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1.1   

 

กกกก      

  ก  กกก

กกก   ก

กก

ก (กก, 2544: 1)  

 กกก

 2475 กกกก

 กกกกก

 กกก

 กกก

 กกกกก

 กกกกก

กก  กก

  

กกกกก (ก   

, 2548: 33)  กก

กกก กกกก ก

กกก ( , 2523: 2) ก

ก กก กกก

กกกกกก

กกก  
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กกกกกก

ก ก ก

 กกกกกก

 ( กก, 2550: 3) กกกก

กกกกกกก

ก กก ก

กกก ก

กก

กก กกกก

กก  กกก

ก  กก

ก กก

 กกก  

ก ก 

  กกกก

 กกก

 กกก ก (  

, 2551: 503) กก 

 กก  ก

กกกกก

 (  กก, 2546: 23)  

   กก กกก

กกกกก  กก

ก ก 

 ก   ก

ก (  , 2544: 17)  กก

กก ก

ก กกก

 กกก ก
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ก .. 2540 กกก

กกก  ก

ก กกกก

กกก 

 กก

ก (  ก , 

2547: 124) กก 2540 กกก

กกกกกก

                     

  กก .. 2550  

กกกก  กกก

กกก 

กกกกก

กก( 281)  กกกกก

กก ก ก

กก ก ก

 

กกกก 

กกก( 282)  กก

กก 

กก ก กก ก  

กก ( 283)       

  ก กก

กกก

ก กกกก ก

ก กก

กก

 กก 

  กก ก ก 

   กกกก



 4 

 กก

ก ก กกก

  ก

 กก

  

   กกกก

 8 ก 2529 กก

กกก  103  194  7 ก 2529 

กก  3  2548 ก

ก    20.768 

ก  2   ก(

, 2551: 5 ) 

   กกกก          

กก .. 2548 กก 74.1 ก

กก กก 

กก กก

กกกก 

กกกกก ก

 กก ก

ก  กก

   กก

 ก 

  กกกกกกกก

กก กกก  

กกกก    ก ก 

กก  18  20  กก 

ก กกก  ก

กก ก กกก  

กก ก ก

ก กก 
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   ก กกกก

 (.)   ก 392  

กกก (.) ก

 กก  กกก กก 

 ก กก   

 ก   ก

 กก ก 

กก 

   กกกกก ก

กก     ก ก

กกก กก  

ก กกกก 

   ก ก กก

 กกกก  

   กกกก

กก  ก ก 

กกก กก

ก กก

 

กกกก    

ก ก

 กก

ก    

ก กก

กกก      

    กก                    

 กกก

ก     

ก กก  

   



 6 

ก กก 

ก กก

กก  ก  

กกก

 กกก

 กก 

กก กก

 ก ก ก

กกก

 กกก

 กกก

 ก 

กกกก  ก

ก  กก

กกกก 

 

1.2  ก 
          

1.  กกก

 

2.  กกก

  

3.  กก กกก
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1.3  ก 

 

          กก                

ก  กก  

ก  ก  กก

 

                                                               

1.4  ก 
 

กก .. 2540 ก

กก กก ก   

กก ก .. 

2540  .. 2550 ก 10  กก

 กกกก

กก กก          

กกก ก กก

  กกก กก

 ก กก ก

ก กก ก

กกกก กก

กกก กก

 กก 

 

1.5  กก 
 

กก กกกก

กก  ก ก

กก 
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1.5.1  กก  

กกกก ก ก 

   ก ก  

 กก ก กก         

กก 18       

       

1.5.2   กกกก 

                     1)   กกกกก

กกก 

                     2)   กกก

กกก 

                     3)  กกก

  

                     4)  กกก

 

                      5)  กก กกก

 

 

1.6   
 

          1.  กก

 

          2.  กก

 

          3.  กก  

กกกกกกก

  กกกก
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1.7  ก 

 

1.  กก    กกก  

กก กกกก

 กกกกก

กกก  

กกก ก

ก 

2.  กก    กก

ก 

3.       

4.        

5.     ก ก 

   

6.     กก กก 18  

      

           
                 

 

 

  



 2 

 

กก 
                                                                                                             

 กกกกกกกก

ก กก  ก 

2.1  กกกกก 

2.2  กกกก 

2.3  กก 

2.4  กกกก 

2.5  กกก .. 2550 

2.6  ก 

 

2.1  กกกกก 

                       

 2.1.1  กก 

  (2545: 48) กก  ก

กกกกก

 

ก   (2548: 3637) กก (Decentralization) 

  กกกกกกกก

   

กกกก  2   

1)  กก กก ก

กก กก

กก 
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2)  กกกก กก ก        

กกกกกกกกก 

กก กกกก

  ก

ก กก  กกกก

กก  กกกกก

กกกก

 กกกก 

กกก 

ก กกกกก

กกก กก

    ก ก กกก

ก 

                                                                                                                                         

  2.1.2  กกกกก 

   (2547: 1518) กกกก

ก  6  ก 

1)  กก ก (กกก

ก ( 5) .. 2545) กกก

     กก

 กกกก ก

กก  ก

 กกกก   ก 

 กก ก  

กกก  กกกกก

กกกก ก

ก  ก  

 

2)  กกก

กกกกกก 
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กก  กกกก

กกก   ก

กก กก

ก กกก

 กกกกกก

ก กก 

กกกก

กกกกก 

3)  กกกกก

กก กกกกกก

กกก กกก  

กกกกกก

กกก 

ก 

4)  กก กกกก

กกก กกกก

ก กก

ก  กกก

ก กก  (1) กกก

ก กกกก ก

ก  กกก  ก

กกก  ก

ก ก กกกก 

กกก 

5)  กกกกกก 

กกกกกกก  

กกกกกก

ก  กก  ก     

กก  

กกกกก
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  กกกก

 

6)  กกก กก

 กก  กก

กกกกกก

กกก กก กก

กกกกก 

ก 

                                                                       

2.2  กกกก 

                             

  2.2.1   กก  

กกกก   

ก  (2543: 37) กก  ก

    ก ก

ก 

  กก (2534: 11)  กกกก

กกกกก กกก

   กก กก

กก 

ก  (2518: 23) กก กกก

กกก ก

กกก

กกกก

    

     (2523: 2)  กก กก

กกกก ก

กก กกก

ก ก  

ก        
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   กก (2523: 14) กก กก

กก กกก

กกกกกก (Decentralization) กก 

กก  ก

กกก 

กกก ก ก 

กกกกก

กกก         

     (14: 2550 ) กก กก  

ก  

กกก กก

  Wit (1967: 101103) กก กก   

กกกกก

ก กก กกก  

ก   กก

กกกกกกก

กกก ก

           

  Holloway (1951      2551: 212) กก    

กกกก

ก ก ก ก

กกกก       

  ก กก  กกกก

กกก กก 

กกก  ก ก

ก    

ก ก ก

ก                  
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 2.2.2  กกก           

  กกกก (  , 2516:  3)    

1)  กกกก 

 กกกก 

กกกกกกก 

2)  กก  

    

3)  กกกก  ก

กก  กก 

4)  ก  ก กก  ก

 

                                                                               

  2.2.3  กก         

   กกกกก

 ( , 2539: 27  28)          

1)   ก

ก  กกกกก  

  กกก กก  ก

 กก  

กก กกก

 ก 

2)  กก

ก กกก ก

กกกกก 

กกก

ก 

3)    กก  

ก กกก ก

กกก กกก

กก กก
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ก กกกก

ก 

4)  กกกกกก

ก กกกกก

ก กกก

 กกก ก  ก

กก กกก 

                          

  2.2.4  กก        

 กกกกก ( 

กก, 2534: 1213) 

1)   ก

กกกก ก

กก   กกก

ก  กก  ก กก

  กกก

  กก  ก

ก 

2)  กก  กก

 ก  ก  

กกกกก กก

ก 

3)  กก  กก

(Local self government) กกก

กก

ก กกก 

ก กก

ก กกก

กก 
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4)  กก (Political development) 

ก (Developing countries)   กก

กก กกก  

กกกก ก

กกกกกก ก

  กกกกก 

กก  

  ก กกก

 

ก กกกกก

กกก (   

   ก, 2544: 369371) กกก 5 ก

ก                       

1)  กกก

 กก กก

ก กกก

กกกก

 กก

ก  กกกกก

กก  ก  

กกกกก ก

กกก 

2)  ก ก

ก  กกก  

  กกกกก ก

กกกกก ก

กก 

 

ก ก

  กก  
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กกกกกก

ก     ก   

กกกก  กก

กก กกก

กกก 

3)  กกกก          

กกกกก

 กกก

กกก กกก 

ก 

กก ก 

กกก

 กกกกก

กก ก 

(Bureaucracy) 

4)    กก 

ก กก กกก 

กกก

ก กกกกกกกกกก

กก 

ก  กก

    กก กก 

ก 

กกก ก 

กกก กก 50 

ก ก ก  

กกกก

 

5)  ก กกกกก

กกกก
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ก (Unplanned Change) ก กก

กกก ก ก

กกกก   กกก กก กก กก 

กก ก

 

ก  กกก ก

กก    

  ก  

ก   

                                                                                

2.3  กก  

                            

  2.3.1   

  กกก ก

กก(ก 7) กก

กกกกก

ก  กกกกกกก

  กกกก

ก  กกกกก

 .. 2475   กก 

  2476 ก  . 

ก  กกกก 

  .. 2476 กก

กกกกกก

กก  ก

ก 2478 กก 

 35 ก  กกก

  กกก .. 2481 

 .. 2486  .. 2496  (   , 

1: 2548)                    
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  กกก .. 

2496 กก 13     

         1)    .. 2496  ก ( 2)   .. 2498 

         2)    .. 2496  ก ( 3)   .. 2499 

         3)    .. 2496  ก ( 4)   .. 2505 

         4)    .. 2496  ก ( 5)   .. 2510 

         5)    .. 2496  ก ( 6)   .. 2511 

         6)    .. 2496  ก ( 7)   .. 2517 

         7)    .. 2496  ก ( 8)   .. 2519 

         8)    .. 2496  ก ( 9)   .. 2523 

         9)    .. 2496  ก ( 10)  .. 2542 

         10)   .. 2496  ก ( 11)   .. 2543 

         11)   .. 2496  ก ( 12)   .. 2546 

         12)   .. 2496  ก ( 13)   .. 2552 

ก  .. 2496   ก 3  ก 

1)   กกก 

 (  9) 

2)   ก  

 10,000   กกกก  

กกก ( 10) 

3)     50,000    

กก กกก ( 11) 

                                                                   

2.3.2   

 50  .. 2496 ก ( 13) .. 

2552   2     

  

1)  ก 

2)  ก 

3)  ก กก 
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ก 

4)  ก 

5)  ก 

6)  กก 

7)  ก ก   ก 

8)      

9)  ก 

ก

กกกกกก

 กก ก 

กกกกกก 

กก 53  

 53  ก  

  

1)  กก 50 

2)  ก  

3)    

4)  กกก  

5)    

6)    

7)  ก   

8)  กกก  

     54  ก กก  

  

1)     

2)    

3)  กก  

4)  กก  

5)    

6)  กก  
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7)  กกก  

8)  ก  

9)  กกก  

10)   ก  

11)   ก  

12)   

กกก

 

กกกกกก 

 57   กกก  

                       1)  กกกกกก

 

                        2)  ก กก 

ก 

                        3)  กกก 

 57  กกกก 

ก  

                        1) กกก 

                        2) กก

 ก  ก 

กก  

                        3) กกกก

ก กกก 

 58 กก

กก กกก ก 

ก กก กก 

   กกกกก ก 

 ก 

             กกกกกกก  
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      59 กก ก 66 

(5)  (6)  

ก 

 60 กก

 

                        1)  กก 

                        2)  ก  

 กก กกก

 

ก  ก  

             กก ..2496 กก

 ก กกก  ก

ก  (ก ก 

http://www.thaitambol/.net/ municipal/data9.asp) 

               ก กกก ..2464  

                ..2534 

                ..2535 

                ก ..2490  

               ก  ..2493  

               ก ..2495  

                         ก ..2535 

                         ก ..2534 

               ก ..2535 

               ก 

..2535 

               ก ..2503  

                          ..2508  

                          ..2510  

               ก ..2518  

                ..2522  
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                ..2523  

               ก ..2523  

               ก ..2526  

                ..2528  

              ก  44  11 ก 2502  

               ก  68  3 ก 2515 (กก

ก)  

               ก  295  28 ก 2515 (ก

)  

               ก (ก

ก 

                ก 890/2498  

                         

 2.3.3   

  ก  

    2.3.3.1   ก   

         กกกกกก

กกกก

 ( 15 ) 

                     1)    กก 12  

                     2)    กก  18  

                     3)     กก  24  

กก 4   ก

กกก กก 45 

 ก 180  

( 16)  กก 1  

 1  ( 20) กก

ก 

 

   (1012: 2548)   
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                     1)  ก  

ก ก

กกก

กกก

  (กกกกก

)  ก ก

ก 3   กกกก 

กก   

  7   

ก  ก

 15  ( กกก

) ก ก

กก 

 30 กก 2 3  

ก ก

กก 

 30  ก 2  3 ก 

                     2)  ก 

ก กก 2 ก 

                             (1) กก กก

ก  กก 

ก 

                            (2) ก () 

 ก

 

                     3)  ก/ 

  ก กกก

  

ก 
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                     4)  กกก 

กกกกก 

2.3.3.2  ก ก 

กกกก 

ก 4    ก ก 2  ก  

กก กก 45 

ก ( 48  ) 

         กกก

กกกก

( 48 ) 

1)   กก 2   

2)   กก  3    

3)     กก 4  

          กกกกก

กก  ก 

ก 2  ก 3  

ก 5    

         ก  

ก  48  ก  

1)  กกก

กก   

2)    กกก 

3)  ก กก 

กก  

4)   

5)  กก 

6)  ก

ก 

2.3.3.3  กก 

 48  ก   
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1)  ก             

2)  กกกก

ก กกกก

 กกก

ก  

  48 ก ก

ก กก ก

 กกก

 กกก  

 

 2.1  ก .. 2496 ก 

       (13)  .. 2552 

         
 

                                                                 

 

 

 

  1 

 

 

 1  

 ก 

     12  

      18  

      24  

(กก) 

 ก 1  

 ก 

     2  

      3  

      4  

(ก) 

  

  

    ก   
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2.4  กกกก 

                     

  กกกกก

ก  กกกก

ก   กกก

ก 

กก กก กก 5   

2.4.1  กก 

2.4.2  กก 

2.4.3  กก 

2.4.4  กก 

2.4.5  กก 

                           

  2.4.1  กก  

กกกก

                   

     (2527: 310) กก  ก

กก  ก ก ก

ก 

    (2521: 204  205)  กก

  กกกก 

กกก ก ก

 กกกกก

 ก  กกก    

     (2527: 194) กกกกก

    กกกก

 กกกก

ก (decision making process in politics) กก

              

     (410: 2544) กกกก
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กกกก กกก

  กกกกก

 

   (2541: 157) กกกก

ก ก

กกก 

ก  (2541: 127)  กก  ก

กก  ก          

    ก (2542: 3638)  กก

ก  กก  กก

กก  กก   

           กก  กก กก 

 กก 

กกกกก 

กก   

           ก  กก ก  กก

ก ก (Political Role) 

           ก  กก  กก

ก  กก

กกกกก กกกก

กกกก ก

ก ก  

 ก

ก  กกกกก 

 กก

 กก 

ก  กก กก

 ก ก

กกกกกก  
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กก กกก

 กกกก

 ก กกกกกกก

ก 

กกกกกก   

Milbrath and Goel (1965  ก  , 62: 2548) ก

ก  กก

ก กก  

ก  กกกกก

กกกกก     

  McClosky (1986: 252253) กกกก

  กก กกกก

ก กกกก

กก กกกก    กก

ก กก กกก ก

ก กกกก กกก

กกกกก

กกก            

  Weiner (1971 : 161163) กก  

10   

1)  กกกก 

2)  กก

ก 

3)  กกกกกก 

4)  ก 

5)  กกกกกกกกกก

กกก  กกกก

ก   ก

กก 
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                     6)  กกกก กกก 

กกก 

                     7)  กกกก   

                     8)  กกกกก 

กก 

                     9)  กกกก 

กกก 

                    10)  กกกก 

ก กก  กก

กกกกก

 กกกกกกกก 

   กก 

                                                                                               

2.4.2  กก 

ก  

กก  กก

กก  กกกก 

                

  Almond  Powell (1966: 50)  กกกก 

2        Conventional ก Unconventional  กก

ก    

Conventional Forms 

         1)  กกก 

         2)  กกก 

         3)  กกกก 

         4)  กกกก  

         5)  กกก 

Unconventional Forms 

         1)  กก 

         2)  ก 
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         3)  กก 

         4)  กก 

         5)  กก 

         6)  กก 

   (2544: 412 ) กก  

1)  กก   กกก

กก ก

กกกก   

2)  กกก

กก  ก  ก

กกก  ก

กก ก

    กกก

ก 

3)  กกก กก

กกกก 

กก ก

ก กก กก  

 

4)  กกก กก

กก ก

กกกกก

ก  กกก

กก 

กกก

กกก กก

 

5)  ก    กก

กกกก
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  กกกก ก 

ก 

6)  กกก  ก กก

 กกก ก

กก กก 

ก   ก 

กก กก

ก   ก กกก ก

กก ก ก

กกกก    

  Huntington  Nelson (1976: 2829) กก

ก 5   

         1)  กกกก (Electoral activity)  กกกก 

กกก 

         2)  ก (Lobby)   กก

ก กก  

กก 

         3)   กกก (Organization activity)  กกกก

ก กก 

ก 

         4)  ก (Contracting)  กก 

กก 

 

         5)  ก (Violence)  กกก

ก กก กกกก

กก          

      (2548: 374381) กก 4 

ก 

1)  กกก  กกกก

  กก
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  กกกก 

ก กก 

กกกกกกก  

2)  กกก กก

ก กก กก

กกกกก

ก กกก

ก กกก  กก ก

กกก กกก ก

กกกก 

3)  กก 

กกกกกก

 ก ก กกกก

ก กกกกก

กกกก

 ก 

ก ก กกก ก

 

                     4)  กก  

กกก

 กกกกกก

  ก

กก กกก

  

Birch (2007: 145) กก 11 ก 

1)  ก 

2)   

3)  กก 

4)  กก 

5)  กกกก 
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6)  กกกกก  ก

กกกก กก

กกก 

7)  ก  กกก  ก

ก  

8)  กกกกกก 

9)  กกกกกกก

 

10)  กกก

 

11)  ก  กก

  

กกกกกก  

  กก (2534: 1617)  กก

  

1)  กก  กกกก

กก กก  ก

กกก กก

  กก ก ก

ก ก  กก

กก กก 

กก กก

กก กกกก 

ก  กกก 

2)  กกกกกก กก

 กกก กกก 

กก  ก กก

 ก ก 

กกก  ก

กกก ก
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 ก ก ก

   

3)  ก ก

กก  กก 

กกกกกก 

 กกก กกก

กกก กก  ก ก

 ก กกก

ก ก ก

   กกกก

กกก   

ก กกก

 กก  กกกกกก    

ก   กกก  

 กกก กก

ก  กก

กก 

4)  กกก  กก

ก  ก กก  ก

กก  ก ก

กกก กก

ก กกก กกก

ก กกก

 

5)  กก  กกก 

 ก ก   กกก

ก กกกก

 

ก ก 

   ก กกก 
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กกก (: 4749) ก

กกก 

         1)      ก

กก 

         2)  ก        

กก 

         3)  กกกก  ก

ก 

         4)  กก กกกก

กก 

         5)  กกกก 

         6)    กกก 

         7)  กกก     

ก 
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 กกกกก

กกกกก

 

 กกกกก

ก 

 กกกก

ก  

 กกก

กก กกก 

ก ก กกก
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          3)  กก 
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                (2)  ก ก กก 
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                (3)   ก กกก
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 (Social system) ก (Political setting) ก

กกก กก 

ก  กก

กกกกก กก
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  McClosky (1968   , 2524: 3334) ก

กก 3 ก 
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 ก กก กกกก 
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ก  กกกกกก

ก    

ก  

ก (Alienated) กก 

(6)  ก (Political understanding) 

ก     
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กกก กกกก
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ก ก  



 49 

         6)  กกกกก 
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กกกกก
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         2)  กกก กก 
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กกก  กกกก
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 กกกก
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กกก ก 

ก  กกก  

กกกกกก 
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กกก กกกก

 กกกกก ก ก

 กกกก    
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กกกก  ก

กกกกก กก

กกกก  ก 14  2516 ก

กกกก  กก

ก  ก กกก
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  กกกก

กกกกก  กกกก ก

ก  กกกกก
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         6)  กกกก

ก กกกกก

ก กกก 

 กกกกกก

 ก 14   2516  6  2519    2535  ก  

    

 2540 กกกกกกก

 ก 2542 กกกก
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     (2543: 105112) กกก

  

         1)  ก กก 

ก กกก  

         2)  ก ก  

civic  culture  กกก  กกก 
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 ก กกกกก 
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กกกกกก
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 กกกกก 

กก  ก ก

ก 

ก กกก
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ก กกกก
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  กกกกกก

 กก

กกก กก

กกกก ก

กกก กก  
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  กกกก

 ก ก ก

กกกกกกก
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กกก ก

กกกกก 

กกกกกก
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กกก กก

ก ก
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กกกก

กก กก ก
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  กก ก ก กกก

กก ก 

 289 กกก 
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กก กกก 

กกกก
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 1)  กก กก กกก  

 

 2)  กกกกก

 กกก 

 3)  กกกกกก
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 4)  ก 
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  กก (2545: ) ก กก

กก : กกก ก 
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กกก (0.282) ก
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กกกก(0.081) ก 

กกกก  

กกก 

กก 

 กก   (2546: )  ก  กก
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กก   ก 
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กกกกก  

  ก  ก (2545: )  ก  ก
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กกกกกกก  

ก ก กก กกกก
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กก
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กกก กกกกกก

 กกกก

ก กกก

กกกก

กกก
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กก ก
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กกกก  

กกก

 กกกก

 กกก กกกกก

 กกกกกก

กกกกกกกก
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ก กกก  
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กก ก
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 1) กกก 2) กก

 ก

กกก
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ก   2542 ก



 59 

กก 23  ก
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กก ก

กก 

กก ก
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 กกก ก

  กก กก

 กก  ก กก

กก กกกก

ก กก 

 กกก ก

ก กก ก

 กกกก

ก  กก  

กก  ก

กกกก

 

  กก (2543: ) ก กก
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  (2541:  ) ก กก

 กก กก กก กกก
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กกกกก   

ก กกก กก
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กก กกก

 กกกก 

กกก  

กกกกกกก

ก   ก กกก

 ก  กก ก กกกก  

 กกก 

   กกกก กกกกก

กกกกก 
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กกก 

   กกก กกกก
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ก  2 กกกก

กกกก

กก 
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 กกกก 
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กกก    กก

 กกก กก
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กกกกก 
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(2)  กกก ก ก
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(5)  ก 
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(2)  กก   

(3)  กก 
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  กกก  ก

ก  กกกก
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3.1.1    กกก  ก    

3.1.1.1  ก  กกก

 กกกกก

    

3.1.1.2  กกกก   ก   
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3.1.2    กกก กก กกก
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             1)  กก 
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3.2  กก           
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  3   กกกก 
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กก กก ก 

ก 

2. กก
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2.1  กก 

ก 

1)  ก 
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ก กก 
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3.4.3  กก (Indepth Interview)            
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6) ก ก 

7)  กก 
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 กกก

  8  ก 2529 กกกกก 

 103  194  7 ก 2529 กก

  3  2548 กก  
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  ก ก  

กกก ก

ก กก

 กกก ก    
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ก กกก

ก ก 24  2539  
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 4.2.1  ก 
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ก กก   20.768 
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ก      ก   
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              4.2.2  ก 

ก  31  2551  

21,350   10,217   11,133   8,835  

ก 14,275   6,671   7,604  

ก  1,028  /ก 

 

  4.1   ก   
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1 ก  356  674 747  1,421 

2 ก 435  758 868  1,626 

3   370  619 711  1,330 

4  360  632 631  1,263 

5 ก  146  432 407  839 

6   424  715 784  1,499 

7 ก 295  551 588  1,139 

8   233  501 565  1,066 

9   303  665 686  1,351 

10   64  143 144  287 

11  355  613 713  1,326 

12 ก  231  447 489  936 

 13   387  629 739  1,368 

14 ก 282  624 754  1,378 
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4. กก
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11. ก 
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3,561,421.57 
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