดับโลกทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใชอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมแบงออกไดเปนทฤษฎีใหญ ๆ หลายทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (evolutionary theories of social change) ใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนแบบคอยเปนคอยไป ทฤษฎีพัฒนาการ (developmental theories) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ประเทศกําลังพัฒนาเขาสูการพัฒนาเกิดมาจากผลกระทบของโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกท่ีมีตอ
ประเทศกําลังพัฒนา ทฤษฎีความขัดแยงทางสังคม (conflict theories) อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปน
ผลมาจากการขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางชนชั้นหรือกลุมบุคคลในสังคม ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีของสังคม 

๔๖ สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแกว, ความรูเบื้องตนเกี ่ยวกับรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมินตราการพิมพ, 
๒๕๒๖), หนา ๔๕. 

๔๗ สนิท สมัครการ, การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๒, หนา ๒. 

                                                           



๒๐ 
 

(structural functional theories) ซ่ึงโครงสรางของสังคมคือรูปแบบของความสัมพันธระหวางบุคคลกับกลุม
สังคม หนาท่ีของสังคมกลาวถึงผลท่ีไดจากรูปแบบของความสัมพันธเหลานั้น ยิ่งสังคมมีขนาดใหญเทาใดความ
แตกตางทางดานโครงสรางและหนาท่ีของประชากรในสังคมนาจะมีมากข้ึนดวย ความแตกตางนี้หมายถึงความ
แตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนาระดับการศึกษา อายุ ระดับรายได ภูมิหลังของครอบครัว เปนตน และ ทฤษฎี
จิตวิทยาสังคม (social psychology theories) มีรากฐานมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมี
ความคิดวาการนําไปสูความทันสมัยจะทําสําเร็จไดโดยผานการกลายเปนประเทศอุตสาหกรรม  
 แนวความคิดสําคัญของกลุมนี้คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล เชน บุคลิกภาพ คานิยมและ
ทัศนคติ จะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 47

๔๘หากพิจารณาถึงความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมแลว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเกิดข้ึนไดจากความสัมพันธทางสังคมในแตละ
เรื่อง อาจเกิดข้ึนในสวนยอยหรือสวนใหญของความสัมพันธทางสังคมก็ไดหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีมีผลทําให
ความสัมพันธทางสังคมเกิดมีความแตกตางกันข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งแลว ไมวาการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยน
เล็กนอยหรือใหญโตเพียงไรก็ตาม ยอมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดท้ังสิ้น สวนการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมนั้น เปนการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการดําเนินชีวิตของชนกลุมใดกลุมหนึ่งยอมจะมีวิถีชีวิตเปนของ
ตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น ในทางปฏิบัติแลวยากท่ีจะแยกออกจาก
กันไดโดยเด็ดขาด เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ทายท่ีสุดการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบถึงสองลักษณะ
ดังกลาวเสมอ48

๔๙ 

 ๒.๔.๑ ทฤษฎกีารพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ี ทฤษฎีนี้กลาววา สังคมทุกสังคมจะตองมีการปรับตัวอยูเสมอ เพราะสังคม
ทุกสังคมมิไดอยูนิ่ง สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาหากสังคมไมรับการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง 
อาจมีสาเหตุมาจากภายในสังคมเอง เชน การเจริญเติบโตของจํานวนประชากร การเกิดภัยพิบัติข้ึนภายในสังคม 
การประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ ข้ึน เปนตน หรือสาเหตุมาจากภายนอกสังคม เชน สงคราม ทุพภิกขภัย เศรษฐกิจ
ตกตํ่า นวัตกรรมจากภายนอกสังคม แลวสังคมก็ไมอาจรักษาบูรณภาพไวได เม่ือเปนเชนนั้นสังคมก็จะตองเสื่อม
คลายไป การปรับตัวทางหนึ่งก็คือ การจําแนกแจกแจงบทบาทเพ่ือใหมีหนวยสังคมท่ีมีอิสระแกคนจํานวนมากข้ึน 
การปรับตัวทางอ่ืนก็มี เชน การทําใหมีเหตุผลมากข้ึน การผสมผสานทางวัฒนธรรมการสรางความจําเปนเฉพาะ
ดานมากข้ึน ในการพัฒนาจําเปนตองรักษาสมดุลยภาพระหวางการเปลี่ยนแปลงการปรับตัว การจําแนกแจกแจง
โครงสรางกับบูรณภาพของสังคมเอาไว ดรรชนีท่ีแสดงการพัฒนาสังคมหลายตัวดวยกัน เชน การมีบทบาทหรือ
หนวยสังคมท่ีมีอิสระแกตนและมีความชํานาญเฉพาะอยางมากข้ึน เปนตน ตามแนวความคิดของทฤษฎีนี้ รูปแบบ
ของสังคมท่ีพัฒนาแลวก็ดี อัตราการพัฒนาก็ดี ไมจําเปนตองเหมือนกัน 
 ทฤษฎีการแพรกระจาย ทฤษฎีนี้กลาววา ในสังคมตาง ๆ ระบบสื่อสารมวลชนจะกระตุนใหสมาชิกใน
สังคมเกิดความคาดหวังในชีวิตมากข้ึน ความคาดหวังของคนเหลานี้เม่ือรวมกันเขาแลวพอกพูนมากข้ึน จะเปน
แรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาได เม่ือบุคคลเกิดความคาดหวังรุนแรงข้ึนก็จะทําความพยายาม (effort) เพ่ือใหบรรลุ

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 จะเกิดข้ึนเม่ือความพยายามไดสัดสวนสิ่งตอบแทน 
แตหากความพยายามไมไดรับการตอบแทน ในระดับท่ีพอในแลวพัฒนาการแหงสังคมก็จะไมเกิดปรากฎการณอีก
อยางหนึ่งตามมานั่นคือความอึดอัดกลัดกลุมในหมูสมาชิกของสังคมซ่ึงจะเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ข้ึนเหมือนกัน แตจะไมเปนไปในทางพัฒนาการ ความพยายามและสิ่งตอบแทนท่ีไดสัดสวนหรือดุลยภาพแลวจะทํา
ใหบุคคลในสังคมมีการเลื่อนฐานะ 3 รูปแบบ คือ การยายถ่ินการเลื่อนฐานะทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางจิต 
ของสังคมดวย นั่นคือ สังคมจะตองพยายามรักษาดุลยภาพระหวางสองสิ่งนี้ในระหวางดําเนินการพัฒนาสังคม 
 ทฤษฎีการขัดแยง ทฤษฎีนี้กลาววา การพัฒนาสังคมมีเปาหมายสุดยอดอยูท่ีความผาสุกของมวล
สมาชิกในสังคมนั้น หรืออีกนัยหนึ่งเพ่ือการเพ่ิมโอกาสชีวิตใหกับมวลสมาชิกของสังคมนั้น โดยอาจแตกออกไปเปน
เปาหมายกอความเปนธรรมเชิงเศรษฐกิจสังคมอิสรภาพทางการเมืองในระดับประเทศและในโลก ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและความสะดวกสบายทางดานวัตถุ สุขภาพอนามัย การมีการศึกษาหรือความรู สําหรับแนวทางการ
พัฒนาจะตองพยายามกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางข้ึนซ่ึงท่ีสําคัญคือ มุงใหโครงสรางมีลักษณะท่ียืดหยุน
มากข้ึน เพราะโครงสรางท่ียืดหยุนเชนนั้นจะเอ้ืออํานวยแกกระบวนการสําคัญของกระบวนการท่ีเราพยายามสราง
ข้ึน คือ กระบวนการแบงสรรปนทรัพยากรและกระบวนการกระจายทรัพยากร ทรัพยากรมีความสําคัญใน
กระบวนการพัฒนาสังคมเพราะทรัพยากรเปนสิ่งท่ีมนุษยปรารถนาดายกันทุกคน ดังนั้นทรัพยากรนี่เองท่ีเปนตัว
สําคัญในการกอใหเกิดการขัดแยงข้ึนอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทางสังคม (traditional) ไปสูอีก
ลักษณะหนึ่งท่ีเรียกวา ลักษณะทันสมัย (modern) เม่ือเนนบุคคลเปนหลักเชนนี้กระบวนการทางสังคมท่ีทฤษฎีนี้
สนใจเปนพิเศษในฐานะเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดลักษณะท่ีบุคคลตองการ คือ การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซ่ึง
เปนกระบวนการทางสังคมท่ีมีขอบเขตกวางขวางยาวนานกระบวนการหนึ่งในชีวิตสังคมของมนุษย49

๕๐ 
 สนิท สมัครการ ไดแบงทฤษฎีออกเปน ๒ ทฤษฎีใหญ ๆ คือ 
  ๑) ทฤษฎีจําเปน (necessity theory) เปนเรื่องความจําเปนหรือการวางเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือ
กอใหเกิดมีการพัฒนาการไปตามแบบอยางของสังคมท่ีพัฒนาแลวโดย ถือวา สังคมท่ีพัฒนาแลวเปน “ตัวแบบ” นํา
การพัฒนา กลาวคือ สังคมตัวแบบเปนสังคม “อางอิง” (referent society) และสังคมดอยพัฒนาเปนสังคม “ตาม
อยาง” (following society) 
  ๒) ทฤษฎีเปนไปได (possibility theory) เปนทฤษฎีท่ีมองเห็นการพัฒนาสังคมมนุษยในแงของ
โอกาส จังหวะและความนาจะเปนตามสภาพแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมของแตละประเทศแนวคิดหลักของ
ทฤษฎีนี้มีอยู ๒ ประการคือ 
   ๒.๑) ไมยึดเอาสังคมใดสังคมหนึ่งเปนตัวแบบในการพัฒนาสังคมของตนไมวาสังคมนั้น ๆ จะ
พัฒนาแลวและมีความทันสมัยเพียงใดในปจจุบันก็ตาม 
   ๒.๒) สังคมทุกสังคมไมวาจะมีสภาวะลาหลังหรือไมทันสมัยเพียงใดก็ตามตางก็มีโอกาสจะ
พัฒนาและทันสมัยไดดวยกันท้ังนั้น แตการจะพัฒนาไดแคไหนเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับการเลือกสรรหาวิธีการ
ดําเนินการและการเขาใจปญหาและสภาวการณตาง ๆ อยางถูกตอง50

๕๑ 
 ทางนักทฤษฎีและแนวคิดการปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณโดยภายใตการนําของ จอรจ เฮอรเบอรต มีด 

๕๐ สัญญา สัญญาวิวัฒน, “ทฤษฎีการพัฒนาสังคม”, วารสารสังคมศาสตร, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๖๗ หนา ๑๒.(ออนไลน)
แหลงขอมูล http://school.obec.go.th/gtrg๑๐๒/krid/reserch_techno.doc.p.๒ [๑๒ ธ.ค.๕๖].  

๕๑ สนิท สมัครการ, “ทางเลือกในการพัฒนา: วิเคราะหแนวคิดทฤษฎี”, วารสารพัฒนาบริหารศาสตร ๒๑, 
(ออนไลน)แหลงขอมูล http://school.obec.go.th/krid/reserch_ [๑๒ ธ.ค.๕๖].  

                                                           

http://school.obec.go.th/gtrg%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%92/krid/reserch_techno.doc.p.


๒๒ 
 

ไดพยายามอธิบายวา การปฏิสัมพันธทางสังคมของบุคคลเปนกระบวนการของการใหความหมายและเขาใจตอ
ความหมายไดตรงกัน เขามองเห็นวาพฤติกรรมทุกอยางเปนสัญลักษณ ซ่ึงมีความหมายถึงบางสิ่งบางอยาง เชน 
การยืนมือ หมายถึง การทักทาย การขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ ฯลฯ แตความหมายเหลานี้ไมไดถูก
กําหนดไวตายตัว บุคคลจะตองตีความกอนการตอบสนอง ซ่ึงการจะตีความอยางไรนั้นข้ึนอยูกับประสบการณการ
เรียนรูของบุคคล 51

๕๒ มีด เชื่อวา สังคมนั้นมิไดเกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลมารวมตัวกันแตทางรางกาย แตบุคคลจะตอง
มารวมกันดวยความตั้งใจ และมีการแสดงการกระทําตามความต้ังใจนั้นดวย ทาทางท่ีแสดงออกของบุคคลหนึ่งจะ
เปนเครื่องกระตุนใหอีกบุคคลหนึ่งซ่ึงเกิดการปฏิสัมพันธมุงท่ีจะแสวงหาความหมายของทาทางกอน แลวจึงจะมี
ปฏิกิริยาหนึ่งตอความหมายนั้น ฉะนั้น พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดสืบเนื่องท้ังจากผูอ่ืนและตนเอง ในตัวบุคคลหนึ่ง
จะมีสวนประกอบอยู ๒ สวน คือ I จะกระตุน Me แลว Me จะกําหนดทิศทางของการกระทํา ฉะนั้น ในการกระทํา
หนึ่งจะมีท้ังสองสวนท่ีแสดงออกและสวนท่ีซอนอยู ความตั้งใจก็ดี การรับรูก็ดี ความนึกคิดก็ดีตลอดจนเหตุผลและ
อารมณ ตางก็เปนสวนหนึ่งของการกระทําท้ังสิ้น 52

๕๓ การกระทําระหวางกันของ พารสันต เขามองเห็นวาพฤติกรรม
การแสดงออกของคนในชีวิตประจําวัน มีลักษณะเปนการกระทําท่ีตอเนื่อง เม่ือการกระทําอยางหนึ่งสิ้นสุดลง ก็จะ
เกิดการกระทําอีกอยางหนึ่งข้ึนมาซ่ึงเก่ียวพันเปนลูกโซในการกระทําท่ีสําคัญ 53

๕๔ พฤติกรรมการแสดออกของคนใน
ชีวิตประจําวันจะตองสรางความประทับใจใหเกิดข้ึนเสมอ กอฟม่ัน เขาเลือกท่ีจะใชการวิเคราะหเชิงละคร กอฟม่ัน 
เขาเปรียบวามนุษยแตละคนกําลังแสดงอยูบนเวทีท่ีอยูหนาเวทีมีผูชมซ่ึงไดแก คนอ่ืนท่ีมนุษยกําลังมีปฏิสัมพันธดวย
บนเวทีประกอบดวยหนาฉากและหลังฉาก หนาฉาก คือ การนําเสนอตัวตนของมนุษยตามท่ีอยากใหผูอ่ืนเห็นหรือ
รับรู เลือกใชถอยคําท่ีเหมาะสมกับสถานภาพ มีกิริยาทาทีและแตงกายตามบทบาท เปนตน เปนตัวตนท่ีมนุษย
ตองการนําเสนอใหผูอ่ืนเห็น อยางไรก็ตาม มนุษยแตละคนก็มีหลังฉาก คือ ความรูสึกนึกคิดท่ีไมตองการเปดเผย
หรือนําเสนอใหผูอ่ืนรับรู เปนสวนท่ีมีความเปนสวนตัว เรียกวา ตัวตนท่ีซอนเอาไว เม่ือข้ึนบนเวที สิ่งท่ีเปนหลังก็ไม
นํามานําเสนอแกผูชม แตละวันแตละเวลา มนุษยตางก็เลนละครฉากแลวฉากเลาเพ่ือนําเสนอตนเองใหสังคมไดรับรู 
ในการแสดงละครนี้ มนุษยตองมีตัวละครท่ีตองแสดง มีบทบาทและตัวตน ตัวละครท่ีตองแสดง คือ ตัวตนของ
บุคคลท่ีมุงแสดงลักษณะของตนใหปรากฎ ตัวตนนี้เปนท้ังผูแสดงและผูชมการแสดงของตัวเองดวย ตัวตนในการ
วิเคราะหเชิงละครเปนกระบวนการเคลื่อนไหวท่ีเปลี่ยนแปลงไปมาได ไมมีลักษณะตายตัว มุงใหผูอ่ืนเกิดความ
ประทับใจ ดวยการแสดงใหเหมาะสมกับบริบทของสถานการณ เชน ผูท่ีแสดงเปนตัวละครท่ีเปนแพทย ตองแสดง
ทาทีหวงใยความเจ็บปวยของคนไข เกิดความประทับใจทําใหเปนตัวตนท่ีมีภาพลักษณ54

๕๕ แนวความคิดของบลูเมอร
คอนขางจะไมแตกตางกับมีดมากนักซ่ึงเปนการเสริมแนวความคิดมีดใหมีความสมบูรณมากข้ึน เขา กลาววา การ
ปฏิสัมพันธทางสังคมของมนุษย จะตองอาศัยการตีความหมายจากสัญลักษณไดถูกตอง และโตตอบความหมายนั้น
ไดอยางถูกตองเชนกัน ซ่ึงบุคคลท่ีปฏิสัมพันธกันอาจจะมิใชบุคคลท่ีอยูในสังคมเดียวกันก็ได เพราะการเรียนรูและ
ประสบการณของบุคคลแตกตางกัน อีกประการหนึ่ง บลูเมอร กลาววา เพราะมนุษยมีความคิด มีความรูสึก รูจัก

๕๒ จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔) หนา ๕๗. 

๕๓ George Herbert Mead, อางใน, โอภาส ออนทองหลาง, ทฤษฎีสังคมศาสตร, (สุราษฏรธานี : บัณฑิตวิทยาลัย 
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 
 

จดจําความหมายท่ีบุคคลอ่ืนสื่อสัญลักษณมาหาตน และโตตอบความหมายท่ีบุคคลอ่ืนสงมาไดถูกตอง และใน
ความหมายนั้นตนเองสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนและสรางความหมายใหมข้ึนมาใชไดดวย โดยสรางเง่ือนไขการเลือก
ปฏิบัติหรือโตตอบท่ีจะสงผลกระทบมาสูตนนอยท่ีสุด 
 จะเห็นไดวา การปฏิสัมพันธทางสังคม เปนการนําตัวเองเขาไปผูกพันกับสังคมอยูตอลดเวลาจะ
กลายเปนสวนหนึ่งของสังคม ชีวิตทางสังคมก็เกิดจากสังคมนั่นเอง ท้ังทัศนคติ ความเชื่อ อุปนิสัย วัฒนธรรม ลวน
แลวแตไดมาจากสังคมท้ังสิ้น ดังนั้น การท่ีจะเขาใจตนเอง เราจะตองเขาใจสังคมดวย แนวความคิดของคูลีย 
สะทอนใหเห็นถึง ภาพลักษณของตนในแงของสังคม วาเราจะมองภาพตนเองในกระจกซ่ึงเปนการสะทอนภาพทาง
สังคมออกมา เชน เม่ือมีบุคคลอ่ืนมาชมวา เราสวย เราหลอ เราดี เปนตน เราจะมองกระจกทางสังคมโดยผาน
บุคคลอ่ืน ๆ แลวตัวเราเองก็จะคิดเชนนั้นเหมือนกัน วาเราสวย เราหลอ และเราดี ซ่ึงเปนการเกิดภาพจากการท่ี
สังคมกําหนดมาใหตนเอง ก็แปลวา สังคมในรูปของโครงสราง มีอิทธิพลเหนือตนเอง แมวา สังคมจะกําหนด
พฤติกรรมของมนุษยในรูปของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซ่ึงเปนไปตามความคาดหมายสังคม แต เว
เบอร กลาววา พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษยเปนไปตามท่ีสังคมกําหนดก็จริง แตมนุษยมีอิสระท่ีจะเลือก
กระทําภายใตความสามารถของตัวเองโดยมองไปท่ีเปาหมายและวิถีปฏิบัติทางสังคม จากสิ่งท่ีกลาวมาทําใหเรา
สามารถท่ีจะเขาใจในการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยท่ีอาศัยอยูในสังคมเดียวกันวามนุษยใชภาษาในการ
กระทําระหวางกันและโตตอบตอกันจนสรางความเขาในสังคมและสรางวัฒนธรรมอ่ืนอีกมากมายเพ่ือตองการท่ีจะ
แสวงหาเปาหมายของตนเอง หรือเพ่ือตองการแกปญหาใหกับตนเองและใหกับสังคมสวนรวมท้ังหมดแมวานัก
ทฤษฎีตาง ๆ จะอธิบายถึงความสําคัญตอการปฏิสัมพันธแตนั้นก็เปนเพียงเหตุผลหรือปจจัยของปฏิกิริยาโตตอบ
จากสิ่งแวดลอม คือ สัญลักษณนั่นเอง 
 การปฏิสัมพันธระหวางกันของบุคคลอาศัยสัญลักษณเปนเครื่องหมายบอกทิศทางของการกระทําและ
การโตตอบตอกัน เพ่ือใหผูอ่ืนทราบความหมายท่ีแทจริงดังนั้น บุคคลจึงตองศึกษาและทําความเขาใจในสัญลักษณ
ตาง ๆ ท่ีสังคมกําหนดข้ึน คําวา สัญลักษณ หมายถึง สิ่งใด ๆ ท่ีใชแทนสิ่งอ่ืนไดหลายอยาง 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 เม่ือสัญลักษณแตละอยางมีความหมายได
หลายอยางเชนนี้ 55

๕๖ จากการศึกษาวิเคราะหทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ซ่ึงพอจะสรุปไดวาการปฏิสัมพันธทางสังคม
ท่ัวไปเปนการเก่ียวของของมนุษยต้ังแต ๒ คนข้ึนไปซ่ึงจะตองมีบุคคลท่ี ๒ เปนผูกระทํา และบุคคลท่ี ๒ เปนผู
โตตอบระหวางท่ีกระทําระหวางตอความหมายหรือสัญลักษณท่ีใชในการติดตอกัน จัดอยูในรูปของกระบวนการท่ี
ตอเนื่องเปนลูกโซกันไป การเขาไปเก่ียวของยอมจะตองมีเหตุผลหรือความตองการท่ีจะเชื่อมโยง ตองการยอมรับ
นับถือ หรือตองการควบคุมและแกปญหาท่ีเกิดข้ึน เปนตน  
 การปฏิสัมพันธของมนุษยซ่ึงมีกิจกรรมตาง ๆ ในการกําหนดของพฤติกรรมการแสดงออกมาทางกาย 
และทางวาจาซ่ึงมีผลตออารมณความรูสึก การปฏิสัมพันธระหวางกันเกิดข้ึนใน ๒ ระดับ คือ ระดับสังคม หมายถึง 
เปนกระบวนการท่ีบุคคลสามารถสังเกตเห็นไดดวยประสาทสัมผัสตาง ๆ จัดอยูในการปฏิสัมพันธภายนอก และ

๕๖ สัญญา สัญญาวิวัฒน, ทฤษฎสีงัคมวิทยาเนื้อหาและแนวการใชประโยชนเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๘๔-๑๘๘. 

                                                           



๒๔ 
 

ระดับตนเอง หมายถึง กระบวนการของความคิดในการรับสัญลักษณมาแปลความหมายของผูกระทําและพยายาม
ท่ีจะโตตอบความหมายนั้นดวยประสบการณและบริบทการเลือกของตนเอง จัดเปนการปฏิสัมพันธภายในตนเอง 
กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยจะสิ้นสุดลง หรือตอเนื่องเรื่อยไป ข้ึนอยูกับความพอใจและความตองการ
ของมนุษยผูท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางกัน เพ่ือใหมีความละเอียดลงไป ในกระบวนการของการปฏิสัมพันธในตัวเอง 
เม่ือบุคคลในฐานะผูถูกกระทําอยางใดอยางหนึ่งจะมีกระบวนการอะไรท่ีกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกตอกัน เม่ือ
กระบวนการสิ้นสุดลงก็หมายความวา การปฏิสัมพันธภายในตัวเองก็ครบองคประกอบพรอมท่ีจะโตตอบกับบุคคล
อ่ืนโดยผานทางกาย และทางวาจา  
 สัญญา สัญญาวิวัฒน 56

๕๗ ไดกลาวถึงทฤษฎีศักยภาพการพัฒนา และการแพรกระจาย ซ่ึงประกอบดวย
ปจจัย ๖ ประการคือ  
  ๑) ทรัพยากรธรรมชาติทําใหเกิดการพัฒนา (Natural Resource) เม่ือมีทรัพยากรเชน น้ํามัน 
ทองคํา หรือเพชรแลว สิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดเปนทรัพยสินเงินทอง สามารถจะนําไปใชจาย ยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหสูงข้ึนได ยิ่งมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคาจํานวนมาก ก็ยิ่งทําใหระดับการพัฒนาสูงมากข้ึนไปอีก 
  ๒) ทรัพยากรมนุษยทําใหเกิดการพัฒนา (Human Resource) โดยเฉพาะมนุษยในวัยแรงงาน
กอใหเกิดปจจัย ผลคือการพัฒนา ยิ่งมีคนในวัยแรงงานมากเทาไร ก็ยิ่งทําใหระดับการพัฒนาสูงมากข้ึนเทานั้น 
เหตุผลก็คือ คนในวัยแรงงานมีกําลังแรงงานท่ีสามารถใชใหเกิดประโยชนตอคุณภาพชีวิตได เชนเพ่ิมการศึกษา ทํา
ใหสุขภาพอนามัยแข็งแรง จิตใจม่ันคงเขมแข็ง เปนตน ปจจัยเหลานี้จึงเปนเหตุใหเกิดการพัฒนาได 
  ๓) องคการสังคมทําใหเกิดการพัฒนา (Social Organization) ในท่ีนี้หมายถึงองคการสังคม โดย
ท่ีองคการสังคมเหลานี้จะชวยใหเกิดพลังในการทํางานไดใหญข้ึนและมากข้ึน เพราะเปนการรวมกําลังแรงงานกับ
งานใหญ ๆ ท่ีทําคนเดียวไมได องคการสามารถทําได และทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะไดรวมชวยกันคิด 
ชวยกันพิจารณาจึงมีความรอบครอบไมบกพรอง หรือบกพรองนอย จึงเปนเหตุใหเกิดการพัฒนาไดอีกทางหนึ่ง 
  ๔) ภาวะผูนําทําใหเกิดการพัฒนา (Leadership) หรือจํานวนผูนําประเภทตาง ๆ ยิ่งมีมากเทาใด 
ก็จะยิ่งทําใหการพัฒนามีระดับสูงมากข้ึนเพียงนั้น ท้ังนี้ก็เพราะผูนํามักจะเปนคนท่ี มีคุณภาพการทํางานของผูนําจึง
พลอยมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพไปดวย หรือไมเชนนั้น ผูนํา จะสามารถรวมคนไดเปนจํานวนมาก กลายเปนกลุม
คนเปนจํานวนมาก จึงทํางานใหญหรือ งานปริมาณมากไดนอกจากนั้น ดวยบารมีของผูนํา ทําใหคนท่ีมารวมตัวกัน
ทํางาน ทํางานอยางทุมเทเพ่ือผูนําจึงทําใหเกิดผลดีแกการพัฒนา  
  ๕) การติดตอ ทําใหเกิดการพัฒนา (Contact) การติดตอ หมายถึง การติดตอระหวางชุมชน 
ระหวางเมือง หรือระหวางประเทศ โดยเฉพาะชุมชนเมือง ประเทศท่ีดอยพัฒนาจะไดประโยชนจากชุมชนเมือง 
ประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือเจริญกวา ท้ังนี้เพราะการติดตอเชนนั้นทําใหเกิด การถายทอด เรียนรู รับเอา ความรู 
ความชํานาญ สินคา เทคโนโลยีจากสังคมเจริญมาใชหรือมาผลิตเครื่องมือ เครื่องใช สินคาข้ึนมาในสังคมดอย
พัฒนา ทําใหสังคมดอยพัฒนามีความเจริญกาวหนาตามไปดวย  
  ๖) การฝกอบรม ทําให เกิดการพัฒนา Training) หากมองการฝกอบรมวาเปนการศึกษา
Education) ก็ยอมจะเห็นความสําคัญไดชัดเจนในการทําใหเกิดการพัฒนา เพราะทําใหความรู ความชํานาญดาน
ตางๆของคนสูงข้ึน การพัฒนาก็ยอมจะสูงตามไปดวย การศึกษาดียอมจะทําใหรูจักใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษยท่ีดีการศึกษาก็ยอมเปนทรัพยากร ท่ีมีคุณภาพ องคการสังคมท่ีมีคนมีคุณภาพเปน

๕๗ สัญญา สัญญาวิวัฒน, ทฤษฎีและกลยุทธการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๖), หนา ๑๗-๑๘. 

                                                           



๒๕ 
 

สมาชิกก็ยอมมีคุณภาพไปดวย ผูนําท่ีมีการศึกษาดียอมมีคุณภาพดียิ่งข้ึน การติดตอท่ีเฉลียวฉลาดอันเกิดจาก
การศึกษา ยอมกอผลประโยชนดานการศึกษาพัฒนาการ การฝกอบรมจึงชวยใหเกิดการพัฒนาดวย การพัฒนา 
สามารถทําใหม่ันคง ทําใหกาวหนา การพัฒนาประเทศก็ทําใหบานเมืองม่ันคงมีความเจริญ ความหมายของการ
พัฒนาประเทศนี้ก็เทากับต้ังใจท่ีจะทําใหชีวิตของแตละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข ฉะนั้น การ
พัฒนาจึงเปนวิธีการในการเพ่ิมขีดความสามารถใหกับมนุษยทุกๆดาน ท้ังนามธรรมและรูปธรรม หรือท้ังกายและ
ท้ังใจไปพรอมๆกันองคการบริหารสวนตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆตางก็สรางโครงการพัฒนาข้ึน 
 กลาวไดวา การพัฒนาศักยภาพ เปนการพัฒนาเปนสิ่งท่ีจะตองมีการเปลี่ยนแปลง แตก็หาไดเปนการ
เปลี่ยนแปลงลวน ๆ ไม การเปลี่ยนแปลงท่ีเขาขอบขายการพัฒนานั้น จะตองเปนการเปลี่ยนแปลงโดยมีเปาหมายท่ี
แนนอน นั่นคือไมไดเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีมนุษยผูกอข้ึน โดย
กําหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงไวแนนอน นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้ มนุษยยังไดกําหนดอัตราของ
การเปลี่ยนแปลงดวย (Rate of change) ใหมีความเร็วชาตามท่ีตองการซ่ึงนําไปสูเปาหมายเดียวกันวาจะตอง
ดีกวาท่ีเปนอยู 
 ๒.๔.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรพัยากรมนุษย  
 การแขงขันกันอยางรุนแรงในขณะนี้ทําใหองคการทุก ๆ แหงตองเผชิญท้ังความเสี่ยงภัยท่ีสูงข้ึนและ
การสรางโอกาสท่ีดีมากข้ึนเปนผลจากกระแสโลกาภิวัฒนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของและมีแนวโนมทางสังคม องคการ
แบบยุคคลาสสิก ในศตวรรษท่ี ๒๐ ไมสามารถดําเนินการไดดีภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ท้ังนี้เนื่องจากโครงสราง (Structure) ระบบ (Systems) การปฏิบัติ (Practices) และวัฒนธรรม (Culture) เปน
เหตุท่ีทําใหเกิดความลาชาและเปนอุปสรรคทําใหยากตอการเปลี่ยนแปลง57

๕๘ การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดกับ
ทุกองคการ ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีมากมาย อาทิ การปฏิรูประบบราชการ การปรับเปลี่ยน
โครงสรางองคการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การออกนอกระบบ การรวมทุน การรวมกิจการ รวมท้ังการนําเทคนิค
การจัดการใหมๆ มาใชในองคการ58

๕๙ คําวา การพัฒนา (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกําหนด
ทิศทาง หรือ การเปลี่ยนแปลงท่ีไดวางแผนไวแนนอนลวงหนา ไดมีนักวิชาการ ไดใหความหมายของคําวาซ่ึง
สามารถสรุปไดถึงความผูกพันอยูกับลักษณะแหงการเปลี่ยนแปลง ๓ อยาง คือ 
  ๑) การเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพ (Qualitative changes) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบ
กระทําการ (Changes in the system which performs) เชน ระบบคมนาคมท่ีเปลี่ยนจากรถท่ีใชกําลังมามาเปน
กําลังเครื่องยนต ซ่ึงเรียกวาเปนการพัฒนาการขนสงทางบก 
  ๒) การเปลี่ยนแปลงดานปริมาณ (Quantitative changes) หมายถึง การเพ่ิมดานระดับของการ
กระทําการ (Changes in performance level) หรือการเจริญเติบโต (Growth) เชน ทางท่ีมีรถมากข้ึนการขนสง
ก็เจริญเติบโตข้ึน 
  ๓) การเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวดลอม เชน การท่ีรถยนตมีจํานวนเทาเดิม แตการ
เปลี่ยนแปลงสภาพถนนใหดีข้ึน มีจํานวนหลายสายข้ึนสามารถดึงไปจุดตาง ๆ ไดมากข้ึน ลักษณะเชนนี้เปนการ
เปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอมของการขนสงทางบกไมใชการพัฒนาในการขนสงทางบก59

๖๐ 

๕๘ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, ทฤษฎีองคการ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หนา ๓๔๔.  
๕๙ ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, ทฤษฎีองคการสมัยใหม, หนา ๒๕๗.  
๖๐ สัญ ญ า  สั ญ ญ า วิ วัฒ น , ก าร วิ จั ย แล ะ พั ฒ น าท าง เท 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].  
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๒๖ 
 

 ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญเหนือทรัพยากรธรรมชาติและมีพลังงานในการขับเคลื่อนความ
เจริญกาวหนาใหดําเนินตอไปอยางไมหยุดยั้ง การพัฒนาขาราชการตองเปนระบบและกระทําอยางตอเนื่อง 
ขาราชการนั้นหากเปรียบเสมือนเพชร เพชรจะงดงามไดก็ตองนํามาเจียระไน มิใชเพชรท่ีดีแลวไมตองเจียระไน 
บุคคลก็เชนกันเม่ือเลือกสรรไดคนดีมีคุณธรรมมีความรู ความสามารถแลว ตองนํามาฝกฝน ใหเหมาะสมกับงานแต
ละตําแหนงแตละหนวยงาน อีกท้ังตองพัฒนาความรู ความสามารถอยูเสมอจึงจะนับวาไดผลคุมคา ฉะนั้นตอง
ทํางานอยางเขมแข็ง ยึดม่ันในความสุจริตเปนท่ีต้ัง ทํางานเพ่ือพัฒนาประเทศเพ่ือประชาชนดวยความรับผิดชอบ 
และตองกลาท่ีจะยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม ยุคโลกาภิวัฒนตองการคนกลา พรอมท่ีจะพูดวาผิดก็คือผิด แมวาใคร
เขาทํากันถูกก็คือถูก แมวาไมมีใครเขาทํากันความทะนงท่ีดีท่ีสุด คือ ความทะนงท่ีสามารถบังคับใหตนเองทํางาน
อยางดีท่ีสุดอีกท้ังพยายามพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือปรับตนเองไปสูความเปนเลิศ60

๖๑ 
การเปลี่ยนแปลงองคการสามารถเกิดข้ึนไดในหลายระดับ คือ ในระดับบุคคล กลุม หรือองคการ โดยอาจจะเปน
การเปลี่ยนแปลงองคการท้ังหมดหรือบางสวนขององคการ ซ่ึงรวมถึงการออกแบบโครงสรางองคการใหม การติดตั้ง
ระบบสารสนเทศใหมการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยท่ี Johns and 
Saks มองการเปลี่ยนแปลงใน ๒ ลักษณะท่ีสําคัญ คือ  
  ๑) การเปลี่ยนแปลงในดานหนึ่งอาจสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนดวยก็ได เชนการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค และกลยุทธขององคการอาจทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการไปดวย  
  ๒ ) การเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค โครงสราง กลยุทธ การออกแบบงาน  เทคโนโลยี
กระบวนการทํางาน และวัฒนธรรม จะทําใหองคการตองใหความสําคัญกับคนมากข้ึนโดยจะตองมีการพัฒนา
ทักษะ ทัศนะคติท่ีจําเปนกอนท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจึงจะทําใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลลักษณะท่ีเกิดข้ึน
ดังกลาวสงผลทําใหสังคมท่ีมีความรูจะกลายมาเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่ง การพัฒนาความรูใหมๆ เพ่ือการแขงขัน 
และเสริมสรางความเขมแข็งจะเปนฐาน ท่ีสําคัญอยางยิ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ ลักษณะท่ีสําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูท่ีสําคัญมี ๔ มิต6ิ1

๖๒ ดังนี้ 
   ๑) นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงความรู  
   ๒) บุคคลมีความสําคัญตอการสรางการกระจาย และการนําความรูไปใช  
   ๓) เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม ท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญสาหรับการ
ประมวลผล การเก็บรักษา การถายโอน และการสื่อสารขอมูลท้ังในรูปของขอความเสียงและภาพ  
   ๔) สภาพแวดลอมทางธุรกิจ อันไดแก นโยบายทางกฎหมาย และเศรษฐกิจของรัฐบาล กลไก
สําคัญของกระบวนการพัฒนาการพัฒนาคน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะตองไดรับการเอาใจใสโดยองคการ
ท่ีเก่ียวของท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน ตองมีการพัฒนาใหมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาองคการใหยั่งยืนทามกลางการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้องคการทุกองคการจึงควรมุงให
ความสําคัญกับตัวคน ในกระบวนการบริหารงาน เพราะคนเปนหัวใจของการทํางานทุกระบบ และมีผลจะชวยให
งานนั้นสําเร็จหรือลมเหลวไดประเทศพัฒนาตางๆ ในโลก จึงใหความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เพราะเชื่อวาหากทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพ กอใหเกิดทุนมนุษยท่ีมีศักยภาพ และจะคิดทําการสิ่งใดยิ่งมีโอกาสพบ

๖๑ เตชิด บรรจงอักษร, การฝกกองทัพบกในปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๒๗. 
๖๒ พรธิดา วิเชียรปญญา, การจัดการความรูพ้ืนฐานและการประยุกตใช, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมลการพิมพ, 

๒๕๔๗), หนา ๑๒.  

                                                           



๒๗ 
 

กับความสําเร็จ62

๖๓  
  Schultz ยังอธิบายวา การลงทุนในทุนมนุษยนั้นเปนสวนหนึ่งของตัวมนุษย ดังนั้น จึงไมสามารถซ้ือ
ขายไดแตก็ยังมีความเก่ียวเนื่องกับตลาดโดยสะทอนออกมาในรูปแบบของคาจางหรือเงินเดือนท่ีบุคคลไดรับ และ
แบงกิจกรรมการลงทุนในทุนมนุษยเปน ๕ ลักษณะ63

๖๔ ดังนี้ 
 ๑) สาธารณะสุข สาธารณูปโภคและบริการ  
 ๒) การฝกอบรม  
 ๓) การศึกษาในระบบ ตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและท่ีสูงกวา  
 ๔) การศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีไดรับจากสถานท่ีทางาน และ  
 ๕) การโยกยายของบุคคลหรือครอบครัวเพ่ือแสวงหาโอกาสในการทางาน 
ทางดาน Weatherly กลาววา มนุษยเปนสิ่งท่ีสามารถพัฒนาและบมเพาะได ซ่ึงไดสรุปแนวทางท่ี

ผูบริหารควรปฏิบัติไวดังนี้ คือ  
 ๑) มีการบริหารจัดการท่ีเนนในสวนท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตอเนื่องการฝกอบรมใหกับพนักงาน  
 ๒) การวัดผลสําเร็จของการบริหารจัดการคน  
 ๓) การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู  
 ๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเตรียมความพรอมสาหรับการทางานในอนาคต  
 ๕) สรางสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมตอการพัฒนา64

๖๕ 
นอกจากนี้ Leggett and Dwyer ศึกษาผลการปฏิบัติงานในระดับสูงในองคการ ไดแก  
 ๑) การกําหนดเปาหมายและการใหขอมูลยอนกลับ  

  ๒) ภาวะผูนําท่ีจะชวยสรางผลการปฏิบัติงาน  
  ๓) การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ  
  ๔) บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ  
  ๕) โครงสรางองคการรวมถึงสิ่งแวดลอม  
  ๖) องคการแหงการเรียนรูและการถายโอนความรู  
  ๗) การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  
  ๘) การอบรมและพัฒนา65

๖๖  
 ผลการปฏิบัติงานท้ัง ๘ ประการท่ีกลาวมายอมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคคล และเพ่ิมคุณคาผลผลิตใน

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 
 

รูปของการสรางคุณคาและการฝกอบรมเปนการลงทุนทรัพยท่ีสําคัญท่ีสุด 66

๖๗ ดานโทมัส โอ ดาเวนพอรต ไดแบง
องคประกอบเชิงคุณลักษณะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว ๔ อยาง67

๖๘ คือ  
  ๑) ความสามารถ หมายถึง ความชํานาญในชุดของกิจกรรม  หรืองานรูปแบบใด  โดย
ความสามารถประกอบดวยสวนยอยๆ อีก ๓ สวน ดังนี้ ๑) ความรู ๒) ทักษะ ๓) ความสามารถเฉพาะตัวหรือ
พรสวรรค  
  ๒) พฤติกรรม หมายถึง ลักษณะการแสดงออกท่ีมีสวนตอความสําเร็จของงานท่ีสังเกตได  
  ๓) ความพยายาม) หมายถึง การนําเอาทรัพยากรทางกายและความคิดไปใชดวยความมีสติเพ่ือ
บรรลุเปาหมาย  
  ๔) เวลา หมายถึง ปจจัยดานลาดับเวลา  

ทานพุทธทาสภิกขุไดแสดงทัศนะตอระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษยท่ีมีอยูในสังคมโลกไวหลาย
ประเด็น สรุปความไดดังนี6้8

๖๙ 
  ๑) การศึกษามุงพัฒนาวัตถุ ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะไววา ความรูหรือศาสตรท้ังหลายท่ีมนุษย
กําลังเรียนอยูในโลกนี้ เรียนเพ่ือจะไปเปนเครื่องมือ หรือเปนอุปกรณของเทคโนโลยีซ่ึงไมเคยนําไปใชเปนอุปกรณ
ของการพัฒนาความสวางไสวทางวิญญาณเปนมรดกตกทอด ปู ยาตายายของเราไมเคยประสบความทุกขหรือ
ปญหายุงยากทางศีลธรรม หรือทางอะไรเหลานั้นก็เพราะเขาฝนหลักในทางความสวางทางวิญญาณคือพระธรรม
หรือศาสนา 
  ๒) การศึกษามุงเพ่ิมพูนกิเลสตัณหา ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะวา การศึกษาแผนปจจุบันของ
โลกนี้ระบุวา หลงพวกฝรั่ง การศึกษาสวนใหญของโลกเดินตามแผนของพวกฝรั่ง...การศึกษาแผนปจจุบันของโลก
เลยกลายเปนเรื่องของวัตถุไปหมด แลววัตถุท่ีเก่ียวของกับการเปนอยูของคนท่ีอยากจะกินดี อยูดี หรือวัตถุท่ีจะเปน
ปจจัยของสงครามเปนเรื่องการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ 
  ๓ ) การศึกษาท่ีขาดความเขาใจชีวิตในพุทธิศึกษา ทานพุทธทาสภิกขุให ทัศนะไววา ใน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาเปนคณะตางๆ วิศวกรรม แพทยศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ ดูเปนพุทธศึกษาไป
หมด...นักศึกษาหนุมสาว แพรวพราวไปดวยการศึกษานั้น เปนผูบูชาปากบูชาทอง บูชาความเอร็ดอรอยทางเนื้อ
ทางหนังท้ังนั้นในชั้นท่ีเรียกวาอุดมศึกษามีเพียงเทานั้นเพราะฉะนั้น ผลของการท่ีไมรูวา เกิดมาทําไม คือ ไมมีพุทธิ
ศึกษาท่ีถูกตอง 

  ๔) การศึกษาขาดการปลูกฝงคุณธรรมในพลศึกษา ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะไววา “ กําลัง” มี
อยู ๒ ประเภท คือ กําลังทางวัตถุ กําลังทางวิญญาณ การเตรียมกีฬา ก็คือ การเตรียมกําลังท่ีจะไปชนะเขา เอา
เกียรติใหแกเรานั้น ผิดจากความมุงหมายหรือเจตนารมณ แตโบราณกาลของการมีกีฬา เพ่ือใหมีการเลนออกกําลัง
กาย เพ่ือเสียสละเม่ือถูกผูอ่ืนลวงเกินพลั้งพลาด เดี๋ยวนี้ในสนามกีฬานั่นแหละคือลัทธิ “ ฟนตอฟน - ตาตอตา” 
และมากข้ึนๆ จนกระท่ังกองเชียรใชระเบิดขวด คําวา “โกดี” พลศึกษากําลังโกดี มันโกอยางไร69

๗๐ 

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 พุทธทาสภิกขุ, บรมธรรม กับการศึกษาของโลกปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร: คณะธรรมทานไชยาจัดพิมพ 

๒๕๑๒), หนา ๑๒๙ - ๑๔๕. 

                                                           



๒๙ 
 

  ๕) การศึกษาดานจริยศึกษาไมสมบูรณแบบ ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะไววา“จริยศึกษา
กลายเปนเพียงบททองจําไมใชจริยะ คือ การประพฤต ิปฏิบัติอยูท่ีกาย วาจา จิต อยูท่ีเนื้อท่ีตัว จริยศึกษาท่ีถูกตอง
ควรสอนใหรูและตระหนักถึงระเบียบวินัยของนักเรียน ของความเปนมนุษย ดวยบทบาทหนาท่ีอันงดงาม อยางเปน
ระเบียบเรียบรอย ประกอบดวยคุณธรรม มีความสํารวม มัธยัสถ มีหิริ โอตตัปปะ” 
  ๖) การศึกษาหัตถศึกษายังไมถูกตอง ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะไววา หัตถศึกษา แปลวา การใช
มือ คือ ฝไมลายมือ ก็คือ วิชาอาชีพนั่นเอง หมายความถึง วิชาเทคนิค ทุกแขนงเพ่ืออาชีพ...เรียนวิทยาศาสตร 
เรียนประวัติศาสตรเรียนปรัชญาเพ่ืออาชีพนั้น มันเปนหัตถศึกษาตามแบบภาษาธรรม คือไมใชทางภาษาวัตถุ 
  ๗) การศึกษาขาดผูนําทางวิญญาณ ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะไววา “ครู” เปนผูเปดประตู
วิญญาณ หรือเปนผูนําวิญญาณของสัตว ใหเดินไปถูกทาง ถาทําไปไมถูกตองตามอุดมคติของครูก็กลายเปนครู
ปลอม ในท่ีสุดก็สูญเสียความเปนปูชนียบุคคล กลายมาเปนลูกจางเหมือนกับท่ีเขาประณามครูบางคน ในท่ีบางแหง
วาไมเปนครู แตเปนเพียงลูกจางท่ีรับจางสอนหนังสือเทานั้น...ครูท่ีละเสียซ่ึงอุดมคติอันนี้ ก็กลายเปนลูกจางในหัวใจ
ไมมีอะไร นอกจากตองการจะรับคาจางหรือเงินเดือนและหนักเขาก็โกงเวลา เอาเปรียบในหนาท่ีการงานของตน
เพราะความเห็นแกตัว เพราะปราศจากปญญาและเมตตา70

๗๑ 
  ๘) การศึกษาไมเขาถึง “บรมธรรม” ทานพุทธทาสภิกขุใหทัศนะไววา การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โลกในสมัยนี้หรือแผนการการศึกษาท้ังหมดของโลกนี้ ไมไดรวมสิ่งท่ีเรียกวา“บรมธรรม” เขาไวดวยไมมีการทําให
เด็ก รูวาเกิดมาทําไม ไมมีหลักสูตรอะไรสอน นั่นคือ การไมรวมเอาเรื่องบรมธรรมเขามาไวในหลักสูตรของ
การศึกษา ยึดถือเปนหลัก Education forSurvival การศึกษาเพ่ือการอยูรอด การอยูรอดท่ีพูดถึงนั้นหมายถึงทาง
วัตถุท้ังนั้น จึงไมเปน“บรมธรรม” ซ่ึงเปนการอยูรอดทางวิญญาณ 

ทุกประเทศท่ีเจริญเติบทางอารยธรรม ทางวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆไดนั้นก็โดยอาศัยการพัฒนาเปน
กลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสูความม่ันคงในทุกดาน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงตรัสวา "การพัฒนาบานเมืองใหเจริญยิ่งข้ึนไปนั้น ยอมตองพัฒนาบุคคลกอน เพราะถาบุคคลอันเปน
องคประกอบของสวนรวมไมไดรับการพัฒนาแลว สวนรวมจะเจริญและม่ันคงไดยากยิ่ง การท่ีบุคคลจะพัฒนาไดก็
ดวยปจจัยประการเดียว คือ การศึกษา การศึกษานั้นแบงเปนสองสวน คือ การศึกษาวิชาการ (Academic 
Learning) สวนหนึ่ง กับการอบรมบมนิสัย (Spiritual Development) ใหเปนผูมีจิตใจใฝดีใฝเจริญ มีปกติ ละอาย
ชั่วกลัวบาปสวนหนึ่ง การพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบถวนท้ังสองสวน เพ่ือใหบุคคลไดมีความรูไวใช
ประกอบการและมีความดีไวเก้ือหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยางใหเปนไปในทางท่ีถูกท่ีควร และอํานวยผลเปน
ประโยชนท่ีพึงประสงค"71

๗๒ 
 พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย เปนสวนหนึ่งของการอาศัยอยูกันเปนสังคม จากการอยู รวมกัน
นี่เอง กอใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ทางสังคม เฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมอันเนื่องกับพฤติกรรมทางสังคมซ่ึงออกมาในรูป
ของระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ วัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ในสังคม72

๗๓ ทางแนวคิดทฤษฎีของนักสังคม
วิทยากลาวถึงพ้ืนฐานการปฏิสัมพันธทางสังคมไว ๓ ประการ คือ  
  ๑) กลุมสังคมจะมีการปฏิสัมพันธโดยการกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

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

๒๕๑๒. 
๗๓ สมเกียรติ ตันสกุล, สังคมวิทยาเบ้ืองตน, (สุราษฏรธานี: มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎรธานี, ๒๕๓๓), หนา ๗๑.  

                                                           



๓๐ 
 

  ๒) ปฏิสัมพันธจะเปนปฏิสัมพันธทุก ๆ ดาน คือ  
 ๒.๑) การปฏิสัมพันธทางกาย  
 ๒.๒) การปฏิสัมพันธทางวาจา  
 ๒.๓) การปฏิสัมพันธทางจิตใจ 

  ๓) กิจกรรมตาง ๆ ท่ีผานการมีปฏิสัมพันธนี้จะกอใหเกิดอารมณความรูสึกข้ึน73

๗๔ 
 จะเห็นไดวาการกระทําระหวางกันเปนสวนหนึ่งกิจกรรมของมนุษยทําใหเกิดการปฏิสัมพันธทุกๆ ทาง 
ท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงกอใหเกิดอารมณความรูสึกของบุคคลอีกฝายหนึ่งเสมอการปฏิสัมพันธทางสังคมของ
มนุษยจากทฤษฎีและแนวคิดของนักสังคมวิทยาในปจจุบัน พบวา การปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางมนุษยกับมนุษย
อยูท่ีการกระทําระหวางกันและโตตอบตอกันดวยสัญลักษณท่ีมีความหมายซ่ึงสามารถจะสื่อสารกันไดโดย ภาษา ซ่ึง
เปนกลไกและตัวกระตุนท่ีสําคัญของมนุษยในการสรางวัฒนธรรมการดํารงชีวิตและพยายามรักษาวัฒนธรรม
เหลานั้น วัฒนธรรมเหลานั้นกอใหเกิดการจัดระเบียบสังคมท่ีมีความสงบเรียบรอยในสังคม มุงใหเกิดความ
เจริญกาวหนา มุงใหทุกคนมีความสุขสบาย” ดังนั้นทุกคนจึงมุงท่ีจะพัฒนา แตเพราะการท่ีทุกคนมุงท่ีจะพัฒนานี้ 
จึงมีทางทําใหเสียได เพราะวามีผูท่ีไมไดมุงใหเกิดความกาวหนาแทจริงรวมอยูดวย หรืออาจเปนวาฝายตรงขาม
นําเอาคํา “พัฒนา” ไปใชดวยก็ได ผูท่ีฉลาดมีไหวพริบดีจึงจะแยกไดวา ใครจะมาพัฒนาให และใครจะมามุงพัฒนา
เพ่ือประโยชนของฝายพวกตัว"๗๕ 
 กลาวไดวา แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ พยายามท่ีอธิบายถึงโอกาส แนวทางและวิธีการตางๆ เพ่ือให
มนุษยเกิดการพัฒนาอยางรอบดานเพ่ือสรางความเจริญใหกับตนเอง ใหกับองคกร และใหกับประเทศเพราะการท่ี
มนุษยจะไดรับการพัฒนานั้นยอมจะตองสอดคลองกับสภาวะแวดลอมท้ังในและนอกองคการหรืออาจจะรวมถึง
ปจจัยทางเทคโนโลยี เครื่องมือท่ีกอใหเกิดการพัฒนามนุษยแทจริงพรอมกับการรับมือจาการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัฒน 
 ๒.๔.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการสรางรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  แบบจําลองหรือรูปแบบ หมายถึง แบบจําลองอยางงายหรือ ยอสวน (Simplified Form) ของ
ปรากฏการณตาง ๆ ท่ีผูเสนอไดศึกษาและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณใหเขาใจไดงายข้ึนหรือใน
บางกรณีอาจจะใชประโยชนในการทํานายปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึน ตลอดจนอาจใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งตอไป 75

๗๖ ดานพูลสุข หิงคานนท กลาววา รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสรางทางความคิด 
องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ท่ีสําคัญของเรื่องท่ีศึกษา 76

๗๗ สวนรุงนภา จิตรโรจนรักษ 
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย ไดแบงข้ันตอนการ
พัฒนารูปแบบเปน ๓ ข้ันตอนคือ  

 ๑) พัฒนารูปแบบเปนการศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักการขอมูลพ้ืนฐาน องคประกอบ สภาพ

๗๔ Homams และ Whyte, อางใน, กาจญนา ไชยพันธุ, กระบวนการกลุม, (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้นติ้ง 
เฮาส, ๒๕๔๙), หนา ๒๖-๒๗. 

๗๕ โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาหนังสือและโฮมเพจ, 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). 
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๓๑ 
 

ปจจุบัน ปญหาและความตองการ รวมถึงการสรางรูปแบบเบื้องตน 
  ๒) ตรวจสอบ ทดสอบรูปแบบ ไดแกความเหมาะสม ความตรง และการยอมรับ เปนการประมวล
ความคิดเห็นจากการตรวจสอบและเปรียบเทียบรูปแบบกับองคประกอบ และภารกิจจริง หรือทดสอบ  
  ๓) ทบทวน ปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหสมบูรณ 77

๗๘ สวนกรรณิกา เจิมเทียนชัย ไดแบงประเภท
ของรูปแบบหรือแบบจําลองเปน ๒ ชนิด ไดแก รูปแบบของสิ่งท่ีเปนรูปธรรมและแบบจําลองของสิ่งท่ีเปนนามธรรม
78

๗๙ Peters, ไดเสนอแนวคิด เก่ียวกับองคการไรรูปแบบ ซ่ึงเปนการเสนอตอจากตําราองคการแหงความเปนเลิศ 
โดยมุงเนนวา องคการไรรูปแบบ เปนองคการทีมีรูปรางท่ีไมแนนอนชัดเจนตายตัว  
 กระบวนการพัฒนาสูองคการแหงความเปนเลิศ การพัฒนาสูองคการแหงความเปนเลิศ สามารถทําได 
๔ ข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ  
  ๑) เปนการรื้อปรับโครงสรางและระบบงานเสียใหม โดยพยายามท่ี จะปรับแตงโครงสราง 
บางสวนหรือการรื้อปรับระบบ กระบวนการทํางานใหมใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาและผูรับบริการมากข้ึน โครงสรางองคการจัดการตอง แปรเปลี่ยนจากองคการแบบสูงสูองคการแบบแนวราบ 
จะทําใหมีความใกลชิดตอลูกคามากข้ึน และมุงสูการลดขนาดขององคการใหเล็กลง โดยพยายามท่ีจะใหเอกชนมา
รับเหมาชวงใน หนวยงานดานอนุกรหรือสํานักงาน และหนวยงานดานท่ีปรึกษาจะเหลือเฉพาะหนวยงานหลักเปน 
สําคัญ  
  ๒) เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานเสียใหมของผูบริหาร และพนักงานใหสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารจะปรับเปลี่ยนสู ภาวะผูนํา มากข้ึน มีการทํางานท่ีคลุกสัมผัสกับ
งานอยางใกลชิด มีสวนรวมและเปน ประชาธิปไตยในการบริหารงาน พนักงานจะมีความรับผิดชอบ มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคมากข้ึน  
  ๓) เปนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและวิทยากรเสียใหม นําเอา ระบบสารสนเทศมาประยุกตใชให
มากข้ึน กลาวคือเทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยทําใหลดข้ันตอน ในการทํางานและชวยทําใหการบริหาร และ
ตัดสินใจถูกตอง รวดเร็วมากข้ึน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี ผูบริหารและพนักงาน ตองมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางดีเยี่ยม เพ่ือพัฒนาองคการ ใหทัดเทียมและเหนือกวาคูแขงตอไป  
  ๔) เปนการกระตุนแรงผลักดันมุงสูความเปนเลิศ ดวยกระบวนการ เปรียบเทียบกับคนเกง ทีมเกง 
เพ่ือหาตัวชีวัด ชี้วัดความเปนเลิศ แลวนํามาพัฒนาองคการของ ตนเองตอไป เปนการใชการเปรียบเทียบ ท้ัง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก79

๘๐ 
  นอกจากนี้ ทาง Keeves ไดแบงประเภทของรูปแบบไว ๔ ประเภท ไดแก  
  ๑) รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เปนรูปแบบเชิงกายภาพสวนใหญใชในดาน
วิทยาศาสตร  
  ๒) รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) คือรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธขององคประกอบ

๗๘ รุงนภา จิตรโรจนรักษ, การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
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) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematic Model) เปนรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธของ
องคประกอบหรือตัวแปรโดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนม วาจะนํามาใชในดานพฤติกรรม
ศาสตรมากข้ึน โดยเฉพาะทางการวัดผลทางการศึกษา  

 ๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) รูปแบบนี้เริ่มมาจากการนําเทคนิค การวิเคราะหแบบเชิง
เสนทาง (Path Analysis) ไปใชในการศึกษาเรื่องเก่ียวกับพันธุศาสตรรูปแบบเชิงสาเหตุนี้ทําใหสามารถศึกษา
รูปแบบเชิงขอความท่ีมีตัวแปรสลับซับซอนได80

๘๑ 
รูปแบบการบริหารการทํางานทุกชนิด สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสิ่งหนึ่งในการทํางานก็คือการบริหารจัดการ 

โดยธรรมชาติของมนุษยจะมีการรวมกลุมกันเพ่ือทํางาน หรือมีการเก่ียวของกันและกันเสมอ เพราะมนุษยไม
สามารถกาวไปสูการบรรลุเปาหมายใหประสบความสําเร็จไดดวยตัวคนเดียว ความหมายของการบริหารคือ
กระบวนการทํางานใหสําเร็จ และบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพโดยบุคคลอ่ืน ผูบริหารอาจแบง
ไดโดยอาศัยพ้ืนฐาน ๒ อยาง คือความแตกตางทางแนวดิ่ง หรือ ความแตกตางทางระดับการบริหาร และความ
แตกตางทางแนวนอนหรือความแตกตางโดยอาศัยเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑) ความแตกตางทางแนวดิ่ง แบงประเภทของผูบริหารตามแนวดิ่งตามระดับการบริหาร ดังนี้ 
    ๑.๑) ผูบริหารระดับสูง (Top Managers) ผูบริหารระดับนี้จะอยูในระดับสูงสุดของสายการ

บังคับบัญชาและรับผิดชอบองคกรโดยรวม 
    ๑.๒) ผูบริหารระดับกลาง (Middle Managers) ผูบริหารระดับนี้จะอยูในระดับกลางของ

สายการบังคับบัญชา และรับผิดชอบหนวยธุรกิจและแผนกงานท่ีสําคัญ 
         ๑.๓) ผูบริหารระดับตน (First-line Managers) ผูบริหารระดับนี้จะอยูในระดับลางสุด มี
หนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินงานประจําวันใหเปนไปอยางราบรื่น 

 ๒) ความแตกตางทางแนวนอน การแบงประเภทของผูบริหารตามแนวนอนเปนการแบงประเภท
ของผูบริหารตามขอบเขตของกิจกรรมและความรับผิดชอบ ไดแก  

 ๒.๑) ผูบริหารท่ัวไป (General Manager)  
 ๒.๒) ผูบริหารตามหนาท่ี (Functional Manager) 
 ๒.๓) ผูบริหารโครงการ (Project Manager)  

  นอกจากนี้แลวผูบริหารงานนั้นยังมีหนาท่ีดังนี้อีกคือ หนาท่ีของผูบริหารตามกระบวนการบริหาร คือ 
๑) การวางแผน (Planning) เปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีเก่ียวของกับการเลือกภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค 
(Objective) และการปฏิบัติ (Actions) พยายามใหบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงตองอาศัยการตัดสินใจและการเลือกแผนการ
ในอนาคต ๒) การจัดองคกร (Organizing) เปนการกําหนดโครงสรางบทบาทของบุคคลเพ่ือใหทํางานในองคกร ๓) 
การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing) เก่ียวของกับการบรรจุ และรักษาบุคลากร และตําแหนงหนาท่ีภายในองคกร ๔) 
การสั่งการหรือการนํา (Directing or Leading) เปนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอบุคคลเพ่ือใหเขาทําประโยชนแก
องคการมีภาวะความเปนผูนํา สามารถจูงใจบุคคลใหปฏิบัติตามความตองการมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร 

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 และการแกไขการทํางาน81

๘๒ 
กลาวไดวา การสรางรูปแบบหรือการพัฒนารูปแบบ เปนแผนท่ีหรือเปนแนวทางสําหรับใชในการระบุ

ประเด็นยอย ๆ ตอการอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือความชัดเจนในรูปของโครงสรางท่ีสัมพันธระหวางกันเชิงเหตุผลซ่ึง
สามารถนําไปพัฒนาหรือบริหารจัดการตอระบบใหเหมาะสมและสอดคลองกับบุคคล องคกร หรือหนวยงานตางๆ 
ท่ีสามารถคาดหวังความสําเร็จหรือความกาวหนาไดในระดับสูง 

๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ใชวาจะมีเพียงการเลือกตั้งเทานั้นท่ี
ประชาชนไดมีโอกาสในสิทธิ หนาท่ีของพลเมืองท่ีดี แตยังมีองคความรูมากมายตามแนวคิดท่ีมีการปกครองในรูปแบบ
ประชาธิปไตย ท่ีบางครั้งประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง รวมท้ังสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคใน
กระบวนการทางการปกครองตาง ๆ ท่ีฝายการเมืองจะตองสงเสริมใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะรวมกันคิด รวมกันติดสินใจ รวมกันสรางประโยชน รวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมท้ัง รวมกันเปนสวนหนึ่ง
ของนโยบายท่ีพรรคการเมืองกําหนดข้ึน และการมีสวนรวมในดานอ่ืน ๆ เปนตน ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวคิดการที
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนดังตอไปนี้ 

 ๒.๕.๑ ความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เปนการกระทําท่ีมีจุดมุงหมาย ท่ีจะเขาไปมีอิทธิพลตอการ
กําหนดนโยบาย การบริหารงานของรัฐ หรือการเลอืกผูนํารัฐบาล และการกระทํานั้นตองเปนการกระทําดวยความ
สมัครใจซ่ึงอาจเปนไปในทางตรงหรือทางออมก็ได”๘๓ และเปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนไปโดยสมัครใจซ่ึงสมาชิกใน
สังคมมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม ในการเลือกผูปกครองประเทศการกําหนดนโยบายสาธารณะ การลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังการติดตามขาวสาร การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเขารวมประชุม การบริจาคเงิน
และการติดตอกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ลักษณะความกระตือรือรนของการเขามีสวนรวมทางการเมืองอาจ
พิจารณาไดจากการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางเปนทางการ การเขียนและกลาวสุนทรพจนการรณรงคหา
เสียงการแขงขันเปนเจาหนาท่ีพรรคหรือเจาหนาท่ีของรัฐแตไมรวมถึงกิจกรรมท่ีไมสมัครใจ เชน การเสียภาษีการ
เปนทหารและหนาท่ีดานตุลาการ 83

๘๔ ทางดาน Milbrath มองวา การมีสวนรวมทางการเมืองวา “เปนความ
ของมนุษยท่ีจะอยูรวมกันในสัมพันธภาพท่ีตองพ่ึงพาอาศัยกัน คือทุกรูปแบบของสังคมมนุษยจะมีการเมืองใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแฝงอยูดวยเสมอ”๘๕ สวน Huntington and Dominguez ไดใหความหมายของการมีสวน
รวมทางการเมืองวาหมายถึงกิจกรรมหรือการกระทําของประชาชน ท่ีตองการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล

๘๒ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, สาธารณบริหารศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
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 
 

โดยท่ีการกระทําเปนไปไดท้ังถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตองตามกฎหมาย ใชกําลังหรือไมใชกําลังท้ังท่ีสําเร็จ
และลมเหลว ท้ังท่ีสมัครใจหรือไมสมัครใจรวมท้ังกิจกรรมเก่ียวกับการเลือก การรวมรณรงคหาเสียงหรือการรวมตัว
กันเพ่ือโนมนาวหรือกดดันตอรัฐบาล ไดแก การประทวง การใชความรุนแรงโดยท่ีเนนการกระทําของประชาชนเอง 
(Autonomous Participation) หรือกิจกรรมเก่ียวกับการปลุกระดมประชาชน (Mobilization Participation)๘๖

สวนทิพาพร พิมพสุทธิ์ ใหความหมายการมีสวนรวมทางการเมือง “หมายถึง การมีสวนรวมในการกระทํา 
(Activity) ของแตละบุคคล ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินนโยบายของรัฐบาล การมีสวนรวมท่ีมาจากแตละบุคคล
โดยตรงตอการตัดสินนโยบายของรัฐบาล เรียกวาการมีสวนรวมโดยตนเอง และการมีสวนรวมซ่ึงมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินนโยบายทางออม เรียกวา การมีสวนรวมโดยการถูกระดม”๘๗นอกจากนี้ทางดาน สิทธิพันธ พุทธหุน ระบุวา 
การเขามีสวนรวมทางการเมืองวา “เปนกิจกรรมท่ีราษฎรโดยสวนตัวมุงท่ีจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในนโยบาย
ของรัฐบาล”๘๘ 
  นอกจากนี้ Myon Weiner ไดใหความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองไว ๑๐ ประการ ดังนี้  
  ๑) การมีสวนรวมหมายถึง การกระทําในการสนับสนุนหรือการกระทําในการเรียกรองกับผูนําของ
รัฐบาลในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและเผด็จการก็ได เชน การออกเสียงประชามติ 
   ๒) การมีสวนรวมหมายถึง ความพยายามท่ีสําเร็จในการสรางผลกระทบตอการดําเนินการของ
รัฐบาลหรือ การเลือกผูนํารัฐบาล    
  ๓) การมีสวนรวมหมายถึง การกระทําหรือกิจกรรมทางการเมืองท่ีกําหนดไวในตัวบทกฎหมาย 
เชน การออกเสียงเลือกตั้ง การยื่นขอเรียกรอง การวิ่งเตนในเรื่องตาง ๆ ท่ีเปนไปตามกฎหมาย ซ่ึงการกระทํา
เหลานี้จะตองไมขัดกฎหมาย 
  ๔) การมีสวนรวมหมายถึงการใชสิทธิเลือกตัวแทนเขาไปใชอํานาจแทนตัวเองในระบอบ 
ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน 
  ๕) การมีสวนรวม หมายถึง ความรูสึกแปลกแยกหรือแปลกปลอม หรือตีตนออกจากระบบ
การเมืองเนื่องจากการถูกกีดกันไมใหเขาไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวม 
  ๖) การมีสวนรวม หมายถึงการกระทําท่ีตื่นตัวทางการเมือง ซ่ึงการกระทํายังหมายรวมไปถึงการ
พูดคุยถกเถียงปญหาทางการเมืองหรือพวกท่ีสนใจขาวสารทางการเมืองในสื่อสารมวลชน ไมจําเปนจะตองอยูในรูป
ของการใชสิทธิเลือกตั้งเสมอไป 
  ๗) การมีสวนรวมทางการเมืองนั้นเปนกิจกรรมทางการเมืองทุกชนิดท้ังแบบท่ีใชความรุนแรงและ
ไมใชความรุนแรง 
  ๘) การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมท่ีมองวาตองมีจุดมุงหมายท่ี
จะมีอิทธิพลตอผูนําทางการเมือง มีอิทธิพลตอการปฏิบัติการและดําเนินการของขาราชการดวย 
  ๙) การมีสวนรวมบางคนก็มองเพียงการกระทําท่ีจะมีผลตอการดําเนินการทางการเมืองระดับชาติ
เทานั้น แตท่ีจริงก็รวมถึงการดําเนินการท่ีมีผลตอการเมืองทองถ่ินและระดับชาติ 

  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 
หนวยท่ี ๖,(นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หนา ๔๒๐.  

๘๘ สิทธิพันธ พุทธหุน, ทางเลือกของมวลประชา, (กรงุเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๗), หนา ๕. 

                                                           



๓๕ 
 

  ๑๐) การมีสวนรวมทางการเมืองดูท่ีการปฏิบัติทางการเมืองและเปนกิจกรรมทุกชนิดท่ีเปน
การเมือง88

๘๙ 
 กลาวไดวา การเขามีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมตาง ๆตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคม
การเมืองท่ีจะเลือกกระทําซ่ึงมีจุดมุงหมายท้ังทางตรงและทางออมท่ีตองการมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การ
ดําเนินงานของรัฐบาลไมวาจะเปนระดับทองถ่ินหรือในระดับชาติก็ตาม ซ่ึงการกระทํานั้นอาจผิดกฎหมาย หรือ
ถูกตองตามกฎหมาย อาจใชความรุนแรงหรือไมใชความรุนแรง สําเร็จผลหรือไม หรือการกระทําโดยความสํานึก
หรือถูกชักจูงระดมพลังก็ได89

๙๐ 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมมี ๕ ทฤษฎี ซ่ึงทางดานอาจารย อคิน รพีพัฒน 9 0

๙๑ ทานไดจําแนกสรุป
ไวดังนี้ 
  ๑. ทฤษฎีการเกล้ียกลอมมวลชน (Mass Persuasion) 
  Maslow กลาววา การเกลี้ยกลอม หมายถึง การใชคําพูดหรือการเขียน เพ่ือมุงใหเกิดความ
เชื่อถือและการกระทํา ซ่ึงการ เกลี้ยกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติงานและถาจะให 
เกิดผลดีผูเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ยกลอม โดยเฉพาะในเรื่อง ความ
ตองการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกวาสําดับข้ัน ความตองการ (hierarchy of needs) คือ ความ
ตองการของคนจะเปนไปตามสําดับจาก นอยไปมาก มีท้ังหมด ๕ ระดับ ดังนี้ 
   ๑.๑ ความตองการทางดานสรีระวิทยา (physiological needs) เปนความตองการ ข้ัน
พ้ืนฐานของมนุษย (survival needร) ไดแก ความตองการทางตานอาหาร ยา เครื่องนงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษา
โรค และความตองการทางเพศ 
   ๑.๒ ความตองการความม่ันคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ไดแก 
ความตองการท่ีอยูอาศัยอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย หรือถูก ขโมยทรัพยสิน หรือความม่ันคง
ในการทํางานและการมีชีวิตอยูอยางม่ันคงในสังคม 
   ๑.๓ ความตองการทางดานสังคม (social needs) ไตแก ความตองการความรัก ความ
ตองการท่ีจะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 
   ๑.๔ ความตองการท่ีจะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) ไตแก ความภาคภูมิใจ 
ความตองการดีเดนในเรื่องหนึ่งท่ีจะใหไตรับการยกยองจากบุคคลอ่ืน ความตองการ ตานนี้เปนความตองการ
ระดับสูงท่ีเก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความความสามารถ และความสําคัญของบุคคล 
   ๑.๕ ความตองการความสําเร็จแหงตน (self-actualization needs) เปนความ ตองการใน
ระบบสูงสุด ท่ีอยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิด ของตนเองเพ่ือจะพัฒนาตนเองใหดี

๘๙ Myon Weiner, อางใน นรนิติ เศรษฐบุตร, แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง, (เอกสารประกอบการประชุม 
สัมมนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน, 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 
 

ท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดความตองการนี้จึงเปนความตองการ พิเศษของบุคคลท่ีจะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองใหเปน
แนวทางท่ีดีท่ีสุด 
  ๒. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National Morale) 
  คนเรามีความตองการทางกายและใจถาคนมีขวัญดีพอ ผลของการทํางานจะสูง ตามไปดวย แดถา
ขวัญไมดีผลงานก็ต่ําไปดวย ท้ังนี้เนื่องจากวาขวัญเปนสถานการณทาง จิตใจท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมดาง ๆ 
นั่นเอง การจะสรางขวัญใหดีตองพยายามสราง ทัศนคติท่ีดีตอผูรวมงาน เชน การไมเอารัดเอาเปรียบ การให
ขอเท็จจริงเก่ียวกับงาน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน และเม่ือใดก็ตามถาคนทํางานมีขวัญดีจะ เกิด
สํานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแกหนวยงานท้ังในสวนท่ีเปนขวัญสวนบุคคล และขวัญของกลุม ดังนั้น จะ
เปนไปไดวาขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญท่ีดียอมเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
ไดเชนกัน 
  ๓. ทฤษฎีสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) 
  ปจจัยประการหนึ่งท่ีนําสูการมีสวนรวมคือ การสรางความรูสึกชาตินิยมให เกิดข้ึน หมายถึง 
ความรูสึกเปนตัวของตัวเองท่ีจะอุทิศหรือ เนนคานิยมเรื่องผลประโยชน สวนรวมของชาติ มีความพอใจในชาติของ
ตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันตอ ทองถ่ิน 
 
 ๒.๕.๒ รูปแบบความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
 รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนท่ีจะแสดงออกซ่ึงอํานาจสูงสุดท่ีตนมีอยูได ๕ ทาง
ดังนี้ คือ 
  ๑. การออกเสียงเลือกตั้ง (Election) เปนการแสดงออกซ่ึงอํานาจของประชาชนสามารถจะเลือก
รัฐบาลคือผูท่ีจะดําเนินงานของรัฐการเลือกตั้งท่ีใชหลักการเสมอภาคใหประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งท่ัวไป
โดยไมมีขอจํากัดทางเพศ ทางทรัพยสมบัติหรือทางชาติตระกูล เรียกวาUniversal Suffrage จึงจะถือวาเปน 
ประชาธิปไตยท่ีแทจริง ในอดีตนั้นการตอสูเพ่ือ Universal Suffrage เปนไปอยางดุเดือดและขมข่ืน กวาท่ีคนจนผู
ไมมีท่ีดินหรือสตรีจะมีสิทธิในการเลือกตั้ง 
  ๒. การออกเสียงประชามติ(Referendum) คือ อํานาจท่ีประชาชนมีอยูในการตัดสินใจในปญหา
ตาง ๆ ของรัฐตามเจตจํานงของตน สวนใหญในทางปฏิบัติมักจะเปนเรื่องท่ีกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ เชน การจะ
ยอมรับรางรัฐธรรมนูญท่ียกรางข้ึนใหมท้ังฉบับ หรือขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตอนใดตอนหนึ่งหรือไมการ
ลงคะแนนเสียงก็ไมซับซอนแตอยางใด คือเพียงแคโหวตวา Yes หรือ No เทานั้นเอง ท่ีมาของการออกเสียง
ประชามตินี้มาจากสวิตเซอรแลนดท่ีเนนเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ และพบในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส 
ออสเตรเลีย เปนตน ใหประชาชนออกเสียงประชามติรับรองหรือไมรับรองการแกไขรัฐธรรมนูญ 
  ๓ . ประชาชนมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย (Initiative) ตามหลักประชาธิปไตยโดยท่ัวไปแลว
ประชาชนมักจะใชอํานาจอธิปไตยในการรางกฎหมายผานทางฝายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภาแตประชาชนก็มีสิทธิท่ีจะ
แสดงอํานาจอธิปไตยในการเสนอรางกฎหมายเองได ซ่ึงในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพ.ศ. ๒๕๔๐ ก็
รับรองสิทธิและอํานาจนี้อยางแจงชัด ในมาตรา ๑๗๐ บัญญัติไวใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิ
เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายได แตเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพของ
ชนชาวไทย และแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเทานั้น (ท้ังนี้ ตองมีราง พรบ. เสนอมาดวย) เปนการใหประชาชนมี
สวนรวมในการปกครองมากยิ่งข้ึนกวาการเลือกตั้งท่ัวไปแตเดิม 



๓๗ 
 

  ๔. ประชาชนสามารถตัดสินปญหาสําคัญเก่ียวกับนโยบายรัฐ (Plebiscite) ท่ีมาของPlebiscite 
นั้นมีประวัติมาจากสาธารณรัฐโรมัน (กอนสมัยท่ีจะเปนจักรวรรดิโรมัน) นั้นมีการแบงประชาชนชาวโรมันเปนสอง
ชั้นคือพวกพาตริเชียน (Patricians) เปนพวกผูดี กับพวกพเลเบียน(Plebeians) เปนพวกไพรคลายกับการแบงชน
ชั้นของเมืองไทยในสมัยโบราณท่ีมีสิทธิในสังคมแตกตางกันดังนั้นกรณีการลงคะแนนเสียงท่ีใหพวกไพรลงคะแนน
ดวยจะเปนเรื่องสําคัญระดับชาติทีเดียวในทางปฏิบัติเม่ือรัฐบาลมีปญหาระดับนโยบายท่ีไมสามารถตัดสินใจไดเอง
เนื่องจากอาจจะเกิดผลกระทบอยางใหญหลวงในสังคม เชน การท่ีจะเลิกจําหนายสุราหรือการท่ีจะเปดใหมีโสเภณี
หรือบอนการพนันอยางเปดเผย ถูกตองตามกฎหมาย รัฐบาลจําเปนตองใหประชาชนตัดสินใจกันเองโดยตรง ซ่ึง
การลงคะแนนเสียงก็คือ Yes หรือ No นั่นเองสําหรับการใชศัพทระหวาง ( Referendum ) กับ ( Plebiscite ) 
ปจจุบันมักใชแทนกันม่ัวไปหมดเนื่องจากคนท่ัวไป ไมทราบประวัติความเปนมาของคําศัพทท้ังสองดังกลาว 
  ๕. ประชาชนสามารถเปลี่ยนผูดํารงตําแหนงหนาท่ีสําคัญของรัฐบาลได (Recall) การแสดงออก
ซ่ึงอํานาจอธิปไตยของประชาชนท่ีสามารถมีสิทธิออกเสียงถอดถอนเจาหนาท่ีตําแหนงตาง ๆ ซ่ึงไดมาโดยการ
เลือกตั้ง (ไมใชการแตงตั้ง) เปนการย้ําเนนถึงหลักการวาเม่ือประชาชนเลือกตั้งเขามาไดประชาชนก็สามารถท่ีจะ
ปลดหรือถอดถอนไดเชนกัน 91

๙๒ทางดานสิทธิพันธ พุทธหุน ไดแบงรูปแบบการมี สวนรวมทางการเมืองซ่ึงจําแนก
แบบตาง ๆ ตามพฤติกรรมของการเขามีสวนรวมออกเปน ๕ รูปแบบดังตอไปนี้ 
   ๑. กิจกรรมการเลือกต้ังรวมท้ังการออกเสียงลงคะแนน การใหความชวยเหลือในการรณรงค
หาเสียงและการทํางานเลือกตั้งดวย 
   ๒. การลอบบี้ หมายถึง การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลพยามติดตอกับเจาหนาท่ีรัฐหรือผูนําทาง
การเมืองโดยหาทางท่ีจะมีอิทธิพลตอการตัดสินกําหนดนโยบายของรัฐบาลโดยการใหขอมูลตาง ๆ เพ่ือ
ผลประโยชนตอกลุมบุคคล หรือเพ่ือประโยชนของสวนรวม      
   ๓ . กิจกรรมองคกร หมายถึงการเขามีสวนรวมของสมาชิกหรือเจาหนาท่ีในองคกรท่ี
แสดงออกโดยมีจุดมุงหมายเขาไปมีอิทธิพลในประเด็นท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนเฉพาะอยางหรือประเด็นท่ี
เก่ียวของกับประโยชนสาธารณะ  
   ๔. การติดตอ หมายถึง การเขาหาหรือการติดตอกับเจาหนาท่ีของรัฐบาลหรือขาราชการเปน
การสวนตัวโดยปกติจะหวังผลประโยชนเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุมเล็ก ๆ  
   ๕. การใชกําลังรุนแรง หมายถึง การพยายามใชกําลังท่ีรุนแรงเพ่ือสรางผลกระทบตอการ
ตัดสินนโยบายของรัฐบาล โดยการทํารายรางกายหรือทําลายทรัพยสิน การกระทําการใชกําลังรุนแรงกระทําโดย
มุงหวังท่ีจะเปลี่ยนแปลงผูนําทางการเมือง เชน การทํารัฐประหาร การลอบสังหารผูนําทางการเมือง สราง
ผลกระทบตอนโยบายรัฐ การจลาจล หรือมุงท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองท้ังหมด เชน การทําการปฏิวัต9ิ2

๙๓ 
พรศักดิ์ ผองแผว ไดใหนิยามแนวความคิดในรูปแบบกิจกรรมทางการเมืองไว ๖ ประเภท  
    ๑. การรองเรียนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร 
     ๒. รวมเดินขบวนในการเมือง 
     ๓. ติดโปสเตอรชวยหาเสียง 
     ๔. สนับสนุนใหญาติมิตรสมัครรับเลือกตั้ง 

๙๒โกวิท วงศสุรวัฒน, พ้ืนฐานรัฐศาสตรกับการเมืองในศตวรรษท่ี ๒๑, (นครปฐม: โรงพิมพสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรมกําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน, ๒๕๔๖), หนา ๓๑. 

๙๓อางแลว, ทางเลือกมวลประชา, หนา ๑๓-๑๕.     

                                                           



๓๘ 
 

     ๕. เปนหัวคะแนน 
     ๖. เคยสมัครรับเลือกตั้ง93

๙๔ 
  การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากร
ของชุมชน อันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของ
ตน และไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา นอกจากนี้การมีสวนรวมทางการเมืองยังเปนการเปลี่ยนแปลงกลไกการ
พัฒนา โดยรัฐ มาเปนการพัฒนาท่ีประชาชนมีบทบาทหลัก โดยมีการกระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลาง
มาสูสวนภูมิภาค ท้ังนี้เพ่ือใหภูมิภาคเปนเอกเทศ ใหมีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจตอรองในการ
จัดการทรัพยากร โดยใหอยูมาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได ฉะนั้น การมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเปนฝายตัดสินใจกําหนดปญหาความตองการของตนเองอยางแทจริง 
ซ่ึงเปนการเสริมพลังอํานาจใหแกประชาชน/กลุม/องคกรชุมชนใหสามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากร การตัดสินใจ และการควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆ ในชุมชนมากกวาท่ีจะเปนฝายตั้งรับ นอกจากนี้การมี
สวนรวมของประชาชนยังสามารถกําหนดการดํารงชีวิตไดดวยตนเองใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนตามความจําเปนอยาง
มีศักดิ์ศรี และสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในดานภูมิปญญา ทักษะ ความรู ความสามารถและ
การจัดการและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได94

๙๕ 
  ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมยึดหลักพ้ืนฐานวา “ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชน
สามารถใชอํานาจไดเสมอ แมวาไดมอบอํานาจใหกับผูแทนของประชาชนไปใชในฐานะท่ีเปนตัวแทนก็ตาม แต
ประชาชนก็สามารถเฝาดู ตรวจสอบ ควบคุมและแทรกแซงการทําหนาท่ีของตัวแทนของประชาชนไดเสมอ” ซ่ึง
การมีสวนรวมทางการเมืองแบงออกไดเปน ๔ ลักษณะ คือ 
   ๑) การเรียกอํานาจคืนโดยการถอดถอน/ปลดออกจากตําแหนง เปนการควบคุมการใชอํานาจ
ของผูแทนของประชาชนในการดํารงตําแหนงทางการเมืองแทนประชาชน ถาหากผูแทนของประชาชนใชอํานาจใน
ฐานะ “ตัวแทน” มิใชเปนไปเพ่ือหลักการท่ีถูกตองหรือเพ่ือผลประโยชนสวนรวมท่ีแทจริง กลับเปนการใชอํานาจ
โดยมิชอบ มีการทุจริตหรือกระทําเพ่ือประโยชนสวนตัวเปนหลัก ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย สามารถ
เรียกรองอํานาจท่ีไดมอบไปนั้นคืนกลับมาโดยการถอดถอน/ปลดออกจากตําแหนงได 
   ๒) การริเริ่มเสนอแนะ เปนการทดแทนการทําหนาท่ีของผูแทนของประชาชนหรือเปนการเสริม
การทําหนาท่ีของตัวแทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบาย รางกฎหมาย รวมท้ังมาตรการใหมๆ เอง
ได หากวาตัวแทนของประชาชนไมเสนอหรือเสนอแลวไมตรงกับกับความตองการของประชาชน 
   ๓) การประชาพิจารณ เปนการแสดงออกของประชาชนในการเฝาดู รวมท้ังตรวจสอบและ
ควบคุมการทํางานของตัวแทนประชาชน ในกรณีท่ีฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหารเตรียมออกกฎหมายหรือกําหนด
นโยบายหรือมาตรการใดๆก็ตาม อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูหรือสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนใน
ฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถท่ีจะเรียกรองใหมีการชี้แจงขอเท็จจริงและผลดีผลเสีย กอนออกหรือบังคับใช
กฎหมาย นโยบายหรือมาตรการนั้นๆ 

๙๔ วรรณธรรม กาญจนสุ วรรณ , วัฒนธรรมทางการเมื องกั บการมี ส วนรวมทางการเมื อง, (นนทบุ รี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หนา ๔๒๖.  

๙๕ จันทนา สุทธิจารี, การมีสวนรวมของประชาชนในการเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวีเจ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔), หนา ๔๑๐. 

                                                           



๓๙ 
 

   ๔) การแสดงประชามติ ประชาชนสามารถแสดงประชามติได ในสวนท่ีเก่ียวกับนโยบายสําคัญ
หรือการออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางมาก เชน การรับ
รางรัฐธรรมนูญ การข้ึนภาษี การสรางเข่ือนหรือโรงไฟฟา เปนตน ประชาชนในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตย 
สามารถเรียกรองใหรัฐรับฟงมติของประชาชนเสียกอนท่ีจะตรากฎหมาย หรือดําเนินการสําคัญๆ โดยการจัดใหมี
การลงประชามติเพ่ือถามความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญ อันจะเปนการตัดสินใจข้ันสุดทาย95

๙๖ 

๒.๖ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   
 แนวคิด ทฤษฎีประชาธิปไตยมีความเชื่อพ้ืนฐานวา การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองท่ี
มีอํานาจอธิปไตยสูงสุด ไดแก อํานาจทางนิติบัญญัติ อํานาจทางบริหารและอํานาจทางตุลาการ ซึ่งเปนอํานาจ
ของปวงชนท้ังประเทศ ประชาธิปไตยจึงมีความเก่ียวของกับประชาชนในดานการจัดระเบียบการจัดการปกครอง
ประเทศ และวิถีชีวิตในการดํารงอยูรวมกันอยางยอมรับสิทธิ เสรีภาพ ความสําคัญและประโยชนซึ่งกันและกัน 
โดยอาศัยกระบวนการเลือกตั้ง โดยเลือกผูแทนเขาไปทําหนาท่ีรักษาผลประโยชนและใชอํานาจทางการเมืองแทน 
ซ่ึงหมายถึง ความสามารถท่ีจะกําหนดและบังคับใชสิทธิและหนาท่ีไดอยางถูกตอง ชอบธรรม ตามอุดมการณ
ประชาธิปไตยท่ีประกอบดวยหลักการสําคัญ  
 ๒.๖.๑ หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   ๑. หลักท่ีถือวาประชาชนเปนแหลงท่ีเกิดและเปนเจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
   ๒. หลักการในการมีสวนรวมของประชาชน 
   ๓. การใชหลักเหตุผล 
   ๔. หลักการปกครองโดยเสียงขางมากโดยไมละเมิดสิทธิของฝายขางนอย 
   ๕. กฎหมายหรือหลักนิติธรรม 
   ๖. หลักความเสมอภาค96

๙๗ 
   ๗. หลักการปกครองเพ่ือประโยชนของประชาชน 
   ๘. รัฐบาลมีอํานาจจํากัดและจําเปน โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   ๙. หลักการประนีประนอม กลาวคือ พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง97

๙๘ 
  สวน ซิกมันด นอยมันน (Sigmund Neumann) ไดใหหลักการประชาธิปไตย 
ไว ๑๐ ประการ คือ 
  ๑. อํานาจอธิปไตย  (อํานาจสูงสุด) มาจากราษฎร เปนของปวงชนหรือมหาชน 
  ๒. ข้ันตอนเลือกผูนําเปนไปโดยเสรี 
  ๓. ผูนํามีความรับผิดชอบ 

๙๖ บุญเสริม นาคสาร, การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน: ผลในทางปฏิบัติเมื่อครบรอบหกปของการ
ปฏิรูปการเมือง, [ออนไลน], แหลงขอมูล: http://www.pub-law.net/article/ac060347a.htm [สืบคนเมื่อ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๗]. 

๙๗ จรูญ สุภาพ, ระบบการเมืองเปรียบเทียบ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพวัฒนพานิช, ๒๕๓๕), หนา ๕๓. 
๙๘ โรง เรี ยน กันท รารมณ , ป ระ วั ติ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย , [ออน ไลน ], แห ล งข อมู ล : 

http://www.kr.ac.th/ebook/saiyud/b๑.htm [สืบคนเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗]. 
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๔๐ 
 

  ๔. ระบอบความเสมอภาค (ของราษฎรโดยกฎหมาย) ยอมรับ 
  ๕. สนับสนุนพรรคการเมืองมีมากกวาหนึ่งพรรค 
  ๖. พึงเนนความหลากหลายในชีวิตประจําวัน 
  ๗. ไมกีดกันกลุมสําคัญๆจากการมีสวนรวมในการบริหารการปกครอง 
  ๘. สงเสริมครรลองทัศนคติแบบประชาธิปไตย 
  ๙. ใหสํานึกในความเปนพลเมืองดี 
  ๑๐. เนนความเชื่อม่ันในความดีของมนุษย98

๙๙ 

 Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมนี ไดใหคํานิยามวา “การเมือง” หมายถึง “การตอสูเพ่ือให
ไดมาซ่ึงอํานาจ เพ่ือแบงสรรอํานาจหนาท่ีระหวางบุคคล หรือกลุมบุคคล หรือระหวางสวนยอย ๆ ภายในรัฐ”๑๐๐ 
ทางดาน Harold Lasswell ไดใหคํานิยามไววา “การเมือง” คือ “การศึกษาวาใครไดอะไร เม่ือไรและอยางไร เขา
เนนถึงประโยชนท่ีบุคคลจะไดรับตลอดถึงเวลาและวิธีการท่ีไดมาซ่ึงประโยชนนั้น โดยเหตุผลท่ีวา ทรัพยากรมีอยู
อยางจํากัดมักจะไมสามารถสนองความตองการของมนุษยไดทุกคน ทุกกลุมอยางท่ัวถึงพรอม ๆ กัน การกําหนด
วิธีการท่ีจะใหบุคคลไดมาซ่ึงทรัพยากรตาง ๆ อันจํากัดนั้นจึงเปนเรื่องของการเมือง”๑๐๑ Robert A. Dahl ไดใหคํา
นิยามไววา “การเมือง คือ “ความสัมพันธของมนุษยท่ีเก่ียวกับอํานาจปกครอง เขาเนนท่ีอํานาจและการปกครอง 
โดยมิไดคํานึงวาสิ่งเหลานี้จะอยูในสภาพเชนไร ถามีองคกรมีอํานาจบังคับบัญชา มีกฎระเบียบในการดําเนินงานอยาง
มีระบบ ก็จัดเปนระบบการเมืองทั้งนั ้น เขานับเอาองคการทางศาสนา สหภาพแรงงาน และกิจการของ
เอกชน เปนการเมืองดวย”๑๐๒ นอกจากนี้ Dillon ไดใหคํานิยามไววา “การเมือง คือ พฤติกรรมของมนุษยในสวน
ท่ีเก่ียวของกับการปกครอง คือในเรื่องการสถาปนารัฐและการตั้งรัฐบาลข้ึนมา”๑๐๓ เขาเนนเรื่องการจัดองคการ
ทางการเมือง คือการรวมตัวของมนุษยใหเกิดโครงสรางทางการเมือง เชน รวมกันจัดต้ังเปนรัฐ เปนพรรคการเมือง 
เปนกลุมผลประโยชน เปนตน สวน O.V.Key ไดใหคํานิยามไววา “การเมือง คือ ความสัมพันธของมนุษยในเรื่อง
การบังคับบัญชาและถูกบังคับบัญชา การควบคุมและถูกควบคุม การเปนผูปกครองและถูกปกครอง”๑๐๔ ซ่ึง 
Easton ยังมองวา “การเมือง เปนการใชอํานาจหนาท่ีในการจัดสรรท่ีมีคุณคาสําหรับสังคมซ่ึงอยูในแนวเดียวกันกับ
กระบวนการวางนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายนั้น”๑๐๕ และ S.S. Wolin ไดใหความหมายของการเมืองไววา 
การเมืองมีลักษณะสําคัญ ๓ ประการ คือ 
  ๑. การเมือง เปนกิจกรรมท่ีแสวงหาผลประโยชนดวยการแขงขันกันระดับบุคคลตอบุคคล กลุมบุคคล
ตอกลุมบุคคล และสังคมตอสังคม 

๙๙ Sigmund Neumann, อ า งใน  ส งบ  เช้ื อท อง, รั ฐศ าสต ร ต ามแน วพุ ท ธ , [ออน ไลน ], แห ล งข อมู 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 เปนกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในสภาพท่ี
คอนขางขาดแคลน 
  ๓. การเมือง เปนกิจกรรมซึ่งเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชนอันมีผลสะทอนตอคนหมูมาก
105

๑๐๖ 
  แนวคิดของระบบประชาธิปไตยมีฐานมาจากความเชื่อในเรื่องธรรมชาติของมนุษยท่ีเกิดมาพรอมกับ
ความมีเหตุผล มีเสรีภาพ และมีความเทาเทียมเสมอภาคกัน การปกครองในสังคมจึงควรสนองธรรมชาติของมนุษย
ดังกลาว ซารตอรี่ (Sartori) ไดระบุวา หลักการสําคัญของประชาธิปไตยมี ๒ ประการคือ  ๑ ) การยึดม่ัน
ความสําคัญของบุคคลท้ังในดานความเสมอภาค สิทธิ และเสรีภาพของมนุษย และ ๒) การเคารพหลักนิติธรรม106

๑๐๗ 
และประเวศ วะสี กลาววา ประชาธิปไตยมีฐานอยูท่ีการเคารพความเปนมนุษยของคนอ่ืน หรือของคนทุกคน ดวย
ความเชื่อในคุณคาของความเปนมนุษยของคนทุกคนวาทุกคนมีคุณคามีศักยภาพท่ีจะเรียนรู มีอิสรภาพ มีความรัก 
ความเอ้ืออาทรตอกัน และรวมมือกันในการพัฒนาสังคมใหเกิดความถูกตอง เกิดประโยชนสุขตอทุกคน 107

๑๐๘ เสนห 
จามริก และไพบูลย วัฒนศิริธรรม 108

๑๐๙ เห็นวา เกณฑคุณคาสากลของสังคมท่ีเปนประชาธิปไตยนั้นคือ “การมี
อิสรภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ”และเกณฑคุณคาของสังคมไทยจะตองมี “ความสุจริต ถูกตองและ
ความรับผิดชอบ” ผนวกเขาไปดวย โดยเสนอใหสังคมไทยใชความพยายามในการสรางเสริมใหกลายเปนวัฒนธรรม
หรือเปนแบบอยางของการดําเนินชีวิตท่ีเนนอิสรภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ สุจริตถูกตอง และมีความรับผิดชอบ 
โดยมีความเขาใจถึงความหมายของแตละประการดังนี้ 
  อิสรภาพ ความมีเสรีภาพในการดําเนินชีวิต การพูด การเขียน อยางเปนอิสระ โดยไมไปละเมิด
เสรีภาพของผูอ่ืน มีความเปนตัวของตัวเอง ไมอยูภายใตอาณัติของผูมีอิทธิพลใด ๆ 
  เสมอภาค ความเทาเทียมกันในฐานะประชาชนในสังคม ใหความสําคัญตอคนทุกๆ คนในฐานะหนวย
หนึ่งอยางเทาเทียม มีสิทธิในการปกครองและสิทธิตาง ๆ ในการแสดงออกหนึ่งคนหนึ่งเสียงไมมีใครมากกวาใคร 
  ภราดรภาพ ความเปนพ่ีนอง ความเปนเพ่ือนพองนองพ่ี มีจิตใจเก้ือกูล เห็นอกเห็นใจ สนับสนุน
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
  ความสุจริตถูกตอง การดําเนินชีวิตและหนาท่ีการงานอยางตรงไปตรงมา ไมนําประโยชนตาง ๆ เขา
ตนเองและพวกพอง มีสัมมาอาชีวะ 
  ความรับผิดชอบ การรูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง ดูแลเอาใจใสในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
รับผิดชอบในการทําใหเกิดผลสําเร็จลุลวงตามหนาท่ีและบทบาทท่ีไดรับ 
  นอกจากนี้ อมร รักษาสัตย และคณะไดใหลักษณะสําคัญของประชาธิปไตยในแงของหลักการและ
อุดมการณไว ๑๔ ขอดังนี้ 
  ๑) ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย เปนผูทรงอํานาจสูงสุด 
  ๒) รัฐบาลไดอํานาจมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน  

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, การพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพหมอ

ชาวบาน, ๒๕๓๗), หนา ๒๓. 
๑๐๙ ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, อางใน, สถาบันพระปกเกลา, แผนพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), หนา ๑๐. 

                                                           



๔๒ 
 

  ๓) ประเทศขนาดใหญในปจจุบันนิยมใชประชาธิปไตยทางออมจะตองมีการเลือกตั้ง ผูแทนและ
พนักงานของรัฐอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยประชาชนสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดอยางอิสระ 
  ๔) สถาบันทางการเมืองท่ีทําหนาท่ีตัดสินใจทางการเมืองหรือวางนโยบายสาธารณะตองตั้งข้ึน
ดวยวิธีทางแหงการแขงขันเพ่ือไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชน 
  ๕) ประชาชนตองมีสวนรวมในการปกครองประเทศตลอดเวลา ผานกลไกตาง ๆหรือใชสิทธิท่ีจะ
แสดงบทบาทตาง ๆ ไดโดยตรง  
  ๖) รัฐบาลตองรับผิดชอบตอประชาชนประชาชนมีสิทธิติชมควบคุมการทํางานของรัฐบาล
ตลอดเวลาและมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการท่ีกําหนดไว 
  ๗) อํานาจในการปกครองประเทศตองไมอยูในกํามือของคนคนเดียวหรือกลุมเดียวตองมีการแบง
อํานาจปกครองประเทศอยางนอยในระดับหนึ่ง 
  ๘) รัฐบาลตองมีอํานาจจํากัด มีการแบงและกระจายอํานาจมีการตรวจสอบและถวงดุลหรือคาน
อํานาจซ่ึงกันและกัน 
  ๙) หนาท่ีหลักของรัฐบาลคือการสงเสริมปจเจกชน เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ ของ
ประชาชน 
  ๑๐) การตัดสินใจสําคัญตองเปนไปตามเสียงฝายขางมากโดยคํานึงถึงสิทธิของฝายขางนอย  
  ๑๑) ประชาชนมีความเสมอภาคกันในดานตาง ๆ โดยเฉพาะความเสมอภาคในสายตาของ
กฎหมาย และความมีโอกาสเทาเทียมกันในดานตาง ๆ ทุกคนมีศักดิ์ศรีและไมมีใครมีอภิสิทธิ์เหนือผูอ่ืน 
  ๑๒) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตาง ๆ อยางกวางขวางโดยรัฐบาลใหหลักประกัน และคุมครองการ
ใชสิทธิเสรีภาพนั้นอยางนอยในสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
  ๑๓) ประชาชนตองมีอิสระในการพูด การพิมพ การแสดงความคิดเห็น การรวมชุมนุม การตั้ง
พรรคการเมืองเพ่ือใหสามารถมีสวนรวมในการปกครองประเทศไดจริง และอยางมีขอมูล ขาวสาร 
  ๑๔) รัฐบาลตองใชหลักการปกครองโดยกฎหมาย หรือหลักเนติธรรม ไมใชอํานาจตามอําเภอใจ 
เชน บุคคลจะถูกจับกุมคุมขังหรือถูกลงโทษไดก็เฉพาะเม่ือมีกฎหมายกําหนดวามี ความผิดและจะตองไดรับการ
พิจารณาโดยรวดเร็วเปดเผยโดยคณะตุลาการท่ีไมลําเอียง ฯลฯ109

๑๑๐ 
 ๒.๖.๒ รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น มีอยูท้ังหมด ๓ รูปแบบ110

๑๑๑ คือ  
  ๑. รูปแบบรัฐสภา ซ่ึงเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาเปนผูบริหาร โดย
คัดเลือกผูแทนเขาไปในรัฐสภา ในรัฐสภามีสองสภาท่ีตองทํางานและประชุมรวมกันเพ่ือหาขอสรุป โดยมีสภา
ผูแทนราษฎร เลือกมาจากประชาชนเสียงขางมาก เพ่ือทําการบริหารประเทศ เสนอรางกฎหมาย และในรัฐสภาจะ
มีวุฒิสภา ซ่ึงมาจากการแตงตั้ง โดยท่ีจะเลือกผูท่ีทรงคุณวุฒิ หรือมาจากการเลือกตั้ง หรือจะแบงสวนใหมาจากการ
เลือกตั้งและแตงตั้ง เพ่ือนํามาตรวจสอบการเสนอรางกฎหมาย ซ่ึงรัฐสภามีหนาท่ีออกกฎหมาย เลือกรัฐบาลบริหาร
ประเทศ อีกท้ังตองคอยควบคุมตรวจสอบการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและ

๑๑๐ อมร รักษาสัตย, การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๑), หนา ๓๒-๓๓. 

๑๑๑ พิ มพ พิ ม ล  น วชัย , รูป แบบการปกครองใน ระบอบประชาธิป ไตย , [ออน ไลน ], แหล งข อมู ล : 
http://wanwila.exteen.com/๒๐๑๓๐๕๒๓/entry-๑ [สืบคนเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗]. 

                                                           



๔๓ 
 

นโยบายท่ีไดใหไว ซ่ึงรัฐสภาสามารถอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลเพ่ือใหมีการตรวจสอบรัฐบาลได สวนรัฐบาลก็
สามารถใหมีการยุบสภาได สวนอํานาจตุลาการนั้นแยกออกเปนอิสระอยางเด็ดขาด ประเทศท่ีใชรูปแบบนี้ เชน 
ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย เปนตน  
  ๒. รูปแบบประธานาธิบดี ซ่ึงอํานาจบริหารเปนของประธานาธิบดี ท่ีไดมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน ประธานาธิบดีเปนผูคัดเลือกรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศ แตรัฐสภาในรูปแบบนี้ไมสามารถท่ีจะใหมีการ
ยุบสภาได สวนอํานาจนิติบัญญัติ ประกอบดวยสองสภา คือ สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงไดมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน และวุฒิสภา สามารถมาจากการเลือกต้ัง หรือมาจากการแตงตั้งก็ได ฝายนิติบัญญัติมีหนาท่ีในการออก
กฎหมาย แตไมสามารถเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลได ดังนั้นฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติจึงตองรับผิดชอบ
โดยตรงตอประชาชน สวนอํานาจตุลาการนั้นแยกออกอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทําใหข้ัวอํานาจท้ังสามฝายแยกออก
จากกัน โดยถวงดุลอํานาจกันไดอยางชัดเจน ประเทศท่ีใชรูปแบบนี้ เชน ประเทศอเมริกา ประเทศบราซิล ประเทศ
เม็กซิโก เปนตน  
  ๓. รูปแบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดี ซ่ึงการปกครองประชาธิปไตยในรูปแบบนี้ ประธานาธิบดี
มาจากการเลือกต้ังจากประชาชน มีตําแหนงเปนประมุขของประเทศและยังเปนหัวหนาฝายบริหาร โดย
ประธานาธิบดีจะเปนผูแตงตั้ งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล โดยท่ีประธานาธิบดีจะแบงอํานาจให กับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเปนผูบริหารประเทศ นายกรัฐมนตรีเปนผูลงนามในการรับรองใชกฎหมาย ทําให
นายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอท้ังประธานาธิบดีและรัฐสภา ท้ังประธานาธิบดีและรัฐสภาจึงมีอํานาจในการถอด
ถอนนายกรัฐมนตรีได สวนประธานาธิบดีมีอํานาจเปนอิสระสูง จะเปนผูรับรองการทํางานของนายกรัฐมนตรี ออก
นโยบาย และควบคุมอํานาจทางการเมืองท้ังในและระหวางประเทศ เชน การทหาร การทูตระหวางประเทศ เปน
ตน อีกท้ังยังมีอํานาจในการประกาศยุบสภาอีกดวย สวนอํานาจฝายนิติบัญญัตินั้น มีหนาท่ีในการออกกฎหมาย 
และควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เปนระบบสองสภาเชนเดียวกัน มีท้ังสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ท่ีไดมาจากการเลือกตั้งเชนเดียวกัน โดยสภาสามารถยื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลได ทําใหมีการถวงดุล
อํานาจและตรวจสอบกันและกันได สวนอํานาจตุลาการนั้นแบงแยกเบ็ดเสร็จโดยเด็ดขาด ประเทศท่ีมีการใช
รูปแบบนี้ เชน ฝรั่งเศส อินเดีย เปนตน 
 นอกจากนี้ ทางดาน วิทยากร เชียงกูล ระบุถึงความหมายและความสําคัญวา ระบอบประชาธิปไตย 
หมายถึง ระบอบการปกครองตนเองของประชาชน ตรงกันขามกับระบอบอํานาจนิยม ( เชน ระบอบราชาธิปไตย , 
ระบอบเผด็จการทหาร, ระบอบอํามาตยาธิปไตย ) ซ่ึงเปนระบอบปกครองโดยคนเดียว หรือโดยคนกลุมนอย ผูมี
อํานาจมากกวาประชาชนท่ัวไป (เรียกวา พวกอภิสิทธิชน) ในโลกยุคเศรษฐกิจตลาดเสรีสมัยใหม คนสวนใหญซ่ึง
เปนพลเมือง ผู เสียภาษี(ท้ังทางตรงและทางออม) และเปนเจาของสาธารณสมบัติรวมกัน เชื่อวาระบอบ
ประชาธิปไตย เปนระบอบท่ีจะสรางความมีประสิทธิภาพ(ในการแกปญหาและพัฒนาประเทศ) และความเปนธรรม 
ไดมากกวาระบอบอํานาจนิยม ในบางสถานการณ ในระบอบอํานาจนิยม อาจจะมีผูปกครองท่ีเปนคนดีหรือคนเกง
อยูบาง แตก็ไมมีหลักประกันวา เขาหรือลูกหลาน หรือพรรคพวกเขา ท่ีไดตําแหนงจากการสืบเชื้อสาย หรือการ
แตงต้ัง จะปกครองประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมสําหรับคนสวนใหญเสมอไป เพราะระบบสืบเชื้อ
สายและแตงตั้งเปนระบบท่ีไมแนนอน และไมมีประสิทธิภาพ และเพราะวาการใหคนสืบทอดอํานาจโดยไมมีการ
ตรวจสอบถวงดุลมักนําไปสูการฉอฉลเพ่ือประโยชนสวนตน ระบอบประชาธิปไตยดีกวาระบอบอํานาจนิยมในแง
ท่ีวา มีระบบคัดเลือกผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพกวา และมีระบบการตรวจสอบถวงดุลอํานาจเพ่ือปองกันไมให
ผูปกครองมีอํานาจมากจนเกินไปไดดีกวา แตท้ังนี้ตองเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีประชาชน มีสวนรวมอยางแทจริง 



๔๔ 
 

ไมใชสักแคมีการเลือกตั้ง แตยังมีการซ้ือเสียงขายเสียง การโกง การใชอํานาจและระบบอุปถัมภ และท่ีสําคัญใน
ดานคานิยมประชาธิปไตยท่ีประชาชน ระบบการศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ ควรชวยกันสราง คือ 
  ๑. เปนคนท่ีมีเหตุผล ยอมรับเรื่องสิทธิหนาท่ี ความเปนจริงในทางสังคม เคารพในตัวเอง เคารพ
ในศีลธรรมและประโยชนรวมกันของสวนรวม 
  ๒. มีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนมนุษย มีความเคารพซ่ึงกันและกัน และมีความสามัคคี 
  ๓. เขาใจความจําเปนและประโยชนของการเขามาอยูรวมกันเปนพลเมืองของประเทศ เพ่ือ
ประโยชนของสมาชิกทุกคนในระยะยาว 
  ๔. เคารพกฎหมายและดําเนินชีวิตในกรอบของกฎหมายท่ีมีเหตุผลและเปนธรรม 
  ๕. มีจิตใจเปดกวางและพรอมท่ีปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได 
  ๖. เปนคนท่ีมีความรับผิดชอบผูกพันกับสิ่งท่ีเขาไดกระทําลงไป 
  ๗. มีจิตใจท่ีเปนธรรม เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมมีอคติตอผูท่ีมีความแตกตางจากตน เชน นับถือ ศาสนา
อ่ืนหรือเชื้อชาติอ่ืน เปนตน111

๑๑๒ 
  ๒.๖.๓ อํานาจอธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตย 
 ประชาธิปไตย คือ การปกครองท่ีอํานาจสูงสุดเปนของประชาชน โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการดําเนินชีวิตตามความพอใจของตนเองอยางเต็มท่ี แตตองไมไปละเมิดตอสิทธิของบุคคลอ่ืนหรือขัดตอ
กฎหมาย ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการดําเนินชีวิตอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญและมี
หนาท่ีภายใตขอบเขตของกฎหมายบัญญัติไว อํานาจอธิปไตยแบงเปน ๓ อํานาจ ดังนี้  
  ๑. อํานาจนิติบัญญัติ โดยพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนิติบัญญัติผานทางรัฐสภา ซ่ึงผูท่ีจะใช
อํานาจนี้ คือ กลุมบุคคลท่ีอาสามาเปนตัวแทนของปวงชนหลายๆ คนรวมตัวกันต้ังเปนพรรคการเมือง เสนอตัว
บุคคลท่ีทางพรรคเห็นวาเหมาะสมใหประชาชนเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) มีอํานาจในการออก
กฎหมาย ยกเลิก แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือใชในการบริหารประเทศ และปกปองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
รวมท้ังการสรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหเกิดข้ึนแกสังคม กับบุคคลท่ีไมสังกัดหรือเก่ียวพันกับพรรคการเมือง
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีหนาท่ีกลั่นกรองกฎหมายท่ีสภาผูแทนราษฎรบัญญัติข้ึน แตในเรื่อง
ท่ีสําคัญมากๆ เก่ียวของกับผลประโยชนของแผนดิน สภาใดสภาหนึ่งไมมีอํานาจใหความเห็นชอบได  ตองประชุม
รวมท้ังสองสภา เรียกวา รัฐสภา จึงใหความเห็นชอบได เชน การประกาศสงคราม การรับฟงคําชี้แจงและการให
ความเห็นชอบสนธิสัญญา เปนตน  
   รัฐสภา เปนการประชุมและลงมติรวมกันของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาโดยประธานสภา
ผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา  ในกรณี ท่ีไมมีประธานสภา
ผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีประธานรัฐสภาไดใหประธาน
วุฒิสภาทําหนาท่ีประธานรัฐสภาแทนในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
          ๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
          ๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภา 
          ๓) การรับทราบการแกไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ 
          ๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ 

๑๑๒วิ ท ย า ก ร  เ ชี 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 
 

          ๕) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอ่ืนในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได 
          ๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุม 
          ๗) การเปดประชุมรัฐสภา 
          ๘) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภา 
          ๙) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือราง
พระราชบัญญัติใหม 
          ๑๐) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไป 
          ๑๑) การแถลงนโยบาย 
         ๑๒) การเปดอภิปรายท่ัวไป  
          ๑๓) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 
          ๑๔) การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบสนธิสัญญา 
  ๒. อํานาจบริหาร พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งท่ีเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร ตามมติคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎรและจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระหรือเกินกวาแปดปมิได  สุดแตระยะเวลาในการดํารงตําแหนงกรณีใดจะยาวกวากัน 
โดยประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีก
ไมเกินสามสิบหาคนประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน
กอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ โดยไมมีการลงมติไววางใจ ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาท่ี และเม่ือเขารับ
หนาท่ีแลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือกําหนดแนวทาง การปฏิบัติราชการของแตละป 
  ๓. อํานาจตุลาการ คือ อํานาจท่ีใหแกศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีความตางๆ ตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว โดยศาลมีหนาท่ีใหความยุติธรรมแกทุกคนตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติไดตรา
ข้ึนมาใช  โดยพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจตุลาการผานทางศาลตางๆ ซ่ึงแบงออกไดดังนี้ 
          ๑) ศาลยุติธรรมมีประธานศาลฎีกาเปนหัวหนาฝายตุลาการศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีท้ังปวง เวนแตคดีท่ีรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอ่ืน ศาลยุติธรรมมีสาม
ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา เวนแตท่ีมีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมาย
อ่ืน 
           (๑) ศาลชั้นตน เปนศาลท่ีผูไดรับความเดือดรอนตอการละเมิดกฎหมายหรือเกิดขอ
พิพาทใด ๆท่ีไมสามารถตกลงกันไดจําตองขอใหศาลมีคําสั่งหรือตัดสินคดีใหเปนอันดับแรกมีอยูดวยกันหลายศาล
ตามลักษณะของคดี เชน ศาลแขวง ศาลจังหวัด ศาลแพง ศาลอาญา ศาลคดีเด็ก ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาล
ภาษีอากร ศาลแรงงาน ศาลแรงงานกลาง ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
           (๒) ศาลอุทธรณ มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีกฎหมายบัญญัติใหอุทธรณคําพิพากษา
หรือคําสั่งของ ศาลชั้นตนตอศาลอุทธรณ โดยการยื่นอุทธรณตอศาลชั้นตนท่ีพิจารณาคดีนั้นภายในเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด และใหศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ังและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 



๔๖ 
 

           (๓) ศาลฎีกา มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอ
ตอศาลฎีกาไดโดยตรง และคดีท่ีอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ  และมี
อํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดี ท่ี เก่ียวกับการเลือกตั้ งและการเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ ง ในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็วและใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะผูพิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผู
พิพากษาศาลฎีกาจํานวนเกาคน ซ่ึงไดรับเลือกโดยท่ีประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนราย
คดี คดีท่ีศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาแลวถือวาคดีนั้นสิ้นสุดเด็ดขาด  
          ๒) ศาลรัฐธรรมนูญมีหนาท่ีพิจารณาพิพากษาประเด็นขอพิพาทเก่ียวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ท้ังหมด และมีหนาท่ีควบคุมไมไหมีการออกกฎหมายท่ีขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ ผูท่ีทําหนาท่ีในศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ๑ คน และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก ๑๔ คน โดยพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําเสนอของวุฒิสภา ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหนงเกา
ปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
         ๓) ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาท่ีของรัฐกับเอกชน หรือระหวาง
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนิน
กิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ รวมท้ังมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องท่ีรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
         ศาลปกครอง มี ๓ ระดับ คือ ศาลปกครองชั้นตน ศาลปกครองชั้นอุทธรณ ศาลปกครอง
สูงสุด การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครองตองไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองอันประกอบประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซ่ึงเปนตุลาการในศาลปกครองและไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองดวยกันเอง 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับเลือกจากวุฒิสภาสองคน และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน 
        ๔) ศาลทหาร มีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหาร หรือคดีท่ีทหารกระทํา
ผิดหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีมีโทษถึงจําคุก 
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับจะกําหนดใหอํานาจท้ังสามแยกเปนอิสระจากกัน 
มีการคานอํานาจซ่ึงกันและกัน เพ่ือปองกันไมใหอํานาจใดอํานาจหนึ่งมีอํานาจมากกวาอํานาจอ่ืน อันจะนําไปสูการ
ใชอํานาจไปในทางท่ีผิด ทําใหประชาชนและประเทศไดรับความเดือดรอนเสียหาย  
  การถวงดุลอํานาจระหวางอํานาจอธิปไตย เปนเพราะความสัมพันธหรือการถวงดุลอํานาจระหวาง
อํานาจอธิปไตยท้ัง ๓ มีลักษณะ ดังนี้ 
         ๑. ฝายนิติบัญญัติ  หรือรัฐสภา นอกจากจะมีอํานาจดานนิติบัญญัติแลว ยังมีอํานาจควบคุม
การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร หรือรัฐบาลใหเปนไปตามท่ีฝายบริหารไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา หรือ
เม่ือฝายนิติบัญญัติเห็นวาประชาชนไดรับความเดือดรอน หรือประชาชนมีความตองการความชวยเหลือ แตฝาย
บริหารยังไมเขาไปแกปญหานั้นๆ ใหประชาชน  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)หรือสมาชิกวุฒิสภา (สว.) อาจยื่น
กระทูถามฝายบริหารในสภาของตนสังกัดอยูได แตถาฝายบริหารตําแหนงใดๆ ตั้งแตนายกรัฐมนตรี หรือ



๔๗ 
 

รัฐมนตรีวาการ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใดหรือหลายๆ กระทรวง ดําเนินการบริหารงานท่ีฝายนิติบัญญัติเห็น
วาผิดพลาดจนอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเขาชื่อกันไมนอยกวา
หนึ่งในสี่ของสมาชิกท้ังหมดขอเปดอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือเขาชื่อกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
สมาชิกท้ังหมดขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล ซ่ึงถาเสียงสวนใหญลงมติไมไววางใจให
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทานใดจะทําใหรัฐบาลหรือรัฐมนตรีผูนั้นพนสภาพจากตําแหนงนั้นทันที   
         ๒. ฝายบริหาร นอกจากมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดินแลว ยังมีอํานาจในการออก
กฎหมายบางชนิดท่ีจําตองใชในการบริหารราชการแผนดิน เชน พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
เปนตน และยังมีอํานาจท่ีจะควบคุมฝายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจออกเปนพระราชกฤษฎีกายุบสภา
คืนอํานาจใหแกประชาชน  เพ่ือใหมีการเลือกตั้งใหมแกฝายบริหารถาประชาชนสวนใหญเห็นวารัฐบาลทําหนาท่ี
ถูกตองแลว ประชาชนก็จะเลือกพรรคการเมืองท่ีเคยเปนรัฐบาลนั้นเขามาเปนผูแทนของตนจํานวนมาก  พรรค
การเมืองนั้นก็จะมีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลใหม  แตถาประชาชนท้ังประเทศสวนใหญเห็นวารัฐบาลเดิมทําหนาท่ีบริหารไม
ถูกตอง ประชาชนก็จะเลือกพรรคการเมืองท่ีเคยเปนฝายคานเขามาเปนผูแทนของตนจํานวนมาก  พรรคการเมืองท่ี
เคยเปนฝายคานก็มีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ 
         ๓. ฝายตุลาการ เปนฝายเดียวท่ีมีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตาง ๆ แต
ก็ตองพิจารณาพิพากษาตามตัวบทกฎหมายตางๆ ท่ีฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารไดบัญญัติข้ึนใชในขณะนั้น112

๑๑๓ 

๒.๗ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  การปกครองทองถ่ินเปนระบบการปกครองท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการ
ปกครองของรัฐ 113

๑๑๔ท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจหรือกระจายอํานาจ114

๑๑๕ ไปใหหนวยการปกครองทองถ่ิน เพ่ือเปดโอกาส
ใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอํานาจในการปกครองรวมกันท้ังหมดหรือ เพียงบางสวน หรือเปนหนวยการปกครอง
ทองถ่ินไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระ115

๑๑๖ เพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ีบริหารการปกครองทองถ่ินมีอํานาจอิสระ พรอมความ
รับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจากการควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลางหรือภูมิภาค  

 ๒.๗.๑ แนวคิดองคการปกครองทองถิ่น116

๑๑๗ 
 ความหมายของการปกครองทองถ่ิน มีผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ ไดใหความหมายเก่ียวกับการ
ปกครองทองถ่ินไวพอสรุปได ดังนี้  

๑๑๓บ ริ ษั ท  สํ า นั ก พิ ม พ แ ม็ ค , ก า รป ก ค รอ ง ร ะบ อ บ ป ระช 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]. 

๑๑๔ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๓๕), หนา 
๑๑. 

๑๑๕Choowong Chayabutra, Local Government in Thailand, (Bangkok: Local Affairs Press of Local 
Administration, 1997), P. 14. 

๑๑๖โกวิทย พวงงาม, การปกครองทองถิ่นไทย หลักการและมิติใหมในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 
๒๕๔๖), หนา ๑. 

๑๑๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑-๒๒. 

                                                           



๔๘ 
 

  ๑. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดาน ความเจริญ 
จํานวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี 
  ๒. หนวยการปกครองทองถ่ิน จะตองมีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีตามความเหมาะสม 
กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีขอบเขตพอควร  
  ๓. หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะดําเนินการปกครองตนเอง สิทธิตาม
กฎหมายแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ  
   ๓.๑ หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรปกครองทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพ่ือใชบังคับประชาชน ในทองถ่ินนั้น ๆ เชน 
เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล เปนตน  
   ๓.๒ สิทธิท่ีเปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ินคืออํานาจในการกําหนดงบประมาณเพ่ือ
บริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ  
  ๔. มีองคกรท่ีจําเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง องคกรท่ีจําเปนของทองถ่ิน จัดแบง
เปนสองฝาย คือ องคกรฝายบริหาร และองคกรฝายนิติบัญญัติ  
  ๕. ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน จากแนวความคิดท่ีวาประชาชนใน
ทองถ่ินเทานั้นท่ีจะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถ่ินจึงจําเปนตองมีคนใน
ทองถ่ินมาบริหารงานเพ่ือใหสมเจตนารมณและความตองการของชุมชนและอยูภายใตการควบคุมของประชาชนใน
ทองถ่ิน  
 นอกจากนี้ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวยองคประกอบ ๘ ประการ117

๑๑๘ คือ  
  ๑. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวาหากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครอง
ทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศนั้น จะมีความเขมแข็งกวาการปกครองทองถ่ิน
ท่ีจัดต้ังโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความท่ีกําหนด ไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงใหเห็นวา ประเทศนั้นมี
นโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอยางแทจริง  
  ๒. พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของ
หนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ เชน ปจจัยทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อชาติ และความสํานึกใน
การปกครองตนเองของประชาชน  
  ๓. การกระจายอํานาจและหนาท่ี การท่ีจะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีมากนอยเพียงใด 
ข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ  
  ๔. องคการนิติบุคคล จัดต้ังข้ึนโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ มี
ขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับ ควบคุมใหมีการปฏิบัติตาม
นโยบายนั้น ๆ  
  ๕. การเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน
นั้น ๆ ท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ือแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง ของประชาชน โดยเลือก
ผูบริหารทองถ่ินของตนเอง  

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



๔๙ 
 

  ๖. อิสระในการปกครองทองถ่ิน สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสาย การบังคับบัญชาของหนวยงานทาง
ราชการ  
  ๗. งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ีกฎหมาย
ใหอํานาจในการจัดเก็บเพ่ือใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนาตอไป  
  ๘. การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือไดรับการจัดตั้งข้ึนแลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐ เพ่ือ
ประโยชนและความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวยการ
ปกครองทองถ่ินนั้น ท้ังนี้มิไดหมายความวามีอิสระเต็มท่ีทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระในการดําเนินการเทานั้น 
เพราะมิฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป 
  
 ๒.๗.๒ ความสําคัญของการปกครองทองถิ่น  
  ๑. การปกครองทองถ่ินถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเปนสถาบัน
ฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาท่ีพลเมือง อันจะนํามาสู
ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย  
  ๒. การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล  
  ๓. การปกครองทองถ่ินจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง เพราะเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกในความสําคัญ ของตนเองตอทองถ่ิน ประชาชนจะ
มีสวนรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไขปญหาของทองถ่ินของตน  
  ๔. การปกครองทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย และมี
ประสิทธิภาพ  
  ๕. การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคต  
  ๖. การปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง  
 การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหหนวยการปกครองทองถ่ินดําเนินการ มีขอพิจารณาดังนี้  
  ๑. เปนงานท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน และงานท่ีเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตความเปนอยูของชุมชน ไดแก การจัดทําถนน สะพาน สวนหยอม สวนสาธารณะ การกําจัดขยะมูลฝอย เปน
ตน  
  ๒. เปนงานท่ีเก่ียวกับการปองกันภัย รักษาความปลอดภัย เชน งานดับเพลิง  
  ๓. เปนงานท่ีเก่ียวกับสวัสดิการสังคม ดานนี้มีความสําคัญตอประชาชนในทองถ่ินมาก เชน การ
จัดใหมีหนวยบริการทางสาธารณสุข จัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชรา เปนตน  
  ๔. เปนงานท่ีเก่ียวกับการพาณิชยทองถ่ิน เปนงานท่ีหากปลอยใหประชาชนดําเนินการเองอาจ
ไมไดรับผลดีเทาท่ีควรจะเปน จัดใหมีโรงรับจํานํา การจัดตลาดและงานตาง ๆ ท่ีมีรายไดโดยสามารถเรียกคาบริการ
จากประชาชน 
 องคปกครองสวนทองถ่ินเกิดข้ึนจากการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหมาทําหนาท่ีเพ่ือใหบริการแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นอยางท่ัวถึง รวดเร็วและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึงถือ
ไดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีความเปนอิสระจากรัฐท่ีจะเขามาแทรกแซงกิจการภายในเพราะเปนการระบุ



๕๐ 
 

ไวในรัฐธรรมนูญในการปกครองตนเองพรอมกันนั้นยังภาระหนาอีกมากมายในการพัฒนา แกปญหาความเดือนรอน 
และความเปนอยูดีกินดีของประชาชนอีกดวย 
 
 ๒.๗.๓ การกํากับดูแลและความเปนอิสระองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ระบบการกํากับดูแลและความสัมพันธระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน ดูจะเริ่มมีความรุนแรง
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน อาจจะเรียกไดวาเปนปญหาท่ีสําคัญของ
การปกครองสวนทองถ่ิน เพราะวาการปกครองสวนทองถ่ินก็กําเนิดมาจากรัฐบาล แตหัวใจสําคัญของการปกครอง
สวนทองถ่ิน คือ ความเปนอิสระของทองถ่ินในบริหารจัดการ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีอิสระในการ
บริหารจัดการแลว การแกปญหาก็จะมีข้ันตอนท่ีมากข้ึน เกิดความไมคลองตัว และความไมยืดหยุนในการแกไข
ปญหา จุดแข็งของการปกครองทองถ่ินอาจจะลดนอยถอยลง แตเนื่องดวยประเทศไทยเปนรัฐเดี่ยว ฉะนั้น ก็ยังมี
ความจําเปนท่ีจะตองมีการกํากับดูแลจากสวนกลาง ในขณะเดียวกันก็มีการกํากับดูแลการใชอํานาจในระดับพ้ืนท่ี
ดวย ฉะนั้นการกํากับดูแลจากสวนกลางจึงถือเปนเรื่องปกติในระบบการปกครองทองถ่ิน แตประเด็นสําคัญคือจะ
กํากับดูแลอยางไรไมใหเขมงวดจนกระท่ังไปลดทอนความเปนอิสระของทองถ่ิน และในขณะเดียวกันจะกํากับดูแล
อยางไรใหการใชอํานาจนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน118

๑๑๙ 
 องคกรปกครองสวนทองถือวาเปนอิสระปราศจากการแทรกจากรัฐบาลกลาง สามารถปกครองตนเอง
ได มีอิสระท้ังทางการบริหาร การพัฒนา การเมือง และการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีแนวคิดดังกลาวเปนการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดชะตาชีวิตของทองถ่ินตนเองซ่ึงเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกําหนดไวในมาตรา ๒๘๑-๑๙๐ ซ่ึงจะนํามาเฉพาะ
มาตราท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแล ดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๒๘๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถ่ินตาม
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการ ตัดสินใจแกไขปญหาในพ้ืนท่ี ทองถ่ินใดมี
ลักษณะท่ีจะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัดตั้งเปนองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๘๒ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทําเทาท่ีจําเปนและมี หลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ โดยตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชน ในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม 
และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหงหลักการปกครอง ตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน หรือ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายบัญญัติไวมิได ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเปน
แนวทาง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตาง ใน
ระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละรูปแบบ โดยไม
กระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน รวมท้ังจัดให
มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก 
 มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการท่ีใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาว ไดดวยในกรณีท่ีการ

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

                                                           



๕๑ 
 

กระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู ของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงขอมูลรายละเอียดให ประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และ
ในกรณีท่ีเห็นสมควรหรือไดรับการรองขอ จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นกอน การกระทํานั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได ท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา 
งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และกํากับ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
วรรคสาม ใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๖๘ วรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๒๙๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติกฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
  (๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมท่ี
อยูในเขตพ้ืนท่ี 
  (๒) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ี 
เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีของตน 
  (๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  (๔) การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน119

๑๒๐ 
 องคการปกครองสวนทองถ่ินจะมีความเปนอิสระในฐานะเปนนิติบุคคล เปนอิสระในการบริหาร
จัดการในเรื่องตางๆท่ีอยูในขอบเขตการปกครองของตน นอกจากนี้การกํากับดูแลของภาครัฐท่ีจะตองควบคุมให
การบริหารเปนไปเพ่ือผลประโยชนของประชาชนตามเจตนารมณในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ท้ังนี้การกํากับดูและ
นอกจากหนวยงานภาครัฐระดับสูงแลวภาคประชาชนก็สามารถท่ีเขาไปดูแลและกํากับการดําเนินกิจกรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกดวยแตตองอยูในกรอบแหงการบริหารเทานั้น ฉะนั้น การกํากับดูแลจึงเปนเรื่องท่ี
สามารถทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานไดอยางโปรงใส สามารถท่ีจะตรวจสอบได การบริหารจะตอง
เปดเผยท้ังงบประมาณ โครงการ แผนงาน และกิจกรรมตางๆ ซ่ึงประชาชาชนท่ัวไปสามารถของขอมูลดังกลาวได
อีกดวย   

๒.๘ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 กัญญา โพธิวัฒน 120

๑๒๑ ไดทําการศึกษาวิจัย “ทีมผูนําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา: 
การศึกษาเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก” ผลการวิจัยพบวา ทีมผูนําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนมีลักษณะสําคัญคือ เปน
การรวมกันทํางานท่ีไดรับมอบหมาย เปนงานบุกเบิกท่ีพยายามใหไดผลงานท่ีดีท่ีสุด เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูแก
บุคคลอ่ืน การกอตัวข้ึนของทีมมีพ้ืนฐานมาจากการรักษาเกียรติประวัติของโรงเรียน และการตอบสนองนโยบาย
ตามสายงานบังคับบัญชา ทีมในโรงเรียนแบงออกเปน ๓ ระดับคือ ทีมระดับโรงเรียน ทีมระดับหัวหนางาน และทีม

๑๒๐ ดูเพ่ิมเติมในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดการปกครองทองถ่ิน มาตรา ๑๘๑-
๑๙๐. 

๑๒๑ กัญญา โพธิวัฒน, ทีมผูนําการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา: การศึกษาเพ่ือสรางทฤษฎีฐานราก
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘). 

                                                           



๕๒ 
 

ระดับปฏิบัติการ ท้ังนี้สมาชิกคนหนึ่งอาจเขาไปเปนสมาชิกของทีมไดหลายทีม เปาหมายของทีมคือการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน และเปนแหลงเรียนรูของบุคคลอ่ืน สําหรับพฤติกรรมของทีมท่ีสําคัญคือการสรางวิสัยทัศนรวม 
การรวมคิดรวมทํา การปฏิบัติงานไดเกินระดับปกติ การพ่ึงพาและชวยเหลือกัน การแกปญหาและขจัดความขัดแยง 
การตัดสินใจรวม และความไวตอการเปลี่ยนแปลง 

 ธงชัย สิงอุดม 121

๑๒๒ไดวิจัยเรื่อง“การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค 8”ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค8ตามหลักพุทธ
ธรรม ประกอบไปดวย ๒ หลักธรรม หลักธรรมแรกคือ ทุติยปาปณิกสูตร และหลักธรรมท่ีสอง คือ สังฆโสภณสูตร 
พระสังฆาธิการมีการพัฒนาภาวะผูนําตามหลักธรรม ทุติยปาปณิกสูตร มีดังนี้ ประการแรก เปนพฤติกรรมของผูนํา
ท่ีควรใหความสนใจในสมาชิก โดยผูนําท่ีใหความสนใจแกสมาชิกจะสงเสริมขวัญและกําลังใจใหเกิดข้ึนกับ
บุคคลากรประการท่ีสอง เก่ียวกับพฤติกรรมของผูนําท่ีตองใหความสนใจกับการทําใหเปาหมายของงาน หรือของ
องคการประสบความสําเร็จ จะตองให ความสนใจในการทําใหเปาหมายและงานประสบความสําเร็จ โดยจะมีการ
กําหนดเปาหมายมาตรฐาน มีการมอบหมายงานรวมท้ังการผลักดันใหเกิดความสําเร็จ เหลานี้คือพฤติกรรมภาวะ
ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพได 

 นครินทร แกวโชติรุง122

๑๒๓ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก”พบวา 
๑) รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ไดแก การปกครองแบบราชาธิปไตยซ่ึงผูมีอํานาจสิทธิ์ขาด
แตเพียงผูเดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซ่ึงอํานาจอยูในมือของชน
ชั้นสูงและมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีกสวนรูปแบบการปกครองใน
พระพุทธศาสนานั้นมีพัฒนาการโดยเริ่มตนจากพระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในฐานะธรรมราชา จนกระท่ัง
พระพุทธองคไดทรงมอบใหสงฆเปนใหญในการปกครอง จึงเปนรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) หลักการของการ
ปกครองแบบราชาธิปไตย ไดแก หลักธรรมตาง ๆ ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแสดงไวจํานวนมากเพ่ือเปนเครื่องเหนี่ยวรั้ง
ในการใชอํานาจของผูปกครอง เนื่องจากผูปกครองแบบราชาธิปไตยมีอํานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียวและหลักการ
ของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองท่ีสําคัญคืออปริหานิยธรรมซ่ึงเปนหลักธรรมเพ่ือสรางความ
สามัคคี และหลักธรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับผูปกครองสวนหลักการของการปกครองของคณะสงฆนั้นมีพระธรรมวินัย
เปนหลักการปกครองสําคัญซ่ึงคณะสงฆจะตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดีภายใตกรอบแหง
พระธรรมวินัย 

 จิรายุ ทรัพยสิน 12 3

๑๒๔ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประชาธิปไตย: ในมิติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กรณีศึกษาการปกครองทองถ่ินจังหวัดสุรินทร” พบวา การปกครองสวนทองถ่ินสุรินทรใหความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินมากข้ึน ประชาชนในทองถ่ินรูจักตนเอง
และมีความผูกพัน หวงใยและตองการเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ คือ
กระบวนการเสริมสรางประชาธิปไตยใหเขมแข็งและพัฒนาในลําดับตอไป 

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). 
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๑๒๕ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความโปรงใสและการมีสวนรวมในบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” พบวา การจัดการความโปรงใสภายในองคกรและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลสัมฤทธิท่ี์สงผลกระทบตอเปาหมายการใหบริการ
สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานตางๆ ไดแก การวางแผนและการกําหนดเปาหมายการบริหารงาน
ใหชัดเจนการจัดระเบียบดานขอมูลขาวสารการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะการ
สงเสริมใหประชาชนเห็นความสําคัญในการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสการจัดการดานการบริหารของ
ผูนําองคกรท่ีมีความยุติธรรมโปรงใสและเขาถึงความเปนอยูของประชาชนในชุมชนและการมีระบบบริหารจัดการ
ความโปรงใสท่ีเปนรูปธรรมและมีกลไก สําหรับกลไกรูปแบบตัวชี้วัดการจัดการความโปรงใสประกอบดวยนโยบาย
ฝายบริหารการเปดเผยขอมูลขาวสารการสรางจิตสํานึกคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบการตรวจสอบระบบการใหบริการและผูรับบริการระบบโครงสรางในสวนการจัดการการมี
สวนรวมประกอบดวยมิติสังคมมิติทางเศรษฐกิจหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๑๒๖ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสราง
เสริมสุขภาพ และขอเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอํานาจดานการสรางเสริมสุขภาพ” พบวา การสงเสริม
สุขภาพในประเทศไทย มีลักษณะเปนการจัดบริการสงเสริมสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข ใหประชาชนท่ัวไปท่ีไม
เปนโรคมีสุขภาพแข็งแรง เชน การใหสุขศึกษา ใหคนท่ัวไปมีความรูในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เปนตน ภายหลังการสงเสริมสุขภาพท่ีมาจากความหมาย Health Promotion มี
ความหมาย ๒ ลักษณะ ลักษณะแรกคือการจัดบริการโดยบุคลากรสาธารณสุขดังท่ีกลาวขางตน และ ลักษณะท่ี
สอง คือกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือทําใหประชาชนเพ่ิมความสามารถในการควบคุมปจจัยกําหนด
สุขภาพและพัฒนาสุขภาพใหดีข้ึน ท้ังในคนปกติท่ัวไปและผูท่ีเจ็บปวย การขยายบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการสรางเสริมสุขภาพใหชัดเจน คือ เนนหนักไปในเชิงการจัดการสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน กลาวคือ การรักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการปองกัน
โรคและระงับโรคติดตอ แตกระนั้นก็ยังไมครอบคลุมบทบาทตามยุทธวิธี 5 ประการของการสรางเสริมสุขภาพใน
นิยามใหม สวนแผนปฏิบัติ การกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน) ฉบับท่ี ๒ ไดผูกภารกิจการบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการรักษาพยาบาล
เบื้องตนไปพรอมงบประมาณ สถานีอนามัยและบุคลากรใหถายโอนให องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความพรอม
ดําเนินการผานกระบวนการหลายข้ันตอนในการรับโอนสถานีอนามัย 
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๑๒๗ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม” พบวาการนํา
หลักสัปปุริสธรรมไปประยุกตใชในการบริหารงานของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมอยูในระดับมาก 

๑๒๕เบญจพรพลธรรม, การจัดการความโปรงใสและการมีสวนรวมในบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น, ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓). 

๑๒๖ศริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ และคณะ, บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางเสริมสุขภาพและขอเสนอ
เชิงนโยบายเร่ืองการกระจายอํานาจดานการสรางเสริมสุขภาพ, รายงานฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, ๒๕๕๓). 

๑๒๗อัมพร วงคโสภา, รูปแบบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

                                                           



๕๔ 
 

โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ ๔.๒5เพราะประชาชนชาวอําเภอสันปาตองเปนชาวลานนาท่ีนับถือพระพุทธศาสนา
มาแตสมัยเวียงทากานท่ีมีอายุกวาพันปและมีวัฒนธรรม ประเพณี เกาแก ท่ีลวนเปนเรื่องท่ี เก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนาท่ีสืบทอดมาถึง,ปจจุบัน รูปแบบผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมมีลําดับข้ันตอนดังนี้ คือ 
หลักการ จะตองบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม หลักการบริหารตามระเบียบขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และหลักภาวะผูนําในการบริหารงาน กระบวนการ ตองปลูกฝงคานิยมท่ีพึงประสงค บทบาทท่ีพึงประสงคและเปน
ขาราชการสวนทองถ่ินท่ี ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน และผลของรูปแบบผูนําเชิง
พุทธตามหลักสัปปุริสธรรมจะทําใหเกิดผูนําท่ีพึง ประสงคขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูนําตนแบบท่ีมี
คุณลักษณะ ครองตน ครองคนและครองงาน 
 เยาวลักษณสุตะโคตร๑๒๘ วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําของพนักงานเทศบาล:กรณีสํานักงาน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร” พบวา พนักงานเทศบาลท่ีเขารับการฝกอบรมมีความรูเก่ียวกับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
ผูนํา ภาวะผูนํา การพัฒนาภาวะผูนํา และมีเจตคติตอการใชภาวะผูนํา หลังการฝกอบรมดีกวากอนการฝกอบรม 
และพนักงานเทศบาลทุกคนใหความสําคัญตอการศึกษาแนวทางการนําภาวะผูนํามาใชในการปฏิบัติงาน สงผลให
การปฏิบัติงานในหนาท่ีไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานท่ีดียิ่งข้ึน ดานพฤติกรรมการใชภาวะผูนํา พบวา การใชภาวะ
ผูนําแบบมีสวนรวม, การใชภาวะผูนําแบบเชิงปฏิรูป, การใชภาวะผูนําแบบท่ีมีความสามารถพิเศษ, การใชภาวะ
ผูนําแบบเชิงกลยุทธ, การใชภาวะผูนําแบบผูใหบริการ โดยรวมนั้นในระดับท่ีมากทุกดาน 
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๑๒๙วิจัยเรื่อง“คุณลักษณะของขาราชการไทยในทศวรรษหนาพบวาปญหาของ
ขาราชการไทยท่ีสงผลตอการพัฒนา” ไดแกคานิยม ทัศนคติและแรงจูงใจในการรับราชการ รวมถึงความรู ทักษะ 
และคุณลักษณะของขาราชการและขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคต ไดแก การพัฒนา
โครงสรางแบบใหมโดยลดขนาดลงการใชระบบราชการอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบการพัฒนาภาพลักษณของระบบ
ราชการท่ีทันสมัย(Re-Image) รวมถึง ระบบราชการถูกตรวจสอบมากข้ึนมีการเรียนรูท่ีทันตอเหตุการณและการ
เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงระบบราชการท่ีถูกการเมืองแทรกแซง 
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๑๓๐ วิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล” พบวา สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมรรถนะ 5 ดาน 
ไดแก ๑) สมรรถนะการคิดเชิงยุทธศาสตร ๒) สมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสรางความ
รวมมือ ๔) สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะการพัฒนาบุคลากร ผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิง
การพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลพบวาประกอบดวยตัวบงชี้เชิงพฤติกรรมและระดับความชํานาญ 
ซึ่งสามารถจําแนกระดับสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล ออกเปน 5 ระดับ เรียง
จากสมรรถนะระดับสูงไปหานอย ไดแก ๑) ระดับตนแบบ ๒) ระดับผูสรางความเปลี่ยนแปลง ๓) ระดับนักพัฒนา
๔) ระดับผูแกปญหา ๕) ระดับผูปฏิบัติงาน 

๑๒๘เยาวลักษณสุตะโคตร, การพัฒนาภาวะผูนําของพนักงานเทศบาล: กรณีสํานักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร, 
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓). 

๑๒๙สมบัติ กุสุมาวลี, คุณลักษณะของขาราชการไทยในทศวรรษหนา, รายงานการวิจัย, (คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒). 

๑๓๐สืบวงศ กาฬวงศ, ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล, วิทยานิพนธรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๔). 
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http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


๕๕ 
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๑๓๑ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ินในการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบวา บุคคลากรในองคกรปกครองทองถ่ิน มีความคิดเห็นวา
ปจจัยดานโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุด รองลงมาปจจัยดานสภาพแวดลอมและปจจัย
ดานองคกรองคกรปกครองทองถ่ินตามลําดับ สวน ๒. รูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บงบอกถึงคุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดแก การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ การมี
สวนรวมในการบริหารงานบุคคล การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการบริหารงานท่ัวไป การมี
สวนรวมในการบริหารงานงบประมาณ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวน
รวมในผลประโยชนโดยรูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี และตัวแปรท้ังหมดใน
รูปแบบสามารถอธิบายคาความแปรปรวนของการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไดรอยละ ๔๑  
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๑๓๒ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาและวัฒนารูปแบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในจังหวัดอุตรดิตถ” พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
โดยการวิเคราะหปจจัยหลักและการสกัดปจจัย พิจารณาคาไอเกน มากกวา ๑ ได ๗ ปจจัยหลักและตัวชี้วัดในแต
ละกลุมและแตละปจจัยมีหลักความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และผลการประชุมผูใหขอมูล
หลักสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับอบต ในจังหวัดอุตรดิตถ ไดปจจัยหลัก ๗ 
องคประกอบประกอบดวยปจัจัยหลักเดิม ๖ องคประกอบ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา ปจจัยหลักท่ีคนพบอีก ๑ องคประกอบ คือ หลัก
กัลยาณมิตรและผลจากการศึกษาสภาพการบรหิารจัดการอบต ๒๔ อบต โดยใชปจจัยหลัก ๗ องคประกอบพบวา
โดยรวมแลวอบต ในจังหวัดอุตรดิตถมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยูในระดับปาน
กลางเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อบต สามารถบริหารจัดการดานหลักความคุมคาไดในระดับคอนขางดี  
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๑๓๓ ไดวิจัยเรื่อง “ปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง
สวนถ่ิน ศึกษากรณี พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” พบวา รัฐจัดสรรสัดสวนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในปดังกลาวไดเพียงรอยละยี่สิบสี่จุดศูนยหาเทานั้น จึงทําใหรัฐตองมาแกไข พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนกระจายอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๐(๔) ใหเปนการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ืน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองถ่ิน
แตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

๑๓๑วีรพร เช่ืออํ่า, การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยานิพนธดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓). 

๑๓๒ก่ิงดาว จินดาเทวิน, การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับองคการบริหารสวน

ตําบล(อบต) ในจังหวัดอุตรดิตถ, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฏีบัณฑิต, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร, ๒๕๕๒). 

๑๓๓สุทธิชัย หลอตะกูล, ปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นศึกษากรณีพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน, วิทยานิพนธนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต, สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๔). 

                                                           



๕๖ 
 

รายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาล ไมนอยกวารอยละยี่สิบหา และโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา 
โดยการจัดสรรสัดสวนท่ีเปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้น 
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๑๓๔ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อการพัฒนาชุมชนนาอยู” พบวา ขอมูลเชิงประจักษพบวา ลักษณะความนาอยูในบริบทชุมชนชนบทอีสาน 
จําแนกได ๔ ดาน คือ ๑. ดานกายภาพ- สุขภาพชุมชน ๒.ดานเศรษฐกิจชุมชน ๓. ดานวิถีชุมชน และ ๔. ดาน
ผูนํา-การจัดการชุมชน สถานการณความนาอยูของชุมชนอีสานในภาพรวม ดานวิถีชีวิตชุมชน อยูในระดับปาน
กลาง ดานผูนําการจัดการชุมชนอยูในระดับสูง ระดับพลังอํานาจองคการบริหารสวนตําบลในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ดานตระหนักตอทองถ่ินอยูในระดับสูงชี้ใหเห็นวาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรพลังอํานาจ
ท่ีมีผลตอความนาอยู มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความสัมพันธระหวางตัวแปรพลังอํานาจกับนาอยู มี
ความสัมพันธเชิงบวก และผลการวิเคราะหสัมฤทธิ์อิทธิพล ๑. ตัวแปรทางตรง คือ การมีสวนรวมและเปนตัวแปรที่มี
อิทธิพลโดยรวมสูงสุด ๒. ตัวแปรที่มีอิทธิทางตรงและทางออม คือความไววางใจ กระบวนการรูของกลุม
และการสรางทีมงาน ๓. ตัวแปรท่ีมีผลทางออม คือ ความยึดม่ันผูกพันตอองคการการประสานความรวมมือการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิผล  
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๑๓๕ ไดวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” พบวา ภาครัฐและสวนราชการท่ีเก่ียวของยังไมมีความ
จริงจังและจริงใจตอการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทาท่ีควร นอกจากนี้เจาหนาท่ีผูปฏิบัติยัง
มีความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลไมชัดเจน หรือมีการอาศัยชองวางของระเบียบกฎหมายในการยืดเวลาการถาย
โอนภารกิจออกไป ผลของการกระจายอํานาจตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไมเห็นผลมากนัก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การมีงานทําตามตองการ การลดรายจาย การลดการกูหนี ้ยืมสิน การชําระคืนหนี้สิน และการมีเงินออม 
สําหรับดานการมีสวนรวมของประชาชน สวนมากยังไมมีบทบาทในการเขารวมเสนอปญหาหรือความคิดเห็น การ
เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการพัฒนา การเขารวมกิจกรรมการพัฒนา การแกไขปญหาชุมชน การประเมินผลการ
พัฒนา และการปรับปรุงการต้ังกระทรวงทองถ่ินข้ึนเพ่ือเปนหนวยงานท่ีจะชวยสนับสนุนงานในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาง ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทของเทศบาลใหมีการบริหารงานแบบเปดและมีการประชาสัมพันธ 
พรอมท้ังรับฟงขอคิดเห็นสาธารณะมากข้ึน 

 
 
          

๑๓๔ อมร สุวรรณนิมิตร, รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือการพัฒนาชุมชนนาอยู, 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต, สาขาพัฒนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๖), หนา ๑- ๒. 
๑๓๕ ศักดาพินิจ ณรงณชาติโสภณ, การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบันทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๙). 
 

                                                           



 
 

 
บทท่ี ๓ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยเรื่อง “การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําใน
จังหวัดเลย” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) ระหวางการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัย
เชิ งปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนแบบการวิจัยผสานวิธี (Mix Methodology Research) ระหวาง การ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research Methodology) โดยผูวิจัยไดกําหนดไว ๒ รูปแบบ ไดแก 

  ๓.๑.๑ กลุมผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของกับปญหาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเลย 
ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๒ทาน นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑๔ 
ทาน  ตัวแทนผูนําชุมชน จํานวน ๕ รูป/คน  ผูแทนอาสาสมัคร จํานวน ๕ รูป/คน ตัวแทนจาก
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ จํานวน ๒ รูป/คน และผูมีความรูทางดานรัฐศาสตรจํานวน ๒ รูป/คน 
รวมท้ังหมด ๓๐ คน  

  ๓.๑.๒ รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม
ประชากรท่ีกําหนดครั้งนี้ ไดแก ประชากรในจังหวัดเลยจํานวน ๑๗ แหง จํานวน ๑๑๙, ๙๖๘ คน
แบงเปน องคการบริหารสวนจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย ท่ีวาการอําเภอเมืองเลย ตําบลกุดปอง 
ตําบลเมือง ตําบลนาออ ตําบลกกดู ตําบลน้ําหมาน ตําบลเสี้ยว ตําบลนาอาน ตําบลนาโปง ตําบลนา
ดินดํา ตําบลน้ําสวย ตําบลชัยพฤกษ ตําบลศรีสองรัก ตําบลกกทอง  

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ/ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ๓.๒.๑ กลุมผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเลย ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๒ ทาน  นายกเทศมนตรี จํานวน ๕ ทาน  
นายกองคการบริหารสวนตําบล ๑๔ ทาน สถาบันทางการเมืองระดับทองถ่ินท่ีเก่ียวของ จํานวน ๔ 
ทาน และผูมีความรูทางดานรัฐศาสตรจํานวน ๕ ทานรวมท้ังหมด ๓๐ คน 



๕๘ 

 ๓.๒.๒ ประชากรและกลุมตัวอยางเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดกําหนดสําหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใชแบบสอบถามประชากรท่ีกําหนดครั้งนี้ ไดแก กลุมประชากรท่ีเขามาใชบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลยออกจํานวน ๑๗ แหง จํานวน ๑๑๙, ๙๖๘ คนแบงเปน อําเภอ
เมืองเลย 0

๑และองคการบริหารสวนตําบล ๑๔ แหง โดยใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธี Yaro 
Yamane (1967)๒ ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดการแจกแบบสอบถามจาก
ประชาชนท่ีมาใชบริการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน ๑๗ อปท/ละ ๒ อําเภอ/ละ ๑๗ อปท 
อปท/ละ ๑๐ ชุด ดังนี้ 

 ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางโดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
 การคํานวณขนาดของตัวอยาง (Sample size) ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยคํานวณโดยใช

สูตรคํานวณของ Taro Yamane๓ ดังนี้  

 

                      ๑ + N(e)๓ 

 เม่ือ  n    =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N    =   ขนาดของประชากร 

  e     =   ความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

  ซ่ึงกําหนดใหมีความคาดเคลื่อนรอยละ ๕  หรือ  ๐.๐๕ 

ผลการคํานวณขนาดตัวอยางของประชากรที่เขามาใชบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในจังหวัดเลยออกจาํนวน ๑๗ แหง  มีจํานวนท้ังหมด ๑๑๐, ๑๓๘  คน   

แทนคา  n     =           =    ๓๙๙ 

 ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการคํานวณและตัวอยางท่ีไดสามารถเปนตัวแทนของ
ประชากรไดอยางสมบูรณ  จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน  ๔๐๐  ตัวอยาง 

 
 

 ๑ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเลย, จํานวนประชากรและผูมีสิทธิเลือกต้ัง, 
[ออนไลน], แหลงขอมูล : 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.(3rd ed.). Singapore : Times Printers 
Sdn.Bhd, 1973. 

     ๑๑๙, ๙๖๘  

๑๑๙, ๙๖๘(๐.๐๕)๒ 

      N 

   

n   
         

                                                           



๕๙ 

ตารางท่ี ๓.๑ 
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการแจกแบบสอบถาม 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

จังหวัด/ประชากรท่ีมี
สิทธิเลือกตั้ง 

รูปแบบองคการ
ปกครองทองถ่ิน 

จํานวน
ประชากรท่ีมี
สิทธิเลือกตั้ง 

กลุมตัวอยาง
(คน) 

แจกแบบสอบถาม 
ในจังหวัดเลย  ๑๗ 

อปท. 

จังหวัดเลย 

องคการบริหาร
สวนจังหวัดเลย 

๖๙,๐๐๐ ๒๓๔ ๓ อปท. เทศบาลเมืองเลย 

ท่ีวาการอําเภอ
เมืองเลย 

 

องคการบริหาร
สวนตําบลในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดเลย 

๑๔ แหง 

๕๐,๙๖๘ ๑๖๖ ๑๔ อปท. 

รวมประชากร ๑๑๙,๙๖๘ คน ๔๐๐ ๑๗ อปท. 

 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  สําหรับเครื่องมือการวิจัยท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดตามระเบียบวิธี
วิจัยไดแก 
   ๓.๓.๑ เครื่องมือการวิจัยแบบการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ไดแก
เครื่องมือแบบการสัมภาษณท่ีไมมีโครงสรางซ่ึงเปนคําถามแบบปลายเปดให นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด จํานวน ๒ ทาน  นายกเทศมนตรี จํานวน ๕ ทาน  นายกองคการบริหารสวนตําบล ๑๔ ทาน 
สถาบันทางการเมืองระดับทองถ่ินท่ีเก่ียวของ จํานวน ๔ ทาน และผูมีความชํานาญทางดานรัฐศาสตร
จํานวน ๕ ทานรวมท้ังหมด ๓๐ คน ผูวิจัยสรางข้ึนจากขอมูลท่ีไดจากขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจากการลง
พ้ืนท่ี จากการสังเกต การสัมภาษณ การประชุมกลุมยอยรวมกับผูนําและตัวแทนประชากรกลุม
ตัวอยาง และขอมูลทุติยภูมิ ท่ีไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย โดยผูนําและประชาชน



๖๐ 

กลุมตัวอยางไดใหคําสัมภาษณอยางอิสระทางความคิดและแนวคิดการสงเสริมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนใหมากท่ีสุด 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ(Survey Research) โดยผูวิจัยไดกําหนดการ
แจกแบบสอบถามซ่ึงประกอบ ๓ สวนใหญ ๆ ไดแก ๑) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ๒) 
แบบสอบถามท่ีประกอบดวยตัวแปรท่ีใชในการศึกษาเพ่ือการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย จํานวนกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน 
  ๓.๓.๓ ผูวิจัยมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือ เพ่ือสอบถามขอมูลท่ัวไป ทักษะการตอบ
ขอซักถามเก่ียวกับวัฒนธรรมการเรียนรูทางการเมืองและการมีสวนรวมในการตัดสินใจท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอํานาจและโครงอํานาจหนาท่ีของผูนําในทองถ่ิน เพ่ือเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
   ๑) ศึกษาขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีวิจัยพ้ืนฐานจาก เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
ผูใหขอมูล และศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและ
โครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย 
   ๒) คัดเลือกประเด็นคําถามท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของเนื้อหาการ
วิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย 
   ๓) จัดทํารางแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถามมีลักษณะสอดคลองกับ
แบบสอบถามความตองการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางของผูนําของกลุมตัวอยาง โดยมี
ประเด็นท่ีตองการศึกษา แบงออกเปน ๓ ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
    ประเด็นท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
    ประเด็นท่ี ๒ การสํารวจความรูและทักษะดานการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
และโครงสรางของผูนําในจังหวัดเลย 
    ประเด็นท่ี ๓ ความตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานโครงสราง
และอํานาจของผูนําในจังหวัดเลยในประเด็นตางๆดานการมีสวนรวมของประชาชน สังคม การเมือง
สิง่แวดลอมและวัฒนธรรม 
   ๔) นํ ารางแบบสอบถามเสนอผู เชี่ยวชาญจํานวน ๕ คนเพ่ือตรวจสอบให
ขอเสนอแนะหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) และนําไปทดลองใชกับกลุมประชากรจํานวน 
๑๐ คน เพ่ือหาจุดบกพรองดานการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เพ่ือใหไดมาซ่ึงแบบสอบถามท่ีคลอบคลุม
และเหมาะสมกับบริบทของกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
   ๕) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผู เชี่ยวชาญแลวนําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยอีกครั้ง แลวนําไป
ทดลองใชกับกลุมประชากร กอนนําแบบสอบถามฉบับปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปใหกลุมตัวอยางตอบ 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนและวิธีการในการศึกษา
แตละข้ันตอนดังนี้  



๖๑ 

   ข้ันท่ี ๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ ““การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”และ
ประเด็นท่ีเก่ียวของ 
  ข้ันท่ี ๒ การสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๓๐ รูป/คน เพ่ือสังเคราะหขอมูล
ท่ีเก่ียวสภาพปญหา“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัด
เลย” และรางแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวม“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและ
โครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย” 
  ข้ันท่ี ๓ นําขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณเจาะลึกมาสังเคราะหเพ่ือสราง
เปนแบบสอบถามการวิจัยท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสราง
อํานาจผูนําในจังหวัดเลย 
  ข้ันท่ี ๔ การตรวจสอบขอมูลและ“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและ
โครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย” ท่ีผูวิจัยไดสังเคราะหพรอมกับการแจกแบบสอบถามวาสามารถ
นําไปการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลยไดอยางไร 
  ข้ันท่ี ๕ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย  
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเรื่อง“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจ
ผูนําในจังหวัดเลย” ผูวิจัยไดกําหนดการเก็บขอมูลตามลักษณะของชนิดของเครื่องมือดังนี้ 
 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไดแก ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดเลยจํานวน ๓๐ คน โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณเจาะลึกแบบท่ีไมมีโครงสราง
คําถามเพ่ือเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญไดแสดงแนวการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและ
โครงสรางอํานาจผูนําไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงผูวิจัยจะสงหนังสืออยางเปนทางการโดยคํารับรองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอเขาสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดวยตนเองพรอมกับสงบริบทเนื้อหาตางๆท่ีใชในการสัมภาษณลวงหนา และจะกําหนดวัน เวลา และ
สถานท่ี สวนในขณะการสัมภาษณผูวิจัยจะขออนุญาตจากผูเชี่ยวชาญใชเครื่องบันทึกเสียง และกลอง
บันทึกภาพนิ่ง 
 ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลแบบการแจกแบบสอบถาม ไดแก ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ประเด็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําใน
จังหวัดเลย เลยและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมประชากรท่ี
เขามาใชบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย จํานวน ๑๗ แหง จํานวน ๑๑๙,๙๖๘  
คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ คน 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหตามลักษณะของเครื่องมือการวิจัยซ่ึงสามารถแบงออกไดจํานวน ๒ 
เครื่องมือท่ีมีการวิเคราะหขอมูลแตละประเภท ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 



๖๒ 

  ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหขอมูลสามดาน (Triangulation Method) คือตรวจสอบความ
แตกตางของผูใหขอมูลหลัก ความแตกตางของเวลาท่ีไดขอมูล และความแตกตางของสถานท่ีท่ีได
ขอมูลเก่ียวกับ “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย” 
เม่ือตรวจดูแลวปรากฏวาขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคลองกัน จึงนํามาวิเคราะหเชิง
เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตอบโจทยวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย รวมกับขอมูลเชิง
ปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม 
 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกวา “การตรวจสอบ
ขอมูลสามดาน 3

๔ (Triangulation)” โดยแบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก ๑) การตรวจสอบดานขอมูล 
(data triangulation) ๒) การตรวจสอบดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) และ ๓) การ
ตรวจสอบดานทฤษฎี (Theory Triangulation) ดังนี้ 
          ๑) การตรวจสอบดานขอมูล (Data Triangulation)จะเนนการตรวจสอบขอมูลท่ี
ไดมาจากแหลงตางๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม ซ่ึงถาทุกแหลงขอมูลพบวาไดขอคนพบมา
เหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง    
         ๒) การตรวจสอบดานผูวิจัย(Investigator Triangulation) จะเนนการตรวจสอบ
จากผูวิจัยหรือผูเก็บขอมูลตางคนกันวาไดคนพบท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร ซ่ึงถาผูวิจัยหรือผู
เก็บขอมูลทุกคนพบวาขอคนพบท่ีไดมามีความเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง    
          ๓) การตรวจสอบดานทฤษฎี(theory triangulation)  จะเนนการตรวจสอบวาถา
มีการใชทฤษฎีท่ีหลากหลายแลว ขอมูลท่ีไดมาเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ถาผูวิจัยพบวาไมวาจะ
นําทฤษฎีใดมาใช  ไดขอคนพบท่ีเหมือนกัน แสดงวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง   
   ๔) การตรวจสอบดานวิธีรวบรวมขอมูล(Methodological triangulation) คือ การ
ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆกันเพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการ
ซักถาม พรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย 

 ๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และประชาชน
ผูมาใชบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเลย โดยใชการวิเคราะหทางสถิติโดย
ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามเกณฑการตัดสินระดับความคิดเห็นสําหรับการตอบ
ท่ีเปนการตอบท่ีเปนมาตรประมาณคา ๕ ระดับ4

๕ เพ่ือนําขอมูลดังกลาว  
 สําหรับเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยแบบมาตรสวนประมาณคาใชแนวทางนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เห็นดวยนอย 
 คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เห็นดวยปานกลาง 

 ๔ สุภางค  จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑๒๘-๑๓๐. 

 ๕ สุวิมล วองวาณิช, การวิจัยประเมินความตองการจําเปน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมดาเพรส
, ๒๕๔๘), หนา ๒๓๐. 

                                                           

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=SrJBUNrMH8LWrQfGtYDQDw&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ


๖๓ 

 คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เห็นดวยมาก 
 คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐  กลุมตัวอยางมีความเห็นวา  เห็นดวยมากท่ีสุด 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเชิงปริมาณ 
  การดําเนินการสรางแบบสอบถามเชิงปริมาณ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย” ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
  ๑. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ“การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”เพ่ือรวบรวมเนื้อหาสาระจาก
การศึกษาคนควาท่ีไดมาดังกลาวมากําหนดเปนกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือเปน
ขอมูล ในการสรางแบบสอบถามแลวรางแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาวิจัย  
  ๒. ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ“การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”โดยแบบสอบถามเปนคําถาม
ประเภท คําถามป ด  (Close-ended Question) และประเภท คําถาม เป ด  (Open - ended 
Question) ประกอบกันซ่ึงผูวิจัยไดดัดแปลงเครื่องมือจากแบบสอบถามท่ีไดเคยผานการตรวจสอบหา
คาความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability)  
 ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพแบบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ในสวนของ
แบบสอบถามดําเนินการดังนี้ 
           ๑) นําแบบสอบถามเก่ียวกับ“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและ
โครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”ท่ีไดดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัยตรวจสอบ แนะนํา
เพ่ิมเติม ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษา และตัดขอความท่ีสื่อความหมายท่ีไมชัดเจนออกไปเพ่ือใหได
ขอความท่ีสื่อความหมายชัดเจน เขาใจงายตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยยิ่งข้ึน 
          ๒) การหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  นําแบบสอบถามเรื่อง
“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”ท่ีปรับปรุงแกไข
แลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน ๕ ทานพิจารณาตรวจสอบเนื้อหา ความชัดเจนของแบบสอบถาม และให
ขอเสนอแนะเพ่ือทําการแกไขใหดีข้ึนการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา( content  validity ) 
ผูวิจัยหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index  of  Item – Objective 
Congruence : IOC ) มีสูตร5

๖ ดังนี้ 

   IOC = N
R∑

 
  
  เม่ือ IOC = ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค  

  ∑R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N  = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

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

                                                           



๖๔ 

 
  โดยกําหนดคะแนนสําหรับการพิจารณาขอคําถามแตละขอ  ดังนี้ 
   ให + ๑  ถาแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคท่ีตองการวัด 
   ให    ๐  ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคท่ีตองการ
วัด 
   ให - ๑  ถาแนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาตามจุดประสงคท่ีตองการ
วัด 
  โดยออกแบบสํารวจใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาขอคําถามแตละขอในเครื่องมือวัดการคํานวณ
คา IOC ไดเทากับ ๐.๕ 
         ๓) หลังจากนั้นดําเนินการ ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเรื่อง “การพัฒนาการมีสวน
รวมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยระดับทองถ่ินของประชาชนในจังหวัดเลย”  ตามคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
        ๔) การหาความเชื่อม่ัน (Reliability)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใช ( Try –out ) กับ“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําใน
จังหวัดเลย”ซ่ึงไม ใชกลุมตัวอยางจํานวน ๓๐  คน เพ่ือหาคาความเชื่อ ม่ัน  (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alfa Coefficient) ของครอนบาค6

๗ (Cronbach)  
โดยไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ ๐.๐๕ 
          ๕) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามการศึกษาเรื่อง“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”ท่ีไดทดลองใชและปรึกษารวมกับคณะกรรมการ
ผูวิจัยเพ่ือใหไดแบบสอบถาม ท่ีสมบูรณพรอมนําไปใชกับประชากรศึกษา 

   
 

 

๗ยุทธ ไกยวรรณ, พ้ืนฐานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสนการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๑๗๔. 
                                                           



 
 

 
บทท่ี ๔ 

  
ผลการวิจัย 

 
   การวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําใน
จังหวัดเลย” ผูวิจัยไดศึกษาเพ่ือตอบคําถามการวิจัยดังตอไปนี้ คือ เพ่ือศึกษาหลักการบริหารและ
โครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย เปนอยางไร เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองภายใตโครงสรางอํานาจผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย และ เพ่ือ
วิเคราะหคุณคาของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจของผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย เปนอยางไร ซ่ึงไดนําหลักการเพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําของผูบริหารวามีความเก่ียวเนื่องอยางไร และเพ่ือเสนอ
แนวการพัฒนารูปแบบการบริหารของผูนําท่ีพึงประสงคของผูบริหารในจังหวัดเลย การวิเคราะหเนื้อหา
เชิงคุณภาพผูวิจัยไดเลือกเทคนิคการวิเคราะหแบบ SWOT ซ่ึงเปนการจําแนกขอมูล การสรุปแบบ
อุปนัย และการวิเคราะหหาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนดังตอไปนี ้

๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

  ๔.๑.๑ สภาพท่ัวไปของการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําใน
จังหวัดเลย 

   ๑) สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัย 
   ลักษณะท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย จะเห็นไดวา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงถือไดวาเปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ไดแก องคการ
บริหารสวนจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และองคการบริหารสวนตําบลอีก ๑๔ แหงในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองเลย ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี ท่ีนักวิจัยไดทําการวิจัยท้ังทางดานวัฒนธรรมขององคการ ลักษณะการอยู
รวมกันของบุคลากรและผูนําองคกรภายในองคกรแตละแหง เพ่ือใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของผูนําตามความเปนจริงท่ีพึงจะมีและเห็นเปนรูปธรรม ตามสภาพความเปนจริงของ
ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จังหวัดเลยถือเปนจังหวัดหนึ่งท่ีอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ ประชากรสวนใหญยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทําใหทราบไดวาประชาชนสวน
ใหญในพ้ืนท่ีฐานะทางเศรษฐกิจยังมีความยากจนอยู เพราะผลผลิตท่ีไดยังเปนการทําเพ่ือเลี้ยงชีพ 
ไมไดทําเพ่ือการคาขาย  
  ประชาชนในพ้ืนท่ีจึงไมใหความสนใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองของผูนําใน
ทองถ่ินมากเทาท่ีควรจึงสงผลทําใหเกิดชองวางระหวางหนวยงานของรัฐกับภาคประชาชนเกิดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมเกิดข้ึน ผลท่ีตามมาจึงเปนวัฒนธรรมโดยปริยายจึงทําใหเกิดสังคมความเหลือมล้ํา
ทางสังคมทุกยุคทุกสมัย เชน ขาราชการ นักการเมืองทองถ่ิน ยังมองประชาชนเปนข้ีขาอยู สวน



๖๗ 
 
ประชาชนก็มองขาราชการหรือนักการเมืองเปนเจานายตลอดเสมอมา ทําใหขอมูลบางอยางท่ีเปน
ความจริงจากประชาชนก็จะถูกบิดเบือนลดถอยลงเปนไปตามลําดับ กลาวไดวา ขอมูลทางดาน
โครงสรางอํานาจของผูนํา จึงเปนวัฒนธรรมแบบเดิมๆ ยึดหลักอุปถัมภ ระบบอาวุโส คนรุนใหมท่ีมี
ความรูความสามารถยังไมมีเวทีการแสดง ฉะนั้น ในบทนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหแบบตรงไปตรงมาเพ่ือใหได
ขอมูลท่ีเปนจริงใหมากท่ีสุด 
  ๒) สภาพท่ัวไปของการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
   การเก็บรวบรวมวิจัยในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย และองคการ
บริหารสวนตําบลท้ัง ๑๔ แหงในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเลย พบวา ผูเชี่ยวชาญสวนใหญจะเปนขาราชการ
ชั้นผูใหญระดับ ซี ๗ไปจนถึง ผูวาราชการจังหวัดซ่ึงเปนผูบังคับบญัชาเหลาบรรดาขาราชการท้ังหมดใน
จังหวัด ซ่ึงมีระดับการศึกษาต้ังแตปริญญาตรีถึงปริญญาโทสวนใหญ สวนอายุราชการพบวามีตั้งแต ๕ 
ป ถึง ๔๐ ป  และผู เชี่ยวชาญท้ังหมดเปนคนในพ้ืนท่ีเกือบท้ังหมดมีสวนนอยท่ีเปนคนตางถ่ิน 
ตัวอยางเชน ผูวาราชการจังหวัดเลยก็เปนคนจังหวัดเลยโดยกําเนิด จึงทําใหรูถึงวัฒนธรรมตางๆใน
จังหวัดเลยคอนขางงายและรูถึงความละเอียดจากผูรูโดยตรง ฉะนั้น การเก็บรวบขอมูลการวิจัยทําให
ผูวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลไดงายเพราะสวนใหญจะอยูในสายอาชีพเดียวกันท้ังหมด สวนขอมูลจากการ
สัมภาษณประชาชนผูมีความเชี่ยวชาญทางดานการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม ทานไดใหความ
เมตตาอนุเคราะหแกผูวิจัยอยางมากซ่ึงอยูในฐานะคนรูจักมักคุนท่ีรูจักกันมากอน แตทานเหลานี้ก็
พรอมท่ีจะใหขอมูลอยางเต็มท่ี แตดวยการเดินทางดวยระยะไกล ๆ ทําใหเกิดอุปสรรคบางเล็กนอย
ประกอบท้ังภาระกิจการออกพ้ืนท่ีของผูวิจัยในการปฏิบัติงานทําใหเกิดความลาชาไปมาก แตกระนั้น 
การวิจัยครั้งนี้ทําใหเห็นวา ผูเชี่ยวชาญท้ังหมดไดตระหนักถึงความสําคัญอยางมากตอการนําหลักธรรม
มาใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันเปนการยกระดับการปฏิบัติหนาท่ีใหกับเจาหนาท่ี
ขาราชการชั้นผูนอยรวมไปถึงประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะ
ปกปอง และขจัดปญหาตาง ๆท่ีเกิดในรอบ ๆ จังหวัดเลยและพ้ืนท่ีใกลเคียงในหลายๆอําเภอท่ีอยู
ใกลเคียงกันเชน อําเภอ วังสะพุง อําเภอทาลี่ อําเภอเชียงคาน อําเภอนาดวง เปนตน โดยเฉพาะซ่ึง
ตองดูแลความรับผิดชอบในหลายพ้ืนท่ี แตดวยนโยบายของผูบังคับบัญชามีความพยายามท่ีจะสงเสริม
ใหเจาหนาท่ีขาราชการทุกชั้นไดปรับเปลี่ยนการพัฒนาตนเองไปสูการรับรองดานพฤติกรรมท่ีมีอยู
ภายในองคกร และใหความสําคัญตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของการปฏิบัติหนาท่ีตอประชาชนผูมา
รับบริการ เชน การปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต ใหมีการยึดม่ันในศีลธรรม ดําเนินชีวิตดวย
ความเปนอยูท่ีเรียบงาย ประหยัด และการทํางานเปนทีมและมีเอกภาพในหนวยงานอยางเขมแข็ง 
นอกจากนี้ยังมองไปถึงการพัฒนาศักยภาพทางกายดวยการสงเสริมการออกกําลัง และการดูแลสุขภาพ
เปนประจํา การมีความม่ันคงในการักษาศีลในทางพระพุทธศาสนา การฝกจิตใหมีความเขมแข็ง และ
ทนตอสภาวะแรงกดดันจากการปฏิบัติหนาท่ี และการสงเสริมดวยความรูทางท้ังทางโลกและทางธรรม
ใหมีความรูท่ีพรอมจะปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีประกอบดวยคุณธรรมสําหรับการเปน
ขาราชการสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเขาสู
ยุคไทยแลนด ๔.๐ตอไป 
 ๔.๑.๒ การจําแนกสภาพปญหาท่ัวไปการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 



๖๘ 
 
 
  จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบเจาะลึกจํานวน ๓๐ คนเก่ียวกับประเด็นสภาพปญหา
ท่ัวไปการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงผูเชี่ยวชาญประกอบดวย ๑) 
กลุมผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวยผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน ๕ คน ผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน ๕ คน และผูบริหารเทศบาลเมืองจํานวน ๑๐ คน และ ๒) กลุมประชาชนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญทางดานวัฒนธรรมและการเมือง จํานวน ๕ คน ขาราชการบํานาญทางดานการ
ปกครองจํานวน ๕ คน รวมท้ังหมด ๓๐ คน ผลการสัมภาษณพบสภาพปญหาท่ัวไป จํานวน ๒๔ 
สภาพปญหา ไดแก ๑.การจัดหลักสูตรอบรมไมคอยเหมาะสม ๒.การไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพล
เรือน ๓. ความไมพรอมทางดานรางกายและจิตใจ ๔. ขาดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ๕. ขาด
งบประมาณ ๖. ขาดกําลังภาคพ้ืนท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามพ้ืนท่ีท่ีไดรับหมอบหมาย  ๗. ขาดเครื่องมือและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ๘. สภาพพ้ืนท่ีบางแหงยังหางไกลความเจริญ   ๙.ความแตกตางระหวางสภาพ
พ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน ๑๐. พ้ืนฐานการปฏิบัติไมเหมือนกัน ๑๑. ขาดการปรับตัวและพฤติกรรมให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี ๑๒. ความพรอมทางจิตใจมีความแตกตาง ๑๓. ความกังกลท่ีมีตอโรคภัย ๑๔. ขาด
ความม่ันใจในตนเอง ๑๕. ขาดความพรอมและการตื่นตัว ๑๖. ขาดทักษะทางดานการพูดภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ๑๗. ขาดระบบการสื่อสารท่ีดี ๑๘. ขาดประสบการณและทักษะท่ีดี ๑๙. การ
เปลี่ยนแปลงความคิดยาก ๒๐. ขาดการปรับตัวในวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศเพ่ือนบาน ๒๑. 
ขาดการเรียนรูหรือพัฒนาตนเองเพ่ิมเติม ๒๒. ขาดความเขาใจในเรื่องของไทยแลนด ๔.๐  ๒๓. ขาด
การประชาสัมพันธเก่ียวระหวางหนอยงานภายในกับภายนอก และ๒๔. ขาดการสงเสริมการเรียนรู
อยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีการทํางาน 

  จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญท้ังหมดเก่ียวกับสภาพปญหาท่ัวไปการพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๒๔ ปญหา ซ่ึงทางผูวิจัยไดกําหนดจําแนกกลุมสภาพ
ปญหาการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวจํานวน ๔ กลุมใหญท่ีสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพ
ตามหลักคุณธรรม ไดแก  
   กลุมท่ี ๑. สภาพปญหาทางกาย ประกอบดวย ๙ ปญหา ไดแก ๑.การจัดหลักสูตร
อบรมไมคอยเหมาะสม ๒.การไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากแบบพฤติกรรมของพลเรือน ๓. ความไม
พรอมทางดานรางกาย และจิตใจ ๔. ขาดความสมดุลของรางกาย ๕. ขาดงบประมาณ ๖. ขาดกําลัง
ภาคพ้ืนท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามพ้ืนท่ีท่ีไดรับหมอบหมาย ๗. ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ปฏิบัติหนาท่ีการทํางานและขาดทักษะการบํารุงรักษาเครื่องใชเทคโนโลยี ๘. สภาพพ้ืนท่ีบางแหงยัง
หางไกลความเจริญ และ๙.ความแตกตางระหวางสภาพพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน 

   กลุมท่ี ๒. สภาพปญหาดานคุณธรรม ประกอบดวย ๒ ปญหา ไดแก ๑. พ้ืนฐานการ
ปฏิบัติไมเหมือนกัน และ๒. ขาดการปรับตัวและพฤติกรรมใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
   กลุมท่ี ๓. สภาพปญหาทางจิตใจประกอบดวย ๖ ปญหา ไดแก ๑. ความพรอมทาง
จิตใจมีความแตกตาง ๒. ความกังกลท่ีมีตอโรคภัย ๓. ขาดความม่ันใจในตนเอง ๔. ขาดระบบการ
สื่อสารท่ีดี ๕. ขาดทักษะทางดานการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ๖. ขาดความพรอมและการ
ตื่นตัว 



๖๙ 
 
   กลุม ท่ี  ๔ . สภาพปญหาทางปญญา ประกอบดวย ๗ ปญหา ไดแก  ๑ . ขาด
ประสบการณและทักษะท่ีดี ๒. การเปลี่ยนแปลงความคิดของเจาหนาท่ีทําไดยาก ๓. ขาดการปรับตัว
ในวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศเพ่ือนบาน ๔. ขาดการเรียนรูหรือพัฒนาตนเองเพ่ิมเติม ๕. ขาด
ความเขาใจในเรื่องของไทยแลนด ๔.๐และขาดการใหความรูทางดานกฎหมายของประชาชน ๖. ขาด
การประชาสัมพันธเก่ียวกับหนวยงานท่ีอยูภายนอกและภายใน และ๗. ขาดการสงเสริมการเรียนรู
อยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 
  ๔.๑.๓ สาระสําคัญของสภาพปญหาการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 ผูวิจัยไดจําแนกกลุมสภาพปญหาท่ัวไปเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย ซ่ึงจะปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนจังหวัดเลย เทศบาล
เมืองเลย ท่ีวาการอําเภอเมืองเลย และองคการบริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเลย จํานวน 
๑๔ องคการบริหารสวนตําบล 
  ๑. การจัดหลักสูตรอบรมไมคอยเหมาะสม0

๑ เนื่องจากเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละคนมีความแตกตางกันดานโครงสรางทางรางกายจึงเปนปญหาในการฝกอบรมหลักสูตรใน
แตละครั้ง แตจะมีการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีฝกอบรมหรือตามความเหมาะสมของ
สุขภาพและรางกายของตนเอง  
  ๒. การไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพลเรือน1

๒ การปรับบุคลิกภาพ เนื่องจากวา การ
รับเขาของเจาหนาท่ีปกครองทองถ่ินจะเริ่มรับท่ีอายุ ๑๘ ป และการฝกอบรมหรือการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีรับผิดชอบก็ประมาณ ๖ เดือน ถึง ๑ ป เจาหนาท่ีบางคนยังปรับบุคลิกภาพ
ไมได คือยังสลัดตัวเองออกจากบทบาทหนาท่ีของพลเรือนไมได จําเปนมีการปรับพ้ืนฐานใหรูหนาท่ี
ของขาราชการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหชัดเจนมากข้ึน  และมีการทบทวนการฝก
หลักสูตรตางๆของหนวยงานใหสอดคลองและรองรับการเขาสูไทยแลนดยุค ๔.๐ และมีการทดสอบ
กําลังเพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนเองท่ีไดรับหมอบหมาย 
  ๓. ความไมพรอมทางดานรางกาย 2

๓ เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางคน
รางกายยังไมมีความพรอม เนื่องจากวาไดรับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหนาท่ี รางกายไมคอยแข็งแรง จึงทํา
ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือปองกันและรูเทาทันโรคภัย เพ่ือไมใหมีปญหาในการปฏิบัติหนาท่ี 
เพ่ือเปนการเตรียมตัวตอการฝกหลักสูตรตางๆของทางหนวยงานตนสังกัด และใหเกิดภาพลักษณท่ีดี
พรอมท้ังรักษาสุขภาพไมใหมีปญหาตอการปฏิบัติหนาท่ี 
  ๔. ขาดความสมดุลของรางกาย3

๔ การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีสวนใหญจะอยูใกลชิดกับประชาชนมากซ่ึงประกอบไปดวยภูเขา และปาไมใหญ ๆ 
พรอมท้ังทองถ่ินบางแหงยังทุรกันดารอยู ซ่ึงทางเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะขาดความ

 
๑
 สัมภาษณ นายจรูญ พานิช, นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 

 ๒ สัมภาษณ นายทินกร เกษเกษร, นายกองคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ, วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๓ สัมภาษณ นายสนิท วังธรรม, นายกองคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว, วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๔ สัมภาษณ นายประจวบ ศีลธรรม, นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีสองรัก, วันท่ี ๔ เมษายน 
๒๕๖๐. 

                                                           



๗๐ 
 
พรอมในการปฏิบัติงานเพราะบางคนจะความแข็งแรงทางดานรายกายดวย จึงทําใหเกิดอุปสรรคอยาง
มาก นอกจากนี้เม่ือการจัดหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ สวนมากเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองฝกปฏิบัติโดยพรอมเพียงกันแตดวยสุขภาพ และความไมเอ้ืออํานวยตอสภาพรางกายท่ีไมเทา
เทียมกันโดยหลักสูตร จึงตองทําใหตองจัดหลักสูตรอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับเจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนบางคน 
  ๕. ขาดงบประมาณ 4

๕ เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
หนวยงานหนึ่งท่ีปฏิบัติหนาท่ีดวยความขาดแคลนดานงบประมาณ เพราะงานท่ีทํานั้นก็ไมเพียงแตงาน
หลัก ๆ ของทองถ่ินเทานั้น แตยังตองทํางานใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ ดวย เชน งานดานการดูปาไม งาน
ปองกันดานความม่ันคง เปนตน ดังนั้นทําใหเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีท้ังงบประมาณท่ี
จํากัดและความรูดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อาจเปนเนื่องจากขาราชการท่ีปฏิบัติงานมาอยางยาวนานไม
มีความรูเฉพาะดาน เนื่องจากเทคโนโลยีเขามาทีหลัง จึงเกิดผลกระทบตอการจัดอบรมหลักสูตรดาน
การพัฒนาบุคคลากรมีเพียงจํากัด เม่ือเทียบกับหนวยงานอ่ืนแลว ทําใหการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนไปไดยาก 
  ๖. ขาดกําลังพลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 5

๖ท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามพ้ืนท่ีทุรกันดาร
จริงๆ 6

๗ ความไมพรอมของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง ไมวาจะเปนเรื่องของสุขภาพท่ีมี
ผลตอการปฏิบัติหนาท่ีทําใหไมสามารถทํางานไดเต็มท่ี หรือการขาดแคลนกําลังผูมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในการปฏิบัติหนาท่ีทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความลาชา หากจะเรียกเจาหนาท่ีผูมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สวนหนึ่งสวนใดมาทํากิจกรรมหรือเขามาฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ นั้นก็จะ
ทําใหขาดกําลังของเจาหนาท่ีในสวนท่ีปฏิบัติหนาท่ีหลักและจะมีผลตอการกระทําผิดกฎหมายดาน
ตางๆ ในสวนของงบประมาณนั้น เปนเรื่องของทางผูบังคับบัญชาระดับสูงท่ีจะจัดสรรงบประมาณให 
แตอยางไรก็ไมเพียงพอกับภารกิจของเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
  ๗. ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 7

๘ในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 8

๙และขาด
ทักษะการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ9๑๐ เรื่องอุปกรณในการปฏิบัติหนาท่ีการงานท่ีลาสมัย อุปกรณในการ
ใชในขณะปฏิบัติหนาท่ีบางชนิดหมดอายุแลวก็มี เชนอุปกรณดับเพลิง ปกติมีอายุการใชงานประมาณ
หาป แตชุดอุปกรณดับเพลิงจะใชมาเปนเวลาสิบกวาปแลว ดังนั้นในเรื่องของตัวบุคคลของเจาหนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินพรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพอยางเต็มท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการตอไป 

 ๕ สัมภาษณ นายคําปุน วิจิตรปญญา, นายกองคการบริหารสวนตําบลกกทอง, วันท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๖๐. 
 ๖ สัมภาษณ นายชาติชาย จิตตอารีย,  นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าหมาน, วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. 
 ๗ สัมภาษณ นายอาคม คณะศิริวงษ, นายกองคการบริหารสวนตําบลเมือง, วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. 
 ๘ สัมภาษณ นายธนชิต สุพรหมอินทร, นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขม, วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๐. 
 ๙ สัมภาษณ นายปลื้ม ขวัญคุม, นายกองคการบริหารสวนตําบลกกดู, วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
 ๑๐ สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศมนตรีเมืองเลย, วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐. 

                                                           



๗๑ 
 
  ๘. สภาพพ้ืนท่ีทุรกันดารและหางไกลความเจริญ 1 0

๑๑ การพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคอนขางท่ีจะกระทําไดยาก สืบเนื่องจากกําลังคนท่ีไมมีความ
ชํานาญการเฉพาะดานสวนใหญปฏิบัติหนาท่ีตามพ้ืนท่ีทุรกันดาร หางไกลความเจริญ บางพ้ืนท่ีตองสง
กําลังของเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญการเฉพาะดานไปชวย จึงทําใหการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี
นั้นคอนขางท่ีจะกระทําไดยาก ประกอบกับผูท่ีมาชวยปฏิบัติราชการแทนไมใชคนในพ้ืนท่ีดวย ทําให
สวนหนึ่งยายกลับภูมิลําเนาเดิมและอีกสวนหนึ่งยายไปอยูหนวยงานอ่ืนซ่ึงไมใชหนวยงานท่ีมีความ
ใกลเคียง เชน ยายไปอยูในสังกัดเทศบาลเมือง ฯลฯ เม่ือยายออกไปแลวจากตนสังกัดเดิมก็ไมมีกําลัง
อัตรามาทดแทนให ทําใหกําลังพลของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีหลักจะขาดแคลนเปนจํานวน
มาก ดังนั้น การจะพัฒนาเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนไปคอนขางยากกวาหนวยงาน
อ่ืน หากกําลังพลสวนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูตามทุรกันดารจะเขารับการฝกอบรม ตองมีกําลังเจาหนาท่ีมา
ทําหนาท่ีทดแทน ในการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีนั้นๆ หากเปนไปไดก็ควรจะพัฒนาตั้งแต
การรับสมัครคนท่ีจะสอบแขงขันไปเปนเจาหนาท่ีเฉพาะดานมีความรูความสามารถดานตางๆท่ีได
กําหนดไว เชนมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานใดบาง และตองกําหนดดวยวาเปน
ขาราชการทองถ่ินก่ีป ถึงจะยายไปอยูหนวยอ่ืนได ไมเชนนั้นปญหาดานการขาดแคลนกําลังเจาหนาท่ีท่ี
มีความชํานาญเฉพาะดานก็จะเปนเชนนี้ตลอดไป 
  ๙. ความแตกตางระหวางสภาพพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน 11

๑๒ ปญหาของเจาหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป เชน ในพ้ืนท่ีชาญเมืองก็จะมีภูเขาลอมรอบก็จะมี
ปญหาอีกรูปแบบหนึ่ง ปญหาดานเชิงพ้ืนท่ีในเมืองก็จะเปนปญหาอีกรูปแบบหนึ่ง ปญหาชุมชนเทศบาล
ท่ีอยูนอกเมืองก็จะเปนปญหาอีกรูปแบบหนึ่ง ปญหาทางพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูนอก
เมืองก็จะมีปญหาอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น การแกปญหาของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
ยอมตองแกปญหาเปนพ้ืนท่ี ๆ ไป พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร จะมีปญหาเรื่องยาเสพติด ปญหาการทุจริต
ของเจาหนาท่ี ปญหาของหนีภาษี จะตองเอาเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในพ้ืนท่ีมาฝกอบรมในเรื่องของ
การปองกัน ปราบปราม รวมถึงการสืบสวนสอบสวนดวย ดังนั้น ควรพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี
ฝายปกครองในเรื่องการสืบสวน สอบสวนคดียาเสพติด การสืบจับ การลอซ้ือ เปนตนซ่ึงหลักสูตร
เหลานี้เจาหนาท่ีฝายปกครองเปดการฝกอบรมใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีอยูแลว และอีกปญหาดาน
การตัดไมทําลายปา โดยเฉพาะไมพยุงซ่ึงเปนไมท่ีมีราคาแพง ควรเอา เจาหนาท่ีฝายปกครองและฝาย
ความม่ันคงในพ้ืนท่ีมาเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติปาไม การฝกอบรมการสืบสวน
สอบสวนเก่ียวกับปาไม รวมท้ังฝกการลาดตระเวนรวมกับทางเจาหนาท่ีปาไมซ่ึงทางเพราะเจาหนาท่ีปา
ไมจะมีความชํานาญในการเดินลาดตระเวนเก่ียวกับปาไมมากกวาเจาหนาท่ีฝายปกครอง ปญหาทาง
พ้ืนท่ีของชุมชนในเมือง สวนใหญจะเปนปญหาการคาประเวณี ยาเสพติดใหโทษ ก็ควรนําเอาเจาหนาท่ี
ฝายปกครองท่ีอยูในพ้ืนท่ีมาเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติการคามนุษย พระราชบัญญัติ
ยาเสพติด รวมท้ังการสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติดใหโทษ ดังนั้น การพัฒนาเจาหนาท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการเขาสูไทยแลนด ๔.๐ นั้นควรพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนชุมชน ๆ ไป 

 ๑๑ สัมภาษณ นายนิคม สุระเกตุ, ปลัดเทศบาลเมืองเลย, วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
 ๑๒ สัมภาษณ นายกาน กุณะวงษ, นายกเทศมนตรีตําบลนาออ, วันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
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๔.๒ การสรางวัฒนธรรมของผูนําในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเลย 

 การพัฒนาภาวะผูนํานั้น สวนหนึ่งจะกลาวถึงเนื้อหาสาระท่ีเก่ียวของกับหลักคุณธรรม
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติของผูนําท่ีปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะมีวิธีการและ
เทคนิคตางๆมาปรับใชในองคกรของตนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในศักยภาพของผูนําใหทันตอความ
ตองการของชุมชนและสภาพการเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมตางๆ ดังตอไปนี้ 

  ๔.๒.๑ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ดานการเปนผูรูจัก
เหตุ 

  เปนผูรูจักเหตุ เปนผูรูจักธรรม รูหลัก หรือ รูจักเหตุ คือ รูหลักความจริง รูหลักการ รู
หลักเกณฑ รูกฎแหงธรรมดา รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูหลักการท่ีจะทําใหเกิดผล เชน ภิกษุรูวา
หลักธรรมขอนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบาง พระมหากษัตริยทรงทราบวา หลักการปกครองตามราช
ประเพณีเปนอยางไร มีอะไรบาง รูวาจะตองกระทําเหตุอันนี้ๆ หรือกระทําตามหลักการขอนี้ๆ จึงจะให
เกิดผลท่ีตองการอันนั้นๆ เปนตน  

 คือรูหลักการและกฎเกณฑของสิ่งตางๆท่ีตนเขาไปเก่ียวของในการดําเนินชีวิตในการ
ปฏิบัติกิจหนาท่ีและการดําเนินกิจตางๆ รูในสิ่งท่ีตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน รูตําแหนง
หนาท่ี ฐานะอาชีพการงานของตนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางไรมีหลักการอะไรท่ีเปนเหตุให
บรรลุถึงผลสําเร็จท่ีเปนไปตามหนาท่ีรับผิดชอบ รูเทาทันกฎธรรมชาติหรือกฎธรรมดา เพ่ือปฏิบัติตอ
โลกและชีวิตอยางถูกตองมีจิตใจเปนอิสระ ไมตองตกเปนทาสของโลกและชีวิตจากการถูกครอบงําดวย
กิเลสตัณหา การท่ีจะพัฒนาภาวะผูนําทางการเมืองดวยหลักคุณธรรมนั้น ผูท่ีเปนผูนําควรรูจักเหตุและ
ผลของปญหานั้น และควรมีเหตุและผลมากกวาตัวบุคคล โดยจะตองยอมรับทัศนะของบุคคลอ่ืน ถา
ปญหาเกิดจากเหตุก็ตองใชเหตุเขามาแกรวมถึงผลของเรื่องนั้นๆโดยจะตองยอมรับทัศนะของบุคคลอ่ืน 
เราตองบอกไดวาผลท่ีจะไดรับคืออะไรหรือสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตอไปคืออะไร  

 คือเม่ือเรารูวาผลรับมันออกมาเปนอยางนี้ สภาวะปจจัยท่ีจะมาเปนตัวขับเคลื่อนใหการ
ดําเนินงานเดินหนาตอไปได คือความนาจะเปนไปไดในสิ่งท่ีจะกระทําหรือสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนการเปนผูนํา
ตองมีเปาหมายแหงชีวิตเพ่ือใหเปนเข็มทิศในการทํางานและแผนการท่ีจะบรรลุในภารกิจท่ีตั้งไว คือ รู
หลักการและกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลายท่ีตนเขาไปเก่ียวของในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติหนาท่ีและ
ดําเนินกิจการตางๆ รูเขาใจในสิ่งท่ีตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล คือ รูวาตําแหนงฐานะ อาชีพ
การงานของตนมีหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางไร และหลักการทํางานควรใหไปทิศทางไหน จึงเปน
เหตุใหบรรลุถึงผลสําเร็จท่ีเปนไปตามและความรับผิดชอบนั้นๆ เพ่ือท่ีจะทําใหเราปฏิบัติตอโลกและ
ชีวิตอยางถูกตอง และทําใหจิตใจเปนอิสระทําใหไมตกเปนทาสของสิ่งตางๆท่ีเขามากระตุนจิตใจใหตก
ไปในอํานาจของกิเลส ท้ังหนวยงานของรัฐและประชาชนตองชวยกันดูแล ตองมีงบประมาณเพียงพอ 
ประชาชนตองชวยกัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูวางแผนและดูแลรวมกันชุมชนตองสงบสะอาด
นาอยูผูนําจะตองเปนผูรูจักหนาท่ี รูงานรูกฎกติกาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานใหชัดเจน สรางและ
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กําหนดข้ึนมาใหเปนวัฒนธรรมขององคกร การปฏิบัติงานตองรูหลักการ ถือเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของ
คนดีท่ีตองรูหลักการและกฎเกณฑของวิธีท้ังหลายใหชัดเจนในการปฏิบัติหนาท่ี  

 ผูนําจะตองมีหลักคุณธรรมจึงจะสารมารถวางแผนงาน และนโยบายไดอยางถูกตองเพ่ือ
นําพามวลสมาชิกและสังคมเจริญกาวหนา เพ่ือเปนแนวในการปฏิบัติ ผูบริหารเปนผูมีความรู ควรมี
โอกาสเขารวมอบรมพัฒนาตนเอง เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ผูนํา
ตองไมทําผิด ตองอบรมหาแนวทางในการพัฒนาความคิดเพ่ือปรับแผนใหไปในแนวทางเดียวกัน คือ
อบรมบุคลากรใหรูจักนโยบายหลักของโครงการตางๆ และรูจักนําทรัพยากรไปใชอยางคุมคา คือ คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ องคกรจะตองรับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรตองจัดหาไดตาม
เปาหมาย มีบัญชีรายรับรายจายและผลกําไรอยางชัดเจน ผูนําตองรูถึงหลักการทํางานท่ีมีปจจัยหลาย
ดานไมวาจะเปนผูนําของชุมชนโรงเรียนรวมไปถึงผูนําทางศาสนารูเหตุและตองจัดการกับปญหาไดวา
เหตุเกิดข้ึนอยางไรและการตัดสินใจวาสาเหตุมาจากไหนเพ่ือท่ีจะใหประชาชนมีความพึงพอใจในใน
การตัดสินปญหาท่ีเกิดข้ึนของผูนํา ผูนําจะตองมีองคความรูในหลักการและเหตุผลในการพัฒนาองคกร
และพัฒนาบุคลากรท่ีอยูในการดูแลของตนเม่ือมีเหตุพิพาทข้ึนตองรูจักระงับเหตุใหความเทาเทียมกันมี
ความเสมอภาคเพ่ือไมใหกระทบกับงานท่ีตั้งไว 

 ผูนําตองมีความชัดเจนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจท้ังสองฝายและการจัดอบรมเก่ียวกับ
หลักสูตรท่ียังไมมีการพัฒนามีการจัดการศึกษาดูงานตางประเทศ มีการเขารับฟงธรรมะอยูบอยๆ 
ทรัพยากรท่ีนํามาใชตองประกอบดวย คน งบประมาณ สถานท่ี โดยใหหนวยงานของรัฐเปนเจาภาพ
จัดการดูแล ผูนําตองรูถึงความตองการของชุมชน มีการอบรมสงเสริมความรูในเรื่องการพัฒนาหมูบาน
ใหสวนราชการเปนเจาหนาท่ีหลักในการพัฒนาดานการจัดการเก่ียวกับเรื่องตางๆเชน การจัดการ
เก่ียวกับการฝกอบรมใหผูนําไดพบปะสังสรรคกันเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติซ่ึงกันและกันใหประชาชนมี
ความรูในการครองชีพจัดตั้งหนวยจิตอาสาพัฒนาชุมชน เชนผูนําทองถ่ิน ครูในโรงเรียน ผูใหญบาน 
จัดหาอุปกรณการสอน สถานท่ี ทดสอบความรูความสามารถจากการดําเนินชีวิตในสังคมเปนผูรอบรูรู
หลักการ วาควรบริหารอยางไร เพ่ือใหประชาชนเกิดความพอใจในชุมชน รวมไปถึงผูบริหารในชุมชน 
ผูเขารวมจะตองรูจักลักษณะงานรูจักหลักนําไปใชไดรูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ ผูนําจะออก
กฎเกณฑในการปฏิบัติการเพราะใหทุกคนปฏิบัติตามแผนการพัฒนา บุคลากร สถานท่ีราชการผลการ
กระทํา ทําใหบุคลากรรูความจริง การท่ีจะพัฒนาภาวะผูนําทางการเมืองโดยมีเหตุผลท่ีจะรับฟงทัศนะ
ของคนอ่ืน ถาปญหาเกิดก็ควรนําเอาหลักการเหตุผลมาแก การบงชี้ความรูเปนการพิจารณาวา องคกร
มีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายเพ่ือบรรลุเปาหมายเราจําตองสรางความรูแสวงหาความรู 
เตรียมพรอมสําหรับเก็บความรูการจัดความรูใหเปนระบบการวางโครงสรางและกลั่นกรองความรู
ปรับปรุงรูปแบบใหเปนมาตรฐาน ความรูคือพลัง ความรูคืออํานาจ ซ้ึงเปนการปฏิบัติเปนลําดับชั้น 
วิเคราะหและประเมินศักยภาพและทรัพยากรตางๆท่ีมีอยูในองคกรเพ่ือประเมินใหทราบถึงจุดแข็ง
จุดออนท่ีองคกรมีอยูทําใหทราบถึงกําลังความสามารถท่ีมีอยูอันจะชวยใหการดําเนินการตางๆ หรือ
กิจกรรมตางๆดําเนินไปไดความเปนชุมชนเปนเปาหมายท่ีมีการอยูรวมกันอยางเปนสุขเปนปกติสมดุล 
เพ่ือเปนโครงสรางทางวัฒนธรรมองคกรตอไป 

 กลาวไดวา ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเปนบุคคลท่ีมีเหตุผล พูดจริง ทําจริง 
และไมไขวควาในสิ่งท่ีเกินตัว เปนบุคคลท่ีมีความสุภาพนอบนอม ไมใจรอนวูวามกลาสูกับปญหา 
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ยอมรับความกดดันไดดี วางจุดหมายของตัวเองและองคกรไวทุกระยะเปนผูนําท่ีดีมีความยุติธรรมและ
ซ่ือตรงสูง รูจักสรางความสดชื่นรื่นรมยอยูเสมอมีน้ําใจไมตรีตอคนรอบขาง มีกําลังใจเขมแข็ง ไม
ทอถอยงายๆสามารถดึงเอาความเพอฝนมาใชสรางสรรคได ปรับตัวไดดีรูจักรอมชอมแมจะฝนใจ
ตนเองบาง วางตัวดี รูจักพูดจา เปนผูตามและผูนําในขณะเดียวกันไดไมเรียกรองความโดดเดน ไมยึด
ติดวาตนตองเปนผูนํา มีศักยภาพท่ีจะไขวควาความสําเร็จ ฉลาดและรูจักใชโอกาส รับฟงความคิดเห็น
ผูใตบังคับบัญชา มีความกระตือรือรนอยูทุกเม่ือ พยายามสรางความขัดแยงในองคกรใหนอยท่ีสุดเพ่ือ
เปนวัฒนธรรมองคกรในการปกครองทองถ่ินสําหรับโครงสรางท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูทุกเม่ือ 

  ๔.๒.๒ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ดานการเปนผูรูจักผล 

 ความรูจักอรรถ รูความมุงหมาย หรือ เปนผูรูจักผล คือ รูความหมาย รูความมุงหมาย รู
ประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีจะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระทําหรือความเปนไปตามหลัก เชน รูวา
หลักธรรมหรือภาษิตขอนั้นๆ มีความหมายวาอยางไร หลักนั้นๆ มีความมุงหมายอยางไร กําหนดไว
หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงคประโยชนอะไร การท่ีตนกระทําอยูมีความมุงหมายอยางไร เม่ือทําไปแลวจะ
บังเกิดผลอะไรบาง ดังนี้ เปนตน ผูนําตองรูจักเปาหมายสูงสุด ผูนําตองมีความอดทน มีความชํานาญ
ในงานสามารถสอดสองหาสิ่งท่ีเปนจุดดอยตองปรับเปลี่ยนแผนงานอยูตลอดเวลา แผนงานตองสอ
คลองกับเปาหมาย มีเจาภาพท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี เปนกลุมเปนสังคมโดยสามัคคีกันเพ่ือพัฒนา
องคกรเกิดผลลัพธท่ีดี อันไดแกผลกําไร ความรูจักอรรถผลประโยชนรูความหมายท่ีตองการทราบ 
วางแผนในการสรางสรรคหรือแกไขในเหตุการณนั้นๆเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถมองทุกอยาง
ทะลุปุโปรงสามารถนําพาหมูคณะหรือมวลชนและองคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค มีเหตุผล
เปาหมายของหลักการท่ีชัดเจนจะตองเปนผูนําท่ีรูจุดหมาย รูจักผลท่ีจะเกิดข้ึนอยางชัดเจน แลวมุงสู
จุดหมายสามารถคาดการและวางแผนในการทํางาน การแกไขการพัฒนาตนเองและสังคมไดโดยใช
หลักการเดียวกันรูจักการวางแผนแลวนําไปสูผลท่ีจะไดรับวาจะตองมีการวางแผนเชนไร เม่ือรูจักแลวก็
ควรปฏิบัติตามเปาหมายของแผนท่ีวางไวโดยอาศัยหลักความถูกตองกฎระเบียบขอบังคับกฎหมาย
จารีตประเพณีตางๆเพ่ือใหสอดคลองกับผลท่ีไดปฏิบัติมาตั้งแตแรกเริ่ม  

 มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถสามารถปฏิบัติงานไดแบง
หนาท่ีอยางชัดเจนเพ่ือใหการทํางานไดผลรับท่ีออกมาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรูความมุง
หมายหลักการของตนเขาใจวัตถุประสงคของกิจการท่ีตนกระทํา รูท่ีตนทําอยูนั้นดําเนินชีวิตอยางนั้น
เพ่ือประสงคประโยชนอะไร หรือควรจะบรรลุถึงผลอะไรมีหลักการปฏิบัติและแนวทางไปสูการพัฒนา
นั้นก็ตองรูวาตําแหนงสถานการณทํางานนั้นๆมีการกําหนดเปาหมายอยางไร กิจท่ีตนกําลังทําอยูใน
ขณะนี้เม่ือทําไปแลวจะบังเกิดผลอะไรบางเปนผลดีหรือผลเสียอยางไร เพ่ือประสงคประโยชนท่ีจะ
บรรลุถึงผลท่ีเรากําหนดเปนเปาหมายแหงชีวิตถาจะตองรูจักตําแหนงหนาท่ี ฐานะท่ีรับผิดชอบนั้นๆ 
เพ่ือเขาใจกิจการวัตถุประสงคท่ีตนทํารูวาท่ีตนทําอยูอยางนั้นดีแลวก็ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานอันจะเกิดประโยชนแกตนเองและองคกรสวนรวมคือผลท่ีเราจะไดรับ เชน เราจัดกิจกรรม
ประจําปสิ่งท่ีเราจะไดรับคือ การหมุนเวียนในเศรษฐกิจ มีบุคคลท่ีรูจักมากมีการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีตอไป ผูบริหารตองมีการวางแผนเตรียมงาน มีกฎระเบียบกฎเกณฑในการวางแผนเปนอยางดี  
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 มีหลักเกณฑการดําเนินงานการวางกําลังเจาหนาท่ีควบคุมดูแลงานและมอบหมายงานกัน
อยางชัดเจนมีงบประมาณท่ีเพียงพอตอการจัดงาน มีเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดและใหผลออกมา
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวไดอยางสมบูรณผูนําจะตองรูจักผลของงานวาจะเปนผลดีหรือผลเสียอันไหนให
โทษอันใหผลท่ีดี ผูนําจะตองมีการพิจารณาวิเคราะหออก และหลังจากนั้นก็มีการวางแผนกําหนดเปน
นโยบายแลวก็ใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ ผูนําจะตองสํารวจติดตามการทํางานของบุคลากรอยูตลอดเวลา
วามีการทํางานตามแผนนโยบายท่ีไดวางไวหรือไม คอยใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณวามีการ
ขาดตกบกพรองมากนอยแคไหนรวมไปถึงการเอาใจเขามาใสใจเราในเรื่องของกฎเกณฑขอบังคับ
ระเบียบตางๆไมตึงเกินไปอาจทําใหเกิดภาวะตึงเครียดท้ังสองฝายและก็ไมหยอนจนเกินงานไมมี
ความกาวหนา ผูนําควรนําหลักสายกลางคือแบบการควบคุมอยางกลางๆจะทําใหไมเสียรสในการ
บังคับบัญชา การพัฒนาภาวะผูนําทางการเมืองดวยหลักผลท่ีจะเกิดข้ึนนั้น จะตองรูซ่ึงประโยชนและ
โทษของงานหรือโครงการรวมไปถึงนโยบายท่ีจะทําประโยชนและความสุขแกประชาชนในสังคมใน
ประเทศเพ่ือท่ีจะพัฒนาใหประเทศมีความสามัคคีอยูดีเปนสุขตามผลของการงานท่ีไดมีการปฏิบัติมา
คือรูความมุงหมายหลักการท่ีตนปฏิบัติเขาใจวัตถุประสงคทางธรรมชาติและประโยชนท่ีเปนจุดหมาย
แทจริงของชีวิต 

 ผูนํามีความรอบรูในการวางแผนเพ่ือใหเกิดผลงานท่ีตามมาวาจะไดรับการตอบรับท่ีใหผล
ดีหรือผลเสียและตองมีผูใหการสนับสนุนการวางแผนเปนท่ียอมรับของผลท่ีออกมาวามีประโยชนหรือ
โทษอยางไรผูนําจะตองมองการณไกลใหเห็นเปนมโนภาพท่ีคิดวาตนเองและบุคคลผูรวมงานจะ
สามารถปฏิบัติไปถึงเปาหมายท่ีวางไดและผลนั้นตองเปนท่ียอมรับของสังคมและประเทศชาติโดยรวม
การจะเปนบุคลท่ีมีการวางแผนงานใหไดผลนั้นนอกจากจะมีความรูความสามารถในการวางแผนแลว
ตองรูจักนําหลักธรรมมาปรับใชใหเกิดผลดวยโดยการเขาหาผูรูมีศีลมีธรรมผูทรงศีลรวมไปถึงผูท่ีปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบอยูในจริยาวัตรท่ีดีงามและตองเตรียมความพรอมทุกเม่ือท้ังทางกายและทางใจมี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในกิจกรรมทุกครั้งใหคิดหรือมองโดยภาพรวมวาเปนการสรางผลงานท่ีดีในการ
ปฏิบัติตอกลุม ตอสังคมชุมชนท่ีอยูรอบขางเพ่ือผลงานท่ีออกมาเปนการยอมรับท้ังตนเององคกรและ
สังคมโดยสวนรวมบุคคลท่ีจะเปนผูนํานั้นจะตองมีภาวะความเปนผูนําในการนําบุคคลนํากลุมบุคคล
รวมไปถึงการนําพาชุมชนตลอดจนสังคมประเทศชาติ บุคคลท่ีจะไดข้ึนชื่อวาเปนผูนําไดจะตองมี
ทัศนคติในทางบวกมองโลกในแงดี มีบุคลิกภาพหนาตาดีเปนบุคลท่ีมีความรอบคอบใจเย็นมองการณ
ไกลมีเปาหมายท่ีชัดเจนกลาท่ีจะตัดสินใจมีเหตุมีผลวางตัวเหมาะสมเปนบุคคลท่ีมีศีลธรรมอันดี ทําตัว
ใหนานับถือในสายตาของสังคมท่ัวไป  

 สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งท่ีผูนําจะตองมีในตัวเพ่ือท่ีจะใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในสาย
งานบังคับบัญชาเพราะสิ่งท่ีกลาวมาขางตนลวนเปนปจจัยเบื้องตนของคุณสมบัติของผูนําท่ีจะทําให
เกิดผลประโยชนในการทํางานในอนาคตท่ีจะตามมามีการตั้งม่ันในสติยึดหลักความถูกตองโดยอาศัย
หลักกฎระเบียบขอบังคับของกฎหมายบานเมืองและศีลธรรมอันดี สิ่งเหลานี้คือหลักการท่ีจะนําไปสู
ความบรรลุแหงผลท่ีถูกท่ีควรท่ีวางไวใหบุคคลไดประพฤติปฏิบั ติไปตามหลักสากลของสังคม
ประเทศชาติซ่ึงเจาหนาท่ีหลักคือผูรับผิดชอบในงานเปนแมแบบในงานสามารถควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูเขารวมกิจกรรมเพ่ือใหเกิดมุมมองท่ีเปนผลดีใหแกสังคมสวนรวมไดการทํางานจะดวยหลักการ
อะไรก็แลวแตสิ่งหนึ่งท่ีผูนําจะตองคํานึงอยูตลอดเวลาคือผลของการปฏิบัติงานท่ีออกมาตองเกิด
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ประโยชนในหลายๆดาน ไปในทางท่ีดีมากกวาผลเสียท่ีใหโทษจึงจะไดข้ึนชื่อวาการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไวจะมีระยะเวลาท่ีสั้นหรือระยะยาวก็ตามตองใหคํานึงถึงผลงานท่ีออกมาตองมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือใหเกิดคุณคาแหงการพัฒนาสืบตอไปในอนาคต เปนผูท่ีมีความรูหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆเพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพตองศึกษาวัฒนธรรมประเพณีกฎขอหาม
ของชุมชนระเบียบจารีตประเพณีตางๆตองมีความรอบรูหัดเปนบุคคลท่ีมีความสังเกตการณมองมโน
ภาพใหชัดเจนรวมไปถึงเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง วามีความนิ่งหรือไม
เพ่ือท่ีจะมาปรับใชใหเกิดผลกับการวางนโยบายในการปฏิบัติงานใหเกิดผลท่ีคาดหวังตามมา 

 โดยอาศัยความรูพ้ืนฐานท่ีตนไดศึกษามาแลวนํามาประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสมไม
เปนท่ีเบียดเบียนตนเองกลุมสังคมตางๆ ผูนําตองทําใหบุคคลเหลานั้นรูจักหนาท่ีของตนในการ
ปฏิบัติงานวาผลของการกระทํางานตางๆ ผูนําตองรูวิธีการประเมินงาน โดยใชหลักธรรมในการพัฒนา
บุคลกรใหเกิดการพัฒนาการขององคกรเอาหลักธรรมมาประยุกตใชในองคกรมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ
โดยอาศัยหลักการวางแผน การอบรม ความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคท่ี
วางไวเพ่ือใหเกิดผลรับออกมาตามท่ีตองการ การพัฒนาภาวะผูนําทางการเมืองอันดับแรกจะตองรูถึง
ประโยชนและโทษกอนวานโยบายของผูนําใหประโยชนอะไรกับประชาชนบางรวมไปถึงความสงบสุขท่ี
ประชาชนจะไดรับนั้นมีผลเปนอยางไรสิ่งเหลานี้จะตองมองใหเห็นถึงอนาคตของลูกหลานดวยวาผลท่ี
ออกมานั้นจะเปนเชนไรและควรปฏิบัติตามหรือไมผูนําจะตองมีหนาท่ีความรับผิดชอบทําใหทุกคนรูจัก
ผลของการกระทําตางๆ ผูนําควรมีการประเมินผลเก่ียวกับบุคลากรในองคกรโดยยึดหลักความถูกตอง
กฎระเบียบขอบังคับขององคกรเปนท่ีตั้งไมวาจะเล็กหรือนอยจะรูจักมักคุนสนิทชิดชอบกันขนาดไหน
ผูนําจะตองปฏิบัติใหเกิดผลไปในทิศทางเดียวกันมีความยุติธรรมในการตัดสินวาผลท่ีไดรับนั้นจะตอง
เปนมาตรฐานเดียวกันไมใชสองมาตรฐาน ถาผูนําปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน ผลจะทําให
ผูนําขาดความเชื่อถือได สิ่งท่ีตามมาอาจทําใหการพัฒนาผูนําไปสูทางการเมืองท่ีสูงข้ึนอาจจะไมไดรับ
การสนับสนุนจากกลุมก็เปนได 
 กลาวไดวา ผูนําจะตองอานใจคนเกง มีลางสังหรณแมนยําวางตัวดี ยากท่ีใครอานออกมี
อารมณขัน มีวาทศิลปมีความนอบนอมถอมตน เคารพผูอาวุโสมีความรอบคอบ ละเอียดออนใจบุญ  
สุนทาน มีความรอบรู รักพอแมพ่ีนองและผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกันมีความเขมแข็งแกรง
กลา แมจะเปนคนออนไหวงายมีผลงานออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมมีความมุงม่ันในการทํางานมี
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามมีมนุษยสัมพันธดี มีความโอบออมอารียมีความซ่ือสัตย เสียสละ เฉลียว
ฉลาด ยุติธรรม เปนกลางและมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีมีการบริหารจัดการงาน
อยางเปนระบบมีความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลเปนอยางดี และกลาท่ีจะเผชิญกับปญหาทุกดาน 
พรอมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใหมๆอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสอดรับกับพ้ืนท่ีและเชิงพฤติกรรมของ
บุคลากรในองคกรของตนไดเปนอยางดี ยึดหลักความถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกันในการบริหาร
องคกร เพ่ือเปนท่ียอมรับรวมกัน 

  ๔.๒.๓ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ดานการเปนผูรูจักตน 

  เปนผูรูจักตนคือ รูวา เรานั้น วาโดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรู ความสามารถ ความ
ถนัด และคุณธรรม เปนตน บัดนี้ เทาไร อยางไร แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูท่ีจะแกไขปรับปรุง
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ตอไป รูจักตนเองวามีสถานภาพอยางไร มีอาชีพอะไรและกําลังทําอะไรในขณะปจจุบันและอดีตท่ีผาน
มาและรูวาจะมีแนวทางในการพัฒนาไปอยางไรในอนาคต เชน มีกิจการเปนของตนเองจะมีวิธีการ
ขยายใหใหญโตมีผลกําไรท่ีมากข้ึนกวาเดิมจะมีวิธีคิดกลยุทธในการจัดการบริหารไดอยางไรและควรจะ
มีพนักงานเพ่ิมหรือลดลงรวมไปถึงสิ่งท่ีสําคัญคือการท่ีจะตองจัดการกับตนเองใหไดกอนเม่ือรูจักกับ
ตนเองก็จะทําใหงายในการท่ีจะบริหารสิ่งตางๆไดตามประสงคคือรูวาเรานั้นโดยฐานะภาวะทางเพศ
กําลังความรูความสามารถความถนัดและมีคุณธรรมจิตสํานึกมากนอยแคไหนแลวนํามาปรับปรุงตนเอง
แกไขใหเขากับสังคมท่ีตนเองอยูได ตองรูจักประเมินตนเองกอนการทํางานวาสิ่งท่ีตนกําลังจะไดรับ
มอบหมายใหทําจากผูบังคับบัญชานั้นเปนงานลักษณะไหนมีความอยากงายและเหมาะสมกับตนเอง
หรือไมจะทําไดไหมตองรูจักประเมินตนเองได 
  การประพฤติปฏิบัติตนเปนท่ีเคารพนานับถือตอบุคคลท่ีอยูภายใตการปกครองของตนเอง
และทําใหเปนตัวอยางและมีการจัดระเบียบการปฏิบัติตนของผูนําใหอยูในระดับท่ีตั้งม่ันโดยยึด
หลักการความถูกตองและท่ีสําคัญตองรูจักตนเองเปนผูรูจักตนเองมีความรูพอดีในการจัดการสิ่งตางๆ
ใหกับตนเองไดอยางรอบคอบสามารถเปนผูนําและผูตามไดโดยไมมีอคติใดๆในบทบาทท่ีตนเองไดรับ
สามารถปรับตนเองไดตองรูจักตนเองอยูเสมอวาตนกําลังทําอะไรและทําเพ่ือใครผูท่ีไดประโยชนมีมาก
นอยแคไหนและจะเกิดผลกระทบไหมถาปฏิบัติตามใจท่ีตนเองปรารถนาสิ่งเหลานี้ผูนําตองรูตนเองและ
สามารถประเมินตนเองไดผูนําจะตองมีความรูความเขาใจในบริบทการนําพาองคกรของตน
ผูใตบังคับบัญชารวมไปถึงเพ่ือนรวมงานไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติไปตาม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไวโดยผูนําจะตองรูจักความพอดีสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับองคกรและตนเองรวม
ไปถึงเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาได 
  ผูนําจะตองมีความรูเก่ียวกับการติดตอประสานงานกับองคกรตางๆโดยศึกษาวัฒนธรรม
องคกรอ่ืนๆวามีความหลากหลายในดานการผลิตสินคามากนอยแคไหนและสามารถนําไปจําหนายตอ
ใหกับชุมชนของตนเองในราคาท่ียอมเยาไดหรือปาวสามารถวางแผนจัดการกับความตองการของ
ชุมชนตนเองไดมากนอยแคไหนซ่ึงสิ่งเหลานี้ผูนําจะตองมีความรอบรูโดยละเอียดเพ่ือความผิดพลาดท่ี
จะเกิดข้ึนโดยรูจักความพอดีการเปนผูนําท่ีจะใหสมบูรณแบบนั้นจะตองมีปจจัยหลายดานหรือมี
ความสามารถพิเศษท่ีบุคคลอ่ืนเขาไมมีอันนี้ก็ถือเปนคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวดังนั้นไมวาจะเปนผูนําใน
ระดับไหนสิ่งหนึ่งท่ีจะตองมีคือรูจักมองคนอ่ืนใหเปนมองใหกระจางทะลุปรุโปรงเพ่ือเปนขอมูลเพ่ือนํา
สิ่งเหลานี้มาปรับใชกับตนเองใหมากท่ีสุดโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารงานจะตองมีความชัดเจนใน
การจัดการบริหารตางๆตองมองถึงเรื่องสุขและทุกขวาเปนของคูกัน 
  ฉะนั้นผูนําตองรูจักปรับตัวใหได หากเหตุการณเหลานี้เกิดข้ึนกับองคกรและผูนําจะตอง
มองการไกลมีวิสัยทัศนอยูเปนนิตยเปนคนชางสังเกตละเอียดรอบคอบมีการวางแผนกอนลวงหนาอยู
เสมอมีความรอบรูท่ัวดานในการวางแผนและก็อยาใหขาดตกบกพรองในการสนับสนุนโครงการตางๆ 
ใหมีความพอดีมีความซ่ือสัตยตอตนเอง องคกรและผูอยูใตบังคับบัญชา ผูท่ีรูจักตนเองนั้นจะตองมีการ
คํานวณการวางแผนกอนท่ีจะทําหรือลงมือทําในสิ่งใดๆ โดยคิดพิจารณาและจะตองทําความเขาใจใน
สภาพแวดลอมท่ีเปนอยูรอบขางเพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดแกองคกรรูจักประมาณ จะตองมีการ
ประมาณงานในแผนงานคิดกอนทําเสมอไมวาจะอยูสถานการณใดบุคคลผูเปนผูนําจะตองคิดไตรตรอง
เสมอวาตัวเองมีความสามารถมากนอยเพียงใดและความสามารถนั้นจะเห็นชอบหรือไม  
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  ดังนั้นผูนําจะตองมีการประเมินหรือวัดระดับการทํางานนั้นไดตลอดเวลาตองรูจักประเมิน
การวามีความพอดีเหมาะสมแคไหน โครงสรางตัวอาคารหองน้ําสถานท่ีจัดกิจกรรมเครื่องดื่มอาหาร
ตางๆผูนําจะตองมีการวางแผนลวงหนาและรูคนอ่ืนไดโดยละเอียดรอบคอบเยือกเย็นและนอกจากนั้น
การจัดกิจกรรมตางๆตองมีขอมูลพ้ืนฐานคอนเช็บของงานเพ่ือตนเองจะไดไมผิดพลาดในงานตองมีการ
คาดเดาลวงหนาไดนอกจากจะรูตนเองแลวยังตองสามารถวิเคราะหเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึนใน
สภาพแวดลอมท่ีอยูใกลเคียงกันกับตัวเราไดดวยวามีความเปนอยางไรและสามารถจัดการกับเหตุการณ
ท่ีเกิดข้ึนไดไหมหากมันมีความจําเปนจริงๆก็ตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะดานเขาไปบริหาร
จัดการใหสําเร็จโดยทันเวลาท่ีกําหนดและไมกระทบกับผูท่ีมีความเก่ียวของหลายๆฝายท่ีอยูรอบตัวเรา 
การพัฒนาภาวะผูนําทางการเมืองดวยการประพฤติปฏิบัติตนเปนท่ีนานับถือตอผูท่ีอยูภายใตการ
ปกครองของตนและทําเปนตัวอยางในการครองตนเองและครองงานโดยอาศัยหลักศีลธรรมมาเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไมใหฟุงซานในกิจการงานท่ีตนเปนผูดูแลหรือควบคุมการทํางานในดานการ
บัญชาการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพควรตั้งใจจริงในการปฏิบัติเอาใจใสในการงานท้ังปวงผูนําองคกร
สามารถมองไดดวยตนเองแบบไมมีการสรางเง่ือนไขในทางความคิดทัศนคติตอกันและกัน  
  บุคคลท่ีจะเปนผูนําตองมีภาวะจิตใจท่ีสูงสง ซ่ึงมีความพอใจในงานกับสิ่งท่ีปฏิบัติตางๆ
และมีความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว โดยการต้ังใจและ
เอาใจใสใหเห็นเปนรปูธรรม วาเราสามารถกระทําไดโดยอาศัยพ้ืนฐานท่ีมีมาตั้งแตแรกเริ่มและสามารถ
พัฒนาใหสูงข้ึนไปไดคือเปนการมองหาเปาหมายท่ีจะทําโดยคํานึงถึงตัวเองศักยภาพตัวตนของเราวา
โดยฐานะ ภาวะเพศกําลังความรูความถนัดความสามารถ การมีคุณธรรมจะดําเนินการไดอยางไรเพ่ือ
ไปสูเปาหมายตามความเปนจริง คือจะตองรูวา สิ่งท่ียึดสิ่งท่ีกระทําอยูจะประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม
พอดี ฉะนั้นในขอนี้ผูนําจะตองรู ถึงจุดเดนจุดดอยของตัวเองการบริหารจัดการองคกรให เกิด
ประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยความรวมมือหลายๆฝาย ท่ีมีการประสานความสามัคคีกันโดยอาศัยผูนําท่ีมี
ความรูความสามารถในการวางแผนจัดการบริหารงานใหไดตามประสงคท่ีมีการกําหนดวัตถุประสงค
รวมกันซ่ึงผูนําจะตองตระหนักอยูตลอดเวลาวาการอํานวยความสะดวกเปนพ้ืนฐานแหงความสําเร็จ
ทางดานการบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ การงบประมาณ บัญชี เปนตนสิ่งเหลานี้ผูนําตอง
เปนผูมีความไตรตรองอยูตลอดเวลาวาดานใดสามารถพัฒนาไดและดานไหนท่ียังมีการติดคางอยูผูนํา
จะตองวิเคราะหออกสังเคราะหเปนเพ่ือนํากลยุทธมาปรับปรุงแกไขตอไป 
 กลาวไดวา ผูนําจะตองแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดียึดหลักกฎระเบียบขอบังคับ 
ขององคกรเปนท่ีตั้ง กลาตัดสินใจศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมมีใจรักในการปฏิบัติงานดานบริการ มีความ
อดทนเพียรพยายามตอคําวิพากษวิจารณอยางตอเนื่อง มีความตั้งใจจริงท่ีจะบริการประชาชนเอาใจใส
ในนโยบายท่ีกําหนดไวอยูเสมอ มีความเมตตาตอเพ่ือนรวมงานในสายอาชีพเดียวกัน เม่ือเห็นเพ่ือน
รวมงานดวยกันตกทุกขตองใหความชวยเหลือโดยไมหวังผลตอบแทน ยกยองสรรเสริญสนับสนุนเพ่ือน
รวมงานผูใตบังคับบัญชาตอหนาชุมชนเม่ือเขาปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว วางตนเปนกลาง
ในทางการเมืองหม่ันตรวจสอบความถูกตองในกฏระเบียบขอบังคับขององคกร เพ่ือปรับใชใหทันตอ
เหตุการณปจจุบัน วางตัวแบบเรียบงายเพ่ือสะดวกในการติดตอกับประชาชนมีความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ อยูบนพ้ืนฐานความถูกตอง กลาเผชิญกับความจริงพรอมท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆตลอดเวลา เปด



๗๙ 
 
โอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกาวเขาสูหลักวัฒนธรรมท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

  ๔.๒.๔ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ดานการเปนผูรูจัก
ประมาณ 

 เปนผูรูจักประมาณ คือ ความพอดี เชน ภิกษุรูจักประมาณในการรับและบริโภคปจจัยสี่ 
คฤหัสถรูจักประมาณในการใชจายโภคทรัพย พระมหากษัตริยรูจักประมาณ ในการลงทัณฑอาชญา
และในการเก็บภาษี เปนตน ผูนําตองรูจักประมาณตนในการบริหารจัดการตามแผนงานท่ีไดวางเอาไว
โดยยึดหลักกฎระเบียบขอบังคับใหถูกตองชัดเจนมีการปรับปรุงขอมูลอยูอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหทันตอ
สภาพเหตุการณบานเมืองโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติเพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของ
องคกร ซ่ึงจะทําใหองคกรมีความนาเชื่อถือจากสายตาสังคมท่ัวไป และมีการประเมินผลงานอยาง
ตอเนื่องในการกิจการท้ังปวงเพ่ือไมใหเสียหายจากการคาดการผิด ผูนําในองคกรตางๆ เชน บาน วัด 
โรงเรียน ตองปฏิบัติใหเปนแบบอยางของชุมชนในการครองชีวิตไมใชจายฟุมเฟอยจนเปนท่ีติฉินนินทา
จากญาติโยมจากผูพบเห็น ตองรูจักพอประมาณ ผูนําชุมชนไมควรวากลาวใสรายปายสีคูแขงขันของ
ตนในการหาเสียงหรือการประพฤติปฏิบัติในการครองตนอยางเหมาะสม อยูในศีลธรรมอันดี รู
พอประมาณในการปกครองลูกบานและผูบริหารโรงเรียนควรประพฤติปฏิบตัิเปนแบบอยางใหบุคลากร
ของโรงเรียนเห็นเปนแบบอยางในการใชจายทรัพยากรตางๆของรัฐ โดยพอประมาณและมีการฝกฝน
ใหนักเรียนรูจักการใชจายอยางประหยัด เชน การใชจายคาอาหารการกินและเครื่องมือสื่อสาร 
เทคโนโลยีอยางพอเพียง 

 ผูนําตองรูจักพอเพียงในการบริโภคสื่อตางๆมีการพิจารณาอยางถ่ีถวนในการตัดสินใจท่ีจะ
รับขอมูลขาวสารเพ่ือมาเผยแพรตอสังคมขุมชนเพ่ือใหเกิดการยอมรับของสังคมจึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองมีการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือมาพัฒนาตนเองและเพ่ิมสมรรถนะไปสูการเปนผูนําท่ีสมบูรณ
แบบ ทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีการตัดสินใจทุกครั้งตองอยูภายใตพ้ืนฐานกฎระเบียบขอบังคับของสังคม
รวมกัน โดยเฉพาะหลักคุณธรรมจริยธรรมผูนําจะตองมีหลักดังกลาวประจําตัวเพ่ือนํามาบังคับจิตใจ 
ใหอยูภายใตขอกําหนดของตนเองโดยมีความพอดีเปนบรรทัดฐานและพอประมาณ เปนเครื่องชูใจ
ไมใหออกนอกรีดนอกทาง ผูนําจะตองรูจักบริหารจัดการทรัพยากรอยูอยางจํากัดรูจักพอประมาณใน
การใชจายงบประมาณ มีการวางแผนการตรวจสอบท่ีชัดเจน สามารถจัดคนใหถูกกับงานไดโดยให
บุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆประจําตําแหนงงานท่ีเขาถนัดเพ่ือใหผลิตผลงานออกมาอยาง
มีประสิทธิภาพ ผูนําองคกรตองคัดสรรวัสดุอุปกรณใหพอเหมาะแกความตองการขององคกรไมควรให
ขาดๆเกินๆจนมากเกินไป และสุดทายผูนําตองมีความรูความเขาใจในการบริหารงานภายในองคกรได
โดยยึดหลักความสามารถของตนเองเปนท่ีตั้ง ในการจัดการบริหารงานและยอมรับฟงความคิดเห็น
เสียงสวนมาก เคารพการตัดสินใจเสียงสวนนอย อยูภายในองคกรเดียวกัน  

 ผูนําจะตองเขารับการฝกอบรมเปนประจําอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาการดานความคิดของ
ตนเองและฝกทักษะการเปนนักบริหารท่ีมีความยากงายของแตละหลักสูตรโดยมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดซ่ึงกันและกันเพ่ือใหเกิดการแตกความคิดท่ีหลากหลายโดยยึดหลักความพอดี รูจักรับผิดชอบ
ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาเหนือตน มีความคิดท่ีเปนอิสระไมอยูภายใตการครอบงํา



๘๐ 
 
ของผูมีอิทธิพลหรือนักการเมืองเพราะถาผูนําไมมีอิสระในทางดานความคิดเปนอิสระแลวอาจสงผลให
การปฏิบัติงานมีความเอนเอียงไปในทิศทางท่ีไมเหมาะสมอาจสงผลกระทบมาสูองคกรของตนและการ
ปฏิบัติตอประชาชนโดยไมมีความยุติธรรมจะทําใหการปฏิบัติงานเปนสองมาตรฐาน ผูนําตองรูจักการ
นํานโยบายของประเทศชาติมาปฏิบัติกับองคกรของตนถึงจะมีความยากงายตอสภาพภูมิอากาศก็ตาม
ที ผูนําตองสามารถแยกแยะไดวาสิ่งไหนท่ีควรพัฒนาไดและสิ่งไหนท่ีไมสามารถพัฒนาได และรูจักการ
ประมาณการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม รูหลักการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการ
พัฒนาในภาคองคกรราชการ ผูนําตองรูจักจัดการประเมินผลงานในดานตางๆใหเกิดผลแลวนําขอสรุป
ท่ีไดมาคิดพิจารณาในการพัฒนาตอไปถาสิ่งไหนขาดก็ควรเพ่ิมเติมเขาไป ถาสิ่งไหนท่ีมีการไดรับการ
ตอบรับดีก็ควรสนับสนุน การสงเสริมใหมีการพัฒนาตอไปซ่ึงสิ่งตางๆเหลานี้จะตองมีการปรับปรุงอยู
ตลอดเวลาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะสังคมปจจุบัน ผูนําตองรูจักความพอดีในการปฏิบัติการตอบโต
ทางธุรกิจท่ีมีการทํางานรวมกันโดยอาศัยหลักความเชื่อถือซ่ึงกันและกันโดยการนําหลักสัจจะวาจามา
เปนขอกําหนดในการวางระเบียบกฎเกณฑซ่ึงจะใหนับถือกันในเฉพาะกลุมสังคมของตนโดยมี
กฎระเบียบท่ีเขมงวดในการตัดสินกับบุคคลท่ีมีการผิดคําพูด  

 ฉะนั้นแลวผูนําจะตองใหความไววางใจซ่ึงกันและกันในการเขารวมกลุม ผลดีอาจจะทําให
กลุมของตนมีความเขมแข็งสามารถสรางความตอรองกับกลุมสมาชิกอ่ืนได โดยผูนําจะตองมีความคิดท่ี
รอบคอบในการวางแผนท่ีจะเขารวมกลุมสมาชิก มีความพอเหมาะพอควรผูนําจะตองมีการแบงอํานาจ
หนาท่ีการทํางานของพนักงานอยางชัดเจนเพ่ือท่ีจะทําใหการมอบหมายงานไมมีความสลับซับซอน
สงผลใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วรวมไปถึงการจัดการใหมีความลงตัว ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดีกับ
องคกร การพัฒนาองคกรจึงไมยากนักท่ีจะพัฒนาใหสูงข้ึนไปสูอีกระดับหนึ่ง ผูนําตองมีความพอดีใน
ดานบุคลิกภาพท้ังกายและจิตใจ มีวาจาไพเราะนุมนวลมีความประพฤติท่ีเหมาะสมไมสุรุยสุราย วาง
ตนเปนแบบอยางในการพัฒนาองคกร สรางสัมพันธภาพในองคกรอยางจริงใจไมใหขาดและเกินจน
มากเกินไป มีการแตงกายท่ีเหมาะสมทุกเม่ือในขณะพรอมเริ่มการปฏิบัติงานผูนําตองรูหลักในการ
บริโภคอุปโภคในการใชจายทรัพยกรท่ีมีอยูอยางจํากัด รูจักความเหมาะสมพอดีในการพูดจา การ
ปฏิบัติกิจและทําการตางๆ รวมไปถึงการพักผอนนอนหลับและการสนุกสนานรื่นเริงท้ังหลาย  

 โดยทําการทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงคเพ่ือผลดีแทจริงท่ีพึงตองการ โดยมิใช
เพียงเพ่ือเห็นแกความพอใจ ชอบใจหรือเอาแตใจตนเองทําตามความพอดีแหงเหตุผลปจจัยหรือ
องคประกอบท้ังหลายท่ีจะลงตัวใหเกิดผลดีงามตามท่ีมองเห็นดวยปญญา การพัฒนาผูนําทางการเมือง 
คือ ผูนําทางการเมืองเปนบุคคลท่ีไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรงการท่ีจะพัฒนาผูนําใหไปสู
ระดับท่ีเปนท่ีพึงพอใจของประชาชนโดยสวนใหญแลวผูนําจะตองมีพ้ืนฐานความดีมาตั้งแตแรกเริ่มตน
เปนท่ียอมรับของสังคมโดยท่ัวไปมากอนหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาตนเองในการสรางความดีโดยเฉพาะ
ความซ่ือสัตยท่ีมีตอการบริหารงานบานเมือง มีเปาหมายท่ีชัดเจนมีความพอเหมาะพอดีในการ
ประมาณการสิ่งตางๆ รูจักการใชจายทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เรียบเรียงคําพูดท่ีพอเหมาะพอควร
ในการตัดสินปญหาตางๆหากเกิดมีขอพิพาทเกิดข้ึนในระหวางการประชุม ตองมีสติทุกเม่ือในการ
ควบคุมตนเองมิใหละเมิดการตัดสินใจดวยอารมณตางๆตองนําหลักความมีเหตุมีผลมาตัดสินปญหาท่ี
เกิดข้ึนยอมรับเสียงสวนมากเคารพการตัดสินใจของเสียงสวนนอยอยางพอประมาณ 



๘๑ 
 
 กลาวไดวา ผูนําควรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคไมเคยดับมอดอยูเสมอ และมีความเด็ด
เด่ียว ไมทอแท กลาไดกลาเสีย แกปญหาเกง ไมต่ืนตกใจงาย เปนผูรูจักกาลเทศะ สรางจุดสนใจไดดี
เสมอ สรางความประทับใจใหกับทุกคน มีความสุขุมเยือกเย็น ไมเคยทําอะไรสะเพราและมีแนวคิดท่ี
ชัดเจน มีหลักปรัชญาในการดูแลชีวิต และองคกรของตน มีอารมณขันเสมอ ไมเครียดงาย มองโลกใน
แงดีเปนคนตรงไปตรงมาไมมีเลหเหลี่ยมชั้นเชิง กลาเผชิญกับสิ่งแปลกใหมเสมอ ซ่ึงจะทําใหเขาใจและ
เห็นใจผูอ่ืน เพราะเปนคนมีระเบียบวินัยและวางมาตรฐานใหกับชีวิตของตนอยางเครงครัด รูจักใชเวลา
อยางเปนประโยชนท่ีสุด มีจุดยืนและเปาหมายเดนชัด มีน้ําใจไมตรี ยินดีชวยเหลือผูอ่ืน ไมชอบการ
ประจบมีมาตรฐานในการใชชีวิตของตนเอง รูจักวางเปาหมายและวางแผนอยูเสมอ มีวาทศิลป มีคารม
คมคาย รูจักการเจรจาตอรองไดเยี่ยม ออนโยน แครความรูสึกของผูอ่ืน 

  ๔.๒.๕ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ดานการเปนผูรูจัก
กาล 

  เปนผูรูจักกาลคือ รูกาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีจะตองใชในการประกอบกิจ 
กระทําหนาท่ีการงาน เชน ใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา เปนตน การ
พัฒนาผูนําทางการเมืองเพ่ือใหเกิดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีวางไวผูนํา
จะตองเปนบุคคลท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนใหไปในแนวทางตามทิศทางท่ีองคกรไดวางไวแตทุกอยาง
จะตองมีการกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนเพ่ือใหงานท่ีออกมาเปนงานท่ีมีคุณภาพตามกาลเวลาเพ่ือให
เกิดความนาเชื่อถือของสังคมโดยสวนรวมผูนําจะตองมีการระบุเวลาในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพ่ือท่ีจะ
ทําใหบุคลากรท่ีอยูภายใตการปกครองมีการกําหนดตัวเองหรือมีการวางแผนในการทํางานท่ีถูกตองให
ทันเวลาตามท่ีผูนําตองการ  
  นอกจากนั้น ผูนําเองก็ตองเปนบุคคลท่ีมีการจัดการกับตนเองในเรื่องของเวลาให
เหมาะสมตรงตามท่ีผูนําปฏิบัติ ไมวาจะเปนการประชุม สัมมนา การจัดคิวแถลงการณตางๆ ผูนํา
จะตองเปนแบบอยางในการจัดระเบียบตนเองในเรื่องเวลาใหเปนบุคคลท่ีตรงตอเวลาการท่ีผูนําจะ
พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีความซ่ือตรงตอเวลาไดตามความประสงคท่ีตนเองตั้งไวแลวนั้น ผูนํา
จะตองสรางความมีระเบียบวินัยใหกับตนเองกอน เริ่มตนตั้งแตการตื่นนอนการรับประทานอาหารการ
ทํากิจกรรมสวนตัวตางๆ สิ่งเหลานี้ผูนําจะตองฝกใหตรงตอเวลาเปนประจําถาผูนําทําไดตามเวลาท่ี
ตนเองกําหนดแลว การท่ีผูนําจะเปนบุคคลไดตรงตามเวลานั้นคงไมยากนัก เม่ือผูนําเปนบุคคลท่ีตรง
ตามเวลาท่ีตนเองปรารถนาแลวสิ่ งตางๆท่ีจะตามมาก็คือความไววางใจจากเพ่ือนรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชาสงผลใหบุคคลตางๆนําไปเปนเยี่ยงอยางการจัดการเก่ียวกับการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานแตละอยาง ผูนําจะตองมีการจัดการระดมความคิดในการวางแผนรวมกันกับผูรวมงานโดย
อาศัยความรูความคิดเห็นหลายๆฝายเพ่ือใหไดขอตกลงรวมกันโดยมีการมองการณไกลถึงกรอบของ
กาลเวลาวาอยูในชวงระยะเวลาท่ีจะมีการพัฒนาไดหรือไมอยางไร ซ่ึงสิ่งตางๆท่ีกลาวมาลวนเปนสิ่งท่ี
ผูนําจะตองตระหนักและนําไปคิดพิจารณาหาทางออกใหได  
  การปฏิบัติงานโดยภาพรวมของผูนําทางการเมืองเพ่ือใหมีการพัฒนาท่ีดีผูนําจะตองมี
ความรอบรูเปนพ้ืนฐานในดานการบริหารจัดการเวลาท่ีชัดเจนสรางกรอบเวลาท่ีแนนอนเพ่ือเปนกรอบ
ในการขับเคลื่อนนําไปสูการปฏิบัติของบุคคลตางๆในองคกรรวมกันเพ่ือใหเปนแนวเดียวกันทาง



๘๒ 
 
เดียวกันตามท่ีฝายผูนํามีมติวาจะตองใหออกมาตามระยะเวลาท่ีกําหนดและตองมีตารางเวลาทุกครั้งใน
การปฏิบัติงาน การพัฒนาผูนําทางการเมืองดวยหลักกาลเวลานั้น ผูนําและผูตามตองมีกรอบ
ระยะเวลาท่ีชัดเจน เวลาของแตละบุคคลมีเทากันแตใครจะใชเวลาท่ีมีคุณคาหรือบริหารเวลาใหเปนอัน
นี้ก็ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของแตละคน และการวางแผนใชเวลาอยางเหมาะสมและใชเวลาอยาง
ไดผลการจัดการบริหารงานตางๆขององคกรจะพัฒนาใหดีข้ึนมากกวาเดิมตามท่ีไดวางเปาหมายไวนั้น
สิ่งหนึ่งท่ีผูนําจะตองมีเปนองคประกอบรวม คือ ความสามัคคีในหมูคณะของบุคคลในองคกรวาจะมี
ความสามัคคีกันในการทํางานมากนอยแคไหน ซ่ึงหากการทํางานไดรับหมอบหมายใหปฏิบัติกันเปน
กลุมหรือเปนทีม การทํางานเปนทีมจะใหไดตามเวลาท่ีกําหนดไดนั้นคอนขางยากเพราะความเปนหนึ่ง
น้ําใจเดียวกันในการปฏิบัติงานมีนอยจึงจําเปนมากในการสรางความสามัคคีในหมูคณะแตจะสําเร็จได
ตามประสงคท่ีตองการนั้น  
  ผูนําตองกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนและมีรางวัลท่ีเปนแรงจูงใจเขามาเพ่ิมใหกับกลุมหรือ
ทีมท่ีไดปฏิบัติงานไดตามกาลเวลาท่ีกําหนดเพ่ือเปนแรงกระตุนในการทํางานของทีมนั้นๆการพัฒนา
ผูนําในทางการเมืองโดยใชหลักการของกาลเวลาเขามาเปนตัวกําหนดในการพัฒนานั้น เปนสิ่งท่ีดี
สําหรับสังคม ผูนําในปจจุบันและก็ดีสําหรับสังคมในอนาคตเพราะกาลเวลาเปนสิ่งท่ีกําหนดเรื่องราว
ตางๆของคนทุกยุคทุกสมัยไดเปนอยางดีและกาลเวลาเปนเครื่องพิสูจนดวยวาบุคคลใดจะมีคาแหงการ
ยกยองหรือสรรเสริญใหเปนบุคคลท่ีมีการบริหารเวลาไดดีท่ีสุด ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีมาใหเห็นสําหรับบุคคล
ตางๆก็มีมาก แตไฉนเลาบุคคลสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับเวลายังมีการปลอยปะละเลยในเรื่อง
ของเวลามีใหเห็นทุกเพศทุกวัย ตัวอยางเชน นักเรียนไปโรงเรียนสาย นักศึกษาสงรายงานไมทัน 
พนักงานทํางานไมแลวเสร็จ ตลอดจนผูนําทางการเมืองไมมีความรับผิดชอบตอนโยบายท่ีใหไวกับ
ประชาชน เรื่องตางๆท่ีกลาวมามีความเก่ียวของกับเวลาและกาลเวลาท้ังนั้น ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีมาใหเห็น
ทุกยุคทุกสมัย  
  ดังนั้นการจะพัฒนาผูนําใหเปนบุคคลท่ีมีความตรงตอเวลาไดนั้นจะตองมองลงไปถึง
ประวัติท่ีผานมาวามีการปลูกฝงเรื่องความมีวินัยการเคารพตอกฎระเบียบขอบังคับตางๆวามีการ
ละเมิดหรือไมอยางไร และมีการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสียหายจากความประพฤติท่ีผานมามากนอย
แคไหน ซ่ึงสิ่งตางๆท่ีกลาวมาลวนเปนปจจัยท่ีจะตองนํามาเปนองคประกอบในการพัฒนาผูนําในทาง
การเมืองตอไป การพัฒนาผูนําทางการเมืองใหรูจักกาลเวลาผูนําจะตองมีการเรียนรูสิ่งใหมๆอยาง
ตอเนื่องท้ังทางโลกและทางธรรม เพ่ือนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันกับตนเองครอบครัวรวมไปถึง
สถานท่ีทํางาน ผูนําจะตองเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการรับฟงสามารถแยกแยะสิ่งท่ีไดยินไดฟง
มาแลวนํามาคิดพิจารณาหาหลักหาผลเพ่ือท่ีจะนําไปปรับใชใหถูกตองตามกรอบของเวลา และผูนํา
จะตองมีจิตใจท่ีม่ันคงแนวแนตออุดมการณมีความรอบคอบในการปฏิบัติงานรับฟงความคิดเห็นของ
กลุมเพ่ือนรวมงานดวยกันอยางแยบคลายโดยละเอียดถ่ีถวน ผูนําทางการเมืองนอกจากจะมีความรู
ความสามารถในดานการบริหารองคกรแลวสิ่งหนึ่งท่ีผูนําจะตองคิดไตรตรองใหโดยละเอียดคือการวาง
คนใหเหมาะสมกับงานโดยถูกท่ีถูกทางและถูกกาลเวลา การท่ีผูนําจะใชวาจาท่ีรุนแรงกับผูตามท่ีอยูใน
องคกรในขณะท่ีผูตามปฏิบัติงานไมไดตามความตองการนั้นผูนําจะตองมีความใจเย็นและสามารถมอง
ไดดวยวาถูกตองตามกาลเวลาหรือไมตองศึกษาอุปนิสัยของผูตามดวยวาในขณะนั้นมีอารมณฉุนเฉียว



๘๓ 
 
หรือไมสิ่งเหลานี้ผูนําจะตองเปนบุคคลท่ีสรางภาวะจิตใจตนเองใหเหนือกวาผูตามไมอยางนั้นจะทําให
เกิดผลเสียกันท้ังสองฝาย 
  ดังนั้นแลวผูนําจะตองดูเวลาอาการของผูตามโดยละเอียดรอบคอบ การพัฒนาผูนําทาง
การเมืองใหไดตามกาลเวลาท่ีตองการ คือ ผูนําตองมีความรอบรูในเรื่องของการจัดการบริหารในดาน
ทรัพยากรตางๆเพราะการพัฒนาผูนําใหเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารองคกรแลว 
ผูนําจะตองมีความรูในดานทรัพยากรวาจะมีการบริหารใหไดตามความตองการของเวลาท่ีกําหนดได
อยางไรงบประมาณมีเพียงพอไหม ตองใชบุคคลก่ีคนเขามาดูแลควบคุมและตองใชวัสดุอุปกรณมาก
นอยแคไหนรวมไปถึงตองมีผูบริหารจัดการท่ีมีความเชี่ยวชาญก่ีคน เชนการจัดสรางอาคารตาง ๆซ่ึง
ตองใชงบประมาณคอนขางมากแตตองคํานึงถึงกรอบระยะเวลาท่ีแนชัดในการสรางใหแลวเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด ผูนําจะตองศึกษาท่ีมาท่ีไปของบริษัทผูรับเหมาวามีความม่ันคงมากนอยแคไหน ความ
นาเชื่อถือทางสังคมเปนอยางไรเม่ือจางเขามารับงานแลวบริษัทดังกลาวสามารถกอสรางอาคารไดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไมสิ่งเหลานี้ผูนําจะตองมีวิธีการจัดการความคิดได  
  ตามท่ีไดกลาวมาขางตนนั้นถือวาเปนปจจัยหลายๆดานท่ีมีความสําคัญอยางมากในเรื่อง
ของกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวแตยังมีอีกหลายๆอยางท่ีผูนํายังตองศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมอยู ถึงแมวา
ผูนําจะมีความรูความสามารถเปนพ้ืนฐานก็จริง รวมไปถึงการจัดการบริหารเวลาไดพอเหมาะพอควร
แลวก็ตามสิ่งท่ีผูนําจะตองมีในคุณลักษณะของผูนําเองคือความมีมาตรฐานเปนของตนเอง กลาวคือ 
ผูนําจะตองมีความยืดหยุนมีไหวพริบปฏิภาณการเจรจาตอรองและวาทศิลปอันไพเราะเสนาะหูความ
รับผิดชอบความออนนอมถอมตนและความซ่ือสัตยผูนําจะตองมีการสะสมโดยการฝกหรือศึกษาหา
ความรูจากบุคคลตัวอยางท่ีมีความประสบผลสําเร็จในการเปนผูนําท่ีทรงคุณคาแลวนํามาปรับใชกับ
ตนเองใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดและตองทําตามกาลเวลาท่ีเหมาะสม 
  กลาวไดวา ควรใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของตนเองไดมีความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานทุกเม่ือใหความใกลชิดกับประชาชนแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมีความเขาใจใน
บริบทตาง ๆ ของพ้ืนท่ีมีความสามัคคีในองคกรปฏิบัติตนตอบุคลากรดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ใชจายทรัพยากรอยางประหยัดเพ่ิมความคุมคาใหกับองคกรมองประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
สรางจิตสํานึกใหเปนมืออาชีพในการบริหารงานอยางตรงไปตรงมาปรับตัวเขากับองคกรไดงายมีความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสมัยใหมอยูตลอดเวลายอมรับฟงเสียงสวนใหญเคารพการตัดสินใจเสียง
สวนนอยเปนตัวของตัวเองไมมีความเกรงกลัวอิทธิพลภายนอกเกงประสานงานดานภายนอกรูเขารูเรา
มีระเบียบวินัยตอตนเองสูง ตั้งเปาหมายท่ีชัดเจน มีจุดยืนท่ีม่ันคง ยอมรับและกลาเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมใหมๆเพ่ือใหทันกับเหตุการณปจจุบัน 

  ๔.๒.๖ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ดานการเปนผูรูจัก
ชุมชนสังคม 

 เปนผูรูจักองคกรคือ รูจักชุมชน และรูจักท่ีประชุม รูกิริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้น ๆ 
วาชุมชนนี้เม่ือเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางไร จะตองพูดอยางไร ชุมชนนี้ควรสงเคราะหอยางไร เปน
ตน การพัฒนาผูนําใหรูจักกับบริษัทหรือองคกร ผูนําขององคกรมีอยู ๒ ประเภท คือ ๑. ผูนําท่ีไดรับ
เลื่อนข้ันจากบุคคลท่ีอยูกับองคกรมายาวนานโดยใหเลื่อนข้ันท่ีสูงข้ึน ๒. ผูนําท่ีไดรับการแตงตั้งจาก



๘๔ 
 
ภายนอกเพ่ือเขามาดํารงตําแหนงใหม ผูนําท้ังสองประเภทนี้จะมีความรูจักมักคุนกับบริษัทหรือองคกร
แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะผูนําประเภทท่ีสองท่ีไดกลาวมาขางตนซ่ึงเปนผูนําท่ีไดรับการแตงตั้งมา
ใหมจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปรับตัวเขากับองคกรโดยเฉพาะการปรับตัวเขากับบุคลากรภายใน
บริษัทหรือองคกรซ่ึงแรกๆ จะเปนการชวงปรับตัวท่ีคอนขางยากพอสมควรเนื่องดวยตนเองเปนบุคคล
ท่ีเขามาใหมจึงตองเรียนรูวัฒนธรรมขององคกรใหมากและนอกจากนั้นยังตองศึกษาประวัติความ
เปนมาขององคกรดวย รวมไปถึงกฎระเบียบขอบังคับขององคกรตลอดจนนโยบายขององคกรอีกดวย
สิ่งตางๆเหลานี้ผูนําจะตองรูใหโดยละเอียดรอบคอบและนํามาปรับตัวใหเขากับองคกรใหไดอยาง
รวดเร็วท่ีสุดผูนําท่ีอยูกับองคกรมายาวนานสวนใหญคงไมตองปรับตัวมากนักเนื่องดวยพ้ืนฐานมีความ
เขาใจในลักษณะทิศทางขององคกรดีอยูแลวสิ่งท่ีจะปรับก็คือทัศนคติกับตําแหนงท่ีไดรับการแตงตั้ง
เนื่องดวยมีผูนําท่ีไดรับการแตงตั้งใหสูงข้ึนท่ีผานๆมาสวนใหญจะลืมตัวเองวาพ้ืนฐานนั้นมาจากท่ีใดจึง
ทําใหบุคคลท่ีเปนผูนํานั้นมีความกระตือรือรนในการใชอํานาจไปในทางท่ีผิดสงผลใหการปฏิบัติงาน
รวมกันกับบุคลากรท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาไมมีความราบรื่นเทาท่ีควรนํามาซ่ึงภาพพจนของ
องคกรถูกมองไปในทางท่ีเปนลบ  

 แตก็เปนสวนหนึ่งของผูนําท่ีหลงระเริงในเรื่องอํานาจ แตสวนใหญแลวจะมีผูนําท่ีมีความ
รักความหวงแหนชื่อเสียงขององคกร โดยจะเคารพรักษาชื่อเสียงขององคกรไวอยางดีเนื่องจากตนเอง
เปนบุคคลท่ีทํางานมานานกับองคกรจึงมีความผูกพันในองคกรและไมกลาท่ีจะสรางความเสียหาย
ใหแกองคกร มีแตความรักท่ีจะมอบใหกับองคกรและพรอมท่ีจะกาวไปพรอมกันกับบุคลากรท่ีเคย
รวมกันตอสูมา สิ่งเหลานี้เปนการดีสําหรับผูนําท่ีมีความสํานึกท่ีดีตอองคกร เม่ือผูนําองคกรไดรับการ
แตงต้ังข้ึนมาใหมจึงจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองเรียนรูในเรื่องของการบริหารงานโดยอยางละเอียดถ่ีถวน 
โดยเฉพาะการจัดการกับตนเองใหเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีนาเชื่อถือมีความเกรงอกเกรงใจตอ
บุคลากรท่ีอยูภายใตการปกครองของตน โดยผูนําจะตองรูจักการวางตัวใหเหมาะสมในสถานท่ีตาง ๆ 
และผูนําจะตองศึกษาลักษณะนิสัยของผูท่ีอยูภายใตการปกครองของตนใหเกิดความเห็นเดนชัดวา
บุคคลใดมีลักษณะนิสัยเปนเชนไรสิ่งเหลานี้ผูนําจะตองมองใหลึกซ้ึงและตองมองใหออกและ
นอกจากนั้นแลวผูนําจะตองศึกษาเก่ียวกับองคกรของตนวามีความเปนไปไดมากนอยแคไหนหากจะมี
การพัฒนาไปในทางท่ีดีสูงข้ึนมีคุณภาพในการบริหารจัดการใหมากกวาเดิมเทาท่ีเปนอยู สิ่งท่ีสําคัญยิ่ง
คือการศึกษาพฤติกรรมการอยูรวมกันของบุคคลท่ีอยูภายในองคกร เชน วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมการการเคารพ วัฒนธรรมการกิน ตลอดจนการรับวัฒนธรรมท่ีแปลกใหมเขามาสูองคกร 

 ผูนํามีท้ังระดับครอบครัวหมูบานชุมชนตําบลอําเภอจังหวัดรวมไปถึงระดับประเทศชาติ
และผูนําทางศาสนาตาง ๆนอกจากนั้นยังมีผูนําในระดับบริษัทหางรานองคกรตาง ๆฯลฯ ซ่ึงผูนํา
เหลานี้ลวนมีพ้ืนฐานความรูความสามารถท่ีแตกตางกันออกไปและความถนัดความเชี่ยวชาญก็ตางกัน
ดวย การท่ีผูนํามีความรูความสามารถท่ีแตกตางกันนั้นก็ข้ึนอยูกับการสะสมองคความรูของแตละ
บุคคลบางทานไมมีโอกาสไดเลาเรียนศึกษาหาความรูท่ีสูงๆข้ึนไปแตบางทานมีโอกาสเปนถึงระดับผูนํา
ประเทศ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงความเปนผูนําท่ีมีความแตกตางกันออกไปในลักษณะของผูนํา
ในแตละบุคคล ดังนั้นการท่ีจะเปนผูนําไดนั้นไมวาจะในระดับท่ีต่ําหรือท่ีสูงสิ่งหนึ่งท่ีผูนําจะตองมีเปน
พ้ืนฐานก็คือองคความรูในการจัดการกับองคกรของตนตองรูถึงทิศทางความตองการขององคกรท่ีตนได
ปฏิบัติงานอยูวามีความตองการแบบไหนลักษณะใดแลวเราจะปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคของ
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องคกรท่ีตั้งไวหรือไม ผูนําบางทานมีความรูมากแตไมสามารถนําความรูท่ีมีอยูมาปรับใชกับองคกรของ
ตนเองไดเพราะผูนําบางทานยังไมรูถึงบริบทขององคกรวามีการกําหนดทิศทางไปในลักษณะไหน  

 ฉะนั้นผูนําตองมีความเขาใจทิศทางขององคเปนหลักกอนจึงจะสามารถพัฒนาตามท่ี
ตนเองกําหนดไดองคกรทุก ๆองคกรลวนมีผูบริหารประจําตําแหนงท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ีรูจัก
กันโดยภาพรวมอยูแลวการจะพัฒนาใหผูนําไปในทิศทางท่ีตองการตามองคกรปรารถนานั้นสิ่งตาง ๆ 
เหลานี้เปนการคาดหวังของบุคคลท่ีอยูในองคกรอยูแลว จึงจําเปนท้ังสองฝายท่ีจะตองมีการปรับตัวเขา
หากันโดยอาศัยหลักกฎระเบียบขอบังคับขององคกรเปนพ้ืนฐานเปนตัวกําหนดในการปฏิบัติงาน
รวมกันเพ่ือท่ีจะใหสอดคลองกับนโยบายขององคกรและผูนําตองมีการวางแผนอยางละเอียดเก่ียวกับ
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการทํางานท่ีมีความพรอมท่ีจะใหบริการตาง ๆ แกบุคคลท่ีมารับ
บริการผูนําจะตองรูอีกดวยวาสิ่งท่ีปฏิบัติไปตามนโยบายนั้นเกิดความพึงพอใจแกผูมารับบริการมาก
นอยแคไหนโดยมีการประเมินทุกครั้งจะประเมินแบบไหนใชระยะเวลาประมาณเทาไหรสิ่งเหลานี้ผูนํา
ตองสามารถจัดการบริหารไดโดยไมขาดตกบกพรองการทํางานในรูปแบบองคกรจะมีความ
สลับซับซอนคอนขางมากซ่ึงหากองคกรใดขาดผูมีความเชี่ยวชาญในสายงานแลวการจะทํางานให
สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวอาจจะไมสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวก็ไดและหากองคกรยังแนนิ่งท่ี
จะปรับปรุงใหเกิดการพัฒนาไดทันตามเวลาท่ีตองการนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการสรรหาบุคลากร
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไดอยางแนนอน  

 การท่ีจะไดทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นคงเปนการยากนักเพราะ
สวนใหญแลวบุคคลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นจะมีงานประจําทําอยูแลวจึงเปนการยากท่ีจะหา
บุคคลประเภทแบบนี้ได และนอกจากนั้นถาจะเปนบุคคลท่ียังลงเหลือในตลาดแรงงานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานสวนใหญบุคคลเหลานี้จะมองหาองคกรท่ีมีขนาดใหญมีผลตอบแทนคอนขางสูงมี
สวัสดิการท่ีครอบคลุม ดังนั้นผูนําองคกรหรือฝายบุคคลตองมีการหารือรวมกันในการปรับกลยุทธการ
สรรหาบุคคลท่ีมีความชํานาญตามท่ีองคกรมีความปรารถนาตองการมารวมงานกับองคของตนจึง
จําเปนอยางมากท่ีผูนําจะตองรูจักองคกรของตนวามีความเทียบเทาสูกับสภาวะการแขงขันกับองคกร
อ่ืนไดหรือไมผูนําตองรูจักชุมชนของตนเองวามีการประกอบอาชีพอะไรเปนสวนใหญและชาวบานท่ี
อาศัยอยูในชุมชนมีการศึกษาในระดับไหนวัฒนธรรมสวนใหญเปนยังไงชาวบานในชุมชนใหความสนใจ
ในทางการเมืองโดยระบอบประชาธิปไตยมากนอยแคไหนมีความสนใจในตัวผูนําท่ีมีคุณลักษณะบุคลิก
ยังไงและถาจะใหพัฒนาชุมชนสวนใหญชาวบานตองการใหพัฒนาในดานใดบุคคลท่ีเปนผูนํานอกจาก
จะรูในระบบขององคกรของตนเองแลวยังตองพึงศึกษาดูวาชุมชนของตนเองมีความตองการใหพัฒนา
อะไรถาพัฒนาไปแลวจะเกิดผลดีมากนอยแคไหนและใหประโยชนท่ียั่งยืนหรือไมสิ่งตาง ๆเหลานี้ผูนํา
จะตองรูและสามารถนําไปพิจารณาหาขอตกลงรวมกันภายในองคกรของตนผูนําตองสรางความ
นาเชื่อถือใหกับองคกรโดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชนการจัดการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีมีความ
แปลกใหมโดยการจัดแตละครั้งใหมองเห็นถึงการตอบรับผูมาเขารวมรับการฝกอบรมวามีความตื่นเตน
มากนอยแคไหนและเสียงตอบรับมีความตองการอยากใหมีการพัฒนาการจัดการฝกอบรมในลักษณะ
อยางนี้เพ่ิมอีกไหมผูนําตองจัดใหมีการประเมินทุกครั้งแลวนํามาปรับปรุงแกไขจากขอเสนอแนะเพ่ือ
เปนการในการพัฒนาตอไปและการจัดกิจกรรมทุกครั้งผูนําจะตองจะตองบริการอํานวยสะดวกใหกับผู
เขารับฟงในการฝกอบรมแบบเปนกันเองเพ่ือสรางความคุนเคยใหกับองคกร 
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 การพัฒนาผูนําทางการเมืองใหรูจักกับองคกรใหมีความสนิทมักคุนและเขาถึงโดย
ปราศจากอคติใด ๆ มาขวางก้ันนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งยวดท่ีผูนําจะตองมีการมองแบบมองการณไกล
โดยอาศัยหลักปจจัยท่ีมีอยูรอบขางมาเปนตัวคอยสนับสนุน โดยเฉพาะบุคคลท่ีอยูใกลชิดในองคกร
เดียวกันท่ีมีการทํางานตางระดับกันผูนําบางครั้งตองลดตัวเองลงมาสืบหาขอมูลจากเบื้องลางเพ่ือนําไป
เปนแนวทางในการพัฒนาตอองคกรตอไปผูนําจะตองรูจักเรียนรูความสุขและความทุกขไปพรอม ๆ กัน
หากวันไหนตกระกําลําบากตองมีความอดทนหากวันไหนสมหวังก็ควรทําตนใหวางเฉยใหคิดอยู
ตลอดเวลาวาโชคกับเคราะหมันเปนสิ่งท่ีคูกัน ฉะนั้นแลวผูนําก็ควรไมตองไปยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์
ใหมากนัก ควรมองถึงเรื่องอนาคตในการท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขและพัฒนาองคกรของตนไป
ในทิศทางตามกรอบระยะเวลาทีถูกตองเพ่ือใหสอดรับกับความตองการของสังคม ยอมรับในสิ่งท่ีจะมี
การเปลี่ยนแปลง ดานโครงสรางของผูนํา วัฒนธรรมท่ีทันสมัย เพ่ือใหสอดรับกับเหตุบานการเมือง 
ยอมรับฟงเสียงสวนรวมเปนท่ีตั้ง มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย กลาคิด กลาตัดสินใจ 
 กลาวไดวา มีความเปนผูนําสูง มนุษยสัมพันธดีเยี่ยม คอนขางซ่ือสัตยตอความรูสึกตนเอง 
มีความตั้งใจจริงไมเอาเปรียบเพ่ือนรวมงานและมีความทะเยอทะยานมีเปาหมายในชีวิตท่ีชัดเจน เกง
ดานการจัดการ มีมาตรฐานในชีวิต สามารถปรับตัวไดไมเบื่อหนายมีความอดทนสูงมีความสามารถใน
การติดตอสื่อสาร การคิด การวิเคราะหและการเก็บลายละเอียด ไมยอมลมเหลวหรือพายแพอะไร
งายๆไมหวาดกลัวตอการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันอกม่ันใจและเปนตัวเองสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
กลาพูด กลาทํา กลาเสี่ยงไมดึงตัวเองลงไปในความเครียด รูจักสรางความรื่นรมยใหตนเองและคนรอบ
ขาง เปนคนใจกวางและมีน้ําใจ เปนคนมีจิตใจดี ไมเคยคิดเบียดเบียนทํารายใคร สนใจเรื่องแสวงหา
ความม่ันคงในชีวิตความสําเร็จและความกาวหนามากกวาปลอยชีวิตไปเรื่อย ๆ และรักบาน รัก
ครอบครัว รักเพ่ือน รักองคกร 

  ๔.๒.๗ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ดานการเปนผูรูจัก
บุคคล 

  เปนผูรูจักบุคคล คือ ความแตกตางแหงบุคคลวา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และ
คุณธรรม เปนตน ใคร ๆ ยิ่งหรือหยอนอยางไร และรูท่ีจะปฏิบัติตอบุคคลนั้น ๆ ดวยดี วาควรจะคบ
หรือไม จะใชจะตําหนิ ยกยอง และแนะนําสั่งสอนอยางไร การท่ีผูนํานอกจากจะมีความรูพ้ืนฐานใน
การบริหารแลวสิ่งหนึ่ งท่ีผูนําจะตองมีเปนองคประกอบเพ่ิมเติมคือการเลือกคบบุคคลท่ีเปน
กัลยาณมิตรหลีกหนีใหไกลกับบุคคลท่ีเปนคนพาล เพราะเม่ือรูจักคบคนท่ีเปนกัลยาณมิตรแลวสิ่งท่ี
ผูนําจะไดรับกลับคืนมามีแตสิ่งท่ีเปนมงคล กลาวคือ เพ่ือนท่ีเปนกัลยาณมิตรนั้นจะคอยแนะนําในสิ่งท่ี
เปนประโยชนเก่ียวกับการทํางานหรือสิ่งท่ีดีงามใหผูนํา นําไปประพฤติปฏิบัติถาสิ่งไหนท่ีเปนโทษเพ่ือน
ท่ีเปนกัลยาณมิตรจะคอยหามและตักเตือนสวนไหนท่ีเปนประโยชนจะคอยแนะนําและสงเสริมการ
สนับสนุนใหกระทํา และเพ่ือนท่ีเปนกัลยาณมิตรจะเปนบุคคลท่ีคอยอุปการะจัดการใหกับสิ่งท่ีผูนําไม
สามารถกระทําไดในยามท่ีตกทุกขไดยากเพ่ือนกัลยาณมิตรก็จะรวมทุกขรวมสุขดวยความยินดีและ
นอกจากนั้นบุคคลท่ีเปนกัลยาณมิตรยังมีความรักความเอ็นดูดวยความบริสุทธิ์ใจ  
  ผูนําการท่ีจะเลือกคบคนใหเลือกเฉพาะบุคคลท่ีเปนกัลยาณมิตรการทํางานของผูนํานั้น
จะตองเจอปญหาอุปสรรคคอนขางเยอะนอกจากจะมีปญหาเรื่องการทํางานแลวสิ่งหนึ่งท่ีผูนําจะตอง



๘๗ 
 
พบเจอคือเพ่ือนรวมงานมีท้ังดีและไมดีมีท้ังอิจฉาและริษยาซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนของคูมนุษยอยูแลวตาบใด
ท่ียังไมสิ้นอาสวะกิเลสจึงไมแปลกท่ีการทํางานในทุก ๆ องคกรจะตองมีบุคคลประเภทเหลานี้ 
โดยเฉพาะผูนําท่ีมีการเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึนจําเปนอยางมากท่ีจะตองมีความรูเปนพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงาน เพราะหากไมมีความรูในการปฏิบัติงานแลว โดยอาศัยบุคคลอ่ืนคอยชวยเหลือมาโดยตลอด
จึงนาเปนหวงอยางมากท่ีจะโดนสกัดก้ันไมใหข้ึนสูตําแหนงงานท่ีสูงข้ึนไปอีกระดับหนึ่งแตก็ตองยอมรับ
ตนเองวาตนเองนั้นไมมีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงาน แตในทางกลับกันนั้นถาเปน
บุคคลท่ีมีความรูความสามารถแลวยังโดนถูกขัดขวางแลวก็ถือวาตนเองนั้นถูกเพ่ือนรวมงานกลั่นแกลง
แลว  

 ผูนําไมวาจะระดับไหนการทํางานจะสูงหรือต่ําผูนําจะตองสรางความมีไมตรีตอเพ่ือน
รวมงานทุกคนแตถาจะสรางใหดีไดขนาดไหนก็ยังตองโดนเพ่ือนรวมงานคอยจะเลนงานอยูดี ก็ใหคิดได
เลยวาองคกรของตนเองท่ีกําลังปฏิบัติงานอยูมีบุคคลประเภทคนพาลปะปนอยูจึงจําเปนมากสําหรับ
การเลือกคบบุคคลท่ีอยูภายในองคกรโดยการศึกษาประวัติใหถ่ีถวนวาจะเลือกคบเพ่ือนประเภทไหน
อยางไรเพ่ือใหลดการเสียดทานในการถูกเอารัดเอาเปรียบทางความคิด หากวันใดท่ีตนเองเผลอเลอ
การพัฒนาผูนําทางการเมืองใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาไดนั้นตองอาศัยหลักการทํางานรวมกัน
ของบุคลากรหลายๆฝายมารวมกันจึงมีการกระทบกระท้ังกันของบุคลากรท่ีอยูภายในองคกรนั้นจะ
เกิดข้ึน เพราะตางคนตางมีท่ีมาไมเหมือนกันบางกลุมมาจากสถาบันเดียวกันก็จะดีหนอยในการจับกลุม
กันไดเร็วกวาบุคคลท่ีมาเพียงคนเดียวแลวไมสามารถจับกลุมไดจึงตองอาศัยความซ่ือสัตยออนนอมถอม
ตนเปนพ้ืนฐานในการปรับตัวเขาหาเพ่ือนใหม ถึงจะอยางไรก็ตามที นี้เปนเพียงสวนหนึ่งในการทํางาน
ภายในองคกรท่ีมีทุกแหงหนในลักษณะแบบนี้  

 เพราะบุคคลท่ีเปนผูนําจะตองคอยตรวจสอบอยูตลอดเวลาวาบุคลากรท่ีอยูภายใตการ
บังคับบัญชาของตนเองนั้นมีบุคคลใดบางท่ีมีการทํางานท่ีผิดปกติมีความกดดันเก่ียวกับการทํางาน ซ่ึง
ผูนําจะตองศึกษาหาความรูโดยละเอียดวาบุคคลเหลานี้มีปญหาเรื่องการทํางานหรือไมถามีแลวจะมีมา
จากไหนมาจากสาเหตุใดเม่ือรูสาเหตุแลวควรนําไปปรับแกไขโดยเรงดวนเพราะถาหากลาชาอาจสงผล
ใหเสียบุคลากรไปก็ได นอกจากผูนําจะตองรูจักเลือกคบบุคคลท่ีเปนกัลยาณมิตรแลวผูนํายังตองมีการ
สังเกตการณภายในองคกรของตนท่ีมีความละเอียดรอบคอบดวยวาบุคคลท่ีอยูภายใตการปกครองของ
ตนเขาเหลานั้นมีปญหาในการทํางานหรือไมอยางไรสิ่งนี้ผูนําจะตองตระหนักเปนอันดับแรกผูนําในการ
พัฒนาองคกรจะตองมีการปฏิบัติกับเพ่ือนรวมงานในทางสรางสรรคกอนคอยทีคอยอาศัยซ่ึงกันและกัน
โดยอาศัยหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเปนเครื่องกําหนดในการคบหากันเพ่ือเปนบทพิสูจนไดวาบุคคลใด
มีความซ่ือสัตยตอเพ่ือนในกลุมมากนอยแคไหนและบุคคลใดกลาท่ีจะทําลายองคกรของตนเองโดยการ
ประจานในเรื่องความเสียหายตาง ๆ ท่ีทําใหองคกรถูกมองไปในภาพลบซ่ึงสิ่งเหลานี้ผูนําและบุคคลท่ี
อยูภายในองคกรจะตองมีการปรึกษาหาลือรวมกันโดยการกําหนดเปนวัตถุประสงครวมกันแลวนํา
ออกมาเปนนโยบายภายในองคกรของตนแลวใหบุคลากรทุก ๆ ตําแหนงนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์
ผล นี้เปนเพียงสวนหนึ่งท่ีองคกรจะตองมีการทํางานรวมกันของบุคคลท่ีอยูภายในองคกร  

 บุคลากรท่ีอยูภายในองคกรรับทราบขอปฏิบัติรวมกันแลวก็สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติ
ได แตถาบุคลากรทานใดไมสามารถนําไปปฏิบัติไดผูนําควรนํานโยบายกลับมาคิดพิจารณาใหถ่ีถวนวา
บุคลากรท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตามนโยบายนั้นเขาติดคัดตรงไหนมีปญหาอะไรหรือเปลาเปนเพราะ



๘๘ 
 
วัฒนธรรมไมตรงกันหรือไม ถานํานโยบายมาคิดพิจารณาอยางถ่ีถวนแลวบุคลากรทานอ่ืน ๆ ท่ีมี
โครงสรางการดําเนินชีวิตคลายกับบุคลากรดังกลาวท่ีมีปญหาสามารถปฏิบัติตามนโยบายได ก็แปลวา
บุคลากรคนดังกลาวเปนบุคคลท่ีคอยจะกอความไมสงบภายในองคกร ผูนําจะตองเขามาจัดการโดย
ดวนเพราะปลอยไวนานอาจเปนผลเสียตอองคกรโดยภาพรวมได เรื่องดังกลาวท่ีเกิดข้ึนผูนําควรจะ
เลือกคนสวนมากหรือภาพรักษขององคกรเปนอันดับแรกแตก็ใหโอกาสสําหรับบุคคลสวนนอยไดแกไข
ปรับปรุงตนเองโดยมีกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนแนนอน เพ่ือเปนการสรางจุดแข็งใหกับองคกรของตน
และก็สามารถพัฒนาไปสูเปาหมายท่ีมีการกําหนดรวมกันของบุคคลท่ีอยูภายในองคกรรวมกัน 

 กลาวไดวา เปนบุคคลท่ีมีความละเมียดละไม ใฝหาความสุนทรีในชีวิตยืนหยัดตามลําพัง
ไดดวยตัวเองของตัวเองหากตองเผชิญกับปญหายอมรับระบบระเบียบและกฎเกณฑท่ีถูกตองขยัน 
ขันแข็งไมเหลวไหลตอหนาท่ีชางคิดชางสังเกตฉลาดคิดเร็วตัดสินใจเร็ว และไมชอบหยุดนิ่งรักการ
เรียนรู สนุกท่ีจะหาประสบการณใหมๆไมกลัวการเปลี่ยนแปลงสามารถใหความชวยเหลือ คําปรึกษา 
คําแนะนําแกคนรอบขางไดมีความบากบั่นสูง ยากท่ีจะยอมแพหรือเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเองให
เกียรติใหความสําคัญแกเพ่ือนรวมงานเสมอสามารถเก็บความรูสึกเกรี้ยวกราดไวได ยากท่ีจะแสดงออก
วาไมพอใจใคร 

 

๔.๓ สภาพปญหาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดเลย 

         ๔.๓.๑ วิเคราะหจุดแข็งองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย 

 อานใจคนเกง มีลางสังหรณแมนยําวางตัวดี ยากท่ีใครอานออกมีอารมณขัน มีวาทศิลป มี
ความนอบนอมถอมตน เคารพผูอาวุโส มีความรอบคอบละเอียดออนใจบุญสุนทาน มีความรอบรู รัก
พอแมพ่ีนอง และผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน มีความเขมแข็งแกรงกลา แมจะเปนคน
ออนไหวงาย มีผลงานออกมาใหเห็นเปนรูปธรรม มีความมุงม่ันในการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี
งาม มีมนุษยสัมพันธดี มีความโอบออมอารีย มีความซ่ือสัตย เสียสละ เฉลียวฉลาด ยุติธรรม เปนกลาง
และมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีการบริหารจัดการงานอยางเปนระบบ มีความ
เขาใจในหลักธรรมาภิบาลเปนอยางดี แกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี ยึดหลักกฎระเบียบขอบังคับ 
ขององคกรเปนท่ีตั้ง กลาตัดสินใจ ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  
 มีใจรักในการปฏิบัติ มีความอดทนเพียรพยายามตอคําวิพากษวิจารณอยางตอเนื่อง มี
ความตั้งใจจริงท่ีจะบริการประชาชน เอาใจใสในนโยบายท่ีกําหนดไวอยูเสมอ มีความเมตตาตอเพ่ือน
รวมงานในสายอาชีพเดียวกัน เม่ือเห็นเพ่ือนรวมงานดวยกันตกทุกขตองใหความชวยเหลือโดยไมหวัง
ผลตอบแทน ยกยองสรรเสริญสนับสนุนเพ่ือนรวมงานผูใตบังคับบัญชาตอหนาชุมชนเม่ือเขาปฏิบัติงาน
ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด วางตนเปนกลางในทางการเมือง หม่ันตรวจสอบความถูกตองในกฎระเบียบ
ขอบังคับขององคกรเพ่ือปรับใชใหทันตอเหตุการณปจจุบัน วางตัวแบบเรียบงายเพ่ือสะดวกในการ
ติดตอกับประชาชน มีความรวดเร็วในการตัดสินใจอยูบนพ้ืนฐานความถูกตอง กลาเผชิญกับความจริง
พรอมท่ีจะเรียนรู ใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของตนเองได มีความโปรงใสในการ
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ปฏิบัติงานทุกเม่ือ ใหความใกลชิดกับประชาชน แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจใน
บริบทตาง ๆ ของพ้ืนท่ี มีความสามัคคีในองคกร ปฏิบัติตนตอบุคลากรดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ใชจายทรัพยากรอยางประหยัดเพ่ิมความคุมคาใหกับองคกร มองประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
สรางจิตสํานึกใหเปนมืออาชีพในการบริหารงานอยางตรงไปตรงมา ปรับตัวเขากับองคกรไดงาย มี
ความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสมัยใหมอยูตลอดเวลา ยอมรับฟงเสียงสวนใหญเคารพการ
ตัดสินใจเสียงสวนนอย เปนตัวของตัวเองไมมีความเกรงกลัวอิทธิพลภายนอก เกงประสานงานดาน
ภายนอกรูเขารูเรา มีระเบียบวินัยตอตนเองสูง ต้ังเปาหมายท่ีชัดเจน มีจุดยืนท่ีม่ันคงความคิดริเริ่ม
สรางสรรคไมเคยดับมอด มีความเด็ดเดี่ยว ไมทอแท กลาไดกลาเสีย แกปญหาเกง ไมตื่นตกใจงาย รูจัก
กาลเทศะ สรางจุดสนใจไดดีเสมอ สรางความประทับใจใหกับทุกคน สุขุมเยือกเย็น ไมเคยทําอะไร
สะเพรา มีแนวคิดท่ีชัดเจน มีหลักปรัชญาในการดูแลชีวิต และองคกรของตน  
 มีอารมณขันเสมอ ไมเครียดงาย มองโลกในแงดี ตรงไปตรงมาไมมีเลหเหลี่ยมชั้นเชิง กลา
เผชิญกับสิ่งแปลกใหมเสมอ เขาใจและเห็นใจผูอ่ืน เปนคนมีระเบียบวินัยและวางมาตรฐานใหกับชีวิต
ของตนอยางเครงครัด รูจักใชเวลาอยางเปนประโยชนท่ีสุด มีจุดยืนและเปาหมายเดนชัด มีน้ําใจไมตรี 
ยินดีชวยเหลือผูอ่ืน ไมชอบการประจบ มีมาตรฐานในการใชชีวิตของตนเอง รูจักวางเปาหมายแล
วางแผนอยูเสมอ มีวาทศิลป มีคารมคมคาย รูจักการเจรจาตอรองไดเยี่ยม ออนโยน แครความรูสึกของ
ผูอ่ืน มีความเปนผูนําสูง มนุษยสัมพันธดีเยี่ยม คอนขางซ่ือสัตยตอความรูสึกตนเองซ่ือสัตยภักดี มี
ความตั้งใจจริงไมเอาเปรียบเพ่ือนรวมงาน มีความทะเยอทะยานมีเปาหมายในชีวิตท่ีชัดเจน เกงดาน
การจัดการ มีมาตรฐานในชีวิตสามารถปรับตัวไดไมเบื่อหนายมีความอดทนสูงเกงกาจในการ
ติดตอสื่อสาร การคิด การวิเคราะหและการเก็บลายละเอียด ไมยอมลมเหลวหรือพายแพอะไรงายๆไม
หวาดกลัวตอการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันอกม่ันใจและเปนตัวเองสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลา
พูด กลาทํา กลาเสี่ยง  
 ไมดึงตัวเองลงไปในความเครียด รูจักสรางความรื่นรมยใหตนเองและคนรอบขางเปนคน
ใจกวางและมีน้ําใจ เปนคนมีจิตใจดี ไมเคยคิดเบียดเบียนทํารายใคร สนใจเรื่องแสวงหาความม่ันคงใน
ชวีิตความสําเร็จและความกาวหนามากกวาปลอยชีวิตไปเรื่อยๆ รักบาน รักครอบครัว รักเพ่ือน มีความ
ละเมียดละไม ใฝหาความสุนทรีในชีวิต ยืนหยัดตามลําพังไดดวยตัวเองของตัวเองหากตองเผชิญกับ
ปญหา ยอมรับระบบระเบียบและกฎเกณฑท่ีถูกตอง ขยัน ขันแข็งไมเหลวไหลตอหนาท่ี ชางคิดชาง
สังเกต ฉลาดคิดเร็วตัดสินใจเร็ว และไมชอบหยุดนิ่ง รักการเรียนรู สนุกท่ีจะหาประสบการณไมกลัว
การเปลี่ยนแปลง สามารถใหความชวยเหลือ คําปรึกษา คําแนะนําแกคนรอบขางได มีความบากบั่นสูง 
ยากท่ีจะยอมแพหรือเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเอง ใหเกียรติใหความสําคัญแกเพ่ือนรวมงานเสมอ 
สามารถเก็บความรูสึกเกรี้ยวกราดไวได ยากท่ีจะแสดงออกวาไมพอใจใครเปนบุคคลท่ีมีเหตุผล พูดจริง 
ทําจริง และไมไขวควาในสิ่งท่ีเกินตัว เปนบุคคลท่ีมีความสุภาพนอบนอม ไมใจรอนวูวาม กลาสูปญหา 
ยอมรับความกดดันไดดี วางจุดหมายของตัวเองและองคกรไวทุกระยะ เปนผูนําท่ีดีมีความยุติธรรมและ
ซ่ือตรงสูง รูจักสรางความสดชื่นรื่นรมยอยูเสมอ มีน้ําใจไมตรีตอคนรอบขาง มีกําลังใจเขมแข็ง ไม
ทอถอยงายๆ สามารถดึงเอาความเพอฝนมาใชสรางสรรคได ปรับตัวไดดี รูจักรอมชอม แมจะฝนใจ
ตนเองบางทวางตัวดี รูจักพูดจา เปนผูตามและผูนําในขณะเดียวกันได ไมเรียกรองความโดดเดน ไมยึด
ติดวาตนตองเปนผูนํา มีศักยภาพท่ีจะไขวควาความสําเร็จ ฉลาดและรูจักใชโอกาส 
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 ๔.๓.๒ วิเคราะหจุดออนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย 

 ขาดความรูความเขาใจในลักษณะงาน ภาวะความเปนผูนํา ผูบริหารทองถ่ินบางคนขาด
ภาวะความเปนผูนํา ไมกลาคิด ไมกลาตัดสินใจมักโลเลไมมีความม่ันใจในตนเอง การตัดสินใจไม
เด็ดขาดไมมีความโปรงใส และการทุจริตคอรัปชั่น เกิดจากความโลภ โกรธ หลง ในอํานาจ หรือการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน หรือพวกพองขาดวิสัยทัศนมุมมอง การวางแผนท่ีดี ทําใหการขับเคลื่อน
องคกรหรือหนวยงานในทองถ่ินไมบรรลุผลเทาท่ีควร ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน  เนน
ประโยชนสวนตนและพวกพอง โดยไมคํานึงถึงความถูกตอง ความคลองตัวในการบริหาร ผูนําบางคนมี
อายุมาก ขาดความคลองตัวในการทํางาน และการบริหารจัดการ ขาดความมุงม่ันจริงจัง และความ
รับผิดชอบตอสังคม การบริหารไมไดมุงประโยชนแกประชาชน ขาดประสบการณในการบริหาร ขาด
ทักษะอุปนิสัยการเรียนรู ขาดการเรียนรูเทาทันเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สั่งงานไมเปน ขาดการวางแผน
งาน จัดคนไมตรงกับลักษณะงาน คุณวุฒิวัยวุฒิยังไมเหมาะสมเพียงพอ จัดการบริหารเรื่องงบประมาณ
ไมเปน กําหนดนโยบายไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ขาดทักษะเรื่องของภาษาขาด
การบูรณาการดานทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด วางระบบในการทํางานไมเสมอ
ภาคกัน ไมมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีเทาท่ีควรตอตานกฎเกณฑอยางจริงจัง จนบางครั้งกาวราว
ปกปองการปฏิบัติงานขาดการเปดเผยอยางชัดเจน สองมาตรฐานเลือกการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา 
มีภาวะจิตใจท่ีหยอนจนเกินไป เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม    
 มีภาวะจิตใจท่ีตึงจนเกินไป ถูกครอบงําจากกลุมกดดันมากจนเกินไป การบริหารงานไมมี
ความเปนของตัวเอง ขาดไหวพริบปฏิภาณแกปญหาเฉพาะหนาไมเปน ขาดความรับผิดตอตนเองใน
การบริหารท่ีผิดพลาด ไมมีความยุติธรรมขาดความซ่ือสัตยสุจริต ยังมีความกลัวขาดภาวการณตัดสินใจ
ท่ีเด็ดขาด ขาดการปฏิสัมพันธ ขาดทักษะดานการพูดการประชาสัมพันธในท่ีชุมชน วิเคราะหพ้ืนท่ี
ความเปนอยูของประชาชนไมเปน มีความลาชาในการปฏิบัติงาน ขาดการคาดคะเนลวงหนา ปดก้ัน
ไมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ไมมีสัจจะตอนโยบายท่ีไดกลาวไว มีความเชื่อในระบบอุปถัมภ
มากกวาระบบคุณธรรม ไมเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถอยางเต็มท่ี ผูกขาดกับอํานาจ
มากจนเกินไป ยึดอารมณตนเองเปนใหญ ใชอํานาจท่ีตนเองมีไปในทางท่ีผิด ขาดความเขาใจในหลัก
ธรรมาภิบาล ขาดความหนักแนนในการทํางาน ขาดความซ่ือสัตยตอหนาท่ี ความสามารถไมตรงกับ
สายงาน ขาดความสามัคคีภายในหนวยงาน ไมมีความมุงม่ันท่ีจริงจัง มีความขัดแยงเรื่องผลประโยชน
ภายในมากจนเกินไป ยังมีการซ้ือเสียงอยู วางตัวไมเหมาะสมในการเขาสังคม ยังใชระบบการทํางาน
แบบเครือญาติ อบผูกมิตรกับคนแตไมชอบคบใครจริงจัง ใชจายเงินเกง เชื่อวาตนเองถูกเสมอ ยึดม่ัน
ในหนาท่ี จนลืมไปในบุคคลรอบขาง ทนไมไดกับการถูกวิพากษวิจารณหรือการดูถูก ชอบแสดงความ
สดใสราเริงท้ังท่ีในใจรูสึกโดดเดี่ยว เจ็บปวดงาย ยากท่ีจะลืมเลือนหรือใหอภัยคนท่ีทํารายตน ไมแสดง
ความคิดเห็นของตน แตเก็บเก่ียวความคิดเห็นของผูอ่ืน ชอบเสี่ยง ท้ังท่ีไมมีความม่ันใจเลย ไมทนกับ
คนท่ีตนคิดวาไรสาระ คาดหวังสูงกับความเปนคนมีเสนหและเปนท่ียอมรับของคนรอบขาง ชอบคิด 
ชอบวางแผน แตไมลงมือทํา มีอารมณเปราะบาง สับสนและเครียดไดสูงเพียงเพราะอารมณออนไหว
ของตน ไมกลาทําในสิ่งท่ีลึกๆปรารถนา ชอบหลอกตัวเองไมยอมรับความจริง พอใจท่ีจะอยูในโลกแหง
จิตนาการมากกวาโลกแหงความจริง ชอบหนีปญหา ท้ังท่ีสามารถใหคําแนะนําในการแกปญหาของ
ผูอ่ืนได ไมชอบงานหนักหรือภาวะท่ีบังคับใหตองรับผิดชอบสูง  
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 ขาดความมุงม่ันเอาจริงเอาจังกับชีวิต หลงตนเองตองการเปนหนึ่งเสมอ อยากควบคุม
ความคิดคนอ่ืน เผด็จการพอตัว ไมใครครวญงานอยางลึกซ้ึง อานคนไมเกง แตชอบแขงขันและชอบ
เอาชนะ กลัวเพ่ือนรวมงานไมยอมรับ ไมคอยอดทนไมชอบอยูกับความซํ้าซากเปนเวลานาน โกรธงาย 
แตหายยาก ยอมทุมเทเงินทองใหกับสิ่งท่ีชอบ เจาระเบียบไมชอบใหใครมายุงกับของของตน ไมชอบท่ี
จะใหเพ่ือนพอง พ่ีนองชื่นชมใครไปกวาตน กลาคิด กลาทําแตจริง ๆแลวขาดความรอบคอบ ไมตรงตอ
เวลานัก ขาดพลังในการควบคุมตนเอง ชางหวาดระแวงและวิตกกังวลเกินควรมักมองโลกในแงราย
และตัดสินใจเรื่องราวในแงลบเสมอ ชอบโออวดและหนาใหญในบางครั้ง วูวามใจรอนไรเหตุผล 
บางครั้งทระนงจนไมยอมขอโทษ แมตัวเองเปนฝายผิด ชอบใหทุกคนยกยองเอาอกเอาใจ ตองการ
ยอมรับจากสังคมมากจนเกินไป ใหความสําคัญกับการเท่ียวเตรมากกวาการมุงม่ันเอาจริงเอาจัง มี
ความบากบั่นสูงแตบางครั้งก็ดันทุรังโดยไรเหตุผล ดวยความสามารถในเชิงวิพากษวิจารณ ทําให
บอยครั้งชางตําหนิติเตียนเพ่ือนรวมงาน มักมีลับลมคมนัยเก็บความรูสึกและความคิดท่ีแทจริงของตน
ไวไมแสดงออกมา มักหวังสิ่งตอบแทนไมทางใดก็ทางหนึ่ง ยึดถือความถูกตองเปนใหญจนไม
ประนีประนอมใหเกิดความยืดหยุนบาง บางครั้งสุขุมเกินไปจนดูเหมือนเปนคนเฉ่ือยชา ปรารถนา
ความเปนหนึ่งมากจนเกินไป บางครั้งอาจผิดหวังและอิจฉาผูอ่ืนได การตัดสินใจไมเด็ดขาดเพราะมัก
เกิดการโลเล ไมม่ันใจในตนเอง มีความออนไหวนอยใจมากพอๆกับความยโส คอนขางเขมงวดกับ
ตนเองและคนอ่ืนมากไป แมจะไมทํารายใครกอน แตก็มักจะตอบโตดวยการใชเลหเหลี่ยมชั้นเชิงอยาง
จิงจัง เกงหลายอยางแตไมมุงม่ันซักอยาง มักเปรียบเทียบตนกับผูนําคนอ่ืนจนทอ แมปญญาดีแตขาด
ไหวพริบ 

           ๔.๓.๓ วิเคราะหโอกาสของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย 

 ไดเรียนรูเพ่ิมสูงข้ึน รูจักเพ่ือนรวมงานเพ่ิมมากข้ึน ไดรับโอกาสใหทํางานรวมกับสังคม ได
ทดสอบเก่ียวกับงานท่ีมีความยากงายแตกตางกันไป สรางรายไดและความนาเชื่อถือใหกับครอบครัว
ไดรับการสนับสนุนจากสวนกลาง ไดเรียนรูสิ่งแปลกใหมภายในและภายนอกองคกร ไดศึกษาดูงาน
ตางประเทศ สังคมใหความสนใจและไดยอมรับในการทํางาน ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลตาง ๆใน
การปฏิบัติงาน ไดคบคาสมาคมกับกลุมตาง ๆ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดรับ
การยอมรับจากเพ่ือนรวมงานเพ่ิมมากข้ึน มีครอบครัวท่ีอบอุน มีบุคคลท่ีใหกําลังใจและเขาใจ มีอาชีพ
ท่ีสุจริตและสังคมใหการยอมรับ มีโอกาสไดอยูใกลชิดกับผูท่ีมีความรูความสามารถท่ีใหคําแนะนําและ
ปรึกษาได ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ไดทํางานกับสิ่งท่ีตนเองรัก มีประสบการณเพ่ิมข้ึน พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน พยายามเขาใจสังคมเพ่ิมมากข้ึน พัฒนาชุมชนของตนดี
ข้ึน สงเสริมผลิตภัณฑภายในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ใหการสนับสนุนการกีฬาภายในชุมชนอยางตอเนื่อง
เพ่ิมข้ึน ไดสัมผัสชีวิตแบบทองถ่ินและเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีเพ่ิมข้ึน สามารถนําทฤษฎีท่ีเรียนมา
ปรับใชกับการปฏิบัติงานได ไดรับโอกาสจากผูรูในการถายทอดวิชาและประสบการณเพ่ิมมากข้ึน    
สามารถซักถามขอสงสัยท่ีตนเองยังไมชัดเจนในเนื้อหาจากการเรียนรูได สรางประสบการณใหมจาก
การเรียนรูในกลุมสังคมเพ่ิมมากข้ึน ไดเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน ไดบริหารงบประมาณตามความ
ถนัด ไดรับฟงความคิดเห็นจากการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน  



๙๒ 
 
 ไดรับเขาการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆเพ่ิมมากข้ึน ตองหาเวลาวางและกระตือรือรนใน
การแสวงหาความรูใหม รูจักความรับผิดชอบในขอผิดพลาด ปรับปรุงแกไขวัสดุอุปกรณตางๆท่ีอยู
ภายในองคกร มีทัศนคติเปดรับความรูใหมมีใจกวางขวาง สรางนวัตกรรมใหมใหเกิดข้ึนภายในองคกร
และชุมชนของตน ปรับปรุงกฎระเบียบขอบังคับใหสอดรับกับชุมชนพ้ืนท่ีอยูตลอดเวลา เขาไปมีสวน
รวมกับองคกรอ่ืนแลวนํามาปรับใชกับองคกรของตน รับรูความตกทุกขไดอยากความเดือดรอนของ
ประชาชน มีกัลยาณมิตรท่ีดีในการทํางานรวมกัน อยูในสภาพแวดลอมท่ีมีความเอ้ืออํานวยในการ
ปฏิบัติงาน ไดรับโอกาสในการสรางผลงานใหมๆเพ่ือสรางสรรคผลงาน ไดแสดงความสามารถอยาง
เต็มท่ีในการบริหารงาน สรางความเชื่อม่ันใหกับตนเองโดยฝกฝนตนเองอยูตลอดเวลากลาท่ีจะ
แสดงออกตอหนาชุมชน สรางแรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชา สรางภาวะความเปนผูนําแบบมืออาชีพ
โดยทําเปนแบบอยาง สรางคานิยมท่ีมีความแปลกใหมใหแกสังคม นํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
สรางขวัญและกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา แนะนําแตสิ่งท่ีมีประโยชนใหแกเพ่ือนรวมงานและ
ประชาชน สรางความนาเชื่อถือโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรอยางเครงครัด เปด
โอกาสยอมรับองคกรภายนอกเขามาแนะแนวใหความรูใหมภายในองคกรของตน เขารับการทดสอบ
การแขงขันในหลักสูตรตางๆเพ่ือนํามาปรับใชกับองคกรของตน สรางองคความรูใหมเพ่ือพัฒนาตนเอง
และองคกร แสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรางโอกาสในการหลีกหนีคบคนพาลผูมี
อิทธิพล กลุมกดดัน 

 ๔.๓.๔ วิเคราะหอุปสรรคของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย 

 ยึดม่ันในวาทกรรมบุคคลอ่ืนทําใหขาดความม่ันใจในตนเอง ขาดงบประมาณในการ
บริหารงาน นโยบายไมสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด วัสดุอุปกรณไมเพียงพอตอการใชงาน 
ปญหาดานสุขภาพไมเอ้ืออํานวยในการปฏิบัติงาน ความรูไมถึงกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ยังไมกลา
แสดงออกตอหนาชุมชน แกปญหายังไมถูกจุดเทาท่ีควร ยังถูกรีดกันจากครอบครัวในอาชีพท่ีมีความ
เสี่ยง ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของ มีความขัดแยงภายใน ขาดความสามัคคี
ภายในองคกร ขาดความสภาพคลองของงบประมาณ การจัดเก็บรายไดยังไมมีกฎหมายรองรับท่ีชัดเจน
ไมมีพ้ืนฐานการแสวงหาการเรียนรูสิ่งใหมๆดวยตนเอง ขาดความเชื่อม่ันในการวางนโยบายท่ีชัดเจน
เรียบเรียงคําพูดตอหนาชุมชนในการแกปญหาเฉพาะหนาไมเปน มีกิจกรรมระหวางการปฏิบัติงานทํา
ใหเนื้อหาสาระในการปฏิบัติงานไมตอเนื่องกัน ไมเขาใจวิธีการนําทฤษฎีบางตัวไปใชอยางจริงจัง ตอง
ใชเวลาในการปรับตัวเปนเวลานานจึงทําใหไมทันตอความตองการของประชาชน การติดตอ
ประสานงานยังไมมีความชัดเจน คุณลักษณะและวิธีการในการวางเปาหมายยังหละหลวมอยู บุคลากร
ภายในองคกรและผูนํายังไมมีศักยภาพพอตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไมมีความรูความเขาใจในสภาพ
พ้ืนท่ีอยางจริงจัง งบประมาณบางครั้งเอ้ือประโยชนมากจนเกินไป แสวงหาผลประโยชนมากจนเกินไป
ไมมีความพรอมในภาวะความเปนผูนํา ขาดประสบการณในสายงานท่ีตรง บางครั้งจบไมตรงสายงาน
กับการเปนผูนําองคกร จัดสรรเวลาไมถูกกับลักษณะงาน ผูใตบังคับบัญชาขาดคุณธรรมสงผลใหองคกร
ไมพัฒนา องคกรมีขนาดเล็กจนเกินไปบางทีไมเพียงพอตอการใชงาน ขาดความรวมมือจากผูนําใน
องคกรตาง ๆอยางจริงจัง สภาพภูมิศาสตรไมเหมาะแกการทําประชาพิจารณ ยึดระบบอุปถัมภ
มากกวาระบบคุณธรรม ผูมีอิทธิพลยังควบคุมการทํางานของผูนําอยู ถูกโจมตีจากฝายผูไมหวังดีอยู



๙๓ 
 
อยางตอเนื่อง ขาดความรวมมือจากบุคลากรภายในอยางจริงจัง ประชาชนยังมองผูนําทองถ่ินในภาพท่ี
เปนลบอยู ขาดความเสียสละในการปฏิบัติงาน รักตนเองพวกพองไมเสมอภาคสองมาตรฐานเลือกการ
ปฏิบัติ ไมเคารพสิทธิฝายตรงขาม สภาพพ้ืนท่ีหางไกลจากองคกรยากท่ีจะพัฒนาและเขาถึงได 
นโยบายไมสอดคลองกับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง สังคมสวนใหญยังมองผูนําทางการเมืองเปนผู
แสวงกาผลประโยชน ประชาชนยังไมใหขอมูลท่ีชัดเจน ประชาชนยังมีความกลัวและระแวงตอผูนํายุค
ปจจุบันอยู ประชาชนจึงไมใหความไววางใจกับผูนําทางการเมืองมากเทาท่ีควร นโยบายขายฝนมาก
จนเกินไปทําใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันในตัวผูนํา ตั้งกฎกติกาข้ึนภายในกลุมละเมิดกฎระเบียบของ
องคกร ไมเปดใจรับเครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัย 

๔.๔ การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 
 
 ๑. นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง ในการตอบ
แบบสอบถามแลวนํามาคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล โดยการบันทึกคะแนนแตละ
ขอของแตละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 
 ๒. ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 ๓. การวิเคราะหขอมูล 
  ๑) ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
  ๒) ระดับความคิดเห็นของการปฏิบัติหนาท่ีตามรายองคประกอบ วิเคราะหโดยใช  
คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากรท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีตามรายองคประกอบ 
  ๓) การแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ยใชเกณฑ ดังนี1้2

๑๓ 

 การวิเคราะหระดับวัฒนธรรมภาวะของผูนําตามหลักคุณธรรม โดยการหาคาเฉล่ีย (Χ ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และหลังจากนั้นผูวิจัย จะนําคาคะแนนเฉล่ียท่ีไดมาแปรผล
ขอมูลโดยกําหนดคาคะแนนเปนชวง ๆ แตละชวงมคีวามหมาย  
   คาเฉล่ียระหวาง ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง มีวัฒนธรรมภาวะผูนําตามหลัก

คุณธรรม ในระดับมากที่สุด 
   คาเฉล่ียระหวาง ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง มีวัฒนธรรมภาวะผูนําตามหลัก

คุณธรรม ในระดับมาก 
   คาเฉล่ียระหวาง ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง มีวัฒนธรรมภาวะผูนําตามหลัก

คุณธรรม ในระดับปานกลาง 
   คาเฉล่ียระหวาง ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง มีวัฒนธรรมภาวะผูนําตามคุณธรรม 

ในระดับนอย 

 ๑๓บุญชม  ศรีสะอาด, การวิจัยเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร:  สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๕), หนา 
๑๐๓. 

                                                           



๙๔ 
 
   คาเฉล่ียระหวาง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง มีวัฒนธรรมภาวะผูนําตามหลัก

คุณธรรม ในระดับนอยที่สุด 
 

ตารางท่ี ๔.๑ 
สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (n = ๔๐๐) 

สถานภาพท่ัวไปของผูตอบสอบถาม จํานวน รอยละ 

๑. เพศ  
ชาย  
หญิง  

 
๒๙๒ 
๑๑๙ 

 
๗๐.๕๐ 
๒๙.๕๐ 

๒. อาย ุ 
ไมเกิน  ๓๐ ป 

           ๓๑- ๔๐  ป  
 ๔๑ – ๕๐ ป  

          มากกวา ๕๐ ป 

 
๑๑๓ 
๑๒๕ 
๘๔ 
๗๘ 

 
๒๘.๒๕ 
๓๑.๒๕ 
๒๑.๐๐ 
๑๙.๕๐ 

๓. วุฒิการศึกษา  
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ต่ํากวาปริญญาตร ี

 
๑๐ 
๖๘ 

๑๔๙ 
๑๗๓ 

 
๒.๗๕ 

๑๗.๒๕ 
๓๗.๐๐ 
๔๓.๐๐ 

๔. รายได 
สูง 
ต่ํา 

 
 

 

๕. ตําแหนง/หนาท่ี  
นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดเทศบาล/ปลัดอําเภอ 
ผูอํานวยการองคกร 
เจาหนาท่ีฝาย 
ผูนําชุมชน  
ประชาชน 
ผูชวยปลัด 
หัวหนาฝาย 
ขาราชการ 

 
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 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑ พบวา ผูตอบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๙๒ คน คิดเปน
รอยละ ๗๐.๕๐ มีอายุระหวาง  ๓๑-๔๐ ๔๐  ป จํานวน ๑๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๒๕  มีวุฒิ
การศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๑๗๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๐๐ มีหนาท่ีเปนประชาชน จํานวน 
๑๑๓  คิดเปนรอยละ ๒๘.๒๕  

 ตารางท่ี ๔.๒ 

ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม โดยภาพรวม 

วัฒนธรรมของผูนํา ตามหลักคุณธรรม 

ระดับ 

Χ  
..DS  แปลผล 

ดานรูจักเหต ุ
ดานรูจักผล 
ดานรูจักตน  
ดานรูจักประมาณ  
ดานรูจักกาล  
ดานรูจักชุมชน  
ดานรูจักบุคคล  

๓.๖๔ 
๓.๗๕ 
๓.๖๒ 
๓.๔๔ 
๓.๕๕ 
๓.๖๐ 
๓.๕๑ 

๐.๘๐ 
๐.๗๖ 
๐.๗๘ 
๐.๗๗ 
๐.๘๐ 
๐.๘๐ 
๐.๘๘ 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม ๓.๕๙ ๐.๖๒ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๒  พบวา วัฒนธรรมของผูนํา ตามหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานรูจักผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ ๓.๗๔  รองลงมาคือ  ดานรูจักเหตุ และ 
ดานรูจักผล มีคาเฉลี่ย ๓.๖๒ เชนเดียวกัน 

 
ตารางท่ี ๔.๓ 

ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักเหตุ 
 

ขอท่ี 
วัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรู
จักเหตุ 

ระดับ 

Χ  ..DS  แปลผล 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

ทานเปนผู เขาใจระเบียบกฏเกณฑของการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทานเปนผูยึดหลักการบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางเปนข้ันเปนตอน 
ทานเปนนักวางแผนและจัดทํานโยบายท่ีสอดคลองกับ
การบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ๓.๖๗ 

    ๓.๗๓ 

    ๓.๕๗ 

  ๐.๙๗ 

  ๐.๙๕ 

  ๐.๙๙ 

มาก 

มาก 

มาก 



๙๖ 
 

๔ 
๕ 

ทานระงับขอโตแยงโดยใชหลักคุณธรรม 
ทานตะหนักถึงจรรยาบรรณ คุณคาของตนเอง 

๓.๔๖ 

๓.๗๓ 

๐.๙๗ 

๐.๙๗ 

ปานกลาง 

มาก 

รวม ๓.๖๔ ๐.๘๐ มาก 
  
 จากตารางท่ี  ๔ .๓   พบวา ระดับภาวะผูนํ าตามหลักคุณธรรม  : ความเปนผู รูจัก
เหตุ  โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับเทากับ ๓.๖๓ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางในขอ ๔ ทานระงับขอโตแยงโดยใชหลัก
คุณธรรม สวนขอ อ่ืนๆ อยูในระดับมาก 

ตารางท่ี ๔.๔ 
ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักผล 

ขอท่ี 
วัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจัก
ผล 

ระดับ 

Χ  ..DS  แปลผล 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
๕ 

ทานเปนผูมีจุดมุงหมายหรือมีเปาหมายในการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การบริหารเทศบาลของทานยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
ทานเปนนักพัฒนาท่ีมีการคิดโครงการหรือกิจกรรมตางๆมา
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทานเปนผูมีความมุงม่ัน และ มีความเพียรพยายามท่ีจะ
ขับเคลื่อนไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว 
ทานทุมเทกําลังกาย กําลังใจเพ่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓.๗๖ 
  
๓.๘๓ 
  
๓.๗๑ 
 
๓.๗๐ 
๓.๗๒ 

 ๐.๘๙ 
 
 ๐.๙๕ 
 
 ๐.๙๒ 
 
๐.๘๙ 
๐.๙๔ 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม ๓.๗๕ ๐.๗๗ มาก 
  
จากตารางท่ี ๔.๔  พบวา ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจัก

ผล โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับเทากับ ๓.๗๔  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท้ังหมดทุกขอ 

 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ 
ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักตน 

ขอท่ี 
วัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรู
จักตน 

ระดับ 

Χ  ..DS  แปลผล 

๑ 
  ๒ 

 
๓ 
๔ 
๕ 

ทานเปนผูนําท่ีมีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ทานเปนผูท่ีเปยมดวยความรู ความสามารถ และความ
เชื่อม่ันในตนเอง 
ทานเปนผูมีความรับผิดชอบสูง 
ทานเปนผูมีใจโอบออมอารี และมีความเสียสละ 
ทานเปนผูมีมนุษยสัมพันธอยางด ี

    ๓.๖๔ 
    ๓.๕๔ 

 
๓.๗๐ 
๓.๖๔ 
๓.๖๑ 

   ๐.๙๐ 
   ๐.๘๗ 

 
๐.๙๔ 
๐.๙๔ 
๐.๙๖ 

มาก 
    มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม ๓.๖๒ ๐.๗๗ มาก 
 จากตารางท่ี ๔.๕  พบวา ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจัก
ตน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับเทากับ ๓.๖๓  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท้ังหมดทุกขอ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ 
ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักประมาณ 

ขอที่ 
วัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจัก

ประมาณ 

ระดับ 

Χ  ..DS  แปลผล 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 

เปนผูมีความเขาใจ  รอบรูในสถานการณโลกเปนอยางดี 
 
เปนผูรูจักความพอเหมาะพอดี กระทํากิจกรรมทุกอยาง
ดวยความรอบครอบ 
ทานเปนผูกําหนดแผนหรือนโยบายในการบริหารกิจการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความเหมาะสมและ
พอดี 
ทานบริหารงบประมาณคุมคาและเกิดประโยชนตอองคกร 
 
ทานเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิตบนวิถีแหงความสันโดษ 
 
ทานเปนตัวอยางที่ดีในการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
มัชฌิมาปฏิปทา 
ทานยินดีในปจจัยสี่ตามกําลังของตน 

    ๓.๕๐ 
 

๓.๔๒ 
 

๓.๓๖ 
 
 

๓.๔๗ 
 

๓.๔๓ 
 

๓.๔๔ 
 

๓.๕๒ 

  ๐.๙๒ 
 

๐.๙๑ 
 

๐.๙๓ 
 
 

๐.๙๑ 
 

๐.๙๖ 
 

๐.๙๒ 
 

๐.๙๓ 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
รวม ๓.๔๔ ๐.๗๘ ปานกลาง 



๙๘ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๖  พบวา ระดับวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจัก
ประมาณ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๕  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากในขอ ๗ ทานยินดีในปจจัยสี่ตามกําลังของตน สวน
ขอ อ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง 

 
ตารางท่ี ๔.๗ 

ระดับการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม :  
ความเปนผูรูจักกาลเวลาหรือรูจักเวลาท่ีเหมาะท่ีควร 

ขอท่ี 
วัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม: ความเปนผูรู

จักกาลเวลาหรือรูจักเวลาท่ีเหมาะท่ีควร 

ระดับ 

Χ  ..DS  แปลผล 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 

ทานจัดทํานโยบายหรือโครงการเหมาะสมกับจังหวะ
และเวลา 
ทานสามารถจัดลําดับและความสําคัญของปญหากอน
และหลังไดดี 
ทานเปนผูท่ีแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณ และ
เวลา 
ทานเปนตัวอยางท่ีดีในการบริหารจัดการเวลา ใหเกิด
ประโยชนกับองคกรสูงสุด 
ทานใหเวลาและจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับ
บุ คล ากรให พั ฒ นาท างวิ ช าชี พ เพ่ื อ ให เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการทํางานตามโครงสรางทางวัฒนธรรม
ไดเปนอยางด ี

    ๓.๕๘ 
 

๓.๕๕ 
 

๓.๖๗ 
 

๓.๕๓ 
 
 

๓.๔๖ 

๐.๙๔ 
 

๐.๙๔ 
 

๐.๙๑ 
 

๐.๙๕ 
 
 

๐.๙๕ 

   มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 

รวม ๓.๕๕ ๐.๘๐ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๔.๗  พบวา ระดับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูนําตามหลัก
คุณธรรม : ความเปนผูรูจักกาลเวลาหรือรูจักเวลาท่ีเหมาะท่ีควร โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๖ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางในขอ ๕ ทานใหเวลาและจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับบุคลากรใหพัฒนาทางวิชาชีพ
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางาน สวนขอ อ่ืนๆ อยูในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ 
ระดับการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักชุมชนและสังคม 

 

ขอท่ี 
ระดับวัฒนธรรมการเปล่ียนแปลงโครงสรางของผูนํา
ตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักชุมชนและสังคม 

ระดับ 

Χ  ..DS  แปลผล 

๑ 
๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 

ทานเปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับทุกคนในองคกร 
ทานเปนนักประสานงานท่ีกับทุกองคกรและทุกภาค
สวน 
ทานใหความสําคัญกับประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน 
ทานใหความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน 
ทานเขาใจในบริบทรอบขางเปนอยางด ี

๓.๖๖ 
    ๓.๕๖ 

 
๓.๖๘ 

 
๓.๖๑ 
๓.๕๖ 

๐.๙๙ 
   ๐.๙๓ 

 
๐.๙๗ 

 
๐.๙๕ 
๐.๘๙ 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม ๓.๖๐ ๐.๘๑ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๔.๘  พบวา ระดับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูนําตามหลัก
คุณธรรม : ความเปนผูรูจักชุมชนและสังคม  โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๖๑  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท้ังหมดทุกขอ 

 
ตารางท่ี ๔.๙ 

ระดับการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักบุคคลหรือรูจัก
เลือกใชบุคคลท่ีเหมาะกับงาน 

ขอที่ 
ระดับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูนํา
ตามหลักคุณธรรม : ความเปนผูรูจักบุคคลหรือรูจัก

เลือกใชบุคคลที่เหมาะกบังาน 

ระดับ 

Χ  ..DS  แปลผล 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 

ทานสามารถบรรจุและแตงตั้ ง หรือจัดวางบุคคลได
เหมาะสมกับงาน 
ทานใหโอกาสและสนับสนุนคนที่มีความสามารถใหดํารง
ตําแหนงที่เหมาะสม 
ทานเปนผูสงเสริมใหบุคลากรในทองถ่ินไดมีโอกาสศึกษา
เลาเรียนเพิ่มเติม 
ทานสรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ และขมบุคคลที่ควร
ขม 
ทานใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยในทองถ่ิน 
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๓.๕๔ 
 

๓.๕๒ 
 

๓.๕๒ 
 

๓.๕๙ 

   ๑.๐๓ 
 

๑.๐๒ 
 

๑.๐๑ 
 

๑.๐๒ 
 

๑.๐๓ 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม ๓.๕๑ ๐.๘๘ มาก 



๑๐๐ 
 

 
จากตารางท่ี ๔.๙  พบวา ระดับวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูนําตามหลัก

คุณธรรม: ความเปนผูรูจักบุคคลหรือรูจักเลือกใชบุคคลท่ีเหมาะกับงาน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๒  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลางในขอ ๑ ทานสามารถบรรจุและแตงตั้ง หรือจัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน สวนขอ อ่ืนๆ 
อยูในระดับมาก 

การศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําใน
จังหวัดเลย ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑.) เพ่ือศึกษาหลักการบริหารและโครงสรางอํานาจทางการเมือง
ของผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย ๒.) เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองภายใตโครงสรางอํานาจผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย ๓ .) เพ่ือวิเคราะหคุณคาของการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดเลย ในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดศึกษาถึง การพัฒนาภาวะผูนําตามหลักคุณธรรม ในดานรูจัก
เหตุ ดานรูจักผล  ดานรูจักตน ดานรูจักงาน  ดานรูกาลเวลา  ดานรูจักชุมชน และดานรูจักบุคคล กลุม
ตัวอยางไดแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาลเมือง องคการ
บริหารสวนตําบล ขาราชการประจํา ผูนําชุมชน และประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองจังหวัดเลย ซ่ึง
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด จํานวน  ๑๙  แหง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การ
วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท้ังหมดโดยประมวลผลดวยโปรแกรม Spss for Windows  
สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

 ๑.  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  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 มีหนาท่ีเปนประชาชน จํานวน ๑๑๓  คิดเปนรอยละ ๒๘.๒๕  

 ๒. ระดับวัฒนธรรมของภาวะผูนําตามหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน ดานความเปนผูรูจักผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ ๓.๗๕  รองลงมาคือ  ดานผูรูจัก
เหตุ และ ดานรูจักตน มีคาเฉลี่ย ๓.๖๒ เชนเดียวกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

  ดานความเปนผูรูจักเหตุ : ความเปนผูรูจักเหตุ  โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับเทากับ ๓.๖๒ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลางในขอ ๔ ทานระงับขอโตแยงโดยใชพระธรรมทางพุทธศาสนา สวนขอ อ่ืนๆ อยูใน
ระดับมาก 

  ดานความเปนผูรูจักผล: ความเปนผูรูจักผล โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับเทากับ ๓.๗๕  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากท้ังหมดทุกขอ 

  ดานความเปนผูรูจักตน : ความเปนผูรูจักตน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับเทากับ ๓.๖๒  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมากท้ังหมดทุกขอ 



๑๐๑ 
 

  ดานความเปนผูรูจักประมาณ : ความเปนผูรูจักประมาณ โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๔๔  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากในขอ ๗ ทานยินดีในปจจัยสี่ตามกําลังของตน สวนขอ อ่ืนๆ อยูในระดับปาน
กลาง 

  ดานความรูจักกาลเวลา : ความเปนผูรูจักกาลเวลาหรือรูจักเวลาท่ีเหมาะท่ี
ควร โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๕  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางในขอ ๕ ทานใหเวลาและจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปน
สําหรับบุคลากรใหพัฒนาทางวิชาชีพเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางาน สวนขอ อ่ืนๆ อยูในระดับ
มาก 

  ดานความรูจักชุมชนและสังคม : ความเปนผูรูจักชุมชนและสังคม  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๖๐  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท้ังหมดทุกขอ 

  ดานความเปนผูรูจักบุคคล : ความเปนผูรูจักบุคคลหรือรูจักเลือกใชบุคคลท่ี
เหมาะกับงาน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ ๓.๕๑  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางในขอ ๑ ทานสามารถบรรจุและแตงต้ัง หรือ
จัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน สวนขอ อ่ืนๆ อยูในระดับมาก 

๔.๕ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 

๑. การกําหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดเลย พบวา จากการใชแนวคิด ทฤษฎี และมาตรฐานทางคุณธรรม ๗ ประการ 
กับหลักความเหมาะสม ไดแก  ซ่ึงสามารถจําแนกหลักการท่ีสอดคลอง ประกอบดวย ๑) หลักการเปน
ผูรูจักเหตุ การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย ๒) หลักการเปนผูจักผล คือ การ
ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร ๓) หลักการรูจักตน คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  ๔) หลักการรูจักประมาณ คือ การใหบริการแก
ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ๕)หลักการรูจักชุมชนสังคม คือ การให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  ๖)หลักการรูจักกาลเวลา 
การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบไดทุกสถานการณไมจํากัดเวลา ๗)หลักการรูจักบุคคล 
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน การ
สรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคู
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

๒. สภาพปญหาและอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในจังหวัดเลย พบวา ผลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ มีประเด็นสภาพปญหาและอุปสรรค 
ประกอบดวย ๖ ประการใหญๆ  ไดแก ๑. ประเด็นปญหาท่ีมาจากตัวของผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ๒.ประเด็นปญหาผลประโยชนทับซอนระหวางผูนําและพวกพอง ๓.ประเด็นปญหาการขาด
ความตระหนักในการใหความสําคัญตอวัฒนธรรม ๔.ปญหาการขาดกลไกในการเปลี่ยนแปลง



๑๐๒ 
 
โครงสรางวัฒนธรรมของผูนํา ๕.ปญหาเรื่องความเสื่อมศรัทธาจากประชาชนในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม  
๖.ปญหาการขาดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

๓. แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย พบวา 
จะตองสรางสถาบันเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมสําหรับนักการเมือง เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดเรื่อง
ระเบียบ ราชการตาง ๆ การควบคุมความประพฤติท่ีไมเหมาะสมของนักการเมือง การถูกลงโทษตาม
ลักษณะของความผิดนั้น ลักษณะของการสื่อสารองคกร ซ่ึงเปนการถายทอดอุดมการณหลักการปฏิบัติ 
พันธกิจ วิสัยทัศน และแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมของผูนําท่ีไดให
ความสําคัญจะตองกําหนดนโยบายเพ่ือรับรูของบุคลากรและประชาชนใหเห็นเปนรูปธรรมเพ่ือการ
แสดงใหเห็นวาผูนําไดใหความสําคัญกับคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหนงทางการบริหาร
สูงสุดในองคกร จะตองการสรางองคความรูทางวัฒนธรรม ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสถาบัน
ทางการเมืองเขามาชวยในการกําหนดองคความรูท่ีจะตองเกิดจาการฝกอบรม การใหการศึกษาผูนํา
ทางการเมืองอยางตอเนื่อง โดยการจัดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบพล
เรือน ใหมีความพรอมทางดานรางกาย เพ่ือใหความสมดุลของรางกาย สามารถบริหารเรื่อง
งบประมาณได เพ่ิมกําลังพลท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สามารถใชเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยได โดยปรับตัวในสภาพพ้ืนท่ีทุรกันดารและหางไกลความเจริญไดเปนอยางดี 

 
 ผูวิจัยไดทําเปนภาพโมเดลดังตอไปนี้ 

 

ขาดความรับผิดชอบตอ

องคกร 

 เส่ือมศรัทธาจากประชาชน 

ขาดกลไกการเปล่ียนแปลง 

วัฒนธรรม 

ขาดทักษะสําคัญตอ

วัฒนธรรม 

ผลประโยชนทับชอน 

ตัวบุคคล 

 

 

 

สรางสถาบันเพ่ือ

พัฒนาวัฒนธรรม

สําหรับนักการเมือง 

สรางองคความรูทาง

วัฒนธรรมภายใน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 
สัปปุริสธรรม 7 
 



 
 

 
บทท่ี ๕ 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนํา
ในจังหวัดเลย” ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไว ๓ ประการไดแก ๑) เพ่ือศึกษาหลักการบริหารและ
โครงสรางอํานาจทางการเมืองของผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย ๒) เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองภายใตโครงสรางอํานาจผูนําทองถ่ินในจังหวัดเลย ๓) เพ่ือ
วิเคราะหคุณคาของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจของผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
กําหนดรูปแบบการเก็บขอมูลซ่ึงแบงเปน ๒ เทคนิค ไดแก ๑)เทคนิคการเชิงสัมภาษณเจาะลึก (In-
depth Interview) ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน ๒ ทาน นายกเทศมนตรี จํานวน 
๕ ทาน นายกองคการบริหารสวนตําบล ๑๔ ทาน สถาบันทางการเมืองระดับทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
จํานวน ๔ ทาน และผูมีความรูทางดานรัฐศาสตร ๕ ทาน รวมท้ังหมด ๓๐ คน และเทคนิคการ
สนทนากลุมผู เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) ไดแก ผู ท่ี เก่ียวกับการสงเสริมจริยธรรม 
จํานวน ๑๓ คน โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ท้ังหมด โดยการนําขอมูล
ท้ังหมดไปวิเคราะห พรอมท้ังนําเสนอผลสรุปการวิจัยและอภิปรายผลตอไป 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทําใหผูวิจัยสามารถตอบปญหาการวิจัยเรื่อง 
“การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย”ไดดังนี้  
  ๕.๑.๑ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสมตอการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางไร พบวา 
  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผูนําทางการปกครอง ผูนําทางการปกครองจะมีลักษณะของ
กระบวนการท่ีกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมของตนแบบอยางใดอยางหนึ่งท่ีผูนําหรือผูบริหาร
องคกรของรัฐไดนํามาใชเปนเครื่องสําหรับการบริหารงานซ่ึงไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไวคือ 
การกําเนิดผูนํา ๔ แบบ คือ ๑) ผูนําโดยกําเนิด ๒) ผูนําท่ีมีความอัจฉริยะ ๓) ผูนําท่ีเกิดข้ึนตามสาย
งาน ๔) ผูนําตามสถานการณผูนําท่ีกําเนิดจากผูท่ีมีความรู ความสามารถ ความกลาหาญหรือบุคคล
นั้นมีคุณสมบัติพิเศษตางๆผูชักพาใหคนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระทําการในทิศทางท่ีผูนํากําหนด
เปาหมายไวมีศิลปะมีอิทธิพลตอกลุมชนกลาวไดวาแนวคิดเก่ียวกับผูนําทางการปกครองจะมี
ความสามารถทักษะศักยภาพและคุณลักษณะมากมายจึงจะสามารถกาวไปสูหนทางแหงความสําเร็จ
และเปาหมายท่ีตั้งเปนประการท่ีสําคัญเพราะการเปนผูนําทางการปกครองไดนั้นใชวาจะมีเงินเพียงตอ
คําสั่งท่ีตองการใหบุคคลอ่ืนคลอยตามแตยังตองรูจักการสรางความสัมพันธการสรางความสุขและ
ความปลอดภัยในชีวิตของผูตามโดยเฉพาะการทําใหผูตามเห็นดวยกับแนวทางการกระทําและการ

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=SrJBUNrMH8LWrQfGtYDQDw&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ


๑๐๔ 
 

ปฏบิัติตนเพ่ือการเสียสละตอผูอ่ืนไมยอมสิ้นหวังตอปญหาและอุปสรรคท่ีจะเขามาก็พรอมท่ีจะตอสูฟน
ฝาไปดวยกัน 
  นักวิชาการหลายทานอาจมองวาภาวะผูนําเปนกระบวนการซ่ึงผูนําจะตองเขาไป
เก่ียวของกับความคาดหวังคานิยมของสังคมและกลุมองคกรนั้นๆไดรับความม่ันใจและเชื่อถือตอ
ความคิดและการกระทําทุกๆอยางนอกจากนี้การเปนผูนําเปนสิ่งท่ีทุกๆสังคมตองการนั้นก็คือ 
แบบอยางท่ีดี หรือการเปนตัวอยางในความกลาท่ีจะกระทําความดี ความกลาท่ีจะพูดดี และความกลา
ท่ีจะคิด รวมท้ังความกลาในการปฏิเสธความผิดท้ังปวง และนําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตองถูกธรรมเพ่ือ
ชี้นําใหสังคมไดมีแนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตใหมีความสุขตอไปอัลมอนดและเพาเวลล (Gabriel 
A. Almond & Bingham G. Powell) ไดใหคําจํากัดความวัฒนธรรมทางการเมืองไววาวัฒนธรรมทาง
การเมืองคือแบบอยางของทัศนคติ (Attitude) และแนวความโนมเอียงซ่ึงบุคคลในฐานะสมาชิกของ
ระบบการเมืองแบบใดแบบหนึ่งการศึกษาวัฒนธรรมการเมืองเปนการมุงตีความวาคนมีความเชื่อ 
(Belives) อยางไรเก่ียวกับโครงสรางทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองรวมถึงวัฒนธรรมทาง
การเมืองประเทศใดประเทศหนึ่งคือลักษณะการกระจาย (Distribution) ของความโนมเอียงทางดาน
ความรูความรูสึกและความประเมินคาตอวัตถุทางการเมือง (Political Objects) ท่ีมีอยูในบรรดา
สมาชิกของสังคมซ่ึงไดแกองคประกอบตางๆของระบบทางการเมืองเชนฝายบริหารฝายนิติบัญญัติ
พรรคการเมืองและทัศนคติของบุ คคลเก่ียวกับตัว เขาเองในฐานะผู กระทําทางการเมือง 
(PoliticalActor) และทัศนคติของเขาตอบทบาททางการเมืองของผูอ่ืนซ่ึงคลายกับลูเซียนพายไดให
ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองไววาหมายถึงกลุมหรือแผนของทัศนคติความเชื่อความรูสึก
หรือจิตใจซ่ึงจะมีผลทําใหกระบวนการทางการเมืองมีระเบียบและมีความหมายหรือเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพล
ตอกระบวนการหรือระบบการเมือง 
  ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership)การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางาน
ดวยความเต็มใจเพ่ือบรรลุ เปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน ท้ังนี้เพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญของ
การรวมกลุมคน จูงใจไปยังเปาประสงคโดยท่ัวไปแลวผูนําอาจจะมีท้ังผูนําท่ีดีเรียกวา ผูนําท่ีคิดบวก 
(positive leader) ผูนําพลวัต คือ เคลื่อนไหวทํางานอยูเสมอ (dynamic leader) และผูนําไมมีกิจ 
ไมมีผลงานสรางสรรค ท่ีเรียกวา ผูนํานิเสธ (negative leader) ผลของการใหทฤษฎีการสรางผูนํา จึง
ทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และรวมรับผิดชอบ ตังนั้น การสรางผูนําท่ีดี ยอมจะนําไปสู การมีสวนรวมใน กิจกรรมตาง 
ๆ ดวยดีนั่นเอง 
   ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method)
การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งท่ีงายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 
เปนเครื่องมือในการดําเนินการ แตอยางใดก็ตามผลของ ความรวมมือยังไมมีระบบใดดีท่ีชุดในเรื่อง
การใชบริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถาทํางานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใครบังคับก็จะ
ทํางานดวยความรัก แตถาไม ควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนของรัฐ เพราะการ
ใชระบบบริหาร เปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเพ่ิมความคาดหวังผลประโยชน 
 



๑๐๕ 
 

 ๕.๑.๒ สภาพปญหาและอุปสรรคการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา  
 ผลจากการสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ จากการวิเคราะหและการสังเคราะหทําให
ผูวิจัยทราบวา สามารถสรุปสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของกับประเด็นความไมสุจริตท้ัง ๓ 
ประการ แยกประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกันมี ๖ ประการ ไดแก ๑. ประเด็นปญหาท่ีมาจากตัวของผูนํา
เทศบาล ๒. ประเด็นปญหาผลประโยชนทับซอนระหวางผูนําและพวกพอง ๓. ประเด็นปญหาการขาด
ความตระหนักในการใหความสําคัญตอจริยธรรม ๔.ปญหาการขาดกลไกในการสงเสริมจริยธรรม ๕. 
ปญหาความเสื่อมศรัทธาของประชาชนในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรม ๖. ปญหาการขาดความรับผิดชอบ 
อยางไรก็ตามกลุมสภาพปญหาและอุปสรรคการสงเสริมจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองแกไขโดยนําหลักสุจริต ประกอบดวย กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เสนอเปนแนว
ทางการสงเสริมจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลยตอไป  
  
  ๕.๑.๓ แนวทางการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดเลย พบวา 
  ๑. แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
เปนอุปสรรคอยูอยางมากในหลายพ้ืนท่ี แตกระนั้นในบางพ้ืนท่ีก็สามารถจะจัดโครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมอยูบอยๆ ทุกๆ ป จัดสรรงบประมาณในแตละปอยางตอเนื่อง รวมท้ังการจัด
โครงการศึกษาดูงานท้ังในและนอกสถานท่ี การจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา งานประเพณี
ตางๆ ก็พยายามใหเจาหนาท่ีในองคกรท้ังฝายการเมืองและฝายขาราชการประจําไดมีโอกาสปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือใหเกิดผลทางวัฒนธรรมมากข้ึน และบางเทศบาลก็ใหความสําคัญไปท่ีองคความรูตามแบบ
วัฒนธรรมไทย หรือ แนวคิดเก่ียวกับคําวา บวร หมายถึง องคความรูและความรวมมือระหวางทาง
ชุมชนหรือบาน วัด และโรงเรียน เพราะนอกจากจะสามารถสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมไดแลว ยังมอง
ไปถึงผลการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเกิดความสามัคคีและความเขมแข็งของชุมชนไดอีกดวย 
จะตองกลับมามองถึงความสําคัญของคุณธรรมของสังคมจริงวา ปญหาทางสังคมมากมาย เกิดข้ึน
เพราะคนในชุมชนขาดคุณธรรมสําหรับการประพฤติปฏิบัติตนเองใหอยูในกรอบกติกาของสังคม
กฎหมายบานเมือง โดยเฉพาะการคืนคุณคาใหกับวิชาการความเปนพลเมืองท่ีดี และวิชาศีลธรรมให
กลับมาอยูในหลักการปฏิบัติตนเอง ซ่ึงความรวมมือระหวางบาน วัด และโรงเรียนจะตองอาศัยความ
รวมมือเพ่ือกําหนดสิ่งเหลานี้เพ่ือกําหนดบรรทัดฐานทางสังคมใหเกิดมิใชใหตัวของผูมีอํานาจทาง
การเงินมากําหนดคุณคาทางคุณธรรมหรือสรางความชอบธรรมใหกับตนเองอยางไมถูกตอง และใน
ท่ีสุดภาคสังคมท้ังหมดก็พลอยเห็นเงินมากกวาคุณธรรม จริยธรรมก็จะนําไปสูปญหาทางสังคมอยางไม
จบสิ้น 
   ๒. แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําในองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
บุคลากรในเทศบาลและประชาชนในทองถ่ิน มีคุณธรรมสําหรับการปฏิบัติงาน รวมท้ังการนําไปใชใน
การดํ าเนินชีวิตตามปกติสุข ซ่ึงแนวทางดังกลาวผู เชี่ ยวชาญไดนํ าเสนอวาภาวะผูนํ าของ
นายกเทศมนตรี เปนจุดเริ่มตนของการกระตุนคุณธรรมใหเกิดข้ึนในองคกร โดยอาศัยเครือขายชวย
สนับสนุนสงเสริม นอกจากนี้การชวยเหลืออาจจะเปนไปในรูปแบบของการนําองคความรูทาง



๑๐๖ 
 

วัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางเปนกรอบการสงเสริมคุณธรรมก็ได โดยมุงเนนไปท่ีศา
สนสถานทางพระพุทธศาสนาเปนจุดเดนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเลยซ่ึงทางผูนําเทศบาลยอมจะ
มองเห็นวากระบวนการหนึ่งท่ีสามารถเขาไปชวยเหลือใหกับกิจกรรมในทองถ่ิน คือ การชวยกําลัง
ทรัพย กําลังคน กําลังเครื่องจักรกลเปนตน ฉะนั้น การใชวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนจุดแข็งในการ
สงเสริมใหบุคลากรในองคกรและประชาชนในเขตเทศบาลมีสวนรวมในการอนุรักษและศึกษาห
คุณธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติหนาท่ีอีกดวย 
   ๓. แนวทางการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมของผูนําในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสรางเปนกรอบการสงเสริมคุณธรรมแกบุคลากรและประชาชนในพ้ืนท่ี จะตอง
มองไปท่ีสถาบันทางสังคมเปนหลัก โดยการบูรณาการนําองคความรูทางขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมทองถ่ิน อันเปนจุดแข็งของสังคมในจังหวัดเลย นอกจากนี้ การนําหลักคุณธรรมมา
เสริมสรางองคความรูตอกระบวนการทางสังคมเพราะประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนายอม
ใหความสําคัญกับการดําเนินชีวิตตามแนวทางท่ีถูกตอง บทบาทของสถาบันทางครอบครัวถือไดวาเปน
แหลงกําเนิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของสังคม ฝายเทศบาลจะตองสงเสริมใหครอบครัวเขมแข็งในการ
เลี้ยงดูบุตรธิดาของตนพรอมท้ังการเสริมองคความรูในการเลี้ยงบุตรธิดาใหสามารถออกมาสูสังคม
อยางปลอดภัย เพ่ือเปนการปลูกฝงทางวัฒนธรรม บทบาทของสถาบันทางการศึกษาซ่ึงอยูกับ
หลักสูตรการเรียนรูท่ีผนวกกับหลักคุณธรรมทางสังคมท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาความ
เปนพลเมืองท่ีดี วิชาศีลธรรม วิชาประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินไทย เปนตน รวมถึงการประสานการ
ทํางานกับเครือขายทางจริยธรรมท่ีไดรับการสงเสริมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถทํา
หนาท่ีในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนได และการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับหนวยงานของรัฐท่ี
เก่ียวของกับการเลือกตั้งซ่ึงจะตองมีศักยภาพในการกําหนดพฤติกรรม และสามารถจะดําเนินคดีแก
ผูกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนจากการเลือกตั้งในระดับทองถ่ิน 
   ๔. แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
เลย พบวา ๑. แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมดวยนโยบายทางคุณธรรม ๒.แนวทางการสงเสริม
วัฒนธรรมดวยการกําหนดเทศบัญญัติ ๓.แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมดวยการสรางตนแบบภาวะ
ผูนําทางวัฒนธรรม ๔.แนวทางการสงเสริมวัฒนธรรมดวยวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน ๕.แนวทาง
การสงเสริมวัฒนธรรมดวยระบบการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ๖.แนวทางการสงเสริม
วัฒนธรรมดวยการสนับสนุน และการกระตุนเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดเลย สําหรับการแกไขปญหาการสงเสริมวัฒนธรรมตามหลักคุณธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยการสรางสถาบันทางการเมืองเพ่ือการสรางมาตรฐานการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะตองใหความสําคัญไปท่ีระบบการกลั่นกรองบุคลากรท่ีจะเขามาทํา
หนาท่ีทางการบริหารอาจจะตองมีใบประกอบวิชาชีพ 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร และจากการสัมภาษณเจาะลึกและการ
สนทนากลุมท่ีมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองและมีความแตกตางกันไมมาก ซ่ึงผูวิจัยไดสังเคราะหขอ
คนพบประเด็นท่ีนาสนใจโดยเฉพาะการสรางโครงสรางสถาบันทางการเมืองเพ่ือกําหนดคุณสมบัติของ



๑๐๗ 
 

นักการเมืองตามหลักคุณธรรม ท่ีจะดําเนินการทําหนาท่ีในการตรวจสอบ ประเมินผลและออกใบ
ประกอบวิชาชีพนักการเมืองระดับทองถ่ินรวมท้ังการฝกฝนอบรมบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารองคกรเพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกลุมบุคลากร
ท้ังฝายขาราชการประจําและฝายการเมือง ตลอดถึงประชาชนในทองถ่ินดวย การเขามาสูตําแหนง
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองโปรงใสมีภาวะผูนําทางคุณธรรมเปนแบบอยางท่ีดีแก
บุคลากรและประชาชนในทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย 
ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ การนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสมตอการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม จะมาในรูปของ
จรรยาบรรณของความเปนนักการเมืองหรือขาราชการท่ีทํางานใหกับเทศบาลทุกระดับ พรอมท้ังการ
กําหนดบทบาทของผูนําท่ีจะตองเปนตนแบบการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมตามกรอบแหงรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และฉบับแกไขฉบับท่ี๑๓พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ใหมีการกํากับดูแลการบริหารงานของผูบริหารและเจาหนาท่ีเทศบาลผูปฏิบัติงานท่ีจะตองมีการ
สนับสนุนการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม การกระตุนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม และการ
ชวยเหลือเพ่ือการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมไดงายข้ึนสําหรับในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิด
วัฒนธรรมตามแบบอยางของคุณธรรมจริยธรรมทางกาย คุณธรรมจริยธรรมทางวาจา และคุณธรรม
จริยธรรมทางใจ เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ก่ิงดาว จินดาเทวิน0

๑ได
วิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนารูปแบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
(อบต.)ในจังหวัดอุตรดิตถ” พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยการวิเคราะห
ปจจัยหลักและการสกัดปจจัย พิจารณาคาไอเกน มากกวา ๑ ได ๗ ปจจัยหลักและตัวชี้วัดในแตละ
กลุมและแตละปจจัยมีหลักความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และผลการประชุม
ผูใหขอมูลหลักสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับ อบต. ในจังหวัดอุตรดิตถ 
ไดปจจัยหลัก ๗ องคประกอบประกอบดวยปจจัยหลักเดิม ๖ องคประกอบ ไดแก หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา ปจจัย
หลักท่ีคนพบอีก ๑ องคประกอบ คือ หลักกัลยาณมิตรและผลจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
อบต. ๒๔ อบต. โดยใชปจจัยหลัก ๗ องคประกอบพบวาโดยรวมแลว อบต. ในจังหวัดอุตรดิตถมีการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อบต. สามารถบริหารจัดการดานหลักความคุมคาไดในระดับคอนขางดีซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อมร สุวรรณนิมิตร 1

๒ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจองคการบริหารสวนตํา
ตนเพ่ือการพัฒนาชุมชนนาอยู” พบวา ขอมูลเชิงประจักษพบวา ลักษณะความนาอยูในบริบทชุมชน

 ๑ ก่ิงดาว จินดาเทวิน, การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล(อบต) ในจังหวัดอุตรดิตถ, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฏีบัณฑิต, (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, ๒๕๕๒), หนา ๕๖. 

 ๒ อมร สุวรรณนิมิตร, รูปแบบการเสริมสรางพลังอํานาจองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนนาอยู, ปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
๒๕๔๖), หนา ๑- ๒. 

                                                           



๑๐๘ 
 

ชนบทอีสาน จําแนกได ๔ ดาน คือ ๑. ดานกายภาพ- สุขภาพชุมชน๒.ดานเศรษฐกิจชุมชน ๓. ดานวิถี
ชุมชน และ ๔. ดานผูนํา-การจัดการชุมชน สถานการณความนาอยูของชุมชนอีสานในภาพรวม 
ดานวิถีชีวิตชุมชน อยูในระดับปานกลาง ดานผูนําการจัดการชุมชนอยูในระดับสูง ระดับพลังอํานาจ
องคการบริหารสวนตําบลในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานตระหนักตอทองถ่ินอยูในระดับสูง
ชี้ใหเห็นวาความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของตัวแปรพลังอํานาจท่ีมีผลตอความนาอยู มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ความสัมพันธระหวางตัวแปรพลังอํานาจกับนาอยู มีความสัมพันธเชิง
บวก และผลการวิเคราะหสัมฤทธิ์อิทธิพล ๑. ตัวแปรทางตรง คือ การมีสวนรวมและเปนตัวแปรที่มี
อิทธิพลโดยรวมสูงสุด ๒. ตัวแปรที่มีอิทธิทางตรงและทางออมคือความไววางใจ กระบวนการรู
ของกลุมและการสรางทีมงาน ๓. ตัวแปรท่ีมีผลทางออมคือ ความยึดม่ันผูกพันตอองคการการ
ประสานความรวมมือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดาพินิจ ณรงณ
ชาติโสภณ2

๓ ไดวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” พบวา ภาครัฐและสวนราชการท่ีเก่ียวของยังไมมีความจริงจังและ
จริงใจตอการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทาท่ีควร นอกจากนี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ยังมีความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลไมชัดเจน หรือมีการอาศัยชองวางของระเบียบกฎหมายในการ
ยืดเวลาการถายโอนภารกิจออกไป ผลของการกระจายอํานาจตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไม
เห็นผลมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีงานทําตามตองการ การลดรายจาย การลดการกูหนี้ยืมสิน 
การชําระคืนหนี้สิน และการมีเงินออม สําหรับดานการมีสวนรวมของประชาชน สวนมากยังไมมี
บทบาทในการเขารวมเสนอปญหาหรือความคิดเห็นการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการพัฒนา การเขารวม
กิจกรรมการพัฒนา การแกไขปญหาชุมชนการประเมินผลการพัฒนา และการปรับปรุงการต้ัง
กระทรวงทองถ่ินข้ึนเพ่ือเปนหนวยงานท่ีจะชวยสนับสนุนงานในความรับผิดชอบของเทศบาลตาง ๆ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทของเทศบาลใหมีการบริหารงานแบบเปดและมีการประชาสัมพันธ พรอมท้ัง
รับฟงขอคิดเห็นสาธารณะมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วีรพร เชื้ออํ่า 3

๔ ไดวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” พบวา บุคคลากรในองคกรปกครองทองถ่ิน มีความคิดเห็นวาปจจัยดาน
โรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุด รองลงมาปจจัยดานสภาพแวดลอมและ
ปจจัยดานองคกรองคกรปกครองทองถ่ินตามลําดับ สวน ๒. รูปแบบการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที ่บ งบอกถึง
คุณลักษณะของผูบริหารกับการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไดแก การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการบริหารงานท่ัวไป การมีสวนรวมในการ
บริหารงานงบประมาณ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวม
ในผลประโยชนโดยรูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถิ่นในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

 ๓ อางแลว, ศักดาพินิจ ณรงณชาติโสภณ, การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, หนา ๕๗. 
 ๔ อางแลว, วีรพร เช่ืออํ่า, การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หนา ๕๕. 

                                                           



๑๐๙ 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี และตัว
แปรท้ังหมดในรูปแบบสามารถอธิบายคาความแปรปรวนของการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ ๔๑ สืบวงศ กาฬวงศ 4๕ วิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมรรถนะ
ผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวนตําบล” พบวา สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมรรถนะ ๕ ดาน ไดแก ๑) สมรรถนะการคิดเชิง
ยุทธศาสตร ๒) สมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสรางความรวมมือ ๔) 
สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะการพัฒนาบุคลากร ผลการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิง
การพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลพบวาประกอบดวยตัวบงชี้เชิงพฤติกรรมและระดับ
ความชํานาญ ซึ่งสามารถจําแนกระดับสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ออกเปน ๕ ระดับ เรียงจากสมรรถนะระดับสูงไปหานอย ไดแก๑) ระดับตนแบบ ๒) ระดับ
ผูสรางความเปลี่ยนแปลง ๓) ระดับนักพัฒนา ๔) ระดับผูแกปญหา ๕) ระดับผูปฏิบัติงาน 
 ๕.๒.๒ สภาพปญหาและอุปสรรคการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดเลย พบวา สภาพปญหาและอุปสรรคทางดานการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจะมีจุด
ก่ึงกลางหรือหัวใจท่ีสําคัญอยูสมรรถนะ หรือศักยภาพของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  เพราะ
อํานาจการบริหารท้ังหมดจะมีลักษณะการรวมศูนยทางการบริหารยิ่งหากผูนําขาดวิสัยทัศน     ขาด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรมจะทําใหประเด็นวัฒนธรรมจะไมใหความตระหนักสําหรับฝายบุคลากร 
และประชาชนก็ขาดตนแบบและพลอดคลอยตามไปกับผูนําองคกรเพราะหากเกิดการปฏิบัติท่ีสวน
ทางกับความตองการของผูนําจะทําใหเกิดความขัดแยงไดงาย และแมทางดานฝายขาราชการประจาํก็
คงตองคลอยปฏิบัติตามนโยบายทางการบริหารดังกลาวอยางไมมีเง่ือนไขไดซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของสืบวงศ กาฬวงศ 5 ๖ พบวา สมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรประกอบดวยสมรรถนะ ๕ ดาน ไดแก ๑) 
สมรรถนะการคิดเชิงยุทธศาสตร ๒) สมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสราง
ความรวมมือ ๔) สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะการพัฒนาบุคลากร ผลการพัฒนาตัวแบบ
สมรรถนะผูนําเชิงการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลพบวาประกอบดวยตัวบงชี ้เชิง
พฤติกรรมและระดับความชํานาญของผูนําองคกรนั้น ๆ หากแมวาผูนําขาดสมรรถนะดังกลาว
จะทําใหการสงเสริมจริยธรรมทั ้ง ๓ ดานเกิดขึ ้นไมได หรือขาดการเอาใสใจ ไมไดม ีความ
ตระหนักสนใจ จริงจังจริงใจ รวมทั้งการขาดการมีสวนรวมตอการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากร
และประชาชนในพ้ืนที่ทองถ่ินนั้น ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดาพินิจ ณรงณชาติโสภณ 6

๗ พบวา 
ภาครัฐและสวนราชการท่ีเก่ียวของยังไมมีความจริงจังและจริงใจตอการกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเทาท่ีควร นอกจากนี้เจาหนาท่ีผูปฏิบัติยังมีความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลไม
ชัดเจน จะเห็นไดวา ความเปนผูนํานอกจากจะตองมีศักยภาพในการบริหารจัดการยังจะตองให
ความสําคัญกับการเปนตนแบบทางจริยธรรมใหกับประชาชนและบุคคลากรในเทศบาลสอดคลองกับ

 ๕ อางแลว, สืบวงศ กาฬวงศ, ตัวแบบสมรรถนะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล, หนา ๕๕. 
 ๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๕. 
 ๗ อางแลว, ศักดาพินิจ ณรงณชาติโสภณ, การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, หนา ๕๗. 

                                                           



๑๑๐ 
 

งานวิจัยของ ศันสนีย ชุมพลบัญชร7

๘ พบวา จริยธรรมของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญท่ีตองมีเปนอันดับแรก
เนื่องจากผูบริหารตองปกครองตนเองใหมีพฤติกรรมท่ีถูกตองดีงามจนเปนแบบอยางท่ีดีไดกอน จึงจะ
ปกครองหรือบริหารพนักงานใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพผูบริหารควรเริ่มตนการวางแผนจาก
ความคิดท่ีดีเพ่ือกําหนดเปาหมายกําไรท่ีเปนธรรมและทิศทางการบริหารงานท่ีไมมีโทษ ขณะ
บริหารงานก็ควรมีความสัมพันธท่ีดีกับพนักงาน  
  ๕.๒.๓ แนวทางการพัฒนาการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดเลย จะเปนแนวแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมดานคุณธรรมท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จะนําไปเปนหลักการเพ่ือการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาองคกร การชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา
องคกร และการกระตุนเพ่ือการพัฒนาองคกร ผูวิจัยมองวา การกําหนดนโยบายและประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามหลักคุณธรรมซ่ึงประกอบดวยการประพฤติปฏิบัติตัวท่ีมีความเหมาะสม  
ท้ังดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนการพูดจาท่ีไพเราะเสนาะหู ซ่ึงบุคคลท่ีไดยินไดฟงและไดสัมผัส จะ
มองไปท่ีระบบการบริหารจัดการของภาวะผูนําอยางแทจริงเพราะสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนสวนใหญจะ
เปนสภาพปญหาทางดานพฤติกรรมของคนแทบท้ังสิ้นแมวาจะมีสภาพปญหาลักษณะอ่ืนบางก็ตาม 
แตการมุงไปสูการพัฒนาคุณธรรมท่ีไดกลาวมาเบื้องตน จะชวยใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีไมไดให
ไดความพึงพอใจ และนําไปท่ีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในทองถ่ินมากยิ่งข้ึน 

   ๑. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมตามหลักการประพฤติปฏิบัติ
ทางดานรางกายของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองมุงสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามแนวทางของศีลธรรมโดยเฉพาะขอท่ี ๑-๓ เพราะเก่ียวเนื่องดวย
การประพฤติปฏิบัติทางดานรางกาย ท่ีสามารถจะงดเวนการนํารางกายไปทําความชั่วในลักษณะตาง 
ๆ เพ่ือลดความขัดแยงในองคกรท่ีอาจจะเกิดข้ึนและปองกันอันตรายตอการเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของพระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล)8

๙ พบวา การเชื่อมโครงสรางและสถาบัน
สังคมใหยึดโยงอยูกับศีล ๕ อันเปนพ้ืนฐานของแนวทางสันติวิธี สวนอีกรูปแบบหนึ่งคือรากฐานของ
สันติภาพเชิงคุณคาทําใหเกิดความตระหนักถึงมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนสากล ท้ังความเสมอ
ภาค ความยุติธรรม ภราดรภาพ สัมพันธภาพ ดุลยภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และการ
ประกอบสัมมาชีพดวยความรับผิดชอบตอสังคมใหมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ ศันสนีย ชุมพล
บัญชร 9

๑๐ พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจในมุมมองทางพระพุทธศาสนามีลักษณะ
เปนเศรษฐกิจแบบทางสายกลาง คือ พอดีโดยเกิดคุณภาพชีวิต และไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางรางกายใหสามารถนําไปสรางการระวังไมใหอกุศลเกิดข้ึน 
และการพัฒนาไปสูการสรางกรอบทางบุญกุศลใหสอดคลองกับการพัฒนาจริยธรรมทางกาย เชน การ

 ๘ ศันสนีย ชุมพลบัญชร , จริยธรรมทางธุรกิจของผูบริหารท่ีมีตอพนักงานในมุมมองทาง
พระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
, ๒๕๕๕). 

๙ พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล), การศึกษาวิเคราะหศีล ๕ ในฐานะเปนรากฐานของสันติภาพ, 
พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
  ๑๐ อางแลว, ศันสนีย ชุมพลบัญชร, จริยธรรมทางธุรกิจของผูบริหารท่ีมีตอพนักงานในมุมมองทาง
พระพุทธศาสนา, หนา ๑๑๐. 

                                                           



๑๑๑ 
 

ทําความดีทางกาย เชน แบงปนสิ่งของใหเพ่ือน บริจาคเงินสรางวัด บริจาคสิ่งของแกผูท่ีเดือดรอน 
การทําบุญตักบาตร เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศิณาภรณ หูเต็ม 10

๑๑ พบวา การจัดโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาโดยจัดใหมีการทําบุญตัก
บาตรในตอนเชาทุกวันพระจะสามารถเพ่ิมการปฏิบัติทางจริยธรรมมากข้ึนใหกับบุคคลในทองถ่ินทุก
กลุมโดยเฉพาะบุคลากรของเทศบาลท่ีสอดคลองการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน การสงเสริมการ
นุงหมผาจากทองถ่ิน หรือการนุมหมชุดขาวเขาวัดในวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ฉะนั้น 
เห็นไดวา การจัดกิจกรรมดังกลาวจะตองสงเสริมการมีสวนรวมระหวางบาน วัด และโรงเรียนตาม
กรอบความคิดของสังคมสมัยกอนท่ีมีการปฏิบัติกรอบของจริยธรรมทางสังคมสอดคลองกับงานวิจัย
ของดุจเดือน พันธมุนาวิน 11

๑๒ พบวา เหตุผลเชิงจริยธรรมไดประมวลผลการวิจัยปจจัยเปนพ้ืนฐานทาง
จิตใจ คือ สติปญญา การหยั่งลึกทางสังคม และสุขภาพจิต ตลอดจนสาเหตุทางดาน บาน วัด โรงเรียน 
ชุมชน และสื่อท่ีเก่ียวของกับเหตุผลเชิงจริยธรรมซ่ึงเปนการซึมซับโดยกระบวนการทางสังคมในการ
ดําเนินชีวิต และการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเทศบาลสอดคลองกับงานวิจัยของกัลยาณี คูณมี และ
บุษยา วีรกุล 1 2

๑๓ พบวา ความสัมพันธเชิงบวกระหวางการสรางเสริมจริยธรรมขององคกรกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรใหดีข้ึน ฉะนั้น การสงเสริมเพ่ือการพัฒนาดานกายสุจริตเปนมอง
ทางดานลักษณะรางกายท่ีสอดคลองกับศีลธรรม และมองไปถึงลักษณะทางกายภาพท่ัวไปท่ีสงผลตอ
การพัฒนาจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติดีทางสังคม 
   ๒. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมตามหลักการประพฤติปฏิบัติ
ทางดานวาจาของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย พบวา การมุงการปฏิบัติเพ่ืองดเวน
จากการพูดเท็จ งดเวนการพูดสอเสียด งดเวนการพูดคําหยาบ และงดเวนการพูดเพอเจอ พรอมการ
ใหความสําคัญการพูดทุกตั้งจะตองมองไปท่ีรูจักกาลเวลา ท่ีเหมาะสม มีความจริง มีความออนหวาน
ไพเราะ เกิดประโยชนแกทุกฝาย และประกอบดวยเมตตาจิตเสมอ ๆ ตามกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาศักยภาพทางดานการพูดเพ่ือใหเกิดความรัก ความสามัคคี มีไมตรีจิตตอบุคลากรอ่ืน ๆ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิดา แสงสีหนาท 13

๑๔ พบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองมีท้ังแนวลึกใน
ระดับบุคคลและชุมชนและแนวกวางในระดับสังคมและระดับโลก ในระดับบุคคลและชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญคือ การมีเปาหมายชีวิตท่ีไมมีทุกขดวยศีล การเปลี่ยนตนเองโดยใชกิจกรรมทาง
โลกเปนเครื่องมือพัฒนาทางธรรมกระบวนการขัดเกลา ความรักและพลังกลุมหรือชุมชน ในระดับ
สังคม ยุทธศาสตรท่ีสําคัญคือพลังเครือขายแหงความรักและการทําประโยชนสูสังคมและในระดับโลก 

  
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 และผลท่ี
เกีย่วของกับงาน : การสํารวจในกลุมผูบริหารงานทรัพยากรมนษยและผูบริหารงานตลาดของไทย, รายงานการ
วิจัย, (คณะพัฒนาทรพยากรมนุษย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๒๕๕๐), หนา ๒. 
 ๑๔ สุวิดา แสงสีหนาท, ภูมิปญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา : ยุทธศาสตรทางเลือกในการ
พัฒนาสังคมไทย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙). 

                                                           



๑๑๒ 
 

หลักสําคัญยังคงเปนการ “ให” เพ่ือใหเกิดพลังเครือขายแหงความรักของประเทศพันธมิตรและจุดยืน
ของประเทศคือเปนประเทศแหงการพัฒนาจิตใจ เพราะการสื่อสารของบุคลากรเทศบาลเพ่ือการ
บริการท่ีสรางความพึงพอใจใหกับชาวบาน ไมทะเลาะกับชาวบานแมวาชาวบานจะสรางความไมพอใจ
ก็ตามซ่ึงเปนไปตามหลักการบริการท่ีดี การพูดจะตองชักชวนใหบุคคลอ่ืน ๆ เกิดกําลังใจใหการ
สนับสนุนเพ่ือสรางคุณงามความดีเพ่ือการเก้ือกูลแกสังคมดวย การฝกอบรมทักษะเพ่ือการสื่อสาร 
และการประชาสัมพันธไดตรงกับความตองการของทองถ่ินซ่ึงการจัดฝกอบรมอาจจะจัดภายในวัดเพ่ือ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาอยางสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐวัฒน 
สุดประเสริฐ 14

๑๕ พบวา พฤติกรรมทางการใชวาจาเชิงจริยธรรมในสังคมมนุษยท่ีมีผลตออายุและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางนอยตองงดเวน ไดแก งดเวนจากมุสาวาท งดเวนจากปสุณาวาจา งดเวน
จากผรุสวาจา และเวนจากสัมผัปปลาปะ จะเห็นไดวา การพัฒนาจริยธรรมทางการใชวาจาจะมีสวน
ในการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และทางเทศบาลจะตองมองบุคลากรเหลานั้นมี
ศักยภาพท่ีสามารถจะพัฒนาไดอยางตอเนื่องใหเกิดสมรรถนะอยางสูงสุดสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ศันสนีย ชุมพลบัญชร 15

๑๖ พบวา ผูบริหารควรมองและปฏิบัติตอพนักงานในฐานะเปนทรัพยากรมนุษย
ท่ีมีคามากท่ีสุดในองคกร ซ่ึงมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกัน มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มี
สิทธิและหนาท่ีตามสมควรแกฐานะ จึงไมควรดูหม่ินและไมใชเปนเครื่องมือเพ่ือประโยชนตน แตควร
ใหโอกาสฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหสูงข้ึนและเคารพในสิทธิของบุคลากรเพราะสิ่งเหลานี้ได
กอใหเกิดคุณคาท้ังในดานผูนําทางดานการบริหาร ท้ังบุคลากร ท้ังองคกร และรวมถึงสังคมโดยรวม
ท้ังหมด 
  ๓. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมตามหลักการประพฤติปฏิบัติ
ทางดานจิตใจของผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย พบวา การมุงสงเสริมการพัฒนา
ปญญาเพ่ือเสริมสรางมโนสุจริต ลดความอยาก ความตองการท่ีเกินขอบเขตดวยการเขาวัดปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือใหเกิดความเขาใจตอความตองการของมนุษยเพ่ือปองกันความชั่วรายตาง ๆ สอดคลองกับ
งานวิจัยของศันสนีย ชุมพลบัญชร 16

๑๗ พบวา ผูบริหารควรเริ่มตนการวางแผนจากความคิดท่ีดีเพ่ือ
กําหนดเปาหมายกําไรท่ีเปนธรรมและทิศทางการบริหารงานท่ีไมมีโทษ ขณะบริหารงานก็ควรมี
ความสัมพันธท่ีดีกับพนักงาน ในตอนทายจะมีการประเมินผลวาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม ไมวาผลจะเปนอยางไรผูบริหารตองทําความเขาใจตามความเปนจริงของสรรพสิ่งและดํารงสติ
ใหม่ันเพ่ือปองกันการละเมิดจริยธรรมในการบริหารงาน แตบางขณะก็สามารถทําใหเกิดอุปสรรคตอ
การละเมิดจริยธรรมไดซ่ึงจะตองใชการพัฒนาปญญาเพ่ือการขจัดกับอุปสรรคสอดคลองกับงานวิจัย
ของ 

 ๑๕ ณัฏฐวัฒน  สุดประเสริฐ , พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสั งคมมนุษย ท่ีมีผลตออายุและ
ทรัพยากรธรรมชาติในจักกวัตติสูตร, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
 

๑๖ อางแลว, ศนัสนีย ชุมพลบัญชร, จริยธรรมทางธุรกิจของผูบริหารท่ีมีตอพนักงานในมุมมองทาง
พระพุทธศาสนา, หนา ๑๑๐ 
 

๑๗ เรื่องเดียวกัน, หนา ก. 

                                                           



๑๑๓ 
 

เอ้ือมอร ชลวร 17

๑๘ พบวา การพัฒนาปญญาเปนการทําใหความรู ความเขาใจชัดเจนเจริญข้ึนเพ่ือนํามา
จัดการกิจกรรมตางๆ ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตเพ่ือเปาหมายท่ีวางไว แต
การพัฒนาปญญาจะสําเร็จไมไดหากพบกับอุปสรรค คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ท่ีเปนเครื่องสกัดก้ัน
ความเจริญดวยการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการปฏิบัติอยางตอเนื่องท้ังผูนําองค และ
บุคลากรเทศบาล รวมท้ังประชาชน เด็กยาวชน และครือขายทางสังคมอ่ืนๆ ใหมีความยึดหยุนในการ
รวมกันกําหนดเปาหมายและดําเนินกิจกรรมไปดวยกันพรอมท้ังการนําองคความรูทางประเพณี 
วัฒนธรรม และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาเชื่อมโยงระหวากิจกรรมกับการบริหารเทศบาล
เพ่ือใหเกิดกระบวนการบูรณาการอยางเปนระบบ จริงจัง จริงใจ และเปนธรรม โดยสถานท่ีฝกฝน
อบรมกรรมฐานจะตองใชสถานท่ีทางวัดเพ่ือการสงเสริมใหจิตใจมีความสงบเงียบยิ่งข้ึนรวมท้ังการให
พระสงฆเปนแกนนําในการปฏิบัติธรรมแตละโครงการ เพ่ือใหท้ังผูนํา ท้ังบุคลากร ท้ังประชาชน 
เยาวชน และเครือขายสังคมอ่ืน ๆ เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึนและมีความ
ชัดเจนตอกระบวนการฝกอบรมอยางตอเนื่องสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ 
(พรมศรี) 18

๑๙ พบวา การไดมาซ่ึงบุคคลกระทําเปนกระบวนการตอเนื่องชัดเจน มีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลมาจากบุคคลภายในและภายนอกองคกรพรอมกับตองพัฒนาบุคคลทุกระดับเสมอโดย
วิธีการฝกอบรมในรูปแบบขององคกร เพ่ือขจัดอุปสรรคท่ีเกิดจากตัวบุคคล ท้ังนี้มีหลักวินัยในการ
ลงโทษผูทําผิดและมีการบํารุงรักษาบุคคลเสมอ 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาวิเคราะหเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสราง
อํานาจผูนําในจังหวัดเลย” ทําใหผูวิจัยพบขอมูลเก่ียว แนวคิด ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ผูนํา สภาพปญหาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และแนวทางสําหรับการพัฒนาวัฒนธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเลย ซ่ึงทําใหเห็นวา ความตระหนักถึงความรายแรงของการขาด
คุณธรรมอยางมีจิตสํานึกตอการความชั่วรายตาง ๆ จะทําใหภาวะผูนําองคกรไดเห็นคุณคาของการ
สรางสังคมยุคใหม สังคมแหงการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมกันทองถ่ินภาคอีสานท่ีสอดคลองกับจุดแข็ง 
คือ วัฒนธรรม ประเพณี และวัดในทางพระพุทธศาสนารวมท้ังการนํากรอบความคิดท่ีเก่ียวกับบาน 
วัด โรงเรียนมาบูรณาการในการบริหารจัดการองคกรท่ีดีจะชวยใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
วัฒนธรรมประสบผลสําเร็จมากยิ่งข้ึน แตกระนั้น การทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวัฒนธรรม
องคกรท่ีสรางสรรคและสามารถเปนตนแบบของความเขมแข็งภายในได หรือท่ีเรียกวา การระเบิดจาก
ภายในจะทําใหระบบทางโครงสรางของผูนําเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการยกระดับการพัฒนา
วัฒนธรรมเปนรูปธรรมอยางชัดเจน ซ่ึงขอมูลท่ีผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะห และสังเคราะหไดชี้ไปสู
เปาหมาย หรือความตองการท่ีจะสรางสถาบันตนแบบทางการเมืองเขามารองรับการประสิทธิภาพใน

  ๑๘ เอ้ือมอร ชลวร, การพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
  ๑๙ พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี), การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองคกร
สมัยใหมกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

                                                           



๑๑๔ 
 

การปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และตนแบบของผูนําเปนอันแรก ดังนั้น จากการ
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท้ังหมดทําใหการวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใช
ในการดําเนินกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําในองคกรปกครองครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดเลย ดังตอไปนี้ 
  ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเลยจะ
สามารถจะประสบผลสําเร็จไดนั้นจะข้ึนอยูกับตนแบบของนักการเมืองและขาราชประจําระดับ
ผูบริหาร ท่ีเปนกลไกหลักท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติงานของบุคลากรและประชาชนทําใหเกิดวิสัยทัศนตอ
ทองถ่ินท่ีตองการใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตทางสังคม ท่ีมีเมตตาตอกันอยาง
สูงสุดซ่ึงบางครั้งการท่ีภาวะผูนําสามารถจะยึดถือกฎ กติกา และกฎหมายไวไดจะชวยใหเกิดการคลอย
ตามของผูใตบังคับบัญชาและประชาชนไดเกิดความศรัทธา เชื่อม่ันตอนโยบายทางการบริหารจึงเห็น
ควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเลยดังตอไปนี้ 
   ๑. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเลย ควรท่ีจะสรางสถาบันทางการเมือง เพ่ือการทําหนาท่ีในการคัดกรอง 
การตรวจสอบประเมินผล การออกใบรับรองอาชีพของนักการเมืองและขาราชการประจําระดับ
ผูบริหาร รวมท้ังการฝกฝนอบรมใหกับนักการเมืองท่ีจะเขาสูตําแหนงทางการบริหารสูงสุดอยางนอย 
๔ สัปดาหเพ่ือใหเกิดภาวะผูนําทางวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
  ๒. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ควรกําหนดนโยบายการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนํา
องคความรูทางประเพณีวัฒนธรรม และองคความรูทางพระพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกับการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆใหสอดรับกับเอกลักษณของประชาชนในความเปนทองถ่ินรวมท้ังพฤติกรรมทางกาย 
ทางวาจา และทางใจใหมีความสุจริต 
  ๓. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรม ทางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินควรกําหนดหลักสูตรทางการศึกษาในระดับทองถ่ินโดยวิชาความเปนพลเมืองท่ีดี 
และวิชาศีลธรรมท่ีมุงเนนไปท่ีศูนยเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาลเพ่ือการปลูกฝงคานิยม 
ทัศนคติ และการประพฤติตนท่ีดีตอทองถ่ินนั้น ๆ  
  ๔. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรสรางวัฒนธรรมในองคกรเพ่ือใหบุคลากรเกิดความรักสามัคคี เกิดความรัก ความ
ผูกพันตอองคกร ลดความขัดแยงระหวางบุคลากรท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจซ่ึงกันและกัน 
โดยมุงไปการเปนตนแบบท่ีดีของผูนําองคกรเปนจุดเริ่มตนและขยายไปสูประชาชนและบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 
 แนวทางการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเลย  
จะดีเลิศอยางไรหากไมปฏิบัติก็ไรผล แตวิธีการท่ีใหไดมาซ่ึงผลจากการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท่ีดีนาจะ
เปนทางออก และทางรอดสําหรับภาวะผูนํา บุคลากร และประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ ผูวิจัยจึงเห็นวา 



๑๑๕ 
 

กระบวนการสรางจิตสํานึกและระบบการปลูกฝงวัฒนธรรมโดยผานกลไกของสถาบันทางการเมือง 
และองคกรตางๆ เชน องคกรสงฆ เปนตนท่ีไดรับการยอมรับจากหลายฝาย นาจะเปนมิติของผลทาง
วัฒนธรรมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในยุคใหมผูวิจัยจึงไดเสนอขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 

   ๑. ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําแนวทางการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางวัฒนธรรมไปปรับใชใหมีความเหมาะสมกับตนเอง เพ่ือใหบุคลากรในทองถ่ินไดยึดถือเปน
แบบอยางท่ีดีได และเพ่ือใหเกิดภาวะผูนําทางโครงสรางวัฒนธรรมตามคุณสมบัติท่ีสถาบันทาง
การเมืองกําหนด 

  ๒. ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเรงสรางความเชื่อม่ัน ความม่ันใจ ศักยภาพ 
และภาพลักษณท่ีดีในการเปนผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสามารถใชลักษณะวัฒนธรรมมา
บูรณาการกับความประพฤติปฏิบัติท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ใหผนวกกับกิจกรรมทางเมืองโดยให
องคกรสงฆเขามามีสวนรวมในการจัดการอบรมอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรม 
  ๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรนําแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมดานการศึกษา
เรียนรูของประชาชนท่ีสามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมใหเกิดข้ึนกับบุคลากร และประชาชน
ในทองถ่ิน รวมท้ังมุงเนนไปสูกระบวนการการขัดเกลาทางสังคมตามแนวคิดของ บวร คือ บาน วัด 
และโรงเรียน 

   ๔. องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรม ดานการ
สนับสนุน การชวยเหลือ และการกระตุนเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม 
ไดแก ดานการประพฤติปฏิบัติทางกายท่ีดี ดานวาจาท่ีไพเราะ และดานทางจิตใจท่ีดีงามใหเกิดเปน
วัฒนธรรมองคกร 
 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งตอไป 
 สําหรับขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยเห็นวามีหลายประเด็นท่ีนาสนใจ
แตท้ังนี้จะตองประยุกตเพ่ือใหเหมาะสมกับประเพณี และวัฒนธรรมในทองถ่ินนั้นๆ โดยเฉพาะการ
สรางรูปแบบการพัฒนาโครงสรางวัฒนธรรมใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการใหมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการ
สรางตนแบบภาวะผูนําเชิงคุณธรรมจริยธรรมใหกับสังคมท่ีสามารถทําใหเกิดการยอมรับดวยหัวใจและ
ความศรัทธาจากประชานโดยไมใหมีขอกังขาและสงสัยในพฤติกรรม นอกจากนี้นักวิจัยท่ีจะพัฒนา
กรอบความคิด เพ่ือนําองคความรูไปตอยอดควรท่ีจะมองระเบียบวิธีวิจัยอ่ืนๆ เพ่ือให เห็นถึง
ผลการวิจัยท่ีแตกตางไปจากเดิมเพ่ือการวิเคราะหประเด็นใหมีความสมบูรณมากยิง่ข้ึนตอไป ผูวิจัยจึง
ไดเสนอแนะดังตอไปนี้ 
   ๑. รูปแบบการพัฒนาสถาบันทางการเมืองเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเลยและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอ่ืนๆ 
  ๒. รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองของนายกเทศมนตรีในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดเลย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอ่ืน ๆ 
  ๓. รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมของนักการเมืองในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเลย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอ่ืน ๆ 
  ๔. รูปแบบการพัฒนาตนแบบภาวะผูนําทางวัฒนธรรมของผูนําทองถ่ินในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเลย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอ่ืน ๆ 



 
 

 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย: 

 ๑.๑ ขอมูลปฐมภูมิ 

 ขอมูลจากการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกจากกลุมตัวอยางผูนําระดับผูปกครอง ผูนําชุมชนทุก

ระดับของจังหวัดเลย กลุมผูนําชุมชน  จังหวัดเลย 

 

 ๑.๒ ขอมูลทุติยภูมิ  

 ๑.๒.๑ หนังสือ  

กิติ  ตยัคคานท. เทคนิคการสรางภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร:  เปลวอักษร, ๒๕๔๓. 
จรูญ  สุภาพ.ระบบการเมืองเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวัฒนพานิช, ๒๕๓๕. 
จันทนา  สุทธิจารี. “การมีสวนรวมของประชาชน”. ในการเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับประชาชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวีเจ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๔. 
จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ.สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๔.   
ฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗. 
เตชิด  บรรจงอักษร.  การฝกกองทัพบกในปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๘. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ, 

๒๕๔๘. 
ท อ ง อิ น ท ร  ว ง ศ โ ส ธ ร .  ห ลั ก แ ล ะ ร ะ บ บ บ ริ ห า ร . พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี  ๑ ๕ .  น น ท บุ รี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 
ธรรมรส โชติกุญชร. มนุษยสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๙. 
นงลักษณ  สิทธิวัฒนพันธ. พัฒนาบุคลิกผูนําและนักบริหาร . พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

สุขภาพ, ๒๕๔๔. 
นพพงษ  บุญจิตราดุลย. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ, ๒๕๔๐. 
นิเทศ ตินณะกุล.การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: แอ็คทีฟพริ้นท, 

๒๕๔๓. 
บุญทัน ดอกไธสง. “ยุทธศาสตรการบริหารการพัฒนา อดีต-ปจจุบัน”. กรุงเทพมหานคร: โครงการ

สงเสริมตําราวิชาการและเอกสารบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๗. 
บูฆอรี ยีหมะ. ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, ๒๕๕๔. 
ปรัชญา เวสารัชช.  ผูนําองคการ. กรุงเทพมหานคร: รัฐศาสตรสาร, ๒๕๒๗. 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร. การปกครองทองถิ่น. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา  
 ลาดพราว, ๒๕๓๕. 



๑๑๗ 
 

ประเวศ วะสี. การพัฒนาประชาธิปไตยและการปฏิรูปทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร:  
 สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๓๗. 
ผจงจิตต อธิคมนันทะ. การเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร:                

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓. 
พรนพ พุกกะพันธุ. ภาวะผูนําและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท, ๒๕๔๔. 
พรธิดา วิเชียรปญญา. การจัดการความรูพ้ืนฐานและการประยุกตใช. กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมล

การพิมพ, ๒๕๔๗ 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม. อางใน . สถาบันพระปกเกลา. แผนพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔. 
พุทธทาสภิกขุ. การศึกษาคืออะไร. กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ, ๒๕๑๗. 
“___________” .บรมธรรม กับการศึกษาของโลกปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: คณะธรรมทาน    

ไชยาจัดพิมพ, ๒๕๑๒. 
“___________”.การศึกษาของโลก. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาจัดพิมพ, ๒๕๑๘. 
พระธรรมโกศาจารยประยูร  ธมฺมจิตฺโต. พุทธวิธีบริหาร. พิมพพิเศษ ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๙ .

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.   
“___________” .ป.อ.ปยุตฺโต . ภาวะผูนํา: ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ . 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
“___________”.ป.อ.ปยุตฺ โต . ภาวะผูนํา: ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ . 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
พฤทธิสาณ ชุมพล.ระบบการเมือง: ความรูเบ้ืองตน. พิมพครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
รังสรรค  ประเสริฐศรี. ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ, ๒๕๔๔. 
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. วัฒนธรรมทางการเมือง. เอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการ

ทางการเมือง หนวยท่ี ๖.  พิมพครั้งท่ี ๔. นนทบุรี:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗. 
วิรัช นิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น: สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสญ่ีปุน

และไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโฟรเพซ, ๒๕๔๕. 
วิฑูรย  สิมะโชคดี. ทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติสําหรับยอดหัวหนางาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทซี เ อ็ ด

ยูเคชั่น จํากัด มหาชน, ๒๕๓๘. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. ทฤษฎีองคการ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕.  
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๕. 
ศิระ โอภาสพงษ. ทุนมนุษย. กรุงเทพมหานคร: เออาร บิซิเนส เพรส, ๒๕๔๓.  
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟลมและโซเทกซ, ๒๕๔๑. 
สมเกียรติ ตันสกุล. สังคมวิทยาเบ้ืองตน. สุราษฏรธานี: มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎรธานี, ๒๕๓๓. 
สมคิด จาตุศรีพิทักษ. วิสัยทัศนขนคลัง. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, ๒๕๔๔. 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ. การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา. คณะรัฐศาสตรสถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร. กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรมม, ๒๕๔๕. 



๑๑๘ 
 

สมพิศ  วิชญวิเชียร. หัวไมใชหาง. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส, ๒๕๔๓. 
สนิท สมัครการ. การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม. พิมพครั้งท่ี ๓.

กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. โครงการสงเสริมเอกสารวิชาการ
,๒๕๔๒. 

สิทธิพันธ  พุทธหุน. ทางเลือกของมวลประชา. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  
๒๕๔๗. 

เสนาะ  ตเิยาว. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔. 
สุเทพ  พงศศรีวัฒน. ภาวะผูนํา: ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิรัตนเอ็ดดูเคชั่น 

จํากัด, ๒๕๓๗.  
สุพานี สฤษฎวานิช. พฤติกรรมองคการสมัยใหม: แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙.  
สุริชัย หวันแกว. มิติใหมของการศึกษาวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานวิจัยวัฒนธรรม

แหงชาติ, ๒๕๔๓.  
สุ ลั ก ษ ณ  ศิ ว รั ก ษ . ป รั ช ญ า ก า ร เ มื อ ง . พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี ๒ ๐ . ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖. 
อรุณี ตันศิริ. วัฒนธรรมถิ่นวัฒนธรรมไทย. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวัฒนาพานิช

,๒๕๔๙. 
เอกชัย  ก่ีสุขพันธ. การบริหารทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: รุงเรืองการการพิมพ, 

๒๕๓๐. 
 
 ๑.๒.๒ วารสาร 
นงลักษณ  จันทาภากุล.นรินทร สังขรักษา. ศักยภาพในการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบาน

หัวเขาจีนจังหวัดราชบุรี. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. ปท่ี ๒๔. 
ฉบับท่ี ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๓. 

นิธิ เอียวศรีวงศ.วัฒนธรรมทางการเมืองไทย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. ๒๕๕๔. 

พระครูวินัยธรจักรี ศรีจารุเมธีญาณ, สุจิต บุญบงการสุจิต บุญบงการ, วัฒนธรรมทางการเมืองกับ
ประชาธิปไตยของไทย, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปท่ี ๕ 
ฉบับท่ี ๓ กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒. 

พระครูปลัด เกษฎา ผาทอง และคณะ, วัฒนธรรมทางการเมือง: แนวคิดสูการพัฒนาสังคมไทย 
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๑๒๗ 
 

 

      

แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย 

----------------------------------------- 
คําช้ีแจง 
 ๑. แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอคําถาม ๔ ตอน ไดแก 
  ตอนท่ี ๑ คุณลักษณะภูมิหลังของประชากร 
  ตอนท่ี ๒ ทัศนคติการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํา 
  ตอนท่ี ๓ การรับรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจของผูนํา 
  ตอนท่ี ๔ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจของผูนํา 
 ๒. แบบสอบถามนี้ใชกระดาษหนา – หลัง มีจํานวน ๖ หนา โปรดตอบคําถามทุกขอตาม
ความรูและบทบาทท่ีแทจริงของทานท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําในหนวยงาน 

 ๓. การตอบแบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือนําขอมูลท่ีจะนําไปใชในการทําวิจัยเรื่อง “การ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย 

” ดังนั้น คําถามแตละขอจึง ไมไดวัดวาตอบถูกหรือผิด เพียงแตจะนําขอมูลจากการตอบมา
ประกอบการวิเคราะหเทานั้นและคําตอบใดๆ ท่ีทานตอบจะไมมีผลเสียตอทานแตอยางใด จึงขอ
ความกรุณาใหทานตอบคําถามตามความรูและบทบาทท่ีแทจริงของทาน เพ่ือประโยชนในการวิจัย
ตอไป 
 

------ ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ ----- 
 

 

นายศตวรรษ สงกาผัน 

อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๘ 
 

แบบสอบถามการวิจัย  

เรื่อง การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย 
 
 
ตอนท่ี ๑ คุณลักษณะภูมิหลังของประชากร 
๑. เพศ 
  ๑. ชาย    ๒. หญิง 
 
๒. ระดับการศึกษา 
  ๑. ม.๖/ปวช.            ๒. ปวส. 
  ๓. ปริญญาตรี    ๔. ปริญญาโท 
  ๕. ปริญญาเอก    ๖. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 
 
๓. ระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี (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 ข้ึนไป 
 
๕. ตําแหนง 
  ๑. ขาราชการ     ๒. หัวหนาสวนราชการ 
  ๓. ประชาชน 
 
ตอนท่ี ๒ ทัศนคติการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนํา 
 

ขอความ ทัศนคติ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๑. แมวาคานิยมในสังคมไทยปจจุบันจะ
เปลี่ยนแปลงไปแตขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ในหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ยังคงให
ความสําคัญเรื่องวัฒนธรรมของผูนํา 

     

๒. กลุมของทานมีการสนทนาถึงการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําของหนวยงานเพียงใด 

     

 

 



๑๒๙ 
 

 
ขอความ ทัศนคติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๓. การทําสัญลักษณใหเห็น สามารถเปนการ
เตือนใจใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามวัฒนธรรม
เพียงใด 

     

๔. การรณรงคดวยการประชาสัมพันธท่ีบอกถึง
คุณลักษณะ สามารถทําใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติ
ตามโครงสรางอํานาจหนาท่ีเพียงใด 

     

๕. ทานคิดวาเจาหนาท่ีของหนวยงานใหบริการโดย
ยึดม่ันกฎระเบียบเพียงใด 

     

๖. เจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ 

     

๗. เจาหนาท่ีหนวยงานสังกัดกระทรวงฯ ใหบริการ
ประชาชนโดยสุจริต เพราะมีความรักองคกรของตน 

     

๘. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในหนวยงานควรทํา
ทุกระดับ 

     

๙. การสรางวัฒนธรรมของผูนําเพ่ือเปนแบบอยาง
ใหหนวยงานจะมีประสิทธิภาพได ตองทําอยาง
ตอเนื่องตลอดไป 

     

๑๐. ทานคิดวาถาผูบังคับบัญชาไมยอม
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมผูใตบังคับบัญชาก็จะไมทํา
การเปลี่ยนแปลงดวย 

     

๑๑. การใหบริการแกประชาชนโดยเจาหนาท่ีของ
หนวยงานมีโอกาสในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท่ี
เคยทํามาไดเพียงใด 

     

๑๒. ทานคิดวาเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินปฏิบัติตามโครงสรางอํานาจของผูนํามาก
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับทุกกระทรวง 

     

 
 
 
 
 

 



๑๓๐ 
 

ตอนท่ี ๓ การรับรูเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจของผูนํา 
 

ขอความ การรับรู 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๑. ทานไดรับความรูจากการประชุมภายใน
หนวยงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ผูนําในหนวยงานเพียงใด 

     

๒. ทานไดรับความรูจากปายโฆษณาเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําเพียงใด 

     

๓. ทานไดรับความรูจากหนังสือราชการเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําในหนวยงาน 

     

๔. ทานไดรับความรูจากการสนทนากับเพ่ือน
รวมงานเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ผูนําในหนวยงานเพียงใด 

     

๕. ความถ่ีท่ีทานไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําในหนวยงาน
เพียงใด 

     

๖. เนื้อหาของขอมูลขาวสารของทางราชการ
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําใน
หนวยงานมีความชัดเจนเพียงใด 

     

๗. ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําในหนวยงานมีความสําคัญ
เพียงใด 

     

๘. หนวยงานมีการเผยแพรขาวสารโครงสราง
วัฒนธรรมของผูนําตามระยะเวลาเหมาะสมเพียงใด 

     

๙. ทานไดรับความรูจากสื่อวิทยุเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําเพียงใด 

     

๑๐. ทานไดรับความรูจากสื่อโทรทัศนเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําเพียงใด 

     

๑๑. ทานไดรับความรูจากสื่ออินเทอรเน็ตเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําเพียงใด 

     

 
 
 
 

 



๑๓๑ 
 

ตอนท่ี ๔ รูปแบบการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจของผูนํา 
 

ขอความ บทบาทท่ีแสดงออกจริง 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

บทบาทการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและโครงสรางอํานาจของผูนําภายในหนวยงาน 
๑. หนวยงานของทานมีการกําหนดนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําภายในหนวยงาน
ใหเห็นชัดเจนเพียงใด 

     

๒. หนวยงานของทานมีการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําภายในหนวยงานท่ี
สามารถนํามาใชปฏิบัติไดจริงเพียงใด 

     

๓. หนวยงานของทานไดรับความรวมมือ ในการ
ปฏิบัติการตามแผนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ผูนําภายในหนวยงานเพียงใด 

     

๔. หนวยงานของทานมีชวงเวลาท่ีเหมาะสม ในการ
ติดตามแผนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํา
ภายในหนวยงานเพียงใด 

     

๕. หนวยงานของทานมีการประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําครอบคลุมทุกคน
ภายในหนวยงานเพียงใด 

     

๖. หนวยงานของทานมีการนําเสนอผลการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําภายในหนวยงาน
อยางโปรงใสเพียงใด 

     

๗. หนวยงานของทานมีการประชาสัมพันธการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําภายในหนวยงาน
โดยการประชุมท่ีเนนความสุจริตใน หนวยงานเปน
สิ่งสําคัญเพียงใด 

     

๘. หนวยงานของทานมีระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใด 

     

๙. หนวยงานของทานมีระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายพัสดุอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงใด 

     

๑๐. หนวยงานของทานมีการตั้งคณะกรรมการใน
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํา

     

 



๑๓๒ 
 

ภายในหนวยงานเพียงใด 
๑๑. หนวยงานของทานตระหนักถึงการมีสวนรวม
ของทุกคนภายในหนวยงานในการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําอยางเสมอภาคเพียงใด 

     

๑๒. หนวยงานของทานไดขอใหเจาหนาท่ีทุกคน
แจงเบาะแสเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ของผูนําเพียงใด 

     

การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมของผูนํากับหนวยงานภายนอกและประชาชน 
๑๓. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการประชุม
เพ่ือกําหนดนโยบายเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
ผูนํากับหนวยงานภายนอกเพียงใด 

     

๑๔. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํากับ
หนวยงานภายนอกเพียงใด 

     

๑๕. หนวยงานของทานมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําโดยทําเปนทีม
รวมกับหนวยงานภายนอกเพียงใด 

     

๑๖. หนวยงานของทานและหนวยงานภายนอก 
รวมกันติดตามแผนการปองกันการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําเพียงใด 

     

๑๗. หนวยงานของทานมีการนําเสนอผลการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํากับหนวยงาน
ภายนอกในชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพียงใด 

     

๑๘. หนวยงานของทานมีการประชุมเพ่ือ
ประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนําเพียงใด 

     

๑๙. หนวยงานของทานมีการทําความตกลง กับ
หนวยงานภายนอกเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําเพียงใด 

     

๒๐. หนวยงานของทานมีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนํารวมกับหนวยงานภายนอก
เพียงใด 

     

๒๑. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํา
เพียงใด 

     

 



๑๓๓ 
 

๒๒. หนวยงานของทานมีชองทางใหประชาชน
รองเรียนหรือแจงเบาะแสเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของผูนําของเจาหนาท่ีของรัฐเพียงใด 

     

๒๓. หนวยงานของทานมีการสรางเครือขาย
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของผูนํารวมกับประชาชน
เพียงใด 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ข  

หนังสือลงพ้ืนที่/ขออนุญาตสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

 
 
 

 



๑๓๖ 
 

 
 
 
 

 



๑๓๗ 
 

 
 
 
 

 



๑๓๘ 
 

 
 
 
 

 



๑๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 
ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๐ 
 

 
 

 

 

 

 



๑๔๑ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



๑๔๒ 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



๑๔๓ 
 

 

 
 

 
 
 
 

 



๑๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผนวก ง 
 ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๕ 
 

 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
 ประเภทผลงานท่ีไดรับ: 
  ตนแบบผลิตภัณฑ 
  ตนแบบเทคโนโลย ี
  กระบวนการใหม 
  องคความรู 
  การใชประโยชนเชิงพานิชย 
  การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 
  การพัฒนากําลังคน 
  ทรัพยสินทางปญญา 
  บทความทางวิชาการ 
  การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 
  การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 
 ระดับของผลงานท่ีไดรับ:  
  ระดับอุตสาหกรรม 
  ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 
  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) ท่ีไดตลอดระยะเวลาโครงการ: 

 ช่ือผลลัพธ “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสรางอํานาจผูนําในจังหวัดเลย” 
  

 ประเภท: 
  เชิงปริมาณ 
  เชิงคุณภาพ 
  เชิงเวลา   
  เชิงตนทุน 
 รายละเอียด: 
  เชิงคุณภาพ  
  ๑. ใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและบริหารจดัการในรูปคณะกรรมการ  

 



๑๔๖ 
 

  ๒. สรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากร  
  ๓. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบไดเปนเยี่ยงอยางกับบุคลากร  
  ๔. จัดสวัสดิการใหกับพนักงาน  
  ๕. เขมงวดในระเบียบขอบังคับ 
  ๖. ใหมีการตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาชนอยางสมํ่าเสมอ 
  เชิงปริมาณ 
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ: 
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ผลกระทบตอภาคการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
  ผลกระทบตอขีดความสามารถทาง วทน. 
  ผลกระทบตอการจางงาน 
  ผลกระทบตอสังคม 
  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  เพ่ิมความสามารถการแขงขันของเอกชนท่ีรวมโปรแกรม 
  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  สนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 
 รายละเอียด: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๗ 

ผนวก จ  

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 



๑๔๘ 

๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
๑) มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ สามารถนําองคความรูท่ีไดจากการ

ศึกษาวิจัยไปประยุกตในการเรียนการสอนในศาสตรวิชาตางๆใหผสมกลมกลืนกับ
วิทยาการสมัยใหมได และวิชาอ่ืนๆท่ีสามารถนําภู มิปญญาของคนทองถ่ินมา
ประยุกตใชเพ่ือแกหรือรักษาขนบธรรมเนียมในการสรางสรรคจรรโลงสังคมได 

๒) คณาจารย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันตางๆสามารถนําขอมูลความรูไปใช
ในการตอบปญหาสังคมท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม ตอบขอสงสัยของชาวบาน ชุมชน 
ทองถ่ิน ใหสามารถเขาใจไดอยางทองแท ตลอดจนสามารถนําไปพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางความตระหนักรูในการดําเนินงานใหกับสังคมได 

๒. กิจกรรมดานพัฒนาสังคม 
 หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของสามารถนํา

องคความรูและผลการวิจัยไปใชในการบริหารจัดการและพัฒนาสังคมในทองถ่ินตางๆได หรือ
เผยแพรใหความรูกับประชาชนท่ีอยูในชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือรูในระบอบการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย สิทธเิสรีภาพ ความเสมอภาค และวัฒนธรรมการประพฤติปฏิบัติ
ตอหนวยงานราชการไดอยางถูกวิธี 



๑๔๙ 

ประวัติผูวิจัย 

๑. ช่ือผูวิจัย :         นายศตวรรษ  สงกาผัน 
๒. สถานท่ีอยูปจจุบัน :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ  

 เลย ๑๑๙ หมู ๕  ต. ศรีสองรัก  อ.เมือง จ.เลย ๔๒๑๐๐  
๓. ประวัติการศึกษา : นักธรรมชั้นเอก จากแมกองสนามหลวง กรมการศาสนา   

กระทรวงศึกษาธกิาร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตรการปกครอง)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๔. ตําแหนงปจจุบัน: ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทร ๐๔๒-๘๐๑๒๐๓ มือถือ ๐๘๘๓๘๐๘๖๐๖ 

๕. ประสบการณวิจัย: การอนุรักษและการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
ของคนเลี้ยงโคในจังหวัดเลย ป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสราง 
อํานาจผูนําในจังหวัดเลย ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
การติดตามบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย รุนท่ี ๖๒  
ป ๒๕๖๑  
การพัฒนารูปแบบปองกันการทุจริตเพ่ือสรางอนาคต 
รวมกันของประชาชนในอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ป  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ระดับทองถ่ินของประชาชนในจังหวัดเลย ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



๑๕๐ 

ประวัติผูรวมวิจัย 

๑. ช่ือผูวิจัย  ดร.สามารถ บุญรัตน นักวิจัยรวม 

  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. 

๓. ผลงานทางวิชาการ                 ป ๒๕๕๗ เปนหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ พระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย” 

ป ๒๕๕๗  เปนผูรวมวิจัยเรื่อง “การติดตามพุทธศาสตร 

บัณฑิตท่ีสําเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเลย รุนท่ี ๖๐,” 

ป ๒๕๕๘ เปนหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายการ 

บริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย”  

ป ๒๕๕๘ เปนผูโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเรียนการ

สอนรายวิชาการเมืองการปกครองดวยหลักอริยสัจของ

นิสิตระดับปริญญาตรี สาชา วิชารัฐศาสตร วิทยาลัยสงฆ

เลย”   

๔. ตําแหนงปจจุบัน                    อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 



๑๕๑ 

๑. ช่ือผูวิจัย 

๒. วุฒิการศึกษา 

ประวัติผูรวมวิจัย 

พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ (คุนาพันธ), ดร. นักวิจัยรวม 
อ ายุ  ๔  ๒  ป   พ  ร รษ  า ๒ ๐  เ กิ ด วั น  อั งค า ร ท่ ี  ๓ เด ือ น 
สิ ง ห า ค ม พ  . ศ  .  ๒ ๕ ๑ ๙   ร หสั บตั ร ป ร ะ จาํ ตัว                                              
ประชาชน   
ทางธรรม    เปรียญธรรม ส่ ี ประโยค (ป.ธ.๔) แมกองบาลี 
สนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๒  
 นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)สถาบัน แมกองธรรมสนามหลวง พ.ศ. 
๒๕๓๘ 
ปริญญาเอก สาขา รัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ.๒๕๖๐ 
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับนัก 
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 เปนเจาหนาท่ีธุรการกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐  เปนอาจารยประจําโรงเรียนบาลีเตรียม
อุดมศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ปจจุบัน เปนอาจารยประจําวทิยาลยัสงฆเลย 
๕. ผลงานทางวิชาการ รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร, นิตยสารพุทธจักร สํานักสงเสริม

พระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  พระนครศรีอยธุยา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗. 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา, นิตยสารพุทธจักร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗. 
สมรรถนะหลักของการบริหารวิชาการผูบริหารมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ, นิตยสารพุทธจักร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระนครศรีอยุธยา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗. 



๑๕๒ 
 

จิตอาสากับการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน, นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๕ มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑. 
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