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หวัใจส าคญัของการกระจายอ านาจคือ การสร้างประชาธิปไตยทอ้งถ่ิน การบรรลุจุดมุ่งหมาย

ของแนวคิดการกระจายอ านาจคือ การเปล่ียนจากราษฎรเป็นพลเมือง หรือประชาชนผูค้อยแต่รับ
บริการจากภาครัฐมาเป็นผูข้บัเคล่ือนกระบวนการเอง  การศึกษาวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ท าการศึกษาสภาพการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรางวลัเก่ียวกับการมีส่วนร่วมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทัว่ไป  และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยท่ีเก้ือหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
แสดงออกความเป็นพลเมือง   

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงผสมระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Mixed Method) ดว้ยการด าเนินการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเป็นอนัดบัแรกเพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ีจริง 
อนัน ามาสู่การออกแบบและลงรายละเอียดของขอ้มูลในแบบสอบถามในการวิจยัเชิงปริมาณ  ให้มี
ความเหมาะสมและสะทอ้นขอ้มูลภาพรวมจากสภาพพื้นท่ีจริงได ้

ผลการศึกษาพบว่า  ความเป็นพลเมืองของประชาชนในทั้งสองพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั  
โดยในการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการเมือง  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงได้รับ
รางวลัให้ความส าคญักับสิทธิพลเมืองในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการนับถือศาสนา  
ขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไปให้ความส าคญักบัสิทธิในการอยู่อาศยัและสิทธิในการ
ไดรั้บการศึกษา  นอกจากน้ี  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บรางวลัและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทัว่ไปให้ความส าคญักบัหน้าท่ีพลเมืองในดา้นการปกป้องประเทศชาติ  การเลือกตั้ง  การ
ติดตามข่าวสารบา้นเมือง  โดยหนา้ท่ีในการเสียภาษีมีความส าคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ยในทั้งสองพื้นท่ี
การวิจยั  ในด้านการรักษาสิทธิของผูอ่ื้นเพื่อการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  พบว่า องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรางวลัมีค่าเฉล่ียการอนุญาตให้ผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
การเมืองมากกว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป  ทั้งน้ี  การแสดงออกถึงความอดทนเม่ือมี
ความเห็นทางการเมืองท่ีแตกต่างของทั้งสองพื้นท่ีการวิจยัคือ การแสดงออกโดยการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น  การแสดงออกโดยอาการเฉยๆ  และการแสดงออกโดยการพูดคุยชกัจูงให้เห็นดว้ยกบัตน 

ในการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการบริหาร  พบวา่  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีไดรั้บรางวลัมีความคาดหวงั  การตระหนกัถึงปัญหา  แนวทางปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหา  ด้วย
ความกระตือรือร้น  อันเป็นผลจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน   โดย
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลัพยายามสร้างและกระตุน้ให้ประชาชนไดเ้รียนรู้
ในการแกไ้ขและพฒันาพื้นท่ีดว้ยตนเองผ่านระบบการมีส่วนร่วมแบบงบประมาณภายใตก้ารท า
ความเขา้ใจระหวา่งกนัวา่ ผูบ้ริหารมีช่วงเวลาท่ีจ ากดั  การพฒันาหรือผลของการพฒันาจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินต่อเน่ืองดว้ยการขบัเคล่ือนของภาคประชาชน  ขณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไปมอง
ว่าประชาชนยงัคงเป็นเพียงผูรั้บบริการเท่านั้น  นอกจากน้ี  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีได้รับ
รางวลัยงัให้ความส าคญักบัตนเองในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาชุมชนมากกว่าคณะผูบ้ริหารหรือ
เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ  แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไปท่ีให้ความส าคญักบั
คณะผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานรัฐในการพฒันาและแก้ไขปัญหาชุมชนมากท่ีสุด  ซ่ึง
ผลการวิจยัยงัพบอีกว่า  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไปมีความยึดติดในตวัผูน้ ามากกวา่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลัอีกดว้ย   

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  มีขอ้เสนอแนะวา่  การมีส่วนร่วมในงบประมาณ  เป็นกระบวนการ
บริหารส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมและกระตุน้ให้ประชาชนแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี  
ในทางพฤติกรรมของหน่วยงานรัฐไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร  หรือขา้ราชการ  และพฤติกรรมของประชาชน 
ลว้นเป็นตวัก าหนดการแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหน่ึงของสถานะความสัมพนัธ์ท่ีมีระหว่างกนั  
ฉะนั้น  เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนท่ีส่งเสริมความเป็น
พลเมือง   หน่วยงานรัฐควรเร่ิมปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์และมุมมองของผูบ้ริหารท่ีมีต่อประชาชนใน
พื้นท่ีใหอ้ยูใ่นฐานะของเจา้ของทรัพยากร  ตลอดจนในฐานะผูมี้บทบาทในการขบัเคล่ือนการบริการ
สาธารณะ  ขณะเดียวกนั ในดา้นของประชาชนจ าตอ้งมองเห็นความส าคญัของตนเองมากยิ่งข้ึน  ไม่
ยดึติดในตวัของผูน้ าหรือนกัการเมือง  ประชาชนผูมี้ความเป็นพลเมืองตอ้งมีความมัน่ใจในศกัยภาพ
ในการปกครองท่ีตนเอง  ทั้งยงัมีความสามารถในการก าหนดระบบหรือเง่ือนไขในการปกครอง  
ตลอดจนการขบัเคล่ือนระบบหรือเง่ือนไขดงักล่าวดว้ยตนเองได ้
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Key to decentralization is to establish local democracy.  To achieve this goal, normal 

population who passively receive state welfare must transform themselves to the state citizen by 
actively raising and moving the state policies.  Therefore, this study aims to investigate 
citizenship of the people within and between awarded Local Administrations in political 
participation, and non-awarded Local Administration, and to investigate supportive and 
obstructive elements of citizen expression. 

This study is a mixed model study of qualitative and quantitative study.  At first, 
qualitative study was conducted in order to investigate actual circumstances which led to design 
and detail of the questionnaire for quantitative analysis.  By this way, the analysis become 
appropriate and reflective to the real circumstances.   

In this study, we found that citizenship between citizens of two local administrations are 
different.  Citizen expression in awarded local administration concerns right to express opinion 
and right to practice religion.  Whereas, non-awarded local administration concerns right to 
livelihood and land and right to education.  However, awarded and non-awarded local 
administrations are equally concern civic duty regarding to serve military, to vote, and to follow 
the news and instructions. Civic duty to pay taxes is least concerned in both local administrations.   

Regarding to protection the right of the others, awarded local administration has higher 
score in allowance of diverse political opinions than non-awarded one.  Accordingly, expressions 
of endurance to the diverse opinions of two administrations are to exchange opinion, to be quiet 
and calm, and to persuade the other.  Regarding to citizen expression on managing aspect, 
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awarded local administration is bearing anticipation, awareness, and procedure to solve the 
problems with active motivation resulted from regular government and citizen interaction.  Chief 
of awarded local administration tried to establish and incite their citizens to self-learning for 
solving problem and developing their area through budget participation system under the 
common understanding that the local administration has limitation of time therefore the 
development and its result must be continuously driven by the citizens themselves.  By the way, 
non-awarded local administration still regards its citizens as a passive state client.  Moreover, 
awarded local administration concerns more on problem solving and community development 
rather than its executives or civil servants.  Differently, non-awarded local administration 
concerns more on its executives or civil servants than problem solving and community 
development.  Additionally, non-awarded local administration attaches more to the leader of the 
local administration than awarded local administration do.   

In conclusion, we suggest that budget participation is the crucial support that induces 
citizen expression.  Regarding local administration behavior, including of executives, civil 
servants and citizens, all are determinant factor of the interaction among each other.  Therefore, in 
order to establish regular interaction between local administration and its citizen that induce 
citizenship, the local administration should change their vision and understand citizen as the 
owner of community resources and as the decision maker of public policies and welfares.  At the 
same time, citizen should better aware of their own power and not to attach too much to the leader 
or politicians.  The citizen should be confident of their own potential to govern themselves, their 
abilities to manage regulation systems and conditions, and their afford to run those system and 
conditions. 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญั 
  
“บทบาทและนโยบายของรัฐ  บทบาทและนโยบายของท้องถ่ิน  ควรมีความสัมพนัธ์

อย่างไร กบัความเป็นพลเมือง  หรือกลบักนั ความเป็นพลเมืองควรมีบทบาทหรือก่อผลกระทบ
อยา่งไรต่อทอ้งถ่ินและรัฐ” (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2549)  เป็นค าถามท่ีมีมาเสมอในสังคมประชาธิปไตย 
อนัเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัสังคมท่ีนบัเป็นปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) มากกวา่ฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึงจะเป็นตวัก าหนดแต่ขา้งเดียว  ในกระบวนการเปล่ียนแปลงบางคร้ัง รัฐเป็นแกนผลกัดนั
ใหท้ัว่ทั้งสังคมแปรเปล่ียนตาม  แต่บางทีสังคมก็เป็นตวัสร้างพลวตัร (Dynamism) ท าให้รัฐตอ้งแปร
รูปไปอย่างไม่มีทางเลือกเป็นอ่ืน (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อา้งถึงใน ฉลอง สุนทราวาณิชย,์ 2538)  
ลักษณะของความสัมพนัธ์น้ีเองท่ีท าให้สังคมประชาธิปไตยแตกต่างจากสังคมในระบอบการ
ปกครองอ่ืนๆ โดยเฉพาะบทบาทของพลเมืองท่ีมีผลต่อความสัมพนัธ์ดงักล่าว นับว่าเป็นตวัแปร
ส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างนั้นดว้ย 

ค าวา่ พลเมือง (Citizen) หรือความเป็นพลเมือง (Citizenship) เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง มี
นกัวิชาการให้ความหมายไวอ้ย่างหลากหลาย แต่อาจจะกล่าวโดยรวมได้ว่า พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยจะตอ้งเคารพ เช่ือมัน่และพร้อมท่ีจะต่อสู้ป้องกนัสิทธิของตนเอง เท่าๆกบัเคารพสิทธิ
ของผูอ่ื้น เท่านั้นยงัไม่พอ ยงัเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งปกป้องสิทธิให้แก่ผูอ่ื้นดว้ย นอกจาก
เคารพสิทธิและปกป้องสิทธิดงักล่าว พลเมืองยงัตอ้งมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อรัฐดว้ย ในลกัษณะของ
การรับผดิชอบต่อรัฐของความเป็นพลเมืองลกัษณะหน่ึงคือ การมีส่วนร่วม ซ่ึงถึงแมจ้ะมีความเก่ียว
โยงกนักบัแนวคิดการมีส่วนร่วมในปัจจุบนั แต่การมีส่วนร่วมในแนวคิดการเป็นพลเมือง หรือความ
เป็นพลเมืองน้ี มีความหมายท่ีลึกซ้ึงและขอบเขตมากกวา่ โดยกินความไปถึงลกัษณะของความคิด 
อุดมการณ์ และการน าความคิด อุดมการณ์นั้นไปปฏิบติัดว้ย เช่น พลเมืองตอ้งเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
และจ าเป็นตอ้งรักษา ปกป้องสิทธิของผูอ่ื้นดว้ยนั้น ยงัจ  าเป็นตอ้งใชธ้รรม คือ ความอดทนอดกลั้น 
ต่อส่ิงท่ีตนไม่ชอบ หรือไม่เห็นด้วย เพื่อยอมให้กลไกของประชาธิปไตยด าเนินต่อไปได้ ความ
แตกต่างท่ีเด่นชัดและครอบคลุมกว่าอีกประการหน่ึงคือ การมีส่วนร่วมโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่ถูก
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ศึกษาในแง่โครงการ หรือกรณีใดกรณีหน่ึง หรือช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  ขณะท่ีการมีส่วนร่วม
ในความหมายของความเป็นพลเมืองน้ี เป็นการมีส่วนร่วมในลกัษณะของกิจวตัรประจ าวนั หรือ
กล่าวอีกแง่หน่ึงวา่ การมีส่วนร่วมของพลเมืองด าเนินไปพร้อมๆ กบัวถีิชีวิตของพวกเขา ทั้งทางดา้น
การเมือง และโดยเฉพาะการรับผดิชอบต่อสาธารณะหรือสังคมอยา่งต่อเน่ืองดว้ย   

ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัพลเมือง ตามท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิดความสัมพนัธ์
ระหวา่งรัฐกบัพลเมือง พบวา่ มีทิศทางทางวชิาการ ท่ีสามารถสรุปได ้3 ทิศทางกวา้งๆ ดงัน้ี  

ทิศทางแรกเห็นว่า ประชาชนผูมี้คุณภาพอนัหมายถึงมีความเป็นพลเมืองท่ีดี จะอ านวย
ความส าเร็จใหแ้ก่รัฐหรือการปกครองได ้กลุ่มนกัวชิาการท่ีสนบัสนุนทิศทางน้ี อาทิเช่น อเนก  เหล่า
ธรรมทศัน์, ธเนศว์  เจริญเมือง, อุดม  ทุมโฆษิต และโกวิทย์  พวงงาม ทิศทางน้ีมีพฒันาการท่ี
ยาวนานของประวติัศาสตร์ ทั้งแนวคิดและการกระท าของเพลโต ้อริสโตเต้ิล นกับวชอไควนสั คอ
เปอร์นิคสั กาลิเลโอ ล๊อค รุสโซ มองเตสกิเออและผูต่้อสู้เพื่อเอกราชในอเมริกาล้วนตอกย  ้าว่า 
พลเมืองท่ีเขม้แข็งสามารถสร้างทอ้งถ่ินและสังคมให้เขม้แข็งได ้ แมจ้ะไม่ส าเร็จในจุดท่ีชีวิตหน่ึง
เร่ิมไว ้ แต่ความส าเร็จจกัตอ้งมาถึง...วฒันธรรมวา่ดว้ยความเป็นพลเมืองยงัคงอยูเ่ร่ือยมา (ธเนศวร์ 
เจริญเมือง, 2549) 

ทิศทางท่ีสองซ่ึงโตแ้ยง้กบัทิศทางแรก เห็นว่า  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะ
อ านวยความส าเร็จแก่รัฐหรือการปกครองได้นั้น  ประชาชนผูถู้กปกครองควรมีส่วนร่วมหรือ
แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองให้น้อยท่ีสุด เพื่อลดความขดัแยง้ และอ านวยความสะดวกในการ
ปกครอง นกัวิชาการเหล่าน้ี อาทิเช่น ชุมปีเตอร (Schumpeter) คอร์นเฮาเซอร์ (Kornhauser) (เอนก  
เหล่าธรรมทศัน์, 2552)  

ลักษณะทิศทางทั้ งสองดังกล่าวข้างต้น อาจจะกล่าวในแง่ของความสัมพนัธ์ระหว่าง
พลเมืองกบัรัฐอย่างตรงกนัขา้มได้ว่า ภาครัฐท่ีมีคุณภาพหรือเขม้แข็ง ย่อมเกิดจากประชาชนท่ีมี
ความเป็นพลเมืองอยูใ่นระดบัท่ีดี  และในทางตรงกนัขา้ม ภาครัฐท่ีมีคุณภาพหรือเขม้แข็ง เกิดจาก
ประชาชนท่ีมีความเป็นพลเมืองในระดบัต ่า  

ทิศทางสุดทา้ย มีลกัษณะเป็นทิศทางใหม่ ซ่ึงเพิ่งปรากฎเป็นรูปธรรมทางวชิาการ แต่เป็นส่ิง
ท่ีมีมาแต่เดิมเก่ียวกบัลกัษณะความสัมพนัธ์ของรัฐและพลเมือง นัน่คือ ระหว่างความสัมพนัธ์ของ
พลเมืองและรัฐ ควรมีกลุ่ม องค์กร สมาคม ชมรม อนัหมายถึงหมู่คณะของภาคประชาสังคมเป็น
ตวัเช่ือมประสานการแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง ซ่ึงนกัวิชาการกลุ่มน้ีเห็นว่า ความสัมพนัธ์ท่ี
ยากจะเกิดข้ึนท่ีประชาชนจะเป็นพลเมืองใหแ้ก่รัฐโดยตรง ทั้งน้ีเพราะระยะห่างระหวา่งรัฐกบัปัจเจก
บุคคล และพื้นฐานแนวคิดสาธารณนิยมของรัฐ ท่ีร้ังจะมีแต่อ านวยให้รัฐทรงอ านาจล้นพน้ จน
ลิดรอนสิทธิและปัญหาบางประการของทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มสังคม ทั้งเพิ่มพูนสังคมท่ีคอยแต่
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พึ่งพิงรัฐ(โดยเฉพาะภายใตว้ฒันธรรมพวกพอ้งของสังคมไทย) โดยหมู่คณะของภาคประชาสังคม
ดงักล่าว โดยเน้ือแทมี้ลักษณะเป็นองค์กรภาคสังคมท่ีมีสิทธิในการปกครองตนเอง (Autonomy  
หรือ Self-Government) ซ่ึงแนวคิดน้ียงัได้เสนออีกว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองควรจะ
ปรับเปล่ียนตนให้เป็น องคก์รภาคสังคมดว้ย นกัวิชาการท่ีสนบัสนุนทิศทางน้ี อาทิ กลุ่มนกัคิดชาว
องักฤษเช่น ฟิกกิส (Figgis) ลสัก้ี (Laski) และเมทแลนด์ (Maitland) ซ่ึงเสนอทิศทางดงักล่าวภายใต้
ค  าว่า พหุนิยม, พอล เฮิร์สต์ (Parl Hirst), นิสเบท (Nisbet) และเบิร์ก (Edmund Burke) ขณะท่ี
นักวิชาการดงักล่าวเห็นพอ้งกนั ในทิศทางน้ียงัมีขอ้ถกเถียงถึงความเหมาะสมขององค์กรเช่ือม
ประสาน เช่นว่า รัฐท่ีดีไม่ควรยอมให้เกิดมีประโยชน์แต่เฉพาะตน เฉพาะกลุ่ม ตลอดจนเป็น
อุปสรรคในการสร้างรัฐสมยัใหม่ องค์กรเหล่าน้ีเป็นส่ิงตกค้างจากอดีต นักวิชาการท่ีเสนอข้อ
ถกเถียงดงักล่าว เช่น รุสโซ ฮอบส์ (Hobbes) เบนธมั (Benthaam) เป็นตน้   

จาก 3 ทิศทางขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตว่า มีลกัษณะความสัมพนัธ์หน่ึงท่ียงัไม่ไดก้ล่าวถึง
นัน่คือ พลเมืองท่ีเขม้แข็ง อาจท าให้รัฐอ่อนแอ หรือไม่ไดอ้  านวยความส าเร็จในการปกครองได ้อนั
เน่ืองมาจากการแสดงออกท่ีเกินขอบเขตจนเกิดความขดัแยง้ในหมู่พลเมืองดว้ยกนัเอง หรือขดัแยง้
กบัองคก์รหรือหน่วยงานรัฐอ่ืน ส่งผลต่อการบริหารการปกครอง ดงัเช่นประชาชนซ่ึงแสดงออกถึง
ความเป็นพลเมืองในระดบัสูงจนเกิดการรวมกลุ่มเป็นหน่วยองค์กรข้ึน แทนท่ีจะสนับสนุนการ
บริหารงานของรัฐ แต่กลบัพบว่า ท าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร รวมทั้งภาระหน้าท่ีของรัฐหรือ
หน่วยงานรัฐ เช่น งานวิจยัของ ไททศัน์ มาลา (2553: บทคดัยอ่) ซ่ึงคน้พบวา่ สภาองคก์รชุมชนกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างคนต่างท างาน โดยทั้งน้ีสภาองคก์รชุมชนดงักล่าวเป็นการรวมกลุ่ม
ของภาคประชาชนท่ีมีความเป็นพลเมืองและตอ้งการแสดงบทบาทอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อการบริหาร
การบริการสาธารณะของการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงการแสดงบทบาทดงักล่าวกลบัท า/สร้างให้เกิด
ความขดัแยง้บางประการข้ึน และยงัส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการบริการสาธารณะด้วย ท านอง
เดียวกบั อรทยั  ก๊กผล (2552: บทคดัยอ่) ท่ีไดอ้ธิบายวา่ ในระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาองคก์ร
ชุมชนกบัประชาชน/ชุมชนในพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นไปดว้ยดี  แต่สภาพความสัมพนัธ์กบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกลบัพบปัญหาทางการบริหาร ในลกัษณะความสัมพนัธ์น้ีจึงตรงกนัขา้มกบั
ทิศทางแรก ท่ีว่า หากประชาชนแสดงออกความเป็นพลเมืองสูง  จะอ านวยความส าเร็จแก่การ
ปกครอง  ขณะเดียวกนั ประชาชนท่ีแสดงออกความเป็นพลเมืองสูงจนเกิดการรวมตวักนันั้น อาจจะ
ไม่ไดอ้  านวยความส าเร็จแก่การปกครองแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัทั้งสองช้ิน เป็นการศึกษา
ภายใตพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยสภาองคก์รชุมชน ซ่ึงไดรั้บการวพิากษว์จิารณ์วา่ เป็นการรวมกลุ่มของ
ประชาชนท่ีเกิดจากการสนบัสนุนดว้ยอ านาจและทรัพยากรของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เอนก  
เหล่าธรรมทศัน์, 2552) โดยประชาชนท่ีเขา้ร่วมกลุ่มส่วนมากเป็นกลุ่มการเมือง หรือผูมี้อิทธิพลใน
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พื้นท่ี อนัเป็นขั้วตรงขา้มหรือมีอิทธิพลต่อฝ่ายรัฐหรือหน่วยงานรัฐในขณะนั้น ถึงแมจ้ะมีขอ้จ ากดั
ดา้นหลกัฐานหรือแนวคิดของนกัวิชาการสนบัสนุนท่ีเด่นชดั แต่เพื่อให้เกิดความรัดกุมในผลวิจยัท่ี
อาจจะเกิดข้ึนตามขอ้สังเกตน้ี ผูว้จิยัจึงขอถือเป็นอีกทิศทางหน่ึงในงานศึกษาวจิยัน้ีดว้ย 
 โดยสรุป ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัพลเมืองในงานวจิยัน้ี มีทั้งหมด 4 ทิศทาง ดงัน้ี 

1)  ประชาชนท่ีมีความเป็นพลเมือง จะอ านวยความส าเร็จให้แก่รัฐหรือการ
ปกครองมีคุณภาพหรือเขม้แขง็ ได ้(พลเมือง  รัฐ) 

2)  ประชาชนควรแสดงออกหรือมีความเป็นพลเมืองให้น้อยท่ีสุด เพื่อลดความ
ขดัแยง้ ซ่ึงจะอ านวยความส าเร็จให้แก่รัฐหรือการปกครองมีคุณภาพหรือเขม้แข็งได ้(พลเมือง  
รัฐ) 

3)  การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชน จ าเป็นตอ้งมีหมู่คณะของ
ภาคประชาชน(องคก์ร) เป็นตวัเช่ือมประสานระหวา่งรัฐกบัประชาชน (พลเมือง   หมู่คณะของ
ภาคประชาชน  รัฐ) 

4)  ประชาชนท่ีแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง มากเกินขอบเขต อาจท าให้เกิด
ความขดัแยง้ ท าให้ไม่อ านวยความส าเร็จแก่รัฐหรือการปกครองให้มีคุณภาพหรือเข้มแข็งได ้
(พลเมือง  รัฐ) 
 ตามทิศทางขา้งตน้น้ี หากพิจารณาความสัมพนัธ์เฉพาะรัฐกบัพลเมือง โดยให้หมู่คณะของ
ภาคประชาชนเป็นส่วนหน่ึงหรือลกัษณะหน่ึงของพลเมือง จะสรุปไดต้ามตารางขา้งล่างน้ี 
 
ตำรำงที ่1.1  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและพลเมือง 
 

ลกัษณะ รัฐท่ีมีคุณภาพหรือเขม้แขง็ 
() 

รัฐท่ีไม่มีคุณภาพหรืออ่อนแอ 
() 

พลเมืองท่ีเขม้แขง็  () 1 4 
พลเมืองท่ีอ่อนแอ  () 2 1 

 
หมำยเหตุ:  ทิศทางท่ี 3 เป็นทิศทางท่ีกล่าวถึงหมู่คณะของภาคประชาชน (องคก์ร) โดยท าหนา้ท่ี

ตวัเช่ือมประสานการแสดงออกระหวา่งพลเมืองกบัรัฐ ซ่ึงไม่ไดก้ล่าวถึงผลของ
ความสัมพนัธ์อยา่งชดัเจน 
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ในประเทศไทย  แนวคิดของความเป็นพลเมืองไดรั้บอิทธิพลจากค าประกาศสิทธิมนุษยชน
และพลเมือง ค.ศ. 1789 ของฝร่ังเศล ซ่ึงไดป้รากฎในรูปของบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพใน
รัฐธรรมนูญไทยหลายมาตรา (สรภทัร สีระสาพร, 2547)  แต่ยงัคงมีผลการศึกษามากมายท่ีพบว่า 
ลักษณะของความเป็นพลเมืองประการหน่ึง  คือ การมีส่วนร่วมนั้ น ยงัอยู่ในระดับของขั้น
ปรึกษาหารือ (ระดบัท่ี 3) และขั้นของการสร้างความร่วมมือเป็นหลกั (ระดบัท่ี 4) (วุฒิสาร ตนัไชย 
และคณะ, ม.ป.ป.) จากทั้งหมด 5 ระดบั (ระดบัของการมีส่วนร่วมประกอบไปดว้ย ระดบัท่ี 1 การ
เผยแพร่ใหข้อ้มูลแก่ประชาชน, ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็นและขอ้มูลจากประชาชน, ระดบัท่ี 
3 การปรึกษาหารือ, ระดบัท่ี 4 การสร้างความร่วมมือ, ระดบัท่ี 5 การเสริมอ านาจให้ประชาชน) ซ่ึง
ถึงแมจ้ะไดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้ว่า การมีส่วนร่วมในความหมายของพลเมืองจะมีความครอบคลุม
กวา่ แต่การมีส่วนร่วมในลกัษณะทัว่ไป ท่ีไดรั้บการศึกษาใน 5 ระดบัน้ี ยงัมีความเก่ียวเน่ืองและเป็น
ลกัษณะหน่ึงท่ีส าคญัของความเป็นพลเมืองอยู ่นอกจากน้ียงัมีผลการศึกษาของอีกลกัษณะหน่ึงของ
พลเมือง ซ่ึงถือเป็นบทบาทหลกั อนัไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ซ่ึงมีการคน้พบวา่ การแสดงออกถึงความ
เป็นพลเมืองทางการเมืองยงัคงคร่ึงๆ กลางๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง คือการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเท่านั้น (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2552) 
ผลการศึกษาดงักล่าวน้ีไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงสภาพการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองในภาพรวม
เบ้ืองตน้ และแสดงนยัยะของทิศทางบางทิศทางของพลเมืองดว้ย 

การปกครองทอ้งถ่ินและการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน คือ การสร้างประชาธิปไตยทอ้งถ่ินท่ี
ประชาชนปกครองตนเองซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างตวัองค์กรปกครองทอ้งถ่ินแต่อย่างเดียว (ไท
ทศัน์ มาลา, 2554) แต่จุดมุ่งหมายของการปกครองทอ้งถ่ินและการกระจายอ านาจท่ีส าคญัคือ การ
เปล่ียนจาก รัฐกิจ เป็น ประชากิจ และการเปล่ียนจาก ราษฎร  เป็นพลเมือง (บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ, 
2545) ในการกระจายอ านาจในประเทศไทยเร่ิมข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2537 (Achakorn 
Wongpreedee, 2007) ปัจจุบนัมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 7,853 แห่ง (กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน, 2555) ซ่ึงมีการพฒันาปรับปรุงเพื่อให้บรรลุจุดหมายของการกระจายอ านาจ
โดยเฉพาะการส่งเสริมประชาธิปไตยทอ้งถ่ินใหเ้ป็นประชาธิปไตยท่ีประชาชนปกครองตนเอง (Self 
– Government Democracy) ตลอดมา ถึงแมจ้ะถูกวิพากษว์ิจารณ์วา่ การกระจายอ านาจของไทยเป็น
การกระจายอ านาจท่ีกระจุกตวัอยูท่ี่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยงัผอ่งถ่ายไม่ถึงตวัประชาชนหรือ
กลุ่มองคก์รชุมชนอยา่งแทจ้ริง (ไททศัน์ มาลา, 2554) นั้น แต่ในปัจจุบนัไดมี้การจดัอนัดบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเลิศในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสะทอ้งให้เห็นว่าการกระจายอ านาจในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดงักล่าวประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง  ดงัเช่น การจดัอนัดบัของสถาบนัพระปกเกลา้ (สถาบนั
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พระปกเกลา้ เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใตก้ ากบัของรัฐสภา มีพนัธกิจด้านการส่งเสริมและ
พฒันาความรู้ดา้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย) ซ่ึงมีช่ือวา่ รางวลัพระปกเกลา้ทองค า ได้
ใชห้ลกัเกณฑ์การมอบรางวลัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน นวตักรรมการมีส่วนร่วม และ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะผูบ้ริหาร โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีได้รับการจดั
อนัดบัให้มีความเป็นเลิศน้ี จะตอ้งเคยไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ในระดบัเป็นเลิศมาแลว้อยา่งนอ้ย 2 
คร้ังในระยะเวลา 5 ปี ซ่ึง 1 ในประเภทของรางวลัพระปกเกลา้คือ ความโปร่งใส่และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้หลกัเกณฑ์การมีส่วนร่วมในทั้ง 5 ระดบั และหลกัเกณฑ์ดา้นความ
โปร่งใส ซ่ึงถึงแมจ้ะอยูใ่นบริบทของการมีส่วนร่วมใน 5 ระดบั และอาจจะยงัไม่ครอบคลุมถึงการมี
ส่วนร่วมในบริบทของความเป็นพลเมืองนั้น แต่องคก์รท่ีไดรั้บรางวลัเหล่าน้ี น่าจะเป็นแหล่งขอ้มูล
ท่ีสะทอ้นถึงความเป็นพลเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี  

ผูว้ิจ ัยได้สืบค้นผลการศึกษาท่ีผ่านมาซ่ึงเก่ียวข้องกับการศึกษาแนวคิดของความเป็น
พลเมืองพบว่า ส่วนใหญ่มกัเป็นการศึกษาวิจยัในระบบการศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายในการสร้างหรือ
ประเมินหลักสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระดับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน หรือ
ระดบัอุดมศึกษา เช่น วลยั พานิช (2543) เร่ือง การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองดี : มิติจากการศึกษา
ในประเทศภูมิภาคอาเซีย-แปซิฟิก เป็นตน้ และยงัมีการศึกษาวิจยัซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัแนวคิด
ความเป็นพลเมือง โดยเป็นการศึกษาวจิยัเอกสาร ซ่ึงศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานหรือแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นพลเมือง และในทางนิติศาสตร์ เช่น งานศึกษาของฉนัทนา ไกรสถิตย ์(2513) เร่ือง การ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนภายใตก้ติการะหวา่งประเทศ วา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ
ประเทศไทย, พรพรรณ  วีระปรียากูร (2543) เร่ือง การสร้างคุณธรรมของความเป็นพลเมืองใน
ชุมชนไทย, ปัญญา จิตตานุ (2550) เร่ือง ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมบรรทดัฐานในเชิง
รูปธรรม เพื่อการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ, แสงรวี ไทยด าริ (2550) เร่ือง 
ความไวว้างใจในการบริหารรัฐกิจกับความเป็นพลเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร, 
ความส าคญัของค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 ของฝร่ังเศลท่ีมีต่อบทบญัญติั
เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในทาง
รัฐศาสตร์ มีการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นพลเมืองโดยตรง โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณคือ 
การศึกษาของลดัดาวรรณ์ สุขใหญ่ (2551) เร่ือง ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง กบั อ าเภอ
ดอยสะเก็ด ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความเป็นพลเมืองของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่อยู่ใน
ระดบัปานกลางทั้งสองพื้นท่ี (ลกัษณะของความเป็นพลเมืองในการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ 1) การรับรู้สิทธิ 
และเสรีภาพของตน 2) การตระหนกัในสิทธิ และเสรีภาพของตน 3) การปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีกฎหมาย
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ก าหนด  4) การมีส่วนร่วมทางการเมือง) ทั้งน้ีการศึกษาน้ี ไม่ได้กล่าวถึงลกัษณะของความเป็น
พลเมืองดา้นความรับผิดชอบต่อกิจการสาธารณะ, อภิชาต  การิกาญจน์ (2542) เร่ือง มิติทางสังคม
และการเมืองวา่ดว้ยคุณธรรมของความเป็นพลเมือง: กรณีศึกษาประชาชนของเขตลุ่มน ้ าปากพนงั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า เง่ือนไขหลกัท่ีท าให้เกิดคุณธรรมของความเป็น
พลเมืองคือ การร่วมกนัต่อสู้กบัความยากล าบากในการท ามาหากินบนพื้นฐานความสัมพนัธ์ฉัน
เครือญาติ โดยผา่นกระบวนการทางสังคมจนเกิดเป็นคุณธรรมท่ีทุกคนยึดถือ และ พรพรรณ  วีระ
ปรียากรู (2543) เร่ือง การสร้างคุณธรรมของความเป็นพลเมืองในชุมชนไทย ซ่ึงศึกษาถึงโครงสร้าง
ทางสังคมและลกัษณะของคุณธรรมของความเป็นพลเมือง ผลการศึกษาพบวา่ โครงสร้างทางสังคม
ของชุมชนท่ีมีความเป็นพลเมืองนั้นเป็นแนวราบมากกว่าแนวด่ิง ลกัษณะของคุณธรรมของความ
เป็นพลเมืองไดแ้ก่ การมีวนิยัในตน การมีส านึกสาธารณะ ความกลา้หาญในการต่อตา้นหรือคดัคา้น 

ในการศึกษาดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีประเด็นเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดความเป็นพลเมือง ส่วนใหญ่
จะศึกษาประเด็นหรือลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงของแนวคิด เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมี
ส่วนร่วมในกิจการสาธารณะซ่ึงมกัถูกศึกษาเฉพาะกรณีใดกรณีหน่ึง หรือโครงการใดโครงการหน่ึง 
โดยใชโ้มเดลใดโมเดลหน่ึงเป็นหลกั ซ่ึงอาจท าให้แนวคิดของความเป็นพลเมืองมีขอบเขตขององค์
ความรู้อยูใ่นลกัษณะแตกยอ่ย หรือยงัไม่ครอบคลุมถึงพื้นฐานแนวคิดความเป็นพลเมือง  ยิ่งไปกวา่
นั้น ผลการศึกษาความก้าวหน้ากระบวนการกระจายอ านาจในประเทศไทยและข้อเสนอ ตาม
โครงการเสริมสร้างความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนการกระจาย
อ านาจและธรรมาภิบาลทอ้งถ่ิน (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552) ยงัพบวา่ ปัญหาของการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนยงัไม่เขา้ใจและขาดรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีท าให้ประชาชนเกิดความ
เป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมโดยมากเป็นการมีส่วนร่วมแบบการรับทราบการด าเนินการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Inform) ซ่ึงเป็นการมีส่วนร่วมในระดบัต ่า ขณะท่ีการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงนั้น 
ประชาชนตอ้งมีความสมคัรใจและมีส่วนร่วมในการร่วมรับผิดชอบการตดัสินใจ ซ่ึงรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในปัจจุบนัยงัไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงในฐานะพลเมืองได ้ ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึง
มองเห็นความจ าเป็นว่า ควรจะศึกษาแนวคิดความเป็นพลเมืองให้ครอบคลุม ด้วยการศึกษาและ
พิสูจน์จากแนวคิดสู่การปฏิบติั อนัจะสามารถน าไปสู่การสร้างตวัแบบในการพฒันาพลเมืองอยา่ง
เห็นไดช้ดัเจนมากข้ึน 

จากสภาพผลการศึกษาและการจดัอนัดบัดงักล่าวขา้งตน้ จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า สภาพการ
แสดงออกของพลเมืองในองคก์รท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัเหล่าน้ี มีการแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง
ในลกัษณะใดและอย่างไรบา้ง โดยเฉพาะในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการจดั
อนัดบัหรือรับรางวลัดา้นการมีส่วนร่วม  ซ่ึงในการศึกษาผูว้จิยัจะศึกษาดว้ยการเปรียบเทียบระหวา่ง
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป (องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่ได้รับการจดัอนัดบั หรือไม่ได้รับรางวลัพระปกเกล้าทองค า) เพื่อให้
สามารถตอบค าถามไดว้า่ รูปแบบ หรือบทบาทการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินปัจจุบนั ไดส้ร้างความเป็นพลเมืองอยา่งไร หากเหมือนหรือแตกต่างกนันั้น มีเง่ือนไขหรือ
ปัจจยัอะไรบา้งท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงจะน าไปสู่การแนะแนวทางการพฒันาหรือขอ้สรุปในประเด็นของ
ความเป็นพลเมืองอย่างเหมาะสมและรอบด้าน และน าไปสู่การปรับเปล่ียน หรือการพฒันา
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐและพลเมือง เพื่อให้เกิดความสมดุลในความสัมพนัธ์นั้ น เหล่าน้ีจะ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใหป้ระสบผลส าเร็จต่อไป 
 

1.2  ค ำถำมวจิัย 
  

ตามทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีหน่ึง หากตอ้งการพฒันาประชาธิปไตยในประเทศไทย ตอ้งท า
ใหป้ระชาชนเป็นพลเมือง ซ่ึงการกระจายอ านาจในไทยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวนหน่ึงท่ี
ไดรั้บรางวลัดา้นการมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ือง  การมีส่วนร่วมดงักล่าวน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของ
การเป็นพลเมือง จึงเป็นน่าสนใจวา่ ประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลั  มีการ
แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองอยา่งไร และเม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป
(ท่ีไม่ได้รับรางวลั) ความเป็นพลเมืองแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร  มีปัจจยัใดบ้างท่ีท าให้
แตกต่าง หรือท าใหเ้หมือนกนั  ซ่ึงจะสามารถสะทอ้นไดว้า่ ความเป็นพลเมืองท่ีเกิดข้ึน  หรือไม่อาจ
เกิดข้ึนนั้น  มีเง่ือนไขหรือปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนัหรือถ่วงร้ังท่ีจะน าไปสู่การพฒันาความ
เป็นพลเมืองได ้

การศึกษาดว้ยวิธีการเปรียบเทียบน้ี  ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายประเมินรูปแบบ  โครงการ หรือ
ประสิทธิภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดๆ  เพียงแต่พยายามจะศึกษาให้เกิดความครอบคลุมว่า  
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวมีการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองท่ีเหมือนหรือ
ต่างกนัอย่างไรภายใตค้วามส าเร็จในระดบัตามท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บ  ผูว้ิจยัจะได้
น าเสนอถึงปรากฎการณ์ดงักล่าว  พร้อมสาเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ือง  การศึกษาดว้ยวิธีการเปรียบเทียบ
น้ีจะมีส่วนช่วยให้มีการก าหนดกรอบและแสวงหาทิศทางของการพฒันาท้องถ่ินให้มีความ
ครอบคลุมทั้งเป้าหมายในส่วนท่ีดี  และขอ้จ ากดัท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรตระหนกัถึงเง่ือนไขท่ีจะน าไปสู่การพฒันาประชาชนใหมี้ความเป็นพลเมืองต่อไปได ้

 
 



9 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 
1.3.1  ศึกษาสภาพการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลั กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป  
1.3.2  ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีเก้ือหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกความเป็น

พลเมือง 
 
1.4  ขอบเขตของกำรวจิัย 

 
1.4.1  ขอบเขตด้ำนวชิำกำร 
เพื่อใหส้ามารถตอบค าถามการวจิยัได ้ผูว้จิยัออกแบบวิธีการวิจยัดว้ยการศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลัพระปกเกล้าทองค า กบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินทัว่ไป ซ่ึงขอบเขตการศึกษาจะเป็นไปตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1.4.1.1  มุ่งศึกษาสภาพของการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนใน
สองพื้นท่ีดงักล่าว ซ่ึงศึกษาถึงลกัษณะและระดบัของการแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง ประกอบ
ไปดว้ย  ความอดทน และความเป็นเจา้ของทรัพยากร การบูรณภาพระหวา่งความคิดและการปฏิบติั
จริง  โดยศึกษาภายใตค้วามสัมพนัธ์ 1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพลเมืองกบัพลเมือง 2) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งพลเมืองกบัองคก์รชุมชน (รวมถึง การรวมกลุ่มต่างๆ ของพลเมือง)  หรือหน่วยงานราชการ 
(ฝ่ายการเมืองกบัฝ่ายบริหารกิจการสาธารณะ) และศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบของผลการศึกษา
ดังกล่าว ระหว่างประชาชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารท่ีดี  กับ
ประชาชนในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป   

1.4.1.2  มุ่งศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองและการ
ด าเนินการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการแสดงบทบาทและรูปแบบในการเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองของประชาชน ซ่ึงวเิคราะห์จากลกัษณะการแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง 

 
1.4.2  ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล 
นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, ผูน้ าชุมชน, ประชาชนในพื้นท่ี, ตวัแทนกลุ่มองคก์ร

ไม่แสวงผลก าไรในพื้นท่ี (ถา้มี) 
 

1.4.3  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ทองค า และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินทัว่ไป(ท่ีไม่ค่อยไดรั้บรางวลั) 
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1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน ดงัน้ี 

1.5.1  สะทอ้นลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับรัฐว่าเป็นไปใน
ทิศทางใด 

1.5.2  ทราบถึงสภาพความเป็นพลเมืองระดับรากฐาน และสะท้อนแนวโน้มของ
ประชาธิปไตยในฐานะท่ีความเป็นพลเมืองเป็นพื้นฐานของการพฒันาประชาธิปไตย 

1.5.3  แสดงให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของความเป็นพลเมืองและรูปแบบการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองระหวา่งหน่วยประชากรตวัอยา่ง 

1.5.4  ทราบถึงปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขของความส าเร็จหรือลม้เหลวทั้งการแสดงออกถึงความ
เป็นพลเมืองของประชาชนและรูปแบบการส่งเสริมความเป็นพลเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

1.5.5  ขอ้คน้พบจากงานวิจยัน้ีจะน าไปสู่การสร้างตวัแบบแนวทางการพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีควรส่งเสริมความเป็นพลเมืองแก่ประชาชน ทั้งยงัจะเป็นแนวทางการ
พฒันาการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ระดบัชาติ  
 ตลอดจนการเป็นสารสนเทศและเพิ่มพนูองคค์วามรู้ในการปกครองทอ้งถ่ินและการบริหาร
กิจการสาธารณะใหเ้กิดการส่งเสริมความร่วมมือการปฏิบติังานในทั้งภาครัฐและภาคประชาชน อนั
จะน ามาซ่ึงเหมาะสมและความสมดุลระหวา่งการพฒันาทั้งทางการปกครองและความเป็นพลเมือง 
ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการวจิยัน้ี 
 

1.6  ข้อจ ำกดัของวทิยำนิพนธ์ 
 
การศึกษาน้ี  ก าหนดพื้นท่ีในการวิจยัเป็น  2  ประเภท  คือ  พื้นท่ีท่ีไดรั้บรางวลัและพื้นท่ี

ทัว่ไป   โดยเกณฑ์ในการเลือกพื้นท่ีท่ีไดรั้บรางวลั  ผูว้ิจยัไดใ้ช้เกณฑ์ของสถาบนัพระปกเกลา้ใน
ประเภทรางวลัพระปกเกลา้ทองค า  ซ่ึงเป็นรางวลัระดบัสูงสุดของดา้นการมีส่วนร่วมท่ีมีก าหนด
มอบรางวลัทุกๆ 2 ปี  โดยรางวลัพระปกเกลา้ทองค าน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเคยได้รับรางวลัพระปกเกล้า   มีการพฒันาต่อยอดการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวตักรรมทางการบริหารทอ้งถ่ินอยู่เสมอ  คุณสมบติัขององค์กร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถเขา้ร่วมจดัอนัดบัไดต้อ้งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเคยไดรั้บ
รางวลัพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศในประเภทเดียวกันมาแล้ว  2 คร้ัง ในระยะเวลา  5 ปี นับ
ยอ้นหลงัไป (ในปี 2555 ใช้ช่วงเวลาปี 2550 ถึงปี 2554) และผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ้งมีความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมโครงการโดยสมคัรใจ 

อยา่งไรก็ตาม  แมจ้ะมีพื้นท่ีท่ีไดรั้บรางวลัดงักล่าว  แต่ผลการศึกษาของนครินทร์  เมฆไตร
รัตน์ และคณะ (2552) ไดช้ี้ว่า  การมีส่วนร่วมในปัจจุบนั ไม่สามารถสร้างความเป็นพลเมืองได ้  
ผูว้ิจยัจึงไม่สามารถช้ีชดัไดว้า่  องคก์รซ่ึงไดรั้บรางวลัจากการประกวดนั้นมีการแสดงออกถึงความ
เป็นพลเมืองหรือไม่และมีการแสดงออกอย่างไร  ดว้ยเหตุผลน้ี  ในการก าหนดแนวทางศึกษาวิจยั
เบ้ืองตน้   ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดพื้นท่ีอีกพื้นท่ีหน่ึงเพื่อท าศึกษาเปรียบเทียบในการอธิบายว่า การ
แสดงออกของประชาชนภายใตก้รอบแนวคิดของความเป็นพลเมืองของทั้งสองพื้นท่ีแตกต่างกนั
หรือเหมือนกันอย่างไร  การมีส่วนร่วมดังกล่าวสามารถสร้างความเป็นพลเมืองได้หรือไม่   มี
อะไรบา้งท่ีท าใหเ้กิดข้ึนไดห้รือไม่ได ้   

ทั้งน้ี  ในการเลือกพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกนัดว้ยเกณฑ์รางวลัขา้งตน้เพื่อเปรียบเทียบนั้น  
(พื้นท่ีท่ีได้รับรางวลั  และพื้นท่ีทัว่ไป)  ถือเป็นข้อจ ากดัในงานวิจยัช้ินน้ี   เน่ืองจากการเขา้ร่วม
ประกวดเพื่อรับรางวลัพระปกเกลา้ทองค า  ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจและความตอ้งการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง  ไม่ได้มีสภาพบงัคบัจากองค์กรผูใ้ห้รางวลั   ฉะนั้น  จึงไม่ได้
หมายความว่า  พื้นท่ีทัว่ไปดังกล่าว  ไม่มีลักษณะของความเป็นพลเมืองแต่อย่างใด    เพียงแต่
การศึกษาดว้ยการยกตวัอยา่งเปรียบเทียบน้ีกระท าเพื่อให้สามารถช้ีไดว้า่  การมีส่วนร่วมในปัจจุบนั
สามารถสร้างความเป็นพลเมืองไดห้รือไม่และอยา่งไรดว้ยการศึกษาลกัษณะของการแสดงออกของ
แต่ละพื้นท่ีเท่านั้น 

ในการเลือกพื้นท่ีเพื่อเป็นหน่วยเปรียบเทียบ   ผูว้จิยัไดเ้ลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึง
อยู่ในประเภทเดียวกนั  คือ  เทศบาลเมือง  โดยมีเขตพื้นท่ีติดต่อกนั  มีขนาดพื้นท่ี  และจ านวน
ประชากรท่ีใกลเ้คียงกนั   
 

1.7  กำรจัดเรียงล ำดับบท 
  

ในการจดัท าวจิยัช้ินน้ี  ผูว้จิยัจดัท าเป็น 5 บท ดงัน้ี 
บทท่ี  1  กล่าวถึง ท่ีมาและความส าคญั  ค  าถามวิจยั วตัถุประสงค์การวิจยั และขอบเขต

การศึกษา 
บทท่ี  2  กลาวถึง แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทท่ี  3  กล่าวถึง ระเบียบวธีิวจิยั ลกัษณะการคน้หาขอ้มูล กระบวนการสัมภาษณ์ และการ
เก็บแบบสอบถาม เกณฑก์ารเลือกพื้นท่ีวจิยั  รายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูล 

บทท่ี  4  กล่าวถึง ผลการศึกษา โดยอธิบายตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบการศึกษา 
บทท่ี  5  กล่าวถึง บทสรุป การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

 



 
บทที ่ 2   

 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 ในบทท่ีน้ี  ผูว้ิจ ัยจะน ำเสนอแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกำรแสดงออกถึงควำมเป็น
พลเมืองซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  ำหนดประเด็นกำรสืบคน้ประกอบไปดว้ย  ท ำไมควำมเป็นพลเมืองจึงส ำคญั
และควำมสัมพนัธ์ของพลเมืองกบัรัฐ  ควำมแตกต่ำงของค ำวำ่ รำษฎร – ประชำชน – และพลเมือง  
ควำมหมำยและลกัษณะของควำมเป็นพลเมือง  ควำมเป็นพลเมืองในต่ำงประเทศ (อเมริกำ, องักฤษ, 
อิตำลี) และควำมเป็นพลเมืองในประเทศไทย : ควำมเป็นไทยกบัควำมเป็นพลเมือง  ดงัน้ี 
 

2.1  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของพลเมืองกบัรัฐ 
 
ท่ำมกลำงกระแสของค ำวำ่ พลเมือง ท่ีเร่ิมเขำ้มำมีบทบำทในระบบกำรปกครองของไทย มี

ควำมพยำยำมมำกมำยท่ีตอ้งกำรส่งเสริมให้ประชำชนท่ีถูกมองวำ่เป็นผูค้อยรับแต่ผลประโยชน์จำก
รัฐให้ลุกข้ึนมำมีบทบำทในฐำนะผูท้ ั้งขบัเคล่ือนและไดรั้บผลของกำรขบัเคล่ือนนั้นดว้ยตวัพวกเขำเอง  
อนัเป็นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งรัฐกบัสังคมในลกัษณะของกำรปฏิสัมพนัธ์ (Interaction)  มำกกวำ่ฝ่ำย
ใดฝ่ำยหน่ึงจะเป็นตวัก ำหนดแต่ขำ้งเดียว  ในกระบวนกำรเปล่ียนแปลงบำงคร้ัง  รัฐเป็นแกนผลกัดนั
ให้ทัว่ทั้งสังคมแปรเปล่ียนตำม  แต่บำงคร้ังสังคมก็เป็นตวัสร้ำงพลวตัร (Dynamism) ท ำให้รัฐตอ้ง
แปรรูปไปอย่ำงไม่มีทำงเลือกเป็นอ่ืน (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อำ้งถึงใน ฉลอง สุนทรำวำณิชย ,์ 
2538, น. 109) โดยเฉพำะบทบำทและนโยบำยของรัฐ  บทบำทและนโยบำยของท้องถ่ิน  ได้
ก่อใหเ้กิดควำมสัมพนัธ์อยำ่งไร กบัควำมเป็นพลเมือง  หรือในทำงกลบักนั ควำมเป็นพลเมืองควรมี
บทบำทหรือก่อผลกระทบอยำ่งไรต่อทอ้งถ่ินและรัฐ (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2549, น. 302)  

ในกำรบริหำรองค์กรภำครัฐในปัจจุบนั ถึงแมจ้ะมีกำรน ำแนวคิดกำรมีส่วนร่วมมำใช้ใน
กำรบริหำรงำนมำไดช่้วงระยะเวลำหน่ึงแลว้ แต่ผลกำรศึกษำควำมกำ้วหน้ำกระบวนกำรกระจำย
อ ำนำจในประเทศไทยและขอ้เสนอ ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อสนบัสนุนกำรกระจำยอ ำนำจและธรรมำภิบำลทอ้งถ่ิน (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ
คณะ, 2552) กลบัพบวำ่ ปัญหำของกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนยงัไม่เขำ้ใจและขำดรูปแบบ
กำรมีส่วนร่วมท่ีท ำให้ประชำชนเกิดควำมเป็นพลเมือง กำรมีส่วนร่วมโดยมำกเป็นกำรมีส่วนร่วม
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แบบกำรรับทรำบกำรด ำเนินกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Inform) ซ่ึงเป็นกำรมีส่วนร่วม
ในระดบัต ่ำ ขณะท่ีกำรมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงนั้น ประชำชนตอ้งมีควำมสมคัรใจและมีส่วนร่วมในกำร
ร่วมรับผิดชอบกำรตดัสินใจ ซ่ึงรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในปัจจุบนัยงัไม่ก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมท่ี
แทจ้ริงในฐำนะพลเมืองได ้เช่นเดียวกนักบั (เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 2545, น. 77) ท่ีเห็นวำ่ แมค้น
ไทยทุกวนัน้ีจะมีสถำนะเป็นพลเมืองในทำงทฤษฎีแลว้ แต่ในทำงปฏิบติัพบเมืองไทยทุกวนัน้ียงัเป็น
รำษฎรเท่ำนั้น คือ พวกเขำเสียภำษี ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และปฏิบติัตำมกฎหมำยเท่ำนั้น พลเมือง
ไทยจ ำนวนมำกในทุกวนัน้ียงัคิดวำ่ ตนมีสถำนะเสมอไพร่ คือ เป็นผูร้อรับส่วนบุญหรือกำรอุปถมัภ์
จำกรัฐและผูมี้อ  ำนำจเท่ำนั้น  ด้วยเหตุผลน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีน่ำสนใจท่ีควรจะตอ้งหันกลบัมำส ำรวจ
แนวคิดพื้นฐำนทำงกำรปกครองโดยเฉพำะแนวคิดกำรบริหำรขององคก์รภำครัฐว่ำ สนบัสนุนกำร
เสริมสร้ำงพลเมืองอยำ่งไรบำ้ง 
 ในประเทศไทย แนวคิดควำมเป็นพลเมืองไดรั้บอิทธิพลจำกค ำประกำศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมือง ค.ศ. 1789 ของประเทศฝร่ังเศล  ซ่ึงไดป้รำกฎออกมำในรูปของบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิและ
เสรีภำพในรัฐธรรมนูญไทยหลำยมำตรำ (สรภทัร  สีระสำพร, 2547)  อยำ่งไรก็ตำม ในทำงปฏิบติั 
ค  ำว่ำ ประชำชน ดูจะแพร่หลำยและถูกหยิบยกข้ึนมำใช้ทั่วไป ซ่ึงในควำมเป็นจริงแล้ว ค ำว่ำ 
พลเมือง  ใชเ้พื่อส่ือให้เห็นถึงคนท่ีมีส ำนึกมำกกวำ่กำรเป็นเพียงประชำชนผูร้อรับประโยชน์จำก
ภำครัฐเท่ำนั้น (รัฐศิรินทร์ วงักำนนท,์ 2554)  โดยเฉพำะในจุดมุ่งหมำยของกำรปกครองทอ้งถ่ินและ
กำรกระจำยอ ำนำจท่ีมุ่งหมำยให้เปล่ียนจำกรัฐกิจ เป็นประชำกิจ และกำรเปล่ียนจำก รำษฎร เป็น
พลเมือง (บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ, 2545)  กำรเปล่ียนแปลงกำรปกครองใหเ้ป็นระบอบประชำธิปไตยก็
คือ กำรเปล่ียนรำษฎรให้เป็นพลเมือง (บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ อำ้งถึงใน ไททศัน์ มำลำ, 2554, น. 31; 
เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 2545, น. 29) โดยเฉพำะในจุดมุ่งหมำยของกำรปกครองทอ้งถ่ินและกำร
กระจำยอ ำนำจท่ีมุ่งหมำยให้เปล่ียนจำกรัฐกิจ เป็นประชำกิจ และกำรเปล่ียนจำก รำษฎร เป็น
พลเมือง (บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ อำ้งถึงใน ไททศัน์ มำลำ, 2554, น. 31) 
 กำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งรัฐกบัพลเมือง Migdal (1988, p. 35) ไดอ้ธิบำยรูปแบบท่ีแตกต่ำง
กนัของสังคมโดยอำศยักำรใช้สิทธิควบคุมสังคม คือ 1) รัฐท่ีแข็งแรงมีสังคมท่ีแข็งแรง 2) รัฐท่ี
อ่อนแอ่มีสังคมท่ีแข็งแรง (Diffused) 3) รัฐท่ีอ่อนแอ่ (เช่น จีน ในปี ค.ศ. 1939-1945 และ แม็กซิโก 
ในปี ค.ศ. 1910 – 1920 เป็นตน้) มีสังคมท่ีอ่อนแอ (Anarchical) และ 4) รัฐท่ีแข็งแรงมีสังคมท่ี
อ่อนแอ (Pyramidal) ในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1960 กำรศึกษำเร่ืองรัฐ ได้รับควำมสนใจจำก
นกัวชิำกำรในฐำนะเป็นตวัแปรหลกัในทฤษฎีกำรเปล่ียนแปลงของสังคมและกำรเมือง (Theories of 
Social and Political Change) ภำยหลงัตวัแปรซ่ึงไดเ้พิ่มข้ึนมำในช่วงทศวรรษ 1980 – 1990 คือ 
สังคม ดงัจะเห็นไดจ้ำก กำรศึกษำเร่ืองควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งรัฐกบัสังคม ท่ีไดรั้บควำมสนใจมำก
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ข้ึน มิกดำล (Migdal) ไดอ้ธิบำยลกัษณะของรัฐจำกกำรสืบคน้ทำงสังคมศำสตร์ ไว ้2 แบบ คือ  
ภำพรวมของรัฐท่ีเขม้แข็ง (Strong State) รัฐท่ีเป็นจุดศูนยก์ลำง ซ่ึงสร้ำงสังคมให้สู่รูปแบบใหม่ๆ
และรูปร่ำงต่ำงๆ หรือซ่ึงปรับเปล่ียนสังคมสู่กำรยกระดับสังคมซ่ึงถูกสร้ำงโดยกำรท ำให้เป็น
อุตสำหกรรมหรือส่ิงเร้ำอ่ืนๆ  ภำพรวมของรัฐท่ีอ่อนแอ (Weak State) รัฐท่ีค่อนขำ้งไร้อ ำนำจหรือ
ไร้ประโยชน์ในรูปแบบกำรเปล่ียนแปลงสังคมท่ีสับสน ซ่ึงเกิดข้ึนในสังคมต่ำงๆ  โดยส่วนใหญ่รัฐ
ได้เปล่ียนควำมเป็นอิสระของแรงผลกัดนัจำกสังคมโดยตวัมนัเอง พลวตัรของกำรเปล่ียนแปลง
เหล่ำน้ีอยู่ภำยในเขตแดนของประเทศนั้นๆ ขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ มองเห็นว่ำ พลงัอ ำนำจของกำร
เปล่ียนแปลงท่ีไม่สำมำรถควบคุมไดน้ั้น  มำจำกอ ำนำจขนำดใหญ่และเศรษฐกิจโลก  ลกัษณะของ
ควำมสัมพนัธ์เหล่ำน้ี เห็นจะสรุปไดง่้ำย ๆ ดงัค ำของเดอ จูเวเนล (de Jouvenel) (อำ้งถึงใน เอนก 
เหล่ำธรรมทศัน์, 2552, น. 20) วำ่ หำกปล่อยให้ประชำชนอ่อนเขลำและเซ่ืองซึมจนกลำยเป็น “ลูก
แกะ” ยอ่มหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ลยท่ีจะไดรั้ฐแบบ “หมำป่ำ” ท่ีจะจดักำรกบั “ลูกแกะ” นั้นได ้ควำมเป็น
พลเมืองจึงมีควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ต่อกำรปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดยเฉพำะในระบอบ
กำรปกครองแบบประชำธิปไตย สังคมตอ้งพยำยำมท ำอะไรดว้ยตวัเองให้ไดม้ำกท่ีสุด โดยเฉพำะ
อยำ่งยิ่ง ตอ้งเป็นผูช้ี้น ำ ก ำหนดรัฐ ไม่ใช่รัฐช้ีน ำหรือท ำแทนสังคมอยูเ่สมอ (เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 
2552) 
 

2.2  ความแตกต่างของค าว่า ราษฎร – ประชาชน – และพลเมือง   
 
ในส่วนน้ี ผูว้ิจยัจะน ำเสนอในสองประเด็น ประเด็นแรก เร่ือง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงค ำท่ี

ถูกเรียกใช้แทนตวับุคคลภำยในรัฐ ซ่ึงถือเป็นส่วนส ำคญัในขั้นแรกท่ีจะท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจถึง
ควำมหมำยของค ำต่ำงๆ อันจะน ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมและ
ปรำกฎกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งชดัเจนข้ึน และประเด็นท่ีสอง เร่ือง กำรมีส่วนร่วมของพลเมือง ซ่ึงใน
ส่วนน้ี ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้วิพำกษว์ิจำรณ์และผลกำรวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบบกำรมีส่วนร่วมในปัจจุบนั ท่ี
ไม่สำมำรถท ำให้เกิดควำมเป็นพลเมืองได ้ผูว้ิจยัจึงไดพ้ยำยำมคน้ควำ้และอธิบำยถึงกำรมีส่วนร่วม
ในบริบทของพลเมือง เพื่อท ำควำมเขำ้ใจขอ้วิพำกษ์วิจำรณ์ดงักล่ำวว่ำ กำรมีส่วนร่วมของพลเมือง
เป็นอยำ่งไร  หรือกำรมีส่วนร่วมอยำ่งไร ท่ีจะท ำใหเ้กิดควำมเป็นพลเมือง ดงัน้ี 

ในประเทศไทย แนวคิดควำมเป็นพลเมืองไดรั้บอิทธิพลจำกค ำประกำศสิทธิมนุษยชนและ
พลเมือง ค.ศ. 1789 ของฝร่ังเศล ซ่ึงได้ปรำกฎในรูปของบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภำพใน
รัฐธรรมนูญไทยหลำยมำตรำ (สรภทัร  สีระสำพร, 2547) ขณะท่ีในทำงปฏิบติั ค  ำวำ่ ประชำชน ดูจะ
แพร่หลำยและถูกหยบิยกข้ึนมำใชท้ัว่ไปมำกกวำ่ค ำวำ่ พลเมือง ในปัจจุบนั 
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 คนไทยโดยทัว่ไปใช้ค  ำว่ำ ประชำชน (People) รำษฎร (Subject) และพลเมือง (Citizen) 
แทบจะแทนกนัได ้ประหน่ึงวำ่สำมค ำน้ีเป็นค ำเดียวกนั ทั้งๆท่ี ควำมจริงแลว้ “ประชำชน” (People) 
มีมำทุกยคุทุกสมยั หมำยถึงคนท่ีไม่ใช่ผูป้กครอง (Non-ruler) จ ำนวนค ำท่ีถูกใชแ้ทนตวับุคคลในรัฐ
ท่ีหลำกหลำยของไทย ก ำลงักลำยเป็นปัญหำประกำรหน่ึงในกำรสร้ำงอุดมกำรณ์ “พลเมือง” เพรำะ
ควำมล ำบำกอยู่ท่ีคนไทยไม่ค่อยรู้ควำมแตกต่ำงของค ำว่ำ ประชำชน รำษฎร ไพร่ และพลเมือง 
(เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 2545, น. 20) อีกทั้งกำรศึกษำท่ีมีอยูก่็ไม่ช้ีให้เห็นควำมแตกต่ำง และไม่ปิติ
ยนิดีกบักำรท่ีประชำชนพน้จำกกำรเป็นไพร่มำเป็นพลเมือง ทั้งๆท่ี จริงๆแลว้เรำไม่เขำ้ใจกนัดว้ยซ ้ ำ
วำ่ ท่ีคนไทยอยูก่นัอยำ่งไพร่นั้น หมำยควำมวำ่อยูอ่ยำ่งไร 
 ในสมยัโบรำณ ประชำชนเป็นไพร่หรือทำสเกือบทั้งหมด ซ่ึงหมำยถึงกำรมีสถำนะท่ีต ่ำ 
เป็นลูกนอ้ง เป็นขำ้ช่วงใช้ของขุนนำงหรือเจำ้ท่ีดิน กำรเมืองสมยัใหม่ไดป้ลดปล่อยประชำชนจำก
กำรเป็นไพร่หรือทำสใหก้ลำยเป็นเสรีชน ท่ีมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกนั โดยรวมเรียก ทั้งอดีต
ไพร่ อดีตทำส และขุนนำง-เจำ้ท่ีดิน รวมทั้งชนชั้นใหม่ๆ ทั้งหลำยวำ่ รำษฎร ในควำมหมำยของผูท่ี้
ตอ้งเสียภำษีให้กบัรัฐและตอ้งยึดถือปฏิบติัตวัตำมกฎหมำยของบำ้นเมืองเช่นกนั (เอนก เหล่ำธรรม
ทศัน์, 2545, น. 20) 

ค ำวำ่ รำษฎร ถูกใชใ้นควำมหมำยของค ำวำ่ ปวงชนหรือประชำชน ในคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
กำรปกครองช่วงแรกๆ ซ่ึงปรำกฎในธรรมนูญกำรปกครองแผน่ดินสยำม พ.ศ. 2475 และภำยหลงั 
เม่ือมีกำรประกำศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัถำวร พ.ศ.2475  ค  ำวำ่ ชน หรือ ปวงชน หรือประชำชน ไดถู้ก
ใชเ้ขำ้แทนท่ีค ำวำ่ รำษฎร (กิตติศกัด์ิ ปรกติ, 2555)  ดงัน้ี 
 

ธรรมนูญกำรปกครองแผ่นดินสยำม พ.ศ.2475 ระบุว่ำ อ ำนำจสูงสุดของประเทศ
นั้นเป็นของ รำษฎรทั้งหลำย ต่อมำ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกันสยำม พ.ศ.2475 
มำตรำ 2 ใช้ค  ำว่ำ อ ำนำจอธิปไตยย่อมมำจำก ปวงชนชำวสยำม และต่อมำใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489 จึงมีกำรใชค้  ำวำ่ อ ำนำจอธิปไตยยอ่มมำจำกปวงชนชำวไทย 

 
ถึงแม้ค  ำว่ำ รำษฎร จะไม่ถูกใช้ในรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ค ำว่ำ รำษฎร ยงัคงถูกใช้ใน

ควำมหมำยของผู ้แทนรำษฎ และสภำผูแ้ทนรำษฎร (กิตติศักด์ิ ปรกติ, 2555) อยู่ในปัจจุบัน  
เช่นเดียวกบัในประเทศตะวนัตก กำรเปล่ียนแปลงกำรปกครองให้เป็นระบอบประชำธิปไตยก็คือ
กำรเปล่ียนรำษฎรให้เป็นพลเมือง แต่ควำมหมำยของพลเมืองนั้นคือ รำษฎรท่ีนอกจำกเสียภำษีและ
ปฏิบติัตำมกฎหมำยบำ้นเมืองแลว้ ยงัตอ้งมีบทบำทและอ ำนำจบทบำทำงกำรเมือง คือ อย่ำงนอ้ยมี
สิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิง่ไปกวำ่นั้นคือ มีสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ ต่อทำงกำรบำ้นเมือง ทั้ง
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ยงัมีสิทธิเขำ้ไปร่วมในกำรท ำกิจต่ำงๆเพื่อส่วนรวมร่วมไปกบัรัฐดว้ย (เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 2545, 
น. 29) กล่ำวอีกนยัหน่ึงคือ รำษฎร เป็นฝ่ำยรับกฎหมำย นโยบำยและกิจกำรหรือกิจกรรมของรัฐ 
ขณะท่ีพลเมือง อำจเป็นฝ่ำยรุกเพื่อเรียกร้องกฎหมำย นโยบำยและกิจกำรของรัฐตำมท่ีตนเองเห็น
พอ้งตอ้งกนั โดยรำษฎรท่ีดีนั้นเป็นฝ่ำยรับและวำ่นอนสอนง่ำย คิดวำ่ตนเองเป็นผูน้อ้ย  ส่วนพลเมือง
ท่ีดีนั้นตอ้งเป็นฝ่ำยรุกได้ และตอ้งไม่เฉ่ือยเนือย เป็นคนท่ีอยำกมีส่วนร่วม อยำกเขำ้ช่วยท ำและ
สำมำรถเขำ้ท ำกำรต่ำงๆ แทนรัฐไดม้ำกพอควร คิดวำ่ตนมีสิทธิมีเสียงมีส่วนร่วมในบำ้นเมือง ส่ิงท่ี
พลเมืองตอ้งมีมำกกวำ่รำษฎร คือ ตอ้งมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรกระท ำกิจเพื่อ
ส่วนรวมอยำ่งรับผิดชอบ อยำ่งสร้ำงสรรคแ์ละอยำ่งเต็มใจ เอนก เหล่ำธรรมทศัน์ (2545, น. 18) ได้
อธิบำยควำมแตกต่ำงของค ำวำ่ ไพร่ รำษฎร และพลเมือง ไวอ้ยำ่งน่ำสนใจ วำ่ 
 

พลเมืองไม่ใช่ไพร่ พลเมืองไม่ใช่รำษฎร ไพร่คือผูท่ี้ยอมรับสถำนภำพสูง-ต ่ำ บง
กำร-รับใช ้อุปถมัภ์-รับใช ้ระหวำ่งผูใ้หญ่กบัผูน้อ้ย ไพร่คือผูเ้ห็นตวัเองเป็นผูน้อ้ย 
ผูอ้ยูใ่ตก้ำรอุปถมัภแ์ละมุ่งเสำะแสวงหำผูอุ้ปถมัภ ์ส่วนรำษฎรคือผูท่ี้ยอมรับอ ำนำจ
และกฎหมำยของผูป้กครอง  แต่ไม่สนใจกำรปกครองตนเองหรือกำรมีส่วนร่วม
ในทำงกำรเมือง-กำรปกครอง 

 
อย่ำงไรก็ตำม แมว้ำ่คนไทยทุกวนัน้ีจะมีสถำนะเป็นพลเมืองในทำงทฤษฎีแลว้ แต่ในทำง

ปฏิบติัพบเมืองไทยทุกวนัน้ียงัเป็นรำษฎรเท่ำนั้น คือ พวกเขำเสียภำษี ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ
ปฏิบติัตำมกฎหมำยเท่ำนั้น พลเมืองไทยจ ำนวนมำกในทุกวนัน้ียงัคิดวำ่ ตนมีสถำนะเสมอไพร่ คือ 
เป็นผูร้อรับส่วนบุญหรือกำรอุปถมัภจ์ำกรัฐและผูมี้อ  ำนำจเท่ำนั้น (เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 2545, น.7) 

ในควำมเป็นจริงแลว้ ค ำวำ่ พลเมือง ใชเ้พื่อส่ือให้เห็นถึงคนท่ีมีส ำนึกมำกกวำ่กำรเป็นเพียง
ประชำชนผูร้อรับประโยชน์จำกภำครัฐเท่ำนั้น (รัฐศิรินทร์ วงักำนนท์, 2554) โดยเฉพำะใน
จุดมุ่งหมำยของกำรปกครองทอ้งถ่ินและกำรกระจำยอ ำนำจท่ีมุ่งหมำยให้เปล่ียนจำกรัฐกิจ เป็น
ประชำกิจ และกำรเปล่ียนจำก รำษฎร เป็นพลเมือง (บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ, 2545) กำรเปล่ียนรำษฎร 
ให้เป็นพลเมือง หรือประชำชนให้ด ำรงอยูใ่นฐำนะของพลเมือง ถือเป็นจุดเนน้ของกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยโดยเฉพำะตำมกระบวนกำรกำรกระจำยอ ำนำจ เพรำะหวัใจของกำรกระจำย
อ ำนำจสู่ทอ้งถ่ิน คือ กำรสร้ำงประชำธิปไตยในระดบัทอ้งถ่ินให้เขม้แข็ง (เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 
2545, น. 73)  เช่นเดียวกบัจุดหลกัของกำรสร้ำงองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน คือ กำรสร้ำงประชำธิปไตย
ท้องถ่ิน ไม่ใช่กำรสร้ำงองค์กรปกครองท้องถ่ิน (หมำยถึง กำรเพิ่มและกำรปรับปรุงรำยได้-
โครงสร้ำงใหเ้ป็นแบบรำชกำรมำกยิง่ข้ึน) หรือมิใช่กำรสร้ำงกำรปกครองหรือกำรบริหำรเป็นหลกั 
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2.3  ความหมายของความเป็นพลเมอืง 
 
ควำมเป็นพลเมือง เป็นแนวคิดคลำสสิคท่ีดีท่ีสุด ท่ีถูกพฒันำข้ึนคร้ังแรกในกำรเมืองใน

แบบอริสโตเติล ในบริบทน้ี พลเมืองจะผกูติดอยูก่บังำนของเมือง (Polis) เพรำะดว้ยงำนดงักล่ำวท ำ
ให้คนหน่ึงคน (Individual)ได้แสดงถึงควำมเป็นมนุษยอ์ย่ำงเต็มท่ี ควำมเป็นมนุษยน์ั่นคือ ควำม
กระตือรือร้น สังคม และคุณธรรม ท่ีตระหนกัถึงเป้ำหมำยของชีวิต พลเมืองจะคน้หำส่ิงสุดทำ้ยและ
ตอ้งยึดถือในควำมตั้งใจนั้น ดงัท่ี Pocock (1995 as cited in Denhardt & Denhardt, 2007) กล่ำววำ่ 
“ดงันั้นแลว้ พลเมืองคือตวัสร้ำง และรับผลจำกกฎหมำย พลเมืองจะเขำ้ร่วมในกำรตดัสินใจแต่ละ
คร้ังท่ีผูต้ดัสินใจเคำรพในหนำ้ท่ีของผูอ่ื้น และเขำ้ร่วมเช่ือฟังในกำรตดัสินใจแต่ละคร้ัง ... ท่ีพวกเขำ
ท ำข้ึน ” นอกจำกน้ี Pocock ยงัได้อธิบำยต่อว่ำ ภำยหลงั ได้มีกำรปรับเปล่ียนแนวคิดกำรเป็น
พลเมืองในบริบทของกำรเมือง (Political Being) ไปสู่กำรเป็นพลเมืองในบริบทของกฎหมำย 
(Legal Being) โดย Roman Jurist Gaius ซ่ึงยงัคงมีอิทธิพลอยูถึ่งโลกปัจจุบนัตำมองคป์ระกอบ 3 
ประกำร คือ บุคคล (Persons) กำรกระท ำ (Actions) และส่ิงของ (Things)   ดงันั้น พลเมืองของกรีก 
จึงก้ำวจำกโลกของส่ิงของ ไปสู่โลกของกำรปฎิสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคล อำทิ ควำมตอ้งกำร กำร
พดูคุยและสงครำม ขณะท่ีพลเมืองโรมนั ยงัคงสภำพไวซ่ึ้งกฎหมำยและกษตัริย ์อนัเป็นส่ิงท่ีพวกเขำ
เช่ือในส่ิงของ และบุคคลและกำรกระท ำ 

ควำมหมำยของค ำว่ำ ควำมเป็นพลเมือง มีพัฒนำกำรมำพร้อมๆกับพัฒนำกำรทำง
ประวติัศำสตร์ ดังจะเห็นได้จำกลักษณะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงรัฐกับพลเมือง ซ่ึงได้บ่งช้ีว่ำ ใน
ควำมสัมพนัธ์ทิศทำงใดทิศทำงหน่ึง ก็จะให้ควำมสัมพนัธ์กบับทบำทของค ำว่ำ ควำมเป็นพลเมือง
แตกต่ำงกนั กำรนิยำมควำมหมำยในลกัษณะหน่ึงจึงข้ึนอยูก่บัรัฐในแต่ละทิศทำงนั้นดว้ย กำรน ำของ
รัฐเป็นไปในทิศทำงใด พลเมืองของรัฐย่อมไปในทิศทำงนั้นด้วย เก่ียวกับควำมเป็นพลเมือง
นกัวชิำกำรไดอ้ธิบำยไวอ้ยำ่งหลำกหลำย และมีพฒันำกำรอยำ่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ในยุคกรีก-โรมนั จน
ปัจจุบนั จึงอำจจะกล่ำวได้ว่ำ กำรนิยำมควำมหมำยของควำมเป็นพลเมืองน้ี มีพฒันำกำรและ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ตรำบใดท่ีปัจเจกบุคคลยงัตั้ งค  ำถำมอยู่ว่ำ เขำควรมีบทบำทหรือ
ควำมสัมพนัธ์เช่นไรต่อรัฐ และรัฐควรมีบทบำทหรือควำมสัมพนัธ์เช่นไรต่อพลเมือง ดงัท่ี Janoski 
(2541  as cited in Plummer, 2003) เห็นวำ่ ควำมเป็นพลเมืองเป็น Contested Concept เช่นเดียวกบั 
Pocock (1995 as cited in Denhardt & Denhardt, 2007) ท่ีอธิบำยวำ่ ตำมประวติัศำสตร์ของแนวคิด
ควำมเป็นพลเมืองในสังคมกำรเมืองตะวนัตกสำมำรถถูกมองในลกัษณะของ Unfinished Dialogue 
ระหวำ่งควำมคิดกบัควำมจริง 
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 ลกัษณะดงักล่ำว ควำมเป็นพลเมืองจึงมีควำมหมำยหลำกหลำยมิติ ครอบคลุมหลำกหลำย
ประเด็น ส ำหรับนักวิชำกำรท่ีเป็นผูศึ้กษำและสร้ำงกรอบแนวคิดเก่ียวกบัควำมเป็นพลเมืองท่ีมี
อิทธิพลต่อนกัวชิำกำรอ่ืนๆ ในกำรศึกษำพฒันำต่อยอดองคค์วำมรู้เร่ือยมำ คือ T.H. Marshall (1964) 
ควำมเป็นพลเมืองของ Marshall เป็นเร่ืองเก่ียวกบัควำมหลำกหลำยของสิทธิและพลงัอ ำนำจ มี
องคป์ระกอบ 3 ประกำร ไดแ้ก่ Civil, Political, Social ซ่ึงแต่ละในช่วงเวลำมุ่งเนน้แต่ละองคป์ระกอบใน
ควำมหมำยของควำมเป็นพลเมืองแตกต่ำงกนั 

Civil Rights ในศตวรรษท่ี 18 ครอบคลุมไปท่ีสิทธิส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ Liberty, Freedom 
of Speech, ควำมคิดและควำมเช่ือ ควำมเสมอภำค สิทธิในกำรเป็นเจำ้ของทรัพยสิ์น และสิทธิควำม
ยติุธรรม 
 Political Rights ในศตวรรษท่ี 19 สิทธิในกำรเขำ้ถึงกระบวนกำรตดัสินใจผำ่นทำงกำรมี
ส่วนร่วมในทำงเลือกของรัฐสภำ รวมถึง Reflect in Part the Demands of the Working Classes for 
Citizenship. 

Social Rights ในศตวรรษท่ี 20 ครอบคลุมถึงสวสัดิกำรจำกรัฐ ควำมปลอดภยั และกำรศึกษำ  
 Marshall ไดอ้ธิบำยถึงกำรพฒันำควำมเป็นพลเมืองในองักฤษจนถึงจบช่วงศตวรรษท่ี 19 
โดยอำ้งถึงควำมเป็นพลเมืองท่ีเขำจ ำแนกไว ้3 ประกำร เขำอธิบำยวำ่ Civil Rights จะถูกสร้ำงข้ึน
และมำก่อนองค์ประกอบอ่ืน ภำยหลงั Political Rights จึงเกิดข้ึนเป็นส่วนส ำคญัในศตวรรษท่ี 19  
ส ำหรับ Social Rights ไดห้ำยไปในช่วงศตวรรษท่ี 18 และตอนตน้ศตวรรษท่ี 19 จนศตวรรษท่ี 20 
จึงเร่ิมมีกำรพฒันำระบบกำรศึกษำ ซ่ึงท ำใหพ้ลเมืองไดรั้บควำมเสมอภำคในกำรมีส่วนร่วมในอีก  2 
องคป์ระกอบนั้น 

ในต่ำงประเทศค ำว่ำ ควำมเป็นพลเมืองน้ี มีลกัษณะเป็น Contested Concept (Janoski as 
cited in Plummer, 2003) หรือ Unfinished Dialogue (Pocok as cited in Denhardt & Denhardt, 
2007) อนัเน่ืองมำจำกกำรนิยำมควำมหมำยของควำมเป็นพลเมืองน้ี มีพฒันำกำรและเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ ตรำบใดท่ีปัจเจกบุคคลยงัตั้งค  ำถำมอยูว่ำ่ เขำควรมีบทบำทหรือควำมสัมพนัธ์เช่นไรต่อ
รัฐ และรัฐควรมีบทบำทหรือควำมสัมพนัธ์เช่นไรต่อเขำ ตวัอย่ำงนกัวิชำกำรท่ีให้นิยำมควำมเป็น
พลเมือง  เช่น  Kathleen Knight Abowitz and Jason Harnish (2006) ไดอ้ธิบำยวำ่ ควำมเป็นพลเมือง
ตำมทฤษฎีกล่ำวถึง ควำมเป็นสมำชิก, อตัลกัษณ์ ค่ำนิยมและสิทธิของกำรมีส่วนร่วมและควำมรู้
ควำมเขำ้ใจพื้นฐำนทำงกำรเมือง  และ Enslin (2000) ควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย คือ
กำรกล่ำวถึง 1) สถำนะของสมำชิกสังคมในฐำนะปัจเจกบุคคลซ่ึงเป็นหน่วยหน่ึงของกำรเมือง 2) 
อตัลกัษณ์ของปัจเจกบุคคล และ Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt  (2007) อธิบำยวำ่ สิทธิ
และหนำ้ท่ีหรือควำมรับผิดชอบของพลเมืองถูกนิยำมโดยระบบกฎหมำย ฉะนั้นควำมเป็นพลเมือง
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จึงถูกมองในฐำนะของสถำนะทำงกฎหมำยด้วย  และนักวิชำกำรท่ีผูว้ิจยัสนับสนุนแนวคิดของ 
Evans and Boyte (1986 as cited in Denhardt, 2007)  แนวคิดของควำมเป็นพลเมือง ประกอบไป
ด้วย กำรตระหนักถึงสินค้ำสำธำรณะ สวสัดิกำรชุมชน สิทธิของผู ้อ่ืน ควำมอดทนต่อควำม
หลำกหลำยทำงศำสนำ กำรเมือง ควำมเช่ือทำงสังคม  กำรยอมรับต่อกำรตดัสินใจของชุมชน
มำกกวำ่บุคคลใดบุคคลหน่ึง  และกำรรับรู้ถึงหนำ้ท่ีของบุคคลท่ีจะปกป้องและบริกำรสำธำรณะ 

อย่ำงไรก็ตำม สำมำรถก ำหนดกรอบมิติของควำมหมำยไดก้วำ้งๆ 2 มิติ คือ มิติแรก ควำม
เป็นพลเมือง เป็นเร่ืองของสิทธิและหนำ้ท่ีหรือควำมรับผิดชอบ (Rights and Obligations) (Denhardt 
& Denhardt, 2007; Janoski as cited in Plummer, 2003; ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2551; รัชดำ หงส์ลดำรมภ,์ 
2518) มิติท่ีสอง เป็นเร่ืองของกำรตระหนกัในกำรบริกำรสำธำรณะ หรือกำรขบัเคล่ือนกำรบริกำร
สำธำรณะดว้ยพลเมือง (Evans & Boyte, 1986; Denhardt & Denhardt, 2007; Fraser as cited in 
Plummer, 2003) กำรนิยำมควำมหมำยในลกัษณะหน่ึงจึงข้ึนอยู่กบักำรน ำของรัฐซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทำงใด พลเมืองของรัฐย่อมไปในทิศทำงนั้นดว้ย เช่น ในสหรัฐอเมริกำ พลเมืองมีลกัษณะของ
ปัจเจกชนนิยมสูง รู้และเขำ้ใจสิทธิหนำ้ท่ีเป็นอยำ่งดี ขณะท่ี ในสหรำชอำณำจกัร พลเมืองข้ึนอยูก่บั
ควำมรู้สึกของตนท่ีมีต่อรัฐนั้น (Conover, Crewe, & Searing, 1991) 

ในประเทศไทย ควำมเป็นพลเมืองถูกตีควำมหมำยไปในทั้งสองมิติ ในควำมสัมพนัธ์
ระหว่ำงผูป้กครองและคนท่ีไม่ใช่ผูป้กครอง เร่ิมตั้ งแต่ค ำว่ำ รำษฎร (ค ำว่ำ รำษฎร ถูกใช้ใน
ควำมหมำยของค ำวำ่ ปวงชนหรือประชำชน ในคร้ังท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรปกครองช่วงแรก ๆ ซ่ึง
ปรำกฎในธรรมนูญกำรปกครองแผ่นดินสยำม พ.ศ. 2475 และภำยหลัง เม่ือมีกำรประกำศใช้
รัฐธรรมนูญฉบบัถำวร พ.ศ. 2475  ค  ำว่ำ ชน หรือ ปวงชน หรือประชำชน ไดถู้กใชเ้ขำ้แทนท่ีค ำว่ำ 
รำษฎร ถึงแม้ค  ำว่ำ รำษฎร จะไม่ถูกใช้ในรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ค ำว่ำ รำษฎร ยงัคงถูกใช้ใน
ควำมหมำยของผูแ้ทนรำษฎ และสภำผูแ้ทนรำษฎรอยูใ่นปัจจุบนั (กิตติศกัด์ิ ปรกติ อำ้งถึงใน เอนก 
เหล่ำธรรมทศัน์, 2545, น. 20) ในควำมหมำยของผูท่ี้ตอ้งเสียภำษีให้กบัรัฐและตอ้งยึดถือปฏิบติัตวั
ตำมกฎหมำยของบำ้นเมืองเช่นกนั (เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 2545, น. 20) ควำมหมำยของพลเมือง
นั้นคือ รำษฎรท่ีนอกจำกเสียภำษีและปฏิบติัตำมกฎหมำยบำ้นเมืองแลว้ ยงัตอ้งมีบทบำทและอ ำนำจ
บทบำททำงกำรเมือง คือ อยำ่งนอ้ยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ยิ่งไปกวำ่นั้นคือ มีสิทธิในกำรแสดงควำม
คิดเห็นต่ำง ๆ ต่อทำงกำรบำ้นเมือง ทั้งยงัมีสิทธิเขำ้ไปร่วมในกำรท ำกิจต่ำง ๆ เพื่อส่วนรวมร่วมไป
กบัรัฐดว้ย (เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 2545, น. 29)  ควำมหมำยของควำมเป็นพลเมืองข้ึนอยู่กบั
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงรัฐกบัพลเมืองในพื้นท่ีนั้น ลกัษณะของควำมเป็นพลเมืองก็เช่นเดียวกนั ท่ีมี
ควำมแตกต่ำงระหวำ่งพื้นท่ีอยำ่งใดอย่ำงหน่ึง เช่น ในสหรัฐอเมริกำ พลเมืองมีลกัษณะของปัจเจก
ชนนิยมสูง รู้และเข้ำใจสิทธิหน้ำท่ีเป็นอย่ำงดี ขณะท่ี ในสหรำชอำณำจกัร พลเมืองข้ึนอยู่กับ
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ควำมรู้สึกของตนท่ีมีต่อรัฐนั้น แต่อยำ่งไรก็ตำม ภำยใตร้ะบอบกำรปกครองประชำธิปไตย ถึงแมจ้ะ
ยงัตอ้งค ำนึงถึงลกัษณะของรัฐหรือพื้นท่ีนั้นๆ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีไม่อำจปฏิเสธไดคื้อ ส่ิงใดๆ ก็ตำมน่ำจะ
มีควำมเป็นสำกลท่ีเป็นพื้นฐำนอยู ่หำกจะกล่ำวอำ้งว่ำ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงอำจไม่เหมำะกบัพื้นท่ีใดพื้นท่ี
หน่ึงเพรำะพื้นท่ีนั้นมีอตัลกัษณ์เฉพำะตวัคงไม่สมเหตุสมผลนกั เพรำะในทุกๆรัฐทุกๆพื้นท่ียอ่มมี
ส่ิงท่ีแตกต่ำงกนั แต่เพรำะเหตุใดส่ิงๆเดียวกนั อำทิ ระบอบประชำธิปไตยในท่ีๆหน่ึงถึงประสบ
ควำมส ำเร็จ  ขณะอีกพื้นท่ีๆหน่ึงประสบปัญหำอยู่เร่ือยมำ ฉะนั้น ในงำนวิจยัน้ี จึงพยำยำมท่ีจะหำ
จุดร่วมของลกัษณะของควำมเป็นพลเมืองท่ีมีควำมเป็นสำกลภำยใตร้ะบอบประชำธิปไตย ว่ำมี
ลกัษณะอยำ่งไร 
 

2.4  ลกัษณะของความเป็นพลเมอืง 
  

ในส่วนน้ี ผูว้จิยัจะน ำเสนอลกัษณะของกำรมีส่วนร่วม ซ่ึงถูกใชใ้นบริบทของแนวคิดควำม
เป็นพลเมือง ซ่ึงผูว้จิยัมองวำ่ อำจมีทั้งควำมเหมือนและควำมต่ำงจำกค ำวำ่ กำรมีส่วนร่วม ท่ีพบเห็น
ในปัจจุบนั จุดเร่ิมตน้ของควำมสนใจในกำรพยำยำมหำควำมแตกต่ำงของผูว้ิจยัเร่ิมจำก ผลงำนวิจยั
ของ นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2552)  ท่ีคน้พบวำ่ กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนยงัไม่
เขำ้ใจและขำดรูปแบบกำรมีส่วนร่วมท่ีท ำให้ประชำชนเกิดควำมเป็นพลเมือง กำรคน้พบน้ี น ำมำสู่
ค ำถำมแก่ผูว้จิยัวำ่ กำรมีส่วนร่วมอยำ่งไร จึงจะท ำให้เกิดควำมเป็นพลเมือง หรืออีกนยัหน่ึงคือ ค ำท่ี
เรียกวำ่ ควำมเป็นพลเมือง ควรมีลกัษณะอยำ่งไร 

กำรมีส่วนร่วมในปัจจุบนั ถูกคน้พบวำ่ โดยมำกเป็นกำรมีส่วนร่วมแบบกำรรับทรำบกำร
ด ำเนินกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (inform) ซ่ึงเป็นกำรมีส่วนร่วมในระดบัต ่ำ ขณะท่ีกำรมี
ส่วนร่วมท่ีแท้จริงนั้น ประชำชนต้องมีควำมสมคัรใจและมีส่วนร่วมในกำรร่วมรับผิดชอบกำร
ตดัสินใจ  ซ่ึงรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในปัจจุบนัยงัไม่ก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงในฐำนะ
พลเมืองได ้(นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552)  อยำ่งไรก็ตำม เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจท่ีเป็น
ล ำดบัขั้น ผูว้ิจยัจะน ำเสนอแนวคิดของกำรมีส่วนร่วมท่ีพบในปัจจุบนัเป็นอนัดบัแรก  โดยผูว้ิจยัจะ
ถือตำมแนวคิดกำรมีส่วนร่วมของสถำบนัพระปกเกลำ้ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกมำพิจำรณำเป็นเกณฑ์ของ
พื้นท่ีกลุ่มตวัอยำ่ง  ตำมเอกสำรกำรประเมินองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีควำมเป็นเลิศ เพื่อรับ
รำงวลัพระปกเกลำ้ประจ ำปี พ.ศ. 2552 โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

2.4.1 ลกัษณะการมีส่วนร่วมปัจจุบัน 
หวัใจของกำรบริหำรจดักำรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูท่ี่กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของควำมคิดประชำธิปไตยทำงตรงโดยเฉพำะประชำชนสำมำรถด ำเนินกิจกำร
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ชุมชนด้วยตนเอง  ในกำรประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีควำมเป็นเลิศ เพื่อรับรำงวลั
พระปกเกลำ้ประจ ำปี พ.ศ. 2552 ไดใ้ชก้รอบระดบักำรมีส่วนร่วมของประชำชนของ International 
Association for Public Participation (IAP 2) ซ่ึงแบ่งระดบักำรมีส่วนร่วมเป็น  5 ขั้น (นครินทร์  
เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552)  ดงัน้ี 

1)  กำรมีส่วนร่วมในระดบัให้อ ำนำจกบัประชำชน  ซ่ึงประชำชนเป็นผูต้ดัสินใจ  
ส่วนรัฐด ำเนินกำรตำมกำรตดัสินใจหรือมีหน้ำท่ีประสำนงำน  จดัหำขอ้มูล  สร้ำงควำมเขำ้ใจแก่
ประชำชนและน ำเสนอทำงเลือกเพื่อกำรตดัสินใจ 

2)  กำรมีส่วนร่วมในระดบักำรสร้ำงควำมร่วมมือ เป็นกำรให้บทบำทประชำชน
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่วมกนัท ำงำนและตดัสินใจในระดบัค่อนขำ้งสูง 

3)  กำรมีส่วนร่วมในระดบักำรเขำ้มำมีบทบำท  คือ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมท ำงำน  กำรแลกเปล่ียนควำมเห็นข้อมูลระหว่ำงรัฐกับประชำชนอย่ำงจริงจังและมี
จุดมุ่งหมำยท่ีชดัเจน 

4)  กำรมีส่วนร่วมในระดับหำรือ  เป็นกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรให้
ขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริง  ควำมรู้สึก  ควำมคิดเห็นประกอบกำรตดัสินใจ  ดงันั้น  ประชำชนจึงไดรั้บขอ้มูล
เท่ำนั้น  ส่วนกำรตดัสินใจเป็นของหน่วยงำนทำงภำครัฐ ยกตวัอย่ำงเช่น  กำรส ำรวจควำมคิดเห็น  
กำรประชุมสำธำรณะ เป็นตน้ 

5)  กำรมีส่วนร่วมในระดับขอ้มูลข่ำวสำร  เป็นระดบักำรมีส่วนร่วมท่ีต ่ำท่ีสุด  
บทบำทของประชำชนน้อยมำก  เพรำะรัฐจะให้ขอ้มูลกบัประชำชนเพียงดำ้นเดียวโดยไม่มีโอกำส
ใหป้ระชำชนแสดงควำมคิดเห็น  เช่น  กำรท ำป้ำยประชำสัมพนัธ์   กำรแจกวำรสำร เป็นตน้ 
 นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ และคณะ  (2552) อธิบำยว่ำ  กำรปกครองท้องถ่ินของไทยมี
ลกัษณะของกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชนทุกระดบั  โดยระดบัท่ีพบมำคือ  กำรมีส่วนร่วมใน
ระดบัขอ้มูลข่ำวสำรและกำรมีส่วนร่วมในระดบัหำรือ  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่ำ  กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนยงัคงมีอยู ่  แต่ให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองดงักล่ำวในระดบันอ้ย  ซ่ึงสภำพปัญหำของกำรมี
ส่วนร่วมนั้นไดถู้กท ำกำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง  สภำพปัญหำในเร่ืองดงักล่ำวเกิดข้ึนตั้งแต่ปัญหำกำร
รับรู้เก่ียวกบัแนวคิดและควำมส ำคญัของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในควำม
เช่ือดั้งเดิมท่ีวำ่ ขำ้รำชกำรคือนำยของประชำชน  ประชำชนขำดควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจะมีส่วนร่วม
ในกำรตดัสินใจใดๆ ได ้ ดงันั้น กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเขำ้มีส่วนร่วมจึงมีจ ำกดั  ปัญหำดำ้น
โครงสร้ำงทำงกฎหมำยและกระบวนกำรนโยบำยท่ีไม่เอ้ือต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน อำทิ ตวั
กฎหมำยท ำใหเ้กิดกำรตีควำมต่ำงๆ กนัไปในหลำยๆ ฝ่ำย จนประชำชนไม่สำมำรถเขำ้มำมีส่วนร่วม
ได ้ หรือแมแ้ต่ปัญหำกำรใช้เคร่ืองมือกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  อนัสืบเน่ืองมำจำกควำมไม่รู้  
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หรือควำมรู้ท่ีไม่เพียงพอในเร่ืองของกำรมีส่วนร่วมของขำ้รำชกำรหรือเจำ้หน้ำท่ีรัฐ  ท ำให้มีเพียง
เคร่ืองมือไม่ก่ีประเภทท่ีถูกน ำมำจดัใชเ้พื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  นอกจำกน้ี  ปัญหำของกำรมีส่วน
ร่วมยงัรวมไปถึงปัญหำเร่ืองของวฒันธรรมทำงกำรเมืองและควำมพร้อมของประชำชน  อนัเป็นผล
สืบเน่ืองมำแต่อดีตของกำรใชว้ฒันธรรมเชิงอ ำนำจ  ท่ีเห็นกำรใชอ้  ำนำจเหนือ (Power Over) ประชำชน
เป็นเร่ืองปรกติ  เช่นเดียวกนักบัประชำชนเองยงัไม่ค่อยสนใจในกำรมีส่วนร่วมเน่ืองจำกเห็นวำ่เป็น
เร่ืองไกลตวั  ท ำใหเ้ป็นโอกำสของผูต้อ้งกำรแสวงหำอ ำนำจเขำ้ไปให้ผลประโยชน์ไดโ้ดยง่ำย ยิ่งไป
กว่ำนั้น  ปัญหำในเร่ืองของควำมพร้อมของภำครัฐยงัส่งผลกระทบต่อกำรมีส่วนร่วมจำกภำค
ประชำชนในแง่ท่ีว่ำ  ควำมเคยชินของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีรัฐซ่ึงคอยแต่จะรับฟังค ำสั่ง
ตำมล ำดบัชั้นของสำยกำรบงัคบับญัชำ  จึงไม่เห็นควำมจ ำเป็นหรือควำมส ำคญัของกำรรับฟังควำม
คิดเห็นจำกประชำชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (ถวลิวดี บุรีกุล และคณะ, 2555)   
 

2.4.2 ลกัษณะของความเป็นพลเมือง 
 กำรมีส่วนร่วมและบทบำทของพลเมือง (Civic Republicanism) เป็นแนวคิดท่ีอยู่ในงำน
ของพวกสำธำรณนิยม คลำ้ยกบัประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แต่มีควำมลุ่มลึกและโยงไปถึงบุค
กรีกโบรำณและยุคกลำงของตะวนัตกด้วย เน้นบทบำทพลเมือง นกัคิดส ำคญัของแนวคิดตระกูล 
Civic Republicanism คือ มำเคียเวลลี (Machiavelli) ซ่ึงไดแ้รงบนัดำลใจและแง่คิดจำกกำรศึกษำกำร
ปกครองแบบประชิปไตยทำงตรงของนครรัฐในกรีกโบรำณ  หลกัท่ีส ำคญัของ Civic Republicanism 
(เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 2545) ก็คือ 

1)  ควำมคิดเร่ืองพลเมือง (Citizenship) ซ่ึงย  ้ำวำ่ สมำชิกของระบอบประชำธิปไตย 
(สำธำรณรัฐ) ตอ้งมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นพลเมืองของตน  พลเมือง คือ ผูมี้ศกัด์ิศรี คือ ผูท่ี้เท่ำ
เทียมหรือค่อนขำ้งเท่ำเทียมกบัผูอ่ื้น พลเมืองคือ ผูท่ี้ไม่ปรำรถนำจะไปครอบง ำใคร แต่ก็ไม่ตอ้งกำร
ใหใ้ครมำครอบง ำบงกำรหรืออุปถมัภค์  ้ำจุนตน 

2)  ควำมคิดเร่ืองกำรเมืองคือคุณธรรม (Virtue) หรือกำรเมืองคือ  กิจกำรเพื่อ
ส่วนรวม  มิใช่เร่ืองของกำรแบ่งผลประโยชน์ หรือกำรแย่งกนัใช้ แย่งกนัหำอ ำนำจเพื่อเอำไปหำ
ผลประโยชน์ส่วนตวั/เฉพำะส่วน ซ่ึงจะเป็นอย่ำงนั้นได้ก็ตอ้งมีกำรปลูกฝังบ่มเพำะคุณธรรมต่อ
กำรเมือง-ส่วนรวม (Civic Virtue) 
 นอกจำกน้ี เอนก  เหล่ำธรรมทศัน์ (2545) ยงัไดอ้ธิบำยถึงควำมแตกต่ำงของกำรมีส่วนร่วม
ในบริบทของพลเมืองภำยใตแ้นวคิดตำมระบบกำรปกครองต่ำงๆวำ่  
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ในควำมเห็นของพวกท่ีเน้นให้ประชำชนปกครองดูแลพึ่ งพำตนเอง (Self-
government Democracy) นั้นประชำชนตอ้งไม่เป็นเพียงไพร่หรือผูน้อ้ย (Client)  
ผูค้อยแต่ออ้นวอนร้องขอควำมเมตตำจำกผูใ้หญ่ ผูมี้อิทธิพล หรือผูอุ้ปถมัภ ์(น่ีคือ
สำระส ำคญัของระบบอุปถมัภซ่ึ์งควำมคิดน้ีแพร่หลำยมำกในสังคมไทยโดยเฉพำะ
ในชนบท) หรือประชำชนตอ้งไม่เป็นเพียงรำษฎร (Subject) ผูเ้คำรพกฎหมำย เสีย
ภำษีและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งเท่ำนั้ น น่ีคือสำระของประชำธิปไตยชนิดท่ี
ประชำชนใช้อ ำนำจผ่ำนตัวแทน  (Representative Democracy) ขณะเดียวกัน
ประชำชนตอ้งไม่เป็นเพียงรำษฎรท่ีสนในกำรเมือง (Concerned Subject) ผูเ้อำแต่
ประท้วง กดดัน ติดตำม ตรวจสอบ ถอดถอน เพรำะน่ีคื อสำระส ำคัญของ
ประชำธิปไตยท่ีประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  (Participatory) 

 
 ประชำธิปไตยท่ีประชำชนปกครองตนเอง (Self-government Democracy) ประชำชนตอ้ง
เป็นพลเมืองผูมี้ควำมรับผิดชอบต่อบ้ำนเมืองหรือส่วนรวม มีควำมเสียสละเพื่อบ้ำนเมืองหรือ
ส่วนรวม เป็นผูมี้ศกัด์ิศรี มีควำมเป็นอิสระ พึ่งตนเอง หรือรวมกลุ่ม รวมก ำลงักนัพึ่งตนเอง หัวใจ
ของกำรให้ประชำชนปกครองดูแล-พึ่งพำตนเอง (Self-government Democracy) เป็นกำรย  ้ำว่ำ
ประชำธิปไตยนั้นคือกำรปกครอง “โดย” ประชำชน ซ่ึงค ำว่ำ “โดย” น้ีหมำยถึงโดยตนเอง ไม่ใช่
โดยกำรเลือกผูแ้ทนเขำ้ไปท ำกำรแทนตนเอง มำกกวำ่กำรปกครอง “เพื่อ” ประชำชน ซ่ึงคนไทย
โดยทัว่ไปมกัคลอ้ยตำมค ำกล่ำวของลินคอล์นท่ีวำ่ ประชำธิปไตย คือ กำรปกครอง ของ ประชำชน  
โดยประชำชน  เพื่อประชำชน (Government of the People, by the People, for the People) แต่ไม่ได้
ตระหนกัถึงวำ่ กำรปกครองในทุกระบอบสำมำรถอำ้งหลกักำรเพื่อประชำชนไดท้ั้งส้ิน  (เอนก เหล่ำ
ธรรมทศัน์, 2545)  เพรำะค ำวำ่ “เพื่อ” ประชำชนน้ี ไม่วำ่ระบอบกำรปกครองระบอบใด โดยบุคคลใด ก็
สำมำรถอำ้งไดท้ั้งส้ิน กำรปกครอง “เพื่อ” ประชำชน จึงหำใช่สำระส ำคญัท่ีสุดของประชำธิปไตยไม่ 
(เอนก เหล่ำธรรมทศัน์, 2552) 
 กำรปกครอง “โดย” ประชำชน ถือเป็นกำรปกครองท่ีกระท ำโดยประชำชน ซ่ึงกำรกระท ำ
ดงักล่ำวอำจอยู่ทั้งในรูปแบบกำรปฏิบติัหรือนโยบำยท่ีอำจจะไม่น ำมำซ่ึงรูปแบบกำรปฏิบติัท่ีดี 
นโยบำยท่ีดี หรือผลท่ีดี แต่ประชำชนท่ีเป็นพลเมือง หำกกระท ำดว้ยตนเองแลว้จะไม่เสียใจ หรือ
กล่ำวโทษ แต่พลเมืองจะยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งปรับเปล่ียน แกไ้ข ไม่ทอ้ถอย แลว้เรียกร้อง
ให้อศัวินข่ีมำ้ขำว หรือผูท้รงคุณวุฒิมำท ำกำรแทนตน ดงัค ำของ แฮร์เบิร์ต อำกำร์ (2513)  ท่ีวำ่ “ใน
ฐำนะท่ีเรำเป็นพลเมือง อนำคตข้ึนอยู่กบัควำมประพฤติของเรำ ... ภำระหนำ้ท่ีของอิสระภำพ ก็คือ 
หำกว่ำมนัเลวเรำก็เป็นผูท้  ำข้ึน และหำกวำ่มนัดีเรำก็เป็นผูท้  ำข้ึนเหมือนกนั ไม่ใช่ใครอ่ืนและไม่ใช่
โชคชะตำดว้ย” 
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 เม่ือพิจำรณำจำกเน้ือหำขำ้งตน้ซ่ึงเก่ียวกบักำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในภำรกิจ บทบำท
หน้ำท่ีท่ีมีต่อสำธำรณะแลว้ จะเห็นไดว้่ำ พลเมืองมีควำมกระตือรือร้น (Active) และเป็นผูก้ระท ำ
มำกกว่ำผูค้อยรับค ำสั่ง หรือแนวกำรปฏิบติัใดๆ (Passive) ยิ่งไปกว่ำนั้น พลเมืองไม่ไดมี้ส่วนร่วม
เฉพำะตำมโครงกำร หรือแผนงำนของหน่วยงำนรำชกำร แต่พลเมืองจะมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบ
ต่อสำธำรณะเป็นกิจวตัร (Daily) หรือตำมเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน กรณีวิกฤตของสังคมไปดว้ย (ธเนศวร์ 
เจริญเมือง, 2551)  

โดยสรุป กำรเป็นพลเมือง หรือควำมเป็นพลเมืองน้ี จึงมีควำมหมำยท่ีลึกซ้ึงและขอบเขต
มำกกว่ำค ำว่ำ กำรมีส่วนร่วมโดยทัว่ไป ซ่ึงกำรมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ถูกศึกษำในแง่โครงกำร หรือ
เป็นกรณีๆไป  แต่กำรมีส่วนร่วมส ำหรับพลเมือง เป็นกำรมีส่วนร่วมในลักษณะของกิจวตัร
ประจ ำวนั หรือกล่ำวอีกแง่หน่ึงวำ่ กำรมีส่วนร่วมของพลเมืองด ำเนินไปพร้อมๆ กบัวิถีชีวิตของพวก
เขำ  ไม่ไดมี้ส่วนร่วมเฉพำะโครงกำร กรณีใดกรณีหน่ึง หรือระดบัใดระดบัหน่ึง ในกำรศึกษำน้ีจึง
เลือกใชก้ลุ่มพื้นท่ีท่ีไดรั้บกำรรับรองวำ่ มีผลกำรบริหำรท่ีดีท่ีสุด และประชำชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม
ตำมตวัช้ีวดัท่ีมำกท่ีสุด 
 ในกำรวิจยัน้ี  ไดจ้  ำแนกกำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมือง 2 ประเภท คือ กำรแสดงออก
ทำงกำรเมืองและกำรแสดงออกทำงกำรบริหำร  โดยในแต่ละประเภทระบุถึงลักษณะของกำร
แสดงออกถึงควำมเป็นพลเมือง  ดงัต่อไปน้ี 

1)  กำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองทำงกำรเมือง 
บทเรียนประชำธิปไตยของเอเธนส์ท่ีไดม้อบให้โลกตะวนัตกประกำรหน่ึงคือ กำร

สอนให้รู้ถึง ควำมหมำยของอิสรภำพ ควำมเป็นเอกชน กำรพึ่งอยู่กบัอ ำนำจในกำรใช้เหตุผล และ
กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ (แฮร์เบิร์ต, 2513) โดยท่ีเพื่อจะอยู่ร่วมกนั มนุษยจ์  ำตอ้งสละอิสรภำพบำง
ประกำร ใหแ้ก่รัฐหรือสังคมนั้น ในทำงกลบักนั กำรสละอิสรภำพบำงส่วนก็มีควำมขดัแยง้ในตวัมนั
เอง เช่นว่ำ สิทธิ เสรีภำพใดบำ้งท่ีมนุษยค์วรสละให้แก่รัฐ หรือผ่อนปร่นให้บุคคลภำยในรัฐ และ
ขณะเดียวกนัสิทธิ เสรีภำพใดบำ้งท่ีมนุษยค์วรได้รับทั้งจำกรัฐและบุคคลภำยในรัฐ  กำรใช้สิทธิ
เสรีภำพเหล่ำนั้น ในบำงบริบทยอ่มกระทบต่อรัฐหรือบุคคลอ่ืนได ้ ปริญญำ  เทวำนฤมิตรกุล (2555)  
อธิบำยในส่วนน้ีวำ่   กำรเคำรพสิทธิของผูอ่ื้น  เป็นหน่ึงในลกัษณะของควำมเป็นพลเมือง  โดยช้ีวำ่  
ในระบอบประชำธิปไตยทุกคนเป็นเจำ้ของประเทศ  ทุกคนจึงมีสิทธิ  เสรีภำพ  แต่ถำ้ทุกคนใชสิ้ทธิ
เสรีภำพโดยค ำนึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง  หรือเอำแต่ควำมคิดของตนเองเป็นท่ีตั้ง  โดยไม่
ค  ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผูอ่ื้น  หรือไม่สนใจวำ่จะเกิดควำมเดือดร้อนแก่ผูใ้ด  ยอ่มจะท ำให้เกิดกำร
ใช้สิทธิเสรีภำพท่ีกระทบกระทัง่กนัจนไม่อำจอยู่ร่วมกนัได ้ กำรใช้สิทธิเสรีภำพจึงตอ้งมีขอบเขต  
คือ ใชสิ้ทธิเสรีภำพไดเ้ท่ำท่ีไม่ละเมิดสิทธิเสรีภำพของผูอ่ื้น  นอกจำกน้ี  ปริญญำ  เทวำนฤมิตรกุล 
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(2555)  ยงัไดอ้ธิบำยถึงลกัษณะของควำมเป็นพลเมืองอีกหน่ึงลกัษณะ คือ  กำรเคำรพควำมแตกต่ำง  
วำ่  พลเมืองในระบอบประชำธิปไตยตอ้งยอมรับและเคำรพควำมแตกต่ำงของกนัและกนั  เพื่อให้
สำมำรถอยู่ร่วมกนัได ้ และจะตอ้งไม่ใช่ควำมรุนแรงต่อผูท่ี้เห็นต่ำงไปจำกตน  ยิ่งไปกว่ำนั้น  ผูมี้
ควำมเป็นพลเมืองยงัจ ำเป็นตอ้งเคำรพในหลกัของควำมเสมอภำค  กำรเห็นคนมีควำมเท่ำเทียมกนั
กบัตน (ปริญญำ  เทวำนฤมิตรกุล, 2555) โดยปรำศจำกเง่ือนไขทำงเศรษฐกิจ  เง่ือนไขทำงศำสนำ  
เง่ือนไขทำงกำรเมือง  เง่ือนไขทำงเพศหรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีจะน ำไปสู่กำรดูถูกและเหยียดหยำมให้
อีกบุคคลหน่ึงเกิดสถำนภำพท่ีไม่เท่ำเทียมกบัตน 

ทั้งน้ี  ผูว้ิจยัไดพ้ยำยำมสืบคน้ต่อวำ่  ในกำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งรัฐกบัสังคม  หรือ
ระหว่ำงสังคมดว้ยกนัเองเพื่อกำรเคำรพสิทธิของกนัและกนั  และกำรเคำรพควำมแตกต่ำงนั้น  มี
หลกักำรใดท่ีสนบัสนุนใหก้ำรเคำรพสิทธิเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม  ซ่ึงผูว้จิยัไดค้น้พบวำ่  กำรใช้
ควำมอดทน เปรียบเสมือนคุณธรรมประกำรหน่ึงของกำรปฎิสัมพนัธ์ระหว่ำงรัฐ หรือระหว่ำงกบั
บุคคลอ่ืน เพื่อคงไวซ่ึ้งระเบียบปฏิบติัในสังคม ในระดบัสำกลควำมอดทนเป็นสำระส ำคญัและ
รวมอยูใ่นสิทธิมนุษยชนและสันติภำพดว้ย (ประเสริฐศรี อดุลยรัตน์, 2542) โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง  ใน
องค์ประกอบของประชำธิปไตย  ยงัประกอบไปด้วยกำรประสมประสำนกันระหว่ำงสันติภำพ  
สิทธิมนุษยชน และควำมอดทน  เน่ืองจำกกำรยืดหยดัเรียกร้องสิทธิทำงกำรเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจโดยไร้ควำมอดทนนั้ น มักน ำมำซ่ึงผลควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มอย่ำงรุนแรง ซ่ึง
ประชำธิปไตยจ ำตอ้งช่วยใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมืองโดยปรำศจำกควำมรุนแรง ทั้งยงัตอ้ง
เป็นส่ือกลำงระหวำ่งควำมแตกต่ำงทำงกำรเมืองเหล่ำนั้นดว้ย  ควำมอดทน จึงเป็นลกัษณะของกำร
แสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองในทำงกำรเมืองในกำรวจิยัคร้ังน้ี 

ในประเทศไทย Tolerant, Tolerance ถูกแปลเป็นภำษำไทยในบริบทของกำรศึกษำ
ดำ้นรัฐศำสตร์ในหลำยควำมหมำย เช่นวำ่ สุวรักษ ์แปลค ำน้ีวำ่ ควำมใจกวำ้ง, ชำญชยั ชยัสุขโกศล 
ใชค้  ำวำ่ ขนัติธรรม เช่นเดียวกบัคณะกรรมกำรอิสระเพื่อควำมสมำนฉันท์แห่งชำติ (กอส.) ใช้ค  ำน้ี
อยู ่2 ควำมหมำย คือ ควำมทนกนัได ้และ ขนัติธรรม (ชำญชยั ชยัสุขโกศล, 2011) และประเสริฐศรี 
อดุลยรัตน์ (2542) ใช้ค  ำว่ำ ขนัติธรรม  ในงำนวิจยัช้ินน้ี จะใช้ค  ำว่ำ ควำมอดทน แทนควำมหมำย
ของค ำว่ำ Tolerance และ Tolerant ทั้งในบริบท ควำมใจกวำ้ง, ควำมทนกนัได ้หรือขนัติธรรม 
เน่ืองจำกผูว้ิจยัเห็นวำ่มีควำมตรงไปตรงมำของค ำ เม่ือส่ือสำรสำมำรถเขำ้ใจไดท้นัที  อน่ึง หำกใช้
ควำมหมำยว่ำ ขนัติธรรม อำจจะดูเก่ียวขอ้งกบัหรืออยู่ในบริบทของหลกัธรรมหรือศำสนำ ท่ีคน
ทัว่ไปมกัคิดคิดวำ่เป็นท่ีเขำ้ใจไดย้ำก  งำนวจิยัน้ีจึงเลือกใชค้  ำวำ่ ควำมอดทน 

ควำมอดทน  ในแต่ละชำติมีควำมแตกต่ำงกนั  อนัเน่ืองมำจำกจุดเนน้ วฒันธรรม
และควำมเป็นมำทำงประวติัศำสตร์ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
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1994) อำทิ โตลำเรนเซีย (Tolerencia : ภำษำสเปน) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมคิด 
หรือควำมเห็ฯท่ีแตกต่ำงกนัของคน, โตเลรอง (Tolerance : ภำษำฝร่ังเศส) หมำยถึง ทรรศนะซ่ึง
ยอมรับวิธีคิดและกำรปฏิบติัของคนอ่ืนท่ีแตกต่ำงจำกของตน, โทเลอแรนซ์ (Tolerance : ภำษำองักฤษ) 
หมำยถึง ควำมเต็มใจท่ีจะยอมอดกลั้น อดทน และ โทเลอเรท (tolerate) หมำยถึง ทนอนุญำติให้มี 
(กำรปฏิบติั กำรกระท ำพฤติกรรม) ยินยอมให้ (บุคคล นิกำย ศำสนำ ควำมคิดเห็น) มีอยู่โดยไม่เขำ้
ไปยุง่เก่ียวหรือรบกวน ยนิยอมใหมี้ควำมแตกต่ำงในเร่ืองควำมเห็นทำงศำสนำ โดยไม่เลือกท่ีรักมกั
ท่ีชงั, กวนรอง (Kuan Rong : ภำษำจีน) หมำยถึง ยินยอม ยอมรับ เอ้ือเฟ้ือต่อคนอ่ืน, ตสัสำมูล 
(Tasamul : ภำษำอำหรับ) หมำยถึง กำรให้อภยั กำรยอมอ่อนให้ กำรไม่เคร่งครัด กำรยกโทษ ควำม
กรุณำ กำรเตม็ไปดว้ยควำมกรุณำ กำรยอมทน กำรยอมรับและกำรใหอ้ภยัผูอ่ื้น และสุดทำ้ย โตลำรัน
นอสต,์ เตอร์ปิมอสท ์(Tolerantnost, Terpimost : ภำษำรัสเซีย) หมำยถึง ควำมสำมำรถท่ีจะอดกลั้น 
(ยอมทน ทน ยนืหยดัสู้ทนกบั) อะไรบำงอยำ่งหรือใครบำงคน นัน่คือ ยอมรับกำรเป็น  กำรมีอยูข่อง
ส่ิงใด บำงอยำ่งหรือใครบำงคน ปรับตวัเองเขำ้หำส่ิงใดบำงอยำ่งหรือใครบำงคน  ปรับตวัเองเขำ้หำ
ส่ิงใดบำงอย่ำงหรือใครบำงคนถ่อมตวัลงมำ ไม่เคร่งครัดต่อส่ิงมดหรือใครบำงคน เป็นตน้ นิยำม
เหล่ำนั้น ไดบ้่งช้ีในควำมส ำคญัเดียวกนัว่ำ ควำมอดทนก็คือ กำรเคำรพสิทธิของคนอ่ืนท่ีแตกต่ำง
จำกตน ใหเ้ป็นพวกของตน กำรรู้จกัยบัย ั้งจำกกำรท ำร้ำย เพรำะกำรท ำร้ำยผูอ่ื้นก็คือกำรท ำร้ำยต่อทุก
คน และรวมทั้งตวัเองดว้ย  เม่ือมีควำมอดทนมกัจะมีควำมรู้ซ้ึงถึงควำมเป็นเอกภำพและกำรพึ่งพำ
กนัของมนุษยชำติ ประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ (2542) ควำมอดทนจึงเปรียบเสมือนหลกัพื้นฐำนสำกลท่ี
น ำมำปฏิบติัในไทยได ้ควำมอดทนจะด ำรงอยู่ไดเ้ฉพำะบรรยำกำศทำงสังคมท่ีศกัด์ิศรีของมนุษย์
และอิสรภำพทั้งหลำยของอำรยชนไดรั้บกำรเคำรพเท่ำนั้น  

ชำญชยั ชยัสุขโกศล (2549) ไดก้ล่ำวถึงค ำอธิบำยของ Andrew Fiala วำ่ เม่ือคนๆ 
หน่ึงมีขนัติธรรม(ควำมอดทน) ต่อบำงส่ิงนั้นตอ้งมีเง่ือนไข 3 ประกำร ไดแ้ก่ เง่ือนไขแรก  เขำตอ้งมี
ควำมรู้สึกหรือตดัสินส่ิงนั้นในแง่ลบ ทั้งแง่รู้สึกรับไม่ได ้หรือรังเกียจ ค ำวำ่ ตดัสิน กินควำมไปถึง
อำรมณ์ ควำมรู้สึก รสนิยม และกำรประเมินอยำ่งมีเหตุมีผล แต่สมมติฐำนของขนัติธรรม  คือ เรำ
สำมำรถควบคุมกำรแสดงปฏิกิริยำของเรำเองได ้ โดยพิจำรณำตดัสิน  นิสัย หรือคุณธรรมอีกแบบท่ี
สวนทำงกบัแบบท่ีเรำรู้สึกอยู ่  เง่ือนไขท่ีสอง  เขำตอ้งมีอ ำนำจท่ีจะปฏิเสธส่ิงนั้นได ้ผูมี้ขนัติธรรม
ตอ้งเป็นผูมี้ควำมสำมำรถในกำรตำ้นทำนควำมโนม้เอียงในจิตใจท่ีอยำกท่ีจะปฏิเสธหรือแสดงออก
ซ่ึงควำมรุ้สึกในแง่ลบต่อส่ิงหน่ึงๆ ท่ีเป็นตวักำรของปัญหำได ้ เพรำะขนัติธรรมจะมีควำมหมำย  ก็
ต่อเม่ือไม่เหลือบ่ำกว่ำแรงท่ีคนๆนั้นจะปฏิเสธหรือท ำลำยบุคคลหรือวตัถุส่ิงของหน่ึงท่ีเป็นตวักำร
ได ้ แต่เขำเลือกท่ีจะไม่ท ำ  นอกจำกน้ี “กำรปฏิเสธ” ในท่ีน้ียงักินควำมรวมถึงปฏิกิริยำเชิงลบต่ำงๆ
ดว้ย เช่น  กำรต ำหนิหรือตรำหนำ้  กำรหลีกเล่ียงไม่คบหำ  หรือกำรใชค้วำมรุนแรงเขำ้ท ำร้ำย เป็นตน้  
และเง่ือนไขท่ีสำม  เขำตอ้งสะกดกลั้นหรือระงบัควำมรู้สึกอยำกจะปฏิเสธส่ิงนั้น  ดว้ยควำมสุขุม
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รอบคอบ  ใช้เหตุผลในกำรพิจำรณำและเป็นเสรี  ไม่ใช่ถูกบงัคบั  เหตุผลต่อกำรมีขนัติธรรม เช่น  
กำรเคำรพในอิสรภำพ  กำรมีข้อผูกมดัต่อกำรรักษำสันติภำพ  กำรให้ค่ำกับคุณธรรมอ่ืนๆ เช่น 
เมตตำธรรม  ควำมมีใจคอกวำ้งขวำง เป็นตน้  

John Horton and Susan Mendus (2010) อธิบำยวำ่ พื้นฐำนกำรถกเถียงท่ีร่วมสมยั
ของควำมอดทน เป็นเร่ืองเก่ียวกบัเช้ือชำติ ศำสนำ และเพศ และภำยหลงัควำมอดทนไดค้รอบคลุม
ไปถึงดำ้นกำรเมือง ดงัผลงำนของ John Locke ในบทควำมช่ือ A Letter Concerning Toleration และ 
John Stuart Mill ในบทควำมช่ือ On Liberty ไดเ้สนอวำ่ ควำมอดทนควรจะครอบคลุมไปถึงควำม
เช่ือและกำรปฏิบติัใดๆ ก็ตำมท่ีไม่ไดเ้ป็นกำรต่อตำ้นกฎหมำยและหนำ้ท่ีของรัฐ 

กำรท่ีพลเมืองมีควำมอดทนไม่ว่ำในมิติใดขำ้งตน้นั้น  ย่อมแสดงให้เห็นถึงกำร
เคำรพในบุคคลอ่ืนดว้ย ดงัผลงำนกำรเขียนของ Peter Nicholson (as cited in Horton and Mendus, 
2010) ท่ีวำ่ ควำมอดทน อยูใ่นฐำนะท่ีเป็นควำมคิดทำงคุณธรรม (Toleration as a Moral Ideal) ซ่ึง
เขำไดแ้บ่งควำมคิดท่ีมีคุณธรรมของควำมอดทนไว ้2 ดำ้น คือ ดำ้นลบ และดำ้นบวก  ในดำ้นลบจะ
เก่ียวขอ้งกบัเหตุผลท่ีอำจท ำให้ไม่สำมำรถมีควำมอดทนได ้เช่น เร่ืองของอิสรภำพ และเร่ืองของ
วิกฤต   ในขณะท่ี  ดำ้นบวกเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนในฐำนะท่ีมี
ควำมเท่ำเทียมกนั เช่นเดียวกนั ควำมอดทนมีทั้งแง่ลบและบวก โดยแง่ลบคือ กำรกำ้วร้ำว กำรกีดกนั 
ส่วนแง่บวกคือ ควำมอดทน คือกำรกระท ำท่ีแสดงควำมรับผิดชอบในกำรท่ีจะก่อให้เกิดเง่ือนไขท่ี
เป็นเอกภำพ เกิดควำมตระหนกัในสันตภำพและสิทธิมนุษยชน 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงควำมไม่อดทน  ซ่ึงอำจน ำมำแยกจดัล ำดบัควำมรุนแรง  
โดยอำจไม่บอกควำมต่อเน่ือง หรือพฤติกรรมดังกล่ำวอำจเกิดข้ึนพร้อมๆกัน (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, 1994) ลกัษณะของกำรไร้ควำมอดทนและกำร
แสดงออกทำงพฤติกรรม มีดั้งน้ี 

(1)  ภำษำ: กำรใชภ้ำษำในเชิงดูหม่ินเหยียดหยำมศกัด์ิศรี  และดูถูกควำมเป็น
คนทั้งดำ้นวฒันธรรม เช้ือชำติ สัญชำติ เพศ รวมทั้งกำรไม่ยอมรับสิทธิทำงภำษำ 

(2)  ลกัษณะของกำรรวมกลุ่ม: กำรพดูถึงสมำชิกของกลุ่มในแง่ลบทั้งหมด 
(3)  กำรลอ้เลียน: กำรเรียกร้องควำมสนใจต่อพฤติกรรม ลกัษณะ และอุปนิสัย

ดว้ยกำรเยย้หยนัดูถูกเหยยีดหยำม ท ำใหเ้ห็นเป็นตวัตลก หรือด่ำวำ่ 
(4) ควำมเดียดฉันท์: กำรตดัสินจำกพื้นฐำน โดยสรุปรวมในแง่ลบมำกกว่ำ

ขอ้เทจ็จริง เฉพำะกรณี หรือพฤติกรรมเฉพำะของบุคคลหรือกลุ่ม 
(5)  กำรกล่ำวโทษผูอ่ื้น: กำรโยนเหตุกำรณ์ท่ีเลวร้ำย หรือปัญหำทำงสังคม ให้

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงรับผดิชอบ 
(6)  กำรเลือกปฏิบติั: กำรกีดกดัจำกผลประโยชน์หรือกิจกรรมทำงสังคม โดย

ถืออคติเป็นท่ีตั้ง 
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(7)  กำรขบัออกจำกหมู่: กำรปฏฺบติัต่อผูอ่ื้นเสมือนหน่ึงไม่มีตวัตน ไม่คบหำ
สมำคมดว้ย ไม่ยอมรับวฒันธรรม (รวมทั้งเช้ือชำติ เผำ่พนัธ์ุ) 

8)  กำรก่อกวนคุกคำม: พฤติกรรมท่ีจงใจจะคุกคำม  และดูหม่ินผูอ่ื้น  และจง
ใจท่ีจะกีดกดัจำกชุมชน  องคก์ร  หรือกลุ่ม 

(9)  กำรเหยียบย  ่ำและก่อกวน: กำรลบหลู่สัฐลักษณ์ หรือโครงสร้ำงทำง
วฒันธรรมและทำงศำสนำ โดยมีเจตนำท่ีจะลดคุณค่ำหรือเยย้หยนัควำมเช่ือ และอกลกัษณ์ของผูท่ี้
เคำรพสัญลกัษณ์ หรือโครงสร้ำงท่ีมีควำมส ำคญั 

(10)  กำรข่มเหงรังแก: กำรใช้ก ำลงัท่ีเหนือกว่ำ หรือจ ำนวนมำกกว่ำข่มเหง
ผูอ่ื้นหรือยดึครองทรัพยสิ์น หรือสถำบนั 

(11)  กำรไล่ออก: กำรใชก้ ำลงัอ ำนำจขบัไล่ออกจำกกลุ่ม สังคม หรือกิจกรรม
ต่ำงๆของกลุ่ม ขบัไล่จำกท่ีท ำงำนและท่ีพกัอำศยัฯลฯ 

(12)  กำรกีดกดั: กำรกีดกนัทำงปัจจยัพื้ยฐำน และกำรกีดกนัจำกกำรมีส่วน
ร่วมในสังคม โดยเฉพำะกิจกรรมท่ีเป็นส่วนร่วม 

(13)  กำรแบ่งแยก: กำรแบ่งแยกทำงเช้ือชำติ ศำสนำ หรือทำงเพศ โดยใชก้ ำลงั
เพื่อใหเ้กิดกำรเสียเปรียบแก่อีกกลุ่มหน่ึง (รวมทั้งกำรเหยยีดสีผวิ) 

(14)  กำรยบัย ั้ง: กำรกีดกนัสิทธิมนุยชนอยำ่งรุนแรง 
(15)  กำรท ำลำยลำ้ง: กำรกกัขงั กำรท ำร้ำยร่ำงกำย กำรลกัพำตวั กำรจู่โจมดว้ย

อำวธุและกำรฆ่ำ (รวมทั้งกำรท ำลำยลำ้งเผำ่พนัธ์ุ) 
นอกจำกน้ี ควำมอดทนยงัหมำยรวมถึงกำรหลีกเล่ียง กำรย ั้งคิด จำกผลเสียท่ีเกิด

จำกกำรไร้ควำมควำมอดทนในพฤติกรรมส่วนบุคคลและนโยบำยของรัฐ คุณค่ำของกำรมีควำม
อดทน คือ กำรเป็นส่ิงยึดเหน่ียวบุคคลและสังคมให้มีควำมรับผิดชอบต่อกำรอดกลั้น  ภำยใตก้ำร
เช่ือมต่อระหว่ำงสิทธิมนุษยชนและกฎหมำย ให้รู้จกักำรยบัย ั้งชั่งใจท่ีจะไม่ปฏิบติัต่อผูอ่ื้น โดย
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและกฎหมำย ซ่ึงกำรยบัย ั้งชั่งใจน้ีเอง ถือเป็นกำรเคำระพผูอ่ื้นในระดบั
ต ่ำสุดของกำรมีควำมอดทน 

พลเมืองในระบอบประชำธิปไตยมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชค้วำมอดทน ควำมอดกลั้น
เขำ้ข่ม ยอมรับสภำพโอนอ่อนให้แก่ กฎหมู่  ซ่ึงอำจก ้ ำเกินเขำ้ไปในสิทธิของผูอ่ื้นบำ้ง ตรำบใดท่ี
อ ำนำจกฎหมำยยงัสำมำรถเขำ้จดักำรป้องกนับรรเทำได ้(ประเสริฐศรี อดุลยรัตน์, 2542)  หรือใน
ขณะเดียวกนัสิทธิของเรำ อำจจะไปก ้ำเกินถึงสิทธิของผูอ่ื้น หรือสำธำรณะ ตวัเรำก็ยงัจ  ำเป็นตอ้งใช้
ควำมอดทนนั้นดว้ย  ทั้งน้ีเพื่อให้สำมำรถด ำรงไวซ่ึ้งหลกักำรของระบอบประชำธิปไตย  ดงัเช่นท่ี 
จรัล ดิษฐำอภิชยั (2013) ไดอ้ธิบำยวำ่ 
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ในกำรใชเ้สรีภำพเหล่ำน้ี ในบำงสถำนกำรณ์ บำงเง่ือนไข อำจไประทบกระเทือน
สิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืนๆ ขดัต่อกฎหมำย เป็นปัญหำกบักำรบริหำรของรัฐบำล 
ส่งผลต่อควำมสงบเรียบร้อยและควำมมัน่คงของรัฐ  ฝ่ำยผูใ้ช้เสรีภำพจึงตอ้ง
อดทน รอค ำตอบ รอกำรแก้ปัญหำ ไม่ท ำอะไรเกินควำมจ ำเป็น ส่วนผูไ้ด้รับ
ผลกระทบกระเทือน โดยเฉพำะรัฐบำล จะตอ้งเคำรพสิทธิดงักล่ำว รับฟังและ
แก้ไขปัญหำตำมควำมเรียกร้องต้องกำร อดทน ไม่ใช้อ  ำนำจไปข่มขู่ คุกคำม 
ปรำบปรำมกำรกระท ำของผูใ้ชเ้สรีภำพ ประชำชนท่ีไดรั้บผลกระทบก็ตอ้งอดทน 
อย่ำไปด่ำว่ำ ไปขดัขวำง ทุกคนควรคิดอยู่เสมอว่ำ สักวนัเรำอำจจ ำเป็นตอ้งใช้
เสรีภำพดงักล่ำวเช่นกนั 

 
ควำมอดทน ท่ีเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีในระบอบประชำธิปไตย คือ ควำมอดทนต่อกำร

ด ำรงอยู่ของรัฐบำลและรัฐสภำจนครบวำระ  อนัเป็นหลักกำรส ำคญัประกำรหน่ึงของกำรเมือง
ระบอบประชำธิปไตย ซ่ึงเปิดโอกำสใหมี้กำรเปล่ียนแปลงผูป้กครองอยำ่งสันติ แตกต่ำงจำกระบอบ
กษตัริยห์รือเผด็จกำร (จรัล ดิษฐำอภิชยั, 2013) ควำมอดทนท่ีวำ่น้ี  เป็นควำมอดทนต่อกำรยอมให้
บริหำรงำน แมมี้ควำมบกพร่อง แต่มิใช่กำรห้ำมวิพำกษ์วิจำรณ์ กำรห้ำมประทว้ง หรือกำรยื่นถอด
ถอน  ควำมอดทนในลกัษณะน้ีเป็นควำมอดทนเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งกฎ ระเบียบ และหลกักำรของกำรอยู่
ร่วมกนั  ซ่ึงเป็นหน่ึงในลกัษณะของควำมเป็นพลเมืองดงัท่ี ปริญญำ  เทวำนฤมิตรกุล (2555) ได้
อธิบำยว่ำ ประชำชนทุกคนต้องเสมอภำคภำยใต้กติกำ  พลเมืองจ ำเป็นตอ้งเคำรพกติกำ  หำกมี
ปัญหำหรือควำมขดัแยง้เกิดข้ึน  กำรแกไ้ขก็เกิดข้ึนไดด้ว้ยวิถีทำงแห่งประชำธิปไตย  ไม่ด ำเนินกำร
นอกกติกำ  ตลอดจนกำรไม่ใชก้  ำลงัหรือควำมรุนแรง 

โดยสรุป ควำมอดทน ท่ีใชใ้นงำนวิจยัน้ี มี 2 ระดบั คือ ควำมอดทนระหวำ่งบุคคล
ต่อบุคคล และควำมอดทนระหว่ำงบุคคลต่อสังคมหรือรัฐ ภำยใต้กรอบของควำมอดทนท่ีได้
ทบทวนวรรณกรรม และถึงแมค้วำมอดทนเป็นเร่ืองจ ำเป็นต่อกำรด ำรงอยู่ในสังคมประชำธิปไตย 
แต่จ ำเป็นต้องข้ึนอยู่กับว่ำ ควำมอดทนนั้นใช้ในเร่ืองหรือกรณีใด  ผูว้ิจ ัยในฐำนะนักศึกษำรัฐ
ประศำสนตร์เห็นว่ำ ส่ิงท่ีควรอดทน หรือไม่อดทน นอกจำกอยู่บนพื้นฐำนของกฎหมำย และ
หลกักำรประชำธิปไตย ท่ีช่วยบรรเทำไดแ้ลว้ ควรจะอยูบ่นพื้นฐำนของสิทธิมนุษยชน  และควำม
เป็นธรรมหรือสิทธิท่ีควรได้รับจำกสินค้ำบริกำรสำธำรณะด้วย กล่ำวคือ หำกมีกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนพื้นฐำน  หรือกำรเพิกเฉย และกำรไร้ประสิทธิภำพของสินคำ้บริกำรสำธำรณะ  พลเมือง
ไม่ควรเพิกเฉย หรืออดทนต่อส่ิงเหล่ำน้ี พลเมืองจ ำเป็นตอ้งออกมำปกป้องทั้งสิทธิมนุษยชนของ
ตนเองและของผูอ่ื้น  และพลเมืองจ ำเป็นตอ้งออกมำขบัเคล่ือนกำรบริกำรสำธำรณะ มำกกวำ่กำรรับ
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บริกำรสำธำรณะ หรือมำกกว่ำกำรเข้ำร่วมขบัเคล่ือนกำรบริกำรสำธำรณะเพียงชั่วคร้ังชั่วครำว  
พลเมืองจ ำตอ้งด ำเนินกำรปกป้องดูแลตรวจสอบกำรบริกำรสำธำรณะอยำ่งต่อเน่ืองเป็นอุปนิสัย เฉก
เช่นในสังคมอเมริกนัท่ีได้นิยำมหลกัส ำคญัของกำรเป็นพลเมืองในเร่ืองของกำรมีสิทธิและกำร
ตระหนกัถึงสิทธิในทำงปฏิบติัของกำรด ำรงชีวิตจริงในสังคมผ่ำนทำงปัจเจกชนและกลุ่มบุคคลท่ี
เห็นว่ำ กำรพฒันำประเทศชำติไม่ไดเ้กิดจำกภำครัฐแต่ฝ่ำยเดียว  แต่พวกเขำเป็นส่วนหน่ึงของกำร
ด ำเนินกำรพฒันำนั้น (Migdal, 1998) 

2)   กำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองทำงกำรบริหำร 
 สังคมหรือประเทศชำติจะดีข้ึนหรือแยล่ง มิไดเ้กิดข้ึนดว้ยตวัมนัเอง  แต่ข้ึนอยูก่บั

กำรกระท ำของประชำชนในประเทศ คุณสมบติัประกำรหน่ึงของประชำชนผูมี้ควำมเป็นพลเมืองคือ 
พลเมืองในระบอบประชำธิปไตยต้องตระหนักว่ำ  ตนเองเป็นสมำชิกคนหน่ึงของสังคม  และ
รับผดิชอบต่อกำรกระท ำของตน (ปริญญำ  เทวำนฤมิตรกุล, 2555) ควำมเป็น  กำรกระท ำใดๆ ของ
ตนย่อมมีผลต่อสังคมและส่วนรวม  พลเมืองจึงต้องมีส่วนรับผิดชอบและเห็นว่ำ ตนมีควำม
เช่ือมโยงกบัสังคม  ผ่ำนกำรมองเห็นว่ำ ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงของปัญหำ  และขณะเดียวกัน  
ตนเองก็เป็นส่วนหน่ึงในกำรแกไ้ขปัญหำนั้นดว้ย   

“ควำมคิด ค ำพูด และกำรกระท ำของคนเรำนั้นจะตอ้งเป็นเอกภำพกนั” ค ำกล่ำว
ของมหำตมำ คำนธี (1869 - 1948) ดูจะสะทอ้นบทสรุปของหนงัสือพลเมืองเขม้แข็งของ ธเนศวร์ 
เจริญเมือง (2551) ท่ีไดย้กตวัอย่ำงบุคคลส ำคญัของโลกท่ีประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่ำงและมี
ผลกระทบต่อสำธำรณะในทำงใดทำงหน่ึงได้เป็นอย่ำงดี  หน่ึงในนักปรัชญำท่ีได้ถูกยกมำคือ 
โซโฟคลิส ท่ีไดก้ล่ำวสอดคลอ้งกนักบัมหำตมะ คำนธี ในผลงำนช่ือ Antigone วำ่  

 
ไม่มีทำงท่ีเรำจะรู้จกัคนๆ หน่ึง จิตใจ สติปัญญำ และควำมตั้งใจของเขำ จนกวำ่เขำ
จะถูกตรวจสอบในฐำนเป็นผูบ้ริหำร และเป็นผูอ้อกกฎหมำย ( there is no way to 
know any man. The spirit the wisdom and the will, till he stands proved, ruler 
and lawgiver) ... คนๆ หน่ึง คิด หรือพูดอยำ่งเดียว หรือปฏิบติัเป็นคนธรรมยงัไม่
พอ ยงัหำกอยำกจะรู้วำ่ เขำเป็นคนเช่นไรกนัแร่ จะตอ้งปฏิบติัให้ดูดว้ยวำ่ ในฐำนะ
ท่ีเขำเป็นผูบ้ริหำร หรือผูอ้อกกฎหมำย เขำจะท ำในส่ิงท่ีเขำคิดหรือพูดไวห้รือไม่ 
เช่นว่ำ เขำวิพำกษ์วิจำรณ์ ผูบ้ริหำรว่ำ คอร์รัปชั่น เม่ือเขำเป็นผูบ้ริหำร ตวัเขำ
คอร์รัปชัน่หรือไม่ ... ดงัสุภำษิตกรีกโบรำณท่ีวำ่ the office brings out the man 
หมำยควำมว่ำ กำรท่ีคนๆ หน่ึได้เขำ้ท ำงำนบริหำรต่อหน้ำประชำชน ต ำแหน่ง
กำรเมืองท่ีเขำตอ้งรับผิดชอบจะท ำให้สังคมไดเ้ห็นว่ำ เขำเป็นคนเช่นไร มีจิตใจ
และคุณธรรมเพื่อสส่วนรวมจริงหรือไม่ 



32 

ธเนศวร์ เจริญเมือง ไดอ้ธิบำยในเร่ืองน้ีวำ่ กำรบูรณภำพของควำมคิดกบักำรปฏิบติั 
มีลกัษณะ 1) Idealist แปลวำ่นกัอุดมคติ หมำยถึงคนท่ีมีควำมศรัทธำต่อหลกักำรหน่ึงหรือเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงซ่ึงยิง่ใหญ่และงดงำม และปรำรถนำท่ีจะใหห้ลกักำรนั้นหรือเร่ืองนั้นเกิดข้ึน นกัอุดมคติจะ
นัง่นึกคิด เฝ้ำฝันอย่ำงไรก็ได้ หรือได้แต่กระท ำเพียงบำงส่วนก็เป็นได ้หรือทุ่มเทท ำทุกอย่ำงก็ได ้ 
และ 2) Martyr (อ่ำนว่ำ มำ้ร์เถ่อร์) แปลวำ่ ผูส้ละชีพเพื่ออุดมคติ เป็นค ำท่ีแตกต่ำงจำกค ำแรกตรงท่ี 
มำ้เถ่อร์ หมำยถึงคนท่ีเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องส่ิงท่ีเขำเช่ือมัน่และศรัทธำจำกท่ีไดล้งมือ
ท ำงำนหรือต่อสู้เพื่ออุดมคตินั้น เช่น กำรตำยของโสเครตีส ซ่ึงก่อผลอยำ่งใหญ่หลวงแก่เพลโตแ้ละ
คนรุ่นหลงั เหล่ำน้ีเป็นลกัษณะประกำรส ำคญัท่ี ธเนศวร์ เจริญเมืองไดช้ี้ให้เห็นว่ำ บรรดำบุคคล
ส ำคญัของโลก หรือบุคคลธรรมดำๆ ท่ีมีผลกำรกระท ำกระทบต่อทั้งกำรปฏิบติัและกำรคิดสู่คน
ทัว่ไป ไดก้ลำยเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภำพ  

กำรบูรณภำพของควำมคิดและกำรปฏิบติัของนกัอุดมคติของโลกทั้งโสเครติส วิ
ลเล่ียม วอลลัส และมหำตมำ คำนธี มีลักษณะท่ีโดดเด่นเหมือนกัน คือ กำรท ำเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม อุดมคติของบุคคลเหล่ำน้ี มีควำมเหมือนกนั 3 ประกำร คือ 1) เสรีภำพในกำรแสวงหำ
ควำมรู้และกำรแสดงควำมคิดเห็น 2)เอกรำชหรือสิทธิในกำรปกครอตนเอง และ 3) หลกักำรสันติ
วธีิและภำรดรภำพ ภำยใตอุ้ดมคติเหล่ำน้ี ลกัษณะกำรบูรณภำพควำมคิดและกำรปฏิบติัท่ีตรงกนัเป็น
พิเศษคือ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้ำหมำย จนเกิดเป็นพลงัใจท่ีเขม้แข็ง  ทุ่มเททุกส่ิงทุกอยำ่งในกำร
ออกแรงกำยใจ  และผลจำกควำมมุ่งมัน่เหล่ำนั้นไดส่้งผลสะเทือนอนัยิ่งใหญ่ต่อผูค้นรอบขำ้งจำก
กำรเสียสละแรงกำยแรงใจของชีวติ  จึงอำจจะกล่ำวถึงกำรบูรณภำพของควำมคิดและกำรปฏิบติัดว้ย
ค ำง่ำยๆวำ่ คิดอยำ่งไร ก็ท  ำตำมส่ิงท่ีคิดนั้นเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 

กำรเป็นพลเมืองก็คือกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม (Eberly, 1994) ซ่ึงพลเมืองนั้นจะไม่
เน้นผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกัในกำรอยู่ร่วมกนัในสังคม  ทั้งยงัไม่เนน้ตวัปัจเจกบุคคลอ่ืน
เพื่อมำเป็นผูป้กครองตนดว้ยกำรคำดหวงัควำมมีคุณธรรมในระดบัเทวดำ  ควำมเป็นพลเมืองจะ
ด ำรงอยู่ดว้ยฐำนของสิทธิของปัจเจกชน  และสิทธิดงักล่ำวจะถูกพฒันำควบคู่ไปกบัคุณธรรมของ
พลเมือง (Civic Virtue) กล่ำวคือ กำรมีจิตส ำนึกเพื่อส่วนรวมดว้ยกำรตระหนกัถึงกำรอยูร่่วมกนัและ
เก่ียวเน่ืองกนัของสังคม  โดยไม่เนน้กำรร้องขอทรัพยำกรจำกรัฐ  แต่สำมำรถท ำงำนประสำนควบคู่
ไปกบัรัฐได้  ทั้งยงัสำมำถช้ีน ำและก ำกบัรัฐได้พอสมควรโดยไม่ตอ้งเป็นรัฐเสียเอง (เอนก เหล่ำ
ธรรมทศัน์,  2545 อำ้งถึงใน พิชญ์  พงษส์วสัด์ิ, 2550)  ควำมเป็นพลเมืองนั้น ผูป้กครองคือตวัของ
พลเมืองเองในฐำนะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีตอ้งปกป้องและดูแลตวัเอง (พิชญ ์ พงษส์วสัด์ิ, 2550)  
กล่ำวคือ ส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองเป็นส ำนึกของประชำชนผูท่ี้มีควำมรู้สึกว่ำ  ตนเองมีบทบำท
หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบต่อส่วนรวม  ควำมรู้วำ่ตนเองมีควำมเป็นเจำ้ของบำ้นเมือง  ทั้งยงัมีควำม
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เช่ือวำ่ ตนเองนั้นมีควำมสำมำรถในกำรดูแลรักษำบำ้นเมืองได ้(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2555)  ใน
ท ำนองของควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมดังกล่ำวน้ี  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนจึงควรอยู่บน
พื้นฐำนของควำมสมคัรใจและควำมตั้งใจอยำ่งแน่วแน่ท่ีจะเขำ้ร่วม  เพรำะจะท ำให้เกิดควำมรู้สึก
ของกำรเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำหรือกำรตัดสินใจในเร่ืองต่ำงๆ  ซ่ึง
กระบวนกำรมีส่วนร่วมน้ีจ ำตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเสมอภำคและขีดควำมสำมำรถของแต่
ละบุคคล  เสรีภำพและอิสรภำพในกำรตดัสินใจ (นครินทร์  เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552) กำรมี
ส่วนร่วมจึงจะมีส่วนช่วยให้เกิดควำมเป็นพลเมืองอนัเป็นหลกักำรท่ีส ำคญัท่ีสุดในกำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงหำกจะพิจำรณำลกัษณะของกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองดงักล่ำวเปรียบเทียบกบัลกัษณะ
กำรมีส่วนร่วมโดยทัว่ไปนั้น  ผูว้ิจยัเห็นวำ่  กำรมีส่วนร่วมภำยใตบ้ริบทของควำมเป็นพลเมืองอำจ
เป็นวิธีกำร  ขั้นตอนหรือระดับสูงสุดของลักษณะกำรมีส่วนร่วมโดยทัว่ไป  ตลอดจนอำจเป็น
จุดมุ่งหมำยของลกัษณะกำรมีส่วนร่วมโดยทัว่ไปดว้ย   

ควำมเป็นพลเมือง เป็นรำกฐำนส ำคญัของกำรกำ้วไปสู่กำรพฒันำประชำธิปไตยท่ี
เขม้แข็ง (Strong Democracy) อนัมุ่งหมำยถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนท่ีพยำยำมแปรเปล่ียน
กำรเมืองแบบตวัแทน (Representative Government) ไปสู่กำรเมืองแบบตวัเรำเอง (Self-government)  
(พิชญ ์ พงษส์วสัด์ิ, 2550) ซ่ึงจุดแตกต่ำงท่ีส ำคญัของประชำธิปไตยท่ีเขม้แขง็กบัประชำธิปไตยแบบ
อ่ืนๆ คือ กำรแปรสภำพควำมขดัแยง้ (Transforms Conflict) ไปสู่ควำมร่วมมือ  ผำ่นกระบวนกำร
ปรึกษำหำรือ  กำรตดัสินใจ  กำรลงมือท ำมำกกว่ำกำรเก่ียวพนักบัควำมขดัแยง้เพียงแค่กำรกดทบั
ควำมขดัแยง้ด ำรงอยูต่่อไป (พิชญ ์พงษส์วสัด์ิ, 2550)  ตลอดจนผำ่นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้
รู้จกัและเรียนรู้กำรท่ีจะปกครองตนเองด้วยกำรให้มีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบและเรียนรู้ใน
ระบบกำรปฏิสัมพนัธ์ในกำรด ำรงชีวิต  เพื่อร่วมกันคิด  ร่วมกันท ำ  และร่วมกันแก้ไขปัญหำ  
ตลอดจนกำรร่วมกนัตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภำยในชุมชนของตนเองดว้ย (นครินทร์  
เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552) อนัจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยสุดทำ้ยในกำรสร้ำงควำมรู้สึกของ
ควำมเป็นเจำ้ของ (Sense of Ownership) ใหเ้กิดข้ึนได ้  
 

2.4.3 แนวทางการบริหารเพือ่สร้างความเป็นพลเมือง 
ผูว้ิจยัไดสื้บคน้แนวคิดทำงกำรบริหำรท่ีมีควำมน่ำสนใจซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นพลเมือง 

คือ  แนวคิด New Public Service (NPS)  ดงัน้ี 
ในกำรบริหำรองคก์รภำครัฐในปัจจุบนั คือ แนวคิดกำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่ (NPM:  New 

Public Management) เขำ้มำมีบทบำทในระบบรำชกำรไทยอย่ำงเป็นรูปธรรมในพระรำชบญัญติั
ระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2545 ดว้ยกำรด ำเนินกำรปฏิรูประบบรำชกำรภำยใต้
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ฐำนคิดทฤษฎีเศรษฐศำสตร์เป็นหลกั  ซ่ึงแนวปฏิบติัส่วนใหญ่อยูท่ี่กำรสร้ำงทำงเลือกและกำรวำ่จำ้ง
เอกชนให้ปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีองค์กรไม่เช่ียวชำญแทน ดว้ยควำมท่ี NPM อยู่บนฐำนเศรษฐศำสตร์ จึง
มองประชำชนในฐำนะลูกค้ำ (Customer) และอธิบำยพฤติกรรมของประชำชนในแง่ของกำร
แข่งขนัทำงเศรษฐกิจ (Denhardt & Denhardt, 2007, p. 57) ดว้ยทศันะน้ี จึงมีนกัวิชำกำรท่ีมุ่งให้
องค์กรมีส่วนเสริมสร้ำงประชำธิปไตยโตแ้ยง้แนวคิด NPM  ซ่ึงปัจจุบนัถึงแมจ้ะมีกำรน ำแนวคิด
กำรมีส่วนร่วม แต่ผลของกำรน ำแนวคิดมำใช้ก็ยงัไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได ้ทั้งน้ี เอนก เหล่ำ
ธรรมทศัน์ (2545, น. 17-18) เห็นวำ่ แนวคิดกำรมีส่วนร่วมและแนวคิดควำมเป็นพลเมืองมีลกัษณะ
คลำ้ยกนั แต่แนวคิดควำมเป็นพลเมืองจะมีควำมลุ่มลึกมำกกว่ำ เช่ือมโยงไปถึงแนวคิดของพวกสำ
ธำรณนิยมท่ีเนน้บทบำทควำมเป็นพลเมือง (Civic Republicanism) โดยมีควำมคิดเร่ืองควำมเป็น
พลเมือง (Citizenship) และควำมคิดเร่ืองกำรเมืองคือคุณธรรม (Civic Virtue) เป็นหลกั ตำมแนวคิด
เร่ืองควำมเป็นพลเมืองนั้น สมำชิกของระบอบประชำธิปไตยตอ้งมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็น
พลเมืองของตน พลเมืองเป็นผูท่ี้มีศกัด์ิศรี มีควำมเท่ำเทียมกบัผูอ่ื้น พลเมืองเป็นผูท่ี้ไม่ปรำรถนำจะ
ไปครอบง ำใคร แต่ก็ไม่ตอ้งกำรใหใ้ครมำบงกำรหรืออุปถมัภค์  ้ำจุน 
 “Government should not be run like business; it should be run like a Democracy” 
ประโยคดงักล่ำวน้ี คือขอ้โตแ้ยง้หลกัของ Denhardt & Denhardt (2007, p. 1) ท่ีไดพ้ยำยำมเสนอ
แนวคิด New Public Service (NPS) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บอิทธิพลมำจำกแนวคิดกำรบริหำรรัฐกิจ
ของ Dwight Waldo และแนวคิดทำงกำรเมืองของ Sheldon Walin อนัเป็นแนวทำงกำรบริหำรท่ีเนน้
ค่ำนิยมประชำธิปไตย (เสำวลกัษณ์  สุขวิรัช, 2549, น. 654) ว่ำ ภำครัฐมีส่วนในกำรเสริมสร้ำง
ประชำธิปไตย โดยบริกำรพลเมืองในฐำนะของเจำ้ของทรัพยำกร ไม่ใช่ในฐำนะลูกคำ้ โดยกำรฟัง
เสียงพลเมืองและให้บริกำรมำกกว่ำบอกกล่ำวแนวทำงท่ีวำงไวก่้อนแล้วแก่พลเมือง (Listening 
More Telling, Serving More Steering) เช่นเดียวกบั Bouckaert, Van de Walle, Maddens and 
Kamper (2002, p. 42) ท่ีเห็นวำ่ ประชำชนควรจะมีบทบำทมำกกวำ่กำรเป็นลูกคำ้ตำมแนวคิดทำง
ธุรกิจ และยงัไม่นิยมให้ภำครัฐจดัสถำนะเพียงแค่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดว้ย โดยพลเมืองจะมองขำ้ม
ผลประโยชน์ของตวัเอง ไปสู่ผลประโยชน์ของสำธำรณะ มีทศันคติท่ีมีกำรณ์ไกล กำรตระหนกัถึง
ส่วนรวม (Sandel, 1996)  

นกัทฤษฎีทำงดำ้นควำมเป็นพลเมือง ชุมชนและประชำสังคม แนวคิดทฤษฎีองคก์ำรท่ีอำศยั
หลกัมนุษยนิยม แนวคิดรัฐประศำสนศำสตร์ในควำมหมำยใหม่ (New Public Administration) รวม
ไปถึงปรัชญำหลงัสมยัใหม่ ไดร่้วมพฒันำแนวคิด NPS โดยเสนอกรอบในกำรบริหำรภำครัฐไว ้
(Denharht & Denharht, 2007, pp. 42-43) ดงัน้ี  
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1)  Serve Citizens, Not Customers หมำยถึง เจำ้หน้ำท่ีรัฐไม่ไดมี้หน้ำท่ีเพียง
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ (Customers) แต่ยงัตอ้งให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงควำม
ไวว้ำงใจ และควำมร่วมมือ กบัพลเมือง และระหวำ่งพลเมืองดว้ยกนัเอง   

2)  Seek the Public Interest หมำยถึง เจำ้หน้ำท่ีรัฐตอ้งมีควำมทุ่มเทเพื่อสร้ำง
แนวคิดประโยชน์สำธำรณะร่วมกนั โดยมีจุดมุ่งหมำยไม่ใช่หำวิธีกำรเร็วท่ีสุดในกำรบริกำรแต่ละ
บุคคล แต่ยงัตอ้งสร้ำงค่ำนิยมร่วมของผลประโยชน์และควำมรับผดิชอบดว้ย   

3)  Value Citizenship over Entrepreneurship หมำยถึง ผลประโยชน์ของสำธำรณะ
จะได้ผลดีกว่ำหำกอำศัยเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและพลเมืองท่ีมีควำมทุ่มเทต่อสังคมมำกกว่ำกำรให้รัฐ
ด ำเนินกำรเพียงฝ่ำยเดียวรำวกบัวำ่เงินสำธำรณะเป็นของพวกเขำ (องคก์รภำครัฐ)   

4)  Think Strategically, Act Democratically หมำยถึง นโยบำยและควำมจ ำเป็น
ทำงสำธำรณะต่ำงๆ จะมีประสิทธิภำพสูงสุด พร้อมทั้งตรวจสอบไดน้ั้น เป็นผลมำจำกกำรขบัเคล่ือน
ของควำมพยำยำมร่วมกนัและกระบวนกำรควำมร่วมมือกนั   

5)  Recognize that Accountability Isn’t Simple หมำยถึง เจำ้หนำ้ท่ีรัฐควรให้
ควำมใส่ใจกฎหมำย รัฐธรรมนูญ ค่ำนิยมชุมชน บรรทดัฐำนทำงกำรเมือง มำตรฐำนวิชำชีพ และ
ผลประโยชน์ของพลเมือง มำกกวำ่ทำงกำรตลำด   

6)  Serve Rather than Steer หมำยถึง ควำมส ำคญัในกำรมีค่ำนิยมควำมเป็นผูน้ ำ
ร่วมกนัของเจำ้หนำ้ท่ีรัฐมีเพิ่มมำกข้ึนเร่ือย ๆ ในกำรช่วยใหพ้ลเมืองสำมำรถคนห้ำผลประโยชน์ของ
พวกเขำร่วมกนั มำกกวำ่กำรควบคุมหรือช้ีทำงใหม่ ๆ และ  

7)  Value People, Not Just Productivity หมำยถึง องคก์รภำครัฐและเครือข่ำยซ่ึง
ท ำงำนร่วมกนัมีแนวโนม้ท่ีจะประสบผลส ำเร็จในระยะยำวหำกพวกเขำด ำเนินกำรผำ่นกระบวนกำร
ของควำมร่วมมือกันและแบ่งปันภำวะควำมเป็นผู ้น ำบนพื้นฐำนของกำรเคำรพกันและกัน 
นอกจำกน้ี Migdal (1988, p. 213) ช้ีวำ่ ผูน้  ำขององคก์รภำครัฐสำมำรถผลกัดนัรูปแบบกำรบริหำรใน
องค์กรไดด้้วยควำมเป็นผูน้ ำ (Leadership) อนัถือเป็นเง่ือนไขส ำคญัของกำรสร้ำงองค์กรรัฐให้
เขม้แขง็ 
 

2.5  ความเป็นพลเมอืงในต่างประเทศ (อเมริกา, องักฤษ, อติาล)ี 
 
องค์ควำมรู้ด้ำนควำมเป็นพลเมืองมีควำมเ ก่ียวข้องกับทั้ งระบอบกำรปกคอรอง

ประชำธิปไตย และสิทธิพื้นฐำนของควำมเป็นมนุษย ์ท ำให้ลกัษณะขององค์ควำมรู้น้ีมีควำมเป็น
นำมธรรมสูง ทั้งยงัมีควำมหลำกหลำยในแต่ละบริบทของสังคม ในกำรศึกษำจึงตอ้งพยำยำมสร้ำง
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กรอบใหช้ดัเจน ผูว้จิยัจึงไดสื้บคน้กำรศึกษำเก่ียวกบัควำมเป็นพลเมืองในต่ำงประเทศ เพื่อน ำมำเป็น
ส่วนหน่ึงของพื้นฐำนกรอบในกำรศึกษำน้ี  จำกกำรสืบคน้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกประเทศท่ีเป็นแบบอย่ำง
และมีอิทธิพลต่อระบอบกำรปกครองของโลกในปัจจุบนั  2 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกำ และส
หรำชอำณำจกัร ซ่ึงนอกจำกน้ี ยงัพบผลกำรศึกษำควำมเป็นพลเมืองของอิตำลี ท่ีมีประโยชน์อย่ำง
มำกต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำของงำนวจิยัน้ี 
 คุณภำพของพลเมืองมีกำรตระหนกัถึงอย่ำงแพร่หลำยทั้งในสหรัฐและสหรำชอำณำจกัร 
ผลกำรศึกษำท่ีเห็นไดช้ดัคือ ผลกำรศึกษำของ Pamela Johnston Conover, Ivor M. Crewe และ 
Donald D. Searing (1991: pp. 800-832) ซ่ึงไดศึ้กษำ The Nature of Citizenship in the United States 
and Great Britain: Empirical Comments on Theoretical Themes โดยวิธีโฟกสักรุ๊ป (Focusing 
Group) จำกพลเมืองของทั้งสองประเทศ ซ่ึงมีกำรวำงกรอบส ำคญัไว ้3 ส่วน คือ เร่ืองสิทธิ หน้ำท่ี
และอตัลกัษณ์ของพลเมือง ผลกำรศึกษำโดยรวมของควำมเป็นพลเมืองของพลเมือง มีควำมซบัซ้อน 
กฎหมำยต่ำงๆท่ีถูกก ำหนดโดยพลเมืองมีลกัษณะของกำรผสมผสำนระหว่ำงหลกัเสรีนิยมและ
ควำมสัมพนัธ์เชิงอ ำนำจแบบชุมชนในลกัษณะท่ีนกัรัฐศำสตร์ไม่คำดคิด ผูว้ิจยัไดส้รุปผลกำรศึกษำ
ตำมกรอบดงักล่ำว 3 ส่วน ดงัน้ี 

1)  สิทธิของพลเมือง (Rights of Citizens) กลุ่มผูศึ้กษำไดใ้ชแ้นวทำงกำรศึกษำ
ของ T.H. Marshall (1977) นกัรัฐศำสตร์ ซ่ึงอธิบำยวำ่ สิทธิของพลเมืองแบ่งออกเป็น Civil Rights, 
Political Rights, and Social Rights ผลกำรศึกษำพบวำ่ ผูใ้ห้ขอ้มูลชำวอเมริกนัและบริติชอธิบำยถึง
สิทธิแต่ละดำ้นแตกต่ำงกนั คือ 

(1)  ชำวอเมริกนั เน้นสิทธิของพลเมืองไปท่ี Civil Rights คือ สิทธิของกำร
แสดงควำมคิดเห็น (Freedom of Speech), สิทธิของกำรนบัถือศำสนำ และสิทธิของกำรเคล่ือนยำ้ย 
เป็นตน้ สิทธิเหล่ำน้ี กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสำมำรถตอบค ำถำมได้ทนัทีว่ำ สิทธิของพลเมืองอเมริกนัมี
อะไรบำ้ง 

(2)  ชำวบริติช เน้นสิทธิของพลเมืองไปท่ี Social Rights โดยอธิบำยว่ำ 
พื้นฐำนของควำมผำสุกทั้งมวล คือ ควรจะมีหลงัคำคลุมหวั (ท่ีอยู่อำศยั-ผูว้ิจยั) อำหำรส ำหรับปำก
ทอ้ง เส้ือผำ้ และกำรศึกษำส ำหรับเด็กๆ ของพวกเขำ 

กลุ่มผูศึ้กษำได้สรุปว่ำ กำรเน้นสิทธิของพลเมืองท่ีแตกต่ำงกันเป็นผลมำจำก
ประวัติศำสตร์และวฒันธรรมทำงกำรเมืองของแต่ละประเทศ ในสหรัฐอเมริกำ กฎหมำย
รัฐธรรมนูญ (Bill of Rights) ท ำให้เม่ือไรก็ตำมท่ีพลเมืองตระหนกัถึงสิทธิพวกเขำจะค ำนึงถึง Civil 
Rights เป็นอนัดบัแรก สิทธิซ่ึงมีควำมจ ำเป็นต่อควำมเป็นอิสระและปัจกเจกชน ขณะท่ีกำรเนน้ถึง 
Social Rights ของสหรำชอำณำจกัร เป็นผลมำจำกกฎหมำยท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรนอ้ยมำก แนวคิด
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ของพลเมืององักฤษจึงเป็นผลมำจำกควำมรู้สึก (Sense) ซ่ึงสะสมมำหลำยศตวรรษ เนน้ไปถึงควำม
รับผิดชอบของชุมชนและกำรแบ่งสรรทรัพยำกรบนควำมจ ำเป็นพื้นฐำน ขณะท่ีแนวคิดท่ีเป็น
พื้นฐำนกำรเนน้ถึงสิทธิดงักล่ำวคือ สหรัฐถูกครอบง ำดว้ยแนวคิดเสรีนิยม ขณะท่ีในสหรำชอำณำจกัร
ถูกครอบง ำดว้ยแนวคิด Communitarian 

2)  หนำ้ท่ีของพลเมือง (The Duties of Citizens) 
หน้ำท่ีของพลเมืองเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐำนสิทธิของพลเมือง 

กล่ำวคือ ในสหรัฐอเมริกำ หน้ำท่ีของพลเมืองยงัถูกครอบคลุมด้วยแนวคิดเสรีนิยม ซ่ึงเน้นไปท่ี 
Political Responsibilities หนำ้ท่ีของกำรจ่ำยภำษี หนำ้ท่ีของกำรปกป้องประเทศชำติและหนำ้ท่ีของ
กำรเลือกตั้ง ขณะท่ีในสหรำชอำณำจกัร หน้ำท่ีของพลเมืองเน้นไปท่ีกำรเช่ือฟังกฎหมำย และกำร
เช่ือฟังบรรทดัฐำนของสังคม (Community Norm) 

3)  อตัลกัษณ์ของพลเมือง (Citizen Identities)  
อตัลกัษณ์ของพลเมือง ข้ึนอยูก่บัอตัลกัษณ์ทำงกำรเมือง ซ่ึงกลุ่มผูศึ้กษำอำ้งถึงใน

ผลงำนของนกัวิชำกำรตั้งแต่สมยั Tocqueville (1969) and Huntington (1981) ซ่ึงอธิบำยอย่ำงสรุปว่ำ  
หลกัควำมเช่ือของอเมริกนั (American Creed) เหมือนกบัอิสรภำพ ปัจเจกชนนิยม(Individualism) 
รัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ประชำธิปไตย และควำมเสมอภำคทำงสังคมนิยม (Social 
Egalitarianism) เหล่ำน้ีแสดงบทบำทส ำคญัในกำรนิยำมถึงอตัลกัษณ์ของอเมริกนั ขณะท่ีหลำยๆ
ประเทศ รวมถึงสหรำชอำณำจกัร อตัลกัษณ์ของชนชำติ ถูกอธิบำยในฐำนะของควำมมีชีวิต อนัเป็น
รำกฐำนแห่งควำมรักในแผน่ดิน พื้นฐำนของวฒันธรรม หรือประเพณีท่ีถูกทนุถนอม 

ทั้งน้ีกลุ่มผูศึ้กษำได้สัมภำษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลว่ำ กำรเป็นอเมริกนัหมำยถึงอะไร 
และอะไรท ำให้เขำรู้สึกว่ำเขำเป็นอเมริกัน และถำมค ำถำมลักษณะเดียวกันน้ีกับชำวบริติช ผล
กำรศึกษำช้ีวำ่ ชำวอเมริกนัเห็นวำ่ อิสรภำพ กำรเป็นอเมริกนัคือกำรเป็นอิสระ (กำรพูดแสดงควำม
คิดเห็น  กำรต่อสู้เพื่ออิสรภำพของตน) กำรเป็นอเมริกนัคือทำงเลือกในกำรเป็นตวัของตวัเอง (เช่น
กำรควบคุมเป้ำหมำยของตนเอง) ดงัค ำวำ่ ในฐำนะอเมริกนั คุณเกิดมำพร้อมกบัสิทธิ (As an American 
You’re Born with Rights) อเมริกนัอธิบำยถึงอตัลกัษณ์ดว้ยกำรสร้ำงสิทธิส่วนบุคคล (Private 
Lives) ซ่ึงจะสร้ำงและอ ำนวยแก่สิทธิสำธำรณะเป็นล ำดบัต่อไป ขณะท่ีอตัลกัษณ์ของบริติช (กำร
เป็นบริติช) คือ ควำมรู้สึกภำคภูมิใจของกำรเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของประเทศ  กำรเขำ้ใจถึงควำม
โหดเห้ียม กำรเน้นไปท่ีหน้ำท่ีของพลเมือง กำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลและจดักำรสินคำ้สำธำรณะ 
นอกจำกน้ีกำรเป็นบริติช ยงัอยูที่ทศันคติ ควำมรู้สึก และส ำนึกของควำมเป็นเจำ้ของ ซ่ึงเม่ือถำมถึง
วำ่ ควำมรู้สึกหรือส ำนึกของควำมเป็นเจำ้ของมำจำกไหน ซ่ึงแน่นอนวำ่ไม่ไดม้ำจำกตวับทกฎหมำย
นั้น กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลอธิบำยวำ่ มนัเกิดข้ึนอย่ำงช้ำๆ และเป็นไปโดยธรรมชำติ ตั้งแต่บรรพบุรุษและ
ระยะเวลำของกำรด ำรงชีพในสหรำชอำณำจกัรท่ียำวนำน 
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ขอ้สรุปของ Conover, Crewe and Searing (1991) อธิบำยวำ่ ส่ิงจ ำเป็นท่ีเรำตอ้งรู้
มำกกว่ำธรรมชำติของควำมเป็นพลเมืองกำรผสมผสำนของทั้งสองแนวคิด เช่นว่ำ พลเมืองส่วน
ใหญ่ของสังคมเสรีนิยม มกัจะค ำนึงถึงควำมเป็นพลเมืองในระดบัชำติ แต่เม่ือไรก็ตำมท่ีกล่ำวถึง
ชุมชน พวกเขำจะเร่ิมแสดงกิริยำและอธิบำยคลำ้ยกบั Communitarian มำก ถึงแมว้ำ่พวกเขำจะไม่ใช่
พลเมืองในแบบ Communitarian ทั้งหมด นัน่แสดงให้เห็นวำ่ พวกเขำเขำ้มีส่วนร่วมในชุมชนและ
กิจกรรมทำงกำรเมือง แต่ด้วยเหตุผลเพื่อส่วนตวัมำกกว่ำแรงจูงใจของสำธำรณะ นัยยะส ำหรับ
กำรศึกษำประชำธิปไตยแบบพลเมือง (Democratic Citizenship) น้ี คือ มีควำมเป็นไปไดท่ี้จุดดีและ
ประโยชน์ของ Communitarian เป็นพื้นฐำนในสังคมเสรีนิยม นอกจำกน้ีอำจสรุปไดอี้กประกำรว่ำ 
ดว้ยควำมหลำกหลำยของชนชำติของอเมริกำ ท ำให้กลำยเป็นสังคมของคนแปลกหนำ้ ท ำให้เขำ้ใจ
ไดว้่ำ กำรแสดงบทบำทของคนหน่ึงคนอยู่ในบริบทของเสรีนิยม  ในทำงตรงกนัขำ้ม สังคมท่ีมีแต่
เพื่อนหรือเครือญำติของสหรำชอำณำจกัร ท ำให้เขำ้ใจไดว้ำ่มีแนวควำมคิดของควำมเป็นชุมชนอยู ่
แต่ถึงอยำ่งไรก็ตำม ในสังคมประชำธิปไตยกำรเมืองแบบเสรีนิยมไม่ใช่ทั้งสังคมของคนแปลกหนำ้
หรือสังคมของเพื่อนอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง แต่สังคมประชำธิปไตยกำรเมืองแบบเสรีนิยม พลเมืองต่ำงมี
กำรเอ้ือต่อกำรพฒันำลกัษณะควำมเป็นพลเมืองทั้งทำงเสรีนิยมและ Communitarian 

นอกจำกผลกำรศึกษำขำ้งตน้แลว้ หนงัสือ Politics for People: Finding a Responsible 
Public Voice ของ Mathews and others (1999) ท่ีย  ้ำให้เห็นพฒันำกำรของควำมเป็นพลเมือง
สหรัฐอเมริกำได้ชดัข้ึนอีกว่ำ ในอดีต อเมริกำมีโครงสร้ำงควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมระหว่ำงรัฐกบั
ประชำชนในแนวด่ิง โดยมีรัฐบำลกลำงเป็นผูด้  ำเนินกำรต่ำงๆให้กบัประชำชนทั้งหมด ตั้งแต่ กำร
แกปั้ญหำผูย้ำกไร้ ผูด้อ้ยโอกำส กำรคุม้ครองคนผิวด ำ ควำมยำกจน ท ำให้ทุกคนถูกจ ำกดัสิทธิ และ
ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกนัในเร่ืองต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรถูกบงัคบัให้นัง่รถประจ ำทำง 
เพียงเพรำะเช่ือว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมกนัทำงสังคม กำรท่ีตอ้งจ่ำยภำษีมำกข้ึน เพื่อให้รัฐ
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆให้ ผลท่ีตำมมำคือ คนอเมริกันส่วนใหญ่มีควำมเห็นแก่ตัว ฝักใฝ่
ประโยชน์ส่วนตน เฉพำะส่วน หลงใหลแต่ควำมสุขสบำยและผลประโยชน์ทำงวตัถุ ขำดควำมรู้สึก
เป็นเจำ้ของร่วมกนั ขำดควำมรู้สึกในกำรปกครองร่วมกนัท ำให้เกิดวิกฤตมำกมำย ภำยหลงั ค.ศ. 
1976 แนวคิดสำธำรณรัฐท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วมและควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมของพลเมือง (Civil 
Republicanism) จึงเกิดข้ึน ซ่ึงในสมยัประธำนำธิบดีคำร์เตอร์เห็นวำ่ “รัฐบำลกลำง (วอชิงตนั) ตอ้ง
ลดบทบำทและหน้ำท่ีลงให้มลรัฐและเอกชนและทอ้งถ่ินเขำ้มำท ำกำรแทนรัฐบำลกลำงมำกข้ึน” 
ตั้ งแต่นั่นมำ ผ่ำนยุคสมัยของประธำนำธิบดีเรแกน ประธำนำธิบดีบุช และกระทั่งสมัย
ประธำนำธิบดีคลินตนั ไดท้  ำให้รัฐบำลกลำงลดลงบทบำทลง ประกอบกบัสถำบนักำรศึกษำหรือ
ชุมชนไดป้ลูกฝังให้คนอเมริกนัตระหนกัถึงหน้ำท่ีและศกัด์ิศรีของกำรเป็นพลเมืองมำกข้ึน ท ำให้
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แนวคิดสำธำรณรัฐ (the Republic) ท่ีเนน้กำรปกครองตนเองและควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวมของ
พลเมือง ผนวกกบัควำมคิด “เสรีนิยม-ปัจเจกชน” ไดส้ร้ำงระบบหรือกลไก กติกำและค่ำนิยมเพื่อให้
บุคคลท่ีเป็นปัจเจกชน ไดมี้โอกำสแสวงหำควำมสุข เสรีภำพและประโยชน์ของตนเองมำกท่ีสุด ได้
กลำยมำเป็นควำมคิดช้ีน ำในกำรปกครองระบอบ “ประชำธิปไตย” ของอเมริกำในท่ีสุด หวัใจของ
ระบบสำธำรณรัฐอยู่ท่ีกำรมีเสรีภำพท่ีจะปกครองตนเอง  พลเมืองมีควำมรัก ภำคภูมิใจ ห่วงใย
สำธำรณะเป็นท่ีตั้ง ทั้งยงัรู้สึกเป็นเจำ้ของส่วนรวม และสิทธิ หนำ้ท่ีของตนในกำรปกครอง  

ตวัอย่ำงควำมเป็นพลเมืองในอีกประเทศหน่ึง คือ ควำมเป็นพลเมืองของคนอิตำ
เลียน ซ่ึงเป็นผลกำรศึกษำของ Putnam (1993) ในหนังสือ Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Modern Italy ซ่ึงได้ช้ีว่ำ ควำมป็นพลเมือง ปรำกฎในพฤติกรรมทำงสังคมและ
กำรเมืองระหว่ำงคนทัว่ไปกบัคนท่ีอยู่ในชนชั้น ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมืองหรือผูน้ ำชุมชนภำยใต้
โครงสร้ำงควำมสัมพนัธ์เชิงอ ำนำจและกำรพึ่งพำอำศยัซ่ึงกนัและกนัแบบแนวรำบ (Horizontal) 
มำกกว่ำแนวด่ิง (Vertical) ควำมสัมพนัธ์เช่นน้ีท ำให้ทุกคนมีควำมรู้สึก มีทศันคติ นิสัยในกำรให้
ควำมสนใจ ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตดัสินใจเพื่อประโยชน์ร่วมกนั ติดต่อสัมพนัธ์กนัโดยไม่มีใครมี
อ ำนำจหรืออิทธิพลมำกกวำ่กนั เตม็ไปดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ควำมไวว้ำงใจ ไม่มีควำมแตกต่ำงเร่ืองชนชั้น 
 

2.6  ความเป็นพลเมอืงในประเทศไทย : ความเป็นไทยกบัความเป็นพลเมอืง 
 

เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจถึงลกัษณะของพลเมืองไทยตั้งแต่ล ำดบัพฒันำกำรในอดีตจนปัจจุบนั  
ผูว้ิจยัจึงไดสื้บคน้ ลกัษณะบำงประกำรของพลเมืองไทย  ดว้ยกำรศึกษำจำกลกัษณะของคนไทยท่ี
เก่ียวข้องกบักำรปฏิสัมพนัธ์หรือมีควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงผูป้กครองกบัผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครอง และ
ระหวำ่งผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครองดว้ยกนัเอง ซ่ึงผูศึ้กษำท่ำนอ่ืนๆ อำจเรียกสถำนะของผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครอง
วำ่ พลเมือง ประชำชน รำษฎร ชำวสยำม หรือไพร่  โดยในกำรอธิบำยจะเร่ิมตั้งแต่ท่ีมีกำรบนัทึกไว้
ในอดีต อำทิ จดหมำยเหตุลำลูแบร์  ขอ้ก ำหนดหรือคู่มือเก่ียวกบัอุดมกำรณ์ของชำติ ผลกำรศึกษำ 
รวมถึงผลวจิยัท่ีเป็นปัจจุบนั ซ่ึงอำจมีลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกแลว้มีควำมเก่ียวขอ้งหรือส่งผล
ต่อควำมเป็นพลเมืองไทยในปัจจุบนัดว้ย 
 เร่ิมตน้จำก บนัทึกของลำลูแบร์ ท่ีไดอ้ธิบำยถึงลกัษณะของผูไ้ม่ใช่ผูป้กครอง โดยเรียกเขำ
เหล่ำนั้นว่ำ ชำวสยำม หรือชำวบ้ำนไทย ซ่ึงจำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเฉพำะในส่วนท่ี
กล่ำวถึงกำรปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงผูป้กครองกบัผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครอง ลำลูแบร์ ไดแ้บ่งประเภทของ
พลเมืองชำวสยำมในสมยันั้นไวว้ำ่ “ถำ้จะแบ่งประเภทพลเมืองในกรุงสยำมท่ีผิดกนัก็มี 3 ชั้นเท่ำนั้น 
คือ 1) เจำ้ 2) ไพร่พล 3) ทำส ด้วยขุนนำงก็ไม่ใช่ใครอ่ืน นอกจำกสักแต่ว่ำรำษฎรท่ีรับต ำแหน่ง
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รำชกำร ... ผิดจำกรำษฎรสำมญัท่ีเป็นไพร่ มกัเห็นเท่ียวเดินทอ้กแทก้อยูต่ำมตลำด (ลำลูแบร์, 2505,
น. 21-22)” 

บนัทึกของลำลูแบร์ มีประเด็นท่ีน่ำสนใจใน 2 มิติ คือ 1) กำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งผูป้กครอง
กบัผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครอง และ 2) กำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครองดว้ยกนัเอง โดยลำลูแบร์
ไดอ้ธิบำยไวด้งัน้ี 

1)  กำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งผูป้กครองกบัผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครอง  
ดว้ยควำมท่ีในช่วงระยะเวลำของกำรบนัทึกของลำลูแบร์เป็นช่วงของกำรปกครอง

ในระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย ์ท ำให้มีขอ้ควำมบำงส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถำบนัพระมหำกษตัริย ์
ทั้งน้ี เน่ืองจำกผูว้ิจยัพยำยำมแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของผูป้กครองท่ีเกิดข้ึนในหลำยระดบั จนมี
ควำมเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครอง จึงเร่ิมตน้ดว้ยลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูป้กครองระดบั
พระมหำกษตัริย ์และผูป้กครองระดบัเจำ้ขุนมูลนำย ซ่ึง ลำลูแบร์ อธิบำยถึงควำมสัมพนัธ์น้ีในตอน
หน่ึงท่ีน่ำสนใจวำ่ 
 

มีควำมเคำรพต่อกษตัริยส์ยำมอย่ำงแปลก เม่ือสมเด็จพระมหำกษตัริย ์ทรงพระ
กรุณำโปรดเกลำ้ใหมี้กำรจบัชำ้งใหอ้คัรรำชฑูตพิเศษของรำชำ (ฝร่ังเศล) มีขุนนำง 
12 ท่ำน มำถึงเพนียดก่อนเสด็จพระรำชด ำเนินถึง ต่ำงนัง่ขนสมำธิกบัพื้น ณ หนำ้ท่ี
ประทบัพระพุทธเจ้ำอยู่หัวผูเ้ป็นเจ้ำนำยของตน ผินหน้ำไปดูทำงเพนียดอย่ำง
ส ำเริง แต่พอได้ยินเสียงขบวนเสด็จ...ต่ำงลงหมอบรำบเข่ำและศอกจรดดินผิน
หน้ำ.. .หมอบรำบผินหน้ำสู่หน้ำพระท่ีนั่งหันหลังให้เพนียด...ก ำลังจับช้ำง
ฉุกละหุกสนุกสนำนอยู่นั้น ขุนนำงเหล่ำนั้นไม่มีกระดิกกระเด้ียหันหน้ำไปดูกบั
เขำ้บำ้ง ส ำแดงไม่มีอำกำรต่ืนเตน้อย่ำงอยำกดูอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเลย (ลำลูแบร์, 
2505, น.190-191)  

 
นอกจำกน้ี ย ังมีข้อควำมตอนหน่ึงท่ีอธิบำยถึงลักษณะกำรส่ือสำรระหว่ำง

ผูป้กครองระดบัพระมหำกษตัริย ์และผูป้กครองระดบัเจำ้ขนุมูลนำย ดว้ยวำ่  
 

ชำวสยำมพอใจท่ีจะสงบปำก เม่ือในพระบรมมหำรำชวงัพระเจำ้จอมกรุงสยำม
พระองคน้ี์ แมแ้ต่ขำ้รำชกำรผูห้ลกัผูใ้หญ่ก็ไม่เวน้กำรสงบปำก แผกกวำ่ขำ้รำชกำร
ผูน้้อยเลย ควำมปรำรถนำท่ีจะพูดจำ  ไม่เคยสะเทือนใจชำวสยำมให้พูดจำคดีใด 
บรรดำอำจจะไม่เป็นท่ีพอใจของผูท่ี้จะสดบัวำจำนั้นได ้ กำรขอ้น้ีก็จ  ำเป็นท่ีชำว
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สยำมตอ้งเขำ้ใจเสียให้ดีก่อนวำ่ ท่ำนคงจะทรำบควำมจริงของสรรพส่ิงใดๆ ท่ีจะ
พูดมำก่อนแล้ว ผู ้พูดจึงจะออกปำกพูดส่ิงนั้ นๆ ไม่ให้เป็นข้อขัดคอคัดค้ำน
ควำมเห็นได ้ชำวสยำมเป็นไม่ขอพูดหรือออกท่ำอยำ่งไร บรรดำจะเป็นผลปรำกฎ
วำ่ประหน่ึงเป็นกำรสั่งสอนท่ำน แมส้รรพส่ิงใดอนัเป็นกำรในบำ้นเมืองของชำว
สยำมเอง มำตรว่ำท่ำนก็เป็นแขกต่ำงดำ้วเพิ่งมำสู่สยำมประเทศ (ลำลูแบร์, 2505, 
น. 234-235) 

 
ขอ้ควำมขำ้งตน้ท ำให้เห็นไดว้ำ่ ชำวสยำม ท่ีเป็นแมแ้ต่ผูป้กครองระดบัขำ้รำชกำร

ทั้งใหญ่น้อย ต่ำงไม่พึงท่ีจะกล่ำว หรือแสดงควำมเห็นในเชิงท่ีจะท ำให้ผูอ่ื้นไม่พอใจ หรือเกิด
ขดัแยง้ในภำยหลงั มิหน ำซ ้ ำ ชำวสยำม ยงัมกัจะอนุมำณไปแลว้ว่ำ ผูป้กครองระดบัสูงกว่ำน่ำจะ
ทรำบเร่ืองรำวแมเ้หตุกำรณ์บำ้นเมืองทุกๆส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูก่่อนแลว้ ลกัษณะดงักล่ำวน้ี เห็นจะไดช้ดั
ว่ำ พลเมืองหรือท่ีถูกเรียกว่ำ ชำวสยำม ในสมัยนั้ น มีลักษณะเพิกเฉยต่อกำรงำนบ้ำนเมือง 
นอกจำกน้ี ในลกัษณะกำรส่ือสำรอ่ืนๆ อำทิ ภำษำ กำรรับรู้ขอ้มูล และท่ีรวมไปถึงควำมรู้สึกของกำร
ส่ือสำรระหวำ่งควำมสัมพนัธ์นั้น ลำลูแบร์ ไดบ้นัทึกไวอ้ยำ่งน่ำสนใจวำ่  
 

ในภำษำสยำมสำมำรถจะแสดงควำมยกย่องหรือหม่ินประมำทได้ใน
ตวัเองเป็นหลำยชั้นหลำยชนิด ค ำหน่ึงส ำหรับมูลนำยพูดกบับ่ำวทำส  อีกค ำหน่ึง
ส ำหรับบ่ำวทำสพูดกบัเจำ้ขุนมูลนำย ค ำอ่ืนอีกส ำหรับรำษฎรสำมญัร ่ ำเรียนต่อขุน
นำงผูใ้หญ่...ค  ำเรียนต่อขุนนำงผูใ้หญ่กบัผูน้้อยก็แปลกกนั (ลำลูแบร์, 2505, น. 
237) 

มีธรรมเนียมแปลกประหลำด น่ำสังเกตมำกท่ีไม่อนุญำตให้อำณำประชำ
สยำมถำมข่ำวอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงต่อคนท่ีต ่ำศกัด์ิหรือสูงศกัด์ิกวำ่ผูถ้ำมเก่ียวขอ้งดว้ย 
พระอำกำรพระมหำกษตัริยท์รงพระส ำรำญอยู่ หรือทรงพระประชวรโรคำพำธ
อยำ่งใด ประกำรหน่ึง กำรถำมนั้นเป็นโทษร้ำยแก่ตนอย่ำงไร อนัหน่ึงท่ีกลำ้หำญ
เสือกเขำ้ไปสอดสืบใกลชิ้ดถึงประองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ตอ้งประหยดัใจท่ีจะเป็นผูไ้ด้
ยินได้ฟัง พระอำกำรไม่น้อยกว่ำกำรท่ีจ ำเป็น  จะตอ้งระวงัตวัคอยถอยออกห่ำง
พระองคผ์ูเ้ป็นเจำ้ฉะนั้นเลย (ลำลูแบร์, 2505, น. 239-240) 

ด้วยเป็นเมืองท่ีไม่ว่ำใครต่ำงกลัวไม่กล้ำพูดกนัไปทั้งนั้น ควำมชอบท่ี
ฉลองพระเดชพระคุณรำชกำรอยำ่งส ำคญัท่ีสุดของคนสยำมนั้น ก็คือปิดปำก ไม่
กลำ้พดูเร่ืองกำรส่ิงใดๆ อนัเป็นไปในบำ้นเมืองของตน (ลำลูแบร์, 2505, น. 39) 
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สำมข้อควำมขำ้งต้น แสดงให้เห็นว่ำ มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงลกัษณะของกำร
ส่ือสำรท่ีใชร้ะหวำ่งบุคคล ทั้งระหวำ่งผูป้กครองกบัผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครอง และผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครองดว้ย
กนัเองในลกัษณะของธรรมเนียมท่ีสืบทอดปฏิบติั  นอกจำกน้ี จำกขอ้ควำม “น่ำสังเกตมำกท่ีไม่
อนุญำตให้อำณำประชำสยำมถำมข่ำวอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงต่อคนท่ีต ่ำศกัด์ิหรือสูงศกัด์ิกว่ำผูถ้ำม
เก่ียวขอ้งดว้ย” ยงัแสดงให้เห็นอีกวำ่ มีลกัษณะของกำรไม่อนุญำตแมแ้ต่กำรซกัถำมในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง หรือแมแ้ต่เหตุกำรณ์บำ้นเมือง ชำวสยำม ก็ยงัไม่กลำ้พดูดว้ยเช่นกนั 

นอกจำกน้ี ในดำ้นกำรปฏิสัมพนัธ์ของกำรแสดงออกท่ีเป็นท่ำทีท่ีมีต่อกนัระหวำ่ง
ผูป้ฏิสัมพนัธ์ ลำลูแบร์ ยงัไดบ้นัทึกไวด้ว้ยวำ่ 
 

ทำสหรือบ่ำวไหร่เวลำเขำ้มำหำเจำ้ขุนมูลนำย หรือรำษฎรสำมญัเขำ้มำหำ
ขุนนำงวำงน ้ ำหมอบคุกเข่ำเท้ำประสำนกัน ศรีษะก้ม มือพนมจรดๆ หน้ำผำก  
(ลำลูแบร์, 2505, น. 240) 

ถำ้มีชำวสยำมหลำยๆคนนัง่ชุมนุมอยูด่ว้ยกนั และมีขุนนำงอีกคนหน่ึงท่ีมี
ยศ บรรดำศักด์ิสูงกว่ำโผล่เข้ำมำท่ีนั่นโดยไม่ได้คำดหมำย เห็นบ่อยๆท่ีกิริยำ
อำหำรของคนท่ีนัง่ชุมชนอยูก่่อนแลว้ทั้งปวงนั้น เปล่ียนไปใหม่คนละท่ำกะวำงตวั
อยูแ่ต่เดิม  ดว้ยต่ำงคนต่ำงเขำ้ใจวำ่ต่อหนำ้ใครจะตอ้งวำงตวัสูงต ่ำเพียงใด ... และ
ถำ้ท ำผิดๆ ถูกๆ ต ่ำสูงในขบวนหน้ำท่ีคำรวะอย่ำงน้ี  อำจจะถูกลงโทษเฆ่ียนดว้ย
หวำย (ลำลูแบร์, 2505, น. 245) 

ใครเป็นผูใ้หญ่ก็อำจจะกดข่ีท ำแก่ผูน้้อยไดต้ำมอ ำเภอใจ  ลงโทษหรือยก
ย่องชุบเล้ียงตำมพอใจ และผูน้้อยก็ต้องอ่อนน้อมประจบประแจงจนสุดก ำลัง   
บำงทีก็เลยเป็นยยุงส่อเสียดใหเ้กิดแตกร้ำวกนัข้ึน...(ลำลูแบร์, 2505, น. 247) 

 
กล่ำวโดยสรุป ในประเด็นกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู ้ปกครองกับผู ้ท่ีไม่ใช่

ผูป้กครอง ทั้ งผูป้กครองระดับพระมหำกษัตริย์ ผูป้กครองระดับเจ้ำขุนมูลนำย และผูท่ี้ไม่ใช่
ผูป้กครอง ขอ้ควำมขำ้งตน้ท ำใหเ้ห็นไดว้ำ่ ชำวสยำม ท่ีเป็นแมแ้ต่ผูป้กครองระดบัขำ้รำชกำรทั้งใหญ่
น้อย ต่ำงไม่พึงท่ีจะกล่ำว หรือแสดงควำมเห็นในเชิงท่ีจะท ำให้ผูอ่ื้นไม่พอใจ หรือเกิดขดัแยง้ใน
ภำยหลงั มิหน ำซ ้ ำ ชำวสยำม ยงัมกัจะอนุมำณไปแลว้วำ่ ผูป้กครองระดบัสูงกวำ่น่ำจะทรำบเร่ืองรำว
แมเ้หตุกำรณ์บำ้นเมืองทุกๆส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูก่่อนแลว้ ลกัษณะดงักล่ำวน้ี เห็นจะไดช้ดัวำ่ พลเมืองหรือ
ท่ีถูกเรียกวำ่ ชำวสยำม ในสมยันั้น มีลกัษณะเพิกเฉยต่อกำรงำนบำ้นเมือง นอกจำกน้ี ในลกัษณะกำร
ส่ือสำรอ่ืนๆ อำทิ ภำษำ กำรรับรู้ข้อมูล และท่ีรวมไปถึงควำมรู้สึกของกำรส่ือสำรระหว่ำง
ควำมสัมพนัธ์นั้น ลำลูแบร์ ไดบ้นัทึกไวอ้ยำ่งน่ำสนใจวำ่  
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สำมข้อควำมขำ้งต้น แสดงให้เห็นว่ำ มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงลกัษณะของกำร
ส่ือสำรท่ีใชร้ะหวำ่งบุคคล ทั้งระหวำ่งผูป้กครองกบัผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครอง และผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครองดว้ย
กนัเองในลกัษณะของธรรมเนียมท่ีสืบทอดปฏิบติั  นอกจำกน้ี จำกขอ้ควำม “น่ำสังเกตมำกท่ีไม่
อนุญำตให้อำณำประชำสยำมถำมข่ำวอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงต่อคนท่ีต ่ำศกัด์ิหรือสูงศกัด์ิกว่ำผูถ้ำม
เก่ียวขอ้งดว้ย” ยงัแสดงให้เห็นอีกวำ่ มีลกัษณะของกำรไม่อนุญำตแมแ้ต่กำรซกัถำมในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงด้วย หรือแมแ้ต่เหตุกำรณ์บำ้นเมือง ชำวสยำม ก็ยงัไม่กล้ำพูดด้วยเช่นกนั อย่ำงไรก็ตำม พึง
ค ำนึงวำ่ ลกัษณะดงักล่ำว คงจะไม่น่ำแปลกใจมำกนกั เพรำะภำยใตบ้ริบทของสังคมในช่วงดงักล่ำว 
คงจะเป็นพฤติกรรมท่ีชำวไทยไดพ้บเห็น และพึงปฏิบติัตำมบริบทนั้นดว้ย 

2)  กำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งผูท่ี้ไม่ใช่ผูป้กครองดว้ยกนัเอง 
ลำลูแบร์ (2505) ไดบ้นัทึกไวถึ้งลกัษณะของชำวสยำม โดยเปรียบเทียบกบัชนชำติ

ฝร่ังเศลซ่ึงเป็นชนชำติตน ไวว้ำ่ 
 

ชำวสยำมให้ช่ือตวัเองวำ่ ไทย ฤๅคนเป็นอิสระแก่ตน เม่ือฉะน้ีไทยก็ทนงศกัด์ิยอ
ตวัเองไดถ้นดัวำ่ทรงนำมวำ่ ฟรำนส์ (คือช่ือชำติฝร่ังเศล) ดว้ยบรรพบุรุษของเรำ (ฝร่ังเศล) 
ถือเอำนำมน้ีมำเป็นช่ือชำติฝร่ังเศล เม่ือยำมฝร่ังเศลตกลงใจจะสลดัชำติคอลออกจำกอ ำนำจ 
ชำติโรมนั ก็แปลควำมตำมฟรำนส์ว่ำไทย ฤๅคนท่ีเป็นอิสระแก่ตนเหมือนกนั ในภำษำพะโค 
(มอญ) บอกว่ำ ค  ำวำ่ สยำมในภำษำพะโค แปลวำ่ คนท่ีเป็นอิสระแก่ตวั คือ เป็นไทยแก่ตวั 
(ลำลูแบร์, 2505, น. 23-24) 

ชำวสยำมมองตนเองในลกัษณะของคนท่ีเป็นอิสระแก่ตน แต่ในขณะเดียวกนัชำว
สยำมกลบัมกัช่ืนชอบในกำรอุปถมัภ์ กำรพึ่งพิง หรือแมแ้ต่กำรเป็นทำส ชำวบำ้นไทยท่ี
ตอ้งกำรพึ่งตวัเอง หยิ่งทรนงในศกัด์ิศรี ตอ้งกำรให้คนอ่ืนปฏิบติัอย่ำงเท่ำเทียมไม่ค่อยมี
ปรำกฎ  ตรงกันข้ำมชำวบ้ำนไทยมกัชอบให้คนมำอุปถัมภ์  มักชอบมีผูใ้หญ่ไวพ้ึ่ งพิง 
ชำวบำ้นไทยไม่ล ำบำกใจท่ีอยูใ่ตก้ำรอุปถมัภค์  ้ำชูของผูอ่ื้น (ลำลูแบร์, 2505, น. 25) 

 
สุภำษิตท่ีวำ่ ชำวสยำมท่ีเป็นไทยเต็มใจยอมขำยตวัเป็นทำสเพื่อจะไดกิ้นผลไมลู้ก

เดียวท่ีเรียกวำ่ทุเรียน ... ชำวสยำมออกค่อนจะอยำกเป็นทำส ขอแต่ให้ไดร่ื้นรมยส์ักชัว่แล่นก็ไม่ว่ำ
มำกกวำ่ไม่ตอ้งเป็นทำสแต่มิไดร่ื้นรมยเ์ลย อน่ึงเห็นไดแ้น่วำ่ ชำวสยำมกลวัตอ้งเป็นขอทำนมำกกวำ่
กลวัตอ้งตกเป็นทำส แต่ท่ีแทอ้ำ้ยกำรขอทำนมนัก็น่ำจะเดือนร้อนเท่ำกบัเป็นทำสอยู่จริงๆ แต่คน
สยำมมกัพอใจออกอุทำนวำจำ ว่ำตนศรัทธำในกำรอวยทำนเมตตำต่อสัตวเ์ดรฉำนมำก จนถึงออก
แรงช่วยเหลือ ถำ้ไปพบสัตวต์วัใดพิกำร เจบ็ป่วยทนทุกขอ์ยูใ่นทอ้งไร่ทอ้งนำ เออก็แต่ไฉนจึงเมตตำ
ต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนันอ้ยนกัเล่ำหนอ (ลำลูแบร์, 2505, น. 18-19) 
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ยิ่งไปกว่ำนั้น ลำลูแบร์ยงัเห็นว่ำ กำรท่ีถูกกดข่ีด้วยวิธีทำงใดทำงหน่ึง โดยท่ีชำว
สยำมไม่ขดัสู้ ก็อำจเพื่อว่ำ หำกถึงครำวของตน ก็อำจจะไดก้ดข่ี หรือกระท ำกำรเหนือกว่ำผูอ่ื้นได้
ดว้ย ดงัท่ีวำ่ 
 

ชำวสยำมฝึกสันดำนมำเสียจนเคยตวัแก่กำรพรรคน์ั้นมำแต่เยำวไ์ม่รู้ควำม  
อยำ่งธรรมเนียมเป็นขอ้ช่วยท ำให้เห็นกำรท่ีคนเหมือนกนัแต่สูงต ่ำเป็นชนิดผิดกนั
โดยควำมกดข่ีนั้นคอยร้ำยแรงแก่ตนนอ้งลงไดถ้นดั กวำ่ท่ีจะเอำมำใชก้ดข้ีแก่พวก
เรำ และยิง่เห็นร้ำยแรงนอ้ยลงอีก เม่ือนึกกระหยิม่วำ่ถึงครำวตวัมัง่ก็คงจะไดช่ื้นชม
กำรกดข่ีคนอ่ืนต่อไปอีกเช่นกนั (ลำลูแบร์, 2505, น. 246-247) 

ชำวสยำมไม่รู้จกัท่ึงอยำกรู้อยำกเห็นอะไร และไม่รู้จกัชมเชยอะไรเป็น
เสียเลย ยิ่งใครประพฤติต่อชำวสยำมอ่อนโยนอยำ่งสัมมำคำรวะ ละเป็นยิ่งก ำเริบ
ทะนงเยอ่หยิ่งใหญ่ และยอมจ๊อกแก่ใครท่ีประพฤติซ่ึงขงัแกลว้กลำ้ตึงตงัต่อ  และ
ชำวสยำมพอใจอวดดีอวดไวฉ้ลำด และกลบักลอกเหมือนคนทั้งปวงท่ีรู้สึกเกต
ควำมเห็นควำมอ่อนแอของตวัเอง (ลำลูแบร์, 2505, น. 14-15) 

 
เช่นเดียวกนั ในลกัษณะของกำรถือบรรทดัฐำนของสังคม ชำวสยำมยงัค ำนึงถึง

อยำ่งเคร่งครัดดว้ย “ชำวสยำมจะยึดถืออยำ่งธรรมเนียมท่ีเคยๆมำมิใครสลดัได ้(ลำลูแบร์, 2505, น.
14)” 

นอกจำก บนัทึกของลำลูแบร์แล้ว ยงัมีผลกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิสัมพนัธ์
ระหว่ำงรัฐกบัพลเมือง ท่ีถูกศึกษำในหวัขอ้ ควำมเป็นไทย ทั้งน้ีเพรำะ ควำมเป็นไทยนั้น เป็นเร่ือง
ของกำรจรรโลงโครงสร้ำงทำงกำรเมืองและโครงสร้ำงทำงสังคมซ่ึงสะทอ้นวิธีคิดและปฏิบติัของ
คนไทยได ้และยงัสะทอ้นภำพของสังคมและวฒันธรรมไทยอีกดว้ย (สำยชล สัตยำนุรักษ์, ม.ป.ป.) 

สำยชล สัตยำนุรักษ ์ (ม.ป.ป.) ไดศึ้กษำ “ควำมเป็นไทย” ซ่ึงเกิดข้ึนในบริบททำง
กำรเมืองท่ีมีกำรรวมศูนยอ์  ำนำจ และกลำยเป็นฐำนทำงอุดมกำรณ์ เขำไดมุ้่งศึกษำกำรนิยำมควำม
เป็นไทย โดยปัญญำชนกระแสหลกัจ ำนวนหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอย่ำงลึกซ้ึงต่อจินตภำพของสังคมและ
วฒันธรรม รวมทั้งปรำกฎกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ย สำยชล  สัตยำนุรักษ์ มุ่งศึกษำกำรนิยำมควำม
เป็นไทยจำกปัญญำชน ประกอบไปดว้ย ซ่ึงเขำเห็นว่ำ ควำมเป็นไทย ท่ีปัญญำชนเหล่ำน้ีนิยำมนั้น 
เกิดข้ึนเพียงเพื่อมุ่งตอบสนองต่อปัญหำทำงกำรเมืองท่ีชนชั้นน ำในแต่ละสมยัตอ้งเผชิญ พร้อมทั้งมุ่ง
ท ำให้ควำมเป็นไทยนั้น ช่วยในกำรจรรโลงโครงสร้ำงสังคมและกำรเมืองท่ีชนชั้นน ำตอ้งกำร โดย
ผำ่นกำรปลูกฝังใหส้ังคมรับรู้อยำ่งต่อเน่ือง  จนกระทัง่กลำยเป็นระบอบแห่งสัจจะ ท่ีมีอิทธิพลอยำ่ง
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สูงต่อวธีิคิดของคนไทย และยงัสร้ำง ควำมจริง อนัส ำคญัหลำยประกำรข้ึนมำในสังคมกำรเมืองไทย
ดว้ย  ทั้งน้ี สำยชล  สัตยำนุรักษ ์ไดแ้บ่งช่วงของกำรนิยำมควำมเป็นไทยท่ีพอจะสรุปได ้ดงัน้ี  

กำรสร้ำง “ควำมเป็นไทย” ในสมยัสมบูรณำญำสิทธิรำชย ์สืบเน่ืองจำกในขณะนั้น
เมืองไทยเผชิญกบัอำรยธรรมตะวนัตกท่ีเขำ้มำพร้อมกบัอ ำนำจท่ีเหนือกว่ำ ชนชั้นน ำของไทยได้
เลือกรับอำรยธรรมดงักล่ำว ขณะเดียวกนัก็รักษำส่วนใหญ่ของควำมเป็นไทยไว ้แต่ดว้ยกำรสร้ำง
ควำมหมำยใหม่แก่ส่วนประกอบต่ำงๆ ของควำมเป็นไทย เพรำะเพื่อไม่ใหค้วำมเป็นไทยถูกมองวำ่มี
ควำมป่ำเถ่ือน อีกทั้งตอ้งท ำให้ควำมเป็นไทย สำมำรถท ำหน้ำท่ีจรรโลงโครงสร้ำงกำรเมืองท่ีรวม
ศูนยอ์  ำนำจไวท่ี้สถำบนัพระมหำกษตัรย ์และโครงสร้ำงสังคมท่ีแบ่งคนออกเป็นล ำดบัชั้นตำมชำติ
วุฒิ เพื่อให้เกิดกระบวนกำรขำ้งตน้บรรลุผล พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว ทรงนิยำม 
ควำมเป็นไทย ไปท่ีกำรสร้ำงควำมหมำยใหม่แก่พระรำชพิธีต่ำงๆ และกำรสร้ำงสัญลกัษณ์ท่ีท ำให้
พระมหำกษตัริยท์รงเป็นศูนยก์ลำงของรัฐท่ีมีพระรำชอ ำนำจเด็ดขำดสูงสุด มีเจำ้นำย ขำ้รำชกำร
ระดบัต่ำง ๆ และรำษฎรทุกชนชำติ ท่ีชีวิตข้ึนอยูก่บัพระบรมเดชำนุภำพ พระปัญญำธิคุณ และพระ
มหำกรุณำธิคุณของพระองค์ ทรงให้ควำมส ำคัญเป็นพิ เศษแก่กำรนิยำมควำมหมำยของ 
“พระมหำกษตัริย”์ และ “ขำ้รำชกำร” เน่ืองจำกเป็นคร้ังแรกท่ีพระมหำกษตัริยท์รงมีพระรำชอ ำนำจ
แบบสมบูณณำญำสิทธ์ิอยำ่งแทจ้ริง และทรงเนน้อตัลกัษณ์ของขำ้รำชกำรในฐำนะผูมี้เกียรติยศอนั
เกิดจำกพระมหำกรุณำธิคุณ ทั้งน้ีโดยอำศยัพระรำชพิธีท่ีถูกท ำให้เป็น “แบบไทย” มำกข้ึน ในกำร
เนน้ใหเ้ห็นถึงสถำนภำพท่ีลดหลัน่ตำมล ำดบัชั้นของคนในรัฐ ควบคู่กบักำรเลือกใชส้ัญลกัษณ์แบบ 
“สำกล” บำงประกำร เพื่อให้ “ควำมเป็นไทย” ด ำรงอยูอ่ยำ่งมีเกียรติในฐำนะส่วนหน่ึงของโลกท่ี
ศิวไิลซ์ (Saichol Sattayanurak, 2002 อำ้งถึงใน สำยชล  สัตยำนุรักษ,์ ม.ป.ป.) 

ต่อมำในสมยัรัชกำลท่ี 6  พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้เจำ้อยู่หัว ทรงเผชิญกบั
มโนทศัน์ “ชำติไทย” ท่ีเป็นชำติของรำษฎร ซ่ึงเสนอโดยโดยนกัหนงัสือพิมพ์, ขำ้รำชกำรบำงกลุ่ม, 
ขุนนำงเก่ำบำงคน และลูกจีน(นครินทร์  เมฆไตรรัตน์, 2542 อำ้งถึงใน สำยชล  สัตยำนุรักษ์, 
ม.ป.ป.) จึงไดท้รงเร่งนิยำมควำมหมำยของ “ชำติไทย” และ “ควำมเป็นไทย” เพื่อให้มีอ ำนำจ
ครอบง ำเหนือกวำ่ค ำนิยำมของคนกลุ่มอ่ืน ๆ ทรงนิยำมควำมหมำยของ “ชำติไทย” ท่ีประกอบข้ึน
ดว้ยคนท่ีมีวถีิชีวติผกูพนักบัวฒันธรรมไทย และ จงรักภกัดีต่อหวัใจของ “ควำมเป็นไทย” อนัไดแ้ก่ 
พระมหำกษตัริย ์และพระพุทธศำสนำ โดยทรงเนน้วำ่วฒันธรรมไทยนั้นมีควำมเป็น “ไทยแท”้ คือมี
ลกัษณะเฉพำะท่ีสืบทอดกนัมำแต่โบรำณ แต่ “ควำมเป็นไทย” น้ีมีแก่นแทท่ี้เป็นสำกล ไม่แตกต่ำง
จำกอำรยธรรมท่ีเจริญแลว้ในยุโรป โดยเฉพำะ “พระพุทธศำสนำ” นั้นทรงแสดงให้เห็นว่ำเป็น
ศำสนำท่ีเหนือกวำ่ศำสนำอ่ืน ๆ ในโลก ทั้งในแง่ของหลกัค ำสอนท่ีมีควำมเป็นเหตุเป็นผล และใน
แง่พระชำติวฒิุขององคพ์ระศำสดำ พร้อมกนันั้นก็ทรงสร้ำง “คนอ่ืน” ข้ึนมำ โดยเนน้ไปท่ีชำวจีนท่ีมี
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จ ำนวนและอิทธิพลทำงเศรษฐกิจเพิ่มสูงข้ึนอยำ่งรวดเร็ว และยงัเป็นกลุ่มคนท่ีน ำเอำอุดมกำรณ์ทำง
กำรเมืองแบบสำธำรณรัฐและควำมรู้สึกชำตินิยมจีนเขำ้มำอีกดว้ย 

ภำยหลังกำรเปล่ียนแปลงระบอบกำรปกครอง  กำรสร้ำงควำมเป็นไทย ได้มุ่ง
ก ำหนดควำมหมำยให้ครอบคลุมกวำ้งขวำงทั้งในเชิงประวติัศำสตร์ สังคม จิตวิทยำ กำรทหำร 
กำรเมือง  เช่น ในช่วงของรัฐบำลจอมพล ป. พิบูลสงครำม (พ.ศ.2481 - 2487) ไดมี้จุดมุ่งหมำยท่ี
เด่นชดัในกำรสร้ำงลกัษณะของพลเมืองดว้ยกำรสร้ำงระเบียบในกำรควมบคุมตั้งแต่กำรเน้นให้มี
กำรเพิ่มจ ำนวนประชำกรจำกพ่อแม่ท่ีมีควำมแข็งแรงและใช้หลกัวิชำสถิติในกำรก ำหนดลกัษณะ
ทำงประชำกรท่ีพึงประสงค์ กำรเน้นคุณภำพด้ำนสุขอนำมยัดว้ยกำรก ำหนดขนำดมำตรฐำนของ
ทรวงทรง  กำรสร้ำงวินยัในชีวิตประจ ำวนัและกำรขจดัควำมเช่ืองมงำยในชีวิตประจ ำวนั เช่น กำร
สัก  กำรถือฤกษย์ำม  และกำรเนน้กำรแสดงออกทำงดำ้นร่ำงกำยผำ่นกำรแต่งกำยและกำรมีมำรยำท
เพื่อแสดงถึงควำมมีอำยระของจิตใจของพลเมือง  กำรด ำเนินกำรเหล่ำน้ีมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้บรรลุ
ควำมเป็นชำติท่ีมีวฒันธรรมในสำยตำของนำนำประเทศ (กอ้งสกล  กวินรวีกุล, 2545)  กำรสร้ำง
ควำมเป็นไทยจึงมุ่งเนน้ให้อุดมกำรณ์ของชำติไทยผกูพนักบัค่ำนิยมท่ีส ำคญัยิ่งของชนชำวไทยหรือ
สังคมไทย ซ่ึงถูกมองวำ่ มีควำมจ ำเป็นท่ีประเทศชำติควรจะตอ้งมีส่ิงท่ีท ำให้ประชำชนในชำตติเกิด
ควำมเช่ือถือร่วมกนั ศรัทธำและยึดมัน่ในส่ิงอนัเดียวกนั ด ำเนินกำรร่วมกนัภำยใตแ้นวทำงท่ีชดัเจน 
หรือกล่ำวไดส้ั้ นๆวำ่ ประเทศชำติควรตอ้งมีระบบควำมคิดของคนในชำติท่ียึดถือไดเ้ป็นส่วนรวม 
เพื่อกำรธ ำรงรักษำชำติและทุกคนในชำติต่ำงมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัให้บรรลุถึงร่วมกนั ซ่ึงเรำเรียกว่ำ 
อุดมกำรณ์ของชำติ โดยอุดมกำรณ์ของชำติไทยเรียกอีกอยำ่งวำ่ “อุดมกำรณ์ไตรภกัด์ิ” มีจุดมุ่งหมำย
ให้ช่วยผลึกก ำลงัของประชำชนเขำ้ดว้ยกนั อุดมกำรณ์น้ีเน้นเพียงเร่ืองกำรภกัดีต่อสถำบนัทั้งสำม
ของสังคมไทย อุดมกำรณ์ของชำติไทย ได้แก่ กำรพิทกัษ์ชำติ ปกป้องเอกรำชประชำธิปไตย  
คุม้ครองศำสนำ  เทิดทูนรักษำธ ำรงมัน่คงไวซ่ึ้งพระมหำกษตัริยข์จดัควำมเหล่ือมล ้ำทำงเศรษฐกิจ
สังคม บ ำบดัทุกขบ์  ำรุงสุข  ประสำนประโยชน์ทุกถว้นหนำ้  รักษำสิทธิเสรีภำพ สร้ำงควำมสำมคัคี
และคุณธรรม (คณะกรรมกำรเอกลกัษณ์ของชำติ, 2527, น. 43-49) 

จำกขอ้มูลตั้งแต่บนัทึกของลำลูแบร์ซ่ึงอธิบำยถึงลกัษณะของควำมเป็นไทยภำยใต้
ระบอบกำรปกครองแบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย ์ จนถึงเอกสำรของคณะกรรมกำรเอกลกัษณ์ของ
ชำติซ่ึงอธิบำยถึงควำมเป็นไทยภำยใต้ระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย  แม้จะมีควำม
แตกต่ำงตำมห้วงเวลำ แต่ควำมเป็นไทยดูจะไม่แตกต่ำงกันทำงด้ำนเน้ือหำมำกนัก  กล่ำวคือ  
ลักษณะโดยรวมของควำมเป็นไทยทั้งสองห่วงเวลำด ำเนินมำอย่ำงสอดคล้องกัน  โดยเฉพำะ
สถำนภำพของผูถู้กปกครองท่ีมีลกัษณะของผูถู้กกระท ำอยูต่ลอดเวลำ (Passive)  ซ่ึงหำกจะพิจำรณำ
ควำมเป็นไทยในบริบทของควำมเป็นพลเมืองแลว้  ผูว้ิจยัเห็นวำ่  มีควำมแตกต่ำงกนัอยูม่ำก  ควำม
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เป็นไทยอำจจะไม่เคยได้รับกำรปรับเปล่ียนหรือปรับตวัให้เข้ำกับสภำวะของโลกปัจจุบนั  ซ่ึง
ถึงแมว้ำ่  ในปัจจุบนั ประชำชนชำวไทยจะเรียกแทนตนวำ่  พลเมือง   แต่ในทำงปฏิบติัลกัษณะของ
ควำมเป็นไทยซ่ึงอยู่ภำยใตก้รอบของระบอบกำรปกครองแบบสมบูรณญำสิทธิรำชยใ์นอดีตยงัคง
ด ำเนินลกัษณะควำมเป็นไทยในอดีตดงักล่ำวอยูเ่ร่ือยมำ   

กำรสร้ำงควำมเป็นไทยหรือควำมสำมำรถในกำรด ำรงอยูข่องควำมเป็นไทยข้ึนอยู่
กบักำรสร้ำงควำมเป็นอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ควำมเป็นไทยข้ึนมำ  (พิชญ์  พงษ์สวสัด์ิ, 2550; Thongchai 
Winichakul, 1994) โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ควำมเป็นไทยสำมำรถท่ีจะพิจำรณำควำมเป็นอ่ืนในฐำนะของ
ส่ิงชัว่ร้ำย  อำทิ  กำรขบัไล่บุคคลออกจำกสังคม หรือกำรใชค้วำมรุนแรงแก่ผูถู้กพิจำรณำวำ่ มีควำม
เป็นอ่ืนหรือไม่ใช่ควำมเป็นไทยในฐำนะศตัรูได ้ลกัษณะของกำรสร้ำงควำมเป็นอ่ืนซ่ึงกระทบต่อ
สิทธิขั้นพื้นฐำนหรือควำมเป็นมนุษยด์งักล่ำวน้ี  นบัวำ่เป็นคุณสมบติัท่ีตรงกนัขำ้มกบัคุณสมบติัของ
ควำมเป็นพลเมืองผูซ่ึ้งควรมีควำมเคำรพในควำมแตกต่ำงของบุคคลเป็นพื้นฐำน   

นอกจำกน้ี  ยงัมีลักษณะหลำยประกำรของควำมเป็นไทยท่ีไม่สอดคล้องกับ
ลักษณะของควำมเป็นพลเมืองหรือลักษณะคุณสมบติับำงประกำรท่ีช่วยสนับสนุนกำรพฒันำ
ระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย ดงัท่ี ผลกำรศึกษำของ Pavin Chavalpongpun (2005)  ได้
อธิบำยถึง ควำมเป็นไทยวำ่ ประกอบไปดว้ย น ้ ำใจ, ใจบุญ, สงสำร, เคำรพ, เกรงใจ และควำมภกัดี  
ลกัษณะควำมเป็นไทยเหล่ำน้ีเกิดจำก กำรปฏิสัมพนัธ์ตำมล ำดบัชั้น (Clientelistic and Hierarchical 
Interactions) มำกกวำ่ บรรทดัฐำนท่ีเป็นสำกล (Universal Norm) อำทิ ควำมยติุธรรม, ควำมซ่ือสัตย,์ 
และควำมเสมอภำค ซ่ึงจุดหลักของบรรทัดฐำนของควำมเป็นไทยเป็นไปเพื่อตอบสนองหรือ
เพิ่มพูนพลงัผลประโยชน์อ ำนำจของชนชั้นสูง  และชนชั้นสูงเองยงัมีอิทธิพลอย่ำงมำกในกำร
ก ำหนดควำมหมำยของ ควำมเป็นไทย และรวมไปถึงบรรทดัฐำนทำงวฒันธรรรมทำงเลือก ทั้งท่ี
ผำ่นทำงระบบกำรศึกษำ ส่ือสำรมวชน และเคร่ืองมืออ่ืนๆของรัฐตรำบจนปัจจุบนั  เฉกเช่นเดียวกบั 
พิชญ์  พงษ์สวสัด์ิ (2550)  ได้อธิบำยว่ำ  ควำมเป็นพลเมืองหรือกำรเป็นพลเมืองในปัจจุบนัของ
ประเทศไทยอยู่ในลักษณะของกำรเป็นไพร่สมัยใหม่  กล่ำวคือ   ลักษณะทำงวฒันธรรมและ
พฤติกรรมทำงกำรเมืองของประชำชนไทยโดยตวัพวกเขำเองจำกพฒันำกำรทำงประวติัศำสตร์และ
วฒันธรรมท่ียำวนำนไม่ไดเ้ป็นปัญหำต่อกำรเมืองไทย  หำกแต่เป็นปัญหำก็เน่ืองมำจำกกำรท่ีบุคคล
หรือประชำชนเหล่ำนั้น “ถูกท ำใหเ้ป็นไพร่(ฟ้ำ)” เสียมำกกวำ่  ซ่ึง  พิชญ ์ พงศส์วสัด์ิ (2550) อธิบำย
เพิ่มเติมวำ่  ณ ปัจจุบนั  ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนของกำรถูกท ำให้เป็นไพร่ คือ  กำรท ำรัฐประหำรท่ีท ำให้
เกิดกำรเปล่ียนสถำนะทำงกำรเมืองของบุคคลในระบอบกำรเมืองจำก “พลเมือง” ไปสู่ควำมเป็น 
“ไพร่”  อยำ่งชดัเจนและโจ่งแจง้  ทั้งน้ี  พิชญ ์ พงศส์วสัด์ิ  ไดใ้ห้เหตุผลเพื่ออธิบำยกำรรัฐประหำร
ในปัจจุบันซ่ึงท ำให้พลเมืองกลำยเป็นไพร่ว่ำ  เป็นทำงเลือกในกำรอธิบำยกำรเมืองไทย                
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จำกแนวคิดของกำรเมืองเปรียบเทียบในแบบดั้งเดิมท่ีให้ควำมส ำคญักบักำรเปรียบเทียบควำมเป็น
เผด็จกำรหรือประชำธิปไตยของสังคมต่ำงๆ โดยหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะมีภำพสังคมอนัพึงปรำรถนำท่ี
หมำยถึงสังคมตะวนัตกเป็นหมุดหมำยในกำรเปรียบเทียบและออกแบบกำรพฒันำกำรเมืองให้ไปถึง
สังคมกำรเมืองแบบตะวนัตกให้ได ้(ethno-centric)  (Ronald อำ้งถึงใน พิชญ์  พงษส์วสัด์ิ, 2550)  
กำรเมืองพลเมืองเติบโตและควบคู่มำกับกำรเมืองแบบกำรเลือกตั้ ง  เน่ืองจำกมีฐำนคติท่ีให้
ควำมส ำคญักับกำรให้หลักประกันในสิทธิเสรีภำพของประชำชน  กำรปิดกั้นกำรเลือกตั้งจึง
เปรียบเสมือนกำรปิดกั้นกำรเมืองแบบพลเมืองดว้ย 

อำจกล่ำวโดยสรุปไดว้ำ่  รัฐเองต่ำงหำกท่ีท ำใหพ้ลเมืองกลบักลำยเป็นไพร่  เพื่อท ำ
ให้กำรพฒันำทำงกำรเมืองไปสู่ระบอบประชำธิปไตยไม่เกิดข้ึนเร็วไปนกั  ควำมเป็นไพร่นั้นเป็น
สถำนะท่ีพึงปรำรถนำในกำรปกครองของสังคมไทยแต่โบรำณ  ระบบของควำมเป็นไพร่เกิดข้ึนใน
ฐำนะท่ีเป็นระบบกำรปกครองท่ีตรงกบัอุปนิสัยของชนชำติไทย  (พิชญ ์ พงศส์วสัด์ิ, 2550) 

พิชญ ์ พงษส์วสัด์ิ (2550)  ไดอ้ธิบำยถึงควำมแตกต่ำงของควำมเป็นไพร่สมยัใหม่
กบัควำมเป็นพลเมืองอย่ำงชดัเจนวำ่ ควำมแตกต่ำงของไพร่สมยัใหม่กบัพลเมืองสมยัใหม่นั้นอยู่ท่ี  
กำรเป็นพลเมืองสมยัใหม่นั้นหมำยถึงเสรีชนท่ีมีสิทธิในกำรปกครองตนเอง  และท่ีส ำคญัมีสิทธิใน
กำรไม่เห็นด้วยกบัรัฐบำลตำมวิถีทำงของระบอบประชำธิปไตย  กำรคุ้มครองโดยกฎหมำยต่อ
พลเมืองนั้นจะแตกต่ำงจำกกำรคุม้ครองตำมกฎหมำยท่ีมีต่อไพร่  กล่ำวคือ  กำรคุม้ครองกฎหมำยต่อ
ไพร่สมยัใหม่ท่ีเป็นรำษฎร  หมำยถึงกำรคุม้ครองในดำ้นเศรษฐกิจและควำมมัน่คง  แต่ไม่รวมถึง
กำรคุม้ครองทำงด้ำนกำรเมืองท่ีสำมำรถมีควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงหรือต่อตำ้นรัฐบำลได้นั่นเอง 
ในขณะท่ีกำรเป็นไพร่สมยัใหม่อยู่ภำยใตก้รอบของพนัธะสัญญำบำงประกำรท่ีว่ำด้วยเร่ือง กำร
แลกเปล่ียนควำมจงรักภกัดีกบัควำมคุม้ครองในสังคมท่ีมีควำมไม่เท่ำเทียมกนัเป็นเร่ืองปกติ  ไพร่จึง
เป็นบุคคลท่ีอยู่ในฐำนะกำรเป็นสมำชิกของสังคมกำรเมืองสังคมหน่ึงท่ีได้รับกำรคุม้ครองจำก
ผูป้กครองตำมล ำดบัชั้น  สถำนะของไพร่สมยัใหม่จึงเป็นผลผลิตท่ีส ำคญัในรัฐสมบูรณำญำสิทธิรำชย ์
พิชญ ์ พงษส์วสัด์ิ, (2550) ท่ียงัคงส่งผลกำรพฒันำระบอบกำรปกครองของไทยตรำบจนปัจจุบนั 

ฉะนั้น  อำจจะกล่ำวโดยสรุปไดว้ำ่ ประเด็นหลกัของควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำม
เป็นไทยกับควำมเป็นพลเมืองคือ  ควำมเป็นไทยมองสถำนภำพของประชำชนอย่ำงมีล ำดบัชั้น  
ยอมรับสถำนภำพสูงต ่ำ  กำรรับใช้ระบบอุปถมัภ์  กำรเน้นควำมคำดหวงัในตวัปัจเจกบุคคล  กำร
ยอมรับในอ ำนำจและกฎหมำยของผูป้กครอง  และไม่สนใจในกำรปกครองตนเอง  ขณะท่ีพลเมือง
มองสถำนภำพของประชำชนมีควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั  กำรเคำรพถึงควำมแตกต่ำงของ
ปัจเจกบุคคล  ทั้งยงัมีควำมพยำยำมและควำมปรำรถนำในกำรปกครองตนเองอีกดว้ย 



 
บทที ่ 3 

 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 
  

การศึกษาเร่ือง การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชน ในเขตพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษา 1) ศึกษาสภาพการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของ
ประชาชนระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลั กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป
(ท่ีไม่ได้รับรางวลั) 2) ศึกษาปัจจยัท่ีเก้ือหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกถึงความเป็น
พลเมือง โดยในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบวิจยัเชิงผสมผสานระหวา่งวิจยัเชิงคุณภาพกบัวิจยัเชิง
ปริมาณ  ซ่ึงการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตการณ์ ส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือวิจยั ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะด าเนินการวิจยัในเชิงคุณภาพเป็นอนัดบัแรก เพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ี
จริง อนัจะน ามาสู่การออกแบบและลงรายละเอียดของขอ้มูลในแบบสอบถามในวิจยัเชิงปริมาณ ให้
มีความเหมาะสมและสะทอ้นขอ้มูลภาพรวมจากสภาพพื้นท่ีจริงได ้ 
 

3.1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  

จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้  ผูว้จิยัไดก้  าหนดคุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองเพื่อ
ใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

1)  ลกัษณะของการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการเมือง พิจารณาถึง สิทธิ
และหน้าท่ี การเคารพต่อสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ่ื้นดว้ยความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง  ไม่ว่า
จะเป็นทางความคิดเห็นหรือความเช่ือ  หรือเง่ือนไขอ่ืนใด   

2)  ลกัษณะของการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการบริหาร  พิจารณาถึง   
การบูรณภาพของความคิดและการปฏิบติัเพื่อการปกครองตนเอง  ตั้งแต่การด าเนินการกิจกรรม
ต่างๆท่ีเก่ียวกบัการบริการสาธารณะ ประชาชนผูมี้ความเป็นพลเมืองจะเป็นผูข้บัเคล่ือนการบริหาร
กิจกรรมสาธารณะในฐานะเจ้าของทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง  การมีส่วนร่วมของพลเมืองต้อง
ประกอบไปดว้ยความสมคัรใจและความตั้งใจอยา่งแน่วแน่เป็นปรกติและอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวนั  
ทั้งในฐานะของปัจเจกบุคคลและในฐานะกลุ่มบุคคล  โดยไม่เนน้โครงการหรือการเขา้ร่วมเฉพาะ
โครงการ  ประชาชนผูมี้ความเป็นพลเมืองจะมองเห็นปัญหา/ขอ้บกพร่อง แจง้ปัญหา ร่วมแกปั้ญหา 
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และติดตามการแก้ปัญหา ทั้งปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง และบุคคลอ่ืนหรือชุมชน ปัญหาอาจจะ
พิจารณาไดต้ามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เช่น ความปลอดภยั ประชาชนผูมี้ความ
เป็นพลเมือง มีหนา้ท่ีสอดส่องป้องกนัเหตุร้ายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งกบัตนและเพื่อนบา้น  สาธารณูปโภค 
เม่ือประชาชนผูมี้ความเป็นพลเมือง มองเห็นถึงปัญหา เช่น ฝาท่อท่ีเปิดอยู ่ ความไม่เพียงพอของไฟ
แสงจนัทร์ การช ารุดของอุปกรณ์สาธารณะ เป็นต้น ผูมี้ความเป็นพลเมืองจะแจ้งปัญหาไปยงั
หน่วยงาน และคอยติดตามการแกปั้ญหานั้นให้ส าเร็จลุล่วง  ผา่นความปรารถนาและความพยายาม
ในการปกครองตนเองซ่ึงผูมี้ความเป็นพลเมืองอยู่ในฐานะของการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมทั้งใน
การปกครองและดูแลปกป้องสังคมท่ีเป็นผูก้ระท ามากกวา่ผูค้อยรับค าสั่ง หรือแนวการปฏิบติัใดๆ 
 
ตารางที ่3.1  แสดงความเช่ือมโยงของทฤษฎีหรือแนวคิดกบักรอบแนวคิดการวจิยั 
 

 

ทฤษฎีหรือแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

ลกัษณะการแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง 
ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล  
ประเสริฐศรี อดุลยรัตน์ (2542) 
ชาญชยั ชยัสุขโกศล (2011) 
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (1994) 
John Horton and Susan Mendus (2010) 
John Locke 
Peter Nicholson (อา้งถึงใน John Horton and Susan 
Mendus, 2010) 
จรัล ดิษฐาอภิชยั (2013) 

1.  ความเป็นพลเมืองทางการเมือง 

เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ (2545) 
แฮร์เบิร์ต อาการ์ (2513)   
ธเนศว ์เจริญเมือง (2551) 
ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล (2555) 
Denhardt & Denhardt (2007) 
Sheldon Walin (อา้งถึงใน เสาวลกัษณ์  สุขวรัิช, 
2549) 
Bouckaert, Van de Walle, Maddens and Kamper 
(2002) 
Sandel (1996) 

2. ความเป็นพลเมืองทางการบริหาร   
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เน่ืองด้วยแนวคิดความเป็นพลเมืองเก่ียวข้องกบัการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  
และระหว่างบุคคลกบัองคก์ร  ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการแสดงออกถึงความเป็น
พลเมืองดว้ย  และโดยในตอนทา้ย  ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง  
โดยจ าแนกออกเป็น  2  ประเภท  คือ  1)  ขอ้เสนอแนะทางพฤติกรรม  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัการแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง  และ 2)  ขอ้เสนอแนะ
ทางการบริหาร ท่ีสนบัสนุนแนวความคิดของการพลเมือง  โดยในการวิจยัน้ีใชแ้นวคิด New Public 
Service เป็นกรอบในการพิจารณาแนวทางในการบริหารท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้เกิดคุณลกัษณะ
ของความเป็นพลเมืองข้ึน 

ลกัษณะของความเป็นพลเมืองและปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการแสดงออกถึงความ
เป็นพลเมืองท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อใช้เป็นกรอบการศึกษาหลกัในงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัมีความเช่ือ
อย่างยิ่งว่า  หากประชาชนชาวไทย  สามารถแสดงออกถึงลกัษณะดงักล่าว ไม่ว่าด้วยลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง  ระบอบการปกครองประชาธิปไตยของไทย จะสามารถขบัเคล่ือนไปพร้อมๆกับ
สังคมท่ีมีความสันติ สังคมท่ีมีการบริการสาธารณะท่ีดี  เพราะสามารถด ารงไวซ่ึ้งหลกัการพื้นฐาน
ของการอยู่ร่วมกนัได้  และในท้ายท่ีสุด   เราอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งเส่ียงท่ีจะเฟ้นหา หรือรอคอย
เพียงแต่ผูน้ าเพื่อช่วยแกปั้ญหา หรือสานสันติในสังคม   แต่ประชาชนผูเ้ป็นพลเมืองทุกคนสามารถ
สร้างสังคมท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยไดด้ว้ยตนเอง 
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ภาพที ่3.1  แสดงกรอบแนวคิด 
 

3.2  แหล่งข้อมูล 
  

การศึกษาวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลทั้งจากขอ้มูลทุติยภูมิ และขอ้มูลปฐมภูมิ ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
  

3.2.1  ข้อมูลทุติยภูมิ  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากการวจิยัทางเอกสาร จากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.2.1.1   รวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร และ
เอกสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

3.2.1.2   ขอ้มูลจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีให้ขอ้มูล เช่น เอกสาร
ในดา้นขอ้มูลพื้นฐาน เอกสารเก่ียวกบัโครงการท่ีส่งเสริมความเป็นพลเมือง รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็น
สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นพลเมือง เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในโครงการ
สาธารณะ  การแจง้และการร้องเรียน หรือตรวจสอบบุคลากร หรือการแจง้ปัญหากิจกรรมสาธารณะ 
เป็นตน้ 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการแสดงออกถึง
ลกัษณะของความเป็นพลเมือง 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการแสดงออกถึง
ลกัษณะของความเป็นพลเมือง 

ข้อเสนอแนะใน
การส่งเสริมความ
เป็นพลเมอืง 

- ขอ้เสนอแนะทาง
พฤติกรรม 
- ขอ้เสนอแนะ
ทางการบริหาร 

ความเป็นพลเมืองทางการเมือง 

ความเป็นพลเมืองทางการบริหาร 

การแสดงออกถึง
ลกัษณะของความ
เป็นพลเมอืง 
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3.2.2  ข้อมูลปฐมภูมิ  
ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

3.2.2.1  การสัมภาษณ์เจาะลึก ผูว้จิยัใชแ้บบสัมภาษเ์ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานกลุ่มหรือองค์กรชุมชน หัวหน้าหมู่บ้านหรือหัวหน้าชุมชน 
ประชาชนในพื้นท่ี  

3.2.2.2  การสังเกตการณ์ เก่ียวกับการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในพื้นท่ี เช่น ในการ
ประชุมหมู่บา้น หรือกิจกรรมการรวมตวัของประชาชน  ทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่
มีส่วนร่วม 

3.2.2.3  แบบสอบถาม ผูว้จิยัจะด าเนินการใชแ้บบสอบถามเพื่อการวิจยั ภายหลงัการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิวจิยัเชิงคุณภาพทั้งในการสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์แลว้   
 

3.3  หน่วยในการวเิคราะห์ 
  

เน่ืองจากประเด็นของการศึกษา เร่ือง ความเป็นพลเมือง ในการศึกษาน้ีมุ่งศึกษาถึงลกัษณะ
ของการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหวา่งทั้งบุคคลกบับุคคล และบุคคลกบักลุ่มหรือองคก์ร  ผูว้ิจยั
จึงก าหนดหน่วยในการวเิคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษาน้ี คือ ความสัมพนัธ์ ดงัน้ี 
  

3.3.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างพลเมืองกบัพลเมือง 
  

3.3.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างพลเมืองกบัองค์กร  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

3.3.2.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างพลเมืองกบัองคก์รชุมชน (ซ่ึงหมายถึง การรวมกลุ่ม
ต่างๆของพลเมืองดว้ย) 

3.3.2.2   ความสัมพนัธ์ระหวา่งพลเมืองกบัหน่วยงานราชการ(เทศบาล) ประกอบไปดว้ย 
1) ความสัมพน์ัระหวา่งพลเมืองกบัฝ่ายการเมือง 
2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งพลเมืองกบัฝ่ายบริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงบุคลากร

ทอ้งถ่ินดว้ย 
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3.4  พืน้ที ่ ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
  

3.4.1  พืน้ทีท่ีใ่ช้ในการศึกษา 
เกณฑใ์นการเลือกพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี ผูว้จิยัพิจารณาจากพื้นฐานแนวคิดของความเป็น

พลเมืองเป็นส าคญั ซ่ึงมีลกัษณะท่ีส าคญั คือ ความเป็นเจา้ของทรัพยากรสาธารณะ ซ่ึงแสดงออก
ดว้ยการมีส่วนร่วม ดงัท่ีไดแ้สดงรายละเอียดในส่วนการทบทวนวรรณกรรม  ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกพื้นท่ี
ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัหรือไดรั้บรางวลัในระดบัสูงสุดของดา้นการมีส่วนร่วมจากสถาบนัพระปกเกลา้ 
คือ รางวลัพระปกเกลา้ทองค า รางวลัดงักล่าวน้ีมีก าหนดมอบรางวลัทุกๆ 2 ปี  โดยมีการด าเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2549  2551 2553  และปี 2555 ซ่ึงเป็นปีล่าสุดในขณะท่ีผูว้ิจยัท าการศึกษา  ทั้งรางวลั
พระปกเกลา้ทองค าน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเคยไดรั้บ
รางวลัพระปกเกลา้ มีการพฒันาต่อยอดการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งสร้างสรรคน์วตักรรม
ทางการบริหารทอ้งถ่ินอยู่เสมอ รางวลัพระปกเกลา้ทองค าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ผูว้ิจยัไดเ้ลือก
รางวลัในประเภทท่ี 1 คือ ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นเลิศ ดา้นความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงมีความเหมาะสมกับค าถามวิจยัมากท่ีสุด  ทั้ งน้ี
คุณสมบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถเขา้ร่วมจดัอนัดบัไดต้อ้งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเคยไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ในระดบัเป็นเลิศในประเภทเดียวกนัมาแลว้  2 คร้ัง ใน
ระยะเวลา  5 ปี นบัยอ้นหลงัไป (ในปี 2555 ใช้ช่วงเวลาปี 2550 ถึงปี 2554) และผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมโครงการโดยสมคัรใจดว้ย 

เกณฑ์การมอบรางวลัพระปกเกล้าทองค าขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ซ่ึงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งผา่นเกณฑข์ั้นพื้นฐานก่อนจึงจะไดรั้บการพิจารณาเกณฑ์ในแต่ละประเภท
ของรางวลัพระปกเกลา้ทองค า ดงัน้ี 

 
ตารางที ่3.2  แสดงเกณฑก์ารมอบรางวลัพระปกเกลา้ทองค าขั้นพื้นฐาน 
 
เกณฑ์ขั้นพืน้ฐาน ค าอธิบาย การประเมิน 
1. การทุจริต
คอรัปชัน่ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่มีกรณี
ทุจริตคอรัปชัน่ หรือการฟ้องร้องท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทุจริตคอรัปชัน่ อนัเช่ือไดว้า่
มีมูล 

สอบถามขอ้มูลจาก 
1) กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 
2) ส านกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน 
3) ส านกังาน ป.ป.ช. 
4) ส านกังาน ป.ป.ท. 
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 

เกณฑ์ขั้นพืน้ฐาน ค าอธิบาย การประเมิน 

2.การด าเนินการ
ตามภารกิจหนา้ท่ี 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการ
ด าเนินการตามภารกิจ ท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตอ้งกระท าใหเ้ป็นไปตาม
อ านาจหนา้ท่ี ตามระเบียบ และกฎหมาย 
อาทิ 
1) จดัใหมี้ห้องขอ้มูลข่าวสารบริการแก่
ประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งมีวธีิการ
หรือแนวทางท่ีท าใหข้อ้มูลทนัสมยั และ
เขา้ใชบ้ริการไดง่้าย 

อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
พิจารณาจาก 
1) เอกสารขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่ง
มา 
2) ตรวจสอบเบ้ืองตน้จาก
เวบ็ไซตข์ององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
3) การลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ 

 2) จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของ
ท้องถ่ินท่ีแสดงถึงการด าเนินกิจกรรม 
ตลอดจนรายรับ-รายจ่ายของท้องถ่ิน 
รวมทั้ งมีการเผยแพร่ให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินรับทราบ 
3) มีประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ติดบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน หรือลง
เวบ็ไซต์หน่วยงาน รวมทั้งมีการเผยแพร่
ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินรับทราบ 

ข้อมูล เ ชิงประจักษ์ของคณะ
กรรมการฯ 

 
เกณฑ์รางวลัพระปกเกล้าทองค าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เป็นกิจกรรมดา้นการมีส่วนร่วมท่ีไดรั้บการพิจารณาเป็นคะแนน ซ่ึงควรเป็นการส่งเสริม
หรือให้บทบาทของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ มิใช่เพียงการ
รับประโยชน์เท่านั้น ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.3  แสดงเกณฑร์างวลัพระปกเกลา้ทองค าดา้นความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม                       
 
เกณฑ์ขั้นพืน้ฐาน ค าอธิบาย การประเมิน 

ดา้นความโปร่งใส
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1) จ  านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีโดด
เด่น ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
น าเสนอเป็นเร่ืองท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นมิติ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน หรือ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และมี
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีโดดเด่น
อยา่งเหมาะสม ไม่นอ้ยเกินไปและควร
เป็นโครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั 

พิจารณาจาก 
1) เอกสารขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ส่งมา 
2) การลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ
ขอ้มูลเชิงประจกัษข์องคณะ
กรรมการฯ 

 โดยทัว่ไป 3) การสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็น
ทางการกบัประชาชนกลุ่ม 
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2) โครงการหรือกิจกรรมท่ีโดดเด่น ซ่ึง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าเสนอ มี
ลกัษณะต่อเน่ืองใหเ้กิดความย ัง่ยนืใน
การด าเนินงาน ไม่ใช่เป็นลกัษณะ
ชัว่คราว หรือเฉพาะกิจ 
3) โครงการหรือกิจกรรมท่ีโดดเด่น ซ่ึง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าเสนอ 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์หรือเป็นนวตักรรม ทั้งน้ีถา้มี
ความเหมือนกบัท่ีอ่ืนจะตอ้งสามารถ
บอกถึงความแตกต่างจากท่ีอ่ืน และบอก
ถึงลกัษณะเฉพาะของตนเองได ้
4) โครงการหรือกิจกรรมท่ีโดดเด่น ซ่ึง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าเสนอ 
ควรสะทอ้นให้เห็นถึงระดบัการมี 

4) การเขา้พบผูก้  ากบัดูแล
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 

เกณฑ์ขั้นพืน้ฐาน ค าอธิบาย การประเมิน 
 ส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูงซ่ึง

ส่งเสริมหรือใหบ้ทบาทของประชาชน
ในกระบวนการตดัสินใจ ร่วมท า และ
ร่วมรับผดิชอบมิใช่เพียงการรับ
ประโยชน์เท่านั้น 
5) โครงการหรือกิจกรรมท่ีโดดเด่น ซ่ึง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าเสนอ 
ควรเป็นกิจกรรมท่ีแตกต่างจากกิจกรรม
ท่ีไดเ้คยไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ ความ
แตกต่างนั้นอาจเป็นกิจกรรมใหม่ หรือมี
การพฒันากิจกรรมเดิมใหมี้ความ
ต่อเน่ืองย ัง่ยนืไม่หยดุอยูก่บัท่ี 

 

 
 จากหลกัเกณฑก์ารประเมินเพื่อการพิจารณาคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดีเด่นเพื่อ
รับรางวลัพระปกเกลา้ทองค า ประจ าปี 2555 ขา้งตน้ เทศบาล  ก. อ าเภอเมือง  จงัหวดัลพบุรี เป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกให้ได้รับรางวลัดงักล่าวน้ี   และเม่ือได้
พิจารณาถึงหลกัเกณฑก์ารประเมินเพื่อการพิจารณารางวลัและแนวคิดความเป็นพลเมืองแลว้ ผูว้ิจยั
จึงไดเ้ลือก เทศบาล  ก.  อ าเภอเมือง  จงัหวดัลพบุรี เป็นพื้นท่ีในการวจิยัน้ี  
 ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป  เน่ืองจากเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ จ าเป็นตอ้ง
เปรียบเทียบหน่วยเปรียบเทียบท่ีอยูใ่นลกัษณะหรือมีคุณสมบติัเดียวกนั  ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในประเภทและระดบัเดียวกนักบัเทศบาลเมือง ก.  คือ เทศบาลเมือง ข.  
ซ่ึงจากการสืบคน้พบว่าเทศบาล ข.  เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่ค่อยไดรั้บรางวลัในดา้น
การมีส่วนร่วมมากนกั  เทศบาล ข.  จึงมีความเหมาะสมในการเป็นพื้นท่ีวิจยัน้ีดว้ย  อย่างไรก็ตาม  
เน่ืองจากการเขา้ร่วมประกวดเพื่อรับรางวลัพระปกเกลา้ทองค า  ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจและความ
ตอ้งการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง  ไม่ได้มีสภาพบงัคบัจากองค์กรผูใ้ห้รางวลั   
ฉะนั้น  จึงไม่ไดห้มายความวา่  พื้นท่ีทัว่ไปดงักล่าว  ไม่มีลกัษณะของความเป็นพลเมืองแต่อยา่งใด    
เพียงแต่การศึกษาดว้ยการยกตวัอยา่งเปรียบเทียบน้ีกระท าเพื่อให้สามารถช้ีไดว้า่  การมีส่วนร่วมใน
ปัจจุบนัสามารถสร้างความเป็นพลเมืองได้หรือไม่และอย่างไรด้วยการศึกษาลักษณะของการ
แสดงออกของแต่ละพื้นท่ีเท่านั้น (อธิบายใน บทท่ี 1 บทน า หวัขอ้ “ขอ้จ ากดัในการวจิยั”) 
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3.4.2  ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 เน่ืองจากในการวจิยัน้ี  ใชรู้ปแบบในการวจิยัเชิงผสมผสานระหวา่งวจิยัเชิงคุณภาพและวิจยั
เชิงปริมาณ  โดยผูว้จิยัด าเนินการวจิยัในเชิงคุณภาพเป็นอนัดบัแรก  เพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ีจริง อนัจะ
น ามาสู่การออกแบบและลงรายละเอียดของขอ้มูลในแบบสอบถามในวิจยัเชิงปริมาณ ให้มีความ
เหมาะสมและสะทอ้นขอ้มูลภาพรวมจากสภาพพื้นท่ีจริงได ้ ดงัน้ี  จึงจ าแนกผูใ้ห้ขอ้มูลและกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น 2 ประเภท  ดงัต่อไปน้ี 

3.4.2.1   ผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาดว้ยวิจยัเชิงคุณภาพ 
นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, ผูน้ าชุมชน (ประธานชุมชน) โดยผูใ้ห้ขอ้มูลมี

จ านวนทั้งหมด 12 ท่าน  มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3.4  แสดงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้หข้อ้มูล 
 

เทศบาล ล าดับ บทบาท พืน้ทีชุ่มชน 

เทศบาลเมือง ก. 

1 นายกเทศมนตรี เทศบาล ก. 

2 ประธานชุมชน ชุมชนหนองบวัขาว 
3 ประธานชุมชน ชุมชนบา้นใหญ่ 
4 ประธานชุมชน* ชุมชนโพธ์ิทองพฒันา 

5 ประธานชุมชน ชุมชนเอรวณั 

6 กรรมการชุมชน ชุมชนหนองบวัขาว 
เทศบาลเมือง ข. 1 รองนายกเทศมนตรี เทศบาล ข. 

2 ประธานชุมชน* ชุมชนไปรษณีย ์
3 ประธานชุมชน ชุมชนวดัคลองสายบวั 
4 ประธานชุมชน ชุมชนบา้นป้อม 
5 ประธานชุมชน ชุมชนตลาดล่าง 
6 กรรมการชุมชน ชุมชนไปรษณีย ์

 
หมายเหตุ:  * หมายถึง ด ารงตั้งแต่ทั้งในฐานะประธานชุมชน  และประธานคณะกรรมการประธาน 
                    ชุมชนของเทศบาล 
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เหตุผลท่ีคดัเลือกกลุ่มบุคคลดงักล่าวเป็นผูใ้หข้อ้มูล  เน่ืองจากแนวความคิดความเป็น
พลเมือง เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล  และความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลกบัการจดัการองคก์ร (Twine, 1994, p. 9) ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดกลุ่มบุคคลดงักล่าว  ซ่ึง
มีการปฏิสัมพนัธ์กัน (Interaction) ทั้งในระหว่างพลเมืองกับองค์กร และพลเมืองกับพลเมือง 
โดยเฉพาะในประธานชุมชน  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเป็นตวัเช่ือมระหวา่งองคก์รและประชาชนทัว่ไป  ทั้ง
ยงัมีบทบาทโดยตรงในการสร้างการปฏิสัมพนัธ์ จึงมีความเหมาะสมในการใหข้อ้มูลในการศึกษาน้ี 

3.4.2.2   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยวจิยัเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจ ัยใช้พื้นท่ีในการวิจัยสองแหล่งคือ เทศบาลเมือง ก. ซ่ึงมีจ านวนประชากร

ทั้งหมด 28,522 คน คิดเป็นชาย 15,172 คน หญิง 13,053 คน (รางวลัพระปกเกลา้’55, 2555) และ
เทศบาลเมือง ข. มีจ  านวนประชากรทั้งหมด 25,385 คน คิดเป็นชาย 12,374 คน หญิง 13,011 คน 
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2554) เม่ือรวมประชากรทั้งหมดท่ีใช้ในการวิจยัน้ีได ้
53,907 คน ทั้งน้ีในการคิดจ านวนประชากรทั้งหมด  ผูว้ิจยัค  านึงถึงอายุของประชาชน  โดยก าหนด
อายุตั้งแต่  18  ปี  ข้ึนไป  เม่ือเทียบกบัตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 
แลว้ ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 411 ตวัอยา่ง คิดเป็นสัดส่วนไดด้งัน้ี 

1) เทศบาลเมือง ก.  ไดส้ัดส่วนขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 271 ตวัอยา่ง เม่ือจ าแนก
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามเพศ ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งของเพศชาย 146 ตวัอยา่ง และขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของเพศหญิง 125 ตวัอยา่ง (มีความคลาดเคล่ือนจ านวน 3 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัให้อยูใ่นเพศตาม
สัดส่วนคือ เพศชาย 2 ตวัอย่าง และหญิง 1 ตวัอยา่ง) ในการสุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัเลือกการสุ่มตวัอย่าง
แบบโควตา้คือ สุ่มตวัอยา่งตามขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเพศนั้นๆ  จากนั้นผูว้ิจยัจะเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบบงัเอิญ โดยมีเง่ือนไขของกลุ่มตวัอยา่งประการหน่ึงคือ กลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึน
ไป ซ่ึงถึงแมก้ารแสดงออกถึงความเป็นพลเมือง ประชาชนทุกๆคน จะสามารถให้ขอ้มูลได ้ แต่
ภายใตแ้นวคิดของความเป็นพลเมือง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการเมืองจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
เลือกตั้งในดา้นคุณสมบติับางประการของผูมี้สิทธิในการเลือกตั้งในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียตามแต่ละ
วาระของแต่ละรัฐบาล ประกอบกบัผูว้จิยัค  านึงถึงวฒิุภาวะในการใหข้อ้มูลดว้ย 

2) เทศบาลเมือง ข.  ไดส้ัดส่วนขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 193 ตวัอยา่ง เม่ือจ าแนก
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามเพศ ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งของเพศชาย 94 ตวัอยา่ง และขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ของเพศหญิง 99 ตวัอยา่ง ในการสุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใชว้ธีิการเดียวกบัเทศบาล ก. 
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3.5  การพฒันาเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
 
การศึกษาวิจยัด้วยรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีไดพ้ฒันามาจากกรอบ

แนวคิดในงานวิจยั (เอกสารแนบในภาคผนวก ข. ) และวิจยัปริมาณใชแ้บบสอบถามท่ีไดพ้ฒันามา
จากกรอบแนวคิดในงานวิจยัและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  (เอกสารแนบในภาคผนวก ค.)  มี
กระบวนการ  2  ขั้นตอนดงัน้ี 

1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งกรอบแนวคิดการวจิยัและแบบสัมภาษณ์ 
 
ตารางที ่3.5  กรอบแนวคิดการวจิยัและแบบสัมภาษณ์ 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 

1.  ความเป็นพลเมืองทางการเมือง 
สิทธิและหนา้ท่ี 1. ความเขา้ใจในค าวา่ สิทธิและหนา้ท่ี 

1.1 หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของประชาชนคืออะไร 
1.2 ในสังคมของท่าน หนา้ท่ีใดมกัถูกเพิกเฉย 
1.3 สิทธิท่ีส าคญัท่ีสุดคืออะไร   
1.4 ในสังคมของท่าน สิทธิใดท่ีมกัถูกเพิกเฉย 
2. หากบุคคลอ่ืนถูกละเมิดสิทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ท่านท าอยา่งไร 

ความอดทนอดกลั้นต่อความ
แตกต่าง 

1. เทศบาลของท่าน มีความแตกต่างทางความเช่ือทางศาสนา 
หรือมีความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองอยา่งไร (มีสัดส่วน
ของกลุ่มความคิดทางการเมืองอยา่งไร)  
2. มีหรือเคยมีปัญหาเพราะความแตกต่างทางความเช่ือทางศาสนา 
หรือความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองหรือไม่ เหตุการณ์
เป็นอยา่งไร 

 3. เม่ือบุคคลอ่ืนมีความเห็น ความเช่ือ ความรัก ความศรัทธา ท่ี
แตกต่างจากท่าน ท่านปฏิบติัตวัอย่างไร ท่านมีวิธีการอยูร่่วมกบั
ความแตกต่างเหล่านั้นหรือความขดัแยง้อยา่งไร 
4. เร่ืองใดบ้างในสังคมท่ีท่านอดทนไม่ได้ และเร่ืองใดบา้งใน
สังคมท่ีท่านอดทนได ้
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 
 5. ท่านเคยไม่พอใจ หรือหวาดระแวงคณะบริหารเทศบาลหรือไม่ 

ท่านท าอยา่งไร 
6. ในระดับรัฐบาลกลาง หากมีข้อครหา ท่านคิดว่า ควรจะให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีครบวาระ 4 ปี หรือไม่ เพราะเหตุใด 

2.  ความเป็นพลเมืองทางการบริหาร   
การบูรณภาพของความคิดและ
การปฏิบัติเพื่อการปกครอง
ตนเอง 

1. เทศบาลเนน้นโยบายการพฒันา/แกไ้ขไปในทิศทางใด 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือทิศทางการ
พฒันาอยา่งไร 
3. แนวคิดการบริหารของเทศบาล มองประชาชนในฐานะลูกคา้
ของเทศบาล หรือผูเ้ป็นเจา้ของเทศบาล 
4. ประชาชนต่ืนตัวในการช่วยดูแล ผลักดันปัญหาและความ
ตอ้งการอยา่งไรบา้ง  หรือใหเ้ทศบาลรู้ปัญหาเอง 
5. ท่านอยากเห็นเทศบาลของท่านเป็นอย่างไร และท่านปฏิบติั
ตวัอยา่งไรเพื่อใหส่ิ้งท่ีท่านอยากเห็นเป็นรูปธรรมข้ึน 
6. โครงการหรือการพฒันาอย่างใดอย่างหน่ึง เร่ิมตน้ท่ี เทศบาล 
หรือประชาชน 
7. ประชาชนท่ีเข้า ร่วมโครงการหน่ึงๆแล้ว มักจะเข้า ร่วม
โครงการต่อไปโดยอตัโนมติัหรือไม่ อยา่งไร 
8. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีเฉพาะตามโครงการ หรือมีเป็น 

 ประจ าทุกวนั เช่น การแจง้ปัญหาต่างๆ อาทิ ท่อประปา หลอดไฟ
ริมถนน ขยะ ตน้ไมต้าย ไฟจราจร การดูแลเพื่อนบา้น ฯลฯ 
9. ปัญหาท่ีถูกแจง้บ่อยท่ีสุดคือปัญหาใด และปัญหาท่ีไดรั้บแจง้
เป็นปัญหาของอุปกรณ์ ทรัพยากรส่วนรวม หรือปัญหาภายใน
พื้นท่ีส่วนบุคคล (ภายในบริเวณบา้น) 
10.การประสานงานระหว่างเทศบาลกบัประชาชนเป็นอย่างไร
อยา่งไร 
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ตารางที ่3.5  (ต่อ) 
 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 
 11. มีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ีอย่างไรบา้ง  เทศบาลมี

ส่วนสนบัสนุนอยา่งไร 
12. ในการระวงั ลด หรือแก้ไขความขัดแย้งในการกระจาย
ทรัพยากร เช่น งบประมาณ เทศบาลและชุมชนด าเนินการ
อยา่งไร 
13. ประชาชนมีการตรวจสอบเทศบาลอยา่งไร และเทศบาลมีการ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างไรบา้ง ผูน้ าชุมชนรับฟังข่าวสาร
จากเทศบาลทางใด 
14. การท่ีประชาชนมีความกระตือรือร้นในการปกครองตนเอง 
หรือเป็นเจา้ของทรัพยากรสาธารณะ มีผลต่อการบริหารงานของ
เทศบาลหรือไม่ อยา่งไร (เป็นอุปสรรค/สนบัสนุน) 

 
2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งกรอบแนวคิด ผลขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และ

แบบสอบถาม  
 ในการพฒันาแบบสอบถามในฐานะเป็นเคร่ืองมือการวิจยัในวิธีการเชิงปริมาณ  ผูว้ิจยัใช้
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเชิงคุณภาพในการพฒันาแบบสอบถามให้มีความตรงทางเน้ือหา
ทั้งแนวคิดทฤษฎี  และความเหมาะสมในเชิงพื้นท่ี 
 
 
 
  
 
 
ภาพที ่3.2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเชิงคุณภาพ

กรอบแนวคิด 
ในการวจิยั 

ผลของขอ้มูลจากการศึกษาวจิยัเชิง
คุณภาพและกรอบแนวคิด  ดว้ยการใช้
แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

การวจิยัเชิงปริมาณ 
ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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3.6  การตรวจสอบเคร่ืองมอืและวธีิการเกบ็ข้อมูล 
 
ผูว้จิยัใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลตามวธีิการวจิยั  
 
3.6.1 การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ  
การตรวจสอบแบบสามเส้าจากแหล่งต่างๆ โดยอย่างนอ้ยตอ้งใชว้ิธีการท่ีแตกต่างกนัสอง

วธีิในการตรวจสอบขอ้มุลชุดเดียวกนั  
1)  การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) ผูว้ิจยัใชแ้หล่งพิจารณา

ตรวจสอบเป็นแหล่งบุคคล กล่าวคือ ผูว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีหลากหลายดว้ยหัวขอ้
หรือประเด็นเดียวกัน เพื่อตรวจสอบว่า ถ้าบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลเปล่ียนไปแล้วขอ้มูลจะเหมือนเดิม
หรือไม่ 

2)  การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) 
ผูว้จิยัจะใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีต่างกนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น เช่น การสังเกต 
การเดินส ารวจ การสร้างความคุน้เคย การมีส่วนร่วม เหตุการณ์ส าคญั และกรณีศึกษาดว้ยค าถาม
สั้นๆ จนจบกระบวนการ 

 
3.6.2 การตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณ   
ผูว้จิยัท  าการตรวจสอบความตรง (Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ของเคร่ืองมือ

ในการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) โดยตวัแปรและขอ้ค าถามส่วนใหญ่ไดม้าจากขอ้มูล
เชิงคุณภาพซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการลงพื้นท่ีแล้วคร้ังหน่ึง ซ่ึงสามารถมัน่ใจได้ว่าเคร่ืองมือ
ดงักล่าวน่าจะมีความถูกตอ้งตรงประเด็นในรายละเอียดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีสูง  แต่เพื่อให้เป็นไป
ตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ทั้งความมัน่ใจนั้น ผูว้ิจยัจะตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าว
ต่อไปน้ี 

1)  การตรวจสอบความตรง ผูว้ิจยัจะตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยน าข้อ
ค าถามในแบบสอบถามทั้งหมดไปตรวจสอบกบัขอ้มูลทุติยภูมิในบทท่ี 2 และผลการสัมภาษณ์ จนมี
ความมัน่ใจวา่มีความตรงและความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้มูลมากท่ีสุด ภายหลงัผูว้ิจยัจะน าขอ้ค าถาม
ปรึกษาอาจารยซ่ึ์งเป็นท่ีปรึกษา  

2)  การตรวจสอบความเช่ือถือได ้ภายหลงัการตรวจสอบความตรงเสร็จแลว้  ผูว้ิจยั
จะน าแบบสอบถามไปให้ผู ้ให้ข้อมูลในคร้ังแรกท่ีให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทั้ งสองพื้นท่ี 
ตรวจสอบดว้ยการทดสอบท าแบบสอบถามดงักล่าวดว้ย  
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3.7  การเกบ็ข้อมูล การบันทกึ และการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

3.7.1  การเกบ็ข้อมูลและการบันทกึ 
3.7.1.1  การประสานงาน ก่อนจะเข้าท าการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัได้ติดต่อทั้งโดยทาง

ราชการและโดยส่วนตัวไปยงับุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะให้ข้อมูล โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ได้ท าหนงัสือราชการขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลไปยงัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา จากนั้นขอรายช่ือและเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อหวัหนา้หรือ
ประธาน สถานท่ีของชุมชนหรือหมู่บา้น จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดท้  าการ
ติดต่อไปยงัเหล่าบุคคลดงักล่าวโดยการส่วนตวัภายหลงัเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล 

3.7.1.2  การวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัไดข้อความช่วยเหลือจากเพื่อนซ่ึงนกัศึกษาปริญญาโท ใน
แผน ก ซ่ึงมีประสบการณ์ในการท าวิจยั และการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ขอ้มูลประเมินโครงการให้แก่
หน่วยงานหลายหน่วย  มาร่วมเป็นทีมวิจยั เพื่อช่วยบนัทึกค าส าคญัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลเนน้ย  ้าบ่อยๆ  กริยา
ท่าทางต่อค าถามและค าตอบของผูใ้ห้ขอ้มูล เช่น ความจริงจงัต่อขอ้มูล  ความกระอกักระอ่วนใจต่อ
ค าถาม  ความไม่แน่ใจในค าตอบ  หรือการเล่ียงตอบค าถาม รวมทั้งสภาพแวดล้อมขณะท าการ
สัมภาษณ์ การบนัทึกภาพถ่ายต่างๆ การซักถามในประเด็นท่ีน่าสนใจ และการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่  นางสาวเฉลิมพร  สีโสภา นกัศึกษาปริญญาโท เอกการจดัการ
ภาครัฐและเอกชน และนางสาว อาริยา ป้องศิริ ปริญญาโท เอกการจดัการภาครัฐและเอกชน คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะท าการอธิบายทั้ง 2 ท่านให้
เขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้และรายละเอียดท่ีจ าเป็นก่อนการลง
พื้นท่ีจริง และทุกคร้ังหลงัท าการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลแบบสอบถามผูว้ิจยัและเพื่อนจะพูดคุยถึง
ภาพรวมของการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลแบบสอบถามในแต่ละคร้ังดว้ย 

3.7.1.3  การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล  ผูว้ิจยัใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนจากกรอบ
แนวคิดในการวิจยั (ในภาคผนวก)  วิธีในการพบผูใ้ห้ขอ้มูลด้านเวลาและสถานท่ีข้ึนอยู่กบัความ
สะดวกของผูใ้ห้ขอ้มูล   ซ่ึงเม่ือไปถึงพื้นท่ี ผูว้ิจยัจะเรียนช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ขอความร่วมมือใน
การศึกษาน้ีเป็นอนัดบัแรก  

3.7.1.4  การบนัทึกขอ้มูล  ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการบนัทึกเสียง เน่ืองจากการบนัทึกด้วย
ตวัอกัษรในทนัทีขณะท าการท าสัมภาษณ์  อาจท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่ครบถว้นเพราะไม่สามารถบนัทึก
ดว้ยความรวดเร็วเท่ากบัขอ้มูลท่ีผูใ้หข้อ้มูลใหส้ัมภาษณ์ได ้ ซ่ึงผูว้ิจยัจะท าการขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูล
ก่อนท าการสัมภาษณ์ทุกคร้ังดว้ยเหตุผลของความรวดเร็วและความครบถว้นของการบนัทึกดว้ย
ตวัอกัษร และใหข้อ้ตกลงการรักษาเก็บไฟล์เสียงนั้นไวเ้ป็นความลบัและใชใ้นการวิจยัเท่านั้น ทั้งน้ี 
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การบนัทึกเสียงข้ึนอยูก่บัความเตม็ใจของผูใ้หข้อ้มูลวา่จะอนุญาตหรือไม่  หากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่อนุญาต
ให้ท าการบนัทึกเสียง  ผูว้ิจยัจะไม่จดบนัทึกขอ้มูลต่อหนา้ผูใ้ห้ขอ้มูล  แต่จดบนัทึกเฉพาะค าส าคญั  
ภายหลงัการสัมภาษณ์เสร็จส้ิน  และออกจากสถานท่ีของผูใ้ห้ขอ้มูล  ผูว้ิจยัจะท าการบนัทึกขอ้มูล
ทนัที 

 
3.7.2  การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.7.2.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้การศึกษาดว้ยวิธีการเปรียบเทียบน้ี  เกิดความครอบคลุมว่า ระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับการจดัอนัดับมีการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองท่ีเหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัว่ไป  ซ่ึงผูว้ิจยัจะได้น าเสนอถึงปรากฎการณ์  
พร้อมสาเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองนั้น ผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบดว้ยการวิเคราะห์
ขอ้มูลในการวจิยัเชิงคุณภาพซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์  ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ 
2 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี 1 วิเคราะห์สรุปข้อมูลรายบุคคลจากขอ้มูลท่ีได้ท าการสัมภาษณ์  
โดยแยกตามพื้นท่ีท่ีศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจะทราบลกัษณะของเง่ือนไขท่ีอาจจะเป็นปัจจยั
ส าคญับางประการในการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทั้งท่ีเป็นส่วนสนบัสนุนและเป็นอุปสรรค
เฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นต่อการวจิยั (สรุปรวมขอ้มูลสัมภาษณ์รายบุคคล ดูภาคผนวก) 

ระดบัท่ี 2 วิเคราะห์หาขอ้สรุปขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมดโดยแยกตาม
พื้นท่ีท่ีศึกษา  โดยผูว้จิยัจะใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content Analysis ) ของแต่ละผูใ้ห้ขอ้มูล  ซ่ึง
ใชก้ารนบัความถ่ีของขอ้มูล  เพื่อสังเคราะห์ภาพรวมของการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองแต่ละ
พื้นท่ี  การวิเคราะห์ในระดบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการแสดงออกถึง
ความเป็นพลเมืองแต่ละพื้นท่ีดว้ย 

การวิเคราะห์ในระดบัท่ี  2 น้ี เป็นส่วนส าคญัท่ีจะน าผลการวิเคราะห์มาเป็นกรอบ
และรายละเอียดในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการวจิยัในส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณต่อไป 

3.7.2.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนเชิงปริมาณ  เป็นส่วนการน าผลขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพมาใช้ในการทดสอบเพื่อส ารวจภาพรวมตามจ านวนของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดก้ าหนดไวข้า้งตน้  การวเิคราะห์ในส่วนน้ีใชโ้ปรแกรม SPSS ซ่ึงใชส้ถิติในการวิเคราะห์ทั้ง
สถิติพรรณนาและสถิติทดสอบความสัมพนัธ์  ไดแ้ก่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  เพื่อพรรณนาลกัษณะของ
ขอ้มูล 
 



 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 
ในบทน้ี  ผูว้ิจยัจะน ำเสนอผลกำรศึกษำเพื่อตอบค ำถำมกำรวิจยัท่ีว่ำ ประชำชนในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับรำงวลั  มีกำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองอย่ำงไร และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป  มีควำมเป็นพลเมืองแตกต่ำงหรือเหมือนกนั
อยำ่งไร  มีปัจจยัใดบำ้งท่ีท ำให้แตกต่ำง หรือท ำให้เหมือนกนัตำมวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ ำหนดไว ้ เพื่อ
ในทำ้ยท่ีสุด  จะสำมำรถตอบไดว้ำ่  กำรมีส่วนร่วมในปัจจุบนัสำมำรถสร้ำงให้ประชำชนเกิดควำม
เป็นพลเมืองไดห้รือไม่  อยำ่งไร  มีแนวทำงใดบำ้งท่ีเป็นอุปสรรคและมีแนวทำงใดบำ้งท่ีเก้ือหนุน
ต่อกำรเกิดข้ึนของควำมเป็นพลเมือง 
 ผลกำรศึกษำจะน ำเสนอขอ้มูลของพื้นท่ีวิจยัทั้ง 2 พื้นท่ี ซ่ึงก ำหนดให้พื้นท่ีท่ีไดรั้บรำงวลั
เรียกวำ่ เทศบำล  ก.  และพื้นท่ีทัว่ไป เรียกวำ่  เทศบำล  ข.  โดยเสนอผลขอ้มูลตำมแต่ละวตัถุประสงค์
และประเด็นจำกกรอบแนวคิดกำรวิจยั  และน ำเสนอผลขอ้มูลเชิงคุณภำพเป็นอนัดบัแรก  และผล
ขอ้มูลเชิงปริมำณเป็นอนัดบัต่อมำ  ดงัน้ี 
 ในกำรศึกษำวิจยัดว้ยวิธีกำรวิจยัเชิงคุณภำพ  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลด้วยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
จำกผูใ้หข้อ้มูล (Key Informant) จ  ำนวน 12 คน  ประกอบไปดว้ยบุคคล  2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1)  กลุ่มผูบ้ริหำร  จ  ำนวน 2 คน ประกอบไปดว้ย นำยกเทศมนตรีเทศบำล ก. และ
รองนำยกเทศมนตรี เทศบำล ข.  ซ่ึงในกำรอำ้งอิงกำรสัมภำษณ์ต่อไปน้ีจะเรียกวำ่  นำยกเทศมนตรี 
เทศบำล ก.  และรองนำยกเทศมนตรี เทศบำล ข.  

2)  กลุ่มผูน้ ำชุมชน (ประธำนชุมชน)  จ  ำนวน 10 คน ประกอบไปดว้ย  เทศบำล 
ก. จ  ำนวน 5 คน และเทศบำล ข จ ำนวน 5 คน  ซ่ึงในกำรอำ้งอิงกำรสัมภำษณ์ต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ  
ประธำนชุมชน เทศบำล ก.  คนท่ี 1 ถึง 5 และประธำนชุมชน เทศบำล ข. คนท่ี 1 ถึง  5  ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1  กำรก ำหนดรหสัผูใ้หข้อ้มูลเพื่อกำรอำ้งอิงในเน้ือหำ 
 
เทศบาล ล าดบั บทบาท พืน้ทีชุ่มชน การอ้างองิในเนือ้หา 

เท
ศบ

ำล
เมื
อง
 ก.

 

1 นำยกเทศมนตรี เทศบำล ก. นำยกเทศมนตรี เทศบำล ก. 

2 ประธำนชุมชน ชุมชนหนองบวัขำว ประธำนชุมชน คนท่ี 1 เทศบำล ก. 

3 ประธำนชุมชน ชุมชนบำ้นใหญ่ ประธำนชุมชน คนท่ี 2 เทศบำล ก. 

4 ประธำนชุมชน* ชุมชนโพธ์ิทอง
พฒันำ 

ประธำนชุมชน คนท่ี 3 เทศบำล ก. 

5 ประธำนชุมชน ชุมชนเอรวณั ประธำนชุมชน คนท่ี 4 เทศบำล ก. 

6 กรรมกำรชุมชน ชุมชนหนองบวัขำว ประธำนชุมชน คนท่ี 5 เทศบำล ก. 

เท
ศบ

ำล
เมื
อง
 ข.

 

1 รองนำยกเทศมนตรี เทศบำล ข. รองนำยกเทศมนตรี เทศบำล ข. 
2 ประธำนชุมชน* ชุมชนไปรษณีย ์ ประธำนชุมชน คนท่ี 1 เทศบำล ข. 
3 ประธำนชุมชน ชุมชนวดัคลอง

สำยบวั 
ประธำนชุมชน คนท่ี 2 เทศบำล ข. 

4 ประธำนชุมชน ชุมชนบำ้นป้อม ประธำนชุมชน คนท่ี 3 เทศบำล ข. 
5 ประธำนชุมชน ชุมชนตลำดล่ำง ประธำนชุมชน คนท่ี 4 เทศบำล ข. 
6 กรรมกำรชุมชน ชุมชนไปรษณีย ์ ประธำนชุมชน คนท่ี 5 เทศบำล ข. 

 
 ในกำรศึกษำวิจยัดว้ยวิธีกำรวิจยัเชิงปริมำณ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถำมจำกกลุ่ม
ตวัอย่ำงทั้งหมด 411 ตวัอย่ำง  (แบบสอบถำม จ ำนวน 411 ฉบบั) ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถำมท่ีมีควำม
สมบูรณ์กลบัคืนสู่ผูเ้ขียน จ ำนวน 330 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 80.29 ของแบบสอบถำมทั้งหมด  โดย
แยกเป็นผูต้อบแบบสอบถำมจำกเทศบำล ก. จ ำนวน 189 ฉบบั และเทศบำล ข. จ ำนวน 141 ฉบบั  
โดยมีรำยละเอียดของผูต้อบแบบสอบถำมดงัตำรำงท่ี 4.2 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.2  ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
เพศ (ควำมถ่ี,  (ร้อยละ)) 
ชำย 
หญิง 
ไม่ตอบ 

 
83 (43.92) 
105 (55.55) 
1 (0.53) 

 
58 (41.13) 
77 (54.61) 
6 (4.26)  
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
อำชีพ (ควำมถ่ี,  (ร้อยละ)) 
รับรำชกำร 
คำ้ขำย/ธุรกิจส่วนตวั 
เกษตรกร 
รับจำ้งทัว่ไป 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 
อ่ืนๆ... 

 
23 (12.17) 
29 (15.34) 
13 (6.88) 

60 (31.75) 
11 (5.82) 

22 (11.64) 

 
18 (12.77) 
42 (29.79) 
0 (0.0) 

58 (41.13) 
0 (0.00) 
5 (3.55) 

ไม่ตอบ 31 (16.40) 18 (12.77) 
อำย ุ (ค่ำเฉล่ีย,  ปี) 44.32 45.13 
รำยได ้(ค่ำเฉล่ีย,  บำท/เดือน) 10,172.80 9,421.70 
ศำสนำ (ควำมถ่ี,  (ร้อยละ)) 
พุทธ 
คริสต ์
อิสลำม 
ไม่ตอบ 

 
187 (98.94) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 
2 (1.06) 

 
138 (97.87) 
0 (0.00) 
0 (0.00) 
3 (2.13) 

กำรศึกษำ (ควำมถ่ี,  (ร้อยละ)) 
ประถมศึกษำ 
มธัยมศึกษำตอนตน้/ปวช. 
มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวส. 
ปริญญำตรี 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 
ไม่ตอบ 

 
57 (30.16) 
38 (20.11) 
55 (29.10) 
30 (15.87) 

6 (3.17) 

 
35 (24.82) 
29 (20.57) 
39 (27.66) 
19 (13.48) 

7 (4.96) 

บทบำทในชุมชน (ร้อยละ) 
สมำชิกในชุมชน (ประชำชนทัว่ไป) 
ประธำนชุมชน 
กรรมกำรชุมชน 
อำสำสมคัร 
ไม่ตอบ 

 
133 (70.37) 

4 (2.12) 
1 (0.53) 
7 (3.70) 

 
81 (57.45) 

3 (2.13) 
2 (1.42) 
0 (0.00) 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
ระยะเวลำท่ีอำศยัอยูใ่นชุมชน  
(ค่ำเฉล่ีย,  ปี) 

 
29.94 

 
24.22 

 

4.1  ลกัษณะการแสดงออกถึงความเป็นพลเมอืงของประชาชน  
  

เน่ืองจำกผูว้จิยัใชว้ธีิกำรศึกษำเชิงคุณภำพก่อนกำรศึกษำเชิงปริมำณ  ผูว้ิจยัจึงจะน ำเสนอผล
ของขอ้มูลเชิงคุณภำพเป็นอนัดบัแรก  และน ำเสนอผลของขอ้มูลเชิงปริมำณในล ำดบัถดัมำ โดย
น ำเสนอกำรวเิครำะห์ขอ้มูลในทั้งสองพื้นท่ีท่ีเป็นหน่วยกำรศึกษำวจิยัวำ่มีลกัษณะอยำ่งไรตำมกรอบ
แนวคิดท่ีไดก้ ำหนดไว ้ดงัน้ี 

 
 4.1.1  การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการเมือง 
 ผูว้ิจยัได้จ  ำแนกกำรประเด็นกำรสัมภำษณ์และกำรใช้แบบสอบถำมเพื่อกำรวิ จยั เป็น  2  
ประเด็นหลกั คือ  1) กำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองทำงกำรเมืองดำ้นสิทธิและหนำ้ท่ี  และ 2) 
กำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองทำงกำรเมืองดำ้นกำรเคำรพซ่ึงควำมแตกต่ำงดว้ยควำมอดทน   
ดงัต่อไปน้ี 

          4.1.1.1  กำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองทำงกำรเมืองดำ้นสิทธิและหนำ้ท่ี   
กรอบกำรศึกษำทำงดำ้นควำมเป็นพลเมืองท่ีถือวำ่เป็นตน้แบบในแนวทำงกำรศึกษำ

ของ T.H. Marshall ไดอ้ธิบำยถึงกรอบกำรศึกษำหลกัๆ 2 ดำ้น คือ ดำ้นสิทธิ และดำ้นหนำ้ท่ี  ในกำร
วจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ป็นกรอบกำรศึกษำดงักล่ำว  ประกอบกบักำรใชป้ระเด็นต่ำงๆ ของสิทธิและ
หนำ้ท่ีท่ีพฒันำโดย Conover, Crewe and Searing (1991) ในกำรศึกษำวิจยั กล่ำวคือ ในดำ้นสิทธิ 
ประกอบไปดว้ย สิทธิของกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิของกำรนบัถือศำสนำ สิทธิในกำรอยู่อำศยั 
และสิทธิในกำรไดรั้บกำรศึกษำ ในดำ้นหนำ้ท่ี ประกอบไปดว้ย หนำ้ท่ีกำรเสียภำษี  หนำ้ท่ีกำรเช่ือ
ฟังกฎหมำยหนำ้ท่ีกำรเช่ือฟังแบบแผนปฏิบติัของสังคม (บรรทดัฐำนของสังคม) หนำ้ท่ีกำรปกป้อง
ประเทศชำติ หนำ้ท่ีกำรเลือกตั้ง และหนำ้ท่ีกำรติดตำมข่ำวสำรบำ้นเมือง 

จำกกำรศึกษำดว้ยวธีิกำรเชิงคุณภำพ ซ่ึงสัมภำษณ์ดว้ยค ำถำมกวำ้งๆ วำ่ หำกกล่ำวถึง
เร่ืองของสิทธิ ประเด็นแรกท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลตระหนกัถึงคือเร่ืองใด  ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสองกลุ่ม คือ ทั้งกลุ่ม
ผูบ้ริหำรและกลุ่มประธำนชุมชน  ไดเ้ห็นตรงกนัว่ำ  สิทธิในกำรอยูอ่ำศยั ทั้งกำรหำเล้ียงปำกทอ้ง 
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เป็นเร่ืองส ำคญัอนัดบัแรก  ดงัเช่นท่ี รองนำยกเทศมนตรีเทศบำล ข. (2556) กล่ำววำ่ “สิทธิพื้นฐำน 
ด้ำนปัจจยัส่ีเป็นเร่ืองส ำคญั ชำวบ้ำนจ ำเป็นต้องมีสิทธิน้ีก่อน” เช่นเดียวกันกับประธำนชุมชน
เทศบำล ก. (2556) คนท่ี 1 เห็นว่ำ “สิทธิเก่ียวกบัควำมอยู่รอดตอ้งมำก่อน เช่น พวกปำกทอ้ง หรือ
กำรศึกษำ”  

จำกกำรศึกษำเชิงปริมำณด้วยแบบสอบถำม ในภำพรวมกลุ่มตวัอย่ำง เห็นว่ำ สิทธิ
กำรไดรั้บกำรศึกษำส ำคญัมำกท่ีสุด รองลงมำคือ สิทธิในกำรอยูอ่ำศยั และสิทธิในกำรนบัถือศำสนำ 
ส่วนสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น ส ำคญันอ้ยท่ีสุด ดงัตำรำงท่ี 4.3 เม่ือจดักลุ่มของสิทธิตำมกรอบ
ของ TH Marshall คือ Social Rights ซ่ึงประกอบไปดว้ย สิทธิในกำรอยูอ่ำศยั  และสิทธิกำรไดรั้บ
กำรศึกษำ และ  Civil  Rights ซ่ึงประกอบไปดว้ย สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น  และสิทธิในกำร
นบัถือศำสนำ  ท ำให้พบว่ำ  ค่ำคะแนนเฉล่ียรวมในเทศบำล  ก. ให้ควำมส ำคญักบั Civil Rights 
ขณะท่ี  เทศบำล  ข. ใหค้วำมส ำคญักบั Social Rights มำกกวำ่ 
 
ตารางที ่4.3  แสดงค่ำเฉล่ียควำมส ำคญัของสิทธิ 
 

สิทธิ ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 
สิทธิในกำรอยูอ่ำศยั 8.67 8.56 8.83 1.07 0.28 
สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น 8.51 8.54 8.48 0.10 0.91 
สิทธิในกำรนบัถือศำสนำ 8.64 8.42 8.91 2.15 0.03 
สิทธิกำรไดรั้บกำรศึกษำ 8.68 8.39 9.06 2.94 0.00 

 
เช่นเดียวกันกับข้อค ำถำมของสิทธิ  ผูว้ิจยัได้สัมภำษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลกวำ้งๆว่ำ เม่ือ

กล่ำวถึงค ำวำ่หนำ้ท่ีของประชำชน  ผูใ้ห้ขอ้มูลตระหนกัถึงหนำ้ท่ีใดเป็นอนัดบัแรก  ขอ้มูลจำกกำร
สัมภำษณ์ประธำนชุมชนเทศบำล ก. (2556)  คนท่ี 2 เห็นว่ำ “หน้ำท่ีของประชำชน คือ เร่ืองรักษำ
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์ หำกขำดสำมเสำหลกัไปน้ีเรำจะแย่” ขณะท่ี รองนำยกเทศมนตรี
เทศบำล ข. (2556)  อธิบำยในมุมมองของผูบ้ริหำรไวอ้ยำ่งน่ำสนใจเก่ียวกบัหนำ้ท่ีโดยเช่ือมโยงกบั
สิทธิวำ่  “ชำวบำ้นรู้สิทธิของตน รู้ผลประโยชน์ของเขำ สิทธิท่ีเขำควรจะได ้และทวงสิทธิตลอด แต่
ส่ิงท่ีพวกเขำไม่รู้เลยคือ หนำ้ท่ีของพวกเขำ หนำ้ท่ีท่ีตอ้งรำยงำนเม่ือพบเห็นอะไรท่ีไม่ถูกตอ้งต่ำงๆ 
และพวกเขำยงัแยกไม่ออกว่ำอะไรคือสิทธิ อะไรคือหน้ำท่ี ท่ีส ำคญัหน้ำท่ี มนัมำหลงัปำกทอ้ง” 
อยำ่งไรก็ตำม รองนำยกเทศมนตรีเทศบำล ข. (2556)  ไดจ้ดัล ำดบัควำมส ำคญัของหนำ้ท่ีในมุมมอง
ผูบ้ริหำรวำ่  
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ในเร่ืองหนำ้ท่ี ประชำชนควรมีหนำ้ท่ีท่ีเขำมีต่อตวัเองก่อน นัน่หมำยถึงหนำ้ท่ีกำร
งำน หำกเขำไม่รู้หนำ้ท่ีของตนเอง เขำจะไม่มีทำงรู้เลยวำ่หนำ้ท่ีเขำควรมีต่อพ่อแม่ 
ต่อครอบครัว ต่อเพือ่น หรือต่อประเทศชำติ ... ตวัอยำ่งเช่น กำรเลือกตั้ง ก็ยงัไม่มำ
ใชสิ้ทธิ ผมในฐำนะผูบ้ริหำร เปิดบญัชีผูม้ำใชสิ้ทธิในหนำ้ท่ีกำรเลือกตั้งตลอด เรำ
ขอดูหลกัฐำนจำกกำรเลือกตั้ง ส่ิงท่ีน่ำสนใจคือ ชำวบำ้นมำใช้สิทธิกนัส่วนมำก  
แต่พวกท่ีไม่มำท ำหนำ้ท่ีเลยคือ คนท่ีอยูริ่มถนนใหญ่ มีธุรกิจ ส่วนตวัผมคิดวำ่ เขำ
คงคิดวำ่กำรเมืองไม่มีผลกระทบอะไรกบัเขำ เขำเลือกใครมำ คุณภำพชีวิตเขำก็ไม่
เปล่ียน 

 
ในผลขอ้มูลดว้ยวิธีกำรเชิงปริมำณ  คน้พบวำ่  ในภำพรวมของทั้งสองพื้นท่ีกำรวิจยั

ใหค้วำมส ำคญักบัหนำ้ท่ีในกำรปกป้องประเทศชำติเป็นอนัดบัแรก  รองลงมือคือ  หนำ้ท่ีกำรติดตำม
ข่ำวสำรบำ้นเมือง  และท่ีมีควำมส ำคญันอ้ยท่ีสุด คือ หนำ้ท่ีในกำรเสียภำษี   โดยประเด็นท่ีน่ำสนใจ
คือ เม่ือพิจำรณำรำยเทศบำลพบวำ่  หนำ้ท่ีในกำรเสียภำษี มีควำมส ำคญัเป็นอนัดบัสุดทำ้ยในทั้งสอง
พื้นท่ีกำรวจิยัดว้ย   

นอกจำกน้ี เม่ือพิจำรณำภำยใต้กรอบของควำมคล้ำยคลึงหน้ำท่ีของพลเมืองใน
สหรัฐอเมริกำและองักฤษ ตำมกรอบ Conover, Crewe and Searing (1991) ดว้ยกำรรวมผลของค่ำ
คะแนนเฉล่ีย พบวำ่ ในภำพรวมหนำ้ท่ีของประชำชนไทย มีควำมคลำ้ยคลึงกบัหนำ้ท่ีของพลเมือง
ในสหรัฐอเมริกำ  กล่ำวคือ ค่ำคะแนนเฉล่ียของกลุ่มหนำ้ท่ีของพลเมืองสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย กำรเสียภำษี  กำรปกป้องประเทศชำติ  กำรเลือกตั้ง  และกำรติดตำมข่ำวสำรบำ้นเมือง มีค่ำ
คะแนนเฉล่ียรวม  (7.62) สูงกวำ่ กลุ่มหนำ้ท่ีของพลเมืองสหรำชอำณำจกัร ซ่ึงประกอบไปดว้ย กำร
เช่ือฟังกฎหมำย และกำรเช่ือฟังแบบแผนปฏิบติัของสังคม (บรรทดัฐำนของสังคม) มีค่ำคะแนน
เฉล่ียรวม (7.55)  ทั้งน้ี  ค่ำเฉล่ียของเทศบำลในหน้ำท่ีกำรเสียภำษี  กำรปกป้องประเทศชำติ  และ
กำรเลือกตั้ง  มีค่ำคะแนนเฉล่ียท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05  โดยเทศบำล ก. มี
ค่ำคะแนนเฉล่ียท่ีมำกกวำ่ เทศบำล ข. ในทุกประเด็น ดงัตำรำงท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4  แสดงค่ำเฉล่ียควำมส ำคญัของหนำ้ท่ี 
 

หน้าที่ ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 

การเสียภาษี 6.83 7.13 6.43 2.39 0.01 
กำรเช่ือฟังกฎหมำย 7.64 7.82 7.39 1.64 0.10 
กำรเช่ือฟังแบบ
แผนปฏิบติัของสังคม 
(บรรทดัฐำนของสังคม) 

7.47 7.77 7.07 1.08 0.27 

การปกป้องประเทศชาติ  8.06 8.31 7.73 2.25 0.02 
การเลอืกตั้ง 7.71 7.99 7.34 2.38 0.01 
กำรติดตำมข่ำวสำร
บำ้นเมือง 

7.88 7.83 7.94 0.41 0.67 

 
4.1.1.2  กำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองทำงกำรเมืองดำ้นกำรเคำรพซ่ึงควำม

แตกต่ำงดว้ยควำมอดทน    
ในกำรศึกษำเก่ียวกบักำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองทำงกำรเมือง  เร่ืองควำม

อดทนน้ี  ผูว้ิจยัก ำหนดไปท่ีกำรแสดงออกต่อควำมเห็นท่ีแตกต่ำงกนัใน  3  ประเด็นหลกั  ซ่ึงเป็น
ประเด็นขอ้มูลท่ีไดจ้ำกผลขอ้มูลในกำรสัมภำษณ์  ประกอบไปดว้ย  ทำงดำ้นกำรเมือง  ทำงศำสนำ  
และทำงดำ้นกำรจดัสรรงบประมำณของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงในอนัดบัแรก  ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดค ำถำมกวำ้งๆ  
ท่ีช้ีถึงภำพรวมของควำมเห็นเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดเป็นเร่ืองปกติ  ดงัตำรำงท่ี  4.5  โดย
กำรก ำหนดค่ำคะแนนตั้งแต่  0  ถึง  10  ซ่ึง  0  หมำยถึง  ควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดเป็นเร่ืองไม่ปกติ  
และ  10  หมำยถึง  ควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดเป็นเร่ืองปกติมำกท่ีสุด  ผลกำรศึกษำช้ีวำ่  เทศบำล  ก.  
ให้ค่ำคะแนนเฉล่ียว่ำ  ควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดเป็นเร่ืองปกติมำกกว่ำ  เทศบำล   ข.  อยำ่งมีนยัส ำคญั
ทำงสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางที ่4.5  แสดงค่ำเฉล่ียของควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด 
 

ค่าคะแนน เทศบาล  ก. เทศบาล  ข. t p-value 

ควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด
เป็นเร่ืองปกติ 

8.87 8.26 2.59 0.01 
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1)  กำรรักษำสิทธิของผูอ่ื้น  
จำกกรอบแนวคิดกำรวิจยั ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดประเด็นกำรรักษำสิทธิของผูอ่ื้น

ในกำรศึกษำไว ้ 2 กรอบ  กล่ำวคือ กรอบแรก ในฐำนะท่ีประชำชนมีทศันคติต่อประชำชนเอง  
โดยเฉพำะลกัษณะควำมเป็นพลเมืองไทย  ซ่ึงผูว้ิจยัได้พิจำรณำจำกลกัษณะของควำมเป็นไทย ท่ี
นกัวิชำกำรเห็นว่ำ คนไทยไม่มีควำมกลำ้ในกำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีสำธำรณะ และกรอบสอง 
ก ำหนดในลักษณะของกำรปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น โดยใช้กรอบแนวคิดในด้ำนควำมอดทนของ 
Samuel Stouffer ท่ีเก่ียวกบักำรอนุญำติหรือไม่อนุญำติ  ต่อกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง  

ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดประเด็นตวัอย่ำงในดำ้นของกำรเมืองเพื่อใชเ้ป็นกรณีศึกษำ  
โดยสอบถำมถึงกลุ่มบุคคลท่ีประชำชนสำมำรถพูดคุยสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองไดบ้่อยท่ีสุด โดย
ก ำหนดค่ำคะแนน ตั้ งแต่ 0 ถึง 10 โดย 0 หมำยถึง ไม่สำมำรถพูดคุยได้เลย  และ 10 หมำยถึง 
สำมำรถพูดคุยได้มำกท่ีสุดมำกท่ีสุด  ขอ้มูลจำกแบบสอบถำมช้ีให้เห็นว่ำ  กลุ่มบุคคลท่ีสำมำรถ
พดูคุยไดม้ำกท่ีสุด คือ กลุ่มครอบครัว   รองลงมำคือ  เพื่อนสนิท  โดยเทศบำล ก. มีค่ำคะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มบุคคลท่ีสำมำรถพูดคุยสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง ซ่ึงประกอบด้วย ครอบครัว เพื่อนสนิท  
มำกกวำ่เทศบำล ข.  ซ่ึงเป็นค่ำเฉล่ียท่ีแตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตำรำงท่ี  4.6 
 
ตารางที ่4.6  แสดงค่ำเฉล่ียของกลุ่มบุคคลท่ีสำมำรถพดูคุยสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองได ้
 

กลุ่มบุคคล ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 
ครอบครัว 5.20 6.20 3.79 5.36 0.00 
เพื่อนสนิท 4.22 4.88 3.36 3.55 0.00 
กลุ่มเพื่อนในท่ีท ำงำน 3.38 3.81 2.80 2.45 0.15 
ไม่พดูคุยกบัใคร .26 0.00 .53 1.00 0.33 

 
นอกจำกควำมกลำ้ในกำรแสดงควำมคิดเห็นระหว่ำงกลุ่มบุคคลท่ีสำมำรถ

พูดคุยสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองไดแ้ลว้นั้น  ตำมกรอบแนวคิดควำมอดทนของ Samuel Stouffer ได้
ก ำหนดกรอบของควำมอดทนภำยใตก้ำรอนุญำติ  (Allow)  หรือไม่อนุญำติ  (Not Allow) ให้ผูอ่ื้น
ไดแ้สดงควำมคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีแตกต่ำงได ้  ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้  ำหนดค่ำคะแนน ตั้งแต่ 0 ถึง 
10 โดย 0 หมำยถึง ไม่อนุญำติ  หรือไม่ไดรั้บอนุญำติ  และ 10 หมำยถึง อนุญำติมำกท่ีสุด หรือไดรั้บ
อนุญำติมำกท่ีสุด  ซ่ึงในกำรศึกษำผูว้ิจยัไดต้ั้งค  ำถำมทั้งจำกกำรท่ีบุคคลให้อนุญำติหรือไม่ให้อนุญำติ
แก่ผูอ่ื้นในกำรแสดงควำมเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีแตกต่ำงได ้ และจำกกำรท่ีบุคคลพิจำรณำวำ่ ตน
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ไดรั้บอนุญำติหรือไม่ไดรั้บอนุญำติจำกผูอ่ื้นในกำรแสดงควำมเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีแตกต่ำง
เพยีงใด   

อนัดบัแรก  ผลจำกตำรำงท่ี 4.7 ได้แสดงให้เห็นว่ำ ในภำพรวม บุคคลได้
อนุญำติใหผู้อ่ื้นแสดงควำมคิดเห็นในเร่ืองกำรเมืองมำกท่ีสุด  ซ่ึงเม่ือพิจำรณำรำยเทศบำล กำรแสดง
ควำมคิดเห็นในเร่ืองกำรเมือง  บุคคลก็อนุญำติให้ผูอ่ื้นแสดงควำมคิดเห็นไดม้ำกกว่ำเร่ืองอ่ืนๆเช่นกนั  
ทั้งน้ีเทศบำล  ก.  มีค่ำคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกวำ่เทศบำล  ข.  ทั้งยงัมีค่ำเฉล่ียเกินคร่ึงของคะแนนเต็มสิบ  
ขณะท่ีถึงแม้เทศบำล  ข.  บุคคลจะให้อนุญำติแก่ผูอ่ื้นในกำรแสดงควำมคิดเห็นด้ำนกำรเมือง
มำกกว่ำดำ้นอ่ืนๆ แต่ค่ำคะแนนเฉล่ียยงัน้อยและไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของค่ำคะแนนเต็มสิบ  นอกจำกน้ี  
ค่ำคะแนนเฉล่ียเร่ืองกำรให้อนุญำตผูอ่ื้นแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรเมือง  และศำสนำของ
เทศบำล ก.   ยงัมีค่ำคะแนนเฉล่ียในแต่ละดำ้นมำกกวำ่เทศบำล ข. แตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั .05 ดว้ย    
 
ตารางที ่4.7  แสดงค่ำเฉล่ียเร่ืองกำรให้อนุญำติผูอ่ื้นแสดงควำมคิดเห็น 

 
การให้อนุญาติผู้อืน่
แสดงความคิดเห็น 

ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 

เก่ียวกบักำรเมือง 5.49 6.01 4.79 3.14 0.00 
เก่ียวกบัศำสนำ 4.88 5.64 3.87 3.84 0.00 
ไม่มี 0.00 0.00 0.00 1.00 0.37 

 
ประเด็นต่อมำ  ในเร่ืองของกำรพิจำรณำว่ำ ตนไดรั้บอนุญำติหรือไม่ไดรั้บ

อนุญำติจำกผูอ่ื้นในกำรแสดงควำมเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีแตกต่ำงนั้น  ตำรำงท่ี 4.8  เป็นไปใน
ลกัษณะเดียวกบักำรท่ีบุคคลให้อนุญำติหรือไม่ให้อนุญำติแก่ผูอ่ื้นในกำรแสดงควำมเห็นในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีแตกต่ำงได ้  (ตำรำงท่ี 4.7) กล่ำวคือ ทั้งในภำพรวมและรำยเทศบำล  ผูต้อบแบบสอบถำม
เห็นว่ำ  เขำได้รับอนุญำติจำกผูอ่ื้นในกำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบักำรเมืองมำกกว่ำเร่ืองอ่ืนๆ  
ทั้งน้ี เทศบำล  ข.  จะมีค่ำคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวำ่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็มสิบ  และเทศบำล ก.   มีค่ำ
คะแนนเฉล่ียของกำรไดรั้บอนุญำตจำกผูอ่ื้นในกำรแสดงควำมคิดเห็นท่ีมำกกวำ่ เทศบำล ข.   ในทุก
ดำ้นท่ีแตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ดว้ย 
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ตารางที ่4.8  แสดงค่ำเฉล่ียเร่ืองกำรไดรั้บอนุญำติจำกผูอ่ื้นในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
 
การได้รับอนุญาติจากผู้อืน่
ในการแสดงความคิดเห็น 

ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 

เก่ียวกบักำรเมือง 5.79 6.48 4.86 2.23 0.02 
เก่ียวกบัศำสนำ 4.93 5.70 3.91 2.71 0.00 
ไม่มี 0.16 0.29 0.00 5.86 0.00 

 
2)  ลกัษณะกำรแสดงออกถึงควำมอดทน 
กำรแสดงออกถึงกำรเมืองท่ีพบในพื้นท่ี คือ กำรเปิดทีวี หรือวิทยุจำกกลุ่ม

กำรเมืองท่ีตนเองเห็นชอบเสียงดงั ซ่ึงประธำนชุมชนคนท่ี 1 เทศบำล ก.  (2556) “มีต่ำงสีกนับำ้ง แต่
ไม่มีทะเลำะกนั ถึงขั้นลงไมล้งมือ มีแค่โกรธกนับำ้ง  ส่วนมำกไม่ค่อยมำคุยกนั ไม่ยุง่กนั ต่ำงคนต่ำง
อยู”่  เช่นเดียวกบัประธำนชุมชนคนท่ี 3 เทศบำล ข.  (2556) ไดใ้ห้ขอ้มูลวำ่ “ชำวบำ้นท่ีน่ี  มีทั้งสอง
ฝ่ำย  แต่สำมำรถพูดคุยกนัได ้ ไม่เคยมีกำรทะเลำะท ำร้ำยร่ำงกำยกนัในเร่ืองต่ำงสีต่ำงฝ่ำย  แต่จะมี
บำ้งท่ีน ำทีวขีองช่องตวัเองมำเปิดนอกบำ้น เปิดเสียงดงั มีกำรจบักลุ่มกนั  แต่ก็ไม่ไดมี้ปัญหำกบัฝ่ำย
อ่ืน”  ซ่ึงในกำรศึกษำดว้ยวิธีกำรเชิงปริมำณ  ผูว้ิจยัไดใ้ช้ขอ้ค ำถำมกวำ้งๆ ว่ำ  ท่ำนแสดงออกถึง
ควำมอดทน เร่ืองต่อไปน้ีไดเ้พียงใด  โดยกำรให้ค่ำคะแนนตั้งแต่  0  ถึง  10  โดย  0  หมำยถึง  ไม่มี
ควำมอดทนเลย  และ  10  หมำยถึง  มีควำมอดทนมำกท่ีสุด  ผลกำรศึกษำพบวำ่  ประชำชนมีควำม
อดทนในประเด็นเก่ียวกบักำรเมืองมำกท่ีสุด  รองลงมำคือ  เก่ียวกบัศำสนำ  โดยเม่ือพิจำรณำรำย
เทศบำลแล้วพบว่ำ  เทศบำล ข. มีค่ำเฉล่ียของควำมอดทนต่อประเด็นต่ำงๆ น้อยกว่ำ เทศบำล ก.  
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตำรำงท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9  แสดงค่ำเฉล่ียของกำรแสดงออกถึงควำมอดทน 
 
การแสดงออกถึงความ

อดทน 
ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 

เก่ียวกบักำรเมือง 5.96 6.23 5.62 1.65 0.09 
เก่ียวกบัศำสนำ 4.41 5.07 3.58 3.18 0.00 
ไม่มี 0.00 0.00 0.00 - - 
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นอกจำกน้ี  ในประเด็นเก่ียวกบัลกัษณะกำรแสดงออกถึงควำมอดทนเม่ือมี
ควำมคิดท่ีแตกต่ำง  กลุ่มตวัอยำ่งมีกำรแสดงออกอยำ่งไร  ผูว้จิยัไดก้  ำหนดกำรให้ค่ำคะแนนตั้งแต่  0  
ถึง  10  ซ่ึง  0  หมำยถึง  เป็นลกัษณะท่ีไม่กระท ำมำกท่ีสุด  และ  10  หมำยถึง  เป็นลกัษณะกระท ำ
มำกท่ีสุด  ผลกำรศึกษำจำกตำรำง  4.10  ช้ีว่ำ  ลกัษณะกำรแสดงออกถึงควำมอดทนเม่ือมีควำม
คิดเห็นท่ีแตกต่ำง  กลุ่มตวัอย่ำงเห็นว่ำ  ลักษณะท่ีกระท ำส่วนใหญ่คือ  กำรแสดงออกด้วยกำร
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  กำรแสดงออกดว้ยวธีิกำรเฉยๆ  และกำรแสดงออกดว้ยกำรพูดคุยชกัจูงให้
เห็นดว้ยกบัตน  ทั้งน้ี  ลกัษณะกำรแสดงออกถึงควำมอดทนเชิงลบ (ควำมไม่อดทน)  ท่ีประกอบไป
ดว้ย  พดูถึงบุคคลดงักล่ำวในแง่ร้ำยกบักลุ่มตน  ด่ำทอ ทะเลำะดว้ยวำจำ  ท ำร้ำยร่ำงกำย  โกรธเคือง  
ก่อกวนคุกคำม  มีค่ำเฉล่ียคะแนนของกำรแสดงออกท่ีน้อยกว่ำลักษณะกำรแสดงออกถึงควำม
อดทนเชิงบวก  ทั้งน้ี  ค่ำเฉล่ียของกำรแสดงออกถึงควำมอดทนดว้ยกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น
ของเทศบำล ก. มีควำมแตกต่ำงจำกเทศบำล ข. อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ดว้ย   
 
ตารางที ่4.10  แสดงค่ำเฉล่ียลกัษณะกำรแสดงออกถึงควำมอดทนเม่ือมีควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง 
 

ลกัษณะการแสดงออกถึงความ
อดทน 

ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 

เฉยๆ 3.93 3.78 4.13 .72 .46 
พดูถึงบุคคลดงักล่ำวในแง่ร้ำยกบั
กลุ่มตน 

1.53 1.43 1.22 .69 .48 

ด่ำทอ ทะเลำะดว้ยวำจำ 1.04 1.02 1.08 .23 .81 
ท ำร้ำยร่ำงกำย 0.80 0.73 0.91 .70 .48 
โกรธเคือง 1.02 0.99 1.06 .28 .77 
ไม่คบคำ้สมำคม 1.26 1.17 1.41 .78 .43 
ก่อกวนคุกคำม 0.94 0.92 0.97 .17 .86 
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น 4.09 4.37 3.74 3.38 0.00 
พดูคุยชกัจูงใหเ้ห็นดว้ยกบัตน 2.31 2.80 1.53 .89 .38 

 
ผูว้ิจยัไดส้อบถำมถึงลกัษณะกำรแสดงออกเม่ือเกิดควำมขดัแยง้ในประเด็น

ต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวคื้อ  ทำงดำ้นกำรเมือง  ทำงดำ้นศำสนำ  ผลจำกตำรำงท่ี  4.11  ช้ีใหเ้ห็นถึงลกัษณะ
กำรแสดงออกท่ีสอดคล้องกับตำรำงท่ี  4.10  กล่ำวคือ  กำรแสดงออกเม่ือเกิดควำมขดัแยง้  มี
ลกัษณะกำรแสดงออก  3  ลกัษณะ  ประกอบไปดว้ย  กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  เฉยๆ  และกำร
พดูคุยชกัจูงใหเ้ห็นดว้ยกบัตน 
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ตารางที ่4.11  แสดงค่ำควำมถ่ีของกำรแสดงออกเม่ือเกิดควำมขดัแยง้ 
 

ลกัษณะการแสดงออกถึงความอดทนต่อความ
ขัดแย้ง 

ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 

กา
รเม

อืง
 

ศา
สน

า 

 

กา
รเม

อืง
 

ศา
สน

า 

 

กา
รเม

อืง
 

ศา
สน

า 

 

เฉยๆ 107 93  67 59  40 34  
พดูถึงบุคคลดงักล่ำวในแง่ร้ำยกบักลุ่มตน 4 3  3 2  1 1  
ด่ำทอ ทะเลำะดว้ยวำจำ 8 5  5 1  3 4  
ท ำร้ำยร่ำงกำย 3 3  3 2  0 1  
โกรธเคือง 2 4  1 3  1 1  
ไม่คบคำ้สมำคม 1 2  0 1  1 1  
ก่อกวนคุกคำม 2 3  0 0  2 3  
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น 90 64  56 44  34 20  
พดูคุยชกัจูงใหเ้ห็นดว้ยกบัตน 11 12  9 10  2 2  
ไม่มีควำมขดัแยง้ 79 37 42 

 
และสุดทำ้ย  ผูว้ิจยัได้ยกตวัอย่ำงท่ีสอดคล้องกบัเหตุกำรณ์ปัจจุบนั (พ.ศ. 

2556) วำ่  หำกรัฐบำลมีขอ้ครหำในกำรคอรัปชัน่  ประชำชนจะมีกำรแสดงออกอยำ่งไร  ขอ้มูลเชิง
คุณภำพอธิบำยว่ำ ในระดบัผูน้ ำชุมชนมีควำมเห็นท่ีแสดงถึงควำมอดทนท่ีมีต่อระบบกำรปกครอง 
ดงัเช่นประธำนชุมชนคนท่ี 1 เทศบำล ก. (2556) ใหค้วำมเห็นวำ่ 
 

ลุงไม่ไดอ้ยู่ขำ้งไหน แต่ลุงรักพระมหำกษตัริย ์ส่วนรัฐบำลเรำตอ้งยอมรับเพรำะ
ประชำชนเลือกเขำมำ ถึงเขำไม่ดี เขำก็ไม่ไดเ้ลวร้ำย  คนเขำก้ำวข้ึนมำตอ้งมีดีมี
บำรมี  ไดรั้บกำรยอมรับกำรอนุญำตจำกคนส่วนหน่ึงแลว้  ส่วนใครจะไปเรียกร้อง
อะไรก็ตำมสิทธิท่ีมี เรำไม่เก่ียวข่ำย พอถึงเวลำเรำก็ค่อยวำ่กนัไปอีกรอบหน่ึงตำม
หลกัประชำธิปไตย 

 
สอดคลอ้งกบัผลของขอ้มูลเชิงปริมำณก็ไดอ้ธิบำยในท ำนองเดียวกนัวำ่  ใน

ภำพรวม  กำรอดทนให้รัฐบำลครบวำระ  4  ปี และเลือกตั้งใหม่ เป็นตวัเลือกท่ีผูต้อบแบบสอบถำม
เลือกตอบไดม้ำกกวำ่ตวัเลือกอ่ืนๆ เป็นอนัดบัสอง  รองจำกกำรติดตำมข่ำวสำร ซ่ึงเม่ือพิจำรณำใน
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รำยเทศบำลแล้ว  ผลของค่ำคะแนนเฉล่ียก็เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัผลของภำพรวมเช่นกนั  
โดยค่ำคะแนนเฉล่ียของกำรแสดงออกหำกรัฐบำลมีขอ้ครหำในกำรคอรัปชัน่ในทุกดำ้นระหว่ำง
เทศบำล ก. และเทศบำล ข.  แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่ำคะแนนเฉล่ีย
ของเทศบำล ก. มีค่ำคะแนนท่ีมำกกวำ่เทศบำล ข. ในทุกดำ้นยกเวน้กำรอดทนให้รัฐบำลครบวำระ 4 
ปีและเลือกตั้งใหม่ ดงัตำรำงท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12  แสดงค่ำเฉล่ียของกำรแสดงออกหำกรัฐบำลมีขอ้ครหำในกำรคอรัปชัน่ 
 

ลกัษณะการแสดงออกถึงความ
อดทน 

ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 

อดทนใหรั้ฐบำลครบวำระ 4 ปี และ
เลือกตั้งใหม่ 

5.92 5.53 6.41 2.23 0.02 

ร่วมเดินขบวนประทว้ง กดดนั
รัฐบำล 

1.83 2.23 1.32 2.71 0.00 

สนบัสนุนรัฐประหำร 1.48 1.77 1.10 2.22 0.02 
สนบัสนุนกำรไดม้ำซ่ึงรัฐบำลท่ี
นอกเหนือจำกกำรเลือกตั้ง เช่น 
รัฐบำลแห่งชำติ 

2.15 2.62 1.57 2.94 0.00 

ติดตำมข่ำวสำร 6.18 6.52 5.73 2.02 0.04 
ร่วมกลุ่มหำขอ้เทจ็จริง 3.93 5.02 2.52 5.86 0.00 

 

4.1.2  การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการบริหาร  
 ในส่วนน้ี  ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดกรอบกำรศึกษำถึงกำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองทำงกำร
บริหำรไว ้ 2 กรอบ ประกอบไปดว้ย  กรอบแรก  กำรบูรณภำพควำมคิดกบัควำมจริง ซ่ึงควำมจริงน้ี
หมำยถึง กำรน ำควำมคิดไปสู่กำรปฏิบติั  หรือหำแนวทำงปฏิบติั  โดยผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรเก็บขอ้มูล
ใน 4 ประเด็น คือ 1) ควำมคำดหวงัท่ีมีต่อกำรพฒันำชุมชน และกำรน ำไปปฎิบติัหรือหำแนว
ทำงกำรท ำให้ควำมคำดหวงันั้นเป็นจริง 2) กำรตระหนกัถึงปัญหำของชุมชนในสภำพปัญหำทัว่ไป  
พร้อมกบัแนวทำงกำรปฏิบติั  3)  วิธีกำรแจง้ปัญหำต่อผูรั้บผิดชอบ พร้อมทั้งเหตุผลของกำรไม่แจง้
ปัญหำ   และ  4)  กรณีปัญหำตวัอย่ำง  สองปัญหำ คือ ปัญหำขยะ  และปัญหำยำเสพติด  ซ่ึงกรณี
ปัญหำตวัอย่ำงทั้งสองน้ี  เป็นผลมำจำกกำรศึกษำเชิงคุณภำพดว้ยกำรสัมภำษณ์  โดยผูว้ิจยัด ำเนิน
กำรศึกษำในภำพรวมเชิงปริมำณในแง่ของควำมคำดหวงั หรือกำรตระหนกัถึงปัญหำ  และแนวทำง
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ปฏิบติัเพื่อให้ควำมคำดหวงันั้นเกิดข้ึนจริง  กรอบท่ีสอง กำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งรัฐและประชำชน  
โดยศึกษำใน  2  ประเด็น คือ 1) สถำนะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งรัฐและประชำชน  2) วิธีกำรในสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งรัฐและประชำชน ดงัน้ี 

4.1.2.1  กำรบูรณภำพควำมคิดกบัควำมจริง 
กำรบูรณภำพควำมคิดกับควำมจริง เป็นตัวช้ีบ่งถึงควำมสอดคล้องกันระหว่ำง

ควำมคิดกบักำรปฏิบติั ซ่ึงผูว้จิยัไดท้ั้งถำมค ำถำมตรงเก่ียวกบัควำมคำดหวงั และแนวทำงกำรปฏิบติั  
และค ำถำมออ้ม โดยกำรยกตวัอยำ่งกรณีควำมคำดหวงัท่ีน่ำจะเกิดข้ึน (ตวัอยำ่งท่ีถูกยกข้ึนมำอำ้งน้ี 
ผูว้ิจยัไดม้ำจำกกำรลงภำคสนำมพื้นท่ีกำรวิจยั ทั้งจำกกำรสังเกตุและกำรสัมภำษณ์ผูน้ ำชุมชน และ
ประชำชนในพื้นท่ีก่อนกำรด ำเนินกำรในแบบสอบถำม)  ดงัน้ี 

1)   ควำมคำดหวงัท่ีมีต่อกำรพฒันำชุมชน และกำรน ำไปปฎิบติัหรือกำรหำ
แนวทำงกำรท ำให้ควำมคำดหวงันั้นเป็นจริง  จำกกำรศึกษำขอ้มูลเชิงคุณภำพพบว่ำ  ประชำชนทั้ง
สองพื้นท่ี  ไม่มีควำมแตกต่ำงกนัในเร่ืองของควำมคำดหวงัต่อกำรพฒันำชุมชน  โดยทั้งเทศบำล  ก.  
และเทศบำล ข. ในระดบัผูน้ ำมีควำมเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวำ่  ประชำชนไม่ค่อยมีควำมกระตือรือร้น
ในกำรคิดเร่ืองของเป้ำหมำยในกำรพฒันำชุมชน  รวมไปถึงควำมตอ้งกำรให้ชุมชนเป็นไปใน
ทิศทำงใดทิศทำงหน่ึง  ซ่ึงประธำนชุมชนเทศบำล  ก.  คนท่ี  1 (2556)  ไดอ้ธิบำยในเร่ืองน้ีวำ่ 
 

แมแ้ต่ในเร่ืองของท ำแผนชุมชน ซ่ึงให้ชำวบำ้นมำประชุม แต่พูดจริงๆ ชำวบำ้น 
เขำก็ไม่สนใจหรอก มีแต่คณะกรรมกำรตอ้งมำร่วมกนัคิดแผนสำมปี โครงกำร
เร่งด่วน ... ชำวบำ้นเดินไปบอกถึงบำ้นยงัไม่มำ มีคนสนใจเป็นบำงส่วน เวลำมี
อะไรก็ชอบบอกวำ่ไม่รู้เร่ืองบำ้ง ขอไปทีบำ้ง อยำ่งเงิน SML น ำมำท ำเสียงตำมสำย 
ไดม้ำตอนปี 2555 คนท่ีไม่เห็นดว้ย เขำก็อำ้งวำ่ไม่รู้เร่ืองมำก่อน แต่เรำไดแ้จง้ย  ้ำไป
หลำยคร้ังแลว้ 

 
นอกจำกน้ี  ประธำนชุมชนคนดงักล่ำว ยงัอธิบำยอีกวำ่  “ในกำรประชุมแต่

ละคร้ัง ชำวบำ้นส่วนใหญ่ท่ีมำประชุม เป็นเกษตรกร รับจำ้งทัว่ไป แต่ก็ไม่ค่อยมีปำกมีเสียง  ฟัง
อยำ่งเดียว  ส่วนพวกขำ้รำชกำร พวกทหำร พวกครู ไม่มำเลย”  เม่ือสอบถำมถึงสำเหตุวำ่ เพรำะเหตุ
ใดชำวบำ้นจึงไม่เขำ้ประชุม หรือแจง้ปัญหำชุมชน ประธำนชุมชนไดอ้ธิบำยวำ่ “ถำ้พูดถึงสำเหตุ ท่ี
ท ำให้ชำวบ้ำนไม่มำประชุม หรือไม่แจ้งปัญหำ มนัไม่ใช่ว่ำเพิ่งจะเกิดข้ึน  มนัมีมำเป็นสิบๆปี 
ชำวบ้ำนสนเร่ืองปำกท้องมำกกว่ำเร่ืองกำรพฒันำ” ซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูลได้อธิบำยอย่ำงชัดเจนและ
ยกตวัอยำ่งวำ่ 
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ชำวบำ้นสนใจปัญหำส่วนรวมนอ้ยมำก ส่วนใหญ่คิดแต่ปัญหำตวัเอง อยำ่งเช่น
ปัญหำถนนท่ีเคยแจง้ เขำก็ไม่ออกมำช่วย ทั้งๆ ท่ีเขำก็ใช ้บำงคร้ังเรำ ประธำน
ชุมชนก็ตอ้งท ำทุกอยำ่งให้เขำออกมำพฒันำกนั 

 
อย่ำงไรก็ตำม  ประธำนชุมชนของเทศบำล ก. ได้ให้ควำมเห็นอีกลกัษณะ

หน่ึงว่ำ  ในปัจจุบนัประชำชนจะทรำบว่ำ  ส่ิงใดคือสิทธิท่ีควรจะไดรั้บตำมสิทธิของตน  เช่น  กำร
น ำชุมชนเขำ้ร่วมประกวดชุมชน  ซ่ึงชำวบำ้นมกัจะทรำบถึงสิทธิน้ี  และสนบัสนุนให้ประธำนและ
กรรมกำรชุมชนน ำส่งเขำ้ประกวดเป็นประจ ำทุกปี  ตวัอยำ่งกำรให้ขอ้มูลจำกประธำนชุมชนคนท่ี 1 
เทศบำล ก. (2556) วำ่ 

 
ในบำงปี  ตัวของผู ้น ำและกรรมกำรชุมชน  ไม่ได้เก็บหลักฐำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกบัทำงเทศบำล  หรือกิจกรรมกำรพฒันำชุมชนไวม้ำกนกั  จึงไม่ตอ้งกำร
เข้ำร่วมกำรประกวดชุมชนในบำงปี  แต่ก็มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องเข้ำร่วมกำร
ประกวด  เน่ืองจำกชำวชุมชนจะทรำบเบ้ืองตน้ก่อนแล้วว่ำ  แมชุ้มชนจะไม่ได้
ชนะกำรประกวด  แต่เพียงแค่เขำ้ร่วมกำรประกวด  ชุมชนก็จะไดเ้งินสนบัสนุน
จ ำนวนหน่ึงเพื่อใช้พฒันำเป็นงบประมำณกลำงของชุมชนไว ้ ในทุกๆ ปี ชุมชน
ทุกชุมชนแมบ้ำงชุมชนอำจจะไม่มีควำมพร้อมบำ้ง  แต่จ ำเป็นตอ้งเขำ้ร่วมเพรำะ
ชำวชุมชนทรำบในส่ิงท่ีชุมชนควรจะไดรั้บแลว้ 
 

ในขณะท่ีอีกพื้นท่ีหน่ึง รองนำยกเทศมนตรีเทศบำล ข. (2556) ไดอ้ธิบำย
สภำพปัญหำของควำมคำดหวงัของประชำชนในกำรพฒันำพื้นท่ีวำ่  
 

ชำวบำ้นยงั Passive อยูม่ำก  เรำตอ้งน ำเสนอเขำ  เรำตอ้งน ำเขำไปก่อน พวกเขำยงั
สนใจปำกทอ้งมำกกวำ่ส่วนรวม...ควำมรับผดิชอบของเขำหรือวำ่หนำ้ท่ีของเขำใน
กำรท่ีจะดูแลพื้นท่ีส่วนรวม พื้นท่ีสำธำรณะอะไรต่ำงๆ มนัยงัแทบไม่มีเลย ส่วน
สำธำรณะของเรำ ท่ีเรำท ำให้อะไรต่ำงๆเหล่ำเน่ีย เขำก็ยงัเขำ้ไปท ำลำย ไปทิ้ง เขำ้
ไปอะไรต่ำงๆ ไม่ดูแลรักษำช่วย ซ่ึงเรำตอ้งเสียแรงงำนเป็นจ ำนวนมหำศำลในกำร
ท่ีจะเขำ้ไปท ำควำมสะอำดและแกไ้ขใหเ้ขำอะไร 
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ในลกัษณะดงักล่ำวน้ี แสดงใหเ้ห็นวำ่  ทั้งสองเทศบำลไม่มีควำมแตกต่ำงกนั
ในเร่ืองของควำมคำดหวงัในกำรพฒันำของประชำชนทัว่ไปท่ีมีต่อชุมชนมำกนัก  ซ่ึงส่งผลให้
วิธีกำรปฏิบติั (Take Action) หรือแนวทำงกำรปฏิบติัไม่มีควำมชดัเจนดว้ย  สอดคล้องกบัผล
กำรศึกษำเชิงปริมำณ  ซ่ึงเป็นกำรศึกษำในภำพรวมจำกประชำชนทัว่ไปในทั้สองพื้นท่ีพบว่ำ ใน
ภำพรวมประชำชนมีควำมคำดหวงัในกำรพฒันำ เพียงร้อยละ 37.23 และไม่สำมำรถตอบไดถึ้งร้อยละ 
62.77 ซ่ึงเม่ือพิจำรณำรำยเทศบำล  พบวำ่ ในเทศบำล ก. มีควำมคำดหวงัในกำรพฒันำร้อยละ  40.28  
และในเทศบำล  ข.  มีควำมคำดหวงัเพียงร้อยละ 33.33  ขณะท่ีทั้งสองเทศบำล  ผูต้อบแบบสอบถำม
ไม่สำมำรถตอบควำมคำดหวงัท่ีมีต่อชุมชนได ้มำกกวำ่ร้อยละ 50 ของทั้งสอง ดงัตำรำงท่ี 4.13  
 
ตารางที ่4.13  แสดงค่ำควำมถ่ีและค่ำร้อยละของควำมคำดหวงัในกำรพฒันำ 
 

ความคาดหวงัในการพฒันา ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
ควำมคำดหวงัท่ีมีต่อชุมชน 121 (37.23) 74 (40.22) 47 (33.33) 
ไม่สำมำรถตอบได ้ 204 (62.77) 110 (59.78) 94 (66.67) 
รวม 325 184 141 

 
ผลของกำรไม่มีควำมคำดหวงัท่ีมำกเพียงพอท ำให้ผลของกำรน ำควำม

คำดหวงัไปปฏิบัติมีระดับของกำรน ำไปปฏิบัติน้อยเป็นผลตำมล ำดับ  ซ่ึงจำกตำรำง ท่ี 4.14 
ประชำชนผูมี้ควำมคำดหวงัและมีแนวทำงปฏิบติัให้บรรลุควำมคำดหวงัในภำพรวม  มีเพียงร้อยละ  
20  เช่นเดียวกบัเม่ือพิจำรณำรำยเทศบำล  พบวำ่  เทศบำล ก. ประชำชนผูมี้ควำมคำดหวงัและมี
แนวทำงปฏิบติัให้บรรลุควำมคำดหวงัในภำพรวม  มีเพียงร้อยละ  23.81  และเทศบำล  ข. มีเพียง
ร้อยละ  14.18  อยำ่งไรก็ตำม เม่ือพิจำรณำจำกขอ้ค ำตอบท่ีวำ่ ไม่มีควำมคำดหวงั  ประชำชนเทศบำล 
ก. ไม่มีควำมคำดหวงัร้อยละ 50.26  ขณะท่ี เทศบำล ข. ร้อยละ 61.70  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ  
ประชำชนในเทศบำล  ก. ยงัมีควำมคำดหวงัมำกกว่ำ ประชำชนในเทศบำล ข. ซ่ึงมีผลท ำให้
ประชำชนเทศบำล  ก.  มีแนวทำงปฏิบติัใหบ้รรลุควำมคำดหวงัมำกกวำ่เทศบำล ข. ดว้ย  
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ตารางที ่4.14  แสดงค่ำร้อยละของกำรน ำควำมคำดหวงัไปปฏิบติั 
 

การปฏิบัติ ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
มีแนวทำงปฏิบติัใหบ้รรลุควำมคำดหวงั 66 (20.00) 45 (23.81) 20 (14.18) 
ไม่ทรำบแนวทำงปฏิบติัแน่ชดั 82 (24.85) 49 (25.93) 34 (24.11) 
ไม่มีควำมคำดหวงั 182 (55.15) 95 (50.26) 87 (61.70) 
รวม 330 189 141 

 
2)   กำรตระหนกัถึงปัญหำของชุมชนในสภำพปัญหำทัว่ไป  พร้อมกบัแนว

ทำงกำรปฏิบติั  ขอ้มูลจำกกำรศึกษำเชิงคุณภำพโดยกำรลงพื้นท่ีสัมภำษณ์  ผูใ้ห้ขอ้มูลไดช้ี้ถึงปัญหำ
พื้นฐำนทัว่ไปท่ีพบในพื้นท่ีใน  6  ปัญหำหลกั ประกอบด้วย ขยะ  ถนนช ำรุด  ไฟส่องสว่ำงเสีย
หรือไม่เพียงพอ ท่อประปำ  หญำ้หรือตน้ไมร้ก,  ลม้,  ตำย,  กีดขวำง,  และยำเสพติด   

อำทิ ประธำนชุมชนคนท่ี 1 เทศบำล  ก. (2556) ยกตวัอย่ำงปัญหำทัว่ไปว่ำ  
“ถำ้ปัญหำในชีวิตประจ ำวนั  มนัก็มีพวกขยะกบัยำเสพติดเป็นหลกั  ถำ้เป็นพวกสำธำรณูปโภคก็มี
บำ้ง  แต่นำนๆ  จะท่ีเกิด เช่น  พวกไฟตำมถนนเสีย  เปิดไม่ติดบ้ำง  เรำก็แจ้งไปทำงเทศบำล”  
นอกจำกน้ี  จำกกำรสังเกตุสภำพพื้นท่ี  ปัญหำประกำรหน่ึงท่ีผูว้จิยัพบเห็นคือ  ปัญหำของถนนช ำรุด  
ซ่ึงพบทั้งในพื้นท่ีของประธำนชุมชนคนท่ี 1 และคนท่ี  2 ในเทศบำล  ก. ส ำหรับปัญหำท่ีเกิดข้ึนใน
เทศบำล  ข. ก็เป็นไปในทำงเดียวกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนในเทศบำล  ก.  โดยเฉพำะปัญหำขยะและยำเสพ
ติด ท่ีทั้งรองนำยกเทศมนตรี  เทศบำล  ข.  ประธำนชุมชนคนท่ี 2  เทศบำล ข. และประชำชนใน
เทศบำล  ข.  (2556) ช้ีปัญหำวำ่  “ปัญหำท่ีน้ี  ก็คงเป็นปัญหำทัว่ๆไป  เร่ืองขยะน้ีมำเป็นอนัดบัหน่ึง  
เพรำะชุมชนเรำค่อนข้ำงเป็นเมือง  ปัญหำกำรวำงถังขยะ  ขยะส่งกล่ิน  ขยะล้น  มันมีหมด” 
(ประธำนชุมชนคนท่ี  2  เทศบำล  ข.) ขณะท่ีรองนำยกเทศมนตรี  เทศบำล  ข. (2556) ช้ีวำ่  “ปัญหำ
มีมำเร่ือยๆ แต่หนักสุดตอนน้ีเป็นปัญหำยำเสพติด  มนัเขำ้ไปถึงในโรงเรียนแล้ว”  เช่นเดียวกับ
ประชำชนในเทศบำล  ข.  (2556) ท่ีช้ีว่ำ  “ปัญหำยำเสพติดในบริเวณน้ี  รุนแรงมำก  วยัรุ่นแถวน้ี
ติดกนัเยอะ ช่วงดึกๆแทบไม่กลำ้ออกไปไหน  แหล่งใหญ่ๆก็เป็นท่ีรู้กนัอีก  เขำมีอิทธิพล  แกย้ำก”  
เช่นเดียวกนักบัประธำนชุมชนคนท่ี  3  เทศบำล  ข.  (2556) ท่ีไดอ้ธิบำยท่ีมำของกำรติดกลอ้งวงจร
ปิดตำมตรอกซอยของชุมชนวำ่  “มนัมีปัญหำลกัเล็กขโมยนอ้ยเยอะ  แต่ก่อนจำกคนในชุมชน  จำก
คนขำ้งนอก  เพรำะมนัมียำเสพติดเยอะ  เขำตอ้งกำรเงินไปซ้ือ แต่ตอนน้ีถ้ำเกิดก็เกิดจำกคนนอก
ชุมชน  เพรำะผมดูแลชุมชนผม ลูกบำ้น เด็กๆผม”  จำกขอ้มูลกำรสัมภำษณ์แสดงให้เห็นวำ่  ปัญหำ
ยำเสพติด  เป็นปัญหำท่ีเกิดข้ึนในทั้งสองพื้นท่ีและมีระดบัควำมรุนแรงตำมท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคนได้
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ตระหนกัถึงอนัดบัแรก นอกจำกน้ี จำกกำรลงพื้นท่ี  ปัญหำเก่ียวกบัท่อประปำช ำรุด  หรือท่อตำม
ทอ้งถนนท่ีไม่ถูกปิดฝำท่อ ประธำนชุมชนคนท่ี 1 เทศบำล  ก.  (2556) ช้ีวำ่  “มนัอยูใ่นช่วงก่อสร้ำง  
เขำเปิดฝำท่อไว ้ แจง้แลว้ อนัตรำยเหมือนกนั”  และจำกศึกษำเอกสำรกำรร้องขอกำรบริกำรจำก
เทศบำล  พบวำ่  ปัญหำอีกประกำรหน่ึงคือ  ปัญหำหญำ้หรือตน้ไมร้กทั้งบริเวณขำ้งถนนและบริเวณ
พื้นท่ีสำธำรณะซ่ึงเกิดข้ึนทั้งในเทศบำล  ก.  และเทศบำล  ข.  จำกขอ้มูลกำรลงศึกษำสภำพพื้นท่ีจริง
ดงักล่ำว  ผูว้ิจยัได้น ำปัญหำหลกัๆ เหล่ำน้ี  มำก ำหนดเป็นประเด็นปัญหำเพื่อใช้ในกำรศึกษำดว้ย
แบบสอบถำมเป็นล ำดบัถดัมำ  เพื่อศึกษำว่ำ  ขณะท่ีผูบ้ริหำรและผูน้ ำชุมชนไดต้ระหนกัถึงปัญหำ
เหล่ำน้ีแล้ว  ประชำชนทัว่ไปในพื้นท่ีได้ตระหนักถึงปัญหำเช่นเดียวกนัหรือไม่  พร้อมทั้งมีกำร
แสดงออกหรือปฏิบติัต่อปัญหำเหล่ำนั้นอยำ่งไร 

ขอ้มูลจำกกำรศึกษำเชิงปริมำณ จำกตำรำงท่ี 4.15 ได้ช้ีเป็นไปในท ำนอง
เดียวกบัขอ้มูลคุณภำพวำ่  ในภำพรวม  ปัญหำท่ีประชำชนตระหนกัถึงมำกท่ีสุดคือ  ปัญหำขยะ  และ
ปัญหำยำเสพติด  ซ่ึงเม่ือพิจำรณำรำยเทศบำลแลว้  นอกจำกปัญหำทั้งสองดงักล่ำว  ในเทศบำล  ก.  ยงั
พบปัญหำของถนนช ำรุดใกลเ้คียงกบัปัญหำยำเสพติดอีกดว้ย  ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัจำกทั้งสองวิธี
กำรศึกษำน้ี  ท ำให้เห็นได้ว่ำ  ทั้งผูบ้ริหำร  ผูน้  ำชุมชน  และประชำชนทัว่ไป  มีกำรตระหนักถึง
ปัญหำในประเด็นเดียวกนั 
 
ตารางที ่4.15  แสดงค่ำควำมถ่ีของกำรตระหนกัถึงปัญหำ 
 

การตระหนักถึงปัญหา ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
ขยะ 214 121 93 
ถนนช ำรุด 185 113 72 
ไฟส่องสวำ่งเสียหรือไม่เพียงพอ 105 86 19 
ท่อประปำ 54 35 19 
หญำ้หรือตน้ไมร้ก, ลม้, ตำย, กีดขวำง 53 40 13 
ยำเสพติด 203 114 89 
ไม่พบ ไม่ค่อยไดส้ังเกตุ 19 4 15 

  
ล ำดับต่อมำ  ผูว้ิจยัได้ศึกษำว่ำ ประชำชนได้มีกำรปฏิบัติต่อปัญหำท่ีถูก

ตระหนักอย่ำงไรบ้ำง  โดยก ำหนดลักษณะกำรปฏิบติัต่อปัญหำด้วยวิธีกำรพื้นฐำนคือ  กำรแจ้ง
ปัญหำต่อเทศบำล   ซ่ึงจำกตำรำงท่ี 4.16 พบวำ่ ในภำพรวม ปัญหำท่ีถูกแจง้มำกท่ีสุดคือ ปัญหำขยะ 
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ปัญหำยำเสพติดและปัญหำถนนช ำรุด  ในท ำนองดงักล่ำวน้ี  แสดงให้เห็นว่ำ  กำรตระหนักถึง
ปัญหำและกำรแจง้ปัญหำเป็นไปในท ำนองเดียวกนั  แต่ส่ิงท่ีน่ำสนใจไปยิ่งกว่ำนั้นคือ  ร้อยละของ
ผูต้อบแบบสอบถำมท่ีตอบวำ่  ตนไม่เคยแจง้ปัญหำนั้น  มีอยู่ถึงร้อยละ  24.91  ของจ ำนวนผูต้อบ
แบบสอบถำมเม่ือน ำประเด็นต่ำงๆจดัอยูใ่นกำรเคยแจง้ปัญหำ  อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกขอ้ค ำถำมน้ี  
ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดให้บุคคลท่ีเคยแจง้ปัญหำสำมำรถให้ค  ำตอบว่ำเคยแจง้ปัญหำใดบำ้ง  โดยสำมำรถ
ตอบไดม้ำกกว่ำ 1 ปัญหำ ท ำให้เม่ือพิจำรณำค่ำควำมถ่ีเปรียบเทียบกบัจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงผูต้อบ
แบบสอบถำมทั้งหมด 330 ตวัอยำ่ง  มีค่ำร้อยละ 41.51  จึงเป็นท่ีน่ำสนใจวำ่  กลุ่มตวัอยำ่งผูท่ี้ไม่เคย
แจง้ปัญหำเหล่ำน้ี   มีเหตุผลใดท่ีไม่แจง้ปัญหำท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน 
 
ตารางที ่4.16  แสดงค่ำร้อยละของกำรแจง้ปัญหำ 
 

การแจ้งปัญหา ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
ขยะ 103 64 39 
ถนนช ำรุด 83 58 25 
ไฟส่องสวำ่งเสียหรือไม่เพียงพอ 78 57 21 
ท่อประปำ 46 25 21 
หญำ้หรือตน้ไมร้ก, ลม้, ตำย, กีดขวำง 31 20 11 
ยำเสพติด 83 52 31 
ไม่เคยแจง้ 137 56 70 

 
3)   วธีิกำรแจง้ปัญหำต่อผูรั้บผดิชอบ พร้อมทั้งเหตุผลของกำรไม่แจง้ปัญหำ   

แนวทำงปฎิบติั  จำกผลขอ้มูลตำรำงท่ี 4.16 ซ่ึงแสดงค่ำร้อยละของกำรแจง้ปัญหำนั้น  ผูว้ิจยัได้
ก ำหนดขอ้ค ำถำมต่อเน่ืองว่ำ  กำรแจง้ปัญหำนั้น  แจง้ดว้ยวิธีกำรใดบำ้ง  ขอ้มูลเชิงคุณภำพไดช้ี้ว่ำ  
ในกำรแจง้ปัญหำมีทั้งในลกัษณะของกำรแจง้ปัญหำดว้ยตนเองของประชำชนท่ีเทศบำล  ทั้งกำรใช้
ขั้นตอนด้วยแบบฟอร์มเอกสำรตำมท่ีเทศบำลก ำหนด  และกำรใช้โทรศพัท์ติดต่อกับเทศบำล  
ดงัเช่นท่ี  นำยกเทศมนตรี  เทศบำล  ก.  (2556) ไดอ้ธิบำยวำ่ 
 

เรำก็เปิดสำยด่วนด้วย มีช่องทำงเช่น  น ำสต๊ิกเกอร์ไปแปะตำมบ้ำนให้คนแก่ 
ผูสู้งอำยุ หำกมีปัญหำรก็สำมำรถสำยตรงไดเ้ลย เจ็บป่วยไข ้ทุกงำนทุกภำรกิจ มี
อะไรโทรมำไดเ้ลย ไม่จ  ำเป็นไม่ตอ้งเดินทำงเขำ้มำ เพรำะพื้นท่ีของเรำ มีผูสู้งอำยุ
เยอะ ขำ้รำชกำรท่ีเกษียณรำชกำรมำค่องขำ้งเยอะ แลว้ลูกหลำนก็ไม่ไดอ้ยูดู่แลบำ้ง  
เรำจึงพยำยำมท่ีจะลดขั้นตอน มีอะไรท่ีเรำก็จะให้บริกำรเชิงรุกไม่ว่ำจะเป็นใน
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เร่ืองของกำรขออนุญำตอะไรต่ำงๆ เร่ืองแบบฟอร์มเรำก็จะเอำเขำ้เวปไซต์ไวใ้ห้
ดำวน์โหลด หรือมีอะไรเรำก็จะแจง้เตือนทำง SMS เช่น จะถึงช่วงเวลำของกำร
เสียภำษีแลว้นะ ภำษีของคุณเท่ำไร  ทำงเทศบำลก็จะมีแจง้ไปยงัประชำชนดว้ย 

 
เช่นเดียวกบั รองนำยกเทศมตรี  เทศบำล  ข.  (2556) ท่ีอธิบำยวำ่ “ส่วนมำก

ประธำนชุมชนจะเป็นคนแจ้งปัญหำ  ทั้ งโทรมำแจ้งและเดินทำงมำแจ้งท่ีเทศบำลแล้วกรอก
แบบฟอร์ม  แต่ในระดบัประชำชนก็มีบำ้งท่ีแจง้มำ”  ซ่ึงจำกกำรสัมภำษณ์ประธำนชุมชนทุกคนใน
ทั้งสองพื้นท่ีเทศบำล  กล่ำวตรงกนัว่ำ  “กำรแจง้ปัญหำจะมำแจง้ท่ีตวัประธำนชุมชนก่อน  มีแจง้ท่ี
คณะกรรมกำรชุมชนบำ้ง  จำกนั้นทำงผูน้ ำก็จะแจง้ไปยงัเทศบำลอีกต่อหน่ึง  โดยกำรแจง้เทศบำลมี
ทั้งโทรไปแจง้โดยตรงกบันำยกเทศมนตรี  หรือคณะผูบ้ริหำร  หรือโทรไปแจง้กบัเจำ้หนำ้ท่ีเทศบำล 
อีกทำงหน่ึงก็คือกำรเดินทำงไปแจง้ท่ีเทศบำลโดยตรง  ภำยหลงักำรแจง้ทำงโทรศพัท์หรือกำรแจง้
โดยตรงกับเทศบำลจ ำเป็นต้องกรอกเอกสำรแบบฟอร์ม  เพื่อเป็นหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ปฏิบติังำนและอำจมีงบประมำณค่ำใช้จ่ำยดว้ย  ดงัท่ีประธำนชุมชนคนท่ี  2  เทศบำล  ก. (2556) 
อธิบำยวำ่ “กำรแจง้ปัญหำส่วนใหญ่ ชำวบำ้นจะแจง้ท่ีประธำนชุมชนก่อน  จำกนั้นก็ท ำใบร้องทุกข์
ต่อเทศบำล” 

จำกขอ้มูลเชิงคุณภำพดงักล่ำว  ไดน้ ำมำสู่ขอ้ค ำถำมในกำรก ำหนดตวัเลือก
ในแบบสอบถำม  ซ่ึงผลจำกขอ้มูลเชิงปริมำณจำกตำรำงท่ี 4.17 ไดช้ี้เป็นไปในท ำนองเดียวกบัขอ้มูล
เชิงคุณภำพวำ่  ในภำพรวมประชำชนโดยทัว่ไปแจง้ปัญหำเทศบำลผำ่นทำงประธำนชุมชนมำกกวำ่
วิธีกำรอ่ืนๆ  ซ่ึงเม่ือพิจำรณำรำยเทศบำลก็พบในลกัษณะเดียวกนัท่ีวำ่  แจง้ผำ่นทำงประธำนชุมชน
มำกกวำ่วธีิอ่ืนๆ  ทั้งน้ีค่ำร้อยละของผูไ้ม่แจง้ปัญหำมีค่ำเช่นเดียวกบัตำรำงท่ี 4.16 
 
ตารางที ่4.17  แสดงค่ำร้อยละของวธีิกำรแจง้ปัญหำ 
 

วธีิการแจ้งปัญหา ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
แจง้เทศบำลผำ่นทำงประธำนชุมชน 129 (39.45) 87 (46.77) 42 (29.79) 
แจง้เทศบำลผำ่นทำงกรรมกำรชุมชน 37 (11.31) 24 (12.90) 13 (9.22) 
แจง้เทศบำลดว้ยตนเอง 24 (7.34) 19 (10.22) 5 (3.55) 
ไม่เคยแจง้ 137 (41.90) 56 (30.11) 81 (57.45) 

รวม 327 186 141 
 
หมายเหตุ:  * missing = 3 
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จำกตำรำงท่ี 4.17 ซ่ึงช้ีว่ำ  ในภำพรวมมีค่ำร้อยละผูต้อบแบบสอบถำมถึง
ร้อยละ 41.90 ซ่ึงไม่เคยแจง้ปัญหำเลย  จึงเป็นท่ีน่ำสนใจอย่ำงยิ่งว่ำ  กำรไม่แจง้ปัญหำนั้นมีเหตุผล
ใด  หรือเกิดจำกอะไรบำ้ง  ผลจำกขอ้มูลเชิงปริมำณช้ีวำ่  ทั้งในภำพรวมและรำยเทศบำล  ประชำชน
โดยทัว่ไปเห็นวำ่  เทศบำลควรรู้ปัญหำเองมำกกวำ่เหตุผลของกำรไม่ทรำบวิธีกำรแจง้  เหตุผลไม่ใช่
ทรัพยสิ์นของตนโดยตรง  และเหตุผลคิดวำ่คนอ่ืนจะแจง้  ดงัตำรำงท่ี  4.18 
 
ตารางที ่4.18  แสดงค่ำร้อยละของสำเหตุของกำรไม่แจง้ปัญหำ 
 

สาเหตุของการไม่เคยแจ้งปัญหา ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
ไม่ทรำบวธีิกำรแจง้ 41 (21.35) 23 (26.74) 18 (18.75) 
ไม่ใช่ทรัพยสิ์นของตนโดยตรง 11 (5.73) 4 (4.65) 7 (7.29) 
คิดวำ่ คนอ่ืนจะแจง้ 41 (21.35) 14 (16.28) 17 (17.71) 
คิดวำ่ เทศบำลควรรู้ปัญหำเอง 99 (51.56) 45 (52.33) 54 (56.25) 

รวม 192 86 96 
 

นอกจำกน้ีเพื่อให้กระบวนกำรของกำรบูรภำพควำมคิดกับกำรปฏิบัติ
ครบถว้น  ผูว้จิยัไดส้อบถำมถึงกำรติดตำมตรวจสอบผลของกำรแกไ้ขปัญหำนั้นๆ ซ่ึงเม่ือจดักลุ่มขอ้
ตวัเลือกค ำถำม เช่นแกไ้ขภำยใน 1 – 2 อำทิตย ์ กำรแกไ้ขภำยในหน่ึงอำทิตยแ์ละกำรไม่ไดรั้บกำร
แกไ้ขไวใ้นกลุ่มของมีกำรติดตำมและตรวจสอบ  กบักลุ่มของกำรไม่ทรำบ  ไม่ไดติ้ดตำมกำรแกไ้ข  
ผลกำรศึกษำจำกตำรำง 4.19 ช้ีวำ่  ภำพรวม  ในกลุ่มท่ีมีกำรติดตำมตรวจสอบผลของกำรแกไ้ข  มีค่ำ
ร้อยละ 60.84 ของจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมทั้งหมด  ขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่มีกำรติดตำมตรวจสอบผล
ของกำรแกไ้ข  มีค่ำร้อยละ 39.16  ซ่ึงเม่ือพิจำรณำรำยเทศบำล  พบประเด็นท่ีน่ำสนใจวำ่  กลุ่มท่ีไม่
มีกำรติดตำมตรวจสอบผลของกำรแกไ้ขของเทศบำล  ก. มีค่ำร้อยละ  33.91  ขณะท่ีเทศบำล  ข.  มี
ค่ำร้อยละ  45.93  ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่  ประชำชนทัว่ไปในเทศบำล  ก.  มีกำรติดตำมตรวจสอบผล
ของกำรแกไ้ขมำกกวำ่ เทศบำล  ข.  
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ตารางที ่4.19  แสดงค่ำร้อยละของสำเหตุของกำรไม่แจง้ปัญหำ 
 

การติดตามการแก้ไขปัญหา ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
แกไ้ขทนัที ภำยใน 1 – 2 วนั 52 (16.83) 16 (9.20) 36 (26.67) 
แกไ้ขภำยในหน่ึงอำทิตย ์ 91 (29.45) 66 (37.93) 25 (18.52) 
ไม่ไดรั้บกำรแกไ้ข 45 (14.56) 33 (18.97) 12 (8.89) 
ไม่ทรำบ ไม่ไดติ้ดตำมกำรแกไ้ข 121 (39.16) 59 (33.91) 62 (45.93) 

รวม 309 174 135 
 
หมายเหตุ:  *missing = 21 
 

4)   กรณีปัญหำตวัอยำ่ง  สองปัญหำ คือ ปัญหำขยะ  และปัญหำยำเสพติด   
จำกขอ้มูลกำรสัมภำษณ์ถึงสภำพปัญหำท่ีระบุว่ำ ปัญหำขยะและปัญหำยำ

เสพติดเป็นปัญหำหลกัของพื้นท่ีทั้งสอง  ประกอบกบัผลของขอ้มูลตำมตำรำงท่ี 4.15 ท่ีผูใ้ห้ขอ้มูล
และกลุ่มตวัอย่ำงเห็นว่ำ ปัญหำขยะและปัญหำยำเสพติด  เป็นปัญหำท่ีประชำชนตระหนกัถึงมำก
ท่ีสุด  ผูว้ิจยัจึงไดใ้ช้ทั้งสองปัญหำ  เป็นกรณีตวัอย่ำง ในกำรศึกษำลกัษณะกำรบูรภำพควำมคิดกบั
กำรปฏิบติั ดงัน้ี 

กรณีตวัอย่ำงปัญหำขยะ  จำกตำรำงท่ี 4.20 ในภำพรวมและรำยเทศบำล  
กลุ่มตวัอยำ่งมีควำมตอ้งกำรใหชุ้มชนมีควำมสะอำด  คิดเป็นร้อยละ 97.53 ของกลุ่มตวัอยำ่งทั้งหมด   
 
ตารางที ่4.20  แสดงร้อยละของควำมคำดหวงัใหชุ้มชนมีควำมสะอำด และกำรลงมือปฏิบติัในกำร

แกปั้ญหำขยะ 
 

ความต้องการให้ชุมชนมีความสะอาด ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
ตอ้งกำร 316 (97.53) 181 (97.84) 135 (97.12) 
เฉยๆ 7 (2.16) 3 (1.62) 4 (2.88) 
ไม่ตอ้งกำร 1 (0.31) 1 (0.54) 0 (0.00) 

รวม 324  185 139 
การลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาขยะ ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 

บอกเขำทิ้งลงถงัขยะ 219 (68.22) 108 (57.14) 111 (82.22) 
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ตารางที ่4.20  (ต่อ) 
 

   

การลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาขยะ ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
หยบิขยะช้ินนั้น ทิ้งลงถงัขยะ 23 (7.17) 19 (10.05) 4 (2.96) 
เฉยๆ ไม่ท ำอะไร 15 (4.67) 10 (5.29) 5 (3.70) 
ทิ้งขยะลงถงัขยะเป็นแบบอยำ่ง 64 (19.94) 49 (25.93) 15 (11.11) 

รวม 321 189 135 
 
หมายเหตุ:  *missing = 6 
 

กรณีตวัอย่ำงปัญหำยำเสพติด จำกตำรำงท่ี 4.21 พบว่ำ  ในภำพรวม  กลุ่ม
ตวัอย่ำงรับทรำบว่ำชุมชนมีปัญหำยำเสพติด  สอดคล้องกบัผลขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ในระดบั
ผูบ้ริหำรเทศบำลและผูน้ ำชุมชน  ขณะท่ีกำรลงมือปฏิบติั  ตำมผลขอ้มูลจำกตำรำง ท่ี 4.21 กลุ่ม
ตวัอยำ่งส่วนใหญ่ร้อยละ  60  เลือกท่ีจะดูแลลูกหลำนครอบครัวของตนเอง 
 
ตารางที ่4.21  แสดงร้อยละของกำรตระหนกัถึงปัญหำและกำรลงมือปฏิบติัในกำรแกปั้ญหำยำ 

          เสพติดกรณีตวัอยำ่งปัญหำยำเสพติด 
 

การรับทราบปัญหายาเสพติด ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
ทรำบ 214 (65.64) 109 (58.29) 105 (75.54) 
ไม่ทรำบ 27 (8.28) 17 (9.09) 10 (7.19) 
ไม่แน่ใจ 85 (26.07) 61 (32.62) 24 (17.27) 

รวม 326 187 139 
การลงมือปฏิบัติปัญหายาเสพติด ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 

หลีกเล่ียงปัญหำ 50 (15.20) 26 (13.76) 24 (17.14) 
ดูแลลูกหลำนครอบครัว 198 (60.18) 112 (59.26) 86 (61.43) 
สอดส่องดูแลชุมชน 42 (12.77) 28 (14.81) 14 (10.00) 
แจง้เบำะแสกบัเจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ 30 (9.12) 15 (7.94) 15 (10.71) 
ไม่ทรำบปัญหำ 9 (2.74) 8 (4.23) 1 (0.71) 

รวม 329 189 140 
 

หมายเหตุ:  *missing = 1 
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4.1.2.2  กำรปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งรัฐกบัพลเมือง 
ดงัท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นบทท่ี 1 ท่ีมำและควำมส ำคญั  และบทท่ี 2 กรอบแนวคิด ผูว้ิจยั

พยำยำมท่ีจะอธิบำยแนวทำงกำรบริหำรท่ีสำมำรถสร้ำงควำมเป็นพลเมืองได ้ ผูว้ิจยัจึงไดใ้ช้กรอบ
แนวคิดของ Denhardt and Denhardt (2007) ตั้งแต่ในระดบัของฐำนคิดจนถึงกำรปฏิบติั ดงัน้ี 

1)  สถำนะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งรัฐกบัพลเมือง 
ในประเด็นน้ี  ผูว้ิจยัพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงองค์กรกบัพลเมืองใน

พื้นท่ีซ่ึงองคก์รน้ีหมำยรวมถึงคณะผูบ้ริหำร อำทิ นำยกเทศมนตรี  รองนำยกเทศมนตรี  สมำชิกสภำ
เทศบำล และคณะเจำ้หน้ำท่ีผูป้ฏิบติังำน  อำทิ ขำ้รำชกำรหรือพนกังำนเทศบำล  ขณะท่ีพลเมือง
แบ่งเป็นสองกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มของประธำนผูน้ ำชุมชน  และกลุ่มของประชำชนในพื้นท่ี
ทัว่ไป  จำกกำรศึกษำขอ้มูลเชิงคุณภำพดว้ยกำรสัมภำษณ์พบควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมสัมพนัธ์  
กล่ำวคือ  ในเทศบำล  ก. ผูบ้ริหำรพยำยำมสร้ำงและกระตุน้พลเมืองในกำรสร้ำงกำรพฒันำพื้นท่ีจำก
ตวัพลเมืองเอง  ดงัท่ี นำยกเทศมนตรีเทศบำล ก. (2556) อธิบำยวำ่  
 

ประชำชนต่ืนตวัคะ เพรำะว่ำเรำพยำยำมท่ีจะกระตุน้ในเร่ืองของควำมคิด และ
จิตส ำนึก กำรอยู่ร่วมกนัว่ำตรงน้ีมนัเป็นบำ้นของชุมชน ในส่วนของผูบ้ริหำรมำ  
เรำก็ตอ้งไปตำมวำระ แต่ตรงนั้น ถำ้ท่ำนคิดเองมนัก็จะไดอ้ะไรท่ีย ัง่ยืน แต่ถำ้ท่ำน
ไม่คิด ก็ถือวำ่ท่ำนไม่ตอ้งกำร เรำจะคุยกนัค่ะ ถำ้ท่ำนไม่ส่งก็ถือวำ่เรำก็ไม่บรรจุให ้
ถำ้ไม่ส่งแผนเขำ้มำ 
 

ขอ้มูลขำ้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีส ำคญัอีกประกำรหน่ึงในกำรพฒันำพื้นท่ี
ของผูบ้ริหำร คือ  กำรท ำควำมเขำ้ใจของผูบ้ริหำรท่ีมีแก่ประชำชนว่ำ ผูบ้ริหำรมีช่วงเวลำท่ีจ ำกดั  
เขำ้มำบริหำรเม่ือครบวำระก็หมดหน้ำท่ีไป  แต่กำรพฒันำ หรือผลของกำรพฒันำจะตกอยู่กบัภำค
ประชำชน  ฉะนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีภำคประชำชนตอ้งร่วมในกำรพฒันำเอง  เช่นเดียวกนั ในกำร
จัดสรรทรัพยำกรประเภทงบประมำณแก่ชุมชนต่ำงๆ ท ำผ่ำนกระบวนกำรแผนชุมชน  ซ่ึง
นำยกเทศมนตรีเทศบำล  ก.  (2556) อธิบำยในส่วนน้ีว่ำ  “จ ำเป็นตอ้งให้ภำคประชำชนจดัท ำแผน
ชุมชนข้ึนมำ  หำกไม่จดัท ำ  ก็ไม่สำมำรถจดัสรรหรือพฒันำพื้นท่ีชุมชนได”้  ลกัษณะดงักล่ำวน้ี  จึง
เหมือนลกัษณะของกำรเชิงบงัคบัเพื่อให้เกิดควำมกระตือรือร้นแก่ภำคประชำชน  โดยเฉพำะอยำ่ง
ยิ่ง ในกำรเร่ิมต้นกำรจัดท ำแผน  ผู ้บริหำรจะไม่เข้ำร่วมกับกลุ่มภำคประชำชน ทั้ งน้ีเพรำะ
เน่ืองมำจำก ผูบ้ริหำรเห็นวำ่ ชำวบำ้นมีลกัษณะของกำรเกรงใจ หรือแมก้ระทัง่กลวัภำครัฐอยู่มำก  
ฉะนั้นในกำรจดัท ำแผนชุมชน ทำงเทศบำลจะด ำเนินกำรเพียงช้ีแจงหลกัเกณฑ์ ท่ีจ  ำเป็น  พร้อมทั้ง
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ส่งเจำ้หน้ำท่ีระดบัปฏิบติักำรเขำ้อ ำนวยควำมสะดวก  แต่เจำ้หน้ำท่ีปฏิบติักำรดงักล่ำว  ไม่มีสิทธ์ิ
หรืออ ำนำจใดๆในกำรออกควำมเห็น  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจำกประธำนชุมชนคนท่ี 2 เทศบำล ก.  
(2556) ท่ีช้ีวำ่  “โครงกำรพฒันำ เร่ิมท่ีเรำทั้งนั้น เพรำะเรำเขียนโครงกำรไป โครงกำรแผนสำมปีน่ี
แหละ ตอ้งเขียนไป ถำ้ไม่เขียนไปก็ไม่ได”้ นอกจำกน้ีในควำมสัมพนัธ์ยงัช้ีอีกวำ่ 

 
เทศบำลเข้ำถึงง่ำย เข้ำถึงทุกคน ถ้ำอยำกจะเข้ำหำนำยกเทศมนตรีก็เข้ำได้เลย 
ติดต่อสะดวก เพรำะเขำให้เกียรติประธำนชุมชนในระดบัหน่ึง  แต่กำรดูแลมนัไม่
เป็นอย่ำงท่ีเรำคิด เช่น ปลดัน ้ ำท่วมตรงนั้น ขอร้องทรำยรถสองรถ มนัไม่เป็นไป
ตำมท่ีขอ แต่เรำก็ท ำควำมเขำ้ใจ มนัมีกระบวนกำร 

 
 ขณะท่ีขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ในเทศบำล ข. ช้ีว่ำ  กระบวนกำรกำรจดัท ำแผนชุมชนมี
เช่นเดียวกนั  แต่ควำมเขม้ขน้ในกำรจดัท ำค่อนขำ้งต่ำงกนั เช่น ประธำนชุมชนคนท่ี 4  เทศบำล ข. 
(2556) อธิบำยวำ่ “เรำก็มีแผนชุมชน  ก็ท  ำตำมท่ีเทศบำลก ำหนดวำ่ให้มี”  ยิ่งไปกวำ่นั้น  ยงัพบควำม
แตกต่ำงระหวำ่งทศันคติของผูบ้ริหำรเทศบำลท่ีมีต่อประชำชนในพื้นท่ี  ดงัเช่นในเทศบำล  ก. ท่ีได้
อธิบำยไปในขำ้งตน้  ขณะท่ีรองนำยกเทศบำล  ข.  (2556) อธิบำยวำ่ 
 

ถึงประชำชนจะมีแผนชุมชน  แต่เอำจริงๆแลว้  พวกเขำยงั Passive อยู่มำก  ตอ้ง
บอก  ตอ้งจ ้ำจ้ี  โดยเฉพำะ  Public  Mind  ไม่ค่อยมี  พวกอะไรท่ีเรำสร้ำงไว ้ ยงัไม่
ช่วยกนัดูแล  แลว้ยงัเขำ้ไปท ำลำยก็มี  ...  เวลำเขำ้ร่วมกิจกรรม  ตอ้งมีของแจกนะ  จะ
ดว้ยวธีิกำรจบัฉลำก  เล่นเกม  หรืออะไรก็ได ้ แต่ตอ้งมี  ไม่งั้นแทบไม่มีคนเขำ้เลย 

 
ข้อมูลข้ำงต้นแสดงให้เห็นถึงควำมต่ำงของทัศนคติของผูบ้ริหำรท่ีมีต่อ

ประชำชน  ซ่ึงน ำไปสู่ควำมสนใจของผูว้ิจยัวำ่  ควำมแตกต่ำงน้ีก่อให้เกิดผลควำมแตกต่ำงในกำร
แสดงออกของประชำชนดว้ยหรือไม่  ผูว้จิยัจึงไดถ้ำมค ำถำมตรง (Direct Question) ตำมแนวคิดของ 
Denhardt and Denhardt (2007) ในเร่ืองของสถำนะของประชำชน  เทศบำลปฏิบติัอย่ำงไรต่อตน  
ดว้ยกำรศึกษำดว้ยแบบสอบถำม ดงัน้ี 

ข้อมูลจำกแบบสอบถำม  ตำรำงท่ี 4.22 แสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบติัของ
เทศบำลต่อประชำชนในพื้นท่ีภำพรวมนั้น กลุ่มตวัอยำ่งเห็นวำ่  เทศบำลปฏิบติัต่อตนในฐำนะลูกคำ้ 
ร้อยละ 40.43 และไม่แน่ใจวำ่เทศบำลปฏิบติัต่อตนในฐำนะอะไร ร้อยละ 34.26  ขณะท่ีประชำชน
ถูกปฏิบติัในฐำนะเจำ้ของเทศบำล  ร้อยละ 25.31     
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ตารางที ่4.22  แสดงค่ำร้อยละของกำรปฏิบติัของเทศบำลท่ีมีต่ประชำชน 
 

การปฏิบัติของเทศบาล ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
เจำ้ของเทศบำล 82 (25.31) 51 (27.87) 31 (21.99) 
ลูกคำ้เทศบำล 131 (40.43) 69 (37.70) 62 (43.97) 
ไม่แน่ใจ 111 (34.26) 63 (34.43) 48 (34.04) 
รวม 324 183 141 

 
นอกจำกน้ี  ในกำรให้ควำมส ำคญักบัตนเองของประชำชนต่อกำรแก้ไข

ปัญหำชุมชน  โดยผูว้ิจยัไดก้  ำหนดค่ำคะแนนไว ้ตั้งแต่  0  ถึง  10  โดย  0 หมำยถึง  ไม่ส ำคญัเลย  
และ  10  หมำยถึง  ส ำคญัมำกท่ีสุด  ผลจำกขอ้มูลในตำรำงท่ี 4.23 ช้ีวำ่  ในภำพรวมกลุ่มตวัอยำ่งเห็น
ว่ำ  หน้ำท่ีในกำรแกไ้ขปัญหำชุมชน  ตวัผูน้ ำซ่ึงหมำยถึงนำยกเทศมนตรี  มีควำมส ำคญัมำกท่ีสุด  
โดยมีค่ำเฉล่ียควำมส ำคญัมำกท่ีสุด  ขณะท่ีในด้ำนกำรมองเห็นควำมส ำคญัของตนเอง  พบว่ำมี
ค่ำเฉล่ียคะแนน  7.33  แต่เม่ือพิจำรณำรำยเทศบำลแล้วพบว่ำ  ในเทศบำล  ก.  กลุ่มตวัอย่ำงให้
ควำมส ำคญักับตนเองในหน้ำท่ีในกำรแก้ไขปัญหำชุมชนมีค่ำคะแนนเฉล่ีย  8.01  มำกกว่ำให้
ควำมส ำคญักบันำยกเทศมนตรี  นอกจำกน้ียงัจะสังเกตุเห็นไดอี้กว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงในเทศบำล  ก.  
ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัประธำนชุมชนมำกท่ีสุด  และกรรมกำรชุมชน  เป็นล ำดบัสำมต่อจำกกำรให้
ควำมส ำคญักบัตนเองอีกด้วย    กำรให้ควำมส ำคญัต่อประธำนชุมชน  กรรมกำรชุมชน  และตวั
ประชำชนเองน้ี  แสดงให้เห็นถึง  กำรให้ควำมส ำคญัของภำคประชำชนของกลุ่มตวัอย่ำง  และ
นอกจำกน้ี  กำรให้ควำมส ำคญัต่อตนเองของกลุ่มตวัอย่ำงในเทศบำล  ก. ยงัมีควำมต่ำงจำกค่ำ
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งในเทศบำล  ข.  ซ่ึงมีค่ำต่ำง   1.56 คะแนน ซ่ึงเม่ือพิจำรณำผลขอ้มูล
ของเทศบำล  ข.  แลว้พบว่ำ  กลุ่มตวัอยำ่งให้ควำมส ำคญักบัตนเองในกำรแกไ้ขปัญหำชุมชนน้อย
ท่ีสุดกว่ำบุคคลอ่ืนๆ  ผลของขอ้มูลน้ี  แสดงให้เห็นถึง  ลกัษณะของควำมเป็นเจำ้ของทรัพยำกร
สำธำรณะไดด้ว้ย  ทั้งน้ี  ค่ำคะแนนเฉล่ียของกำรใหค้วำมส ำคญัของตวัประชำชนเองของเทศบำล ก. 
มีค่ำคะแนนมำกกวำ่เทศบำล ข. อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตำรำงท่ี 4.23 
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ตารางที ่4.23  แสดงค่ำเฉล่ียของควำมส ำคญัของบุคคลในหนำ้ท่ีกำรแกไ้ขปัญหำชุมชน 
 
หน้าทีใ่นการแก้ไขปัญหา

ชุมชน 
ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 

t p-value 

นำยกเทศมนตรี 7.92 7.98 7.86 .38 0.69 
สมำชิกสภำเทศบำล 7.57 7.66 7.46 .61 0.54 
พนกังำนเทศบำล/
เจำ้หนำ้ท่ีของเทศบำล 

7.24 7.38 7.06 1.04 0.29 

ประธำนชุมชน 7.83 8.02 7.58 1.47 0.14 
กรรมกำรชุมชน 7.69 7.93 7.38 1.88 0.06 
ตวัประชำชนเอง 7.33 8.01 6.45 4.85 0.00 

 
จำกขอ้มูลในตำรำงท่ี 4.23 ซ่ึงในภำพรวมกลุ่มตวัอยำ่งเห็นวำ่  นำยกเทศมนตรี  

มีควำมส ำคญัในหนำ้ท่ีในกำรแกไ้ขปัญหำชุมชนมำกท่ีสุดนั้น  เม่ือพิจำรณำรำยเทศบำลในประเด็น
เดียวกนัน้ี  เทศบำล  ข.  ยงัมีค่ำคะแนนเฉล่ียสูงสุดกวำ่ตวัเลือกอ่ืนๆอีกดว้ย  ผลขอ้มูลน้ีสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลกำรสัมภำษณ์ของประธำนชุมชนในเทศบำล  ข.  สองท่ำน  กล่ำวคือ  ประธำนชุมชนคนท่ี  3  
เทศบำล  ข.  (2556) ช้ีวำ่ 
 

ท่ีน้ี  นำยกเทศมนตรี  ท่ำนช่วยเรำเยอะมำก  ถำ้ไม่มีท่ำนชุมชนก็ไม่รู้จะท ำอยำ่งไร  
ท่ำนเอำอนันั้นอนัน้ีมำให้เรำตลอด  ... อยำ่งพวกปัญหำชุมชน  ท่ีน้ีเป็นชุมชนใน
ตลำด  ก็จะเนน้เร่ืองควำมสะอำดเป็นหลกั  ท่ำนก็จะจดัรถท ำควำมสะอำดมำให้เรำ  
ตรงโนน้ท่ำนก็สร้ำงใหน้ะ  ท่ีสวนสำธำรณะเรำไดไ้ปใชเ้ล่น  เดินเล่นกนั  ท่ำนท ำ
เยอะ ไม่มีท่ำน  ชุมชนก็ไม่รู้จะไดอ้ะไรมั้ยเหมือนกนั 

 
เช่นเดียวกนั  ประธำนชุมชนคนท่ี  2  เทศบำล  ข.  (2556) ช้ีถึงควำมส ำคญั

ของนำยกเทศมนตรีท่ีมีต่อหนำ้ท่ีและแรงจูงใจในกำรท ำงำนของตนวำ่ 
  

พี่มำท ำตรงน้ี  เพรำะนำยกท่ำนขอมำ  พี่ก็บอกท่ำนนะ  ถำ้ไม่ใช่ท่ำนพี่ไม่ท  ำหรอก  
เพรำะท่ำนเป็นคนมีน ้ ำใจ  ช่วยเหลือชุมชนเยอะ  ถำ้หมดวำระท่ำนแลว้  พี่ก็คงจะ
หยดุเหมือนกนั  บำงทีกำรท ำงำนกบัคนมนัยำกนะ  โดยเฉพำะระดบัสูงๆ บำงทีเรำ
ก็ตอ้งเลือก  ไม่งั้นเรำก็ท ำงำนล ำบำก 
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แตกต่ำงจำก  ประธำนชุมชนคนท่ี  3  เทศบำล  ก.  (2556) ซ่ึงเห็นวำ่  “ผูน้ ำ
เขำมำเขำก็ไป  เรำอยู่ตรงน้ี  เรำตอ้งท ำต่อ  เรำท ำเพื่อชุมชนเรำ  บำ้นเรำ  เขำมีวำระ  แต่เรำไม่มี  มี
ไม่ได้  ทุกวนัน้ีตวันำยกเทศมนตรีมีหน้ำท่ีหำเงินแล้วน ำไปปฏิบติัให้เรำ  เรำเป็นผูว้ำงนโยบำย  
วำงแผนไวห้มด”  เช่นเดียวกบั  ประธำนชุมชนคนท่ี  2  เทศบำล  ก.  (2556) ช้ีวำ่  “ผมท ำตรงน้ีมำ
นำนมำก  รักและชอบกำรท ำงำนเพื่อส่วนร่วม  ใครจะมำจะไป  ผมไม่เก่ียว  เพรำะท่ีส ำคญัเรำตอ้ง
แข็ง  ตอ้งเป็นหลกัไดก่้อน” ขอ้มูลท่ีน่ำสนใจน้ี  น ำไปสู่ขอ้ค ำถำมเก่ียวกบักำรยึดติดในตวัผูน้ ำว่ำ  
ในระดบักลุ่มตวัอยำ่งซ่ึงเป็นประชำชนทัว่ไป  มีกำรยดึติดในตวัผูน้ ำอยำ่งไร  โดยก ำหนดค่ำคะแนน 
0 ถึง 10  โดย  0  หมำยถึง ไม่มัน่ใจเลย  และ 10  หมำยถึง  มัน่ใจมำกท่ีสุด  ขอ้คน้พบจำกตำรำง 
4.24  ช้ีว่ำ  ในภำพรวมกำรยึดติดในตวัผูน้ ำ  มีค่ำคะแนนเฉล่ีย 9.21  คะแนน  ซ่ึงเม่ือพิจำรณำรำย
เทศบำล  พบว่ำ  เทศบำล  ข.  มีค่ำคะแนนเฉล่ียกำรยึดติดผูน้ ำ โดยพิจำรณำจำกขอ้ค ำถำมว่ำ ไม่ว่ำ
ผูน้  ำคนใด จะเขำ้มำบริหำรเทศบำล ประชำชนก็มีควำมมัน่ใจวำ่ กำรบริหำรของเทศบำลจะประสบ
ผลส ำเร็จ  กลุ่มตวัอยำ่งในเทศบำล  ข.  มีค่ำคะแนนควำมมัน่ใจน้อยกวำ่เทศบำล  ก.  ท่ีแตกต่ำงซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ 
 
ตารางที ่4.24  แสดงค่ำเฉล่ียของกำรยดึติดในตวัผูน้ ำ 
 
การยดึตดิในตวัผู้น า ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 

ไม่วำ่ผูน้ ำคนใด จะเขำ้
มำบริหำรเทศบำล 
ประชำชนก็มีควำม
มัน่ใจวำ่ กำรบริหำร
ของเทศบำลจะประสบ
ผลส ำเร็จ 

9.21 9.57 8.94 1.95 0.05 

 
นอกจำกในระดบัผูน้ ำ ซ่ึงหมำยถึงผูบ้ริหำรเทศบำลแล้วนั้น  ผูว้ิจยัยงัได้

ศึกษำในระดบัของผูป้ฏิบติักำร  ซ่ึงหมำยถึงเจำ้หนำ้ท่ีเทศบำล  ทั้งท่ีหมำยรวมถึงขำ้รำชกำรเทศบำล  
และพนกังำนเทศบำล  ดว้ยกำรศึกษำลกัษณะกำรเขำ้ถึงกำรใชก้ำรบริกำรจำกเจำ้หนำ้ท่ีวำ่  เม่ือผูใ้ห้
ข้อมูลหรือตอบแบบสอบถำมต้องติดต่อกับเทศบำล  ผูใ้ห้ข้อมูลหรือผู ้ตอบแบบสอบถำมมี
ควำมรู้สึกอย่ำงไรต่อเจำ้หน้ำท่ีเทศบำล  ผลวิจยัเชิงคุณภำพช้ีว่ำ  กำลเวลำและลกัษณะสังคมได้
เปล่ียนแปลงทศันคติเดิมๆ ท่ีคร้ังในอดีตเจำ้หนำ้ท่ีรัฐด ำรงตนเปรียบเสมือนเจำ้นำยของประชำชน มี
ทั้งควำมห่ำงเหิน  และกำรเอำรัดเอำเปรียบ  กำรเล่นพรรคเล่นพวก  แต่ในปัจุบนั  พบวำ่  ลกัษณะ
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สัมพนัธ์ดงักล่ำวไดเ้ปล่ียนแปลงไปมำก  เพรำะประชำชนต่ืนตวัมำกข้ึน  รู้สถำนะของตนเองมำกข้ึน  
ดงัเช่นค ำใหส้ัมภำษณ์ของประธำนชุมชนคนท่ี  2  เทศบำล  ก.  (2556) ซ่ึงช้ีวำ่   
 

สมัยน้ีเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำถึงง่ำย  มีอะไรไม่พอใจเรำบอกเขำได้เลย  ไม่ เหมือน
สมยัก่อนๆ สมยัก่อนหน้ำลุงน่ีกลวักนัมำก  แค่ถือกระดำษมำก็ไม่อยำกใกลแ้ลว้  
เขำท ำตวัเหมือนเจำ้นำยเรำ  แต่สมยัน้ีไม่ใช่แลว้  เรำมีสิทธ์ิเรำร้องได ้ ลุงรู้จกัเกือบ
ทุกคนนะ พวกเจำ้หน้ำท่ี  อะไรไม่ดี  ไม่ถูก  ลุงเตือน  ลุงบอกได้หมด  ไม่กลวั  
เจำ้หนำ้ท่ีก็ให้เกียรตินะในฐำนะประธำนชุมชน  แต่ชำวบำ้นทัว่ไปไม่รู้  ตอ้งลอง
ไปสอบถำม 
 

เช่นเดียวกบั  ประธำนชุมชนคนท่ี  4  เทศบำล  ข.  (2556) ท่ีเห็นวำ่  “เทศบำล
เขำก็ดีนะ พวกขำ้รำชกำรก็ตอ้นรับดี  เวลำไป  เขำก็เขำ้มำถำมไถ่  หำน ้ำหำท่ำมำตอ้นรับ” จำกขอ้มูล
เชิงคุณภำพดงักล่ำว  ผูว้ิจยัจึงได้ท ำกำรศึกษำในวิธีกำรเชิงปริมำณดว้ยแบบสอบถำม  โดยผูว้ิจยั
ก ำหนดค่ำคะแนน 0 ถึง 10  โดย  0  หมำยถึง ขอ้ควำมดงักล่ำวไม่เป็นจริงเลย  และ 10  หมำยถึง  
ขอ้ควำมดงักล่ำวเป็นจริงมำกท่ีสุด  ซ่ึงผลจำกกำรศึกษำพบขอ้มูลท่ีน่ำสนใจวำ่  ทั้งในภำพรวมและ
ในรำยเทศบำล ขอ้ควำมเชิงบวกเช่น เจำ้หน้ำท่ีเทศบำลมีควำมเป็นกนัเอง  และเจำ้หน้ำท่ีเทศบำล
ใหบ้ริกำรท่ำนและผูอ่ื้นอยำ่งเสมอภำค  มีค่ำคะแนนเฉล่ียมำกกวำ่คร่ึงหน่ึง  และขณะท่ีขอ้ควำมเชิง
ลบ  เช่น  รู้สึกกลวัพนกังำนเทศบำล  และตอ้งพินอบพิเทำ  อ่อนนอ้มเขำ้หำ  มีค่ำคะแนนเฉล่ียนอ้ย
กวำ่คร่ึงหน่ึงทั้งสองขอ้ควำม  นอกจำกน้ียงัพบว่ำ  มีกลุ่มตวัอยำ่งมีควำมรู้สึกเฉยๆ  เม่ือตอ้งติดต่อ
กบัเทศบำลดว้ย  ดงัตำรำงท่ี 4.25 ลกัษณะดงักล่ำวน้ี  แสดงให้เห็นถึงทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงไปจำก
อดีตท่ีเจำ้หน้ำท่ีมกัด ำรงตนเหมือนเจ้ำนำยของประชำชน  และประชำชนเองก็มีควำมกลวั ซ่ึงเป็น
ลกัษณะของควำมสัมพนัธ์เชิงลบ  เป็นควำมสัมพนัธ์เชิงบวกในปัจจุบนัสอดคล้องกบัผลขอ้มูล
วธีิกำรเชิงคุณภำพ 

 
ตารางที ่4.25  แสดงค่ำเฉล่ียของลกัษณะของเจำ้หนำ้ท่ีเม่ือตอ้งมีกำรปฏิสัมพนัธ์ 
 

ลกัษณะของเจ้าหน้าที่
เทศบาล 

ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
t p-value 

มีควำมเป็นกนัเอง 5.88 5.73 6.06 3.28 0.00 
ใหบ้ริกำรเสมอภำค 5.82 5.66 6.03 2.57 0.01 
รู้สึกกลวัพนกังำนเทศบำล 2.69 2.42 3.03 2.50 0.01 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

     

ลกัษณะของเจ้าหน้าที่
เทศบาล 

ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
t p-value 

ตอ้งพินอบพิเทำ อ่อนนอ้ม
เขำ้หำ 

3.21 2.91 3.59 2.09 0.03 

เฉยๆ 4.88 5.15 4.34 2.57 0.01 

 
2)  วธีิกำรปฏิสัมพนัธ์ (ระบบ) 
ในประเด็นน้ีจะกล่ำวถึง กระบวนกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงรัฐกับ

พลเมือง  โดยจำกกำรศึกษำวิจยัในพื้นท่ีทั้ง 2 แห่ง พบวำ่ กระบวนกำรด ำเนินงำนร่วมกนัใชว้ิธีกำร
แผนชุมชนเช่นเดียวกนั โดยเร่ิมจำกชุมชนแต่ละชุมชนประชุมได้จดัท ำแผนชุมชนของตน  และ
น ำเสนอต่อเทศบำล  จำกนั้นคณะกรรมกำรประธำนชุมชนไดจ้ดัท ำกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของ
ปัญหำและควำมตอ้งกำรของแผนแต่ละชุมชนโดยกำรให้คะแนนจำกคณะกรรมกำรประธำนชุมชน  
จำกนั้นน ำแผนซ่ึงมีกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัแจง้ต่อเทศบำล  เพื่อน ำไปปฏิบติัต่อไป 

ในกระบวนกำรเร่ิมตน้  นำยกเทศมนตรี  เทศบำล  ก. (2556) ไดอ้ธิบำยถึง
ควำมจ ำเป็นและกระบวนกำรของกำรจดัท ำแผนชุมชนวำ่  
 

ตอ้งใหเ้ขียนแผนมำเองค่ะวำ่เขำตอ้งกำรจะให้เทศบำลเรำสนบัสนุนอะไร แต่เรำก็
ไม่ใช่ว่ำเปิดโอกำสเสียจนให้เขำไม่รู้ว่ำอะไรเป็นอะไรอย่ำงงั้นนะคะ แต่ก็คือ 
อะไรท่ีเขำแกไ้ดก้็ให้เขำแก ้อะไรท่ีเกินศกัยภำพเขำก็ให้ส่งมำ ถำ้ไม่เช่นนั้นเด๋ียว
เขำก็ท ำอะไรกันไม่ได้ เรำก็ต้องทุกเร่ืองนะคะ นั่นแหละคะ ก็คือในเร่ืองของ
กระบวนกำรคิดในเร่ืองของกำรจดัท ำแผน ก็เชิญท่ำน ดร.ไพบูรณ์ มำให้ มำพฒันำ
ควำมรู้ก่อนนะค่ะเพื่อท่ีว่ำเขำจะได้มีควำมเขำ้ใจว่ำควำมส ำคญัมนัเป็นอย่ำงไร 
และวธีิกำรเป็นอยำ่งไร ก็ไม่ใช่วำ่ตอ้งขอสะเปะสะปะ 

 
อย่ำงไรก็ตำม  กระบวนกำรจดัท ำแผนชุมชนอำจยงัอยู่ในขอบเขตเฉพำะ

คณะกรรมกำรชุมชนเท่ำนั้น ดงัท่ี ประธำนชุมชนคนท่ี 2 เทศบำล ก. (2556) ช้ีวำ่  “เรำท ำแผนชุมชน 
ใหช้ำวบำ้นมำประชุม แต่พดูจริงๆ ชำวบำ้นเคำ้ก็ไม่สนใจหรอก ก็มีคณะกรรมกำรตอ้งมำร่วมกนัคิด
วำ่ท ำแผน แผนห้ำปี แผนสำมปี โครงกำรเร่งด่วน ก็ให้ชุมชนละสองโครงกำร”  นอกจำกน้ี  ใน
ขั้นตน้ของกำรจดัท ำแผนชุมชน  ทำงเทศบำลจะมีกำรช้ีแจงถึงงบประมำณดว้ยวำ่ปีน้ีมีเงินเท่ำไหร่  
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ในขบวนกำรน้ี  เทศบำลจะไม่มีกำรจดัส่งเจำ้หน้ำท่ีเทศบำลไปยงัชุมชนท่ีมีกำรจดัท ำแผนชุมชน  
เพรำะถือวำ่ประชำชนตอ้งมีอิสระในกำรคิดและแสดงออก  ดงัเช่นท่ี  นำยกเทศมนตรี  เทศบำล  ก.  
(2556) อธิบำยวำ่ 
 

เรำไม่ส่งเจำ้หนำ้ท่ีเขำ้เลย ไม่เขำ้ ถำ้ขืนเขำ้ก็มำนัง่เฝ้ำอีก เกรงใจอีกถูกไหมคะ เรำ
ไม่เขำ้ซะดีกวำ่ คนก็อำจจะคิดวำ่ แหม ไม่ยอมเขำ้มำรับฟัง ไม่ใช่หรอกค่ะ อยำก
ให้เขำคิดกนัจริง  ๆ  เด๋ียวถำ้ภำพมนัออกไป บำงคนเขำพูดใช่ไหมคะโอโหเน่ียก็
ยงัมำนั่งดูอีก งั้นคุณก็คิดกนัอิสระเลย แล้วคุณก็สรุปมำเรำเป็นผูบ้ริหำรเรำก็หำ
งบประมำณ เรำเป็นผูบ้ริหำร บริหำรจดักำรงบประมำณอย่ำงเดียว  เพรำะเรำรู้
กระบวนกำรน้ี 

 
ในกระบวนกำรกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั  เป็นกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัโดย

คณะกรรมกำรประธำนชุมชน  ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำดว้ยกำรใหค้ะแนน  เช่น  ผลกระทบของ
ปัญหำหรือขอบเขตของปัญหำ  แต่อย่ำงไรก็ตำม  ประธำนชุมชนบำงท่ำนยงัเห็นว่ำ  กระบวนกำร
จดัล ำดบัควำมส ำคญัของแผนชุมชน  ยงัมีปัญหำในเร่ืองของกำรเล่นพรรคเล่นพวกอยู่ดว้ย  เช่นท่ี 
ประธำนชุมชนคนท่ี 2 เทศบำล ก. (2556) ช้ีวำ่   
 

กำรจดัล ำดบัจำกคณะกรรมกำรซ่ึงคณะกรรมกำรก็ไม่ใช่ว่ำมำจำกไหน ก็มำจำก
ประธำนชุมชนน่ีเอง ก็แบ่งเขตเป็นสำมเขต ในเขตท่ีลุงอยู่ เขตกำรเลือกตั้ง แบ่ง
ง่ำย ลุงก็ถูกเลือกจดัล ำดบัโครงกำร ตำมควำมส ำคญั หนกัหนำ แต่ในควำมรู้สึก
ของลุงเน่ียถำมว่ำมนัโปร่งใสไหม มนัก็ยงัมีพรรคพวกอยู่ดี อย่ำงลุงน่ีมีสำยใน
กรรมกำรหำ้คนเน่ีย เขำไม่มองลุงเขำก็ใหค้ะแนนของลุงนอ้ย คนไหนมีหนำ้มีตำก็
ใหค้ะแนนคนนั้นมำก ทุกอยำ่งก็อยำ่งท่ีปำกกำ เช่น โครงสร้ำงพื้นฐำนเขำก็พฒันำ
ไปท่ีชุมชนท่ีเจริญแลว้ อยำ่งชุมชนท่ีกนัดำรก็ไม่ค่อยประสบควำมส ำเร็จ คือ มนั
ไม่มำตรฐำนเดียวแต่หลำยมำตรฐำน ไม่ใช่วำ่ประธำนชุมชนจะไม่ท ำนะ เรำก็ต่อสู้
มำตลอด แต่ว่ำมันก็ไม่ได้ อย่ำงท่ีหนูๆเข้ำมำก็เห็น อย่ำงถนนเรียกร้องแล้ว
เรียกร้องอีกก็ไม่มีใครเขำ้ ปี 55 ประกำศจะท ำ ก็ถูกยกเลิกไป เขำอำ้งว่ำ สถำนท่ี
มนัขยบัขยำยไม่ไดแ้ลว้ แต่มนัก็น่ำจะดีกวำ่น้ี  ชุมชนลุงบรรจุลงแผน(แผนชุมชน)
ทุกปี พูดตำมตรงแบบไม่ไดอ้คตินะ เวลำเขำท ำอะไรจดัดี จดัสวยมำก แต่เวลำท ำ
แลว้มนัไม่ใช่อยำ่งท่ีเรำคิด ท่ีเรำเสนอ  เรำถำมวำ่ ยกเลิกเพรำะอะไร โครงกำรผำ่น
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หมด ถำม สท. คุณคนหน่ึงใช่มั้ยท่ียกมือยกเลิกโครงกำรผม  แต่ถำมไปแลว้ก็แลว้ 
ค ำตอบบำงทีมนัก็ไม่ได ้เพรำะเรำรู้อยู่แล้วว่ำเขำก็พวกๆเดียวกนั แล้วนำยกเขำ
ยกเลิกคนเดียวไม่ไดด้ว้ย หลำยคนตอ้งโหวตกนั 

 
ขณะท่ี  คณะกรรมกำรกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของเทศบำล  ข.  ประธำน

ชุมชน คนท่ี  2 (2556) อธิบำยวำ่ “กรรมกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัก็เป็นประธำนชุมชนน้ีแหละ  
เจำ้หนำ้ท่ีเขำจะเลือกประธำนชุมชน  ส่วนใหญ่ก็พวกคนท่ีวำ่งๆ กนั” 

กระบวนกำรบริหำรสนบัสนุนของเทศบำล มีกำรจดัประชุมในหลำยระดบั  
โดยในทุกๆ เดือน วนัท่ี 1 เป็นกำรประชุมผูบ้ริหำร  วนัท่ี 3 ประชุมหวัหนำ้ส่วนงำน วนัท่ี 5 ประชุม
พนกังำน และในวนัท่ี 20 ประชุมร่วมกบัประธำนชุมชน รวมถึงชำวบำ้นในพื้นท่ีท่ีสนใจเขำ้ร่วม ดงั 
นำยกเทศมนตรี เทศบำล ก. (2556) กล่ำววำ่ 
 

ทุกวนัท่ี 20 พี่มีกำรพูดคุยกนัทุกเดือน ส่วนใหญ่แลว้เขำก็จะมำติดตำม เรำจะมี
แผ่นพบัทุกเดือน เดือนน่ี เรำจะมีถนนอะไรลงไป เขำก็จะติดตำมกันได้ค่ะว่ำ 
โครงกำรน่ีจะลงไปตำมท่ีเป็นไปตำมแผนควำมกวำ้ง ควำมยำว  ก้บอกให้เขำ
ติดตำมด้วยนะคะ เพรำะว่ำเด๋ียวเผื่ออะไรผิดพลำด ช่ำงเรำงำนเรำ งำนเรำเยอะ
อำจจะไม่ได้มีเจตนำใช่ไหมคะ ขอ้ผิดพลำดเรำจะได้ช่วยกนัแก้ น่ีค่ะ ก็จะเป็น
อยำ่งน้ี ไม่งั้นมนัก็เหน่ือย ถำ้เรำจะไปรำยงำนผลส้ินปีทีเดียว มนัก็ท ำให้ขำ้รำชกำร
ก็หนกั 

 
ในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงเทศบำลกบัภำคประชำชน  เน้นควำม

ต่อเน่ืองในกำรประสำนงำน โดยเฉพำะกำรจดัประชุมทุกวนัท่ี 20 ของเดือน ซ่ึงมีผลต่อควำมคุน้เคย 
ควำมเข้ำอกเข้ำใจกันในกำรท ำงำน ท่ีผู ้บริหำรให้ควำมสนใจและเห็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  
นำยกเทศมนตรีเทศบำล  ก. (2556) กล่ำววำ่ 
 

ถำ้เกิดวำ่ปีหน่ึง เรำเจอกนัคร้ังหน่ึง  มนัมีผลนะ แต่ถำ้เรำเจอกนับ่อยๆ ในเร่ืองของ
ควำมคุน้เคย ควำมเกรงใจควำมเขำ้ใจกนัมนัจะเกิดข้ึน แต่ถำ้ปีหน่ึงเรำมำท ำแผน
กนัคร้ังหน่ึง  ตวัเรำเองหรือแมก้ระทัง่เจำ้หนำ้ท่ีจะบูรนำกำรกบัชุมชน  มนัจะตอ้ง
มีปัญหำใช่ไหมคะ มีปัญหำก็หมำยควำมวำ่บำงทีไม่เขำ้ใจกนั แต่หำกมีกำรพบปะ
กนับ่อยคร้ัง เขำไม่เขำ้ใจในส่วนไหนก็สำมำรถสอบถำมซักถำมว่ำ ส่วนนั้นมนั
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เป็นอย่ำงไร บอกถำมได้เลยลุง เวทีตรงน้ีเรำ Open อยู่แลว้ บำงทีก็โดนด่ำในท่ี
ประชุม เรำก็ตอ้งยอมรับ เรำก็ตอ้งขอบคุณพวกเขำใช่ไหมคะ วำ่เรำจะไดแ้กถู้ก คิด
ว่ำเร่ืองกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง กิจกรรมด้วยค่ะ กิจกรรมท่ีเรำจะต้องให้เขำ
ขบัเคล่ือนอยำ่งต่อเน่ืองดว้ย ไม่ใช่ปีหน่ึงเรำจะอะไรแลว้ก็มำเรียกประชุมกนั 

 
ยิ่งไปกว่ำนั้น ในกำรประชุมร่วมกบัภำคประชำชน (ประธำนชุมชนและ

ชำวบำ้น)  หำกมีควำมตอ้งกำรหรือปัญหำเร่ืองใดท่ีเกินขอบเขตของเทศบำล  หรือมีควำมเก่ียวเน่ือง
กบัหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนนั้น  ในกำรประชุมคร้ังต่อไป  เทศบำลไดเ้ชิญตวัแทนของหน่วยงำนนั้นๆ  
มำช้ีแจง้ พร้อมท ำควำมเขำ้ใจระหวำ่งภำคประชำชนกบัภำครัฐ  วำ่ควรมีแนวทำงกำรแกไ้ขอยำ่งไร
ต่อไปดว้ย  ดงัท่ีนำยกเทศมนตรีเทศบำล ก. (2556) ไดอ้ธิบำยวำ่  
 

เรำก็เก็บปัญหำของวนัท่ียีสิ่บเขำ้มำเพื่อท่ีจะมำแจง้และเอำมำแกไ้ขกนั แลว้ก็ อะไร
ท ำได ้ หรือท ำแล้วเรำก็แจง้เขำในวนัท่ียี่สิบต่อไป ถำ้ท ำไม่ไดต้อ้งบูรนำกำรกบั
หน่วยอ่ืน กระทรวงอ่ืน เรำก็จะต้องแจ้ง เป็นสืบเน่ือง ... ทุกเดือน  เรำก็จะท ำ
หนงัสือเชิญแต่ละกระทรวงมำ 

 
จำกขอ้มูลเชิงคุณภำพท่ีท ำให้ทรำบว่ำ  แผน โครงกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆ 

เป็นผลต่อเน่ืองมำจำกแผนชุมชน  ซ่ึงเพื่อให้ทรำบถึงกำรรับรู้ของประชำชนทัว่ไปในพื้นท่ี  ท่ีจะ
สำมำรถแสดงไดถึ้งลกัษณะของควำมเป็นเจำ้ของทรัพยำกรของพลเมืองได ้ผูว้ิจยัจึงไดก้ ำหนดขอ้
ค ำถำมในแบบสอบถำมวำ่  ท่ีมำของโครงกำรหรือกิจกรรมในพื้นท่ี  มีจุดเร่ิมตน้จำกเทศบำลเสนอ  
ชุมชนเสนอ  หรือไม่ทรำบจุดเร่ิมตน้เลย  ซ่ึงจำกตำรำงท่ี 4.26 ผลขอ้มูลเชิงปริมำณแสดงให้เห็นว่ำ  
ในภำพรวมกลุ่มตวัอย่ำงเห็นวำ่  เทศบำลเป็นคนเสนอ  แต่อย่ำงไรก็ตำม  เม่ือพิจำรณำรำยเทศบำล  
พบวำ่  เทศบำล  ก. กลุ่มตวัอยำ่งมีกำรตระหนกัรับรู้วำ่  ชุมชนเป็นคนเสนอ  ร้อยละ  43.62  มำกกวำ่
ร้อยละของเทศบำลเสนอ  หรือไม่ทรำบจุดเร่ิมต้นเลย  ซ่ึงแตกต่ำงจำกเทศบำล  ข.  ซ่ึงช้ีผลว่ำ  
เทศบำลเสนอถึงร้อยละ  53.24  และท่ีน่ำสนใจคือ  กลุ่มตวัอยำ่งเทศบำล  ข.  ตระหนกัวำ่  โครงกำร
หรือกิจกรรมต่ำงๆ ชุมชนเสนอ มีเพียงร้อยละ 20.86   
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ตารางที ่4.26  แสดงค่ำร้อยละของท่ีมำของโครงกำรหรือกิจกรรม 
 

ทีม่าของโครงการหรือกจิกรรม ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 

เทศบาลเสนอ 140 (42.81) 66 (35.11) 74 (53.24) 
ชุมชนเสนอ 111 (33.94) 82 (43.62) 29 (20.86) 
ไม่ทรำบ 76 (23.24) 40 (21.28) 36 (25.90) 
 327 188 139 

 
หมายเหตุ:  *missing = 2 
 

นอกจำกน้ี  เพื่อเป็นกำรยืนยนัถึงจุดเร่ิมตน้ของโครงกำรหรือกิจกรรมจำก
ตำรำง .... นั้น  ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดขอ้ค ำถำมว่ำ  โครงกำรหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภำยในพื้นท่ีตรงต่อ
ควำมตอ้งกำรมำกเพียงใด  โดยให้ค่ำคะแนน  0  ถึง  10  โดยก ำหนด  0  หมำยถึง ไม่ตรงตำมควำม
ตอ้งกำร  และ  10 หมำยถึง  ตรงตำมควำมตอ้งกำรมำกท่ีสุด  ผลจำกตำรำง ท่ี 4.27 แสดงให้เห้นว่ำ  
ควำมตรงต่อควำมตอ้งกำรของโครงกำรหรือกิจกรรมของเทศบำล  ก.  มีค่ำคะแนนเฉล่ียสูงกว่ำ 
เทศบำล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลของตำรำงท่ี 4.26  ท่ีกลุ่มตวัอยำ่งเทศบำล  ข.  เห็นว่ำ  โครงกำรหรือ
กิจกรรมต่ำงๆ ชุมชนเสนอ มีนอ้ยกวำ่เทศบำลเสนอ หรือไม่ทรำบขำ้งตน้ 
 
ตารางที ่ 4.27  แสดงค่ำเฉล่ียของควำมตรงต่อควำมตอ้งกำรของโครงกำรหรือกิจรรม 
 

 ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 
ควำมตรงต่อควำม
ตอ้งกำรของโครงกำร
หรือกิจกรรม 

8.42 8.98 7.68 0.02 ..97 

 
ในเร่ืองของโครงกำรหรือกิจกรรม  ผูว้ิจยัไดส้ัมภำษณ์ถึงสำเหตุและเหตุจูง

ใจท่ีประชำชนเขำ้ร่วมในโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีถูกจดัข้ึน  ซ่ึงขอ้มูลเชิงคุณภำพช้ีว่ำ  กำรเขำ้ร่วม
โครงกำรหรือกิจกรรมเกิดข้ึนทั้งจำกควำมสมคัรใจเอง  หรือบำงคร้ังเป็นเร่ืองของกำรขอร้อง  และ
บำงคร้ังเป็นเร่ืองของส่ิงของจูงใจ  ซ่ึงผลขอ้มูลเชิงปริมำณช้ีในภำพรวมว่ำ  กลุ่มตวัอย่ำงมีควำม
สมคัรใจเขำ้ร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมมำกกวำ่เหตุอ่ืนๆ  ดงัตำรำงท่ี 4.28 
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ตารางที ่4.28  แสดงค่ำร้อยละของเหตุผลในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรหรือกิจกรรม 
 
เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรม ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
สมคัรใจ 170 (52.63) 95 (51.35) 75 (54.35) 
ถูกบงัคบัจำกผูน้ ำหรือกรรมกำรชุมชนใหเ้ขำ้
ร่วม 

2 (0.62) 2 (1.08) 0 (0.00) 

ไดรั้บมอบหมำยจำกผูน้ ำหรือกรรมกำรชุมชน
ใหเ้ขำ้ร่วม 

30 (9.29) 21 (11.35) 9 (6.52) 

ถูกขอร้องจำกผูน้ ำชุมชนหรือกรรมกำรชุมชน
ใหเ้ขำ้ร่วม 

27 (8.36) 16 (8.65) 11 (7.97) 

เทศบำลมีของแจก 48 (14.86) 23 (12.43) 25 (18.12) 
ไม่เคยเขำ้ร่วมโครงกำรหรือกิจกรรม 46 (14.24) 28 (15.14) 18 (13.04) 
 323 185 138 
 
หมายเหตุ:  *missing = 7 
 

นอกจำกเร่ืองของแผนชุมชน  หรือโครงกำร ท่ีเกิดข้ึนแลว้  ยงัมีกระบวนกำร
ส่งเสริมกำรพึ่งตนเองของเทศบำล  ก.  ท่ีน่ำสนใจอย่ำงยิ่งในกำรส่งเสริมให้ประชำชนแกปั้ญหำ
ภำยในชุมชนเบ้ืองตน้  ซ่ึง  นำยกเทศมนตรี  เทศบำล  ก.  (2556) อธิบำยไวอ้ยำ่งน่ำสนใจวำ่   

 
เรำจะมีเงินท่ีวำ่เงินรำงวลัของกำรประกวดชุมชน ใหก้บัชุมชนท่ีเขำ้ร่วม แลว้จะใช้
เงินตรงนั้นแกไ้ขปัญหำเร่ืองไฟฟ้ำ ประปำอะไรเล็กๆนอ้ยๆให้ท ำ เลย ไม่ตอ้งให้
ถึงทศบำล ? เขำท ำกนัเอง แกไ้ขกนัเองค่ะ มนัจะเร็ว เขำก็เอำเงินนั้นไปใชบ้ริกำร
สำธำรณะไดเ้ลย ถำ้มำรอเทศบำล เรำมีตั้งหม่ืนกวำ่หลงัคำเรือน มีประชำกรเกือบ
สำมหม่ืน แลว้วนัหน่ึงปัญหำไม่รู้ก่ีปัญหำใช่ไหมคะ ก็พยำยำมแบบวำ่ถำ้มนัหนกั
จริงๆมันต้องปีนสูงง้ีอ่ำเรำถึงจะเอำรถเคนเรำไป แต่ถ้ำแบบในซอยนั้นเขำมี
อุปกรณ์ก็ให้เขำท ำเอง อย่ำงๆ ตดัหญำ้ ตดัมือไดอ้ยู่ใช่ไหมคะ เรำก็ซ้ือเคร่ืองตดั
หญำ้แจก..แลว้ไมก้งไมก้วำดเน๊ียะ เขำก็ชุมชนเด๋ียวเขำก็เอำเงินนั้นแหละไปซ้ือ
กวำด ทุกชุมชน ทุกซอย เขำก็ตดักนัเอง เม่ือก่อนเรำตอ้งหำคนตดั เรำมีเคร่ือง เรำมี
น ้ ำมนั เด๋ียวน้ีน ้ ำมนัเขำก็ตอ้งออกเอง เพรำะว่ำเป็นหน้ำบำ้นเขำ พยำยำมท่ีจะให้
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เขำรู้วำ่น่ีคือหนำ้ท่ีของเขำ ไม่ใช่วำ่จะตอ้งไปแบกทุกเร่ืองของเขำ เรำก็พยำยำมคิด 
คิดโครงกำรข้ึนมำ เพื่อท่ีจะเป็นเคร่ืองมือใหเ้รำ ไม่เช่นนั้นขำ้รำชกำรก็เหน่ือย และ
คนงำนเรำก็ตอ้งจำ้ง จำ้งเท่ำไหร่ก็ไม่พอ พอเรำจดัโครงกำรประกวดเมืองน่ำอยู ่
เรำก็เอำเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองกำรมีส่วนร่วม แลว้เรำก็แจกเคร่ืองตดัหญำ้ใช่ไหม
คะ ถึงแมว้่ำมนัจะเป็นประชำนิยม แต่มนัเป็นอะไรท่ีว่ำมนัก็ช่วยให้เทศบำลเรำ
ประหยดัใน ในครำวต่อไปมนัก็เป็นเคร่ืองมือใหเ้รำ  

 
ลกัษณะขำ้งตน้น้ีแตกต่ำงจำกขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์ประธำนชุมชนคนท่ี  

4  เทศบำล  ข.  ท่ีช้ีวำ่  “ในทุกๆ เร่ือง  เรำจ ำเป็นตอ้งแจง้เทศบำล  เช่นพวกหญำ้รก  ก่ิงตน้ไม ้ เรำก็
ตอ้งแจง้ไป”  ขอ้มูลดงักล่ำวน้ี  แสดงให้เห็นว่ำ  เทศบำล  ข.  ไม่ได้มีแนวทำงในกำรส่งเสริมให้
ประชำชนในพื้นท่ีแกไ้ขปัญหำดว้ยตนเอง 

นอกจำกน้ี  ในเร่ืองของกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเทศบำล  ผูว้ิจยัได้
สอบถำมดว้ยขอ้ค ำถำมท่ีวำ่  หำกเกิดขอ้สงสัยในกำรบริหำรงำนของเทศบำล ท่ำนท ำอยำ่งไร  โดย
กำรก ำหนดตวัเลือกนั้น  ผลของขอ้มูลตำรำงท่ี 4.29 แสดงให้เห็นว่ำ  ในภำพรวม กลุ่มตวัอยำ่งไม่
เคยเกิดขอ้สงสัย ไม่ค่อยไดติ้ดตำมกระบวนกำรท ำงำนของเทศบำลเลย  ซ่ึงเม่ือพิจำรณำรำยเทศบำล  
พบว่ำ  เทศบำล  ก.  มีกำรแสดงออกท่ีกระตือรือร้นในกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถคำดหวงัผลได้
มำกกวำ่คือ  มีกำรสอบถำมกบัผูน้ ำชุมชนเพื่อขอขอ้มูลมำกกวำ่เทศบำล  ข.  ขณะท่ีกำรสอบถำมกบั
เทศบำลเพื่อขอ้มูลเพิ่มเติมมีค่ำร้อยละต่ำงจำกเทศบำล  ข.  เพียงร้อยละ 1.84 เท่ำนั้น 

 
ตารางที ่4.29  แสดงค่ำร้อยละของแนวทำงปฏิบติัเม่ือเกิดขอ้สงสัย 
 

แนวทางปฏิบัติ ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
พดูคุยกบัเพื่อบำ้นหรือกลุ่มเพื่อน 57 (17.38) 35 (18.62) 22 (15.71) 
สอบถำมกบัผูน้ ำชุมชนเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม 98 (29.88) 60 (31.91) 38 (27.14) 
สอบถำมกบัเทศบำลเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม 55 (16.77) 33(17.55) 22(15.71) 
ไม่เคยเกิดขอ้สงสัย ไม่ค่อยไดติ้ดตำม 118 (35.98) 60 (31.91) 58 (41.43) 
 328 188 140 

 
ในกำรเปิดโอกำสเพื่อกำรตรวจสอบกำรท ำงำน  ผูว้ิจยัไดใ้ห้ค่ำคะแนน  0  

ถึง  10  โดยก ำหนด  0  หมำยถึง ไม่สำมำรถตรวจสอบไดเ้ลย  และ  10 หมำยถึง  สำมำรถตรวจสอบ
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ได ้ ผลของขอ้มูลจำกตำรำง 4.30 พบวำ่  ค่ำคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งในเทศบำล  ก.  เห็นวำ่ มี
กำรเปิดโอกำสใหส้ำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนไดม้ำกกวำ่เทศบำล  ข. 
 
ตารางที ่4.30  แสดงค่ำเฉล่ียของกำรเปิดโอกำสใหต้รวจสอบกำรท ำงำนของเทศบำลได ้
 

 ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. t p-value 
กำรเปิดโอกำสให้
สำมำรถตรวจสอบ
กำรท ำงำน 

8.25 8.73 7.63 1.05 0.29 

 
อย่ำงไรก็ตำม  เม่ือสอบถำมถึงวิธีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเทศบำล  

กลุ่มตวัอย่ำงทั้งในภำพรวมและรำยเทศบำล  ไม่สำมำรถตอบไดว้่ำมีวิธีกำรใดท่ีใช้ตรวจสอบกำร
ท ำงำนของเทศบำลไดถึ้งร้อยละ 90.55   ดงัตำรำงท่ี 4.31 
 
ตารางที ่4.31  แสดงค่ำร้อยละของวธีิกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเทศบำล 
 

วธีิการตรวจสอบการท างาน ภาพรวม เทศบาล ก. เทศบาล ข. 
สำมำรถตอบค ำถำมได ้ 31 (9.45) 8 (8.56) 15 (10.64) 
ไม่สำมำรถตอบค ำถำมได ้ 297 (90.55) 171 (91.44) 126 (89.36) 
 328 187 141 

 

4.2  ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการแสดงออกถึงความเป็นพลเมอืงและการด าเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแสดงบทบาทและรูปแบบในการเสริมสร้างความ
เป็นพลเมอืงของประชาชน 

 
เพื่อให้สำมำรถตอบค ำถำมว่ำ อะไรมีผลต่อกำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมือง  ผูว้ิจยัใช้

วิธีกำรพิจำรณำลกัษณะกำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองระหว่ำงพื้นท่ีหน่วยศึกษำ  โดยใช้วิธี
กำรศึกษำเปรียบเทียบผลของขอ้มูลในวิธีกำรเชิงคุณภำพ  และกำรน ำผลของขอ้มูลเชิงคุณภำพนั้น
ไปศึกษำดว้ยวธีิกำรเชิงปริมำณ ซ่ึงจะถูกเปรียบเทียบผลของขอ้มูลเชิงปริมำณในล ำดบัถดัมำ   
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 ผลกำรศึกษำของงำนวิจยัน้ี  ไดส้รุปวำ่ กำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองของพื้นท่ีวิจยัมี
ควำมแตกต่ำงกนั  ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้น้พบวำ่  มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมือง
และกำรด ำเนินกำรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรแสดงบทบำทและก ำหนดรูปแบบในกำร
เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองของประชำชน  อยำ่งนอ้ย 3 ปัจจยัดว้ยกนั ดงัน้ี 
 

4.2.1  ปัจจัยทางนวตกรรมการบริหาร 
จำกกำรศึกษำพบวำ่  กำรบริหำรของเทศบำล ก ซ่ึงเป็องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บ

รำงวลั  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บรำงวลัและเป็นพื้นท่ีท่ีมีกำรแสดงออกถึงควำมเป็นพลเมืองนั้น   ไดจ้ดั
ให้มีกำรประกวดชุมชน  และก ำหนดรำงวลัเป็นเงินก้อนสนับสนุนกำรพฒันำชุมชน   ท ำให้
ประชำชนในชุมชนเกิดควำมตระหนกัถึงสิทธิท่ีควรจะไดรั้บ  ซ่ึงประธำนชุมชนคนท่ี 1 เทศบำล ก.  
(2556) ไดใ้หข้อ้มูลไวอ้ยำ่งน่ำสนใจวำ่ 

 
ในบำงปี  ตัวของผู ้น ำและกรรมกำรชุมชน  ไม่ได้เก็บหลักฐำนกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกบัทำงเทศบำล  หรือกิจกรรมกำรพฒันำชุมชนไวม้ำกนกั  จึงไม่ตอ้งกำร
เข้ำร่วมกำรประกวดชุมชนในบำงปี  แต่ก็มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องเข้ำร่วมกำร
ประกวด  เน่ืองจำกชำวชุมชนจะทรำบเบ้ืองตน้ก่อนแล้วว่ำ  แมชุ้มชนจะไม่ได้
ชนะกำรประกวด  แต่เพียงแค่เขำ้ร่วมกำรประกวด  ชุมชนก็จะไดเ้งินสนบัสนุน
จ ำนวนหน่ึงเพื่อใช้พฒันำเป็นงบประมำณกลำงของชุมชนไว ้ ในทุกๆ ปี ชุมชน
ทุกชุมชนแมบ้ำงชุมชนอำจจะไม่มีควำมพร้อมบำ้ง  แต่จ ำเป็นตอ้งเขำ้ร่วมเพรำะ
ชำวชุมชนทรำบในส่ิงท่ีชุมชนควรจะไดรั้บแลว้”  

 
นวตกรรมทำงกำรบริหำรดงักล่ำวน้ี  ช่วยส่งเสริมให้ประชำชนไดต้ระหนกัถึงบทบำทของ

ตนในกำรแกไ้ขปัญหำเบ้ืองตน้ของชุมชน  อนัน ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองของชุมชนได้
เป็นอยำ่งดี  ดงัขอ้มูลซ่ึงนำยกเทศมนตรีเทศบำล ก.  (2556) ไดอ้ธิบำยไวอ้ยำ่งน่ำสนใจวำ่ 

 
เทศบำลได้ก ำหนดให้มีเงินรำงวลัในกำรประกวดชุมชนให้กบัชุมชนท่ีเขำ้ร่วม   
โดยชุมชนจะใชเ้งินท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหำเร่ืองไฟฟ้ำ ประปำ  หรือปัญหำอ่ืนๆ ท่ี
ชุมชนคิดวำ่  ชุมชนสำมำรถแกไ้ขได ้ โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอกำรแกไ้ขจำกเทศบำล  
ชุมชนท ำกนัเอง  และแกไ้ขกนัเองได ้ กำรแกไ้ขปัญหำมนัจะเร็วข้ึน   เพรำะชุมชน
สำมำรถน ำเงินไปใช้ในกำรบริกำรสำธำรณะไดท้นัที  ทำงเทศบำลจะสนบัสนุน
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ตรงน้ีมำก   เพรำะหำกชุมชนรอคอยกำรบริกำรจำกเทศบำล ตอ้งค ำนึงถึงสภำพ
จริงว่ำ เรำมีหม่ืนกว่ำหลงัคำเรือน  มีประชำกรเกือบสำมหม่ืนตอ้งดูแล  หน่ึงวนั
เกิดปัญหำ ได้รับปัญหำมำกมำย  แต่หำกปัญหำดังกล่ำวรุนแรง  หรือต้องใช้
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ขนำดใหญ่  เช่น จ ำเป็นตอ้งปีนสูง  ทำงเทศบำลก็จะน ำรถ
ของเทศบำลไปแก้ไขให้  ทั้งน้ี ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำข้ึนอยู่กบักำร
พิจำรณำของชุมชนเอง  แต่ส่วนใหญ่  เช่น  ในซอยต่ำงๆ เขำมีอุปกรณ์หลำยอยำ่ง
เบ้ืองตน้อยูก่่อนแลว้  โดยไดจ้ำกกำรน ำเงินส่วนน้ีไปจดัหำซ้ือ  ชุมชนก็จะด ำเนิน
แกไ้ขเองได ้ หรือในบำงกิจกรรมท่ีเป็นปัญหำพื้นฐำนเหมือนกนัทุกชุมชน  ทำง
เทศบำลจะมอบอุปกรณ์เคร่ืองมือไวใ้ห้ทุกชุมชน เช่น กำรตดัหญำ้   เทศบำลได้
จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญำ้แจก  สมยัก่อนเทศบำลตอ้งหำคนงำนเพื่อตดัหญำ้  มีค่ำใชจ่้ำย
เพิ่มข้ึนทั้งค่ำแรงงำนและค่ำน ้ ำมนัของเคร่ืองตดัหญำ้  แต่ตอนน้ี  ทุกชุมชน  ทุก
ซอย  ก็จะตดัหญำ้กนัเอง  ประชำชนสำมำรถหยบิยมืใชเ้คร่ืองตดัหญำ้ในพื้นท่ีของ
ตนไดโ้ดยค่ำใชจ่้ำยดำ้นน ้ำมนัก็เกิดข้ึนเฉพำะบุคคล แมว้ำ่ กำรแจกอุปกรณ์อำจจะ
ดูเป็นประชำนิยม  แต่มนัเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เทศบำลของเรำประหยดัทรัพยำกรเงิน
และแรงงำนในกำรบริกำรสำธำรณะได ้

 
เช่นเดียวกบัขอ้มูลจำกประชำชน  ซ่ึงไดอ้ธิบำยกิจกรรมกำรประกวดน้ีวำ่ “เงินรำงวลั ท่ีได้

เรำบริหำรจดักำรเอง เอำไวซ่้อมแซมปัญหำในชุมชนเบ้ืองตน้  หรือเอำไวล้งทุนก็มี ... เช่น ซ้ือรถไถ
ประจ ำชุมชนเป็นของส่วนกลำงไว ้ ชำวชุมชนท่ีตอ้งกำรใชก้็จ่ำยแค่ค่ำน ้ ำมนั จะขบัเองหรือจำ้งคน
ในชุมชนขบัก็ได”้ (ประธำนชุมชนคนท่ี 3 เทศบำล ก., 2556) 
 แตกต่ำงจำกชุมชนในพื้นท่ีเทศบำล ข. ซ่ึงประธำนชุมชนคนท่ี 4  (2556) ได้ให้ขอ้มูลว่ำ  
“ในทุกๆ ปัญหำ ชุมชนจ ำเป็นตอ้งแจง้เทศบำล  เช่น หญำ้รก  ก่ิงไม ้ เรำจ ำเป็นตอ้งแจง้ไป  และรอ
ให้เทศบำลมำด ำเนินกำรให้”  แสดงให้เห็นว่ำ  เทศบำล ข. ไม่ได้มีแนวทำงในกำรส่งเสริมให้
ประชำชนในพื้นท่ีไดแ้กไ้ขปัญหำดว้ยตนเองเท่ำไรนกั 
 เม่ือสอบถำมวำ่  เงินรำงวลัท่ีมีลกัษณะเป็นเงินกอ้นดงักล่ำว  มีผลอยำ่งไรต่อกำรสร้ำงเสริม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน  ประธำนชุมชนคนท่ี 1 เทศบำล ก. (2556)  ไดอ้ธิบำยวำ่  “เงินดงักล่ำว
ท ำใหช้ำวบำ้นทัว่ไปกระตือรือร้นในกำรร่วมกิจกรรมมำกข้ึน  เสนอปัญหำควำมตอ้งกำรของตนเอง
และสำมำรถน ำไปปฏิบติัไดด้้วยตวัพวกเรำเอง  จบัตอ้งได้  เกิดผลจริง เพรำะมนัเหมือนเป็นเงิน
ส่วนกลำงตอ้งร่วมกนัดูแล  เป็นเร่ืองใกลต้วัของพวกเขำมำกข้ึน”  ผลกำรศึกษำสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
ของเทศบำลท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลวำ่ “เงินท่ีให้กบัชุมชน  เรำให้เขำช่วยกนับริหำรเอง  เพื่อใช้แกปั้ญหำใน
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ชุมชนเป็นกำรเบ้ืองต้น  หรือให้ชุมชนลงทุนอะไรบำงอย่ำงท่ีจ  ำเป็นส ำหรับเขำ  โดยเรำดูแล
ตรวจสอบหลกัฐำนกำรใชเ้งิน”  
 อำจจะกล่ำวได้ว่ำ  กำรให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรเงินโดยตรง  ท ำให้
ประชำชนไดต้ระหนกัถึงตั้งแต่แหล่งท่ีมำของเงิน  กำรใชเ้งินให้คุม้ค่ำ  สิทธิหรือบทบำทของตนใน
เงินดงักล่ำว  ตลอดจนกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้เงิน  กำรตระหนกัในลกัษณะดงักล่ำวน้ี  ท ำให้
ประชำชนเกิดควำมรู้สึกถึงควำมเป็นเจำ้ของในกำรใชท้รัพยำกรดว้ย  ดงัค ำอธิบำยถึงประโยชน์ของ
กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงบประมำณของประธำนชุมชน คนท่ี 2 เทศบำล ก. (2556) วำ่ 
 

เงินกอ้นท่ีชุมชนไดจ้ำกกำรเขำ้ร่วมกำรประกวดชุมชนของเทศบำล  ชุมชนตอ้งใช้
เงินอย่ำงระมัดระวงั  เพรำะเป็นเงินหลวง (เงินส่วนกลำง)  ชำวบ้ำนเองก็
ตรวจสอบกนัเองเพรำะเงินมนัอยูใ่กลต้วัเขำมำกกวำ่แต่ก่อน  เขำจะรู้วำ่ ไม่มีใครมี
สิทธ์ิเหนือกวำ่ใครในเงินนั้น  แตกต่ำงจำกในสมยัก่อน  เงินอยู่ท่ีเทศบำลทั้งหมด  
เรำเองชำวบำ้นเองไม่รู้ท่ีมำท่ีไปของเงิน  ไม่รู้ว่ำเทศบำลใช้อะไรบำ้ง  เขำ้ถึงได้
ยำก  แต่พอเงินมำอยูใ่กลเ้รำ ใกลช้ำวบำ้น  เรำก็จะเรียนรู้วำ่ ตน้ทำงของเงินมำจำก
ไหน  มนัส ำคญักบัเรำอยำ่งไร  กำรใชเ้งินจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติั กำรยอมรับจำก
ชำวชุมชนก่อน 

 
4.2.2   ปัจจัยทางลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของพืน้ที่ 
กำรศึกษำน้ีใช้พื้นท่ีวิจัย 2 พื้นท่ี ซ่ึงมีอำณำเขตติดต่อกัน  โดยพื้นท่ีซ่ึงได้รับรำงวลัมี

ลกัษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท  มีประชำชนอยู่อำศยัในลกัษณะถำวร  เป็นชุมชนมำแต่ดั้งเดิม  ซ่ึงส่วน
ใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  รับจำ้ง  ตลอดจนขำ้รำชกำร เช่น ขำ้รำชกำรทหำร  โดยเฉพำะ
ประชำชนผูซ่ึ้งประกอบอำชีพขำ้รำชกำรนั้น  ได้ด ำรงต ำแหน่งในฐำนะประธำนชุมชนในหลำย
ชุมชน  ซ่ึงผูว้ิจยัสังเกตเห็นว่ำ  กำรท่ีประธำนชุมชนเคยประกอบอำชีพข้ำรำชกำรนั้น  ท ำให้มี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดักำร  กำรรู้สิทธิและหนำ้ท่ี  ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในระบบงำนรำชกำร 
ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรต่อรองอ ำนำจหรือทรัพยำกรกับหน่วยงำนภำครัฐได้ เช่น  บท
สัมภำษณ์ของประธำนคณะกรรมกำรประธำนชุมชน เทศบำล ก.  (2556) ท่ีช้ีวำ่ 

 
ระบบและกลไกของกำรจัดกำรปัญหำระหว่ำงชุมชน  เช่น  กำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคญัของปัญหำ วำ่ ชุมชนใด  ปัญหำใดควรไดรั้บกำรแกไ้ขก่อน  พวกเรำ
ประธำนชุมชนก ำหนดกนัข้ึนเอง  บริหำรจดักำรเอง  เทศบำลมีหน้ำท่ีปฏิบติัตำม
ผลสรุปของเรำ 
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เช่นเดียวกนักบัประธำนชุมชนซ่ึงแมเ้ป็นประชำชนทัว่ไป  ประกอบอำชีพเกษตรกรรม  แต่
เคยมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วมกบัหน่วยงำนภำครัฐ  เช่น  กำรเป็นคณะกรรมกำรไกล่เกล่ียขอ้
พิพำทในฐำนะตวัแทนภำคประชำชน  ผูว้ิจยัก็ไดส้ังเกตเห็นว่ำ  ประสบกำรณ์กำรท ำงำนร่วมกบั
หน่วยงำนภำครัฐดงักล่ำวน้ี ท ำใหเ้กิดควำมกระตือรือร้น  ควำมสมคัรใจ  ควำมเต็มใจในกำรเขำ้ร่วม
กำรบริหำรจดักำรบริกำรสำธำรณะ  กำรรักษำผลประโยชน์ของตนดว้ย  ในระดบัประชำชนทัว่ไป 
ซ่ึงประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไปเป็นส่วนใหญ่  แต่ยงัมีควำมกระตือรือร้นในกำรเข้ำร่วมกำร
จดับริกำรสำธำรณะด้วยรูปแบบต่ำงๆ เช่น  กำรสอดส่องปัญหำของชุมชน  กำรแจง้ปัญหำ  กำร
ติดตำมตรวจสอบกำรใชเ้งินส่วนกลำงของชุมชน  นอกจำกน้ี  ผูว้ิจยัยงัไดส้อบถำมเพิ่มเติมวำ่  หำก
มีกำรปรับเปล่ียนคณะผูบ้ริหำรเทศบำล  กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ยงัจะด ำเนินต่อไปไดห้รือไม่  หรือ
แมก้ระทัง่มีผลกำรด ำเนินงำนท่ีน่ำพึงพอใจหรือไม่  ซ่ึงประธำนคณะกรรมกำรประธำนชุมชนคน
ดงักล่ำวไดใ้ห้ค  ำตอบวำ่ “ชุมชนอยูไ่ดด้ว้ยตนเองไดแ้น่นอน  เน่ืองจำกระบบเรำไดว้ำงไวห้มดแลว้  
เรำควบคุมและบริหำรเอง” ควำมมัน่ใจและควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองในกำรปกครองและ
กำรบริหำรน้ี  จึงถือวำ่มีส่วนส ำคญัในกำรบริกำรสำธำรณะใหเ้กิดผลส ำเร็จได ้ 

แตกต่ำงจำกเทศบำลเมือง ข ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป  ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
เมืองเก่ำ  มีแหล่งโบรำณสถำนประจ ำจงัหวดั  หน่วยงำนรำชกำรประจ ำจงัหวดัหลำยแห่ง   รวมไป
ถึงตลำดสด  ประชำชนผูอ้ยูอ่ำศยัส่วนใหญ่มีลกัษณะผสมผสำนระหวำ่งชุมชนดั้งเดิมซ่ึงอำศยัอยู่
ถำวรกบัอยูอ่ำศยัในลกัษณะชัว่ครำว  เช่น  ผูค้ำ้ขำย  ซ่ึงมีกำรเช่ำตึกอำคำรเพื่อท ำกำรคำ้เท่ำนั้น  กำร
ประกอบอำชีพของประชำชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป  และธุรกิจส่วนตวั  ซ่ึง
ลกัษณะของกำรอยูอ่ำศยัดงักล่ำวน้ี  ท ำให้มีผลต่อควำมผกูพนัต่อพื้นท่ีในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  
ดงัค ำอธิบำยของประธำนชุมชน คนท่ี 4 เทศบำล ข. (2556) วำ่  

 
ส่วนใหญ่คนท่ีน้ี  เป็นคนสัญจรไปมำ  เป็นพอ่คำ้แม่คำ้  พวกเขำเช่ำตึกแถว  ซ้ือตึก
เพื่อขำยสินคำ้เท่ำนั้น  หลำยคร้ังท่ีทำงชุมชนไดข้อควำมร่วมมือให้มำร่วมกิจกรรม
เพรำะตึกเขำตั้งอยู่ในพื้นท่ี  พวกเขำก็ไม่ค่อยเขำ้ร่วม  เพรำะไม่ไดมี้ควำมผูกพนั
กบัพื้นท่ี 
 
อยำ่งไรก็ตำม  แมป้ระชำชนท่ีอำศยัอยู่ในลกัษณะถำวรซ่ึงเป็นชุมชนดั้งเดิมหลำยชุมชนท่ี

ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป  ก็มีปัญหำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยควำมสมคัรใจเช่นกนั   ซ่ึง
ประธำนชุมชนคนเดิมไดอ้ธิบำยวำ่   
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ชำวชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจำ้ง  ช่วงเวลำของกำรท ำงำนไม่มีควำม
แน่นอน  หำกจะใหพ้วกเขำเขำ้ร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงตอ้งมีของแลกเปล่ียน  
หรือของขวญัให้  เช่น  กิจกรรมของเทศบำล  ก็มกัจะตอ้งมีของแจก  ของจบั
รำงวลัเป็นแรงจูงใจในกำรเขำ้ร่วมเสมอ 

 
ลกัษณะดังกล่ำวน้ี  แสดงให้เห็นว่ำ  ลักษณะกำรอยู่อำศยัของประชำชน  กำรประกอบ

อำชีพ  และกำรมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนร่วมกับภำครัฐ  มีผลต่อกำรแสดงออกถึงควำมเป็น
พลเมืองดว้ย 
 

4.2.3 ปัจจัยทางผู้น าหน่วยงานภาครัฐ  และผู้น าชุมชน   
ปัจจยัท่ีส ำคญัอีกประกำรหน่ึงท่ีมีส่วนกระตุน้ท ำใหเ้กิดควำมเป็นพลเมืองได ้คือ ปัจจยัดำ้น

ผูน้ ำ    ผลกำรวจิยัคน้พบวำ่ ผูน้  ำทั้งในหน่วยงำนภำครัฐและภำคประชำชน  ลว้นมีบทบำทส ำคญัใน
กำรก ำหนดสถำนะและรูปแบบของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน  โดยจำกข้อมูลเชิงคุณภำพ  
นำยกเทศมนตรี เทศบำล ก.  (2556) ไดอ้ธิบำยวำ่  

 
ส่ิงท่ีส ำคญัในกำรท ำงำนร่วมกันคือ  เรำต้องเช่ือใจประชำชนว่ำ เขำสำมำรถ
ท ำงำนได ้ คิดเองเป็น  ตอ้งพยำยำมให้ตวัประชำชนเองปฏิบติัมำกท่ีสุด  เรำมำ
แบบชั่วครำว  มีระยะเวลำ  แต่ประชำชนเขำต้องอยู่กับ เทศบำล อยู่กับ
สภำพแวดล้อมของเขำ เรำพยำยำมท่ีจะกระตุ้นในเร่ืองของควำมคิด และก็
จิตส ำนึก กำรอยูร่่วมกนัวำ่ตรงนั้นน่ะ มนัเป็นบำ้นของชุมชน ในส่วนของผูบ้ริหำร
มำ เรำก็ตอ้งไป 

 
ลกัษณะแนวคิดดงักล่ำวขำ้งตน้  ส่งผลต่อกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบติัของผูน้ ำ  กล่ำวคือ  

ผูน้  ำไดเ้กิดควำมพยำยำมคน้หำแนวทำง  วิธีกำร  ท่ีจะให้แนวคิดของตนบรรลุผล  ซ่ึงนำยกเทศมนตรี 
เทศบำล ก.  (2556) ไดอ้ธิบำยวำ่ 

 
กำรให้เงินกอ้นเพื่อสนบัสนุนให้ประชำชนแกไ้ขปัญหำดว้ยตนเอง  เป็นส่ิงท่ีเรำ
พยำยำมท่ีจะให้เขำรู้ว่ำน่ีคือ หน้ำท่ีของเขำ  เทศบำลไม่สำมำรถแบกรับปัญหำใน
ทุกเร่ืองของเขำ  เรำก็พยำยำมคิดโครงกำรข้ึนมำ เพื่อท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในกำร
บริหำรให้เรำ  ไม่เช่นนั้นขำ้รำชกำรตอ้งมีภำระงำนท่ีหนกั  และคนงำนเรำก็ตอ้ง
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จำ้งเพิ่ม  พอเรำจดัโครงกำรประกวดเมืองน่ำอยู ่ เรำก็เอำเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองกำร
มีส่วนร่วม  มำใชเ้ป็นเกณฑก์ำรพิจำรณำดว้ย 

 
 แตกต่ำงจำกผูน้ ำหน่วยงำนภำครัฐในอีกพื้นท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีทัว่ไป รองนำยกเทศมนตรี 
เทศบำล ข.  (2556) ไดใ้หข้อ้มูลวำ่   
 

ประชำชนยงัมีควำมเป็น Passive อยู่มำก  เทศบำลตอ้งบอก  ตอ้งเน้นย  ้ำ  โดยเฉพำะ
ใน Public Mind พวกเขำไม่ค่อยมี  อะไรท่ีเรำสร้ำงไวย้งัไม่ช่วยกนัดูแล  มิหน ำซ ้ ำ
ยงัเขำ้ไปท ำลำย ... เวลำใหเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม  ตอ้งมีส่ิงของแจก  จะดว้ยวิธีจบัฉลำก  
เล่นเกม  หรืออะไรก็ได ้ แต่ตอ้งมี  ไม่เช่นนั้นไม่มีคนเขำ้ร่วมเลย 

 
ในระดบัผูน้ ำของภำคประชำชน  ประธำนชุมชนในเทศบำลซ่ึงเป็นพื้นท่ีไดรั้บรำงวลัไดใ้ห้

ขอ้มูลวำ่  ระบบและกลไกในกำรบริหำรกำรบริกำรสำธำรณะ  พวกเขำไดร่้วมกนัก ำหนดข้ึนเอง  แม้
มีกำรปรับเปล่ียนคณะผูบ้ริหำรหน่วยงำนรัฐ  พวกเขำก็สำมำรถท่ีจะด ำเนินงำนต่อไปได ้ ลกัษณะ
ดงักล่ำวน้ีเป็นลกัษณะประกำรส ำคญัของควำมเป็นพลเมืองในกำรปกครองตนเอง  ดงัขอ้มูลจำกกำร
สัมภำษณ์ ประธำนชุมชนคนท่ี 1 เทศบำล ก.  (2556) วำ่ “ผูน้ ำเทศบำล  เขำมำแลว้เขำก็ไป  เรำอยู่
ตรงน้ี  เรำตอ้งท ำต่อ  เรำท ำเพื่อชุมชนของเรำ  บำ้นของเรำ  เขำมีสำระแต่เรำไม่มี  มีไม่ได ้ ทุกวนัน้ี
นำยกเทศมนตรีมีหนำ้ท่ีหำเงินแลว้น ำไปปฏิบติั  เรำเป็นผูว้ำงนโยบำย  วำงแผนไวห้มด”  สอดคลอ้ง
กบัประธำนชุมชนในพื้นท่ีเทศบำลเดียวกนั  ซ่ึงไดช้ี้วำ่  “ผมท ำตรงน้ีมำนำนมำก รักและชอบกำร
ท ำงำนเพื่อส่วนรวม  ผูบ้ริหำรเทศบำลใครจะมำจะไป  ผมไม่เก่ียว  เพรำะท่ีส ำคญั  เรำตอ้งแข็ง  ตอ้ง
เป็นหลกัไดก่้อน” 

แตกต่ำงจำกขอ้มูลจำกประธำนชุมชนท่ี 4 ของเทศบำล ข .  (2556) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีทัว่ไป  ท่ี
อธิบำยถึงบทบำทของตนต่อกำรบริกำรสำธำรณะวำ่ 

 
ท่ีน้ี  เทศบำลโดยเฉพำะนำยกเทศมนตรี  ช่วยเหลือพวกเรำเยอะมำก  หำกไม่มีท่ำน  
ชุมชนก็ไม่รู้จะท ำอย่ำงไร  ท่ำนน ำส่ิงนั้นส่ิงน้ีมำให้  เช่น ท่ีน้ีเป็นชุมชนตลำด  
ท่ำนก็จะจดัรถท ำควำมสะอำดมำให ้ สวนสำธำรณะท่ำนก็สร้ำงให้  หำกไม่มีท่ำน
ก็ไม่รู้ชุมชนจะไดอ้ะไรบำ้งหรือปล่ำว 
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ยิง่ไปกวำ่นั้น  ประธำนชุมชนคนท่ี 4 เทศบำล (2556) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีทัว่ไปดงักล่ำว  ยงัไดช้ี้ถึง
ควำมส ำคญัของนำยกเทศมนตรีท่ีมีต่อแรงจูงใจและหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนของตนไวว้ำ่ 

 
พี่มำท ำงำนตรงน้ี  เพรำะนำยกเทศมนตรีท่ำนขอมำ  และพี่เองก็บอกท่ำนวำ่  หำก
ไม่ใช่ท่ำน  พี่จะไม่ท ำ  เพรำะท่ำนเป็นคนมีน ้ ำใจ  ช่วยเหลือชุมชนเรำเยอะ  หำก
หมดวำระของท่ำนแลว้  พี่ก็คงจะหยุดท ำหนำ้ท่ีเหมะนกนั  กำรท ำงำนกบัคนมนั
ยำกนะ  โดยเฉพำะระดบัสูงๆ บำงทีเรำก็ตอ้งเลือก  ไม่งั้นท ำงำนล ำบำก 

 
ลกัษณะดงักล่ำวน้ี  มีควำมแตกต่ำงกบัควำมคิดเห็นของประธำนชุมชนในพื้นท่ีเทศบำลซ่ึง

ได้รับรำงวลั  ท่ีไม่ได้มุ่งเน้นกำรท ำงำนด้วยกำรยึดติดผู ้น ำหน่วยงำนภำครัฐเป็นรำยบุคคล  
นอกจำกน้ี  ประธำนชุมชนยงัไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมของประชำชนท่ี
สอดคลอ้งกบัผูน้ ำหน่วยงำนภำครัฐวำ่  หน่วยงำนภำครัฐตอ้งมีส่ิงของแลกเปล่ียน  หรือส่ิงของแจก
มอบใหแ้ก่ประชำชน  ซ่ึงเป็นแรงจูงใจใหป้ระชำชนเขำ้ร่วมดว้ย  

เพื่อให้ทรำบผลกำรศึกษำจำกประชำชนโดยทั่วไปด้วยนั้น  ผูว้ิจ ัยได้น ำผลข้อมูลเชิง
คุณภำพขำ้งตน้  ไปท ำกำรศึกษำดว้ยแบบสอบถำมดว้ยค ำถำมท่ีวำ่ “ไม่วำ่ผูน้  ำคนใดบริหำรเทศบำล  
ประชำชนก็มีควำมมั่นใจว่ำ  กำรบริหำรของเทศบำลจะประสบผลส ำเร็จ”  โดยได้ก ำหนดค่ำ
คะแนน 0 ถึง 10 ซ่ึง 0 หมำยถึง  ไม่มัน่ใจเลย  และ 10 หมำยถึง  มัน่ใจมำกท่ีสุด   ซ่ึงผลกำรศึกษำใน
เชิงปริมำณสอดคลอ้งกบัผลกำรศึกษำในเชิงคุณภำพ  โดยพบวำ่  เทศบำลท่ีไดรั้บรำงวลัมีค่ำคะแนน
เฉล่ียควำมมัน่ใจสูงกวำ่เทศบำลทัว่ไปอยำ่งมีนยัส ำคญั (t = 1.96, p < 0.05) ดงัตำรำง 
 
ตารางที ่4.32  แสดงค่ำเฉล่ียควำมมัน่ใจของประชำชนในพื้นท่ีกำรวจิยั 
 

พืน้ที่ ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t p-value 

เทศบาลทีไ่ด้รับรางวลั 9.57 2.51 
1.96 0.05 

เทศบาลทัว่ไป 8.94 3.25 
 
 กล่ำวโดยสรุป  ปัจจยัมีอิทธิพลท่ีทั้งเก้ือหนุนและเป็นอุปสรรคต่อกำรแสดงควำมเป็น
พลเมืองของประชำชน  คือ  ผูน้  ำ   ซ่ึงในท่ีน้ีหมำยถึงผูบ้ริหำรเทศบำล (นำยกเทศมนตรีหรือรอง
นำยกเทศมนตรี)  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีส่วนส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรและกำร
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ปฏิบติัของหน่วยงำนภำครัฐ  ซ่ึงจำกกำรศึกษำน้ีไดแ้สดงให้เห็นว่ำ  ผูน้  ำท่ีมีทศันคติต่อกำรพฒันำ
เพื่อส่งเสริมกำรพึ่งตนเอง  จะมีกำรช้ีแจง  รวมถึงกำรหำแนวทำงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถแกไ้ขปัญหำ
และพฒันำพื้นท่ีดว้ยตนเองได ้ อำทิ นวตักรรมบริหำร (กำรประกวดชุมชน)  และในทำงตรงกนัขำ้ม  
ผูน้  ำท่ีมีทศันคติ  มองเห็นวำ่  ประชำชนในพื้นท่ีท่ีมีควำม Passive ทั้งต่อควำมตอ้งกำรและปัญหำ  
จะมีแนวทำงกำรบริหำรและกำรปฏิบติัท่ีเทศบำลปฏิบติัต่อประชำชนแตกต่ำงจำกผูน้ ำประเภทแรก  
กล่ำวคือ  ตอ้งมีกำรเสนอแนวทำงใหแ้ก่ประชำชน  และมอบควำมช่วยเหลืออยูต่ลอด 

เช่นเดียวกบัผูน้ ำในระดับประธำนชุมชน  ในฐำนะเป็นตวัเช่ือมควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
เทศบำลกบัประชำชนทัว่ไป  ซ่ึงประธำนชุมชนในทั้งสองเทศบำลมีควำมแตกต่ำงกนัในกำรก ำหนด
สถำนภำพและกำรแสดงบทบำทของตน  โดยประธำนชุมชนในเทศบำลท่ีซ่ึงไดรั้บรำงวลั  มีกำร
พฒันำแผน  โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ เกิดข้ึนจำกภำคประชำชนเอง  เทศบำลมีหน้ำท่ีเพียงหำ
งบประมำณและน ำไปปฏิบติัให้เกิดข้ึนเท่ำนั้น ยิ่งไปกวำ่นั้นคือ  ประธำนชุมชนยงัมีควำมมัน่ใจใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบและกลไกกำรบริกำรสำธำรณะด้วยตวัพวกเขำเอง  ไม่ยึดติดกับผูน้ ำ
เทศบำล  ตรงขำ้มกบัประธำนชุมชนในเทศบำลทัว่ไป  ท่ียงัยึดในตวัผูน้ ำเป็นรำยบุคคล  กล่ำวโดย
สรุปได้ว่ำ  รัฐมีส่วนส ำคญัในกำรก ำหนดสถำนภำพและบทบำทของประชำชน  รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมให้เกิดควำมเป็นพลเมือง  เช่นเดียวกนักบัประชำชน  มีควำมสำมำรถ  มี
อ ำนำจและมีสิทธิในกำรก ำหนดสถำนภำพและบทบำทของตนท่ีมีต่อรัฐไดเ้ช่นกนั 
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สรุป  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง  การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงลกัษณะการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลั  กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ไป (ท่ีไม่ไดรั้บรางวลั) และ
ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัท่ีเก้ือหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกความเป็นพลเมือง ซ่ึงมี
ขอ้สรุปจากการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

5.1  ลกัษณะการแสดงออกถึงความเป็นพลเมอืงของประชาชนระหว่างองค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่นทีไ่ด้รับรางวลั  กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่ไป  
  

5.1.1   การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการเมือง   
ผลของขอ้มูลทั้งจากวธีิการคุณภาพและปริมาณ  ช้ีให้เห็นวา่  ในดา้นของสิทธิภายใตก้รอบ

ของ Social Rights ซ่ึงประกอบไปดว้ย สิทธิในการอยู่อาศยั  และสิทธิการได้รับการศึกษา และ  
Civil  Rights ซ่ึงประกอบไปดว้ย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น  และสิทธิในการนบัถือศาสนา ผล
การศึกษาพบวา่  ในเทศบาล  ก.  ให้ความส าคญักบั Civil Rights ขณะท่ี  เทศบาล  ข.  ให้ความส าคญั
กบั Social Rights  ในดา้นของหนา้ท่ีของพลเมือง  ขอ้มูลจากการศึกษาช้ีวา่  หน้าท่ีท่ีมีความส าคญั
มากท่ีสุดคือ  กลุ่มหน้าท่ีของพลเมืองสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประกอบไปดว้ย การเสียภาษี  การปกป้อง
ประเทศชาติ  การเลือกตั้ง  และการติดตามข่าวสารบา้นเมือง มีค่าคะแนนเฉล่ีย สูงกวา่ กลุ่มหนา้ท่ี
ของพลเมืองสหราชอาณาจักร ซ่ึงประกอบไปด้วย การเช่ือฟังกฎหมาย และการเช่ือฟังแบบ
แผนปฏิบติัของสังคม (บรรทดัฐานของสังคม) อยา่งไรก็ตาม หน้าท่ีในการเสียภาษี มีความส าคญั
เป็นอนัดบัสุดทา้ยในทั้งสองพื้นท่ีการวจิยั 
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ตารางที ่5.1  สรุปสาระส าคญัของลกัษณะการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการเมือง 
        ดา้นสิทธิและหนา้ท่ี 

   
ประเด็นหลัก เทศบาล  ก. เทศบาล  ข. 

สิทธิ Civil Rights Social Rights 
หนา้ท่ี กลุ่มหนา้ท่ีของพลเมือง

สหรัฐอเมริกา 
กลุ่มหนา้ท่ีของพลเมือง

สหรัฐอเมริกา 
 
 ในเร่ืองของการรักษาสิทธิของผูอ่ื้นในการอนุญาติหรือไม่อนุญาติให้ผูอ่ื้นแสดงความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง  ในอนัดบัแรก  ผลการศึกษาคน้พบวา่ ความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นในดา้น
สถานการณ์การเมือง  กลุ่มบุคคลท่ีผูใ้หข้อ้มูลสามารถพดูคุยไดม้ากท่ีสุด คือ ครอบครัว 
 ตามกรอบแนวคิดความอดทนของ Samuel Stouffer ได้ก าหนดกรอบของความอดทน
ภายใตก้ารอนุญาติ  (Allow)  หรือไม่อนุญาติ  (Not Allow) ให้ผูอ่ื้นไดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงท่ีแตกต่างได ้ ผลการศึกษาช้ีว่า ในภาพรวม บุคคลไดอ้นุญาติให้ผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองการเมืองมากท่ีสุด  โดยเทศบาล ก. มีค่าเฉล่ียท่ีมากกวา่เทศบาล ข. 
 ในเร่ืองของลกัษณะการแสดงออกถึงความอดทน  ผลการศึกษาช้ีว่า  ประชาชนทั้งใน
ภาพรวมและรายเทศบาล  มีลกัษณะการแสดงออกถึงความอดทนเม่ือมีความเห็นทางการเมืองท่ี
แตกต่าง คือ การแสดงออกโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การแสดงออกโดยอาการเฉยๆ  และ
การแสดงออกโดยการพูดคุยชกัจูงให้เห็นดว้ยกบัตน  นอกจากน้ี  ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเมือง  มีค่าคะแนนเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ  ขณะท่ีการแสดงออกถึงความอดทน
ต่อความขดัแยง้นั้น คือ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  เฉยๆ  และพูดคุยชักจูงให้เห็นด้วยกบัตน  
ส าหรับกรณีตวัอย่างหากรัฐบาลเกิดขอ้ครหาในการคอรัปชัน่  ผลการศึกษาช้ีว่า  มีการแสดงออก
โดยการติดตามข่าวสาร  และอดทนใหรั้ฐบาลครบวาระ  4  ปี และเลือกตั้งใหม่ 
 

5.1.2   การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการบริหาร   
ในประเด็นน้ีผูว้ิจยัจะอธิบายใน  2 มิติ  ประกอบดว้ย  การบูรณภาพความคิดกบัการปฏิบติั  

และการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัพลเมือง  ดงัน้ี 
1)  การบูรณภาพความคิดกบัการปฏิบติั ซ่ึงความจริงน้ีหมายถึง การน าความคิดไปสู่

การปฏิบติั  หรือหาแนวทางปฏิบติั  โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลใน 4 ประเด็น คือ  
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(1)  ความคาดหวงัท่ีมีต่อการพฒันาชุมชน และการน าไปปฎิบติัหรือหาแนว
ทางการท าใหค้วามคาดหวงันั้นเป็นจริง   ผลการศึกษาช้ีวา่  ทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทั้ง
สองพื้นท่ีไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคาดหวงัในการพฒันาของประชาชนทัว่ไปท่ีมีต่อ
ชุมชน ซ่ึงส่งผลให้วิธีการปฏิบติั (Take Action) หรือแนวทางการปฏิบติัไม่มีความชดัเจนไปดว้ย  
แต่อยา่งไรก็ตาม ประชาชนในเทศบาล  ก. ยงัมีความคาดหวงัมากกวา่ ประชาชนในเทศบาล ข. ซ่ึงมี
ผลท าใหป้ระชาชนเทศบาล  ก.  มีแนวทางปฏิบติัใหบ้รรลุความคาดหวงัมากกวา่เทศบาล ข. ดว้ย   

(2)  การตระหนักถึงปัญหาของชุมชนในสภาพปัญหาทั่วไป  พร้อมกับแนว
ทางการปฏิบติั  ปัญหาพื้นฐานทัว่ไปท่ีพบในพื้นท่ีใน  6  ปัญหาหลกั ประกอบดว้ย ขยะ  ถนนช ารุด  
ไฟส่องสว่างเสียหรือไม่เพียงพอ ท่อประปา  หญา้หรือตน้ไมร้ก,  ลม้,  ตาย,  กีดขวาง,  และยาเสพติด  
ปัญหาท่ีมีล าดบัความส าคญัมากทั้งท่ีขอ้มูลเชิงคุณภาพขอ้มูลเชิงปริมาณช้ีตรงกนัคือ  ปัญหาขยะ
และปัญหายาเสพติด ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัจากทั้งสองวิธีการศึกษาน้ี  ท าให้เห็นไดว้า่  ทั้งผูบ้ริหาร  
ผูน้  าชุมชน  และประชาชนทัว่ไป  มีการตระหนกัถึงปัญหาในประเด็นเดียวกนั  นอกจากน้ีในการ
ปฏิบติัต่อปัญหาท่ีถูกตระหนกัขอ้มูลเชิงปริมาณช้ีวา่  ปัญหาท่ีถูกแจง้มากท่ีสุดคือ ปัญหาขยะ ปัญหา
ยาเสพติดและปัญหาถนนช ารุด  แสดงให้เห็นวา่  การตระหนกัถึงปัญหาและการแจง้ปัญหาเป็นไป
ในท านองเดียวกนั  อยา่งไรก็ตามยงัมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยแจง้ปัญหาเลยอยูด่ว้ย  จึงเป็นท่ีน่าสนใจ
วา่ เป็นเพราะเหตุใด  ซ่ึงจะอธิบายต่อไปในประเด็นวธีิการแจง้ปัญหาต่อผูรั้บผิดชอบ 

(3)   วิธีการแจ้งปัญหาต่อผูรั้บผิดชอบ พร้อมทั้งเหตุผลของการไม่แจ้งปัญหา   
ขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณ  แสดงผลตรงกนัวา่  ในการแจง้ปัญหาเทศบาล  จะแจง้ผา่น
ทางประธานชุมชนมากกวา่วิธีการอ่ืนๆ  อยา่งไรก็ตาม  มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยแจง้ปัญหาอยูถึ่งร้อย
ละ 41.51 ซ่ึงผลขอ้มูลเชิงปริมาณทั้งในภาพรวมและเทศบาลช้ีวา่  เหตุผลท่ีไม่แจง้ปัญหานั้นเพราะ
เห็นว่า เทศบาลควรรู้ปัญหาเองมากกว่าเหตุผลอ่ืนๆ เช่น การไม่ทราบวิธีการแจง้  เหตุผลไม่ใช่
ทรัพย์สินของตนโดยตรง  และเหตุผลคิดว่าคนอ่ืนจะแจ้ง  นอกจากน้ีเพื่อให้กระบวนการของ
การบูรภาพความคิดกบัการปฏิบติัครบถว้น  ผูว้ิจยัไดส้อบถามถึงการติดตามตรวจสอบผลของการ
แกไ้ขปัญหานั้น  ผลการศึกษาช้ีในภาพรวมวา่มีการติดตามตรวจสอบผลของการแกไ้ขปัญหา  แต่
เม่ือพิจารณารายเทศบาลแลว้พบวา่  ประชาชนทัว่ไปในเทศบาล  ก.  มีการติดตามตรวจสอบผลของ
การแกไ้ขมากกวา่ เทศบาล  ข. 

(4)   กรณีปัญหาตวัอยา่ง  สองปัญหา คือ ปัญหาขยะ  และปัญหายาเสพติด 
ขอ้มูลขา้งตน้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงล าดบัความส าคญัของปัญหาทั้งการตระหนกัถึง

ปัญหาและการปฏิบติัต่อปัญหา(การแจง้ปัญหา)  ผูว้จิยัไดใ้ชล้  าดบัความส าคญัของปัญหาดงักล่าวมา
เป็นกรณีปัญหาตวัอย่างในการศึกษาการบูรณภาพความคิดและการปฏิบติัดว้ย  ผลการศึกษาช้ีว่า  
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ทั้งในภาพรวมและรายเทศบาล มีความคาดหวงัหรือความตอ้งการของชุมชนให้มีความสะอาด  
ขณะท่ีการลงมือปฏิบติัในการแกปั้ญหาขยะ  เม่ือพบเห็นผูค้นทิ้งขยะไม่ถูกท่ี  พบวา่ วิธีการปฏิบติั
คือบอกเขาทิ้งลงถงัขยะเป็นวิธีการท่ีถูกเลือกปฏิบติัมากกว่าร้อยละ 50 ทั้งในภาพรวมและราย
เทศบาล  ส าหรับปัญหายาเสพติด  ผลข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณช้ีตรงกันในด้านถึงความ
ตระหนักถึงปัญหา  ขณะท่ีการลงมือปฏิบัติ ต่อปัญหา  กลุ่มตัวอย่างเลือกท่ีจะดูแลลูกหลาย
ครอบครัวของตนเองมากกวา่การสอดส่องดูแลชุมชน  หรือการแจง้เบาะแสกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

2)  การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและประชาชน  โดยศึกษาใน  2  ประเด็น คือ  
(1)  สถานะความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและประชาชน   
ขอ้มูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์พบความแตกต่างระหว่างความสัมพนัธ์  

กล่าวคือ  ในเทศบาล  ก. ผูบ้ริหารพยายามสร้างและกระตุน้พลเมืองในการสร้างการพฒันาพื้นท่ีจาก
ตัวพลเมืองเอง  ในการพัฒนาพื้นท่ีของผูบ้ริหาร คือ  การท าความเข้าใจของผูบ้ริหารท่ีมีแก่
ประชาชนวา่ ผูบ้ริหารมีช่วงเวลาท่ีจ ากดั  เขา้มาบริหารเม่ือครบวาระก็หมดหนา้ท่ีไป  แต่การพฒันา 
หรือผลของการพฒันาจะตกอยูก่บัภาคประชาชน  ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีภาคประชาชนตอ้งร่วม
ในการพฒันาเอง  ขณะท่ีในเทศบาล  ข.  ผูบ้ริหารมองวา่  ประชาชนยงั Passive อยู ่ จ  าเป็นตอ้งป้อน
หรือเสนอแนวการพฒันา  อยา่งไรก็ตาม  เม่ือถามค าถามตรงกบักลุ่มตวัอยา่งพบวา่  ทั้งในภาพรวม
และรายเทศบาล  ประชาชนมีความเห็นวา่เทศบาลยงัปฏิบติัต่อประชาชนในฐานะลูกคา้ของเทศบาลอยู ่

นอกจากน้ี  ในการให้ความส าคญักบัตนเองของประชาชนต่อการแกไ้ขปัญหา
ชุมชน พบวา่ ในภาพรวม  หนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหาชุมชน  ตวัผูน้ าซ่ึงหมายถึงนายกเทศมนตรี  มี
ความส าคญัมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียความส าคญัมากท่ีสุด  แต่เม่ือพิจารณารายเทศบาลแลว้พบว่า  
ในเทศบาล  ก.  กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับตนเองในหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาชุมชนมีค่า
คะแนนเฉล่ีย  มากกวา่ให้ความส าคญักบันายกเทศมนตรี  นอกจากน้ี  กลุ่มตวัอยา่งในเทศบาล  ก.  
ไดใ้ห้ความส าคญักบัประธานชุมชนมากท่ีสุด  และกรรมการชุมชน  เป็นล าดบัสามต่อจากการให้
ความส าคญักบัตนเองอีกด้วย    การให้ความส าคญัต่อประธานชุมชน  กรรมการชุมชน  และตวั
ประชาชนเองน้ี  แสดงให้เห็นถึง  การให้ความส าคญัของภาคประชาชนของกลุ่มตวัอย่าง  ขณะท่ี
เทศบาล  ข.  กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัตนเองในการแกไ้ขปัญหาชุมชนน้อยท่ีสุดกว่าบุคคล
อ่ืนๆ  ประกอบไปดว้ย  นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เจา้หนา้ท่ีเทศบาล  ประธานชุมชน  
และกรรมการชุมชน  นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงการยึดติดในตวัผูน้ า  ยงัพบอีกว่า  เทศบาล  ข.  ยึด
ติดในตวัผูน้ ามากกวา่เทศบาล  ก.  เพราะไม่มัน่ใจวา่ หากไม่ใช่ผูน้ าในปัจจุบนั  การบริหารงานของ
เทศบาลจะประสบผลส าเร็จได้  นอกจากน้ี  ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนกบั
เจา้หน้า  ซ่ึงผลของขอ้มูลช้ีว่า  ทั้งในภาพรวมและในรายเทศบาล เจา้หน้าท่ีเทศบาลมีความเป็น
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กนัเอง  และเจา้หน้าท่ีเทศบาลให้บริการท่านและผูอ่ื้นอย่างเสมอภาค  ซ่ึงเป็นขอ้ความในเชิงบวก 
เช่น มีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่าคร่ึงหน่ึง  ขณะท่ีรู้สึกกลวัพนกังานเทศบาล  และตอ้งพินอบพิเทา  
อ่อนน้อมเขา้หา  ซ่ึงเป็นขอ้ความในเชิงลบ  มีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงทั้งสองขอ้ความ  
นอกจากน้ียงัพบว่า  มีกลุ่มตวัอย่างมีความรู้สึกเฉยๆ  เม่ือตอ้งติดต่อกบัเทศบาลดว้ย  ลกัษณะ
ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงทศันคติท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีเจา้หน้าท่ีมกัด ารงตนเหมือนเจา้นาย
ของประชาชน  และประชาชนเองก็มีความกลวั  เป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกในปัจจุบนัสอดคลอ้งกบั
ผลขอ้มูลวธีิการเชิงคุณภาพ 

(2)  วธีิการในสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและประชาชน 
การศึกษาวจิยัในพื้นท่ีทั้ง 2 แห่ง พบวา่ กระบวนการด าเนินงานร่วมกนัใชว้ิธีการ

แผนชุมชนเช่นเดียวกนั โดยเร่ิมจากชุมชนแต่ละชุมชนประชุมได้จดัท าแผนชุมชนของตน  และ
น าเสนอต่อเทศบาล  จากนั้นคณะกรรมการประธานชุมชนไดจ้ดัท าการจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหาและความตอ้งการของแผนแต่ละชุมชนโดยการให้คะแนนจากคณะกรรมการประธานชุมชน  
จากนั้นน าแผนซ่ึงมีการจดัล าดบัความส าคญัแจง้ต่อเทศบาล  เพื่อน าไปปฏิบติัต่อไป  แต่อยา่งไรก็
ตาม  ในกระบวนการการจดัล าดบัความส าคญัน้ีมีความแตกต่างในการคดัเลือกกรรมการผูจ้ดัล าดบั
ความส าคญัของแผนชุมชน  กล่าวคือ  ในเทศบาล  ก.  คณะกรรมการจดัล าดบัความส าคญัจะถูก
จดัแบ่งตามเขต  ประธานชุมชนทุกคนมีสิทธิในการเป็นกรรมการการจดัล าดบัความส าคญั  ขณะท่ี
ในเทศบาล  ข.  คณะกรรมการการจดัล าดับความส าคญันั้น ประธานชุมชนจะถูกคดัเลือกโดย
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล  นอกจากน้ีในระบบกระบวนการบริหารท่ีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประชาชนและเทศบาล  คือ  การประชุมท่ีเกิดข้ึนในวนัท่ี 20 ของทุกเดือน  ซ่ึงเป็นการประชุม
ร่วมกบัประธานชุมชน รวมถึงชาวบ้านในพื้นท่ีท่ีสนใจเข้าร่วมด้วย  ยิ่งไปกว่นั้น  หากมีความ
ตอ้งการหรือปัญหาท่ีเกินขอบเขตเทศบาล  หรือเก่ียวขอ้งกบัหน่วยราชการอ่ืน  ในการประชุมคร้ัง
ต่อไป  เทศบาลไดเ้ชิญตวัแทนของหน่วยงานมาช้ีแจงในหอ้งประชุมดว้ย 

เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า  ในระดับประชาชนทั่วไปมีการรับรู้ถึงท่ีมาหรือ
จุดเร่ิมตน้ของโครงการหรือกิจกรรมอยา่งไรบา้ง  ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการท าวจิยั  ผลการศึกษาพบวา่  ประชาชนส่วนใหญ่ในภาพรวมเห็นวา่เทศบาลเป็น
คนเสนอโครงการหรือกิจกรรม  แต่เม่ือพิจารณารายเทศบาลพบว่า  เทศบาล  ก.  ประชาชนมีการ
รับรู้ท่ีมาของโครงการหรือกิจกรรมวา่  จากประชาชนเสนอมากกวา่ เทศบาล  ข.  ซ่ึงอยา่งไรก็ตาม  
ลกัษณะดงักล่าวเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีเทศบาล  ข.  ยงัคงมองเห็นว่า  ประชาชนยงั Passive  
ไม่สามารถท่ีจะคิดหรือสร้างกิจกรรมได ้ จึงตอ้งคอยเสนอโครงการหรือกิจกรรมให้กบัประชาชน
เหล่านั้นอยู่  ด้วยเหตุน้ี จึงส่งผลท าให้โครงการหรือกิจกรรมมีความตรงต่อความต้องการของ
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ประชาชนนอ้ยลงไปดว้ย  ซ่ึงเห็นจากไดข้อ้คน้พบวา่  เทศบาล  ข.  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีตรงต่อ
ความตอ้งการของประชาชนนอ้ยกวา่เทศบาล  ก.   

นอกจากวิธีการปฏิสัมพนัธ์ดว้ยแผนชุมชนแลว้  ในเทศบาล  ก.  ยงัมีกระบวนการ
ส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชน  ดว้ยการจดัประกวดชุมชน  และมีเงินรางวลั  โดยในการจดั
ประกวดชุมชนน้ี  ในเบ้ืองตน้  ชุมชนทุกชุมชนท่ีส่งช่ือเขา้ประกวดจะไดรั้บเงินจ านวน 5,000 บาท  
และภายหลงัมีการประกวดและมีรางวลั  ชุมชนท่ีไดรั้บรางวลัจะไดรั้บเงินอีกจ านวน 5,000 บาท 
เพื่อใหป้ระชาชนไดน้ าเงินรางวลัดงักล่าวเป็นกองทุนกลางของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ท่ี
ไม่หนกัหนามาก  เช่น  ไฟฟ้า  ประปา  ตดัหญา้  ชุมชนสามารถน าเงินจ านวนดงักล่าว ไปใชบ้ริการ
สาธารณะไดท้นัที  ในลกัษณะน้ีแสดงให้เห็นวา่  ชุมชนทุกชุมชนมีเงินกองทุนของชุมชนเพื่อใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ของชุมชน  แตกต่างจากเทศบาล  ข.  ท่ีพบว่า  ในทุกเร่ืองจ าเป็นตอ้งแจง้
เทศบาลเพื่อใหแ้กไ้ขปัญหาให ้  

ในดา้นของการตรวจสอบการท างานของเทศบาล  ในภาพรวม  ประชาชนไม่
เคยเกิดข้อสงสัย  ไม่ค่อยได้ติดตามกระบวนการท างานของเทศบาล  แต่ในเทศบาล  ก.  มีการ
แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการตรวจสอบโดยการสอบถามจากผูน้ าชุมชนเพื่อขอขอ้มูล
เพิ่มเติมมากกว่าประชาชนในเทศบาล  ข.  และเม่ือสอบถามว่า เทศบาลเปิดโอกาสให้สามารถ
ตรวจสอบการท างานได้เพียงใด  เทศบาล  ก.  มีค่าคะแนนเฉล่ียท่ีเห็นว่า  มีการเปิดโอกาสให้
สามารถตรวจสอบการท างานได้มากกว่าเทศบาล  ข.   แต่อย่างไรก็ตาม  เม่ือสอบถามถึงวิธีการ
ตรวจสอบการท างานของเทศบาล  กลุ่มตวัอย่างกลับไม่สามารถตอบได้ถึงวิธีการท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบการท างานของเทศบาลทั้งในภาพรวมและรายเทศบาล 
 

5.2  อทิธิพลของปัจจัยทีเ่กือ้หนุนหรือเป็นอปุสรรคต่อการแสดงออกความเป็นพลเมอืง 
 
ปัจจยัแรกท่ีมีอิทธิพลท่ีทั้งเก้ือหนุนและเป็นอุปสรรคต่อการแสดงความเป็นพลเมืองของ

ประชาชน  คือ  ปัจจยัทางนวตักรรมการบริหาร  โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงบประมาณ
โดยตรงท าให้ประชาชนได้ตระหนักถึงตั้งแต่แหล่งท่ีมาของเงิน  การใช้เงินให้คุม้ค่า  สิทธิหรือ
บทบาทของตนในเงินดงักล่าว  ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการใชเ้งิน  การตระหนกัในลกัษณะ
ดงักล่าวน้ี  ท าใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของในการใชท้รัพยากรดว้ย 

ปัจจยัดา้นผูน้ า   เป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อการก าหนดแนวทางการบริหารและ
การปฏิบติัขององค์กร  ซ่ึงจากการศึกษาน้ีได้แสดงให้เห็นว่า  ผูน้  าท่ีมีทศันคติต่อการพฒันาเพื่อ
ส่งเสริมการพึงตนเอง  จะมีการช้ีแจง  รวมถึงการหาแนวทางเพื่อให้ชุมชนมีการพึ่งตนเอง  แกไ้ข
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ปัญหาดว้ยตนเอง อาทิ นวตักรรมบริหาร (การประกวดชุมชน)  และในทางตรงกนัขา้ม  ผูน้ าท่ีมี
ทศันคติ  มองเห็นวา่  ประชาชนในพื้นท่ีมีความ Passive ทั้งต่อความตอ้งการและปัญหา  ท าให้แนว
ทางการบริหารและการปฏิบติัท่ีเทศบาลปฏิบติัต่อประชาชนแตกต่างจากผูน้ าประเภทแรก  กล่าวคือ  
ตอ้งมีการเสนอแนวทาง  มอบความช่วยเหลืออยูเ่สมอ 

ปัจจัยสาม  ประธานชุมชน  ในฐานะเป็นตัวเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชนทัว่ไป  ซ่ึงประธานชุมชนในทั้งสองเทศบาลมีความแตกต่างกนัในการแสดงบทบาท  โดย
ประธานชุมชนในเทศบาลท่ีไดรั้บรางวลั  มีความเห็นวา่  การพฒันาทั้งแผน โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ เกิดข้ึนจากภาคประชาชนเอง  เทศบาลมีหนา้ท่ีเพียงหางบประมาณและน าไปปฏิบติัให้เกิดข้ึน
เท่านั้น ยิง่ไปกวา่นั้นคือ  ประธานชุมชนมีความมัน่ใจในการพฒันาดว้ยตวัพวกเขาเอง  ไม่ยึดติดกบั
ผูน้ าเทศบาล  ตรงขา้มกบัประธานชุมชนในเทศบาลท่ีไม่ไดรั้บรางวลัหรือเทศบาลทัว่ไป  ท่ียงัยึดใน
ตวัผูน้ าเป็นรายบุคคลอยู ่ 

ปัจจยัสุดทา้ย  คือ  ตวัประชาชนเอง  ทั้งสองปัจจยัพยายามใหป้ระชาชนเกิดความต่ืนตวั  ทั้ง
จากแนวทางการบริหาร  เช่น  นวตักรรมการบริหาร  ซ่ึงพยายามให้ประชาชนไดรั้บรู้ถึงความเป็น
เจา้ของทรัพยากรไดใ้กลชิ้ดมากท่ีสุดดว้ยการให้เงินกองทุนเพื่อเรียนรู้การบริหารจดัการ  และท่ี
ส าคญัคือ  การแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้  ซ่ึงถือเป็นการปกครองแบบพึ่งตนเองดว้ย   
 

5.3  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
5.3.1  ลกัษณะการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทีไ่ด้รับรางวลั  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่ไป  
5.3.1.1   การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการเมือง 
ตามกรอบการศึกษาทางดา้นความเป็นพลเมืองของ T.H. Marshall ไดอ้ธิบายถึง

กรอบการศึกษาหลกัๆ 2 ดา้น คือ ดา้นสิทธิ และดา้นหนา้ท่ี ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้ระเด็นต่างๆของสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีพฒันาโดย Conover, Crewe and Searing (1991)  ท าให้ไดค้น้พบว่า  ในพื้นท่ีท่ีมีความ
แตกต่างกนัในเง่ือนของการไดรั้บรางวลัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารซ่ึงรวมไปถึงธรรมาภิบาล
ดว้ยนั้น   ท าให้เกิดความแตกต่างในเร่ืองของการให้ความส าคญัของสิทธิ  กล่าวคือ  ในเทศบาลท่ี
ไดรั้บรางวลัดา้นการมีส่วนร่วมให้ความส าคญัของ Civil Rights  ขณะท่ีเทศบาลท่ีไม่ไดรั้บรางวลั
หรือเทศบาลทัว่ไป  ให้ความส าคญักบั Social Rights  แต่อยา่งไรก็ตาม  ในดา้นของหนา้ท่ี  ทั้งสอง
เทศบาลให้ความส าคญักบั  การเสียภาษี  การปกป้องประเทศชาติ  การเลือกตั้ง  และการติดตาม
ข่าวสารบ้านเมือง ซ่ึงเป็นกลุ่มหน้าท่ีของพลเมืองสหรัฐอเมริกา  ฉะนั้น  จึงสามารถสรุปได้ว่า  
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ลกัษณะของความเป็นพลเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทย  มีการให้
ความส าคญักบัสิทธิทั้งสองกลุ่ม  กล่าวคือ ในพื้นท่ีท่ีมีการมีส่วนร่วมในระดบัหน่ึงให้ความส าคญั
กบั Civil Rights  ซ่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัความเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาตามผลการศึกษา
ของ Conover, Crewe and Searing (1991) ขณะท่ีพื้นท่ีโดยทัว่ไปให้ความส าคญักบั  Social Rights 
ซ่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัความเป็นพลเมืองขององักฤษตามผลการศึกษาของ Conover, Crewe and 
Searing (1991) เช่นเดียวกนั  

ในด้านของการรักษาสิทธิของผู ้อ่ืนในการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง  ผล
การศึกษาช้ีวา่  ประชาชนมีความกลา้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการเมืองและศาสนา  ขณะท่ี
บุคคลท่ีสามารถพูดคุยดา้นการเมืองไดม้ากสุดคือ ครอบครัว  ขอ้คน้พบน้ี  ช้ีไปถึงลกัษณะของคน
ไทยท่ี  ลาลูแบร์  (2505) เห็นวา่  คนไทยไม่กลา้แมแ้ต่พูดคุยเร่ืองราวหรือสถานการณ์บา้นเมืองในท่ี
สาธารณะ   ฉะนั้นตามขอ้คน้พบน้ี  ท าให้เห็นถึงลกัษณะของความเป็นพลเมืองท่ีมีความ Passive  
ในเร่ืองของการแสดงความคิดเห็นของตน 

ในดา้นของความอดทน ซ่ึงเก่ียวกบัการอนุญาติหรือไม่อนุญาติให้ผูอ่ื้นแสดงความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างได ้ตามกรอบแนวคิดของ Samuel Stouffer นั้น  คน้พบวา่  ทั้งการให้อนุญาติแก่
บุคคลอ่ืนและการไดรั้บอนุญาติจากบุคคลอ่ืนให้สามารถแสดงความคิดเห็นเร่ืองเก่ียวกบัการเมือง
และศาสนาในระดบัท่ีน้อย  ขอ้คน้พบน้ีสามารถช้ีเห็นถึงผลต่อเน่ืองจากความไม่กลา้แสดงความ
คิดเห็นในเร่ืองดงักล่าว ดงัท่ี ลาลูแบร์ (2505) อธิบายไวเ้ช่นเดียวกนั  นอกจากน้ีในลกัษณะของการ
แสดงออกถึงความอดทน มีข้อค้นพบว่า เม่ือเกิดความเห็นทางการเมือท่ีแตกต่าง ประชาชน
แสดงออกดว้ยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  เฉยๆ  และพูดคุยชกัจูงให้เห็นดว้ยกบัตน  ซ่ึงประโยค
หลงัน้ีมีความตรงขา้มกบัลกัษณะของพลเมืองโดย  เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ (2552)  ซ่ึงพลเมืองจะไม่
บงัคบั  หรือชกัจูงบุคคลอ่ืนให้เห็นดว้ยกบัตน  แต่จะยอมรับการแสดงออก ไม่ว่าความเห็นนั้นจะ
เหมือนหรือต่างกบัตนก็ตาม  ทั้งพลเมืองยงัตอ้งปกป้องให้บุคคลอ่ืนสามารถแสดงความแตกต่าง
ทางความคิดเห็นนั้นไดด้ว้ย  นอกจากน้ี  ในกรณีตวัอย่างหากรัฐบาลเกิดขอ้ครหาในการคอรัปชัน่  
ซ่ึงคน้พบว่ามีการแสดงถึงความเป็นพลเมืองดว้ยการติดตามข่าวสารและการอดทนให้รัฐบาลครบ
วาระ 4 ปี และเลือกตั้งใหม่  สอดคล้องกับลักษณะของความอดทนท่ี จรัล ดิษฐาอภิชัย (2013)  
อธิบายไว ้

5.3.1.2   การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองทางการบริหาร 
การบูรณภาพความคิดกับการปฏิบัติ  ซ่ึงเป็นลักษณะของความเป็นพลเมืองท่ี 

ธเนศวร์ เจริญเมือง (2551) ไดอ้ธิบายไวถึ้งความส าคญันั้น  ขอ้คน้พบจากการศึกษาน้ีกลบัพบวา่ ใน
พื้นท่ีทั้ งสองเทศบาล  ประชาชนไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคาดหวงัในการพฒันา
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ชุมชน  ซ่ึงส่งผลต่อวิธีการปฏิบติั (Take Action) ไม่มีความชดัแจนดว้ย  ถึงแมเ้ทศบาลซ่ึงไดรั้บ
รางวลัดา้นการมีส่วนร่วมจะมีความคาดหวงัต่อการพฒันามากกว่าเทศบาลท่ีไม่ได้รับรางวลัหรือ
เทศบาลทัว่ไป  ซ่ึงส่งผลใหมี้แนวปฏิบติัมีมากกวา่ดว้ยนั้น  ความมากกวา่ดงักล่าวยงัมีค่าความต่างท่ี
น้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนของประชากรท่ีไม่มีความคาดหวงัต่อการพฒันาและไม่มี
แนวทางปฏิบติัชดัเจน  ฉะนั้นในลกัษณะดงักล่าวน้ี  ความเป็นพลเมืองในประเด็นของการบูรณภาพ
ของความคิดกบัการปฏิบติัจึงมีลกัษณะ Passive อยู่มาก  ถึงแมจ้ากการยกกรณีปัญหาตวัอย่างคือ 
ขยะ  และยาเสพติด  ซ่ึงพบวา่  การตระหนกัถึงปัญหาและการแจง้ปัญหาเป็นไปในท านองเดียวกนั  
แต่ยงัพบอีกว่า ยงัมีกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยแจง้ปัญหาเลยอยู่ดว้ย  โดยเฉพาะเหตุผลของการไม่แจง้
ปัญหาคือ  เทศบาลควรรู้ปัญหาเอง  อย่างไรก็ตาม  วิธีของการแจง้ปัญหาพบว่า  การแจง้ปัญหา
จะแจง้ผา่นทางประธานชุมชนมากกวา่  การแจง้เทศบาลดว้ยตนเองโดยตรง 

การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรัฐและประชาชน  ซ่ึงใช้กรอบแนวคิดของ Denhardt & 
Denhardt (2007)  การศึกษาคน้พบวา่  ผูบ้ริหารเทศบาลมีส่วนส าคญัในการกระตุน้ให้เกิดความเป็น
พลเมืองได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Migdal (1988) ท่ีช้ีวา่ ผูน้  าขององคก์รภาครัฐสามารถผลกัดนัรูปแบบ
การบริหารในองค์กรไดด้ว้ยความเป็นผูน้ า (Leadership) อนัถือเป็นเง่ือนไขส าคญัของการสร้าง
องค์กรรัฐและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัองค์กรรัฐให้เขม้แข็ง  ฉะนั้น  แนวทางในการบริหารของผูน้ า  
รวมไปถึงทศันคติจึงมีส่วนส าคญัในสร้างความเป็นพลเมือง  เช่นวา่  หากผูน้ ามีความพยายามสร้าง
และกระตุน้ใหป้ระชาชนสร้างการพฒันาและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีดว้ยตนเองก่อนเบ้ืองตน้  ยอ่มท า
ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และมองเห็นความส าคญัของตนเองในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาใน
พื้นท่ีดว้ย  นอกจากน้ี  ในวธีิการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและประชาชน  ยงัคน้พบวา่ มีการใช้
วิธีของการจดัท าแผนชุมชน ซ่ึงในส่วนน้ีพบความแตกต่างระหว่างพื้นท่ีเทศบาล  กล่าวคือ  ถึงแม้
ทั้งสองพื้นท่ีจะใชว้ธีิการเดียวกนั  แต่มีความเขม้ขน้ในการปฏิบติัท่ีต่างกนั  เช่นวา่  ในการจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหาของแต่ละแผนชุมชน  ในเทศบาลท่ีไดรั้บรางวลัการมีส่วนร่วมมีการจดัล าดบั
ความส าคญัโดยคณะกรรมการซ่ึงเป็นประธานชุมชน  โดยก าหนดให้ประธานชุมชนทุกคนมีสิทธ์ิท่ี
จะให้คะแนนความส าคญัของปัญหาในแต่ละแผนชุมชน  ขณะท่ีเทศบาลท่ีไม่ได้รับรางวลัหรือ
เทศบาลทัว่ไป  ผูจ้ดัล าดบัความส าคญัก็เป็นประธานชุมชนเช่นเดียวกนั  แต่ประธานชุมชนผูมี้สิทธ์ิ
ในการจดัล าดบัความส าคญัถูกก าหนดจากเจา้หนา้ท่ีเทศบาล  นอกจากน้ี  กระบวนการส่งเสริมการ
พึ่งตนเองของประชาชน  ก็ยงัมีผลต่อการสร้างความเป็นพลเมืองดว้ย  อยา่งไรก็ตาม  การศึกษาได้
คน้พบว่า   ในการตรวจสอบการท างานของเทศบาล  เทศบาลท่ีไดรั้บรางวลัได้ช้ีว่า เทศบาลเปิด
โอกาสให้สามารถตรวจสอบการท างานมากกวา่เทศบาลท่ีไม่ไดรั้บรางวลัหรือเทศบาลทัว่ไป  แต่
เม่ือสอบถามถึงวธีิการตรวจสอบดงักล่าว  ประชาชนในทั้งสองพื้นท่ีกลบัไม่สามารถอธิบายวิธีการ
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ท่ีใช้ในการตรวจสอบได ้ ลกัษณะดังกล่าวน้ีแสดงให้เห็นว่า  ประชาชนมีลกัษณะของความเป็น
พลเมือง  Passive  ในดา้นการตรวจสอบการท างานของเทศบาล 

 
5.3.2   อทิธิพลของปัจจัยทีเ่กือ้หนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกความเป็นพลเมือง 
ปัจจยัแรกท่ีมีอิทธิพลท่ีทั้งเก้ือหนุนและเป็นอุปสรรคต่อการแสดงความเป็นพลเมืองของ

ประชาชน  คือ  นวตักรรมทางการบริหาร  ซ่ึงหมายถึงการสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
งบประมาณโดยตรง  และปัจจยัท่ีสองคือ ผูน้ า ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงผูบ้ริหารเทศบาล  ทั้งนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี  ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อการก าหนดแนวทางการบริหาร
และการปฏิบติัขององคก์ร  ซ่ึงจากการศึกษาน้ีไดแ้สดงให้เห็นวา่  ผูน้  าท่ีมีทศันคติต่อการพฒันาเพื่อ
ส่งเสริมการพึงตนเอง  จะมีการช้ีแจง  รวมถึงการหาแนวทางเพื่อให้ชุมชนมีการพึ่งตนเอง  แกไ้ข
ปัญหาด้วยตนเอง  ปัจจยัท่ีสอง  ประธานชุมชน  ในฐานะเป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่าง
เทศบาลกบัประชาชนทัว่ไป  ประธานชุมชนมีความมัน่ใจในการพฒันาดว้ยตวัพวกเขาเอง  ไม่ยึดติด
กบัผูน้ าเทศบาล  ตรงขา้มกบัประธานชุมชนในเทศบาลท่ีไม่ไดรั้บรางวลัหรือเทศบาลทัว่ไป  ท่ียงัยึด
ในตวัผูน้ าเป็นรายบุคคลอยู ่ และปัจจยัสุดทา้ย  คือ  ตวัประชาชนเอง   

ลกัษณะของปัจจยัทั้งสามน้ี  แสดงให้เห็นถึงบทบาทและนโยบายของรัฐ  บทบาทและ
นโยบายของทอ้งถ่ิน  ไดก่้อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อยา่งไร กบัความเป็นพลเมือง  หรือในทางกลบักนั 
ความเป็นพลเมืองควรมีบทบาทหรือก่อผลกระทบอยา่งไรต่อทอ้งถ่ินและรัฐ (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 
2549)  โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัสังคมในลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) 
มากกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเป็นตวัก าหนดแต่ขา้งเดียว  ในกระบวนการเปล่ียนแปลง  บางคร้ังรัฐเป็น
แกนผลกัดนัให้ทัว่ทั้งสังคมแปรเปล่ียนตาม  แต่บางคร้ังสังคมก็เป็นตวัสร้างพลวตัร (Dynamism) 
ท าใหรั้ฐตอ้งแปรรูปไปอยา่งไม่มีทางเลือกเป็นอ่ืน (เสกสรรค ์ประเสริฐกุล อา้งถึงใน ฉลอง สุนทรา
วาณิชย,์ 2538, น. 109)  
  

5.4  ข้อเสนอแนะ 
  

5.4.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิจยัเร่ือง  การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ  าแนกเป็น  2  แนวทางดงัน้ี 
5.4.1.1  ขอ้เสนอแนะเชิงพฤติกรรม 
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า  ความเป็นพลเมืองของประชาชนในทั้งสองพื้นท่ีมี



121 

ความแตกต่างกนั  ในทางพฤติกรรมของหน่วยงานรัฐไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร  หรือขา้ราชการ  และ
พฤติกรรมของประชาชนล้วนเป็นตัวก าหนดการแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหน่ึงของสถานะ
ความสัมพนัธ์ท่ีมีระหว่างกนั  ฉะนั้น  เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐและภาค
ประชาชน   หน่วยงานรัฐควรเร่ิมจากการปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์และมุมมองของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี  เพราะทศันคติดงักล่าวจะน าไปสู่การหาแนวทางการบริหารและการปฏิบติัท่ีมี
ต่อประชาชน  นอกจากน้ี  ในด้านของประธานชุมชนและประชาชนทั่วไปจ าต้องมองเห็น
ความส าคญัของตนเองมากยิง่ข้ึน  ไม่ยดึติดในตวัของผูน้ าหรือนกัการเมือง  ประชาชนผูมี้ความเป็น
พลเมืองตอ้งมีความมัน่ใจในศกัยภาพในการปกครองท่ีตนเอง  ทั้งยงัมีความสามารถในการก าหนด
ระบบหรือเง่ือนไขในการปกครอง  ตลอดจนการขบัเคล่ือนระบบหรือเง่ือนไขดงักล่าวดว้ยตนเอง 

5.4.1.2  ขอ้เสนอแนะทางการบริหาร 
หน่ึงในปัจจยัท่ีสร้างความแตกต่างระหว่างการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของ

พื้นท่ีวิจัยคือ ปัจจัยทางด้านนวตักรรมการบริหาร  ซ่ึงท าให้ประชาชนในพื้นท่ีวิจัยได้มีการ
แสดงออกถึงความเป็นพลเมือง  อันเป็นผลมาจากกระบวนการบริหารของภาครัฐส่วนหน่ึง  
ผลการวิจยัน้ีได้คน้พบว่า  การมีส่วนร่วมในงบประมาณ  เป็นกระบวนการบริหารส าคญัท่ีช่วย
ส่งเสริมและกระตุน้ให้ประชาชนแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี  เทศบาล ก. ซ่ึงเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลั ไดใ้ชว้ิธีการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมเพื่อกระตุน้ให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงสิทธิหน้าท่ีของพวกเขาในการแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตนเอง    

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลัไดใ้ช้วิธีการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  
ดว้ยการสนบัสนุนเงินส่วนกลางให้กบัแต่ละชุมชน   อยู่ในลกัษณะของเงินรางวลัจากกิจกรรมการ
ประกวดชุมชน  โดยมีเกณฑ์ประกวดทั้งทางดา้นกิจกรรมการเขา้ร่วมโครงการต่างๆ ของเทศบาล 
หรือการจดักิจกรรมของชุมชน  ความสะอาดของชุมชน  โดยชุมชนมีสิทธ์ิท่ีจะเขา้ร่วมประกวด
หรือไม่ก็ไดด้ว้ยความสมคัรใจ  ซ่ึงชุมชนท่ีเขา้ร่วมประกวดจะไดรั้บเงินสนบัสนุนจ านวนหน่ึงทุก
ชุมชน  และภายหลงัการประกวดชุมชนท่ีไดรั้บรางวลัก็จะไดรั้บเงินรางวลัเพิ่มข้ึน  ในทางปฏิบติั  
ชุมชนทุกชุมชนในพื้นท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประกวด  ถึงแมบ้างชุมชน  ประธานชุมชนและกรรมการ
ชุมชนจะไม่มีความพร้อมในการประกวด  แต่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ จะทราบสิทธ์ิท่ีชุมชนควร
ไดน้ัน่คือ เงินสนบัสนุนเม่ือเขา้ร่วมประกวด ในทุกๆ ปี ทุกชุมชนจึงมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมการ
ประกวดดงักล่าว 

การตระหนักถึงสิทธิท่ีควรจะได้รับของประชาชนในชุมชน  ส่งผลต่อเน่ืองให้
ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  เกิดการเรียนรู้ในการบริหารจดัการภายใน
ชุมชนทั้งเพื่อการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้และการพฒันา ดว้ยการเสนอปัญหาและความตอ้งการ  การ
วพิากษว์จิารณ์  การหาทางออก  การลงมติ  การยอมรับร่วมกนั  การปฏิบติัร่วมกนั  การแกไ้ขปัญหา
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ดว้ยตนเอง  ตลอดจนการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั  ลกัษณะดงักล่าวน้ี  เป็นผลเน่ืองมาจากระยะห่าง
ระหว่างทรัพยากรส่วนกลางกบัประชาชนในความใกลชิ้ดกนัมากข้ึน  จบัตอ้งได ้ เป็นเร่ืองใกลต้วั  
เกิดผลจริง  เป็นเงินส่วนกลางท่ีต้องร่วมกันดูแล  ประชาชนทราบถึงท่ีมาของเงิน  จ  านวนเงิน  
รายละเอียดการใช้จ่าย  ประชาชนจึงสามารถแสดงออกถึงบทบาทของตนในความเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรเพื่อการพฒันาในพื้นท่ีได ้ 

การบริหารดว้ยวิธีการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) ได้
แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางของประชาธิปไตยทางตรง  อนัเปรียบเสมือนโรงเรียนของการฝึกความเป็น
พลเมืองในฐานะท่ีสร้างขอ้ผูกพนัและเสริมพลงัแก่พลเมืองในการท าความเขา้ใจสิทธิและหน้าท่ี
ของพลเมืองไดดี้ข้ึน  โดยการเสนอโอกาสให้กบัประชาชนไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบติังานของ
รัฐ รวมถึงไดมี้การปรึกษาหารือ  การอภิปรายถกเถียง และการมีอ านาจในการกระจายทรัพยากร
สาธารณะ การบริหารงานงบประมาณแบบมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือในการให้ความรู้  การให้ความ
ผกูพนั  และการเสริมพลงัของพลเมือง รวมไปถึงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  นอกจากน้ียงัช่วยลด
ความไม่มีประสิทธิภาพ  ยบัย ั้งระบบอุปถมัภแ์ละการคอรัปชัน่ได ้ (Shah, 2007)    การแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วมในระบบงบประมาณระหวา่งรัฐและพลเมืองหรือสังคมน้ี  ยงัเพิ่มความสามารถใน
การเขา้ถึงกระบวนการตดัสินใจทางสาธารณะ  อนัเป็นการมีส่วนร่วมทางตรงของพลเมือง  การ
เขา้ถึงขอ้มูล  และการพฒันาคุณภาพของการให้บริการภายใตร้ะบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
(Wampler, 2000; King, Feltey, & Susel, 1998)  ไดอี้กดว้ย 

ในการบริหารเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประชาชน  การบริหารงบประมาณแบบมี
ส่วนร่วม  จึงเป็นอีกหน่ึงกระบวนการบริหารท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจะน ามาใชใ้นการ
บริหารงานเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุน้ส านึกความเป็นพลเมืองในพื้นท่ีได ้
 

5.4.2   ข้อเสนอในการวจัิยคร้ังต่อไป 
เน่ืองจากการศึกษาน้ีมีขอ้จ ากดัในดา้นระยะเวลาในการศึกษา  และลกัษณะของพื้นท่ีท่ีควร

เหมาะสมกบัประเด็นค าถามวิจยัอยา่งเขม้ขน้  ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่  ในการศึกษาคร้ังต่อไป  ควรมีการศึกษา
ลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีมีความเจาะจงตามลกัษณะ  เช่น  ในดา้นความอดทน  ซ่ึงเป็นลกัษณะ
หน่ึงของความเป็นพลเมือง  ควรถูกศึกษาในกลุ่มท่ีมีความเอนเอียงทางการเมืองสองกลุ่มเพื่อศึกษา
ถึงลกัษณะของความอดทนในแต่ละกลุ่มวา่สอดคลอ้งกบัหลกัการตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่  
อย่างไร  นอกจากน้ี  การศึกษาวิจยัเร่ืองความเป็นพลเมืองควรมีการศึกษาท่ีขยายขอบเขตของ
การศึกษาว่า  มีแนวทางการบริหารอ่ืนใดหรือไม่ท่ีภาครัฐสามารถส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ
เป็นพลเมืองข้ึนไดด้ว้ย 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

 
1.  ความอดทนของประชาชน 

1. เทศบาลของท่าน มีความแตกต่างทางความเช่ือ ศาสนา อยา่งไร (สัดส่วน)  
2. มีหรือเคยมีปัญหาเพราะความแตกต่างทางความเช่ือ ศาสนาบา้งหรือไม่ เหตุการณ์เป็น

อยา่งไร 
3. เทศบาลของท่าน มีความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองอยา่งไร (มีสัดส่วนของกลุ่ม

ความคิดทางการเมืองอยา่งไร)  
4. มีหรือเคยมีปัญหาเพราะความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองหรือไม่ เหตุการณ์เป็น

อยา่งไร 
5. เม่ือบุคคลอ่ืนมีความเห็น ความเช่ือ ความรัก ความศรัทธา ท่ีแตกต่างจากท่าน ท่าน

ปฏิบติัตวัอยา่งไร ท่านมีวธีิการอยูร่่วมกบัความแตกต่างเหล่านั้นหรือความขดัแยง้
อยา่งไร 

6. เร่ืองใดบา้งในสังคมท่ีท่านอดทนไม่ได ้และเร่ืองใดบา้งในสังคมท่ีท่านอดทนได ้
7. ท่านเคยไม่พอใจ หรือหวาดระแวงคณะบริหารเทศบาลหรือไม่ ท่านท าอยา่งไร 
8. ในระดบัรัฐบาลกลาง หากมีขอ้ครหา ท่านคิดวา่ ควรจะใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบวาระ 4 ปี 

หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

2.  ความเป็นเจ้าของทรัพยากรสาธารณะ 
1. เทศบาลเนน้นโยบายการพฒันา/แกไ้ขไปในทิศทางใด 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือทิศทางการพฒันาอยา่งไร 
3. แนวคิดการบริหารของเทศบาล มองประชาชนในฐานะลูกคา้ของเทศบาล หรือผูเ้ป็น

เจา้ของเทศบาล 
4. ประชาชนต่ืนตวัในการช่วยดูแล ผลกัดนัปัญหาและความตอ้งการอยา่งไรบา้ง  หรือให้

เทศบาลรู้ปัญหาเอง 
5. ท่านอยากเห็นเทศบาลของท่านเป็นอยา่งไร และท่านปฏิบติัตวัอยา่งไรเพื่อใหส่ิ้งท่ีท่าน

อยากเห็นเป็นรูปธรรมข้ึน 
6. โครงการหรือการพฒันาอยา่งใดอยา่งหน่ึง เร่ิมตน้ท่ี เทศบาล หรือประชาชน 
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7. ประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการหน่ึงๆแลว้ มกัจะเขา้ร่วมโครงการต่อไปโดยอตัโนมติั
หรือไม่ อยา่งไร 

8. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีเฉพาะตามโครงการ หรือมีเป็นประจ าทุกวนั เช่น การ
แจง้ปัญหาต่างๆ อาทิ ท่อประปา หลอดไฟริมถนน ขยะ ตน้ไมต้าย ไฟจราจร การดูแล
เพื่อนบา้น ฯลฯ 

9. ปัญหาท่ีถูกแจง้บ่อยท่ีสุดคือปัญหาใด และปัญหาท่ีไดรั้บแจง้เป็นปัญหาของอุปกรณ์ 
ทรัพยากรส่วนรวม หรือปัญหาภายในพื้นท่ีส่วนบุคคล (ภายในบริเวณบา้น) 

10. บุคคลท่ีแจง้ปัญหาส่วนใหญ่ อายเุท่าใด มีอาชีพอะไร  
11. การประสานงานระหวา่งเทศบาลกบัประชาชนเป็นอยา่งไรอยา่งไร 

(ประชาชนติดต่อกบัเทศบาลเองเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มคน, ประชาชนติดต่อผา่นทาง
ผูน้ าชุมชน, วธีิการติดต่อส่ือสาร-โทรศพัท,์ เดินทางมาติดต่อกบัเทศบาล) 

12. มีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ีอยา่งไรบา้ง  เทศบาลมีส่วนสนบัสนุนอยา่งไร 
13. ในการระวงั ลด หรือแกไ้ข ความขดัแยง้ในการกระจายทรัพยากร เช่น งบประมาณ 

เทศบาลและชุมชนด าเนินการอยา่งไร 
14. ประชาชนมีการตรวจสอบเทศบาลอยา่งไร และเทศบาลมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานอยา่งไรบา้ง ผูน้ าชุมชนรับฟังข่าวสารจากเทศบาลทางใด 
15. การท่ีประชาชนมีความกระตือรือร้นในการปกครองตนเอง หรือเป็นเจา้ของทรัพยากร

สาธารณะ มีผลต่อการบริหารงานของเทศบาลหรือไม่ อยา่งไร (เป็นอุปสรรค/
สนบัสนุน) 

 
3.  สิทธิและหน้าที่ 

1. ความเขา้ใจในค าวา่ สิทธิและหนา้ท่ี 
1.1 หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของประชาชนคืออะไร 
1.2 ในสังคม หนา้ท่ีใดมกัถูกเพิกเฉย 
1.3 สิทธิท่ีส าคญัท่ีสุดคืออะไร   
1.4 ในสังคม สิทธิใดท่ีมกัถูกเพิกเฉย 

2. หากบุคคลอ่ืนถูกละเมิดสิทธิอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ท่านท าอยา่งไร เช่น กรณีสมชาย นิล
ไพจิตร  
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4.  ปัจจัยทีม่ีส่วนท าให้เกดิความเป็นพลเมือง 
1. อะไรท่ีจะท าใหป้ระชาชนแสดงออกถึงความเป็นเจา้ของทอ้งถ่ิน เจา้ของทรัพยากร

สาธารณะได ้
2. ในพื้นท่ีของท่าน มีบุคคลตน้แบบท่ีเสียสละต่อสาธารณะ แลว้สามารถกระตุน้ให้

ประชาชนกระท าตามหรือไม่ 
3. เทศบาลของท่าน สามารถติดต่อ และเขา้ถึงไดง่้ายหรือไม่ อยา่งไร พนกังานเทศบาล มี

ความเป็นกนัเองต่อท่านหรือไม่อยา่งไร ท่านมีความหวาดกลวั หรือเกรงกลวัในการ
ติดต่อเทศบาลหรือไม่  
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าช้ีแจง 
 การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาในภาพรวม ไม่ได้เจาะจงผูต้อบแบบสอบถามท่านใดท่านหน่ึง   ท่าน
สามารถตอบค าถามได้อย่างตรงไปตรงมา  ค าตอบทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและใช้
เพือ่การวจัิยนีเ้ท่าน้ัน   
 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

(ช่ือชุมชน............................................................) 
1) เพศ    2)  อาชีพ 
 ชาย     รับราชการ   คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
 หญิง     เกษตรกร   รับจา้งทัว่ไป 
 อ่ืนๆ ...........................   นกัเรียน/นกัศึกษา  อ่ืนๆ...... 

3)  อายุ .....................ปี (อายุเต็ม) 4)  รายได้ .............................. บาท/เดือน 
5)  ศาสนา 
 พุทธ    คริสต ์   อิสลาม   อ่ืนๆ.... 

6)  การศึกษา    7)  บทบาทในชุมชน 
 ประถมศึกษา  สมาชิกในชุมชน  
 มธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช.  ประธานชุมชน 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวส.  กรรมการชุมชน 
 ปริญญาตรี  อาสาสมคัร....... 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 

8)  ท่านอาศัยอยู่ในชุมชนนีม้าแล้ว ........................ ปี 
 

เทศบาลเมือง ก. 
เทศบาลเมือง ข. 
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ส่วนที ่ 2  ความเป็นพลเมืองทางการเมือง 
  
1.  เมื่อกล่าวถึงค าว่า “สิทธิ” ท่านนึกถึง สิทธิ เร่ืองอะไร ............................................................... 
          (โปรดให้ค่าคะแนน 0 – 10 โดยใส่เคร่ืองหมาย )   
 
 0 หมายถึง ไม่ส าคัญ, 10 หมายถึง ส าคัญมากทีสุ่ด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
สิทธิในท่ีอยูอ่าศยั             
สิทธิการแสดงความคิดเห็น            
สิทธิการนบัถือศาสนา            
สิทธิการไดรั้บการศึกษา            
อ่ืนๆ .....................................(ระบุ)            
 
2.  เมื่อกล่าวถึงค าว่า “หน้าที่” ท่านนึกถึง หน้าที ่เร่ืองอะไร 
.......................................................................... 
          (โปรดให้ค่าคะแนน 0 – 10 โดยใส่เคร่ืองหมาย )   
 
 0 หมายถึง ไม่ส าคัญ, 10 หมายถึง ส าคัญมากทีสุ่ด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
การเสียภาษี            
การเช่ือฟังกฎหมาย            
การเช่ือฟังแบบแผนปฏิบติัของ
สังคม  

           

การปกป้องประเทศชาติ            
การเลือกตั้ง            
การติดตามข่าวสารบา้นเมือง            
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3.  เมื่อท่านพบเห็น บุคคลที่มีความเห็นทางการเมือง ต่างจากท่าน ท่านท าอย่างไร  
 
 0 หมายถึง ไม่ส าคัญ, 10 หมายถึง ส าคัญมากทีสุ่ด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เฉยๆ            
พดูถึงบุคคลดงักล่าวในแง่ร้ายกบั
กลุ่มตน 

           

ด่าทอ ทะเลาะดว้ยวาจา             
ท าร้ายร่างกาย            
โกรธเคือง            
ไม่คบคา้สมาคม            
ก่อกวนคุกคาม             
แลกเปล่ียนความคิดเห็น            
พดูคุยชกัจูงใหเ้ห็นดว้ยกบัท่าน            
เฉยๆ            
 
4.  ท่าน “พูดคุย” สถานการณ์ทางการเมืองกบับุคคลใดบ่อยทีสุ่ด 
 
 0 หมายถึง ไม่ส าคัญ, 10 หมายถึง ส าคัญมากทีสุ่ด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ครอบครัว            
กลุ่มเพื่อนสนิท            
กลุ่มเพื่อนในท่ีท างาน            
อ่ืนๆ.....................................(ระบุ)            
  ไม่พดูคุยกบัใคร เพราะ…………………………………………………………………… 
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5.  ความขัดแย้ง ทีเ่กดิขึน้ในชุมชนของท่าน มักจะเป็นเร่ืองใด ....................................................... 
เร่ืองต่อไปน้ี เคยเกิดความขดัแยง้ข้ึนในชุมชนของท่านหรือไม่ (โปรดให้ค่าคะแนน 0 – 10 โดยใส่
เคร่ืองหมาย )   
 
 0 หมายถึง ไม่ส าคัญ, 10 หมายถึง ส าคัญมากทีสุ่ด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
เก่ียวกบั การเมือง            
เก่ียวกบั ศาสนา            
เก่ียวกบั การจดัสรรงบประมาณ            
อ่ืนๆ.....................................(ระบุ)            
 ไม่มีความขดัแยง้            
 
6.  เมื่อเกดิความขัดแย้งขึน้ ตามข้อ 11 ท่านท าอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
 การแสดงออกของท่าน 

เฉ
ยๆ

 

พดู
ถึง
บุค

คล
ดงั
กล่

าว
ใน

แง่
ร้า
ย

กบั
กลุ่

มต
น 

ด่า
ทอ

 ท
ะเล

าะ
ดว้

ยว
าจ
า 

ท า
ร้า
ยร่
าง
กา
ย 

โก
รธ
เคือ

ง 

ไม
่ คบ

คา
สม

าค
ม 

ก่อ
กว

นคุ
กค

าม
 

แล
กเป

ลี่ย
นค

วา
มคิ

ดเห็
น 

พดู
คุย
ชกั

จูง
ให

เ้ห็
นด

ว้ย
กบั

ท่ า
น 

เก่ียวกบั การเมือง          
เก่ียวกบั ศาสนา          
เก่ียวกบั การจดัสรร
งบประมาณ 

         

อ่ืนๆ..................... 
(ระบุ) 

         

 ไม่มีความขดัแยง้          
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7.  ท่านมองว่า “ความแตกต่างทางความคิด” เป็นเร่ือง “ปกติ” เพยีงใด 

(โปรดให้ค่าคะแนน  0 – 10 โดยใส่เคร่ืองหมาย  หรือเฉยๆ หรือไม่ทราบ)   
0  หมายถึง ไม่ปกติ ,   10 หมายถึง ปกติมากทีสุ่ด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
8.  หากรัฐบาลมีข้อครหา เช่น การคอรัปช่ัน ท่านจะท าอย่างไร 
 0 หมายถึง ไม่ส าคัญ, 10 หมายถึง ส าคัญมากทีสุ่ด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
อดทน ให้รัฐบาลครบวาระ 4 ปี 
แลว้เลือกตั้งใหม่ 

           

ร่วมเดินขบวนประทว้ง กดดนั
รัฐบาล 

           

สนบัสนุนรัฐประหาร            
สนบัสนุนการไดม้าซ่ึงรัฐบาลท่ี
นอกเหนือจากการเลือกตั้ง เช่น 
รัฐบาลแห่งชาติ 

           

ติดตามข่าวสาร            
ร่วมกลุ่มหาขอ้เทจ็จริง            
 
ส่วนที ่ 3  ความเป็นพลเมืองทางการบริหาร 
 
1.  ท่านคาดหวงัให้ชุมชนของท่านเป็นอย่างไร......................................................................... 
2.  ท่านปฏิบัติตัวอย่างไรให้บรรลุความคาดหวงัน้ัน................................................................. 
................................................  ยงัไม่ทราบแนวทางปฏิบติัแน่ชดั   ไม่มีความคาดหวงั 
3.  เทศบาล “ปฏิบัติ” ต่อท่านในฐานะอะไร 
 เป็น “เจา้ของ”  เทศบาล (ท่านเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของเทศบาล) 
 เป็น “ลูกคา้ ”  เทศบาล (ท่านเป็นผูม้าใชบ้ริการเทศบาล) 
 ไม่แน่ใจ 
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4.  หน้าทีใ่นการแก้ไขปัญหาชุมชน  เป็นหน้าทีข่องใคร   (โปรดให้ค่าคะแนน 0 – 10 โดยใส่
เคร่ืองหมาย )   
 0 หมายถึง ไม่ส าคัญ, 10 หมายถึง ส าคัญมากทีสุ่ด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
นายกเทศมนตรี             
สมาชิกสภาเทศบาล (สท.)            
พนกังานเทศบาล/ขา้ราชการ
เทศบาล  

           

ประธานชุมชน            
กรรมการชุมชน            
ตวัท่านเอง            
 
5.  ในชีวติประจ าวนั  ท่านพบปัญหาในชุมชนปัญหาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ขยะ  ถนนช ารุด 
 ไฟส่องสวา่งเสีย หรือไม่เพียงพอ  ท่อประปา 
 หญา้หรือตน้ไมร้ก, ลม้, ตาย, กีดขวาง  ยาเสพติด 
 อ่ืน ................................................... (ระบุ)  ไม่พบ ไม่ค่อยไดส้ังเกตปัญหา 

 
6.  ท่านเคยแจ้งปัญหาของชุมชน ต่อเทศบาล ปัญหาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ขยะ  ถนนช ารุด 
 ไฟส่องสวา่งเสีย หรือไม่เพียงพอ  ท่อประปา 
 หญา้หรือตน้ไมร้ก, ลม้, ตาย, กีดขวาง  ยาเสพติด 
 อ่ืน ................................................... (ระบุ)  ไม่เคยแจง้ 
 

7. ท่านแจ้งปัญหาของชุมชน ผ่านทาง  
 แจง้เทศบาล ผา่นทางผูน้ าชุมชน  แจง้ผา่นเทศบาล ผา่นทางกรรมการชุมชน 
 แจง้เทศบาลดว้ยตนเอง  ไม่เคยแจง้ (โปรดตอบค าถามขอ้ 9) 
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8. หากท่าน “ไม่เคยแจ้ง” ปัญหาของชุมชน ท่านคิดว่าเป็นเพราะ 

 (กรณ ีท่าน “เคยแจ้ง” ปัญหาของชุมชน ไม่ต้องตอบค าถามข้อน้ี) 

 คิดวา่ เทศบาลควรรู้ปัญหาเอง 
 
9.  เมื่อท่านแจ้งปัญหาของชุมชนแล้ว  มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 แกไ้ขทนัที ภายใน 1-3 วนั  แกไ้ขภายใน 1 อาทิตย ์
 ไม่ไดรั้บการแกไ้ข  ไม่ทราบ ไม่ไดติ้ดตามการแกไ้ข 
 อ่ืน .................................... (ระบุ) 

 
10.  ปัญหาประเภทใด ทีท่่านและชุมชนสามารถแก้ไขกันดองได้ 

 การรักษาความสะอาด เช่น ขยะ  ถนนช ารุด 
 ไฟส่องสวา่งเสีย หรือไม่เพียงพอ  ท่อประปา 
 หญา้หรือตน้ไมร้ก, ลม้, ตาย, กีดขวาง  อ่ืน .................................... (ระบุ) 
 ไม่มี ปัญหาตอ้งถูกแกไ้ขปัญหาจากเทศบาลท่านั้น 

 
11.  ท่านต้องการให้ชุมชนมีความสะอาด หรือไม่   

 ตอ้งการ  เฉย ๆ                    ไม่ตอ้งการ 
 

12.  หากท่านพบ ผู้อื่นก าลงัทิง้ขยะไม่ถูกที ่ท่านจะ 
 บอกใหเ้ขาทิ้งลงถงัขยะ  ท่านหยบิขยะช้ินนั้น ทิ้งลงถงัขยะเอง 
 เฉย ๆ ไม่ท าอะไร  ทิ้งขยะของท่านลงถงัขยะเป็นแบบอยา่ง 
 อ่ืน ....................................  

 
13.  ท่านทราบว่า   ชุมชนของท่านมีปัญหาด้านยาเสพติด 
 ทราบ     ไม่ทราบ    ไม่แน่ใจ 
 
 

 ไม่ทราบวธีิการแจง้ 
 ไม่ใช่ทรัพยสิ์นของตนเองโดยตรง  จึงไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ 
 คิดวา่ คนอ่ืนจะแจง้ 
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14.  ท่านมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร 
  หลีกเล่ียงปัญหา   ดูแลลูกหลาน ครอบครัว 
  สอดส่องดูแลชุมชน   แจง้เบาะแสกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
  ไม่ทราบปัญหา 

 
15.  โครงการ หรือกจิกรรม ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ เกดิจากภาคส่วนใด 

 เทศบาลเสนอ 
 ชุมชนเสนอ       ไม่ทราบ  

 
16.  โครงการ หรือกจิกรรมจากข้อ 15  ตรงกบัความต้องการของท่านเพยีงใด 

(โปรดให้ค่าคะแนน  0 – 10 โดยใส่เคร่ืองหมาย  หรือเฉยๆ หรือไม่ทราบ)   
0 หมายถึง ไม่ตรงตามความต้องการ, 10 หมายถึง ตรงตามความต้องการ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
 เฉยๆ    ไม่ทราบ 

 
17.  ท่านเข้าร่วมโครงการหรือกจิกรรม ทีจั่ดโดยเทศบาล เพราะเหตุผลใด 

 ท่าน “สมคัรใจ” เขา้ร่วมเอง 
 ท่าน “ถูกบงัคบั” จากผูน้ าหรือกรรมการชุมชนให้เขา้ร่วม 
 ท่าน “ไดรั้บมอบหมาย” จากผูน้ าหรือกรรมการชุมชนใหเ้ขา้ร่วม 
 ท่าน “ถูกขอร้อง” จากผูน้ าชุมชนหรือกรรมการชุมชนใหเ้ขา้ร่วม 
 เทศบาลมีของแจก 
 อ่ืนๆ ................................................................... 
 ไม่เคยเขา้ร่วมโครงการหรือกิจกรรม 

 
18.  เมื่อท่านเกดิ “ข้อสงสัย” ในการบริหารงานของเทศบาล ท่านท าอย่างไร 
 พดูคุยกบัเพื่อนบา้นหรือกลุ่มเพื่อน   สอบถามกบัผูน้ าชุมชนเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม 
 สอบถามกบัเทศบาลเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม    ไม่เคยเกิดขอ้สงสัย ไม่ค่อยไดติ้ดตาม 
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19.  เทศบาล เปิดโอกาสให้ท่านสามารถ “ตรวจสอบการท างาน” ได้เพยีงใด 

(โปรดให้ค่าคะแนน  0 – 10 โดยใส่เคร่ืองหมาย  หรือเฉยๆ หรือไม่ทราบ)   
0 หมายถึง ไม่เปิดโอกาสเลย, 10 หมายถึง เปิดโอกาสมากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

 
 เฉยๆ    ไม่ทราบ 

ท่าน ตรวจสอบการท างาน ของเทศบาล ดว้ยวธีิใด ................................................. 
                                                                                                 ไม่ทราบ/ตอบไม่ได ้
 

20.  เมื่อท่านต้องติดต่อกบัเทศบาล  ท่านมีความรู้สึกอย่างไรต่อ พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ 

 (โปรดให้ค่าคะแนน 0 – 10  โดยใส่เคร่ืองหมาย  )   
 0 หมายถึง ไม่ส าคัญ, 10 หมายถึง ส าคัญมากทีสุ่ด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
พนกังานเทศบาล “เป็นกนัเอง”             
พนกังานเทศบาลใหบ้ริการท่าน
และผูอ่ื้นอยา่งเสมอภาค 

           

ท่านรู้สึก “กลวั” พนกังานเทศบาล            
ท่านตอ้งพินอบพิเทา (อ่อนนอ้ม 
เขา้หา) 

           

เฉยๆ             
 
21.  ไม่ว่า “ผู้น าคนใด จะเข้ามาบริหารเทศบาล”  ท่านกม็ั่นใจว่า การบริหารของเทศบาลจะประสบ 

      ผลส าเร็จ   (โปรดให้ค่าคะแนน  0 – 10 โดยใส่เคร่ืองหมาย  หรือเฉยๆ หรือไม่ทราบ)   
 

0 หมายถึง ไม่เปิดโอกาสเลย, 10 หมายถึง เปิดโอกาสมากที่สุด 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           
 

 เฉยๆ    ไม่ทราบ 
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ส่วนที ่ 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 
1.  ท่านคิดว่า  มีปัญหาหรืออุปสรรคใด  ทีท่ าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาลน้อย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2.  ท่านคิดว่า  มีปัจจัยใด ทีจ่ะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเทศบาลมากขึน้ 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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