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การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในประเด็น “ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผล
ของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง 
ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีวัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
เพ่ือศึกษาลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ  และศึกษาประสิทธิผลของ
การทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานของการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบความสัมพันธ์ดังกล่าว
รวมทั้งศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติกับประสิทธิผลของการทำ
หน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

วิธีการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการดำเนินการตามแนวทาง  “การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)” โดยใช้การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนามที่ได้ข้อมูลจากการสังเกต 
(observation) กิจกรรมทางการเมืองในพ้ืนที่ และการสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากข้าราชการภายนอกหน่วยงาน ผู้นำชุมชน และการ
สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview) กับกลุ่มนักการเมือง ผู้บริหาร บุคลากรภายใน
หน่วยงาน และนำข้อมูลมาตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดประเภทของข้อมูล และนำเสนอใน
ลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

จากการศึกษาพบว่า ลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติในพ้ืนที่
กรณีศึกษา คือ ระบบการเมืองท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติ  
โดยสายเลือดของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างคงทนถาวรและ
ทำให้การเมืองท้องถิ่นมีโครงสร้างอำนาจในลักษณะทฤษฎีชนชั้นนำ อำนาจอันเกิดจากสิทธิอำนาจตาม
ประเพณีดั้งเดิม ประกอบกับอำนาจจากบารมี นำสู่อำนาจในทางกฎหมาย อยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่อยู่
เหนือของยอดพีระมิดระบบการเมือง ภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าและวัฒนธรรมการเมือง
ท้องถิ่นแบบปรึกษาหารือของคนในพ้ืนที่ 
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ในด้านประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ใช้วิธีการประเมิน
ประสิทธิผลด้วยวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม  (The Competing - Values Approach) โดยองค์กร
ปกครองท้องถิ่นกรณีศึกษามีจุดเด่นอยู่ที่ความมีเสถียรภาพทางการเมือง จึงให้ความสำคัญกับค่านิยมใน
มิติของการควบคุม (Control) ซึ่งมุ่งเน้นเสถียรภาพขององค์กรเป็นค่านิยมสำคัญในการประเมิน
ประสิทธิผลโดยมิติการควบคุม (Control) สามารถแยกเกณฑ์การประเมินได้อีก 2 ด้านสำคัญ คือ หนึ่ง 
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) มีการควบคุมและรวม
อำนาจ (2) ลักษณะงานที่เป็นกิจวัตรและเป็นทางการ (3) ความมีเสถียรภาพทั้งทางการบริหารและ
เสถียรภาพทางการเมือง และ (4) สามารถทำนายผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ และสอง คือ ด้านเป้าหมายเชิง
เหตุผล (Rational Goal) ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) เป็นองค์การที่มุ่งเน้นที่งาน (2) มีเป้าหมาย
ชัดเจน (3) มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องการลดระยะเวลาการทำงาน และ (4) มีศักยภาพ เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก 

นอกจากนั้น ยังพบความเกี่ยวข้องของระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของ
การทำหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งมีความเกี่ ยวข้องใน  2 ด้าน  6 ปัจจัย  คือ  หนึ่ ง 
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) มีผลต่อการควบคุมและรวมอำนาจ
ภายในองค์การ (2) มีโดยตรงต่อเสถียรภาพขององค์การ และ (3) เอ้ืออำนวยต่อการทำนายผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การ และสอง ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) ส่งเสริม
ให้องค์การมีแนวนโยบาย และเป้าหมายที่ชัดเจน (2) มีส่วนช่วยให้การทำหน้าที่มีประสิทธิภาพ และ (3) 
ช่วยเพิ่มศักยภาพขององค์การ 
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The research deliberated on “Nepotism in patronage system and the 

effectiveness of local administrative organizations by the case study of those are in 

Muang district of Nakhon Ratchasima province.” It aims to study on local politic under 

nepotism patronage system which replicates to the work effectiveness of the 

organizations. 

The approach implemented under the conformations of “Qualitative Research” 

with text studies and the “Observation” for data from political activities in the area and 

the interview. The interview was completed in 2 conducts which are from the “in-

depth interview” from external government officers and community leaders and the 

“informal interview” with politicians, directors and internal government officers. Then, 

all minutes were authenticated, examined, analyzed, categorized and presented as a 

“descriptive research”. 

The study initiates that the politic lies under Nepotism in patronage system 
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concur to the local politic system that transmits to patronage system of family and 

relatives through the descendants of those local politicians. This relation remains 

invariably and reproduces to create local politic system. This system includes the 

power structures under “Elite Regime” where the power was shaped from traditions 

composing with the influential power which also has led to the lawful power of this 

group whom considered as the top of political pyramid. This power grows under the 

subject political culture and local deliberative political culture. 

The effectiveness of those local administrative organizations was dignified with 

“The Competing – Values Approach” to be implemented to those organizations with 

political stability. Therefore, these organizations emphasize the control value which 

generates the organizational stability as an outcome. The aspect of controls are divided 

by “Internal Process” which are composed of 4 factors, including (1) control and 

centralization of power, (2) usual routine and official works, (3) political and 

administrative stability and (4) predicable work’s outcomes and “Rational Goals” which 

also comes with 4 factors including (1) work-based focus organization, (2) solid target, 

(3) Efficiency on working hours and (4) potential organization from external and internal 

factors. 

Furthermore, it was also found that the nepotism in patronage system and the 

local administrative organization’s effectiveness concludes as 2 measures with 6 

factors. First is internal process which includes 3 factors of (1) the influences of power 
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control and centralization, (2) organization’s stability and (3) the effortlessness of 

organization’s implementation. Second is the rational goal which embrace 3 factors of 

(1) create solid policy and objective, (2) create effective work and (3) increase 

organization’s proficiency. 
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ความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นั้น มีหลากหลายปัจจัยที่คอยเกื้อหนุนและผลักดันให้
การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้มีโอกาสนำมาเรียบเรียงเป็นตัวอักษรลงในเล่มวิทยานิพนธ์
ที่มีชื่อของผู้วิจัยปรากฏอยู่ด้านหน้า นับเป็นความภาคภูมิใจที่สำคัญของชีวิตผู้แสวงหาความรู้ 

ผู้วิจัยขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ที่ให้เกียรติรับเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอบพระคุณสำหรับคำชี้แนะ แนวทางการศึกษา แนวความคิดต่าง ๆ ขอบพระคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส ผู้เป็นแรงผลักดันให้เริ่มหาประเด็นที่สนใจและตั้งเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ในการเรียนการสอนวิชาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชย
อำพร อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยานิพนธ์ที่ผลักดัน ขัดเกลา และชี้แนะจนสามารถเริ่มต้นการศึกษาวิจัยได้
อย่างรวดเร็ว ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ สำหรับแนวความคิดและแรงผลักดัน
สำคัญ รวมทั้งประสบการณ์การทำงานขณะที่กำลังเรียนอยู่ ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ 
สามัคคีธรรม อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ อาจารย์ผู้สอนที่ได้มอบแนวความคิดอย่าง
หลากหลาย ซึ่งได้นำมาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  และต้องขอบพระคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ที่ให้เกียรติเป็นประธานการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตน
ดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการ ที่ให้ข้อชี้แนะและปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และที่
สำคัญต้องขอบพระคุณคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ที่ให้
โอกาสและมอบทุนการศึกษาของข้าพเจ้าจนจบหลักสูตร และขอบพระคุณเจ้าหน้าที่คณะทุกท่านที่ให้
ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ โดยเฉพาะคุณจินตนาพร วิชัยดิษฐ์ ที่ช่วยเหลือเสมอมา 

ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณครอบครัวที่ให้กำลังใจและส่งเสริมด้านการศึกษาของ
ข้าพเจ้าเสมอมา ขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่นการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนารุ่นที่  6 ที่อยู่ร่วมกันมา 
ขอบคุณความช่วยเหลือจากรุ่นพี่คณะพัฒนาสังคมฯ ขอบคุณเพ่ือนๆ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่สนับสนุน
และช่วยเหลือ และที่สำคัญ ต้องขอบคุณในความอดทนและมุมานะของตนเองที่ก้าวเดินมาจนถึงวันที่
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บทท่ี 1  
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 การเมืองการปกครองของประเทศไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานกว่า 7 ศตวรรษ โดยเริ่ม
จากอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูก หรือพ่อขุนอุปถัมภ์ อันเป็นระบอบการ
ปกครองที่อาณาประชาราษฎร์มีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ ในลักษณะที่เจ้าผู้ปกครองมีหน้าที่
ดูแลทุกข์สุขของประชาชนด้วยพระองค์เอง ต่อมาในอาณาจักรอยุธยา ระบอบการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูกเปลี่ยนไปเป็นการปกครองในระบอบที่มีพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพ ซึ่งการ
ปกครองในลักษณะนี้ได้สถาปนาระบบศักดินาขึ้น กล่าวคือ อำนาจสูงสุดอยู่ที่พระมหากษัตริย์ และ
มอบอำนาจในการบริหารงานให้กับขุนนาง ซึ่งมีลำดับชั้นตามยศศักดิ์และฐานันดร ขุนนางต่ำศักดิ์
จำเป็นจะต้องขึ้นสังกัดกับขุนนางชั้นสูง ในขณะที่ขุนนางชั้นสูงสามารถมีจำนวนที่ดินที่สามารถถือ
ครองได้ และจำนวนไพร่ในสังกัดได้มากกว่า ระบอบการปกครองในลักษณะนี้ถูกใช้เรื่อยมาจนถึงต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่ในลักษณะสำคัญยังคงเดิม จวบจนปี พ.ศ.2435 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองจากเดิมเปลี่ ยนเป็นระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และยกเลิกระบบไพร่-ทาส แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าขุนมูลนายกับผู้อยู่ใต้
การปกครองยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในปี พ.ศ.2475 เกิดการปฏิวัติสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชน แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าประเทศไทย
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากว่า 80 ปี ระยะเวลากว่าครึ่งหนึ่งถูกปกครองโดยทหาร และอีก
ครึ่งหนึ่งถูกปกครองโดยชนชั้นสูง โดยเฉพาะนายทุน (ลิขิต ธีรเวคิน , 2550) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทหาร  
ชนชั้นสูง หรือนายทุน ก็ยังคงลักษณะของความเป็นผู้ที่มีสถานะสูงที่ปกครองผู้ที่มีสถานะต่ำกว่า
เช่นเดียวกันกับรูปแบบการเมืองการปกครองที่ผ่านมาในอดีต 

การปกครองของไทย ตั้งแต่ยังเป็นรัฐโบราณในสมัยอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา  
และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเปลี่ยนแปลงสู่ รัฐสมัยใหม่ ในช่วงที่ปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน พบว่าโครงสร้างรัฐของไทย 
ประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัว อันมีลักษณะแบบไพร่นบน้อมต่อเจ้าขุนมูลนาย หรือผู้อุปถัมภ์
ต้องปกป้องดูแลผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ มีความเกี่ยวโยงกันอย่างสลับซับซ้อน
และฝังรากลึกอยู่ภายในระบบราชการ ซึ่งโครงสร้างและความคิดของการกำหนดความเป็นใหญ่ โดย
ใช้สถานภาพทางสังคมยังคงอยู่และยากที่จะลบล้างได้ (คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2557) 
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การยึดถือสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจกำหนดตำแหน่งแห่งที่ของคนในสังคม เป็น
พ้ืนฐานของระบบอุปถัมภ์ ซึ่ งเป็นระบบความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการอุปถัมภ์  
(Patronage) นั่นคือ กระบวนการแลกเปลี่ยน (Reciprocity) ของคนสองฝ่ายที่มีสถานะไม่เท่าเทียม
กัน อาจดำเนินไปด้วยข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับซึ่งกันและกัน โดยกำหนดกรอบกติกาที่ว่า  
ผู้ที่มีสถานะสูงกว่า มีความร่ำรวยและเข้มแข็ง ต้องเอ้ือเฟ้ือต่อผู้ที่มีสถานะต่ำกว่า ยากจน และอ่อนแอ 
เกิดเป็นผู้อุปถัมภ์ (Patron) และผู้รับความอุปถัมภ์ (Client) ซึ่งนักวิชาการและสื่อมวลชนหลายฝ่ายมี
ความเห็นว่า ระบบอุปถัมภ์ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และยังเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาทางการเมือง โดยเฉพาะในชนบท ทั้งในเรื่องผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นใช้บริวารทำงานให้ หรือใช้
เงินในการเลือกตั้ง รวมไปถึงการใช้ความรุนแรงเพ่ือเข้าสู่อำนาจ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม (อภิชาติ 
สถิตนิรามัย และคณะ, 2556) อีกทั้งระบบอุปถัมภ์ ยังเป็นระบบที่ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเจ้าพ่อ 
หรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ให้มีอำนาจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยการใช้
ฐานทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างอิทธิพลเหนือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ืออาศัยกลไกของรัฐเป็น
ประโยชน์กับธุรกิจของตน ทั้งในทางที่ถูกและผิดกฎหมาย หรือใช้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เพ่ือก้าว 
เข้าสู่ตำแหน่งทางเมือง (สมบัติ จันทรวงศ์, 2535)  

นักวิชาการ สื่อมวลชน หรือแม้แต่ประชาชนโดยส่วนมาก มักมองระบบอุปถัมภ์ในเชิงลบ 
อาทิ ระบบอุปถัมภ์ก่อให้เกิดการเล่นพรรคเล่นพวก นำสู่การทุจริตคิดมิชอบขึ้นในวงราชการ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น (ปิยนาถ บุนนาค , 2532) 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความสัมพันธ์ของคนในสังคมการเมืองหนึ่งๆ มีความสลับซับซ้อนอย่างมาก 
ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ในแนวตั้งเพียงอย่างเดียว มีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลาในหลากหลาย
รูปแบบความสัมพันธ์ ซึ่งความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก คือ ความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ อันถือว่าเป็นความสัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานของสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการเกื้อหนุนเกื้อกูลกันทั้งใน
ด้านการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ การให้ความอบอุ่น และการปกป้องช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว 
(สนิท สมัครการ, 2545) ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งสองนี้อาจไม่ได้เป็นไปในทางลบเสมอไป ในบางเงื่อนไข
สถานการณ์ หรือบางพ้ืนที่อาจพบว่าระบบอุปถัมภ์โดยเฉพาะความเกื้อกูลกันของเครือญาติ ได้สร้าง
ผลดีต่อการพัฒนาได้ ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักท่ีสนใจศึกษา 

สภาวะทางการเมืองของพ้ืนที่บางแห่ง มีผู้นำทางการเมืองที่เป็นเครือญาติกัน ทั้งในการเมือง
ระดับท้องถิ่นระดับตำบล การเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัด และการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในการปกครอง  
ส่วนภูมิภาค แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ ใช้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ของเครือญาติเข้ามามีส่วน ในการ
บริหารงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดบริการสาธารณะ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
อย่างมีประสิทธิผล จากการสังเกตหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ เทศบาล
แห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
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นายกเทศมนตรีมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (เป็นพ่ี-น้อง โดยสายเลือด) กับสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ในเขตพ้ืนที่ของตำบล และกำนันตำบล แต่ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน 
ในระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิผลอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ 
จึงเกิดคำถามที่น่าสนใจว่า ผลดีของระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติที่เกิดข้ึนนี้ เกิดขึ้นด้วยวิธีการ
ใด และภายใต้เงื่อนไขใด จึงก่อให้เกิดผลดังกล่าว 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้เลือก เทศบาลแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมาเป็นพ้ืนที่วิจัยครั้งนี้ โดยมุ่งศึกษาปฏิสัมพันธ์ของการเมืองในระบบเครือญาติกับการ
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล เพื่อเป็นการนำเสนอถึงแนวทางและวิธีการที่จะ
ใช้ระบบเครือญาติในเชิงอุปถัมภ์ได้อย่างเหมาะสม และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ เพราะการขจัดระบบความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ออกจากสังคมคงเป็นไปได้ยากหรือ
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

1.2  คำถามวิจัย 
 ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ (Nepotism in Patronage System) มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร และในมิติใดบ้าง  

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของ
การเมืองท้องถิ่นท่ีมีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างระบบอุปถัมภ์ ในคติ เห็นแก่เครือญาติกับ
ประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.4 ขอบเขตในการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ได้เลือกพ้ืนที่ในการศึกษา โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) คือ 
พ้ืนที่เทศบาลแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะของการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติตรงตามที่สนใจที่จะศึกษา 
กล่าวคือ ผู้บริหารของเทศบาล มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ส.อบจ.) และกำนันในท้องที่ตำบล ในลักษณะพ่ีน้องร่วมสายโลหิตกัน ซึ่งทั้งสามตำแหน่ง
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนอย่างต่อเนื่องหลายสมัย ประกอบกับเทศบาลนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่มี
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ประสิทธิผลในการทำหน้าที่ ดังนั้นพ้ืนที่นี้จึงเป็นกรณีศึกษาที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาวิจัยเพ่ือหา
คำตอบตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ  

และประสิทธิผลของการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทที่มีการเมืองลักษณะดังกล่าว  

โดยมุ่งพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ์ของการใช้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติของผู้บริหาร

ท้องถิ่น กับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะใด 

ดำเนินไปอย่างไร และในมิติใดบ้าง  

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาข้อมูลโดยเริ่มจากการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดตั้งเป็น

เทศบาล ในปี พ.ศ.2554 จนถึง พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นการศึกษาการเมืองท้องถิ่นและประสิทธิผล  

ของการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้

รวมทั้งสิ้น 6 เดือน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล และการเขียนรายงาน จนแล้วเสร็จทุก

กระบวนการในการศึกษาวิจัย 

1.4.4 ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มประชากรที่ เลือกเพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูล คือ ผู้บริหารท้องถิ่นที่มี ความสัมพันธ์ 

ทางเครือญาติ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ข้าราชการหรือ

พนักงานหน่วยงานในท้องที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.5 ประโยชน์ของการวิจัย 
 1.5.1 ทำให้ทราบถึงลักษณะการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประสาน  

ความร่วมมือของผู้นำทางการเมืองในการบริหารงานผ่านความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือ

ญาติ รวมถึงสามารถทราบถึงผลทั้งในทางบวกและทางลบของระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ 

 1.5.2 ทำให้ทราบถึงประสิทธิผล หรือข้อบกพร่องของการจัดการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภายใต้การเมืองที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ 

  1.5.3 สามารถใช้เแนวคิดที่ได้จากการวิจัย มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินงาน
พัฒนาการปกครองท้องถิ่นที่เข้าใจและเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากคุณค่าและวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ใน  
ระบบการเมืองท้องถิ่น อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ (Capacity) ในการพัฒนาให้กับชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม 



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ 
ในคติเห็นแก่เครือญาติ และศึกษาประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บน
พ้ืนฐานของการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติของผู้บริหาร ดังนั้นการทำความ
เข้าใจประเด็นศึกษาอย่างถูกต้อง จึงได้รวบรวม บูรณาการ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการศึกษาระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผล
ของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับระบบครอบครัวและเครือญาติ (Family and Kinship System) 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับคติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการเมืองท้องถิ่น (Local Politics) 

 2.5 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effectiveness) 

 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถอธิบาย
รูปแบบวิธีคิด และแนวคิด ทฤษฎีที่สนับสนุนการศึกษาในประเด็นนี้ ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิด เกี่ ยวกับระบบครอบครัวและเครือญ าติ  (Family and Kinship 
System) 

 การทำความเข้าใจระบบสังคมหนึ่งๆ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมของคนในสังคม จำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจการจัดระเบียบสังคมขั้นพ้ืนฐาน
สุดของสังคมก่อน นั่นคือ ระบบครอบครัวและเครือญาติ ซึ่งมีอยู่ในทุกสังคมตั้งแต่มนุษย์กำเนิดมา
จนถึงปัจจุบัน และยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเพราะอย่างน้อยที่สุดมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาก็ย่อมมีพ่อและแม่ 
ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของครอบครัวและเครือญาติ 
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2.1.1 ความหมายของระบบครอบครัวและเครือญาติ  (Family and Kinship 
System) 
จุดเริ่มต้นของระบบครอบครัวและเครือญาติในทุกสังคมล้วนมีจุดพ้ืนฐาน ใน

พจนานุกรมฉบับราชบันฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของคำว่า ครอบครัว คือ สถาบันพ้ืนฐาน
ของสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยา รวมถึงลูกด้วย หากจะขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ครอบครัว 
(The Family) นั้น หมายถึง หน่วยพ้ืนฐานที่สุดของสังคม ซึ่ งเป็นหน่วยที่ ให้กำเนิด เลี้ ยงดู   
และอบรมสั่ งสอนสมาชิกของผู้ อ่อนวัยครอบครั ว  โดยปกติ แล้ วครอบครัวจะประกอบ 
ไปด้วยพ่อ แม่ และลูก ๆ หรืออาจจะมีสมาชิกในครอบครัวรุ่นอ่ืน ๆ อีก และอาจนับรวมถึง  
สมาชิกที่เกิดจากการแต่งงานเข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัว (สนิท สมัครการ , 2528: 198 - 199)  
เมื่อพิจารณาดูแล้ว พบว่า ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบเครือญาติ  

 เครือญาติ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบันฑิตยสถาน (2554) ระบุไว้ว่า ญาติ คือ คน
ในวงศ์วานที่ยังรับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่ ซึ่งเป็นระบบที่ ใหญ่กว่าครอบครัว  
เพราะคำว่าญาติ (Kins) หมายถึง บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับตัวเรา แต่ไม่ใช่เพ่ือน แม้ว่าความเป็นญาติ
และความเป็นเพ่ือนจะมีมิติหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันบ้าง เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ความคาดหวัง  
ที่มีต่อญาติจะสูงกว่า โดยเฉพาะญาติสนิท ซึ่งเครือญาตินั้นได้นับรวมบุคคลที่มีความสัมพันธ์  
ทางสายเลือด การแต่งงาน และบุคคลอ่ืนที่นับเป็นญาติ ถือว่าเป็นสมาชิกของระบบเครือญาติ (สนิท 
สมัครการ, 2528: 199) 

 ดังนั้น ระบบครอบครัวและเครือญาติ (Family and Kinship System) จึงหมายถึง 
ระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยสายเลือด หรือการแต่งงาน  
และนับรวมถึงการนับญาติกับบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติด้วย ซึ่งการจัดระเบียบของระบบนี้ เกิดขึ้น 
โดยกระบวนการทางวัฒนธรรม เพราะในแต่ละสังคมการจัดระบบครอบครัวและเครือญาติ  
ในการกำหนดบทบาท หน้าที่ และแนวทางในการปฏิบัติตนต่อกันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
ตามวัฒนธรรมที่ยึดถือ แต่มิได้บ่งบอกว่าสังคมใดด้อยหรือดีกว่าสังคมใด เหตุเพราะระบบครอบครัว
และเครือญาติในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการสรรค์สร้างทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับบริบทแวดล้อม  
 สภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้ง สภาพเศรษฐกิจและความซับซ้อนของแต่ละสังคม (ศิราพร ฐิตะฐาน , 
2532: 223 - 225) 

2.1.2 รูปแบบของครอบครัวและเครือญาติ 
 (1) รูปแบบของครอบครัว 

นักวิชาการทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้สำรวจรูปแบบ (Type)  
ของครอบครัวมนุษย์ในสังคมทั่วโลก พบว่ารูปแบบครอบครัวของมนุษย์นั้น แบ่งแยกออกเป็นแบบ
ใหญ่ๆ ได้ 4 แบบ (สนิท สมัครการ, 2545: 4 - 7) ดังนี้ 
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 (1.1) ครอบครัวเนื้อแท้ หรือ ครอบครัวพ้ืนฐาน (Nuclear or Elementary 
Family) ซึ่ งเป็นรูปแบบรากฐานของครอบครัวแบบ อ่ืน ๆ โดยปกติแล้ วครอบครัวแบบนี้  
จะประกอบไปด้วย พ่อ แม่ และลูกๆ เท่านั้น แต่ในบางสังคมอาจจะมีบิดามารดาของฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งเข้ามาอยู่ด้วย หรืออาจจะมีญาติที่มิได้แต่งงานมาอาศัยอยู่ ด้วย แต่อำนาจในการตัดสินใจ
ทั้งหมดอยู่ที่พ่อแม่ผู้เป็นเจ้าของบ้าน 

 (1.2) ครอบครัวขยาย หรือ ครอบครัวร่วม (Extended of Joint Family) คือ 
ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยครอบครัวเนื้อแท้ตั้งแต่สองครอบครัวขึ้นไปประกอบรวมข้ึนเป็นครอบครัว
ใหม่ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก และเมื่อลูกเติบโตแต่งงานแล้วเข้ามาอยู่รวมเป็นครอบครัว
เดียวกัน ซึ่งโดยธรรมเนียมแล้วครอบครัวในลักษณะนี้เมื่อแต่งงานแล้วจะไม่แยกครอบครัวออกไป 
อำนาจการตัดสินใจภายในครอบครัวขยายอยู่ที่ผู้อาวุโสในครอบครัว ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
วัฒนธรรมการนับญาติฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง ด้วยลักษณะเฉพาะของครอบครัวขยายที่ไม่นิยมแยก
ครอบครัวจึงทำให้ครอบครัวรูปแบบนี้มีอายุยืนยาวกว่าแบบอื่น 

 (1.3) ครอบครัวซ้อน (Composite or Compound Family) ครอบครัวใน
ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในสังคมที่มีวัฒนธรรมอนุญาตให้ชายมีภรรยาหรือหญิงมีสามีได้มากกว่า 1 คน 
และนำภรรยาหรือสามีคนที่ 2 ขึ้นไปเข้ามาอยู่ร่วมกันในครอบครัวที่มีภรรยาหรือสามีและบุตรอยู่แล้ว 
จึงเกิดเป็นครอบครัวซ้อนขึ้น ซึ่งในสังคมโลกพบว่าครอบครัวซ้อนโดยส่วนมากจะพบในกรณีที่
วัฒนธรรมอนุญาตให้ชายมีภรรยาได้มากกว่า 1 คน เสียมากกว่า ข้อแตกต่างจากครอบครัวขยายคือ 
ครอบครัวซ้อนมิได้เกิดจากครอบครัวเนื้อแท้ 2 ครอบครัวขึ้นไป และเมื่อหัวหน้าครอบครัว (ผู้ที่มี
ภรรยาหรือสามีหลายคน) เสียชีวิตลง สมาชิกในครอบครัวมีแนวโน้มที่จะแยกครอบครัวไป 

 (1.4) ครอบครัวสาระ (Essential Family) เป็นครอบครัวที่ผู้นำครอบครัวมิได้
อาศัยร่วมอยู่ด้วย อาจจะต้องไปทำงานในที่ห่างไกลออกไป ซึ่งทำให้แกนกลางของครอบครัว  
เป็นแม่ อำนาจในการตัดสินใจ ความผูกพัน และความสำคัญของผู้เป็นแม่จะสูงเทียบเท่าหัวหน้า
ครอบครัว ในประเทศไทยมักพบในแถบชนบทที่ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องไปทำงานต่างประเทศ หรือ
เมืองหลวง  

(2) รูปแบบของความเป็นญาติ (การนับญาติ) 
 ระบบเครือญาติ แบ่งความเป็นญาติ หรือ การนับถือญาติในสังคมมนุษย์ 

สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ (สนิท สมัครการ, 2533: 10) ดังนี้ 
 (2.1) ระบบญาติสายเดี่ยว (Unilinear Kinship) คือ ระบบเครือญาติที่ ให้

ความสำคัญกับการนับญาติหรือการมีความสัมพันธ์ฉันท์ญาติฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งเท่านั้น โดยญาติอีกฝ่ายหนึ่งแทบจะไม่มีบทบาทหน้าที่ใด ๆ ที่จะพึงปฏิบัติต่อกัน ซึ่งรูปแบบนี้แบ่ง
ออกเป็นรูปแบบย่อยได้อีก 2 รูปแบบ คือ หนึ่ง การนับญาติสายบิดา (Patrilinear) ซึ่งกำหนดให้ญาติ
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ฝ่ายชายมีความสำคัญ มีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ในครอบครัวและหมู่เครือญาติ อาทิ ทรัพย์สิน  
การตัดสินใจต่าง ๆ และเรื่องที่เกี่ยวกับลูก การนับถือญาติในลักษณะนี้จะพบได้ในเอเชียและแอฟริกา 
เช่น จีน อินเดีย และกลุ่มอาหรับ เป็นต้น (สนิท สมัครการ , 2545: 7) และสอง การนับญาติสาย
มารดา (Matrilinear) ซึ่งมีลักษณะในทางตรงกันข้ามกับการนับญาติสายบิดา กล่าวคือ ญาติสายพ่อ
แทบจะไม่มีบทบาทในครอบครัวและเครือญาติเลย อำนาจการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ญาติฝ่ายแม่  
ซึ่งรูปแบบการนับญาติฝ่ายแม่นั้นแทบจะไม่ปรากฏให้เห็น มักจะอยู่ในสังคมระดับเผ่าพันธุ์บางสังคม
เท่านั้น ในสังคมที่มีระบบญาติสายเดี่ยว มักพบกลุ่มญาติที่มีกลุ่มใหญ่กว่าครอบครัว นั่นคือ  
กลุ่มสังขญาติ (Clan) ซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุ่มญาติที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษคนเดียวหรือ 
กลุ่มเดียวกัน ซึ่งอาจบ่งบอกด้วยสัญลักษณ์หรือนามสกุลเดียวกัน เช่น การใช้แซ่ของชาวจีน ซึ่งกลุ่ม
สังขญาติจะปรากฎอยู่ในระบบการนับญาติฝ่ายเดียวแต่เพียงเท่านั้น (สนิท สมัครการ, 2545: 9 - 12) 
ซึ่งโดยส่วนมากครอบครัวในระบบญาติสายเดี่ยวมักจะเป็นครอบครัวขยาย 

 (2.2) ระบบญาติสายคู่ (Bilateral Kinship) เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับญาติ
ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอย่างเท่าเทียมกันหรือแทบจะเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องของการตัดสินใจ 
อำนาจ การได้รับความนับถือ สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งการจัดระบบญาติในลักษณะนี้พบได้โดยทั่วไป
ทั้งในยุโรป อเมริกา และประเทศไทยเองก็มีระบบการนับถือญาติสองฝ่ายด้วยเช่นกัน ดังนั้นในสังคมที่
นับถือญาติสองฝ่ายเครือญาติจะมีความใกล้ชิดกันทั้งสองฝ่าย และรูปแบบครอบครัวที่พบในระบบการ
นับญาติสายคู่มักจะเป็นครอบครัวเนื้อแท้ 

(3) ประเภทของญาติในสังคมไทย 
 สังคมไทยมีลักษณะของครอบครัวโดยส่วนมากเป็นครอบครัวเดี่ยว ที่อยู่ใน

ระบบญาติสายคู่ ซึ่งญาติทั้งฝั่งพ่อและแม่มีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกัน อาจต่างในเรื่องการให้
ความสำคัญที่แตกต่างกันบ้างตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หากเราจะแบ่งญาติในสังคมไทย สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท (สนิท สมัครการ, 2528: 219 - 222) คือ  

 (3.1) ญาติโดยสายเลือด (Consanguineal Kins) หมายถึง กลุ่มเครือญาติที่
เกิดจากการสืบสายโลหิตร่วมกัน ซึ่งได้แก่ พ่อ แม่ ลูกๆ พี่น้องร่วมท้องเดียวกัน หรือพ่ีน้องต่างพ่อหรือ
แม่ และยังนับรวมไปถึงลำดับญาติทางดิ่ง (Vertical) ขึ้นไป และลงมา เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน 
เหลน และโหลน เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปมักจะลำดับญาติของตนเองได้ขึ้นลงจากตนเองประมาณ 3 ชั่ว
อายุคน เว้นแต่เป็นตระกูลขุนนาง หรือ ชนชั้นสูงที่จะมีการนับลำดับเครือญาติได้หลายชั่วอายุ 

 (3.2) ญาติโดยการแต่งงาน (Conjugal or Affinal Kins) คือ กลุ่มเครือญาติที่
เกิดหลังจากการแต่งงาน อันได้แก่ ญาติของสามีหรือภรรยา อาทิ พ่อ แม่ พ่ีน้องของคู่สมรสจะกลาย
มาเป็นเครือญาติของเราด้วย 
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 (3.3) ญาติสมมติ หรือ ญาติขยายวงศ์ (Fictive or Extended) คือ การนับเอา
กลุ่มคนที่มิใช่ญาติของตนเอง เข้ามาร่วมเป็นเสมือนญาติโดยสายเลือดของตนเอง อันเกิดจากความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแต่เดิม มีความใกล้ชิดกันในถิ่นที่อยู่อาศัย และเกิดจากความสัมพันธ์อ่ืน ๆ  
อีกหลายประการที่ทำให้เกิดความสนิทชิดเชื้อต่อกัน จนเกิดการนับเป็นเครือญาติกัน และใช้ศัพท์ทาง
เครือญาติเรียกขานกัน เช่น ลูก ๆ จะเรียกเพ่ือนสนิทของพ่อที่นับถือกันเสมือนญาติว่า พ่อ เป็นต้น 
อีกท้ังในกลุ่มเครือญาติสมมตินี้มักสนับสนุนให้ลูกของตนแต่งงานกันเอง ยิ่งเป็นการย้ำความสัมพันธ์ให้
มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากกว่าเดิม 

2.1.3  ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาติ  
  (1) ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูก ๆ 
 รากฐานความสัมพันธ์หลักของพ่อ แม่ และลูก ๆ นั้นคือเรื่อง “บุญคุณ” ที่พ่อแม่มี
ต่อลูก ซึ่งลูกนั้นไม่มีโอกาสเลยที่จะตอบแทนได้ทั้งหมด ซึ่งพ่อ แม่ จะเฝ้าดูและคอยติดตามช่วยเหลือ
ลูกๆ อยู่เสมอ และคาดหวังว่าลูก ๆ ของตนจะเป็นคนดี มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงเพ่ือที่จะ
ตอบแทนตนเองในยามชรา ในขณะที่ลูก ก็คาดหวังว่าพ่อและแม่จะคอยให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ  เรื่อง
อยู่เสมอ ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูก ๆ จึงเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนาน  
ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความคาดหวังในพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายทั้งในการให้ความรัก ความช่วยเหลือ และ
การตอบแทนพระคุณ (สนิท สมัครการ, 2528: 212 - 214)  
 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างญาติ  

แต่ละคนมีการจัดลำดับความสำคัญของญาติแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ย่อยแตกต่างกันไปตามความสนิทชิดใกล้ แบ่งได้ดังนี้  

 (2.1) ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้อง ในที่นี่หมายถึงพ่ีน้องโดยสายโลหิต ถือว่า
เป็นเครือญาติที่มีความสนิทที่สุด ทั้งสายเลือดและการใช้ชีวิตร่วมกัน ความสัมพันธ์จึงเป็นไปในทางท่ีมี
ความรักใคร่กลมเกลียวกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากที่สุด ในสังคมไทยเมื่อพ่อแม่  
ตายไป พ่ีคนโตจะกลายเป็นผู้นำครอบครัว มีสถานะเปรียบเสมือนพ่อและแม่ที่ต้องดูแลน้อง ๆ  
ซึ่งวัฒนธรรมไทยถือเอาความอาวุโสกำหนดความสัมพันธ์ของพ่ีน้องเป็นหลัก ในขณะที่พ่ีน้องต่างพ่อ
หรือแม่อาจมีความไม่ลงรอยกันบ้าง และไม่สนิทสนมกันเท่ากับพ่ีน้องที่มีพ่อแม่คนเดียวกัน แต่ทั้งนี้ก็
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของรุ่นพ่อแม่ด้วย โดยสรุปแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้องร่วมบิดามารดา
เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูก ๆ อาจมี
แตกตางกันไปบ้างในแต่ละครอบครัวขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน 

 (2.2) ความสัมพันธ์ระหว่างญาติ ดังที่กล่าวมาแล้วว่าสังคมไทยนั้นมีระบบการ 
นับญาติสายคู่ที่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีความเท่าเทียมหรือแทบจะเท่าเทียมกัน แต่เรื่องความสนิท
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สนมนั้น เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล แต่ทั้งนี้นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้พยายาม
แบ่งระดับความสำคัญของเครือญาติ (สนิท สมัครการ, 2545: 34 - 39) ได้ดังนี้  

  - ญาติ ลำดับที่ 1 คือ ญาติโดยสายเลือด ผู้เป็นสมาชิกของครอบครัว 
เนื้อแท้ คือ พ่อ แม่ พ่ีน้องร่วมสายโลหิต 

  - ญาติ ลำดับที่ 2 คือ ญาติโดยสายเลือดที่ห่างออกมาจากครอบครัว 
เนื้อแท้ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย หลาน ลูกพ่ีลูกน้อง เป็นต้น รวมทั้งญาติที่เกิดจากการแต่งงาน เช่น เขย
และสะใภ้ และยังรวมไปถึงครอบครัวเนื้อแท้ของเพ่ือนร่วมสาบาน (เพ่ือนรักท่ีสุด) หรือครอบครัวของ
ญาติสมมติที่สนิทที่สุดด้วย 

  - ญาติ ลำดับที่ 3 คือ ญาติโดยสายเลือดที่ห่างออกไปอีก (ในแนวดิ่ง) 
เช่น ทวด เหลน โหลน เป็นต้น รวมถึงพ่ีน้องของเขยและสะใภ้ด้วย 

  - ญาติ ลำดับที่ 4 คือ ญาติสมมติที่มีอัธยาศัยไมตรีต่อกัน  
  - ญาติ ลำดับที่ 5 คือ ญาติสมมติที่อยู่ใกล้ชิดกัน เช่น เพ่ือนบ้าน 
  - ญาติ ลำดับที่ 6 คือ ญาติห่างๆ  
  - ญาติ ลำดับที่ 7 คือ ญาติสมมติที่อยู่ห่างไกลกัน มีการติดต่อ พบปะกัน

เป็นครั้งคราว 
  การแบ่งลำดับความสำคัญของญาติดังกล่าว จะสามารถเห็นได้ชัดเจนใน

ชุมชนชนบทที่มีวัฒนธรรมตั้งบ้านเรือนใกล้เคียงกันในหมู่ญาติโดยสายเลือด ญาติที่เกิดจากการ
แต่งงาน ญาติขยายวงศ์ และย้ำความสัมพันธ์อีกเมื่อลูกของญาติขยายวงศ์มาแต่งงานกัน จึงพบว่า  
บางหมู่บ้านในชนบทนั้น ทั้งหมู่บ้านแทบจะเป็นเครือญาติกันทั้งหมด ดั งที่ชาวบ้านมักพูดว่า  
“ก็เป็นญาติกันทั้งนั้น” (ศิราพร ฐิตะฐาน , 2532: 234 - 235) โดยสรุปแล้ว แม้จะมีการจัดลำดับ
ความสำคัญของญาติไว้ดังที่ได้แสดงข้างต้น แต่ความสัมพันธ์ของญาติไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเสียมากกว่า แต่โดยทั่วไปแล้วอย่างไรคนที่เป็นเครือญาติกันย่อมช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันมากกว่าคนนอกเครือญาติอยู่แล้ว ดังสำนวนที่ว่า “อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้” แต่ในทางปฏิบัติ  
จะช่วยเหลือใครมากกว่าใครย่อมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และ “บุญคุณ” ที่มีต่อกันมา (สนิท สมัครการ, 
2528: 251 - 219) 

2.1.4 หน้าที่ของครอบครัวและเครือญาติ 
หน้าที่สากลของครอบครัว (Universal Functions of Family) ที่ปฏิบัติต่อกันในหมู่สมาชิก

ของครอบครัว มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งสังคมโลก กล่าวโดยง่ายว่า เป็นหน้าที่ที่ครอบครัว  
ในทุกสังคมต้องกระทำ ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงกลุ่มญาติสนิทด้วย (สนิท สมัครการ, 2545: 16 - 17)  
มีอยู่ดังนี้  
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(1) มีหน้าที่ในการให้กำเนิด อันเกิดจากครอบครัวที่แต่งงาน หรืออยู่กินฉันท์สามี
ภรรยา และได้ให้กำเนิดบุตร หากครอบครัวใดไม่มีบุตร มีโอกาสสูงที่ครอบครัวจะสิ้นสุดเมื่อมีฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลง 

(2) มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูเด็กอ่อน พ่อ แม่ ญาติพ่ีน้อง มีหน้าที่ช่วยกันเลี้ยงดูและ
อบรมสั่งสอนให้สมาชิกที่เกิดใหม่นั้นเจริญเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

(3) มีหน้าที่ในการเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ครอบครัวและเครือญาติต้อง
เกื้อหนุน จุนเจือทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อกัน เช่น การประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงดูสมาชิกใน
ครอบครัว การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและทุนต่าง ๆ เป็นต้น 

(4) มีหน้าที่ให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจและปกป้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิก 
ในครอบครัวและเครือญาติ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติที่สมาชิกคนใดมีปัญหา สมาชิกที่ เหลือ  
มีหน้าที่ช่วยเหลือให้พ้นจากภาวะนั้น ๆ ซึ่งหน้าที่ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั้น ถือเป็น
หน้าที่หลักของระบบครอบครัวและเครือญาติ ในลักษณะที่ผู้อาวุโสต้องควรดูและเกื้อกูลผู้ น้อย 
ในขณะที่ ผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังและช่วยเหลือผู้ ใหญ่  ดั งนั้นการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน  
ในหมู่เครือญาติจึงเป็นความสัมพันธ์ที่มีความยืนยาวและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะญาติโดยสายเลือด ไม่ว่า
จะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน (Asymmetrical Relation) ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่เหนือกว่า 
หรือจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างตอบแทนกัน (Reciprocal Relation) แต่ในความเป็นจริงนั้น 
ในระบบเครือญาติจำเป็นจะต้องตอบแทนซึ่งกันและกันเพ่ือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (สนิท สมัครการ, 
2533: 8) 

2.1.5 ระบบครอบครัวและเครือญาติกับการเมืองไทย 
ในประวัติ ศาสตร์การเมืองไทยได้บ่ งบอกถึ งความสำคัญของระบบครอบครัวและ 

เครือญาติ นับตั้งแต่การก่อตั้งกรุงสุโขทัย และการสร้างสัมพันธไมตรีกับรัฐอ่ืน ๆ เพ่ือความมั่นคง ได้ใช้
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วยการแต่งงาน เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์สุโขทัย  
กับราชวงศ์น่าน เป็นต้น รวมถึงการขยายอาณาจักรก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบพ่ีน้องและ 
วงศาคณาญาติ ซึ่งวิธีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ โดยเฉพาะวิธีการแต่งงาน เป็นวิธีในการสร้าง  
ความม่ันคงทางการเมืองตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่เพียงแต่การแต่งงาน
ระหว่างราชวงศ์เท่านั้น ยังมีการแต่งงานระหว่างเชื้อพระวงศ์กับลูกขุนนาง เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติอันทำให้เกิดความผูกพันทางการเมือง ในลักษณะแลกเปลี่ยนกัน กล่าวคือ 
ในทางหนึ่งราชวงศ์มีความมั่นคงในราชบัลลังก์และได้รับความจงรักภักดีจากเหล่าขุนนางและเมือง
ประเทศราช ในขณะที่ฝ่ายที่เป็นเครือญาติด้วยการแต่งงานกับราชวงศ์ จะได้ผลประโยชน์ ทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เป็นเครือญาติกับผู้มีอำนาจของรัฐ   ดังนั้น เห็นได้ว่าในอดีต
การสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันระหว่างชนชั้นปกครองมีความสัมพันธ์ในทา งการเมือง 
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ในลักษณะการอุปถัมภ์เกื้อกูลผลประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสถานภาพ
ทางสังคม (ปิยนาถ บุนนาค, 2532: 213 - 247) 

แม้ว่าระบบการเมืองการปกครองจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเพียงใด 
การสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เพ่ืออุปถัมภ์ค้ำชูและเกื้อหนุนกัน เองในหมู่ชนชั้นนำ  
ยังเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน แม้ในสังคมสมัยใหม่จะมีการพัฒนาระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมตาม
แบบอย่างโลกตะวันตก แต่ความสัมพันธ์ทางเครือญาติยังคงมีอยู่ดังเดิมเพียงแต่เปลี่ยนจากความเป็น
เครือญาติที่เกิดจากการแต่งงานกันเฉพาะในชนชั้นปกครอง มาสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
กันระหว่างชนชั้นปกครองและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ หรือในชนชั้นนายทุนด้วยกันเอง เกิดการ
เกื้อหนุนกันเพ่ือสร้างฐานอำนาจทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมไปถึงการผสานความเป็น
เครือญาติกับกลุ่มที่คุมอำนาจทางการเมืองซึ่งแสดงออกมาให้เห็นได้ชัดดังในปัจจุบัน ที่มีกลุ่มตระกูล
การเมืองท้องถิ่นในหลายจังหวัดที่มีทั้งอำนาจทางการเมืองและอำนาจในทางเศรษฐกิจ เช่น  
ในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว นครปฐม และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น  (ศุภรัตน์   
เลิศพาณิชย์กุล, 2543: 126 - 130) 

โดยสรุปแล้ว ระบบครอบครัวและเครือญาติได้พัฒนามาคู่กับวัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ่งได้
กลายเป็นรากฐานหนึ่งที่สำคัญของสังคม และมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ทุกหมู่เหล่า ในด้าน
การเมืองนั้น  ความเป็น เครือญาติ  เป็นกลไกสำคัญ ในการช่วยรวมและตั้ งอาณาจักรไทย  
ในระยะเริ่มแรก เมื่อมีการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์ทาง  
เครือญาติถูกลดบทบาทลงไปบ้าง แต่ก็ยังมีอิทธิพลแทรกซึมอยู่ในการเมืองการปกครองมาจนถึ ง
ปัจจุบัน  

2.1.6 ระบบครอบครัวเครือญาติกับระบบอุปถัมภ์ 
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ต่างเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ

แลกผลประโยชน์ต่อกัน ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มี
รากฐานคล้ายคลึงกัน (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2532: 248 - 251)  

การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างญาติมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเป็นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์
รูปแบบหนึ่ง ดังนั้นความสัมพันธ์ทางเครือญาติของไทยจึงเป็นไปเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตน 
พบว่าการอ้างความเป็นญาติเพ่ือผลประโยชน์ของตนนั้น มีอยู่ทั่วในสังคมไทย อีกทั้งยังพบว่า
ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขยายตัวของระบบอุปถัมภ์ ในสังคมไทย เพราะบทบาทของ
ครอบครัวส่วนใหญ่แล้วมุ่งไปที่การช่วยเหลือลูก ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มุ่งหมายให้ผู้อ่ืนมารับใช้
หรือสนองความต้องการของลูกตนเองอยู่เสมอ และพยายามผลักดันให้ลูกประสบความสำเร็จเหนือ
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ผู้อ่ืนซึ่งไม่ค่อยคำนึงถึงพ้ืนฐานด้านความรู้ความสามารถของลูกตนเท่าใดนัก และทัศนคติแบบนี้เอง  
จึงเกิดการปลูกฝังค่านิยมและพฤติกรรมเชิงอุปถัมภ์ (สนิท สมัครการ, 2533: 30 - 32) 

เมื่อพิจารณาถึงแก่นความคิดหลักของความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  พบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่
ตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องความกตัญญูกตเวที หรือ บุญคุณ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กำหนดสิทธิและพันธะหน้าที่
ระหว่างเครือญาติ ดังนั้น แต่ละบุคคลสามารถกำหนดเองได้ว่าจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับญาติ 
คนใด ในระดับใด ตามความสำคัญที่ตนเองให้จากบุญคุณท่ีมีต่อกัน ต้องสำนึกและจดจำสิ่งที่เคยได้รับ
ประโยชน์ และผู้รับจะต้องมีหน้าที่กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเพ่ือเป็นการตอบแทน บุญคุณ
จึงมีสถานะเป็นเหมือนหนี้สินที่ต้องชดใช้ ซึ่งความผูกพันทางสายเลือดแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
สำหรับการเรียกร้องบุญคุณ เพราะบุญคุณจะเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทำอ่ืน ๆ ที่สร้างพันธะต่อกัน  
การเน้นเรื่องความกตัญญูกตเวทีหรือบุญคุณ คือ การผสมกลมกลืนกันของความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
เข้ากับความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์เพราะความสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะนั้นมีรากฐานความคิดที่
เหมือนกัน นั่นคือ เรื่องของบุญคุณ ที่ต่างฝ่ายต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน (อคิน รพีพัฒน์, 2540  
(วิมาลา ศิริพงษ,์ ผู้แปล): 77 - 103) 

โดยสรุปแล้ว โครงสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติเน้นคุณค่าที่ความแตกต่างระหว่างอายุ
มากกว่าความแตกต่างระหว่างเพศและสายสกุล ส่ งผลให้ผู้ น้อยจะต้องเคารพนับถือผู้ ที่  
อาวุโสกว่า ซึ่งจะต้องเคารพด้วยกิริยาวาจา เชื่อฟังปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ และเกรงใจหรือ
เกรงกลัวที่ จะกระทำให้ผู้ ใหญ่ ไม่พอใจ ดังนั้ น  ในความสัมพันธ์แบบเครือญาติผู้ ใหญ่หรือ 
ผู้อาวุโสจะคาดหวังให้ผู้เป็นน้องเคารพและปฏิบัติตาม รวมถึงการบริการด้วย ในขณะที่ผู้น้อยคาดหวัง
ให้ ผู้ อ าวุ โสคุ้ มครองและช่ วย เหลื อ  ซึ่ งสิ่ ง เหล่ านี้  คื อ  การสร้ างบุ ญ คุณ  และการแสดง 
ความกตัญญูต่อกัน ดังนั้น เราจึงพบว่า ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์นั้นได้ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติอย่างแนบชิดและขาดจากกันไม่ได้  

เมื่อได้พิจารณาแนวคิดที่เกี่ยวกับระบบครอบครัวและเครือญาติข้างต้นแล้วนั้น พบว่าระบบ
ครอบครัวและเครือญาติเป็นระบบที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มต้น และไม่อาจจะลบล้างระบบนี้
ออกจากสังคมมนุษย์ได้ ซึ่งระบบครอบครัวและเครือญาติมีความสัมพันธ์กับระบบอุปถัมภ์ ทั้งในการ
เป็นต้นกำเนิด เป็นความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกัน และเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนฐานคิดเดียวกัน  
ซึ่งเกิดเป็นรูปแบบความสัมพันธ์รูปแบบพิเศษ ที่มักจะเอ้ือสิทธิพิเศษแก่กันในหมู่เครือญาติที่เรียกว่า 
คติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) ดังนั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา 
พิจารณาแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับคติเห็นแก่เครือญาติหรือการเล่นพรรคเล่นพวกด้วย เพ่ือเข้าใจ
ความสัมพันธ์กันในหมู่เครือญาติ โดยเฉพาะการเอ้ือประโยชน์ต่อกันในทางสังคม เศรษฐกิจ  
และการเมือง ให้มากยิ่งขึ้น 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) 

2.2.1 ความหมายของคติเห็นแก่เครือญาติ 
คติ เห็ นแก่ เครือญ าติ  (Nepotism) อาจ เป็ นคำที่ ไม่ คุ้ น เคยในสั งคมไทยเท่ า ใดนั ก  

หากแปลคำว่า Nepotism เป็นคำว่า “การเล่นพรรคเล่นพวก” คงเป็นที่เข้าใจกันดี เนื่องจากเป็น
สังคมที่มีการนับญาติกันอย่างกว้างขวาง ทั้งญาติโดยสายเลือด ญาติโดยแต่งงาน ญาติขยายวงศ์หรือ
ญาติสมมติ อีกท้ังในหมู่เครือญาติในสังคมไทยยังมีการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้คติเห็นแก่เครือญาติหรือการเล่นพรรคเล่นพวก ในสังคมไทย 
มีความซับซ้อนมากและเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลากหลายระบบในสังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบบ
การเมือง (ภัทรานุช ทิมภินันท์, 2559: 11 - 19) 

คติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) เป็นรูปแบบความสัมพันธ์
รูปแบบหนึ่ง มีลักษณะสำคัญ คือ การให้สิทธิพิเศษบางอย่างกับสมาชิกในครอบครัว หรือเครือญาติ
ของผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในองค์กร แทรกซึมอยู่ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเข้ามาทำงาน 
การแต่งตั้ง การให้ตำแหน่ง การพิจารณาให้ความดีความชอบ และรวมไปถึงการเกื้อหนุนกัน 
ทางทรัพยากรและเงินทุนด้วย (Margaret Y. Padgett & Kathryn A. Morris, 2015) ซึ่งคติเห็นแก่
เครือญาติ (Nepotism) มักจะถูกกล่าวถึงในทางการเมือง เมื่อมีเครือญาติของนักการเมืองที่มีอำนาจ
ในขณะนั้น เข้ารับตำแหน่งโดยไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ซึ่งคติเห็นแก่เครือญาติหรือการเล่นพรรค 
เล่นพวกทางการเมืองทำให้เกิดความช่วยเหลือรูปแบบพิเศษทางการเมืองของกลุ่มเครือญาติกัน 
ในองค์กรภาครัฐ (Arsim GJINOVCI, 2016: 423 - 424) 

คติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่นพรรคเล่นพวกในสังคมไทย มีพ้ืนฐานจากการที่คนไทยให้
ความสำคัญกับเครือญาติมาก ประกอบกับจำนวนในกลุ่มเครือญาติมีมาก และยังมีความสนิทสนม
กลมเกลียวและผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น (เห็นได้ชัดในสังคมชนบท) แม้ว่า สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์
จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน แม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติในปัจจุบัน 
ที่มีความผูกพันกันน้อยลง แต่ยังยึดถือให้ความสัมพันธ์กันอยู่และให้ความช่วยเหลือแบ่งปันกัน  
ไม่ต่างจากในอดีตมาก (กริช สืบสนธ์, 2538:120) กริช สืบสนธ์ (2538, p. 120) 

โดยสรุปแล้ว คติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) คือ รูปแบบ
ความสัมพันธ์อย่างหนึ่งในสังคมที่ให้ความสำคัญกับพวกพ้อง โดยเฉพาะเครือญาติ และมักมีสิทธิพิเศษ
บางประการคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ เสมอ ซึ่งมักพบได้มากในสังคมที่ ให้ความสำคัญกับ
ความสัมพันธ์ในหมู่ครอบครัวและเครือญาติ  
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2.2.2 ผลกระทบของคติเห็นแก่เครือญาติ 
โดยทั่ ว ไปมั กจะมีทั ศนคติ ในทางลบกับคติ เห็ นแก่ เครือญาติ  ห รือการเล่นพรรค 

เล่นพวก ว่าเป็นระบบที่ไม่เหมาะสมและยอมรับไม่ได้ เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญขององค์กร สร้าง
ความไม่เป็นธรรมให้กับบุคคลที่อยู่นอกความสัมพันธ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจและความเชื่อมั่น
ในองค์กรของบุคคลที่ไม่ใช่พวกพ้อง (Padgett & Morris, 2012; Keles et al., 2011 อ้างถึงใน  
ภัทรานุช ทิมภินันท์, 2559: 11 - 19) 

ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้มักถูกมองในแง่ร้าย ดังที่ ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และณัชพล  
นิลนพคุณ (2559: 1496 - 1497) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ในลักษณะคติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่น
พรรคเล่นพวก คือ การที่ผู้มีอำนาจ ใช้อำนาจหน้าที่ของตน นำคนที่ด้อยความรู้ความสามารถเข้าไป
รับตำแหน่งเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ขาดการพิจารณาถึงความสามารถและความเหมาะสม ซึ่งเมื่อรับ
บุคคลที่ ไม่มีความเหมาะสมเข้ามาทำงานจะทำให้องค์กรนั้นด้อยประสิทธิภาพ ในขณะที่   
ขวัญฤทัย ใจทัน (2554: 18) ยังนับว่าความสัมพันธ์นี้เป็นต้นเหตุหนึ่งที่สำคัญของการฉ้อราษฎร์  
บังหลวง (Corruption) 

นอกจากผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นกับองค์กรแล้ว ยังเกิดผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ใช่คนในกลุ่ม
ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งมักจะเป็นผลทางความรู้สึก คือ ทำให้เสียขวัญกำลังใจ 
ในการทำงาน เพราะแม้จะมีความรู้ความสามารถแต่ไม่ก้าวหน้าเท่ากับกลุ่มคนเหล่านั้น  ส่งผลให้ขาด
ความพอใจและความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะส่งผลกระทบทางลบต่อองค์กร  
ในที่สุด (ภัทรานุช ทิมภินันท์, 2559: 11-19 และ Mustafa Büte, 2011: 185 - 208) 

อย่างไรก็ดี คติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) ไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบแต่เพียงอย่างเดียว ในบางสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้ยังได้สร้างผลในทางบวกให้กับ
องค์กรได้ เพราะอย่างน้อยที่สุดนั้น คนที่เป็นพวกพ้องหรือสมาชิกในครอบครัวจะมีความรู้สึกผูกมัด
และมีความจงรักภักดีต่อองค์กรในระดับสูงกว่าบุคคลที่อยู่นอกความสัมพันธ์นี้ (Dickson et al., 
2012 อ้างถึงใน ภัทรานุช ทิมภินันท์, 2559: 11 - 19) อีกประการคือ การรับคนในครอบครัวสามารถ
เกิดความไว้วางใจกัน มีมนุษยสัมพันธ์ และเกิดขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงานร่วมกันได้ง่ายกว่าบุคคล
อ่ืน และประการสำคัญ คือ คนที่เป็นญาติกันมักให้ความช่วยเหลือกันก่อน ซึ่งหากมองในแง่ของการ
ประสานงานขอความช่วยเหลือกันระหว่างองค์กร การใช้ความสัมพันธ์รูปแบบนี้อาจสร้างประโยชน์
ให้กับองค์กรได ้

ทั้งนี้ องค์กรสามารถใช้ความสัมพันธ์คติเห็นแก่เครือญาติหรือการเล่นพรรคเล่นพวกได้ แต่
ต้องคำนึงถึงความสามารถที่แท้จริงและผลงานที่มีคุณภาพที่จะเกิดขึ้นจากกลุ่มคนในความสัมพันธ์นี้
ด้วย (Bellow, 2003 อ้างถึงใน ภัทรานุช ทิมภินันท์, 2559: 11 - 19) 



 
 

16 

ในส่วนต่อไปจะอภิปรายถึงแนวคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์ อันมีความสัมพันธ์อย่างสลับซับซ้อนกับ
ความสัมพันธ์ทั้ง 2 รูปแบบที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถทำความเข้าใจระบบสังคมได้มากยิ่งขึ้น 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) 
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่มเหมือนกับความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวและเครือญาติ เพราะเมื่อใดที่มีครอบครัวเมื่อนั้นก็จะมีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ อย่างน้อย
ทีสุ่ดก็คือ พ่อ แม่ อุปถัมภ์ลูก และเมื่อสังคมได้พัฒนาและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ความสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์ก็มิได้เลือนรางหายไปแต่อย่างใด กลับแทรกซึมอยู่ในระบบสังคมอย่างมิสามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา ค้นคว้า และทำความเข้าใจ เพ่ือที่จะนำเอาส่วนที่ดีของ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างอุปสรรคให้กับแนวทางที่จะสร้างผลลบให้
ได้มากที่สุด 

2.3.1 ความหมายของระบบอุปถัมภ์ 
ระบบอุปถัมภ์ คือ ความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกันของ

ผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เหนือกว่า (ผู้อุปถัมภ์: Patron) ที่ใช้อิทธิพลและทรัพยากร 
ของตนเอง ในการปกป้องคุ้มครองและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีสถานะต่ำกว่า (ผู้ใต้อุปถัมภ์: 
Client) ซึ่งผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยการสนับสนุน และอุทิศตัวเองบริการผู้อุปถัมภ์
ด้วยความกตัญญูและซื่อสัตย์ (เจมส์ ซี สกอตต์, 2545 (ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ผู้แปล): 41 - 56) ภายใต้
ความซับซ้อนของสังคมสมัยใหม่ที่มีการจัดระเบียบสังคมและระบบราชการอันเป็นการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ นอกจากนั้นยังพบว่า มีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการระหว่างเครือญาติ 
เพ่ือนและความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์อีกด้วย ซึ่งยังมีบทบาทอยู่มาก ในโครงสร้างสังคมที่สลับซับซ้อน
นั้น การจัดระเบียบโครงสร้างองค์กรในลักษณะที่ เป็นทางการเพียงอย่างเดียวอาจไม่ประสบ
ความสำเร็จเท่าที่ควร หากแต่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เค รือญาติ  
พวกพ้อง และการอุปถัมภ์ จึงจะสามารถดำเนินงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตาเป้าหมายได้ (อีริค  
อาร์ วูลฟ์, 2545 (ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ผู้แปล): 353 - 354)  

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นการแลกเปลี่ยนการบริการแก่กัน เป็นการบริการที่ต่างกันซึ่ง
จะมีคุณค่ าตรงแก่ ผู้ รับ  กล่ าวคือ ผู้ อุปถัมภ์ จะเห็นคุณค่าของความจงรักภักดีของผู้ที่ อยู่  
ใต้อุปถัมภ์ ในขณะที่ผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์จะเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือดูแลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมจากผู้อุปถัมภ์ ซึ่งโดยส่วนมากจะพบความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น
ทางการ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าระบบอุปถัมภ์เกิดขึ้นซ้อนเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เป็นทางการด้วย อาทิ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งให้กับผู้ใต้อุปถัมภ์ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นทางการซ้อนทับเข้าไปในความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ (ธีรยุทธ บุญมี, 2533: 199) 
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2.3.2  ลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ 
ระบบอุปถัมภ์ เป็นระบบความสัมพันธ์อย่างหนึ่งของคนในสังคม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มี

ลักษณะเฉพาะตัว (ธีรยุทธ บุญมี, 2533: 200-202 และ สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554: 34 - 36) ดังนี้ 
 (1) มีความสัมพันธ์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมดุล ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้
พบว่าผู้อุปถัมภ์อยู่ในฐานะท่ีมีความเหนือกว่าทั้งในด้านวัตถุ ทรัพย์สินเงินทอง รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ 
มากพอที่ จะให้บริการและช่วยเหลือผู้ อ่ืน ได้  อีกทั้ งยั งเป็นทรัพยากรที่ มี ความจำเป็นต่อ 
การดำรงอยู่ของบุคคลทั่วไปด้วย ทำให้คนธรรมดาทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรนั้น ๆ จำใจ  
หรือเต็มใจเข้าไปพ่ึงพาผู้ อุปถัมภ์  ซึ่งผู้ที่ เข้าไปขอรับการช่วยเหลือหรือเรียกว่า ผู้ถูกอุปถัมภ์  
โดยปกติจะไม่สามารถตอบแทนผู้อุปถัมภ์ได้อย่างเท่าเทียม จึงเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มี ลักษณะ 
ถาวรและยั่ งยืน  เพราะผู้ถูกอุปถัมภ์มีภาระหนี้ สินทั้ งทางวัตถุและทางจิตใจกับผู้ อุปถัมภ์  
ยากที่จะทดแทนคืนได้หมด ดังนั้น ในสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมกันในการครอบครองทรัพยากร จะมี
โอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนที่ ไม่ เท่าเทียมกัน นำสู่ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่บุค คลทั่ วไป 
ยากท่ีจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์กับผู้อุปถัมภ์ 

(2) เป็ นความสัม พันธ์แบบตัวต่อตั ว ความสัม พันธ์แบบอุปถัมภ์ ต้ องเป็ น
ความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวเพราะมีมิติของอารมณ์และความรู้สึกเกิดขึ้น ซึ่งความรู้สึกหลักนั้น คือ 
ความระลึกในความกตัญญูและบุญคุณของผู้ถูกอุปถัมภ์ ในขณะที่ผู้อุปถัมภ์ย่อมรู้สึกว่ากำลังให้  
ความช่วยเหลือลูกน้องหรือบริวารที่ตัวเองต้องดูแลมิใช่เครื่องมือรับใช้ของตน ซึ่งรวมไปถึงการใช้
คำศัพท์ทางเครือญาติมานับรวมเอาบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  
ซึ่งมีความจงรักภักดีและมีอารมณ์ร่วมในความสัมพันธ์ต่อกันมากยิ่งข้ึน 

(3) เป็นความสัมพันธ์ที่มีความยืดหยุ่นและซับซ้อน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์
กับผู้ถูกกระทำจะมีลักษณะไม่แน่นอนตายตัว มีความยืดหยุ่นสูง และมีความซับซ้อนอย่างมาก
โดยเฉพาะเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น หากแต่
จะเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งใดล้วนแต่อยู่ที่สถานการณ์และบริบทแวดล้อมต่าง ๆ 

2.3.3 ทรัพยากรของผู้อุปถัมภ์ 
เมื่อความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ที่

มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่า อุปถัมภ์ค้ำชูและจุนเจือผู้ที่มีทรัพยากรน้อยกว่า ดังนั้น  
ผู้อุปถัมภ์จึงจำเป็นที่จะต้องมีทรัพยากรที่มากพอสำหรับเกื้อหนุนบริวาร ซึ่งสามารถแบ่งฐานทรัพยากร
ของผู้อุปถัมภ์ได้ 3 ประเภท (ธีรยุทธ บุญมี, 2533: 205 - 206) ดังนี้  

(1) ความรู้เฉพาะหรือทักษะของผู้อุปถัมภ์ อาจจะเกิดจากมีอาชีพเฉพาะบางอย่างที่
สามารถช่วยเหลือและดูแลบริวารได้จากความรู้ความสามารถของตนเอง เช่น การให้ความเคารพ  
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นับถือหมอและครูในสังคม เพราะบุคคลทั่วไปเชื่อในความรู้และทักษะของผู้ประกอบอาชีพนี้  
ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือและดูแลพวกเขาได้ 

(2) มีทรัพยากรจากการควบคุมกรรมสิทธิ์ที่ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต  
ซึ่งทรัพยากรสำคัญ นั่นคือ ที่ดิน เพราะเกษตรกรจำเป็นต้องมาขอเช่าหรือขอที่ทำกินจากผู้ที่
ครอบครองกรรมสิทธิ์ และยังรวมไปถึงผู้ที่ครอบครองปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนด้วย เช่น เป็นผู้
ครอบครองเครื่องจักรสำคัญในการทำการเกษตร ซึ่งการควบคุมหรือครอบครองกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยากร ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมและนำสู่การเกิดความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ขึ้น 

(3) มีทรัพยากรจากการอยู่ในตำแหน่งหน้าที่บางอย่าง อาจเป็นตำแหน่งหน้าที่  
ทางราชการ หรือโครงสร้างทางสังคมดั้งเดิม หรืออาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง ซึ่งได้เกิดระบบ
อุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์แนวใหม่ (The New Patron – Client Theory) ในสังคมขึ้น 
กล่าวคือ ระบบอุปถัมภ์แนวใหม่นี้มีความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่อกันในลักษณะ
เป็นสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้น (Tangible Things) ไม่ได้อาศัยแต่เพียงการอุปถัมภ์และแลกเปลี่ยนกับ
ความจงรักภักดีแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการแลกเปลี่ยนที่ผู้ อุปถัมภ์ (Patron) ใช้อำนาจ 
และสิทธิของตนเองที่มีอยู่ในระบบการเมือง นำเอาทรัพยากรสาธารณะไปตอบสนองความต้องการ
ให้กับผู้ใต้อุปถัมภ์ ในขณะที่ผู้ใต้อุปถัมภ์ตอบแทนด้วยการมอบคะแนนเสียงของตนให้กับผู้อุปถัมภ์
เพ่ือให้ชนะการเลือกตั้งและตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทำให้ตัวเอง
มีลักษณะเป็นฐานคะแนนเสียง (หัวคะแนน) เพ่ือเพ่ิมความสำคัญให้กับตัวเองในเชิงการต่อรองต่อ  
ผู้อุปถัมภ์ (สุวิชา เป้าอารีย์, 2560)  

2.3.4 การตอบแทนของผู้ใต้อุปถัมภ์ 
แม้ว่าการแลกเปลี่ยนในความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์จะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียม แต่เป็น

ที่แน่นอนว่าผู้อุปถัมภ์ย่อมต้องการสิ่งตอบแทนจากบริวาร ซึ่งบริวารหรือผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์นั้น  
จะสามารถตอบแทนผู้อุปถัมภ์ได้อย่างน้อย 5 รูปแบบ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554: 37 - 38) คือ 

(1) ตอบแทนด้วยแรงงาน กล่าวคือ การใช้แรงงานของตนเพ่ือช่วยเหลือภาระงาน
ของผู้ที่ให้การอุปถัมภ์แก่ตน เช่น ทำการเกษตร หรือทำสิ่งใดก็ตามท่ีผู้อุปถัมภ์ใช้ให้กระทำ เป็นต้น 

(2) ตอบแทนด้วยสิ่งของ กล่าวคือ การให้หรือหาสิ่งของที่ผู้อุปถัมภ์ต้องการ ไม่ว่า
จะเป็นสัตว์ พืช หรือสิ่งของใด ๆ ซึ่งในที่นี้นับรวมการยกบุตรให้กับผู้อุปถัมภ์ด้วย 

(3) ตอบแทนเชิงพิธีกรรม เพ่ือแสดงความจงรักภักดี เช่น การรดน้ำดำหัวใน
ประเพณีสงกรานต์ การอวยพรปีใหม่ หรือการไปช่วยงานประเพณีต่าง ๆ ที่ผู้อุปถัมภ์จัดขึ้น เป็นต้น 

(4) ตอบแทนด้วยการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้อุปถัมภ์ มักจะเกิดในกรณีที่  
ผู้อุปถัมภ์เป็นเจ้าพ่อ หรือนักเลง ผู้ใต้อุปถัมภ์อาจอุทิศตัวเพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับผู้อุปถัมภ์ 
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(5) ตอบแทนในทางการเมือง ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้าว่า ในระบบอุปถัมภ์
หรือความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์แนวใหม่ (The New Patron – Client Theory) ซึ่งผู้ใต้อุปถัมภ์ 
ตอบแทนด้วยการมอบคะแนนเสียง เป็นหัวคะแนน หรือช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้อุปถัมภ์ที่  
ลงชิงตำแหน่งทางการเมือง 

2.3.5 ความเปลี่ยนแปลงของระบบอุปถัมภ์ 
ระบบอุปถัมภ์มีลักษณะพลวัตร ดังที่  James C. Scott (อ้างถึ งใน พิชาย รัตนดิลก 

ณ ภูเก็ต, 2552: 10 - 15) ได้เสนอถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบอุปถัมภ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ไว้ด้วยกัน 7 ประการ ดังนี้ 

(1) พันธะสัญญาในกลุ่มอุปถัมภ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้ใต้อุปถัมภ์ในแบบดั้งเดิม 
มีลักษณะมั่นคงคงเส้นคงวา และมีความต่อเนื่องหากสังกัดกลุ่มใดแล้วมักจะไม่เปลี่ยนกลุ่ม ในขณะที่
ปัจจุบันมักพบว่าสมาชิกของกลุ่มอุปถัมภ์มักเปลี่ยนแปลงได้อยู่บ่อยครั้ง ตามผลประโยชน์ร่วมที่ลงตัว
กันทั้งสองฝ่าย 

(2) การอุปถัมภ์ในอดีตจะมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันอย่างหลากหลายมิติ  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แต่ในปัจจุบันการแลกเปลี่ยน  
ทางทรัพยากรระหว่างผู้ อุปถัมภ์และผู้ ใต้ อุปถัมภ์มักจะมีลักษณะเฉพาะเรื่องมากขึ้น  เช่ น  
กลุ่มเศรษฐกิจก็จะคำนึงถึงเรื่องผลกำไรเป็นสำคัญ หรือกลุ่มการเมืองก็จะคำนึงถึงเรื่องคะแนนเสียง
และตำแหน่งทางการเมืองเป็นสำคัญ เป็นต้น 

(3) ระบบอุปถัมภ์แบบดั้งเดิมมีฐานทรัพยากรในการแลกเปลี่ยนอยู่ภายในชุมชน
และเป็นทรัพย์สินของผู้อุปถัมภ์เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันนั้นฐานทรัพยากรเชื่อมโยงกับภายนอกมากขึ้น 
ผ่านระบบราชการ ระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจ  

(4) ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในอดีตระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้ใต้อุปถัมภ์ คือ ความรู้สึก  
ทั้งในแง่ของความเป็นบุญคุณ และความกตัญญู แต่ในปัจจุบันมักถูกเชื่อมโยงด้วยผลประโยชน์  
ที่เป็นวัตถุหรือผลตอบแทนที่จับต้องได้  

(5) ในอดีตกลุ่มอุปถัมภ์มีศักยภาพของการควบคุมทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง  
แต่ในปัจจุบันอำนาจภายนอก ทั้งจากอำนาจรัฐและอำนาจทุน เข้ามามีอิทธิพลในการควบคุม
ทรัพยากรท้องถิ่นมากข้ึน  

(6) ความแตกต่างหลากหลายของสมาชิกในกลุ่มอุปถัมภ์ในปัจจุบันมีมากขึ้นกว่า 
ในอดีต  
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(7) กลุ่มการเมืองไม่ว่าในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะ
หลายประการสอดคล้องกับแนวคิดของระบบอุปถัมภ์ อันเกี่ยวกับเป้าหมายของสมาชิกกลุ่มการเมือง 
เสถียรภาพ องค์ประกอบและความร่วมมือของกลุ่ม และการตัดสินใจของผู้นำ 

2.3.6 โครงสร้างของกลุ่มอุปถัมภ์  
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์มีลักษณะสำคัญเฉพาะ ดังที่กล่าวไปแล้วว่า เป็นความสัมพันธ์ที่มี

ลักษณะตัวต่อตัว เพราะมีความเกี่ยวโยงในเรื่องความรู้สึกที่แสดงถึงกันทั้งสองฝ่าย จึงเกิดเป็น
โครงสร้างกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแนวตั้งระหว่างผู้ที่มีสถานะสูงกว่า (ผู้อุปถัมภ์) มีความสัมพันธ์กันแบบ
ตัวต่อตัวกับผู้ที่มีสถานะต่ำกว่า (ผู้ใต้อุปถัมภ์) ดังภาพ (ธีรยุทธ บุญมี , 2533: .209 และ เจมส์ ซี 
สกอตต์, 2545 (ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ผู้แปล): 41 - 56) 

 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างกลุ่มอุปถัมภ์ 
(ท่ีมา: ธีรยุทธ บุญมี, 2532: 209) 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว โครงสร้างกลุ่มอุปถัมภ์จะมีขนาดใหญ่มาก เพราะผู้อุปถัมภ์มิได้ให้
การดูแลบริวารเพียง 2-3 คน ดังนั้น ผู้อุปถัมภ์จะไม่สามารถมีความสัมพันธ์โดยตรงกับบริวารได้ทุกคน 
จึงเกิดโครงสร้างเป็นพีระมิดที่เชื่อมโยงผู้อุปถัมภ์กับบริวารผ่านคนกลางหลายคน สามารถอธิบายให้
เห็นได้ชัดในสังคมไทยสมัยอยุธยาที่มีการจัดโครงสร้างเป็นพีระมิดหลายกลุ่ม เพราะผู้อุปถัมภ์สูงสุด 
คือ พระมหากษัตริย์ ส่วนเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางผู้คุมกรมกองต่าง ๆ ซึ่งมีอำนาจควบคุมไพร่หลวง 
(ซึ่งเป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์) อีกชั้นหนึ่ง (อคิน รพีพัฒน์ , 2540 (ศรันย์ ทองปาน, ผู้แปล): 27 - 
42) ดังแผนภาพนี้ 
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้างแบบพีระมิดของความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ 

(ท่ีมา: ธีรยุทธ บุญมี, 2532: 209) 

2.3.7 ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย 
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ย่อมมีอยู่ในทุกสังคมมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียว

ได้ต้องมีการพ่ึงพาอาศัย แลกเปลี่ยนและเกื้อหนุนต่อกัน ซึ่งในทุก ๆ สังคมล้วนแต่ให้โอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรที่ ไม่มีทางจะเท่าเทียมกัน ย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนที่ ไม่ เท่าเทียม เกิดเป็น
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ เพียงแต่ในสังคมไทยนั้น ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์หลัก
ที่ มี อยู่ ในสั งคม  ในขณ ะที่ สั งคม อ่ืนความสัม พันธ์ ในลั กษณ ะนี้ เป็ นความสัม พันธ์ย่ อย  ๆ  
(นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2540 ในคำนำ เจ้าชาวบ้านเล่ม 2 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (บรรณาธิการ), 2540) 
ดังนั้น เมื่อความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์หลักในสังคมไทย จึงควรศึกษารูปแบบ  
ของความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่มีลักษณะเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ (สนิท 
สมัครการ, 2533: 27 - 29) ดังนี้ 

(1) ระบบอุปถัมภ์ในหมู่เครือญาติ เป็นระบบที่เก่าแก่ในสังคมไทย ตามวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างญาติผู้พ่ีกับญาติผู้น้อง เป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์อย่างชัดเจน และคงทน
ถาวรที่สุด  

(2) ระบบอุปถัมภ์ในหมู่มิตร ปรากฏออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น เพ่ือนร่วมรุ่น  
เพ่ือนร่วมชั้น เพ่ือนสถานศึกษา เป็นต้น  มักมีพฤติกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งเพ่ือนที่มีฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าจะให้ความช่วยเหลือเพ่ือนผู้ด้อยฐานะ และเพ่ือนผู้ที่ได้รับความ
อุปถัมภ์จะตอบแทนด้วยความจงรักภักดี ปกป้อง และสนับสนุนเพื่อนผู้ให้ความอุปถัมภ์  

(3) ระบบอุปถัมภ์ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งองค์กรภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งการใช้ระบบ
อุปถัมภ์มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดความระส่ำระสาย และเสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานอยู่นอกวงอุปถัมภ์ แต่ในแง่ดี ผู้ที่อยู่ใต้อุปถัมภ์ก็จะพร้อมมอบกำลังกายและสติปัญญาในการ
อุทิศตัวทำงานเพ่ือผู้อุปถัมภ์ 
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(4) ระบบอุปถัมภ์ระหว่างอาชีพ จำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการกับ
พ่อค้า และกลุ่มนักการเมืองกับชาวไร่ ชาวนา ข้าราชการจะเอ้ือประโยชน์ในการทำธุรกิจของพ่อค้า 
ในขณะที่พ่อค้าสนับสนุนทรัพยากรให้กับข้าราชการ ส่วนนักการเมืองสนับสนุนชาวไร่ ชาวนา ชาวไร่ 
ชาวนาก็จะเลือกนักการเมือง  

เมื่อพิจารณาโดยสรุปแล้วนั้น ระบบอุปถัมภ์ เป็นระบบความสัมพันธ์ที่อยู่คู่กับ
สังคมไทยมาอย่างยาวนานนับหลายร้อยปี แม้สังคมสมัยใหม่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ 
แต่ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ยังคงยืดหยัดและแฝงเร้นอยู่แทบจะทุกความสัมพันธ์ในสังคม 
ในการศึกษาครั้งนี้สนใจความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในหมู่เครือญาติที่มีอยู่ในระบบการเมืองท้องถิ่น 
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจการเมืองท้องถิ่นในมิติที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และตอบคำถามการวิจัย 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น (Local Politic) 
ในการศึกษาและทำความเข้าใจการเมืองท้องถิ่น เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น

นั้น จำเป็นต้องมีแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งแนวทางการศึกษาการเมืองท้องถิ่นนั้นมีอยู่อย่าง
หลากหลาย อันได้แก่ แนวทางอำนาจและโครงสร้างอำนาจ แนวทางวัฒนธรรมทางการเมือง แนวทาง
กลุ่ม แนวทางนโยบายสาธารณะ และแนวทางผู้นำทางการเมือง (ปธาน สุวรรณมงคล , 2554: 56)  
แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกแนวทางการศึกษาและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองท้องถิ่น
ที่มีความสอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ แนวทางอำนาจ 
แนวทางโครงสร้างอำนาจ และแนวทางวัฒนธรรมการเมือง  

2.4.1 แนวทางอำนาจ  
อำนาจ (Power) คือ ความสามารถของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคน ในการบรรลุเป้าหมายของ

ตนเอง ภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยไม่คำนึงว่าความเป็นไปได้นั้นจะวางอยู่บนฐานใดก็ตาม  
ทั้งโดยความยินยอมพร้อมใจหรือการต่อต้านขัดขืนก็ได้ (Max Weber, 1978 อ้างถึงใน สมศักดิ์  
สามัคคีธรรม, 2554: 5) ซึ่งการใช้อำนาจ หรือการใช้อิทธิพลควบคุมเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ให้เป็นไป
ตามความปรารถนาของผู้ใช้อำนาจ  

สิทธิอำนาจ กับความชอบธรรม สองสิ่งนี้เป็นเรื่องคู่กัน กล่าวคือ สิทธิอำนาจ (Authority) 
เป็นอำนาจที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม โดยผู้มีอำนาจ
ครอบครองบางตำแหน่งหรือบางฐานะทางสังคม ทำให้มีอำนาจในการสั่งการหรือควบคุมบุคคลอ่ืนได้ 
มีทั้งอำนาจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่วนความชอบธรรม (Legitimacy) เป็นการประเมิน
ของผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจ ในการยอมรับและเชื่อฟังคำสั่งหรือการควบคุมของผู้มีอำนาจ ซึ่งเป็นเรื่อง
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ส่วนบุคคลของปัจเจกที่จะประเมินว่าชอบธรรมเพียงใด นักสังคมศาสตร์ได้แบ่งสิทธิอำนาจ ออกเป็น 
4 ประเภท (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 59 - 60 และสมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554: 12 - 13) คือ  

(1) สิทธิอำนาจตามประเพณี (Traditional Authority) หมายถึง อำนาจที่เกิดจาก
ความเชื่อและประเพณีท่ีมีสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น อำนาจที่สืบทอดทางสายเลือด เป็นต้น 

(2) สิทธิอำนาจบารมี (Charismatic Authority) หมายถึง อำนาจอันเกิดจาก
ลักษณะส่วนตัว ที่สามารถจูงใจผู้อ่ืนให้เชื่อและกระทำตามได้ เช่น เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง และศรัทธา  
เป็นต้น 

(3) สิทธิอำนาจบนฐานความรู้ (Knowledge-base Authority) หมายถึง อำนาจที่
เกิดจากความรู้ความสามารถของตนนั้นเป็นที่ต้องการในสถานการณ์หนึ่ง ๆ จึงทำให้ผู้ อ่ืนยอมรับ 
และยินยอมที่อยู่ใต้อำนาจ 

(4) สิทธิอำนาจแบบมีเหตุผลหรือตามกฎหมาย (Rational-legal Authority) 
หมายถึง อำนาจที่ตั้งอยู่บนฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย และบนฐานของการใช้อำนาจได้ตามที่
บทบัญญัติแหง่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น 

2.4.2 แนวทางโครงสร้างทางอำนาจ 
โครงสร้างทางอำนาจ คือ ระบบความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในสังคม

หนึ่ ง  ๆ  อันจะเป็ นการบอกว่ า  ในสั งคมนั้ น มี ลั กษณ ะการกระจายอำน าจเป็ นอย่ างไร  
มีการใช้อำนาจผ่านใคร และอำนาจเป็นของใคร ซึ่งในสังคมการเมืองท้องถิ่นนั้น มักจะมีโครงสร้างทาง
อำนาจเป็นไปในรูปแบบชนชั้นนำนิยมและรูปแบบพหุนิยม 
 (1)  ทฤษฎีชนชั้นนำ (Elitist Theory) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการปกครอง การเมือง และ
เศรษฐกิจ เป็นเรื่องของชนชั้นนำ ซึ่งชนชั้นนำจะอยู่ในระบบการเมืองทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเผด็จ
การหรือประชาธิปไตย เป็นระบบการเมืองที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับรูปพีระมิด กล่าวคือ อำนาจ
รวมอยู่ที่ยอดของพีระมิด และอำนาจนั้นเกิดมาจากบทบาทหรือตำแหน่งที่ได้ มาจากสถานภาพทาง
สังคมและทางเศรษฐกิจ (พรชัย เทพปัญญา, 2548: 16 - 25) ผู้มีอำนาจตามทฤษฎีนี้จึงมักเป็นผู้ที่
ดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงเศรษฐกิจ/ธุรกิจการเงิน การทหารและระบบราชการ มีสถานภาพทาง
สังคม และสถานภาพทางการเมืองที่เหนือกว่าคนทั่วไป ซึ่งอำนาจจะอยู่ในกลุ่มชนชั้นนำเหล่านี้เสมอ 
 นักคิด ในสายชนชั้ นนำนิยมเชื่ อว่ า ในทุ กสั งคมจะมีการแบ่ งประชาชนออกเป็ น 
สองชนชั้น กล่าวคือ ชนชั้นนำ (ผู้ปกครอง) และมวลชน (ผู้อยู่ใต้ปกครอง) ซึ่งชนชั้นนำจะมีจำนวน
น้อย  เมื่ อ เปรียบ เที ยบกับจำนวนประชาชนภายในสั งคมทั้ งหมด ส่ งผลให้ คนส่ วนน้ อย  
เป็นผู้ที่มีอำนาจแทบจะทั้งหมดในระบบสังคมการเมืองและผูกขาดการใช้อำนาจไว้ที่ตนเอง 
และกลุ่มของตน อันเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตนทั้งสิ้น สำหรับชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองถึงแม้จะ มี 
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จำนวนมากในสังคม แต่ก็ถูกควบคุมโดยคนจำนวนน้อย เพราะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ด้อยกว่ามาก และประการสำคัญมักมีจิตสำนึกว่าไม่มีทางเอาชนะหรือต่อสู้เหล่าชนชั้นนำได้   
ผลสุดท้ายกระบวนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบาย รวมทั้งการบริหารจึงตกอยู่ในกลุ่มของชนชั้น
นำที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นภายในกลุ่มตนเอง 
 การหมุนเวียนของชนชั้นนำ (The Circulation of Elite) มี 3 ลักษณะ คือ หนึ่ง เป็นการ
หมุนเวียนในเฉพาะกลุ่มของพวกชนชั้นนำด้วยกัน เช่น การสืบทอดมรดกทางการเมือง จากพ่อไปสู่ลูก 
จากสามีไปสู่ภรรยา จากพ่ีไปสู่น้อง เป็นต้น สอง เป็นการหมุนเวียนระหว่างชนชั้นนำกับมวลชน 
กล่าวคือ มวลชนอาจได้เปลี่ยนสถานภาพตนเองไปเป็นชั้นผู้นำ และประการสุดท้ายคือ มวลชนรวมตัว
กันขึ้นเพ่ือตั้งกลุ่มชนชั้นนำใหม่ขึ้นมาต่อสู้กับชนชั้นนำเดิม  (T.B. Bottomor, 1976 อ้างถึงใน  
พรชัย เทพปัญญา, 2548: 16 - 25) 
 (2) แนวคิดพหุนิยม (Pluralism) มีฐานคิดเกี่ยวกับโครงสร้างทางอำนาจว่าไม่ใช่เพียงชนชั้น
นำแค่กลุ่มเดียว ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในนโยบายต่าง ๆ หากจะประกอบด้วยกลุ่มที่หลากหลาย  
มีบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มส่งผลให้อำนาจในการตัดสินใจ จะกระจายไปตามฐานทรัพยากร 
ที่มีไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเงินทุน การจ้างงาน ความเชี่ยวชาญ ตำแหน่งหรือสถานภาพ 
ทางสังคม และในกระบวนการกำหนดนโยบายจะมีกลุ่มต่าง ๆ ที่ขัดแย้งต่อรอง และตกลงร่วมกัน 
และจะพบว่ากลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้น จะเป็นผู้มีบทบาททางการเมืองมากกว่าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และผู้นำนั้นจะมีบทบาทเพียงคนกลาง (Broker) เพ่ือประสานอำนาจของแต่ละ
กลุ่มเพียงเท่านั้น (ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ , 2558: 10) การผูกขาดอำนาจการตัดสินใจและ 
การกำหนดนโยบายใด ๆ นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรเพียงอย่างเดียวหากเกี่ยวกับบริบททาง
ประวัติศาสตร์ อุดมการณ์ ของกลุ่มที่มีอำนาจในกระบวนการตัดสินใจ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , 
2552: 15 - 18) 

2.4.3 แนวทางวัฒนธรรมทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมือง คือ พฤติกรรมและอุปนิสัยทางการเมืองของพลเมืองและสถาบัน

การเมืองในสังคมหนึ่ง หมายรวมถึงความคิด ความเชื่อ และค่านิยม วัฒนธรรมการเมืองส่วนใหญ่  
มาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางการเมืองของผู้คนในสังคมตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

ผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเฉพาะ ดังนั้น หากจะกล่าวโดยง่ายแล้ววัฒนธรรมการเมือง คือ 
แบบแผน ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อระบบการเมืองการปกครอง  
(ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 89 - 90) 

(1) ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมือง สามารถจำแนกออกเป็น 6 ลักษณะ คือ 
(Almond and Verba, 1965 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2551) 
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 (1.1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (The Parochial Political Culture)  
มักพบในกลุ่มคนยากจน หรือ ไร้การศึกษา บุคคลเหล่านี้ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การเมือง และไม่คิดว่าตนเองจำเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 (1.2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (The Subject Political Culture)  
มักพบในกลุ่มคนชั้นกลาง บุคคลเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองโดยทั่วไป  
แต่ไม่ได้สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะเชื่อว่าผู้ปกครองเป็นผู้ถือครองอำนาจรัฐ และ
ประชาชนทั่วไปมีหน้าที่เชื่อฟังและปฏิบัติตาม นอกจากนี้บุคคลกลุ่มนี้ยังเชื่อว่า ตนเองไม่ได้มีอิทธิพล
หรือความหมายต่อระบบการเมือง 

 (1.3) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (The Participant Political Culture)  
มักพบในชนชั้นกลางของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนที่แท้จริง คน
กลุ่มนี้มักเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองและกระบวนการทางการเมืองเป็น  
อย่างดี และเชื่อว่า การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นสิ่งจำเป็น 

 (1.4) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมแบบไพร่ฟ้า (The Parochial -
Subject Culture) เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ประชาชนยอมรับอำนาจของผู้นำ คือ เผ่า ที่ดิน 
หมู่บ้าน แต่ก็ขยายขอบเขตกว้างออกไปอีกโดยยอมรับอำนาจของรัฐบาลกลางว่ าอยู่เหนือกว่า  
อย่างไรก็ดี กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ยังไม่คิดว่าตนมีอิทธิพลและบทบาทต่อระบบ
การเมือง ทำให้ยังไม่สนใจในการเรียกร้องสิทธิทางการเมือง 

 (1.5) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วม ( The Subject -
Participant Culture) เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ประชาชนบางส่วนสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง แต่ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนอีกบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมทาง  
การเมือง โดยประชาชนกลุ่มแรก จะมีความคิดว่าตนมี อิทธิพลและบทบาทที่จะก่อให้ เกิด  
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ ในช่วงแรกระบบการเมืองอาจไม่มั่นคง 
แต่หากดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จะสามารถเปลี่ยนท่าทีและทัศนคติของกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบอำนาจนิยมและแบบไพร่ฟ้าให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในที่สุด 

 (1.6) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมแบบมีส่วนร่วม (The Parochial 
- Participant Culture) เป็นปัญหาในการพัฒนาวัฒนธรรมการเมือง พบมากในประเทศเกิดใหม่  
โดยคนในประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบ แต่เพราะความต้องการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ทางศาสนา เชื้อชาติ เป็นตัวเร่งเร้าให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งอ าจนำไปสู่ 
ความขัดแย้งทางการเมืองได้ 
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(2) วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย หากจะอธิบายและทำความเข้าใจกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองของไทย ทินพันธุ์ นาคะตะ (2546) ได้อธิบายว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเป็นผล
มาจากอิทธิพลและกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (2.1) นิยมระบบเจ้านายกับลูกน้อง ซึ่งเป็นลักษณะของความสัมพันธ์เชิงตอบ
แทน กล่าวคือ เจ้านายต้องสามารถให้ผลประโยชน์และคุ้มครองลูกน้องได้ ในขณะเดียวกัน ลูกน้อ ง 
จะตอบแทนด้วยการบริการและการให้การสนับสนุนเจ้านาย คนไทยจึงมีลักษณะนิยมพวกพ้อง  
ให้ความนอบน้อมนับถือผู้มีบารมีหรือผู้มีอำนาจเพ่ือรักษาและคงไว้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

 (2.2) ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ กล่าวคือ คนไทยสามารถปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมได้โดยง่าย ยึดมั่นในอุดมการณ์น้อยกว่าความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้แล้ว 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นการส่วนตัวมีความสำคัญ บุคลิกภาพของผู้นำจึงมีความสำคัญต่อการ
รวมกลุ่มทางการเมืองหรือสังคม  

 (2.3) อำนาจนิยม คนไทยมักนอบน้อมต่อผู้มีอำนาจ สังเกตได้จากการสั่งงาน 
จะเป็นการสั่งงานจากเบื้องบนลงสู่ เบื้องล่างเสียมากกว่า และเป็นลักษณะของการใช้อำนาจ 
สั่งการมากกว่าการยึดถือหลักการ และเหตุผลตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นที่ เกี่ยวข้อง  
แสดงให้เห็นว่า คนไทยนอกจากจะนอบน้อมต่อผู้มีอำนาจแล้วยังมอบอำนาจและความรับผิดชอบ  
ทุกอย่างไว้ที่ผู้นำ 

 (2.4) การจัดลำดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แต่ละคนมีสิทธิไม่เท่า
เทียมกัน มีการแบ่งชั้นวรรณะ ยึดหลักอาวุโส ทำให้การดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่าง ๆ ไม่ได้ถือเอา
ความสามารถเป็นหลัก หากแต่ยึดเอาความอาวุโสหรือวัยวุฒิเสียมากกว่า 

 (2.5) การยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม ทั้งความเชื่อ ประเพณี ทัศนคติ และค่านิยม  
ทั้งยังยึดถือพวกพ้องมากกว่าสังคมส่วนรวม เนื่องจากความคิดความอ่านค่อนข้างแคบ และมักมองว่า
การเมืองไม่ใช่เรื่องของประชาชนและไม่มีความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ในทาง
กลับกันเป็นเรื่องของหลวงเสียมากกว่า 

 (2.6) ความเป็นอิสระนิยม เนื่องจากคนไทยไม่ชอบการบังคับ ไม่ชอบการมี
กฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนลักษณะนิสัยต่างคนต่างอยู่ ไม่ชอบรวมกลุ่ม ส่งผลให้การ
รวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมทำได้ยาก และไม่ประสบผลสำเร็จ 

 (2.7) ความเฉื่อยชา คนไทยไม่ชอบความจริงจังกับชีวิต และมักยอมรับสถานะ
ที่เสียเปรียบของตนเอง ขาดความมุ่งมั่น มองการเมืองว่าเป็นสิ่งสกปรกซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลดีกับตัวเอง 

 (2.8) ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง คนไทยไม่ค่อยไว้วางใจผู้ อ่ืน มักมองโลก 
ในแง่ร้าย ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ จึงต้องอาศัยการปรึกษา ขอคำแนะนำ
อยู่เสมอเมื่อเกิดปัญหา  



 
 

27 

(3) วัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่น แบบแผนวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นไทย  
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ (จรัส สุวรรณมาลา, 2550: 83 - 106) 

 (3.1) วัฒนธรรมการเมืองแบบปรึกษาหารือ ซึ่งพัฒนามาจากวัฒนธรรมชุมชน
ดั้งเดิม ประกอบขึ้นด้วยพลเมืองที่รู้จักคุ้นเคย เป็นญาติกัน มีความผูกพันและเชื่อถือไว้วางใจกัน
ค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่เป็นชาวชุมชนโดยกำเนิด ทำให้มีความผูกพันกับชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจและประชาชนทั่วไป
ให้การสนับสนุน การเลือกตั้งอาจมีการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้น แต่ในที่สุดผู้ที่ได้รับเลือกจะเป็นผู้
ที่กลุ่มองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับมากที่สุด และการแข่งขันทางการเมืองจะค่อย ๆ หายไป 
สภาท้องถิ่นในวัฒนธรรมแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีบทบาทเฉพาะด้านนิติบัญญัติ นอกจากนั้นจะร่วมกับ
ฝ่ายบริหารในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชน และให้ข้อคิดเห็นแก่ฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับการดำเนินนโยบาย ไม่มีการตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างจริงจังมากนัก และไม่ค่อยพบการแบ่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกลุ่มฝ่ายค้าน – ฝ่ายบริหาร ในวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ 

 (3.2) วัฒนธรรมการเมืองแบบแข่งขันแบบทำลายล้าง ซึ่งพัฒนามาจากระบบ 
แย่งชิงและยึดครองฐานคะแนนเสียงทางการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกับ
วัฒนธรรมแบบปรึกษาหารือในลักษณะขั้วตรงข้าม 

 (3.3) วัฒนธรรมการเมืองแบบรวมศูนย์อำนาจผูกขาดทางการเมือง ซึ่งอำนาจ
ทางการเมืองผูกขาดอยู่ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เน้นระบบการตัดสินใจโดยกลุ่มผู้นำ และมักจะไม่มีการ
ทำประชาคม ประชาพิจารณ์ หรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นอย่างจริงจัง การต่อสู้
ทางการเมืองแทบจะไม่เกิดขึ้นเพราะการเมืองถูกผูกขาด 
 โดยสรุป วัฒนธรรมแบบปรึกษาหารือ เป็นรูปแบบที่ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน
การริเริ่มและขับเคลื่อนนโยบายในเชิงนวัตกรรมได้มากกว่าและยั่งยืนมากกว่าวัฒนธรรมการเมืองแบบ
รวมศูนย์อำนาจ-ผูกขาดอำนาจ อาจจะประสบผลสำเร็จในการริเริ่มและผลักดันนโยบายใหม่ ๆ ได้
พอสมควร แต่ด้อยกว่าแบบปรึกษาหารือ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมแบบ
แข่งขันแบบรุนแรง มักจะมีขีดความสามารถในการริเริ่มนวัตกรรมฯ ในระดับต่ำท่ีสุด 
 จากการพิจารณาถึงแนวคิดว่าด้วยระบบครอบครัวและเครือญาติ อันมี
ความสัมพันธ์กันอย่างแนบชิดกับระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่อยู่ในแทบทุก
สังคมมนุษย์ การเสนอแนวคิดการปฏิรูประบบการเมืองด้วยความพยามขจัดความสัมพันธ์เหล่านี้ออก 
ย่อมเป็นไปได้ยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือ เราควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ
ความสัมพันธ์นี้ให้ได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุด ดังที่จะแสดงให้เห็นว่าระบบครอบครัวและเครือญาติ  
อันนำไปสู่การขยายตัวของระบบอุปถัมภ์เมื่อเข้ามาแฝงตัวอยู่ในระบบการเมือง (โดยเฉพาะการเมือง
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ท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนสูง) ยังมีอีกมิติหนึ่งที่ความสัมพันธ์ทั้งสองช่วยส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิผลขององค์การหนึ่ง ๆ ได้เช่นกัน  

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effectiveness) 
แนวคิดประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effectiveness) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาและ 

ถูกกล่าวถึงกันเป็นระยะเวลายาวนาน และมีลักษณะกว้างขวาง ทั้งยังเป็นประเด็นที่นักทฤษฎีองค์การ 
ให้ความสำคัญ เพราะการศึกษาและประเมินประสิทธิผลส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์การในด้านต่าง ๆ 
ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนที่ศึกษา  
เพ่ือค้นหาความเกี่ยวเนื่องกับระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ 
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ 

2.5.1 ความหมายของประสิทธิผล 
คำว่าประสิทธิผล มีนักวิชาการให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายตามแต่ละมิติที่นักวิชาการ

ท่านนั้นให้ความสนใจ แต่นักวิชาการที่ถูกอ้างถึงบ่อยครั้งในงานวิชาการไทย คือ นิยามของ   
Robbins (1990: 49) ซึ่งให้ความหมายของคำว่า ประสิทธิผลองค์การ คือ ระดับที่องค์การบรรลุ
เป้าประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในเชิงผลลัพธ์และกระบวนการ การเลือกและสร้างเกณฑ์
ในการประเมินผล ควรสะท้อนค่านิยมและยุทธศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการอยู่รอดขององค์การ อีกทั้งยัง
มีความเก่ียวข้องกับความสนใจของผู้ประเมิน และอายุขององค์การ 

ประสิทธิผลองค์การจะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าองค์การสามารถค้นหาและสร้างประโยชน์
จากบริบทและสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้ (ธงชัย สันติวงษ์ , 
2533: 314) หากมองในมิตินโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประสิทธิผล คือ เกณฑ์ที่ใช้สำหรับ
ประเมินนโยบาย ซึ่งนโยบายที่มีประสิทธิผล ก็คือ นโยบายที่สามารถบรรลุผลลัพธ์ซึ่งเป็นเป้าหมาย  
ที่กำหนดไว้ได้ (Dunn., 1994: 329) หรืออาจจะเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลลัพธ์และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 
2529: 51) 

เมื่ อประสิทธิผล คือ ความสามารถในการบรรลุ เป้ าหมายขององค์การหนึ่ งๆ นั้ น  
ซึ่งเป้าหมาย ก็คือ คำกล่าวหรือข้อสัญญาที่แสดงถึงภารกิจหน้าที่ขององค์การที่จะต้องไปให้ถึงจุด  
หรือสิ่งที่ตั้งไว้แล้วก่อนหน้า ซึ่งเป้าหมายนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปแต่ละองค์การ  
(ทองใบ สุดชารี, 2545: 94) 

โดยสรุปแล้ว คำนิยามของคำว่าประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effectiveness)  
มีลักษณะเป็นไปในทางที่คล้ายคลึงกันในหมู่นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ กล่าวคือ ความสามารถ
ขององค์การที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์การได้กำหนดไว้ ครอบคลุมทั้งในเรื่องระยะเวลา 
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เป้าหมายที่อยู่ในรูปของเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งการวัดหรือประเมินประสิทธิผลนั้นเป็นไปเพ่ือนำพา
และพัฒนาองค์การสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2.5.2 การประเมินประสิทธิผลองค์การ  
ในการศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินหรือวัดประสิทธิผลองค์การนั้น มีข้อเสนอ 

จากนักวิชาการอย่างหลากหลาย ทั้งในลักษณะของขอบเขตที่วัดอย่างกว้าง ๆ ไปจนถึงการวัด  
อย่างเฉพาะเจาะจง สำหรับเกณฑ์และการวัดประสิทธิผลองค์กรเท่าที่มีการนำมาใช้ตามข้อเสนอของ 
John P. Campbell (1997: 36 - 47 อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2543: 180 และธงชัย สันติวงษ์, 
2541: 32 - 33) มีด้วยกัน 30 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ประสิทธิผลโดยรวม (Overall Effectiveness) คือ การประเมินผลทั่วไป  
อาจใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานสำหรับวัดที่หลากหลายแง่มุมเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งวัดได้จากการรวบรวม
สถิติการปฏิบัติงาน รวมถึงความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(2) การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) คือ การวัดจากปริมาณของผลผลิตหรือบริการ
ขององค์การ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ ซึ่งประเมินได้จากบันทึกในเอกสารหรือความเห็น
ของบุคคลก็ได ้

(3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ ค่าที่สะท้อนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน 
หนึ่งหน่วย ต่อทรัพยากรที่ต้องเสียไปในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  

(4) ผลกำไร (Profit) คือ รายได้สุทธิจากการขายสินค้าและบริการ หลังจากหัก
ต้นทุนทั้งหมดแล้ว 

(5) คุณภาพ (Quality) คือ คุณภาพสินค้าและบริการขององค์การ หมายรวมถึง 
การขนส่งและการส่งมอบด้วย 

(6) อุบัติเหตุ (Accidents) คือ ความถี่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งมีผล 
ทำให้สูญเสียเวลาทำงาน 

(7) การเติบโต (Growth) คือ ความเจริญเติบโตขององค์การ ทั้งในด้านบุคลากร  
ขีดความสามารถ รายได้และผลกำไร  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต 

(8) การขาดงาน (Absenteeism) คือ การพิจารณาถึงความถี่ของการขาดงานที่ไม่มี
เหตุผลเพียงพอ 

(9) การเข้าออกงาน (Turnover) คือ การวัดว่าองค์การ มีบุคลากรที่เข้าหรือออก
จากงานมากเพียงใด  

(10) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) คือ ความพึงพอใจส่วนบุคคล ที่มี
ต่อการทำงานของตนเอง 
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(11) การจูงใจ (Motivation) คือ ความทุ่มเทแรงใจให้กับการทำงานเพ่ือให้
องค์การบรรลุเป้าหมาย 

(12) ขวัญกำลังใจ (Morale) มีลักษณะคล้ายกับการจูงใจ (Motivation) แต่ขวัญ
กำลังใจมองภาพรวมเป็นกลุ่ม ในขณะที่การจูงใจเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล 

(13) การควบคุม (Control)  คือ ระดับของการควบคุม เพ่ือใช้ในการสั่งการและ 
มีอิทธิพลเหนือกว่าสมาชิกคนอ่ืนในองค์การ 

(14) ความขัดแย้ง/การสามัคคี (Conflict/ Cohesion)  คือ ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรภายในองค์การว่าเป็นไปอย่างสามัคคีกลมเกลียว หรือขัดแย้งกันเอง 

(15) ความยืดหยุ่น/การปรับตัว (Flexibility/Adaptation) คือ ความสามารถของ
องค์การในการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

(16) การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย (Planning and Goal Setting) คือ 
จำนวนครั้งและความจริงจังในการวางแผน กำหนดเป้าหมายขององค์การ 

(17) ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย (Goal Consensus) คือ การที่สมาชิกใน
องค์การรับรู้และเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายขององค์การ 

(18) การย อม รั บ เป้ าห ม ายม า เป็ น แน วท างป ฏิ บั ติ  ( Internalization of 
Organizational Goals) คือ สมาชิกยอมรับว่าเป้าหมายขององค์การมีความถูกต้องและเหมาะสม 

(19) การยอมรับต่อบทบาทและปทัสถาน (Role and Norm Congruence) คือ 
ความเห็นพ้องต้องกันในหมู่สมาชิกในเรื่องต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความเชื่อ ความคาดหวัง เป็นต้น 

(20) ทักษะระหว่างบุคคล (Managerial Interpersonal Skills) คือ ความสามารถ
ในการผสานความร่วมมือในหมู่บุคลากร ให้ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 

(21) ทักษะด้านการทำงาน (Managerial Task Skills) คือ ความสามารถทั้งหมด
ในการบริหารงาน และปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (มุ่งเน้นไปที่ฝ่ายบริหาร) 

(22) ก ารจั ด ก ารข้ อ มู ล แ ล ะก ารสื่ อ ส าร  ( Information Management and 
Communication) คือ ความสามารถในการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ และการสื่อสารที่ถูกต้อง 

(23) ความพร้อม (Readiness) คือ ความเห็นโดยรวมของสมาชิกเกี่ยวกับความ
เป็นไปไดข้ององค์การที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 

(24) การใช้ประโยชน์ จากสภาพแวดล้ อม (Utilization of Environment) คื อ 
ความสามารถขององค์การที่จะใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและทรัพยากรภายนอกได้ 

(25) การประเมินจากภายนอกองค์การ (Evaluations by External Entities) คือ  
การประเมินผลองค์การจากบุคคลที่อยู่นอกสภาพแวดล้อมขององค์การ 
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(26) เสถียรภาพ (Stability) คือ ความสามารถในการรักษาโครงสร้างขององค์กร 
ไว้ได้ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตขององค์การ 

(27) คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ (Value of Human Resources) คือ การวัดคุณ
ค่าท่ีมีต่อองค์การของสมาชิกเป็นรายบุคคล 

(28) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation and Shared Influence) คือ 
ระดับของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสมาชิกในองค์การ 

(29) การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development Emphasis) 
คือ การพัฒนาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

(30) การบรรลุเป้าหมาย (Achievement Emphasis) คือ การบรรลุเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ หรือวิสัยทัศน์ขององค์การที่ตั้งไว้  

อย่างไรก็ดี  หลักเกณฑ์ทั้ ง 30 ข้อนี้  มิ ได้ เหมาะสมกับการวัดในทุกองค์การ  
การวัดประสิทธิผลจึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์บางตัวผสมกัน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น  
ในการประเมินประสิทธิผลองค์การแต่ละแห่ง 

ในปัจจุบัน แนวทางการศึกษาประสิทธิผลองค์การสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง 
ที่สำคัญ (พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553: 149 - 155) ดังนี้ 

(1) แนวทางการศึกษาประสิทธิผลองค์การแบบยึดแนวคิดเชิงเดี่ยว 
 องค์การโดยทั่วไปวัดและประเมินประสิทธิผลด้วยวิธีการที่ยึดแนวคิดเชิงเดี่ยว

สามารถแบ่งได้เป็น 4 วิธี (Cameron, 1981: 3 - 8) คือ  
 (1.1) วิ ธี ก า ร วั ด ผ ล ส ำ เร็ จ ต าม เป้ า ห ม าย  (The Goal - Attainment 

Approach) ให้ความสำคัญในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเงื่อนไขในการนำไปประเมินตั้งอยู่  
บนหลักเกณฑ์ การมีเป้าหมายชัดเจน ขอบเขต ระยะเวลาที่แน่นอนและสามารถวัดได้ และหาก
ผลผลิตขององค์การมีค่าใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้มากเท่าใด ย่อมแสดงให้เห็นว่าองค์การมี
ประสิทธิผลมากเท่านั้น 

 (1.2) วิ ธี วั ด การบ ริห ารทรัพ ยากร เชิ งระบ บ  (The System Resource 
Approach) มุ่งเน้นว่าองค์กรสามารถจัดหาทรัพยากรที่ต้องการได้ ซึ่งเงื่อนไขในการนำไปประเมิน
ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประสานเชื่อมโยงกันระหว่างปัจจัยนำเข้าและผลผลิต ดังนั้น การที่องค์การ
ได้รับทรัพยากรที่จำเป็นจากภายนอกมากเท่าใด ย่อมแสดงให้เห็นว่าองค์การมีประสิทธิผลมากขึ้น
เท่านั้น 

 (1.3) วิธีวัดกระบวนการหรือการดำเนินการภายในองค์การ ( Internal 
Processes Approach) โดยเชื่อว่าองค์การจะมีประสิทธิผลได้ กระบวนการภายในองค์การจะต้องมี
ระดับที่เหมาะสม ไม่มีขั้นตอนที่มากเกินความจำเป็น ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นอันหนึ่งอัน
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เดียวกันขององค์การ ความไว้วางใจ และความช่วยเหลือเกื้ อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั้น องค์การที่มี
ประสิทธิผลในวิธีนี้ คือ องค์การที่สามารถรักษาความราบรื่นและไม่ติดขัดในเชิงโครงสร้างขององค์การ 

 (1.4) วิธีวัดจากการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับองค์การ หรือกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ (The Strategic - Constituencies Approach) มีหลักการที่มุ่งเน้นให้กลุ่มผู้ที่ เกี่ยวข้อง
เชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ มีเงื่อนไขว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องนั้นมีอิทธิพลต่อองค์การ 
และองค์การจำเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มดังกล่าวเพ่ือความอยู่รอด ดังนั้น องค์การ
ที่มีประสิทธิผล คือ องค์การที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ได้ 

(2) แนวทางการศึกษาประสิทธิผลองค์การแบบยึดแนวคิดเชิงบูรณาการ 
 แนวทางการศึกษาประสิทธิผลแบบยึดแนวคิดเชิงบูรณาการ  เป็นอีกหนึ่ง

แนวทางสำคัญที่นำมาใช้ในการศึกษาประสิทธิผลองค์การ ซึ่งมีแนวคิดอยู่บนฐานที่ว่า ประสิทธิผล  
มิใช่แนวคิดท่ีเกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์แล้วอุปนัยมาอยู่ในระดับนามธรรม แต่เป็นสิ่งที่ประกอบ
สร้างขึ้นมาตามค่านิยม (พงษ์เทพ จันทสุวรรณ , 2553: 153) กล่าวคือ แนวทางนี้ เชื่อว่า ระดับ
ประสิทธิผลองค์การ จะผันแปรไปตามค่านิยมของแต่ละบุคคลที่อยู่ในฐานะผู้ประเมิน เพราะขึ้นอยู่กับ
ว่าผู้ประเมินนั้นจะให้น้ำหนักในประเด็นใดเป็นสำคัญในการประเมิน และย่อมไม่มีแนวทางใดที่ดีที่สุด 
เนื่องจากแนวคิดเรื่องประสิทธิผลเป็นค่านิยมส่วนบุคคล จึงเป็นไปได้ยากที่ทุกคนจะมีค่านิยมหรือให้
น้ำหนักในประเด็นใด ๆ ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน (ปริณ บุญฉลวย, 2556: 17-19) การประเมิน
ประสิทธิผลในแนวทางนี้ เกิดจากความพยายามของนักวิชาการในการบูรณาการแนวคิดอย่าง
หลากหลาย เพ่ือสร้างแนวทางการศึกษาประสิทธิผลแบบยึดแนวคิดเชิงบูรณาการ ซึ่ง Quinn and 
Rohrbaugh (1983 อ้างถึงใน พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553: 155) ได้จัดระบบแนวคิดการประเมิน
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมจนได้ตัวแบบที่ยึดแนวคิดเชิงบูรณาการ ที่เรียกว่า วิธีวัดการแข่งขันของ
ค่านิยม (The Competing - Values Approach) เป็นวิธีการที่เน้นมิติทั้ง 4 ด้านขององค์การ คือ  
ความยืดหยุ่น การควบคุม ภายในองค์การ และภายนอกองค์การ ซึ่งเงื่อนไขสำคัญของหลักเกณฑ์ คือ 
ความสนใจในเกณฑ์การประเมินนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา บริบทแวดล้อม และเงื่อนไขต่าง ๆ  

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาประสิทธิผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการ ดังนั้นวิธีการวัดและประเมิน
ประสิทธิผลที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีการวัดการแข่งขันของค่านิยม เพราะเป้าหมายและความสนใจใน
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมักเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอตามความต้องการ 
ของประชาชนที่เปลี่ยนไปและนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับวิธีการวัดการแข่งขัน  
ของค่านิยมยังเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิผลองค์การที่รวมถึงการชี้วัดการปฏิบั ติงานของผู้บริหารด้วย 
(ทองใบ สุดชารี, 2545: 118 - 122) ดังนั้น การประเมินประสิทธิผลองค์การที่มีปัจจัยหลายด้าน
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เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการวัดการแข่งขันของค่านิยมในการศึกษาครั้งนี้ 
เพราะเป็นแนวทางการศึกษาประสิทธิผลองค์การแบบยึดแนวคิดเชิงบูรณาการ 

2.5.3 การประเมินประสิทธิผลด้วยวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม (The Competing - 
Values Approach) 

เป็นรูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์การในเชิงบู รณาการ โดยใช้หลักเกณฑ์  
ที่องค์การให้คุณค่ามาประเมินประสิทธิผล ขึ้นอยู่กับความสนใจหรือการให้คุณค่าของแต่ละองค์การ
โดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การจะประเมินประสิทธิผลองค์การเดียวกันแตกต่างกันออกไป 
เพราะหลักเกณฑ์ขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือความสนใจของผู้ประเมิน รูปแบบของแนวคิดการแข่งขัน
ของค่านิยม สามารถแบ่งกลุ่มค่านิยมพ้ืนฐานที่แข่งขันกันภายในองค์การ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม 
(Quinn and Rohrbaugh, 1983 อ้างถึงใน พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553: 155 - 170) ดังนี้  

(1) ชุดค่านิยมเรื่องโครงสร้าง (Structure) มีค่านิยมที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน 2 มิติ คือ  
มิติความยืดหยุ่น (Flexibility) ต่อนวัตกรรม การปรับตัว และพลวัตการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
แข่งขันกับมิติการควบคุม (Control) ที่มุ่งเน้นเสถียรภาพ กฎระเบียบ และความสามารถคาดการณ์ได้  

(2) ชุดค่านิยมเรื่องจุดเน้น (Focus) มีค่านิยมที่ เป็นคู่ขัดแย้งกัน 2 มิติ  คือ  
มิติภายในองค์การ (Internal) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน  
ใส่ ใจในความรู้สึ กและความต้องการของบุ คลากร ทั้ งยั งมุ่ งพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือ 
ความอยู่รอดขององค์การ แข่งขันกับมิติภายนอกองค์การ (External) ที่มุ่งเน้นศักยภาพในการ
แสวงหาทรัพยากรจากภายนอก ผลผลิต และการบรรลุเป้าหมายขององค์การ กล่าวได้อย่างง่ายว่า  
มิติภายในองค์การ (Internal) ให้ความสำคัญกับคน ในขณะที่มิติภายนอกองค์การ (External)  
ให้ความสำคัญกับงานและองค์การ 

(3) ชุดค่านิยมเรื่องวิธีการและผลลัพธ์ (Means and Ends) มีค่านิยมที่ เป็นคู่
ขัดแย้งกัน 2 มิติ คือ มิติวิธีการ (Means) ที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการภายในและความต่อเนื่อง 
แข่งขันกับมิติผลลัพธ์ (Ends) ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายและผลลัพธ์สุดท้ายในระยะสั้น  

หลักแนวคิดการวัดทั้ง 3 ด้านนี้ ถือเป็นการนำเอาเกณฑ์การวัด 30 หลักเกณฑ์ของ 
John P. Campbell มาสร้างเป็นระบบการวัดด้วยวิธีการแข่งขันของค่านิยมให้ เกิดผลสูงสุด  
ด้วยการจัดเป็นชุดของการแข่งขันของค่านิยม 3 ชุดข้างต้น (ธงชัย สันติวงษ์, 2541: 48 - 49) 
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ภาพที่ 2.3 รูปแบบหลักคิด 3 ประการของวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม 

(ท่ีมา: ธงชัย สันติวงษ์, 2541: 49 ) 

แนวคิดการประเมินประสิทธิผลด้วยวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม ได้รับการยอมรับ  
และพัฒนาออกมาเป็นตัวแบบที่ใช้สำหรับการประเมินที่มีคุณภาพ Quinn & Rohrbaugh (1983: 
363 - 365) ได้ ให้ ข้ อ เสนอว่า การวัดและประเมินประสิทธิผลองค์ การ ไม่ ได้ ขึ้ นอยู่ กั บ  
สิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเกณฑ์วัดใดเพียงเกณฑ์วัดเดียวเท่านั้น เพราะเป็นสิ่งสร้างขึ้นมาจากค่านิยม และได้
พยายามนำเกณฑ์การวัดประสิทธิผลองค์การที่มีอยู่อย่างหลากหลาย มาบูรณาการร่วมกัน  
และเสนอระบบเกณฑ์การวัดประสิทธิผลองค์การอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จำแนกรูปแบบ
ความสัมพันธ์ออกมาเป็นเกณฑ์การประเมินที่ประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ (Quinn & Rohrbaugh, 1983: 
363 - 365 และธงชัย สันติวงษ์, 2541: 47 - 55) คือ  

(1) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) ให้ความสำคัญกับค่านิยมในมิติความ
ยืดหยุ่น (Flexibility) และมิติภายในองค์การ (Internal) โดยมีวิธีการ (Means) คือ ความสามัคคีและ
กำลังใจในการทำงาน และมีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ (Ends) คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

(2) ด้านระบบเปิด (Open System) ให้ความสำคัญกับค่านิยมในมิติความยืดหยุ่น 
(Flexibility) และมิติภายนอกองค์การ (External) โดยมีวิธีการ (Means) คือ ความคล่องตัว 
และความพร้อมขององค์การ และมีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ (Ends) คือ การจัดหาทรัพยากรและ 
ความเติบโตขององค์การ 

(3) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) ให้ความสำคัญกับค่านิยมในมิติ
การควบคุม (Control) และมิติภายในองค์การ (Internal) โดยมีวิธีการ (Means) คือ การประสานงาน
และการสื่อสาร และมีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ (Ends) คือ ความมีเสถียรภาพขององค์การ  
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(4) ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) ให้ความสำคัญกับค่านิยมในมิติการ
ควบคุม (Control) และมิติภายนอกองค์การ (External) โดยมีวิธีการ (Means) คือ การวางแผน 
ตั้งเป้าหมาย และประเมินผล และมีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ (Ends) คือ ผลผลิตและประสิทธิภาพ 

ตัวแบบการวัดและการเสริมสร้างประสิทธิผลทั้ง 4 ด้านนั้น สามารถแสดงแนวทาง  
การพิจารณาได้ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2.4 ตัวแบบการแข่งขันของค่านิยมหลักในการประเมินประสิทธิผล 

 (ท่ีมา: ปริณ บุญฉลวย, 2556: 21) 

คำนิยามของค่านิยมหลักการประเมินประสิทธิผลด้วยวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม
ดังกล่าวข้างต้น (Robbbins, 1990 อ้างถึงใน ปริณ บุญฉลวย, 2556: 20) สามารถอธิบายได้ดังนี้  

(1) ความสามัคคีและกำลังใจในการทำงาน คือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ 
ผู้ปฏิบัติงาน ยังหมายรวมถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการทำงานรวมกันได้อย่างราบรื่น 

(2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม เพ่ิมทักษะและ
ศักยภาพที่เหมาะสมต่อการทำงาน 
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(3) ความคล่องตัวและความพร้อมขององค์การ คือ ความสามารถในการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแวดล้อม 

(4) การจัดหาทรัพยากรและการเติบโตขององค์การ คือ ความสามารถในการ
แสวงหาทรัพยากรที่จำเป็นจากภายนอก และการขยายงานภายในองค์การ 

(5) การประสานงานและการสื่อสาร คือ การสื่อสารที่เอ้ืออำนวยต่อการรับรู้ ของ
บุคลากรในองค์การเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการทำงาน 

(6) ความมีเสถียรภาพ คือ ความต่อเนื่องและความราบรื่นในการทำงาน หมาย
รวมถึงการใช้ระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ 

(7) การวางแผน ตั้งเป้าหมาย และประเมินผล คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึง
การติดตามผลการทำงานด้วย 

(8) ผลิตผลและประสิทธิภาพ คือ ปริมาณผลผลิตที่สูง และความคุ้มค่าของการผลิต 

การศึกษาประสิทธิผลองค์การด้วยวิธีการประเมินตามแนวทางการแข่งขันของ
ค่านิยม (The Competing - Values Approach) อาจลดชุดของค่านิยมที่แข่งขันกันให้เหลือเพียง 2 
ชุดค่านิยมได้ กล่าวคือ เลือกวิเคราะห์เฉพาะชุดค่านิยมเรื่องโครงสร้าง (Structure) ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความแตกต่างของการให้ความสำคัญระหว่างความยืดหยุ่น  (Flexibility) ต่อนวัตกรรม  
การปรับตัว และพลวัตการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หรือให้ความสำคัญกับการควบคุม (Control)  
ที่มุ่งเน้นเสถียรภาพ กฎระเบียบ และความสามารถในการคาดการณ์เรื่องต่าง ๆ ได้ และอีกชุดค่านิยม
หนึ่ง คือ ชุดค่านิยมเรื่องจุดเน้น (Focus) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของการให้ความสำคัญ
ระหว่างการมุ่งเน้นภายในองค์การ (Internal) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงาน ใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการของบุคลากร ทั้งยังมุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือความ
อยู่รอดขององค์การ หรือให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นภายนอกองค์การ (External) ที่มุ่งเน้นศักยภาพ
ในการแสวงหาทรัพยากรจากภายนอก ผลผลิต และการบรรลุเป้าหมายขององค์การ (ปริณ บุญฉลวย, 
2556: 21) ซึ่งสามารถแสดงได้ในแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้วยวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยมแบบ 2 ชุดค่านิยม 

(ท่ีมา: ปริณ บุญฉลวย, 2556: 22) 

จะเห็นได้ว่าแต่ละด้านประกอบไปด้วยชุดของหลักเกณฑ์อย่างหลากหลายมาบูรณา
การร่วมกัน ทำให้สามารถระบุเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลองค์การได้อย่างเหมาะสม ซึ่งตอบสนอง
ต่อลักษณะเฉพาะขององค์การที่แตกต่างกัน และวิธีการนี้ยังได้รวมเอาจุดเด่นของวิธีการวัด  
และประเมินประสิทธิผลองค์การรูปแบบอ่ืน ๆ มาจัดกลุ่มบูรณาการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
ซึ่งจะทำให้การวัดประสิทธิผลองค์การได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ 

เมื่อได้พิจารณาถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลและการวัดประเมินประสิทธิผล
องค์การแล้วนั้น ประกอบกับได้ทำความเข้าใจระบบครอบครัวและเครือญาติ และระบบอุปถัมภ์ที่มีอยู่
ในระบบการเมืองท้องถิ่นไปก่อนหน้าแล้ว ก่อนการวิเคราะห์หาคำตอบตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาในครั้งนี้ จำเป็นจะต้องศึกษางานวิจัยอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาเพ่ือ
เปรียบเทียบและทำความเข้าใจได้อย่างครอบคลุม 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะศึกษา โดยมุ่งเน้นค้นคว้า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบครอบครัวและเครือญาติ ระบบอุปถัมภ์ ที่เป็นฐานของความสัมพันธ์ใน
สังคม ในมิติท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบการเมือง โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

จุฬารัตน์ ชูจิตารมย์ (2528) ได้เสนอข้อสรุปจากการศึกษา เรื่อง พระมหากษัตริย์กับการใช้
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติในการเมืองไทยการปกครอง พ.ศ.2325 - 2394 ว่า การใช้ความสัมพันธ์ 
ทางเครือญาติของพระมหากษัตริย์ในการเมืองไทยในช่วง ปี พ.ศ.2325 - 2394 นั้น ทำให้เกิด
เสถียรภาพทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะการที่ทำให้ชนชั้นปกครองทั้งหลายที่มี
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มาก ในขณะเดียวกันกลุ่มขุนนางเหล่านี้ก็
จะกลายเป็นผู้มีอิทธิพลสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยสรุปแล้ว การใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติได้สร้าง
ประโยชน์ต่อการปกครองบ้านเมืองอยู่มาก ทั้งในเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศและ
สถาบันการปกครอง และการเป็นฐานอำนาจทางการเมืองที่มีความจงรักภักดี มุ่งทำประโยชน์ต่อองค์
พระมหากษัตริย์ในการบริหารประเทศ ย่อมแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั้นอยู่ในระบบ
การเมืองการปกครองมาอย่างยาวนาน 

ในงานวิจัยของ สติธร ธนานิธิโชติ (2557) เรื่อง คุณลักษณะของนักการเมืองไทยที่มีสาย
สัมพันธ์แบบตระกูลการเมือง ได้แสดงผลการวิจัยที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับการเมืองไว้
ว่า การเป็นสมาชิกที่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติในกลุ่มตระกูลการเมืองมีความสำคัญต่อการ
ได้รับเลือกตั้งอย่างประจักษ์ชัด โดยเฉพาะนักการเมืองที่เป็นผู้หญิงและนักการเมืองที่มีอายุน้อย 
แม้ว่าความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะทำให้อำนาจทางการเมืองกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งที่มี
ความใกล้ชิดกันโดยสายเลือด มักจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและ
เป็นรากฐานของการเกิดความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ แต่การดำรงค์อยู่ของกลุ่มตระกูลการเมืองมีข้อดี
ด้วย โดยเฉพาะการเป็นแหล่งบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทาง
การเมือง และพบว่ากลุ่ มตระกูลการเมืองในแต่ละภูมิภาคมีสัดส่วนใกล้ เคียงกัน  รวมถึ ง
กรุงเทพมหานครด้วย อีกท้ังกลุ่มการเมืองลักษณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

หากมองในมิติของการเมืองระดับชาติ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวเครือญาติในช่วงที่ผ่านมา  
ไม่นาน ในงานวิจัยเรื่อง ระบบทุนนิยมเครือญาติในการเมืองไทย ศึกษาเปรียบเทียบรัฐบาลจอมพล
ถนอม กิตติขจร กับรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ของ ชาตรัตน์ โสภี (2550) ได้เสนอผลการวิจัยว่า 
ลักษณะความสัมพันธ์ของระบบทุนนิยมเครือญาติของรัฐบาลจอมพลถนอม มีความสัมพันธ์กันแบบ
เครือญาติโดยสายเลือดกันเฉพาะในกลุ่มชนชั้นนำที่เป็นทหาร ในขณะที่ รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ มีทั้ง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยสายเลือดและญาติขยายวงศ์ด้วย ซึ่งมีทั้งในกลุ่มการเมืองและกลุ่ม
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ธุรกิจที่เข้ามามีตำแหน่งและบทบาททางการเมือง ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นั้น ได้สร้างความรู้สึก
ผูกพันกัน เอ้ืออาทรต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งมักจะให้ความสำคัญมากกว่าบุคคลที่มิได้มี
ความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ อันจะมีการแลกเปลี่ยนต่อกันในทางฐานะทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง อันก่อให้ เกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้น  ซึ่ งผลในเชิงประจักษ์พบว่ารัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  
มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติเหนียวแน่นและจำนวนมากกว่า ซึ่งได้นำสังคมไปสู่ปัญหาการ
คอร์รัปชั่นด้วยการเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มญาติกันเอง 

งานวิจัยที่ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในระบบการเมือง มีข้อค้นพบ  
ต่าง ๆ มากมาย ดังงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ทางการเมืองแบบใหม่: ศึกษาเฉพาะกรณี  
"ทัวร์นกขมิ้น" (ประกีรติ สัตสุด, 2549) พบว่า เมื่อประชาชนยังไม่มีพ้ืนที่ในการเข้าไปมีบทบาทและ
ร่วมในการบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรที่ตนขาดแคลน ทั้งในโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ระบบอุปถัมภ์จะเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เข้ามาแก้ไขปัญหาและเติมเต็มโอกาสเหล่านี้ 
แม้ว่าจะไม่ใช่กลไกที่ดีที่สุดก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ในสังคมไทยอย่างมาก ระบบอุปถัมภ์จึงมีแนวโน้มที่จะไปแอบอิงและ
ใกล้ชิดกับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าเดิม และยังนำไปสู่ผลประโยชน์ทางการเมืองใน
การต่อรองและสร้างหนทางการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองซึ่งมีแนวโน้มรวมศูนย์อยู่ที่กลุ่มผู้อุปถัมภ์ 

ณัฐวุฒิ จินากูล (2538) ได้อภิปรายผลการศึกษาวิจัย เรื่อง โครงสร้างอำนาจและระบบอุปถัมภ์ 
ในชนบทไทย: ศึกษากรณีบ้านตา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไว้ว่า ในสังคมชนบทไทย  
ผู้มีอำนาจใช้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีและบริวารของตนเอง ยังรวม
ไปถึงการแสวงหาผลประโยชน์กับกลุ่มของตน กลุ่มผู้อุปถัมภ์จะใช้อำนาจที่เป็นทางการเป็นฐานของ
การรักษาความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเพ่ือเข้าสู่อำนาจทาง
การเมือง นอกจากนั้นยังพบว่าโครงสร้างระบบอุปถัมภ์ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ
ระหว่างกลุ่มด้วย 

การค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันเกี่ยวกับระบบครอบครัวและเครือญาติ และระบบอุปถัมภ์ที่
มีอยู่ในระบบการเมืองท้องถิ่น พบว่าโดยส่วนมากมักพบเจอความสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะอยู่ใน
ผลการวิจัยโดยมิสามารถแยกออกจากกันได้ โดยเฉพาะเมื่อความสัมพันธ์สองลักษณะนี้อยู่ในระบบ
การเมืองท้องถิ่น 

ฤกษ์ชัย พูลสวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยการสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจ  
ในการเมืองระดับท้องถิ่นของไทย ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลตำบลกะรน 
จังหวัดภูเก็ต พบว่า การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองในท้องถิ่น สามารถสร้างได้จากการให้
ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้ทรัพยากรทางการเมืองที่มีอยู่ในบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล และใช้ทรัพยากรทางการเมืองจากการมีสิทธิอำนาจ ประกอบกับการใช้ระบบอุปถัมภ์
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อย่างชอบธรรมโดยใช้อำนาจหน้าที่ และการใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่มีลักษณะในเชิงอุปถัมภ์ 
และการที่กลุ่มการเมืองท้องถิ่นมีเครือญาติอาศัยอยู่ในพื้นที่ จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชนเป็นไปในลักษณะที่ดีต่อกัน 

พรางกูร วงศ์ลือเกียรติ (2549) ได้ศึกษาระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่น ในเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่าในระยะเริ่มแรกของการปกครองท้องถิ่นนั้น ระบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง  
ผู้แต่งตั้งและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีอำนาจ หลังจากมีการพัฒนาการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะการกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง ทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มการเมือง
ท้องถิ่น ระบบอุปถัมภ์จึงได้ขยายความสัมพันธ์ออกไปอีก 3 ระดับ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้นำ 
กับสมาชิกในกลุ่ม (สมาชิกสภาเทศบาล) และประชาชน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน นักการเมืองท้องถิ่นได้ผลประโยชน์ทางการเมืองจากผู้ใต้อุปถัมภ์ อาทิ การเป็นหัวคะแนน
และฐานคะแนนเสียง ในขณะที่ผู้ใต้อุปถัมภ์มักเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนักการเมืองท้องถิ่น
เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังสรุปได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นสามารถใช้ระบบอุปถัมภ์เพ่ือค้ำจุนอำนาจทาง
การเมืองได้เป็นอย่างดี เพราะกลุ่มของผู้ใต้อุปถัมภ์มีความต้องการได้รับความช่วยเหลืออยู่เสมอซึ่งจะ
กลายเป็นความรู้สึกเป็นบุญคุณต่อกันที่ต้องตอบแทนกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ในทางบวก คือ  
ทำให้การบริหารงานไม่มีแรงกดดันมาก และมีประชาชนดูแลและร่วมมือ แต่ในทางลบนั้น จะทำให้
เกิดการยึดตัวบุคคลมากกว่านโยบาย ทั้งนี้ ระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่นยังมีแนวโน้มที่จะคงอยู่
ต่อไป แต่นักการเมืองท้องถิ่นจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถแบบมืออาชีพ และมีคุณงามความดีมาก
เพียงพอ เพราะประชาชนมีความตื่นตัวและเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมากยิ่งข้ึน 

ฉัตรชัย สุระภา (2553) ได้เสนอรูปแบบของความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่น  
ไว้ในงานวิจัย เรื่อง ระบบอุปถัมภ์ในการเมืองทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตำบล
ธัญญา อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ว่าความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่น  
มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ หนึ่ง ในเชิงการตลาด ที่มีการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินต่าง ๆ กับคะแนนเสียง
และความนิยมของประชาชนได้ และสอง ในเชิงรัฐศาสตร์ ที่ให้การช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยการบริกา ร
ส่วนตัวหรืองานสาธารณะและการจัดสรรทรัพยากรทางการเมืองตามอำนาจหน้าที่ เพ่ือแลกเปลี่ยน
กับคะแนนเสียงหรือพันธะสัญญาที่ผู้อุปถัมภ์ต้องการอันเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มีต่อกัน การสร้าง
เครือข่ายทางการเมืองท้องถิ่นเกิดจากการอาศัยอำนาจหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นของผู้ใหญ่บ้ านและ
สมาชิกสภา ผ่านความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ พรรคพวกและผู้ร่วมงาน และยังมีการสร้างเครือข่าย
ทางการเมืองของกำนันและนักการเมืองท้องถิ่นด้วยความสัมพันธ์แบบเครือญาติ พรรคพวก และกลุ่ม
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ประกอบกับเงินทุนของนักการเมือง
ท้องถิ่น เป็นปัจจัยสำคัญที่เอ้ือต่อการชนะเลือกตั้ง โดยสรุปแล้ว ระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่น  
ได้ยึดเอาความสัมพันธ์ตามโครงสร้างทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครือญาติ พรรคพวก เพ่ือน
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ร่วมงาน เป็นต้น มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง แม้ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
แต่ในความเป็นจริงนั้นสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้ เพราระบบอุปถัมภ์ก็เป็นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง
ที่ช่วยกระจายผลประโยชน์ของนักการเมืองไปสู่ประชาชนโดยตรงได้เช่นเดียวกัน 
 ในการศึกษาเรื่องผู้นำท้องถิ่นอีสานกับเครือข่ายความสัมพันธ์ : กรณีศึกษาสมาชิกสภา
เทศบาล โดย ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ (2536) พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ.2518 เป็นต้นมา กลุ่มการเมืองที่
กุมอำนาจกลายเป็นกลุ่มพ่อค้าและนายทุน ซึ่งแกนนำและเครือญาติของกลุ่มการเมืองเติบโตมาจาก
ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจภาคบริการ ร่วมกับกลุ่มพ่อค้าชาวจีน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มมี
ความสำเร็จทางการเมือง คือ ทุน และความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ภายในกลุ่ม ซึ่งฐานเครือข่ายที่สำคัญที่
มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จทางการเมือง ได้แก่ ฐานเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  
ทางการค้า ทางด้านประเพณีวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ มต่าง ๆ นอกจากนั้น 
กลุ่มการเมืองท้องถิ่นยังเป็นกลุ่มพลังสำคัญในการผลักดันให้กลุ่มการเมืองระดับชาติประสบ
ความสำเร็จอีกด้วย 
 สุพรรณี เกลื่อนกลาด (2549) ได้ให้ข้อเสนอเรื่องกลุ่มทุนที่เป็นฐานอำนาจทางการเมืองและมี
ความสัมพันธ์กับระบบอุปถัมภ์ ไว้ในงานวิจัย เรื่อง กลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 
กรณีศึกษา 4 เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นต้นมา กลุ่มธุรกิจได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรงควบคู่ไป
กับการทำธุรกิจส่วนตัวของตนเอง ด้วยการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ทางการเมืองกับ
นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางธุรกิจด้วย 
ความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์กับการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ต่อกัน ทั้งในด้านผลประโยชน์ทางการเมืองในฐานะฐานเสียงสำคัญของพรรคการเมือง ผลประโยชน์
ทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายทางการเมืองให้ครอบคลุมการเมืองในระดับท้องถิ่นทั้งในระดับ
จังหวัดและตำบล 
 ในประเด็นสุดท้าย ยังพบงานวิจัยที่ให้ข้อเสนอถึงความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่อยู่ในการเมือง
ท้องถิ่น ซึ่งมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหรือผ่านผู้นำชุมชน ดังงานวิจัยของ ลักขณา ภักดีนฤนาถ 
(2554) เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่นไทย: ศึกษากรณีความสัมพันธ์ของ
นักการเมืองกับผู้นำชุมชน ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบว่าลักษณะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์
ระหว่างนักการเมืองกับผู้นำชุมชน มีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านตัวกลางความสัมพันธ์ใน
ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์นี้มีผลในทางลบ คือ เป็นจุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชั่น  
ยึดผลประโยชน์แลกเปลี่ยนระหว่างกันมากกว่าคุณธรรมและจริยธรรม ความไม่เท่าเทียมกัน ระหว่าง
ชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับนักการเมืองในระดับที่ต่างกัน การเลือกตั้งขาดความโปร่งใส เกิดการผูกขาด
ทางการเมือง และประชาชนขาดความเชื่อมั่นทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่อีกด้านหนึ่ง
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นั้น ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ส่งผลทางด้านบวกด้วย คือ ชุมชนจะได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งอ่ืน
นอกเหนือจากทางราชการ และยังได้รับการพัฒนาทันต่อความต้องการของประชาชน นักการเมืองและ
ชุมชนได้เรียนรู้ความต้องการของกันและกัน ส่งผลให้ท้องถิ่นมีความร่วมมือกัน และประชาชนให้ความ
สนใจการเมืองท้องถิ่นมากข้ึน 
 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้นำชุมชนกับประชาชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ในตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย อุดม คุมา (2555) ได้เสนอว่า 
ความสัมพันธ์และรูปแบบระบบอุปถัมภ์ของผู้นำชุมชนและประชาชนของชุมชน มีลักษณะเป็น  
การช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยเอ้ือเฟ้ือต่อกัน เน้นการตอบแทนบุญคุณต่อกัน เครือข่ายทางสังคมพัฒนามา
จากระบบเครือญาติในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นความสัมพันธ์  
ที่แน่นแฟ้นกันอย่างมาก และยังพบว่าหากผู้นำชุมชนมีความรู้ ความสามารถที่ดี จะช่วยสนับสนุน  
ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้นำชุมชนกับประชาชน 
 งานวิจัยของแอนดรู วอล์คเกอร์ นักวิชาการด้านสังคมวิทยาท่านหนึ่งที่ทำการศึกษาชุมชน
ภาคเหนือของประเทศไทย (แอนดรู วอล์คเกอร์, 2559 (จักรกริช สังขมณี, ผู้แปล): 199 - 299) ได้ให้ 
ข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า การดำเนินโครงการพัฒนาในหมู่บ้านที่ศึกษานั้น เป็นผลผลิตของการเมือง  
อันเป็นการสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางอำนาจ ที่ต้องการดึงเอาอำนาจของรัฐในการ
พัฒนาเข้าสู่เครือข่ายของประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะการดึงเอาเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือ  
ลงสู่ท้องถิ่นโดยตรง ในขณะที่นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีภาพลักษณ์ของผู้อุปถัมภ์ที่ใจดี ใจกว้าง และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในชุมชน เช่น การบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือโครงการก่อนที่จะมี
การเลือกตั้งอันเป็นการแสดงถึงความเต็มใจและความสามารถของผู้สมัครที่จะดึงเอาทรัพยากรต่าง ๆ 
มาให้ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์สำคัญ 2 รูปแบบ คือ หนึ่ง รูปแบบของ
การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างมีน้ำใจที่แสดงออกมาในรูปของความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง  
ผู้ อุปถัมภ์และผู้ที่ ได้รับการอุปถัมภ์  ซึ่ งรูปแบบความสัมพันธ์ในลั กษณะนี้ ให้คุณค่ากับการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ส่วนบุคคล และสอง เป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบที่ยึดโยงความช่วยเหลือกับการพัฒนา
ในท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ให้คุณค่ากับความสามารถในการระดมทรัพยากรต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำทรัพยากรที่ได้ไปสู่โครงการต่าง ๆ ที่เพ่ิมจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ท้องถิ่น ดังนั้น การดำเนินโครงการและผลลัพธ์ของโครงการต่าง ๆ เกิดจากความสัมพันธ์ที่อยู่กึ่งกลาง
ระหว่างความช่วยเหลือเกื้อกูลส่วนบุคคลของผู้อุปถัมภ์กับการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น จากงานวิจัยของแอนดรู วอล์คเกอร์ แสดงให้เห็นถึงผลอีกด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ในระบบ
อุปถัมภ์ของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนช่วยในการผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินในท้องถิ่นให้มี
ความสำเร็จได้ จากการให้ความช่วยเหลือของผู้อุปถัมภ์ทั้งในด้านการบริจาคทรัพย์สินส่วนตัว และ
การระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจากทั้งภายในและภายนอกชุมชน   
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 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในระบบครอบครัวและเครือญาติ และ
ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ มีความสัมพันธ์อย่างสลับซับซ้อน และมีความสำคัญต่อระบบการเมือง
อย่างมาก สามารถสร้างคุณประโยชน์และก่อให้ เกิดผลร้ายได้ เช่นเดียวกัน และยากที่ขจัด
ความสัมพันธ์เหล่านี้ออกไปได้ ดังผลการศึกษาของ นาตาชา วศินดิลก (2540) เรื่อง โครงสร้างอำนาจ
ในชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น: ศึกษากรณีเมืองพัทยา ที่ได้ให้ข้อสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า แบบแผน
ทางการเมืองไทยมีระบบอุปถัมภ์เป็นปัจจัยสำคัญในความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล รวมถึง
ความสัมพันธ์ทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ทางสังคม  
ในรูปแบบของความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติ และความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ซึ่งมีบางส่วน
ที่เข้าไปแทรกซึมอยู่ในระบบการเมือง และส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อระบบการเมือง  
งานศึกษาดังกล่าวมีอิทธิพลต่อกระบวนการศึกษาและการกำหนดแนวคิดนำในการศึกษาครั้งนี้  
เพราะมีแนวคิดหลายด้านที่สามารถสนับสนุนการศึกษา และสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมือง 
ที่มีบางลักษณะที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่อ่ืน ๆ 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาเรื่อง ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการดำเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary  Research) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์จัดประเภทของข้อมูล และนำเสนอในลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) เพ่ือนำเสนอผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนใน
การดำเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวคิดนำในการศึกษา 
3.2 วิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3.3 แนวประเด็นสัมภาษณ์ 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 แนวคิดนำในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารต่าง  ๆ รวมทั้งได้ศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือนำเอาแนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการ
ศึกษามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ อันมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แนวคิด  
ที่เกี่ยวกับระบบครอบครัวและเครือญาติ แนวคิดเกี่ยวกับคติ เห็นแก่เครือญาติหรือการเล่นพรรค 
เล่นพวก (Nepotism) แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น และแนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ ประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาจากแนวคิดทั้งหมดที่
กล่าวข้างต้นจึงได้แนวคิดนำในการศึกษาเพ่ือตอบคำถามวิจัย และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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จากแผนภาพแนวคิดนำในการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ของปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีผลต่อประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ แทบทุกสังคมจะมี

ระบบครอบครัวและเครือญาติ 
- ระบบความสัมพันธ์พื้นฐานของ
สังคม 
- ครอบครัวเดี่ยว และครอบครัว
ขยาย 
- ความสัมพันธ์ของญาติสนิท  
- หน้าท่ี ในการช่วยเหลือกันของ
สมาชิก 
- ระบบครอบครัวและเครือญาติกับ
การเมืองไทย 
- ระบบครอบครัวเครือญาติกับ
ระบบอุปถัมภ์ 
 

ระบบอุปถัมภ ์
- ลั ก ษ ณ ะ ค วาม สั ม พั น ธ์ แ บ บ
อุปถัมภ์ 
- ทรัพยากรของผู้อุปถัมภ์ 
- การตอบแทนของผู้ใต้อุปถัมภ์ 
- ความเปลี่ ยนแปลงของระบบ
อุปถัมภ์ 
- โครงสร้างของกลุ่มอุปถัมภ์ 
 

คติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่น
พรรคเล่นพวก (Nepotism) 

- สิทธิพิเศษ บนพื้นฐานความเป็น
ญาติ 
- การช่วยเหลือญาติ ก่อนบุคคลที่
ไม่ใช่ญาติ 

การเมืองท้องถิ่น 
- อ ำ น า จ แ ล ะ สิ ท ธิ
อำนาจ 

- โครงสร้างอำนาจ 

- วัฒนธรรมทางการเมือง 
 

ประสิทธิผลของการทำหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
-การวัดและประเมินประสิทธิผล

ด้วยวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม               

(The Competing-Values  

Approach) 

ภาพที่ 3.1 แนวคิดนำในการศึกษา 
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โครงสร้างความสัมพันธ์พ้ืนฐาน นั่นคือ ความสัมพันธ์ในระบบครอบครัวและเครือญาติ ซึ่งระบบนี้มี
ฐานคิดหลักอยู่ที่แนวคิดเรื่องความกตัญญู ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของระบบอุปถัมภ์ ดังนั้น ใน
สังคมจึงประกอบไปด้วย 2 ระบบความสัมพันธ์นี้ อาจจะมีความเข้มแข็งที่แตกต่างกันไปบ้างในแต่ละ
สังคม แต่ในสังคมไทยนั้น ทั้ง 2 ระบบมีความเข้มแข็งและมีความสลับซับซ้อนอย่างมาก ซึ่งล้วนแต่
เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างแน่นแฟ้น ในขณะที่ลักษณะเฉพาะอีกประการของ
สังคมไทย คือ มีรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะคติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่นพรรคเล่นพวก 
(Nepotism) ซึ่งมีส่วนผสมของทั้งความสัมพันธ์ในระบบครอบครัวและเครือญาติ และระบบอุปถัมภ์ 
สิ่งที่น่าสนใจ คือ โครงสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ต่างแฝงตัวเข้าไปอยู่ในระบบการเมืองอย่างแนบแน่น 
โดยเฉพาะในการเมืองท้องถิ่น จึงเกิดคำถามในการศึกษาครั้งนี้ว่า โครงสร้างและระบบความสัมพันธ์ 
ซึ่งเข้าไปอยู่ในระบบการเมืองท้องถิ่น มีผลต่อประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร ในมิติใดบ้าง จึงได้กำหนดแนวคิดนำในการศึกษาเพ่ือหาคำตอบตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ ดังแผนภาพข้างต้น 

3.2 วิธีการศึกษาและเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการดำเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  

Research) โดยใช้การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary  Research) และการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างวิธีการศึกษา และเครื่องมือสำหรับการศึกษา ดังนี้ 

3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้กำหนดผู้ที่มี  

ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญต่อการศึกษา อันเป็นการเลือกตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้พิจารณา
เลือกตามความเหมาะสมเพ่ือที่จะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ต่อไป โดยสัมภาษณ์ท้ังหมด 13 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 

 (1) กลุ่มนักการเมืองทอ้งถิ่น 
        - นักการเมืองท้องถิน่ที่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ จำนวน 1 ท่าน 
        - นักการเมืองท้องถิ่นท่ีไม่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ จำนวน 4 ท่าน 
  (2) ผู้นำชุมชนและประชาชน จำนวน 3 ท่าน 

(3) ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น จำนวน 4 ท่าน 
  (4) ข้าราชการ/พนักงานของหน่วยงานในท้องที่ท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 1 ท่าน 

ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกประชากรสำหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อันมีหลักเกณฑ์ประการสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
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 (1)  กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่ และ
พร้อมที่ให้ข้อมูลในเชิงลึกกับผู้วิจัยได้ กล่าวคือ เป็นนักการเมืองที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  
ในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลจากนักการเมืองที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วย 
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริงให้มากท่ีสุด 

(2)  กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชน โดยเลือกกลุ่มประชาชนที่ รับรู้ เรื่องราว
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติในท้องถิ่น และมักมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

(3) กลุ่มข้าราชการ/พนักงานของหน่วยงานในท้องที่ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กลุ่ม
บุคคลที่เคยร่วมงานกับหน่วยงานที่กำลังศึกษา และสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาได้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากมุมมองของบุคคลภายนอกองค์การที่รับรู้ข้อมูลขององค์การ  

3.2.2 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
มีวิธีการรวบรวมข้อมูล 2 วิธี ดังนี้ 

 (1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth Interview) เป็นวิธีการหลักสำหรับ 
การรวบรวมข้อมูล ซึ่งเกิดจากการดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังที่กำหนดไว้ในกลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ เช่น ข้าราชการภายนอกหน่วยงาน ผู้นำชุมชน เป็นต้น โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์  
อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview) กับกลุ่มนักการเมือง ผู้บริหาร บุคลากรภายในหน่วยงาน 
เป็นต้น ตามแนวคำถามที่ได้จัดเตรียมไว้เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำคัญ รวมถึงสังเกตพฤติกรรม และท่าทาง  
ในระหว่างการสัมภาษณ์ด้วย  

(2) การสังเกต (observation) ผู้วิจัยสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ ในฐานะของคนในพื้นที่ 
และมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในหน่วยงานที่ศึกษา ทำให้สามารถเข้าไปร่วมสังเกต 
การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ศึกษา เช่น เข้าร่วมฟังการทำประชาคมหมู่บ้าน เข้าร่วมฟัง  
การประชุมสภาเทศบาล เป็นต้น เพ่ือเก็บเก่ียวข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้อย่างครอบคลุม 

3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้กำหนดให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งตามประเภทของข้อมูล ดังนี้ 

  (1) เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่  
แนวคำถาม และเครื่องมือในการบันทึกข้อมูล สำหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทั้งที่เป็นแบบ  
ไม่เป็นทางการสำหรับนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งกำหนดให้เป็นคำถามแบบ
ปลายเปิดและเหมาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถเพ่ิมเติมคำถาม
ระหว่างการสัมภาษณ์ได้ โดยยึดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลักสำคัญในการสัมภาษณ์   
อีกท้ังยังรวมไปถึงการบันทึกข้อมูลจากการสังเกตด้วย 
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  (2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) อันได้
จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary  Research) โดยเฉพาะเอกสารที่ระบุถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร ยังรวมไปถึงข้อมูลการประเมินผลองค์กรจากหน่วยงาน
ภายนอก อีกท้ังยังใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์อีกด้วย 

3.3 แนวประเด็นสัมภาษณ์ 
การตั้งแนวประเด็นสัมภาษณ์นั้น เป็นการกำหนดกรอบคำถามอย่างกว้าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยคำนึงถึงบริบทและ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงขณะดำเนินการสัมภาษณ์เป็นสำคัญ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา อาชีพ 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารท้องถิ่น และการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ในระบบการเมืองท้องถิ่น 

ส่วนที่ 2 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องระบบครอบครัวและเครือญาติ 
(1) รูปแบบของครอบครัวและเครือญาต ิ
(2) ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาติ  
(3) หน้าที่ของครอบครัวและเครือญาต ิ

ส่วนที่ 3 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องระบบอุปถัมภ์ (ในที่นี้จะใช้คำว่า 
“ดูแล” แทนคำว่าอุปถัมภ์ที่มักแสดงความรู้สึกในทางลบ) 

(1) ลักษณะความสัมพันธ์ในการดูแลซึ่งกันและกัน 
(2) ทรัพยากรของผู้ดูแลที่ใช้ในการเก้ือกูลต่อกัน 
(3) การตอบแทนของผู้ที่ได้รับการดูแล 

ส่วนที่ 4 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องการเมืองท้องถิ่น 
(1) สิทธิทางอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) โครงสร้างอำนาจแบบชนชั้นนิยมและพหุนิยม 
(3) รูปแบบของวัฒนธรรมการเมืองในพ้ืนที่ 

ส่วนที่ 5 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องประสิทธิผลของการทำหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประเมินประสิทธิผลด้วยแนวคิดวัดการแข่งขันของค่านิยม 

ส่วนที่ 6 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระบบอุปถัมภ์
กับระบบครอบครัวและเครือญาต ิ

ส่วนที่ 7 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระบบอุปถัมภ์ 
และระบบครอบครัวและเครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความ  

โดยการรวบรวม ข้อมูลที่ได้มาจัดแบ่งประเภทหมวดหมู่ (Categories) จัดระบบของข้อมูลและแยก
ประเภทของข้อมูลตามประเด็นที่กำหนดไว้ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
ทำควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์เพ่ิมเติมหลังจากการเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ซึ่งใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล 2 วิธีการ 

3.4.1 การตรวจสอบความถูกต้อง 
 เมื่อได้ข้อมูลครอบคลุมประเด็นและครบถ้วนสำหรับการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้ โดยทำการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเศร้า (Triangulation) เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่รวบรวมมาด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยคำนึงถึง 4 ปัจจัยสำคัญ คือ 
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเวลา ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการ
เปรียบเทียบผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์ที่มีบริบทแวดล้อมแตกต่างกันตามปัจจัยข้างต้น 
ควบคู่กับการสังเกต และการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ เพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
ทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูล อันเป็นการตรวจสอบทันที
หลังจากได้ข้อมูล เพ่ือที่จะได้ทราบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความถูกต้อง เป็นจริง และใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ที่มีความสมเหตุสมผลและ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง 

3.4.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Document Research) และ 

สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งในการวิเคราะห์เอกสารต้องคำนึงถึงบริบท (context) หรือสภาพแวดล้อม 
ของข้อมูลเอกสารที่นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จากนั้นนำข้อมูลที่
ได้มาสังเคราะห์เป็นคำตอบเชิงตรรกะเหตุผล เพ่ือสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรม และสามารถ
อธิบายผลจากการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 

3.4.3 การวิเคราะห์โดยการตีความ (interpretation)  
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) จากผู้ให้

ข้อมูลสำคัญที่ผู้วิจัยได้จดบันทึกไว้ หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ทำการคัดเลือกมาสังเคราะห์  
เพ่ือทำการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) เพ่ือจำแนกและอธิบายข้อมูลตามเค้าโครงที่ผู้วิจัย 
ได้วางไว้ และนำสู่การเขียนรายงานอภิปรายผลต่อไป 



 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งหนึ่ง ในอำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์
ในคติเห็นแก่เครือญาติ และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บนพ้ืนฐานของการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติของผู้บริหาร รวมถึงศึกษา
ความเกี่ยวข้องระหว่างระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติกับการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย โดยใช้วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการศึกษา ซึ่งผลที่ได้จาก
การศึกษาทำให้ทราบถึงลักษณะการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา อีกท้ังยังทราบถึงปฏิสัมพันธ์ของ
การเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติกับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถแบ่งการอภิปรายได้เป็น 5 
ส่วน โดยจะอภิปรายถึงข้อมูลที่ค้นพบจากการศึกษา และจะนำข้อค้นพบที่ได้มาสรุปและอ้างอิง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในส่วนสรุปและอภิปรายผล ดังผลการศึกษาต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่กรณีศึกษา 
4.2 ความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
4.3 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
4.4 ผลของความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีต่อการดำเนินงาน 
4.5 สรุปและอภิปรายผล 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่กรณีศึกษา 
พ้ืนที่กรณีศึกษาตั้งอยู่ในตำบลแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นตำบล

เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ลำดับต้น ๆ ของอำเภอ แบ่งเขตการปกครองประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน และ
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง กล่าวคือ หนึ่ง คือสุขาภิบาลเดิมซึ่งจัดเมื่อปี พ.ศ.2510 และ
ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งมีอาณาเขตบริเวณพ้ืนที่เศรษฐกิจของตำบล (จากนี้ไปจะใช้นาม
สมมติว่า เทศบาล ส.) และอีกหนึ่งคือ เทศบาลที่ยกฐานะขึ้นจากองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็น
พ้ืนที่กรณีศึกษาของการศึกษาในครั้งนี้  (จากนี้ ไปจะใช้นามสมมติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษาว่า เทศบาล ต.) 
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เทศบาล ต. เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลตำบลในปี  
พ.ศ.2554 มีพ้ืนที่ราว 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40 ,000 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
15 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้นราว 15,000 คน ซึ่งประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ประมาณร้อยละ 50 รับจ้างหรือพนักงานเอกชนประมาณร้อยละ 30 และเจ้าหน้าที่ของรัฐร้อยละ 20
จุดเด่นของพ้ืนที่เทศบาล ต. คือ เป็นท้องที่ที่อยู่ถัดจากศูนย์กลางของจังหวัดนครราชสีมาเพียง 15 
กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเส้นทางสายหลักของจังหวัด การพัฒนาจากศูนย์กลางจังหวัดได้ขยายมายังพ้ืนที่  
มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง อีกทั้งยังมีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม  
และหากพิจารณาในแง่ของรายได้ เทศบาล ต. มีรายรับรวม เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 
ประมาณ 70 ล้านบาท จึงถือได้ว่าเทศบาล ต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงของ
อำเภอเมืองนครราชสีมา เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเดียวกัน  

ข้อมูลทางด้านการเมืองท้องถิ่นในตำบลพ้ืนที่กรณีศึกษานั้น มีลักษณะเป็นกลุ่มตระกูล
การเมือง ซึ่งมีตระกูลการเมืองสำคัญด้วยกัน 3 ตระกูล ดังนี้ 

1. ตระกูล ว. เป็นครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในตำบล เริ่มจากการค้าไม้ฟืน
ให้กับรถไฟหัวจักรไอน้ำที่ผ่านมาในตำบล ต่อมาได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นผู้บริการขนส่งสินค้าและ
กระจายสินค้าไปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ขยายธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน
ตระกูล ว. ประกอบธุรกิจบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่และธุรกิจตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
(ปั๊มน้ำมัน) ที่ใหญ่ที่สุดในตำบล การเข้ามามีบทบาททางการเมืองของตระกูล ว. เริ่มจากผู้เป็นพ่อของ
นักการเมืองท้องถิ่นตระกูล ว. ในปัจจุบัน ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน และได้รับเลือกตั้งเป็นกำนัน
ตำบลนี้ ราวปี พ.ศ.2515 เมื่อมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในปี พ.ศ.2538 กำนันได้เป็น
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (ก่อนยกฐานะเป็น เทศบาล ต.) โดยตำแหน่ง  
จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2539 การดำรงอยู่ในตำแหน่งกำนันที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี ส่งผล
ให้บารมีของตระกูล ว. เพ่ิมมากขึ้น เมื่อผู้เป็นพ่อเกษียณอายุราชการ บุตรชายคนโตของครอบครัวได้
ลงสมัครรับเลือกตั้ง และได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันสืบต่อจากผู้ เป็นพ่อ และยังได้เป็นประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมา ในปี พ.ศ.2542 มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภามีอำนาจเลือกฝ่าย
บริหาร ซึ่งตระกูล ว. ได้ส่งบุตรสาวคนหนึ่งลงสมัครรับเลือกตั้ง และสมาชิกสภาลงคะแนนให้ดำรง
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่อยู่ในตำแหน่งได้เพียง 2 ปี สมาชิกสภาได้ลงมติไม่รับร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นส่งผลให้ต้องลงจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาได้ลง
มติเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสมาชิกของตระกูล ป. ซึ่งเป็นตระกูลคู่แข่งทางการเมือง
สำคัญของตระกูล ว. แต่หลังจากมีการแก้ไขกฎหมายเมื่อปี พ.ศ.2546 กำหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน บุตรสาวของตระกูล ว. ลงสมัครรับ



 
 

52 

เลือกตั้งอีกครั้ง และคะแนนเสียงชนะผู้สมัครจากตระกูล ป. ซึ่งบุตรสาวของตระกูล ว. ก็ได้ดำรง
ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลในปี พ.ศ.2554 
บุตรสาวของตระกูล ว. ก็ชนะการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่
บุตรชายอีกคนของตระกูล ว. ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งชนะ
การเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมายาวนานกว่า 10 ปี และเมื่อ
บุตรชายคนโตเกษียณอายุราชการในตำแหน่งกำนัน จึงได้ส่งบุตรสาวของตนลงสมัครรับเลือกตั้ง 
และได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ตระกูล ว. เป็นตระกูลการเมืองสำคัญในพ้ืนที่ 
ซึ่งมีอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน 

2. ตระกูล ม. เป็นอีกตระกูลสำคัญในตำบล เนื่องจากเป็นกลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจ 
อีกตระกูลหนึ่ง และเป็นคนที่อยู่ในพ้ืนที่ดั้งเดิม โดยรุ่นพ่อนั้นเดิมเป็นข้าราชการ และต่อมาได้ลาออก
มาประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและให้เช่าเครื่องจักรก่อสร้าง ซึ่งธุรกิจได้ขยายใหญ่โตขึ้นตามลำดับ
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตระกูล ม. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติกับตระกูล ว. อันเนื่องมาจาก
บุตรสาวคนโตของตระกูล ม. ได้แต่งงานกับบุตรชายคนโตของตระกูล ว. จึงทำให้สองตระกูลนี้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างแนบชิด ในทางการเมือง บุตรชายคนหนึ่งของตระกูล ม. ดำรงตำแหน่งนายก
เทศบาล ส. โดยชนะการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 มาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่บุตรชายอีกคนของ
ตระกูล ม. ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งชนะการเลือกตั้งและ
ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมายาวนานกว่า 10 ปี เช่นเดียวกันกับบุตรชาย
ของตระกูล ว.  
 3. ตระกูล ป. เป็นอีกหนึ่งตระกูลที่อดีตเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองของตระกูล ว. และ 
ตระกูล ม. โดย ตระกูล ป. ประกอบธุรกิจทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ ประกอบกับเป็นตระกูลที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสูงอยู่แล้ว จึงทำให้เป็นตระกูลสำคัญที่สามารถแข่งขันกับอีก 2 ตระกูลได้ โดย
ในช่วงปี พ.ศ.2544 – 2546 ตระกูล ป. ประสบความสำเร็จทางการเมืองในพ้ืนที่โดยชนะเลือกตั้งและ
ได้รับเลือกเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งในพ้ืนที่ แต่หลังจากปี พ.ศ.2546 
ตระกูล ป. ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง ผลการเลือกตั้งในเทศบาล ส. สมาชิกในตระกูล ม. เป็นฝ่าย
ชนะ และในองค์การบริหารส่วนตำบล (ก่อนเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาล ต.) สมาชิกจากตระกูล 
ว. เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง ซึ่งหลังจากแพ้การเลือกตั้งทั้งสองครั้งดังกล่าว ตระกูล ป. ก็ไม่ส่งสมาชิก
ในครอบครัวลงสมัครรับเลือกตั้งอีกเลย อาจให้การสนับสนุนผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามตระกูล ม. และ
ตระกูล ว. อยู่บ้างแต่ไม่ได้เข้ามาในระบบการเมืองอย่างชัดเจน ปัจจัยสำคัญของความพ่ายแพ้ เกิดจาก
การสร้างฐานเสียงที่ผนึกกำลังจากสองตระกูลใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติกัน 
คือ ตระกูล ม. และ ตระกูล ว. ประกอบกับสมาชิกครอบครัวตระกูล ป. ไม่ค่อยเข้าถึงประชาชน  
ในพ้ืนที่และไม่สามารถสร้างความศรัทธาของประชาชนได้ อีกทั้งผลงานที่ผ่านมายังไม่โดดเด่นและตรง
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ความต้องการของประชาชนมากพอ จึงส่งผลให้ตระกูล ป. แทบจะไม่มีบทบาททางการเมืองท้องถิ่น
มาจนถึงปัจจุบัน 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าในพ้ืนที่ตำบลที่เทศบาล ต. ตั้งอยู่ เป็นพ้ืนที่ที่มีความ
เจริญเนื่องจากอยู่ใกล้กับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัด มีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่สูง ในทาง
การเมืองมีจุดเด่นสำคัญที่สุดคือ กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่มีความสัมพันธ์กันทางครอบครัวและ
เครือญาติกันอย่างแนบชิด ทำให้สามารถรักษาอำนาจทางการเมืองไว้ได้อย่างมั่นคง ซึ่งรูปแบบ
ความสัมพันธ์และความเก่ียวพันกันทางเครือญาติจะนำเสนอโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป 

4.2 ความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
 การศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา มุ่ งเน้นหา
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และเครือข่ายทางเครือญาติของนักการเมืองท้องถิ่น อีกทั้งยังพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างเครือญาติด้วยกัน ดังที่จะอภิปรายต่อไปนี้ 

4.2.1 ความเป็นเครือญาติของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษา 
กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา ล้วนมีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ   

โดยมีรูปแบบทางเครือญาติที่ สำคัญ คือ เป็ นญาติ โดยสายเลือด และญาติ โดยการแต่ งงาน  
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

ตระกูลการเมืองที่เป็นตระกูลหลักในพ้ืนที่ คือ ตระกูล ว. (นามสมมติ) เป็นครอบครัวคนไทย
เชื้อสายจีนดั้งเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่ตำบล ต. มาอย่างยาวนานดังคำสัมภาษณ์ของผู้ที่อยู่ในตระกูล ว . ท่าน
หนึ่งว่า  

“เราเป็นคนเก่า เราเกิดที่ตำบล ต. ถ้าดูจากพ่อเล่า คนจีนมักจะอยู่แถบอำเภอสูงเนิน ในสมัย
ปู่ คนจีนเข้ามาก็อยู่ที่อำเภอสูงเนิน แล้วก็เริ่มกระจายออกมาตามทางรถไฟ และปู่ก็ย้ายมานี่   
พ่อก็โตที่นี่  ทำธุรกิจต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ” (ผู้ ให้ข้อมูลสำคัญที่อยู่ ในตระกูล ว., สัมภาษณ์   
3 พฤศจิกายน 2561) 

ตระกูล ว. หากนับเริ่มต้นจากรุ่นพ่อตามคำสัมภาษณ์ข้างต้นนั้น ครอบครัวนี้มีบุตรด้วยกัน  
6 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่อยู่ในตระกูล ว. (สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2561) ได้กล่าวว่า พ่อกับแม่มี
ลูกด้วยกัน 6 คน ประกอบไปด้วยลูกสาวคนโต ปัจจุบันทำธุรกิจที่บ้าน ลูกชายคนโต เป็นอดีตกำนัน
และดูแลธุรกิจที่บ้าน ลูกสาวอีกหนึ่งคนเป็นนายกเทศมนตรี ลูกชายอีกหนึ่งคนเป็นสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และลูกสาวอีกสองคนแต่งงานไปอยู่กับครอบครัว การประกอบธุรกิจ
ของตระกูล ว. มีลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่ง นาย ธ. ประชาชนในพื้นท่ีท่านหนึ่ง ได้ให้ข้อมูลว่า  
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“ธุรกิจของตระกูล ว. เริ่มต้นมาจากรุ่นพ่อของเขา รับส่งของ คือ เหมือนเป็นคนรับส่งสินค้า
กระจายไปภาคอีสาน ซึ่งเขาเริ่มจากรถสิบล้อไม่กี่คัน ก็พัฒนาเรื่อย ๆ จนน่าจะมากถึง 20 คัน  
เขาก็กลายเป็นคนมีฐานะในตำบล พอมาถึงปัจจุบันรุ่นลูกก็มีธุรกิจอีกหลาย ๆ อย่าง แต่ที่เป็นหลักเลย
น่าจะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นบริษัทใหญ่เลยนะ เห็นมีรับงานสร้างถนนเยอะเลย เป็นพวกทาง
หลวงเส้นใหญ่  ๆ แล้วก็จะมีธุรกิจปั๊มน้ำมันใหญ่ อีกอย่างที่ เป็นธุรกิจหลักของค รอบครัวนี้”  
(นาย ธ. ประชาชนในพื้นท่ีท่านหนึ่ง, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2561) 

จากข้อมูลที่ได้ทำให้ทราบถึงความเป็นชนชั้นทางเศรษฐกิจของตระกูล ว. ซึ่งมีความร่ำรวย 
มั่งค่ัง และมีสถานะทางเศรษฐกิจสูงในพ้ืนที่ 

ความสัมพันธ์ภายในตระกูล ว. มีลักษณะเป็นครอบครัวที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น  
ด้วยความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวคนจีนที่เรียกว่า กงสี ซึ่งทำให้ครอบครัวต้องอยู่รวมกันตั้งแต่
เกิดจนมีครอบครัว มีธุรกิจร่วมกัน แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน หากเป็นบุตรชายต้องมีหน้าที่สืบสาน
ธุรกิจครอบครัว หากเป็นบุตรสาวที่ไม่แต่งงานก็มีสิทธิ์ ในระบบนี้อยู่ แต่หากแต่งงานแล้วจะไปอยู่ใน
ระบบของครอบครัวใหม่ ด้วยระบบความสัมพันธ์แบบนี้เอง จึงทำให้ตระกูล ว. มีความสัมพันธ์ในพ่ี
น้องร่วมสายโลหิตกันอย่างแนบแน่น ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า 

“เราเริ่มต้นเป็นกงสี สมมติว่าถ้าเราแต่งงานเราก็อาจจะออกไปข้างนอก บังเอิญเรายังอยู่ดูแล
พ่ออยู่ในนี้ ไม่ได้แยกครอบครัว พ่ีน้องคนอ่ืน ๆ เหมือนกับเราทำธุรกิจกัน อันนี้แบ่งคนนี้ไป อันนี้
หลานทำนะ และในธุรกิจนี้มีชื่อลูกทุกคน” (ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่อยู่ในตระกูล ว. , สัมภาษณ์ 3 
พฤศจิกายน 2561) 

จุดเริ่มต้นทางการเมืองของตระกูล ว. คือ รุ่นพ่อ ที่มีฐานเสียงจากการเป็นคนดั้งเดิม 
และเป็นนักธุรกิจในพ้ืนที่ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของประชาชน ทำให้ได้รับเลือกเป็นกำนัน  
เมื่อเกษียณอายุตำแหน่งนี้  บุตรชายคนโตได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันต่อจากผู้ เป็นพ่อ  
และชนะการเลือกตั้งด้วยบารมีดั้งเดิมเป็นทุนเดิม หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการ
แต่งงาน บุตรชายคนโตได้แต่งงานกับบุตรสาวของตระกูลชนชั้นนำอีกหนึ่งตระกูลในตำบล นั่นคือ 
ตระกูล ม. ด้วยความสนิทสนมกันในรุ่นพ่อแม่ของทั้งสองตระกูล ซึ่งต่อมามีความสัมพันธ์กันทาง
การเมืองที่ชัดเจน คือ น้องชายภรรยาของบุตรชายคนโตนี้ คนหนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีของเทศบาล 
ส. และน้องชายอีกคนเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งถือว่ามีความใกล้ชิดทางเครือ
ญาติอย่างมาก เมื่อนับญาติแบบไทยจะกล่าวได้ว่า บุตรชายคนโตผู้เป็นกำนันมากบารมีในพ้ืนที่  
เป็นพ่ีเขยของนายกเทศมนตรีของเทศบาล ส.และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากตระกูล 
ม. และเมื่อมาพิจารณาถึงสมาชิกอ่ืน ๆ ในตระกูล ว.  พบว่า น้องสาวคนหนึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรีของเทศบาล ต. ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ และยังมีน้องชายที่เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกดัวย และต่อมาเมื่อบุตรชายคนโตของตระกูล ว. เกษียณอายุราชการ
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จากตำแหน่งกำนัน ได้ส่งบุตรสาวของตนเองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้รับเลือกเป็น
กำนันตามลำดับ จะเห็นได้ว่าความเป็นตระกูลการเมืองของตระกูล ว. มีความเกี่ยวพันกันอย่างแนบ
แน่นด้วยระบบเครือญาติทั้งทางสายเลือดและญาติที่เกิดจากการแต่งงาน ดังจะเห็นได้ชัดเจนจาก
แผนภาพต่อไปนี้  

 
ภาพที่ 4.1 แผนผังความสัมพันธ์ทางเครือญาติของผู้บริหารท้องถิ่น 
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในตระกูล ว. ที่มีอำนาจทางการเมืองในท้องถิ่น อาจมองได้ว่าเป็น
ความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาผ่านระบบเครือญาติ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในแนวระนาบ กล่าวคือ เป็น
ความสัมพันธ์ที่พ่ึงพาอาศัยกันผ่านความผูกพันฉันญาติมิตร แต่จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลศึกษา พบว่า 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิใช่เป็นเพียงความสัมพันธ์ในลักษณะแนวระนาบแต่เพียงเท่านั้น หากแต่มี
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหว่างกลุ่มเครือญาติด้วย ดังที่จะอภิปรายในหัวข้อต่อไป 

4.2.2 ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในหมู่เครือญาติ 
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติของชนชั้นนำทางการเมืองในพ้ืนที่กรณีศึกษา มีความเกี่ยวพันกัน

เป็ น ระบบ เครือข่ ายความสั ม พัน ธ์ ของก ลุ่ มบุ คคลที่ มี ความ เกี่ ย วข้ อ งกัน โดยสาย เลื อด  
หรือการแต่งงาน และอาจนับรวมถึงการนับญาติกับบุคคลอ่ืนที่มิใช่ญาติด้วย เช่น การเคารพ 
นับถือกันเสมือนญาติในหมู่ประชาชนกับชนชั้นนำ หรือในหมู่ชนชั้นนำด้วยกันที่อยู่นอกระบบเครือ
ญาติ โดยสายเลือดและการแต่งงาน เมื่อลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองใน พ้ืนที่  
เป็นเช่นนี้ ย่อมเกิดคติเห็นแก่เครือญาติ หรือการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) ที่ เอ้ือให้เกิด
กระบวนการให้สิทธิพิเศษบางอย่างกับสมาชิกในครอบครัว หรือเครือญาติของผู้ที่มีอำนาจ  
หากพิจารณาเพียงมิตินี้จะพบว่า เป็นลักษณะความสัมพันธ์ในแนวระนาบที่ทุกคนต่างมีผลประโยชน์
ต่อกัน แลกเปลี่ยนผลประโยชน์และช่วยเหลือเกื้อกูลกันเองในหมู่เครือญาติ ตั้งอยู่บนฐานที่ทุกคนใน
ระบบความสัมพันธ์มีสถานะใกล้เคียงจนเกือบจะเท่ากัน  

ข้อเท็จจริงที่ได้จากการลงพ้ืนที่สังเกตและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลับพบว่า ระบบ
ความสัมพันธ์มิได้ตั้งอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน หากแต่เป็นความสัมพันธ์แนวดิ่งที่เรียกว่า ระบบ
อุปถัมภ์  บนฐานของความเป็น เครือญาติกันที่ ช่ วยสนับสนุน ให้กระบวนการอุปถัมภ์นี้ มี  
ความเข้มแข็งอย่างมาก ดังจะอภิปรายต่อไปนี้ 

ตระกูล ว. เริ่มต้นเข้ามามีบทบาททางการเมืองครั้ งแรก นับจากรุ่นพ่อที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
กำนัน  และยั งเป็ นประธานสภาตำบลโดยตำแหน่ งในระยะแรกก่อนตั้ งองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลขึ้นในปี พ.ศ.2538 และเมื่อรุ่นพ่อเกษียณอายุราชการ ตำแหน่งนี้ถูกส่งต่อมายังรุ่นลูก ผ่าน
อำนาจบารมีของพ่อ ซึ่งประชาชนให้ความนับถือและศรัทธาต่อคนในตระกูลนี้ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า 

“สิ่งที่มีผลมาก คือ พ่อเคยทำไว้ ลูกก็ต้องทำให้ในลักษณะของการอย่าทำให้เสีย ทำไงก็อย่า
ให้เสียชื่อ ต้องเดินตามที่ทำไว้ เพราะเค้าจะสอนไว้ รุ่นพ่อบอกว่า ทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้เสียชื่อแก 
จริง ๆ แล้ว พอแกเลิกทำ ไม่จำเป็นต้องไปหาเสียงกับลูกบ้านว่าช่วยเลือกลูกฉันนะ” (ผู้บริหารท้องถิ่น
ที่อยู่นอกระบบเครือญาติท่านหนึ่ง, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2561) 

เมื่อบุตรชายคนโตของตระกูล ว. เข้ามาสู่แวดวงการเมืองเต็มตัว ประกอบกับสืบทอดธุรกิจ
ของครอบครัวซึ่ งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หากพิจารณาในแง่วัฒนธรรมของชาวไทย 
เชื้อสายจีน จะทำให้ทราบว่าบุตรชายคนโตมีความสำคัญอย่างมากในตระกูล ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น
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อำนาจทางการเมือง และอำนาจทางเศรษฐกิจของตระกูลนี้จึงตกมาอยู่ที่บุตรชายคนโต จากเหตุผล
ดังกล่าวทำให้บุตรชายคนโตสามารถสืบทอดความมีบารมีของตระกูลมาได้ และเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม
มาก จากการใช้ฐานะทางเศรษฐกิจของตนและครอบครัวช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่จนกลายเป็นที่
ยอมรับอย่างมากในพ้ืนที่ ดังคำกล่าวที่ว่า “ใครมีปัญหาอะไรให้ไปหากำนัน (บุตรชายคนโต)” ซึ่งแกน
นำชุมชนท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลสำคัญว่า 

“ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่รู้จักกับกำนันมา ถ้าในเรื่องของการดูแลประชาชน ถือว่าแกดีมาก 
คนที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ต้องมีความพร้อมทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่องเงิน และไม่ว่าจะมีงานอะไร ไม่ว่าจะ
งานบวช งานศพ งานแต่ง ถ้ากำนัน (บุตรชายคนโต) มาชาวบ้านจะดีใจมาก” (อดีตผู้ใหญ่บ้านท่าน
หนึ่ง, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2561) 

สิ่งสำคัญที่จะปฏิเสธไม่ได้แม้แต่น้อยว่า กระบวนการสร้างบารมีนั้น ล้วนแต่เกิดจากอำนาจ
ทางเศรษฐกิจที่มีเป็นทุนเดิมของบุตรชายคนโต แต่การใช้อำนาจทางเศรษฐกิจนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ใน
หมู่ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบเสียงสะท้อนจากประชาชนในแง่ของการดูแลและ
ช่วยเหลืออย่างหลากหลาย โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก่อสร้างและบำรุง
สาธารณประโยชน์ทั้งหลายในพ้ืนที่ โดยมองเป็นภาพรวมทั้งตำบล ดังเช่น 

“เค้ามีไรเค้าก็มาช่วย เช่น ถนนเส้นนี้ ฝั่งโน้น กำนันเขาก็ทำ ถ้าจะมารอของบหลวง ก็ขอไป
เถอะ เพราะมันมีบ้านอยู่ฝั่งใน ๆ ถ้าอยากได้ก็จะเอาแบคโฮ มาทำให้ฟรี ทำให้ได้ใจ นั่นคือกำนัน คือ
ทำจริง ไม่ได้ทำหวังผล ทำง่าย ฉันจะต้องทำแล้วต้องเลือกฉัน” (ผู้บริหารท้องถิ่นที่อยู่นอกระบบเครือ
ญาติท่านหนึ่ง, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2561) ประกอบกับสมาชิกสภาเทศบาลท่านหนึ่งก็ได้ให้
ความเห็นในลักษณะเดียวกันว่า  

“มีอะไรเค้าก็ดูแล เขาก็มีรถแบคโฮ เวลาเดือดร้อน น้ำท่วม ก็ใช้บริการเขาได้ เพราะเขาช่วย
ฟรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้แต่ชาวบ้านเอาบ้าน เอาที่ไปจำนอง จำนำกับนายทุนอ่ืนกำนัน ก็ต้อง
มาไกล่เกลี่ย และเอาเงินออกให้ก่อน แล้วค่อยเอาเงินมาใช้ สมมติว่าเค้าไปกู้ 5 แสน กำนันก็เอามาตัด
ให้เค้าก่อน 5 แสน มีก็ตัดดอกให้ ไม่มีก็หาไป จนกว่าจะหาเงินมาใช้คืนกำนัน”  (สมาชิกสภาเทศบาล
ท่านหนึ่ง, สัมภาษณ์ 17 พฤศจิกายน 2561) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการสร้างบารมีของบุตรชายคนโตของตระกูล ว. เป็นการใช้ทุนเดิมของ
ตนเองและครอบครัวสร้างความเชื่อใจและความศรัทธาให้กับประชาชนอย่างมาก และกระทำมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ดังที่นาย ธ. ประชาชนในพื้นท่ีท่านหนึ่ง ได้กล่าวว่า  

“กำนันเป็นหลักของตำบล มีอะไรขาดเหลือ คนแรกที่นึกถึงในตำบล คือ กำนัน เพราะท่าน
สามารถช่วยได้ทุกคน และช่วยมาตลอด” (นาย ธ. ประชาชนในพื้นที่ท่านหนึ่ง, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 
2561) 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ทราบถึงกระบวนการสร้างบารมีของตระกูล ว. ในพ้ืนที่ และ
กลายเป็นที่ ยอมรับของประชาชน และเมื่ อบารมีนี้ ถูก นำมาใช้ ในทางการเมือง แม้ ไม่ ใช่  
ตัวบุตรชายคนโตที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเอง แต่เป็นเพียงคนที่ได้รับการสนับสนุนจากบุตรชายคนโต  
ย่อมคาดเดาผลการเลือกตั้งได้อย่างแน่นอน ดังเช่น ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่อยู่ในตระกูล ว. (สัมภาษณ์  
3 พฤศจิกายน 2561) กล่าวว่า ที่ได้ลงมาเล่นการเมือง เพราะพ่ีชายชักชวนให้เข้ามา และได้รับการ
สนับสนุนจากพ่ีชาย และภาพของบารมีชัดเจนยิ่ งขึ้นจากคำสัมภาษณ์นาย อ. ประชาชน  
ในพ้ืนที่คนหนึ่ง (สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม2561) ว่า นายกคนปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีบารมีเลย ที่ได้รับ
เลื อกตั้ งมาจากบารมีของพ่ีชาย นอกจากนี้ ยั งรว มไปถึ งเมื่ อบุ ตรชายคนโตเกษี ยณ อายุ  
จากตำแหน่งกำนัน ได้ส่งลูกสาวของตนเองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้รับเลือกเป็น
กำนันจากเสียงของผู้ใหญ่บ้านได้อย่างไม่มีข้อขัดแย้งใด ๆ ดังข้อมูลสำคัญท่ีว่า 

“ตำบล ต. ถึงไม่ใช่ลูกกำนัน ถ้าเอาคนอ่ืนไปเป็น ถามว่าความเหมาะสมจริง ๆ มีไหม คือ  
คนอ่ืนที่จะกล้าลงไหม ถ้าเป็นแล้ว ถ้าอยากเป็นจริงก็ใช้แค่เงินซื้อก็ได้ ก็ให้เงินคนละ 5 หมื่นสิ เสียเงิน
เหมือนกับตำบลอ่ืน ๆ ก็ได้แล้ว แต่ในกรณีนี้ เค้าบอกว่า ไม่เสียเงิน ไม่อยากเลือกก็ให้ลงสมัครแข่ง 
สุดท้ายก็มีลงสมัครเพียงคนเดียว และได้รับเลือกเป็นกำนันในปัจจุบัน” (ผู้บริหารท้องถิ่นที่อยู่นอก
ระบบเครือญาติท่านหนึ่ง, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2561) 

จะเห็นได้ว่า บุตรชายคนโตไม่ เพียงสร้างบารมีด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน 
ในพ้ืนที่ แต่บารมีนี้ยังถูกส่งต่อไปยังคนในครอบครัว กล่าวคือ บารมีของบุตรชายคนโตนี้ เป็น 
ฐานคะแนนสำคัญของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในปัจจุบัน ความศรัทธาของประชาชนมีความสำคัญอย่าง
มากต่อผลการเลือกตั้ง สิ่งที่น่าสนใจ คือ กระบวนการต่างตอบแทนในความสัมพันธ์ในลักษณะนี้  
เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วพบว่า บุตรชายคนโตเป็นแกนหลักของพ้ืนที่อยู่เหนือสุดของชนชั้นนำ
ที่อุปถัมภ์เกื้อกูลกลุ่มเครือญาติของตนด้วยคะแนนเสียงของประชาชนจากฐานของบารมีและความ
ศรัทธา ซึ่งกลุ่มเครือญาติต่างสร้างฐานของผู้ใต้อุปถัมภ์ของตนเองต่อไปเรื่อย ๆ นอกจากนั้นบุตรชาย
คนโตเองยังเป็นผู้อุปถัมภ์ประชาชนโดยตรงอีกด้วย  

การตอบแทนซึ่งกันและกันในระบบความสัมพันธ์ลักษณะนี้  มีลักษณะเดียวกันกับ 
การตอบแทนในระบบอุปถัมภ์ ที่มีผู้อุปถัมภ์อยู่เหนือสุดคือ บุตรชายคนโตที่มีบารมีอำนาจทาง
เศรษฐกิจ เกื้อกูลช่วยเหลือให้เครือญาติของตนเองประสบความสำเร็จทางการเมืองด้วยความสัมพันธ์
ที่แนบชิดผ่านความสัมพันธ์โดยสายเลือดและการแต่งงาน กลุ่มเครือญาติตอบแทนด้วยการดำเนินงาน
ตามแนวทางที่บุตรชายคนโตร้องขอ เพ่ือเกื้อหนุนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ก็ได้
มอบความศรัทธากลับคืนให้กลุ่มผู้อุปถัมภ์ทั้งหลาย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 



 
 

59 

 
ภาพที่ 4.2 แผนผังความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
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จากแผนภาพข้างต้นสามารถพิจารณาได้ว่า พ้ืนที่กรณีศึกษานี้มีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่มี
ลักษณะเป็นความสัมพันธ์แนวดิ่ ง ผ่านการเชื่อมโยงและผูกมัดกันด้วยความเป็นเครือญาติ  
ผู้ที่อยู่เหนือสุดของระบบความสัมพันธ์นี้ คือ พี่ชายคนโต (ต่อจากนี้ไปใช้แทนคำว่าบุตรชายคนโตเพ่ือ
ความเข้าใจในการอธิบาย) ซึ่งเป็นอดีตกำนันที่ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความเคารพนับถือ อุปถัมภ์ ดูแล 
เกื้อหนุนญาติ ในทางที่เป็นปกติของความเป็นญาติย่อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องต่าง ๆ 
คล้ายกับครอบครัวอ่ืน ๆ ประกอบกับในครอบครัวคนจีน พ่ีชายคนโตจะเป็นแกนหลักสำคัญของ
ครอบครัว ความแตกต่างที่ชัดเจนของตระกูลนี้ คือ นอกเหนือจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ครอบครัวด้วยเรื่องปกติทั่วไป ยังพบว่ามีการส่งผ่านบารมีและความศรัทธาของประชาชนมายังคนใน
ครอบครัวอีกด้วย แต่เป็นลักษณะของการส่งผ่านนี้ มีการแลกเปลี่ยนต่างตอบแทนคล้ายกับ
ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ กล่าวคือ พ่ีชายคนโตจะเป็นผู้ชักชวนให้เครือญาติเข้าสู่ระบบการเมือง
ท้องถิ่นและให้การสนับสนุนผลักดันจนประสบความสำเร็จจากฐานคะแนนความนิยมของพ่ีชายคนโต
เอง ในขณะที่กลุ่มเครือญาติก็ไปสร้างฐานเครือข่ายของตนเป็นลักษณะความสัมพันธ์อุปถัมภ์อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือแลกกับความไว้วางใจของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป และตอบแทนพ่ีชายคนโต 
ผู้อยู่เหนือสุดของระบบความสัมพันธ์นี้ด้วยการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวทางที่พ่ีชายคนโต
ได้วางไว้ ซึ่งก็เป็นการตอบแทนประชาชนเพ่ือแลกกับความศรัทธาที่มั่นคงและเสริมสร้างบารมีให้
แข็งแกร่งไว้ดังเดิม  

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ ในฐานะผู้มีส่วนสำคัญในระบบความสัมพันธ์
ข้างต้น จากการสังเกตการประชาคมในพ้ืนที่พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจ
เท่าที่ควรกับการออกมามีส่วนร่วมทางการเมือง การออกมาประชาคมของประชาชนขึ้นอยู่กับความ
ต้องการให้เทศบาล ต. รวมถึงตัวผู้บริหารให้การช่วยเหลือในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังคำให้สัมภาษณ์ที่ว่า 

“คนที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเกษตร หาเช้ากินค่ำ ไม่ก็เป็นหนุ่มสาวโรงงาน ถ้าจะมีคนมีเงินเขาก็เป็น
คนที่อ่ืนที่ย้ายเข้ามาใหม่ ไม่ได้ออกมาประชาคมเท่าไหร่ คนที่มาประชาคมก็จะเป็นชาวบ้านที่ค่อนข้าง
แก่แล้วมาประชาคมกัน นอกเสียจากว่าต้องการให้สร้างถนน หรือมีปัญหาเรื่ องถนนหนทาง เรื่องน้ำ
เรื่องไฟ ก็จะออกมาเรียกร้องบ้าง แต่ก็น้อย”  (ข้าราชการท่านหนึ่งในเทศบาล ต. , สัมภาษณ์  
1 ธันวาคม 2561) 

จะเห็นได้ว่าประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ค่อยออกมามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานของ
เทศบาล ต. มากเท่าที่ควร ส่วนในเรื่องของการออกมาตรวจสอบการใช้อำนาจก็ไม่พบเช่นเดียวกัน 
จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ในเทศบาล พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเทศบาลหรือผู้บริหารน้อยมาก หากมี
จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำไม่ไหล เป็นต้น 
แต่ก็พบได้น้อยมาก ซึ่งวิธีการแสดงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ มักจะแสดงออกผ่านการ
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เรียกร้องจากตัวผู้บริหารโดยตรง โดยประชาชนจะเรียกร้องผ่านผู้บริหารเทศบาล ต. รวมถึง 
ยังเรียกร้องผ่านเครือญาติของผู้บริหารได้อีกด้วย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่อยู่ในตระกูล ว. (สัมภาษณ์  
3 พฤศจิกายน 2561) ได้กล่าวว่า การไปร่วมงานแต่ละที่ ชาวบ้านมักจะเดินมาบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดี
อยากได้อะไรเพ่ิมเติม หลายครั้งที่ชาวบ้านฝากบอกผ่านพ่ีชายคนโตมาว่าต้องการอะไร พ่ีชายคนโตก็
จะกลับมาคุยกันว่าชาวบ้านอยากได้อะไร เราจะทำอะไรต่อไป 

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของตระกูล ว. ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์กันทางเครือญาติที่ถือ
เป็นกลุ่มการเมืองสำคัญในพ้ืนที่กรณีศึกษา และความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์บนพ้ืนฐานของความเป็น
เครือญาติกัน ประกอบกับลักษณะของประชาชนในพ้ืนที่ต่อการเมืองท้องถิ่น ทำให้มองภาพของระบบ
การเมืองในพ้ืนที่กรณีศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในส่วนถัดไปจะนำเสนอถึงข้อมูลที่แสดงถึงผลการ
ดำเนินงานของเทศบาล ต. เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิผลองค์กร 

4.3 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษา 
การศึกษาผลการดำเนินงานของเทศบาล ต. จะพิจารณาจากข้อมูลเอกสารรายงาน โดย

สามารถแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
1. ศึกษาจากรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปีงบประมาณ 
2. ศึกษาจากรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

ประชาชน โดยหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมิน 
4.3.1 ศึกษารายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
การพิจารณาประสิทธิผลของรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปีงบประมาณของ

เทศบาลตำบล ต. จะเป็นการพิจารณาถึงความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนของเทศบาล ต.  
ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจากการสืบค้นเอกสารรายงานดังกล่าว พบข้อมูลดังนี้ 

(1) รายงานสรุปผลการดำเนินงานเทศบาล ต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เทศบาล ต. ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลระยะ 3 ปี  

จำนวน 192 โครงการ งบประมาณ 40 ,618 ,302 บาท แต่ในแผนการดำเนินงานประจำปี  
ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถกำหนดได้เพียง 74 โครงการ งบประมาณ 22,709,702 
บาท มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่  4.1 สรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ประเภทโครงการ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาตำบล
ระยะ 3 ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำป ี

โครงการที่ดำเนินโครงการ
สำเรจ็ 

1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
บริการและกีฬา นันทนาการ 

8 2 2 
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ประเภทโครงการ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาตำบล
ระยะ 3 ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำป ี

โครงการที่ดำเนินโครงการ
สำเรจ็ 

2 . ก ารบ ริ ห าร ร าช ก าร ให้ มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

38 9 9 

3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม 
 

19 4 4 

4. การพัฒ นาด้ านการศึ กษา 
ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

17 2 2 

5. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 23 2 2 
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

8 1 1 

7. การพัฒ นาด้ าน โครงสร้ าง
พื้นฐาน 

65 51 51 

8. การพัฒนาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

14 3 3 

รวม 192 74 74 
งบประมาณ 40,618,302 22,709,702 22,709,702 

(2) รายงานสรุปผลการดำเนินงานเทศบาล ต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาล ต. ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลระยะ 3 ปี  

จำนวน 285 โครงการ งบประมาณ 100 ,290,762.50 บาท แต่ในแผนการดำเนินงานประจำปี  
ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณ สามารถกำหนดได้ เพียง 23 โครงการ งบประมาณ 
5,456,562.50 บาท มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่  4.2 สรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ประเภทโครงการ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาตำบล
ระยะ 3 ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำป ี

โครงการที่ดำเนิน
โครงการสำเร็จ 

1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ ยว 
บริการและกีฬา นันทนาการ 

8 0 0 

2 . ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ให้ มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

65 7 7 
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ประเภทโครงการ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาตำบล
ระยะ 3 ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำป ี

โครงการที่ดำเนิน
โครงการสำเร็จ 

3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม 

31 4 4 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

39 1 1 

5. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 31 0 0 

6. การพัฒนาด้ านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

20 1 1 

7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 91 10 10 

รวม 285 23 23 

งบประมาณ 100,290,762.50 5,456,562.50 5,456,562.50 

(3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานเทศบาล ต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาล ต. ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลระยะ 3 ปี  

จำนวน 483 โครงการ งบประมาณ 185 ,044,650 บาท แต่ในแผนการดำเนินงานประจำปี  
ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถกำหนดได้เพียง 31 โครงการ งบประมาณ 6,418,799 
บาท มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่  4.3 สรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ประเภทโครงการ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาตำบลระยะ 
3 ป ี

โครงการตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณประจำป ี

โครงการที่ดำเนิน
โครงการสำเร็จ 

1. การพัฒ นาด้ านการท่ องเที่ ย ว 
บริการและกีฬา นันทนาการ 

7 0 0 

2. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

66 10 10 

3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม 

37 2 2 
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ประเภทโครงการ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาตำบลระยะ 
3 ป ี

โครงการตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณประจำป ี

โครงการที่ดำเนิน
โครงการสำเร็จ 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

46 3 3 

5. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 34 3 3 

6. การพัฒนาด้ านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

23 1 1 

7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 247 7 7 

8. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

22 4 4 

9 . ก า ร พั ฒ น า ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

1 1 1 

รวม 285 31 31 

งบประมาณ 185,044,650 6,418,799 6,418,799 

(4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานเทศบาล ต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาล ต. ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลระยะ 3 ปี 

จำนวน 162 โครงการ งบประมาณ 50 ,035 ,200 บาท แต่ในแผนการดำเนินงานประจำปี  
ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถกำหนดได้เพียง 38 โครงการ งบประมาณ 8 ,266,200 
บาท มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่  4.4 สรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ประเภทโครงการ โครงการตามแผนพัฒนา
ตำบลระยะ 3 ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำป ี

โครงการที่ดำเนิน
โครงการสำเร็จ 

1. การบริห ารราชการให้ มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

108 17 17 

2. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสวัสดิการสังคม 

7 3 3 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

20 8 8 
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ประเภทโครงการ โครงการตามแผนพัฒนา
ตำบลระยะ 3 ป ี

โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำป ี

โครงการที่ดำเนิน
โครงการสำเร็จ 

4. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 4 1 1 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

2 2 2 

6. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

19 6 6 

7. การพัฒนาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1 1 1 

8. การพัฒนาด้ านเศรษฐกิ จ 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

1 0 0 

รวม 162 38 38 

งบประมาณ 50,035,200 8,266,200 8,266,200 

(5) รายงานสรุปผลการดำเนินงานเทศบาล ต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาล ต. ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลระยะ 3 ปี  

จำนวน 768 โครงการ งบประมาณ 355 ,845,881 บาท แต่ในแผนการดำเนินงานประจำปี  
ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถกำหนดได้ เพียง 148 โครงกา ร งบประมาณ 
59,119,591 บาท มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่  4.5 สรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ประเภทโครงการ โครงการตามแผนพัฒนา
ตำบลระยะ 3 ป ี

โครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ

ประจำป ี

โครงการที่ดำเนิน
โครงการสำเร็จ 

1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว บริการ
และกีฬา นันทนาการ 

10 0 0 

2. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

108 61 61 

3. การพัฒนาด้ านสาธารณสุขและ
สวัสดิการสังคม 

42 5 5 
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ประเภทโครงการ โครงการตามแผนพัฒนา
ตำบลระยะ 3 ป ี

โครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ

ประจำป ี

โครงการที่ดำเนิน
โครงการสำเร็จ 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม 

39 11 11 

5. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 32 0 0 

6. การพัฒ นาด้ านท รัพ ยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

29 0 0 

7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 487 70 70 

8. การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

19 1 1 

9. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

2 0 0 

รวม 768 148 148 

งบประมาณ 355,845,881 59,119,591 59,119,591 

(6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานเทศบาล ต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาล ต. ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลระยะ 3 ปี  

จำนวน 222 โครงการ งบประมาณ 100 ,670,600 บาท แต่ในแผนการดำเนินงานประจำปี  
ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถกำหนดได้เพียง 91 โครงการ งบประมาณ 24,118,790 
บาท มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่  4.6 สรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประเภทโครงการ 
โครงการตามแผนพัฒนา

ตำบลระยะ 3 ป ี
โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำป ี

โครงการที่ดำเนิน
โครงการสำเร็จ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดี
มีสุข 

42 20 20 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 104 37 37 

3 .  ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อม 

12 3 3 
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ประเภทโครงการ 
โครงการตามแผนพัฒนา

ตำบลระยะ 3 ป ี
โครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำป ี

โครงการที่ดำเนิน
โครงการสำเร็จ 

4. การพัฒนาระบบบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
สาธารณะ 

64 31 31 

รวม 222 91 91 

งบประมาณ 100,670,600 24,118,790 24,118,790 

(7)  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเทศบาล ต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาล ต. ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตำบลระยะ 3 ปี 

จำนวน 234 โครงการ งบประมาณ 104,071,700 บาท แต่ในแผนการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้
ในข้อบัญญัติงบประมาณ สามารถกำหนดได้เพียง 121 โครงการ งบประมาณ 35 ,186,100 บาท มี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่  4.7 สรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ประเภทโครงการ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาตำบล
ระยะ 3 ป ี

โครงการตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ประจำป ี

โครงการที่
ดำเนิน

โครงการสำเร็จ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 48 33 33 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 92 19 19 

3. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 17 7 7 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการ
สาธารณะ 

77 62 62 

รวม 234 121 121 

งบประมาณ 104,071,700 35,186,100 35,186,100 

 
เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละรอบปีงบประมาณของ 

เทศบาล ต. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2560 พบว่าในแต่ละปีมีการกำหนดจำนวนโครงการ 
และงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาตำบลระยะ 3 ปี และต่อมาในปี พ.ศ.2559 ได้เปลี่ยนแปลง  
การกำหนดแผนเป็นระยะ 4 ปี ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกัน โดยกระบวนการกำหนดแผนเกิดจากการ
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ประชาคมและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่สภาเทศบาลและกำหนดเป็นแผนพัฒนาตำบลออกมา  
ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการกำหนดแผนกลุ่มผู้บริหารซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ย่อมรวบรวมความ
ต้องการของประชาชนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย กำหนดเป็นโครงการในแผนทั้งหมด เพื่อเป็นการรักษา
คะแนนเสียงของตัวเอง และนำโครงการมาพิจารณาอีกขั้นในการกำหนดข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปีและกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ด้วยเหตุที่ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 25 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาสามปี และต่อมาได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 ของระเบียบ
เดิม โดยกำหนดใหม่ว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หากพิจารณาข้อกำหนดจากระเบียบดังกล่าวจะทำให้ทราบว่า การจัดทำ
งบประมาณเพ่ือทำโครงการในแต่ละปี จะต้องทำโครงการที่กำหนดไว้ในแผนเท่านั้น หากมีความ
จำเป็นต้องทำโครงการนอกเหนือจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีหรือสี่ปี ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้
แก้ไขแผนได้ แต่จะต้องดำเนินการในหลายขั้นตอน ดังนั้น นักการเมืองท้องถิ่นจึงต้องนำความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่กำหนดเป็นโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด เพ่ือรักษาความนิยมจาก
ประชาชนในพ้ืนที่นั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่นท่านหนึ่ง (สัมภาษณ์  
3 พฤศจิกายน 2561) กล่าวว่า ต้องรวบรวมความต้องการจากชาวบ้านทั้งหมด กำหนดลงไปในแผน 
ไม่งั้นชาวบ้านก็ไม่พอใจแน่นอน แต่ในขั้นกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี ต้องดูที่งบประมาณ 
อีกครั้ง และจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนของแต่ละโครงการ แล้วจึงเลือกว่าจะดำเนิน
โครงการใดก่อนหรือหลัง 

อุปสรรคสำคัญของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบลระยะ 3 ปี และ 4 ปี นั่นคือ 
งบประมาณทั้งจากงบอุดหนุนจากภาครัฐและงบที่ได้จากการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ดังนั้น การจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปีจะต้องพิจารณาจากรายรับในแต่ละปีเป็นสำคัญ ดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า  

“อุปสรรคของการดำเนินงานตามแผนที่สำคัญที่สุด คือ งบประมาณที่ไม่สามารถ
รองรับความต้องการจากประชาชนได้ทั้งหมด ในแต่ละฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลจะดูความจำเป็น
เร่งด่วนของแต่ละโครงการ และกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีออกมา ซึ่งต้องตั้งอยู่บนฐาน
ของงบประมาณท่ีมี” (ข้าราชการท่านหนึ่งในเทศบาล ต., สัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2561) 
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แต่หากพิจารณาเฉพาะแผนการดำเนินงานประจำปีในแต่ละปีงบประมาณ ตาม
โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ของเทศบาล ต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2560 
พบว่า เทศบาล ต. สามารถดำเนินโครงการสำเร็จทุกโครงการตามได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
ประจำปี 

4.3.2 ศึกษารายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ประชาชน โดยหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมิน 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาล ต.  
โดยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นผู้ประเมิน ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลพบการประเมิน 2 ครั้ง คือ  
การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยการประเมินแต่ละครั้งจะ
วัดความพึงพอใจในการบริการด้านที่ต่างกัน ดังนี้ 

(1) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ
เทศบาล ต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แบ่งออกเป็น
ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด้านสาธารณสุข งานด้าน 
ขออนุญาตติดตั้งประปาและชำระค่าน้ำประปา และงานด้านขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ โดยมี
คะแนนการประเมินดังต่อไปนี้  

(1.1) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ตารางที่  4.8 ระดับความพึงพอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 93.3 6.7 0 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.8 4.2 0 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 94.2 5.8 0 

4. ด้านช่องทางให้บริการ 95 5 0 
รวมเฉลี่ย 94.5 5.5 0 

(1.2) งานด้านสาธารณสุข 
ตารางที่  4.9 ระดับความพึงพอใจงานด้านสาธารณสุข ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 96.7 3.3 0 



 
 

70 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.2 5.8 0 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 95.8 4.2 0 
4. ด้านช่องทางให้บริการ 95 5 0 

รวมเฉลี่ย 95.4 4.6 0 

(1.3) งานขออนุญาตติดตั้งประปาและชำระค่าน้ำประปา 
ตารางที่   4.10 ระดับความพึงพอใจงานขออนุญาตติดตั้ งประปาและชำระค่าน้ำประปา  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 96.7 3.3 0 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.2 5.8 0 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 95.8 4.2 0 

4. ด้านช่องทางให้บริการ 95 5 0 

รวมเฉลี่ย 95.4 4.6 0 

(1.4) งานขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ 
ตารางที่  4.11 ระดับความพึงพอใจงานขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 95 5 0 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 93.8 6.2 0 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 95 5 0 

4. ด้านช่องทางให้บริการ 93.8 6.2 0 

รวมเฉลี่ย 94.4 6.6 0 
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นอกจากการประเมินการบริการประชาชนจากงานทั้ง 4 ด้านของเทศบาล ต. ยังมี
การประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของเทศบาล ต. ด้วย ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่  4.12 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 95 5 0 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.8 4.2 0 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 95 5 0 

4. ด้านช่องทางให้บริการ 95 5 0 

รวมเฉลี่ย 95.2 4.8 0 

(2) การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ
เทศบาล ต. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น
ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ งานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และงานขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน  

(2.1) งานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ตารางที่  4.13  ระดับความพึงพอใจงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 85.5 11.2 3.8 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 92.5 5 2.5 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 95 5 0 

4. ด้านช่องทางให้บริการ 87.5 8.7 3.8 

รวมเฉลี่ย 90 7.5 2.5 
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(2.2) งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ตารางที่  4.14 ระดับความพึงพอใจงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 91.2 6.3 2.5 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.2 3.8 0 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 95 5 0 

4. ด้านช่องทางให้บริการ 92.5 5 2.5 

รวมเฉลี่ย 93.7 5 1.3 

(2.3) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตารางที่  4.15 ระดับความพึงพอใจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 94.2 5 0.8 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 90.8 5 4.2 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 92.5 5.8 1.7 

4. ด้านช่องทางให้บริการ 89.2 7.5 3.3 

รวมเฉลี่ย 91.7 5.8 2.5 

(2.4) งานขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน 
ตารางที่  4.16 ระดับความพึงพอใจงานขออนุญาตขุดดิน - ถมดินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 94.2 3.3 2.5 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 97.5 1.7 0.8 
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หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 96.7 2.5 0.8 

4. ด้านช่องทางให้บริการ 95 3.3 1.7 

รวมเฉลี่ย 95.8 2.5 1.7 

นอกจากการประเมินการบริการประชาชนจากงานทั้ง 4 ด้านของเทศบาล ต. ยังมี
การประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของเทศบาล ต. ด้วย ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่  4.17 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 

1. ด้านกระบวนการและข้ันตอน 91.8 6 2.2 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.3 3.7 2 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 94.8 4.5 0.7 

4. ด้านช่องทางให้บริการ 91.3 6 2.7 

รวมเฉลี่ย 93 5 2 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ต.  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ประชาชนพึงพอใจต่อ  
การให้บริการของ เทศบาล ต. อยู่ในระดับสูงมากกว่าร้อยละ 90 ทั้งสองปีงบประมาณ กล่าวคือ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประชาชนพึงพอใจร้อยละ 95.2 และในปี พ.ศ.2560 พึงพอใจ 
ร้อยละ 93 แม้ว่าจะลดลงมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงมาก 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนข้างต้น เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า
ประชาชนโดยส่วนมากพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ต. อันเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ  
ดังคำสัมภาษณ์ของข้าราชการท่านหนึ่งในเทศบาล ต. (สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2561) ที่ระบุว่า  
ความพึงพอใจของประชาชน เกิดจากปัจจัยหลัก ๆ 2 อย่าง คือ 1) พอใจในผลงานที่ทำขึ้นจริงในพ้ืนที่ 
ดูได้จากการที่เรา (เทศบาล ต.) เปิดเว็บไซต์รับข้อร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งมีข้อร้องเรียนเข้ามาน้อย
มาก บางเดือนแทบไม่มีเลย หากมีเราก็แก้ไขให้ทันที บางเทศบาลก็มีการเปิดเว็บไซต์ลักษณะนี้



 
 

74 

เหมือนกัน แต่สุดท้ายก็ปิดลงเพราะข้อร้องเรียนเข้ามาเยอะมาก เยอะจนต้องปิดหนีไปเลย และอย่าง
ที่ 2) คือ ชาวบ้านเขาได้รับการดูแลจากกำนัน (พ่ีชายคนโต) นายก และพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ เป็นอย่างดี  
ก็คงมีความเกรงใจกัน บางเรื่องที่ไม่หนักหนาก็ไม่ได้มาร้องเรียนอะไร ทำให้โดยภาพรวมประชาชนจึง
พึงพอใจการทำงานของเทศบาล ต. ข้อมูลดังกล่าวตรงกับคำสัมภาษณ์ของนาย ธ. ประชาชนในพ้ืนที่
ท่านหนึ่ง (สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2561) ระบุว่า ที่ชาวบ้านอย่างพวกเราพอใจกับเทศบาลก็เพราะ
ผลงานของเทศบาล และก็ยังเห็นถึงความดีของกำนัน (พ่ีชายคนโต) ที่เขาคอยดูแลชาวบ้านสม่ำเสมอ
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในแง่ของความพึงพอใจในผลงานของเทศบาล ต. ข้าราชการ
ท่านหนึ่งซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลเทศบาล ต. ได้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า 

“ที่ผ่านมาไม่ว่าจะยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และต่อมามาเป็นเทศบาล  
จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาที่ดีกว่าตำบลอ่ืน ถ้าให้คะแนนแล้วเรียกได้ว่าอยู่ในระดับต้นๆ ของอำเภอ” 
(ข้าราชการท่านหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในเทศบาล ต., สัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2561) 

โดยสรุปแล้วผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน 
ของเทศบาล ต. เกิดขึ้นจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ 1) พึงพอใจจากผลการดำเนินงานของ  
เทศบาล ต. ที่ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
จริงและตรงความต้องการของประชาชน และ 2) การดูแลผ่านความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ของ 
กลุ่มผู้อุปถัมภ์ในพ้ืนที่ ได้เสริมสร้างให้ความพึงพอใจของประชาชนสูงขึ้นและมีความมั่นคงสูง และมี
ผลโดยตรงต่อความพึงพอใจในการดำเนินงานของเทศบาล ต. 

4.4 ผลของความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีต่อการดำเนินงาน 
 การศึกษาในหัวข้อนี้ เป็นการมองถึงมิติความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม 
เครือญาติและมีความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์อยู่ด้วย (ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ 4.2) โดยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์สามารถแบ่งผลที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นต่อการดำเนินงานของ 
เทศบาล ต. ได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. การกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบล 
2. ความรวดเร็วในการพัฒนาพื้นท่ีและการแก้ปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
3. ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และการลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ 

4.4.1 การกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบล 
ตำบลที่เป็นที่ตั้งของเทศบาล ต. ประกอบไปด้วย 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังที่ได้กล่าว

ไว้ในข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่กรณีศึกษาแล้วนั้น หากพิจารณาตามกฎหมาย ทั้ง 2 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น มีความเป็นอิสระต่อกัน ต่างเป็นนิติบุคคลเหมือนกัน มีอำนาจในการบริหารในพ้ืนที่  
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ของตน แม้ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ตำบลเดียวกันก็ตาม ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ย่อมเกิดจาก
นโยบายของผู้บริหารและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

ในตำบลที่ เทศบาล ต. ตั้งอยู่ แม้จะมี 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ความสัมพันธ์ของ
กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบครอบครัวเครือญาติกัน ทั้งในระดับการเมืองท้องถิ่น 
และการเมืองท้องที่ด้วย ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญต่อการพัฒนาทั้งตำบลโดยภาพรวม ดังที่ผู้บริหาร
เทศบาลท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า  

“การที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นพี่น้องกัน ทำให้การพัฒนาตำบลไปในทางเดียวกัน สามารถคุยกัน
ได้หมด คุยกันก่อนล่วงหน้าได้ ถนนเส้นหนึ่งเทศบาล ต. ทำยาวมาจนสุดเขต ก็ไปบอกนายก 
เทศบาล ส. ที่เป็นญาติกันให้ทำต่อ สุดท้ายมันก็พัฒนาไปได้ ประชาชนก็ได้ประโยชน์ ถ้าไม่ใช่ญาติพ่ี
น้องกันใครจะไปบอกกันได้ว่าเขียนลงไปในแผนต่อให้หน่อย จะไปสั่งกันได้อย่างไร ดังนั้น ความเป็ น 
พ่ีน้องกันนี่แหละทำให้แผนพัฒนาทั้งตำบลมันสมดุลกัน” (ผู้บริหารท้องถิ่นที่อยู่นอกระบบเครือญาติ
ท่านหนึ่ง, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2561) 

บุคคลที่สำคัญที่สุดในกระบวนวางแผนและแนวทางการพัฒนาตำบล คือ พ่ีชายคนโตของ
ตระกูล ว. ซึ่งเป็นผู้อยู่เหนือสุดของระบบความสัมพันธ์ (ดังที่กล่าวแล้วในหัวข้อ 4.2) แนวทางสำคัญ
ในการพัฒนาที่ของพ่ีชายคนโต ตามข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือ ท่านบอกไว้เลยว่า มีเงินเท่าไหร่
ไม่ต้องเก็บ เอามาพัฒนาตำบลของเราให้หมด คนที่นี่ต้องมีถนนหนทางที่ดี สะดวกสบาย และทุกคน
ต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน ต้องทำถนนใยแมงมุมให้ได้ ทุกเส้นทางต้องไปได้ ห้ามให้รองเท้าเด็กต้องเปื้อน
โคลน ห้ามถนนเป็นดินเลอะ (ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่อยู่ในตระกูล ว., สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2561) 
นอกเหนือจากเรื่องถนน สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ยังมีการพัฒนาโดยมองเป็นภาพรวมทั้งตำบล เช่น 
น้ำประปา ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลท่านหนึ่ง ระบุว่า กำนัน(พ่ีชายคนโต) มีแนวคิดว่าจะจัดการ
น้ำประปาอย่างไรให้ทั่วถึงคนทั้งตำบล ไม่เพียงเฉพาะเทศบาลใดเทศบาลหนึ่ง จึงยกจุดส่งน้ำไปอยู่บน
เขาดินให้มีแรงส่งอย่างท่ัวถึง นี่ก็เป็นแนวคิดของเขา (สัมภาษณ์ 17 พฤศจิกายน 2561) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถมองเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันของความสัมพันธ์ของกลุ่ม
นักการเมืองท้องถิ่นกับการกำหนดแนวทางการบริหารตำบล โดยมีแกนหลักสำคัญคือ พ่ีชายคนโต 
เป็นผู้เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาระหว่าง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังรวมไปถึงการปกครอง
ส่วนท้องที่ที่มีกำนันเป็นแกนหลักสำคัญของตำบลอีกด้วย อีกทั้งในภาพใหญ่ยังสามารถดึงการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสมาชิกสภาผู้ที่เป็นเครือญาติกัน ซึ่งทำให้ตำบลนี้ มีการ
พัฒนาที่อยู่ในระดับต้น ๆ ของอำเภอ ดังที่ข้าราชการท่านหนึ่งที่เป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลในพ้ืนที่  
ระบุว่า จุดแข็งสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 แห่ง คือ การมีทีมงานที่เหมือนอยู่ในทีม
เดียวกัน การพัฒนาก็ไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (สัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2561) 
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4.4.2 ความรวดเร็วในการพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
ความรวดเร็วในการพัฒนาพ้ืนที่และการแก้ปัญหาของเทศบาล ต. เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึง

จากผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์อย่างหลากหลาย ซึ่งขอยกกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ดำเนินงานผ่านการประสานงานกันภายในครอบครัวของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่ นั่นคือ  
กรณีการก่อสร้างถนนในพ้ืนที่ ดังที่ผู้บริหารท้องถิ่นที่อยู่นอกระบบเครือญาติท่านหนึ่ง (สัมภาษณ์  
24 พฤศจิกายน 2561) ได้ให้ข้อมูลว่า การก่อสร้างถนนบางเส้นทางที่มีความเร่งด่วน หรือจะเป็น  
การซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ถ้าจะมารอของบหลวงก็คงใช้เวลานาน เพราะมันอยู่ในเส้นทาง 
ที่ไม่ใช่ทางหลัก แต่ชาวบ้านอยากได้ ก็ไปขอกำนัน (พ่ีชายคนโต) เขาก็มาทำให้ฟรี สอดคล้องกับอดีต
ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง (สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2561) ให้ข้อมูลว่าถนนฝั่งตรงข้ามบ้านผมนี้  
สมัยก่อนเป็นป่า กำนัน (พ่ีชายคนโต) ก็เอาแบคโฮ มาช่วยทำให้เป็นทางไว้ก่อน เขาก็มาช่วยฟรี ช่วย
แก้ปัญหาไปก่อน ทำให้มันเร็วขึ้น 

ความช่ วยเหลือที่ เกิ ดขึ้ น ใน พ้ืนที่ นั้ น  ผู้ ให้ ความช่ วย เหลือย่ อมต้องมีสถานะทาง 
เศรษฐกิจสูง จึงสามารถให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้   
ซึ่งธุรกิจของกลุ่มครอบครัวนักการเมืองท้องถิ่นเอ้ือต่อการเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ดังที่สมาชิกสภาเทศบาลท่านหนึ่ง (สัมภาษณ์ 9 ธันวาคม 2561) กล่าวว่า ครอบครัวเขาเป็นผู้รับเหมา
อยู่แล้ว มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อม อันไหนช่วยได้เขาก็ช่วยให้มันเร็วขึ้น และสมาชิกสภาเทศบาลอีก
ท่านหนึ่ง (สัมภาษณ์ 17 พฤศจิกายน 2561) ยังได้กล่าวว่า เวลาน้ำท่วม ถนนพัง ก็ไปขอความ
ช่วยเหลือจากกำนัน (พ่ีชายคนโต) นี่แหละ ให้มาช่วยก่อน เขาก็มาช่วยให้ฟรี เพราะเขามีเครื่องมือ
พร้อม มันก็แก้ปัญหาได้เร็วอย่างถนนเส้นหน้าบ้านผมนี่ทำไม่ได้สักที กำนัน (พ่ีชายคนโต) ก็บริจาคเอา
เงินส่วนตัวมาทำให้ด้วยเงินเขา ยาวประมาณ 300 เมตร เขามียางมะตอยเหลือจากที่เขาไปทำถนนที่
อ่ืนมา เขาก็มาเติมให้เรื่อยจนกลายเป็นถนนที่ดีในปัจจุบัน 

นอกจากการให้ความช่วยเหลือโดยตรงจากกำนัน (พ่ีชายคนโต) และสมาชิกในครอบครัวคน
อ่ืน ๆ โดยตรงด้วยการใช้ทรัพยากรส่วนตัวมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ยังพบว่ามีการประสานงาน
ภายในครอบครัวเพ่ือให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วและต่อเนื่องด้วย ดังข้อมูลที่ได้จากอดีต
ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง (สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2561) กล่าวว่า หากมีโครงการใดที่เกินงบประมาณ
ของเทศบาล ต. ก็ได้คนในครอบครัวเขาที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประสานงานเพ่ือดึง
งบประมาณลงมาช่วย การพัฒนามันไปได้และมีความรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้
จากผู้บริหารท้องถิ่นท่านหนึ่งว่า 

“เรื่องของบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
เป็นญาติกันกับนายกเทศมนตรี เขาก็ช่วยดูให้ แต่เขาก็ไม่ได้แค่ตำบลเรานะ ก็จัดสรรให้ทุกท่ี แต่อย่าง
เราดีหน่อยที่เขาเป็นพ่ีน้องกัน คุยกันง่ายมันก็สะดวกรวดเร็วขึ้น และยังได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
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นอกจากการประสานของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นยัง
มีการผสานแผนระหว่างเทศบาล ต. กับเทศบาล ส. ที่มีนายกเทศมนตรีเป็นญาติกันอีกด้วย ทำให้การ
ดำเนินโครงการต่าง ๆ ต่อเนื่องกัน เช่น เทศบาลก่อสร้างถนนไปสุดเขต ก็ประสานให้เทศบาล ส.  
ทำต่อไป สุดท้ายถนนก็ยาวไปทั้งพ้ืนที่ของตำบล ทำให้การก่อสร้างโดยภาพรวมมันเลยเร็วและ
ต่อเนื่องกันไปเรื่อย” (ผู้บริหารท้องถิ่นที่อยู่นอกระบบเครือญาติท่านหนึ่ง, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 
2561) 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ความสัมพันธ์ของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นครอบครัว
เครือเครือญาติกันนั้น มีผลต่อความรวดเร็วในการดำเนินงานอย่างมาก ทั้งในแง่ของการให้ความ
ช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ ทุน และกำลังคน รวมถึงการประสานงานด้างบประมาณจากหน่วยงานที่เหนือ
ขึ้นไป อีกทั้งยังมีการผสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความรวดและ
ต่อเนื่องในการดำเนินงาน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญของพ้ืนที่ศึกษาดังคำสัมภาษณ์ที่ว่า 

“ความเป็นเครือญาติกันของผู้บริหารมีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานมาก เพราะมี
แรงผลักดันกัน ทั้งภายใน ภายนอก มีเครือข่ายที่ดี ทำให้งานสำเร็จได้ง่ายและรวดเร็ว” (ข้าราชการ
ท่านหนึ่งในเทศบาล ต., สัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2561) 

4.4.3 ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และการลดความขัดแย้งในพื้นที่ 
 ความมี เสถียรภาพเป็น อีกประเด็นที่ ถูกกล่ าวถึงจากผู้ ให้ข้อมูลสำคัญ  เพราะเป็น 
ข้อแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืนที่มักพบความขัดแย้ง การแข่งขันที่ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงในระบบการเมือง
ท้องถิ่น แต่ในพ้ืนที่กรณีศึกษาไม่พบการแข่งขันทางการเมืองแต่อย่างใด นั่นเป็นเพราะประชาชนใน
พ้ืนที่ยังศรัทธาในตระกูลของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และให้ความไว้วางใจในการเข้ามาบริหาร
ท้องถิ่นของตน  
 ในประเด็นการแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ข้าราชการท่านหนึ่งในเทศบาล ต. 
(สัมภาษณ์  1 ธันวาคม 2561) ได้ ให้ข้อมูลว่า ในระยะแรกเริ่มของการตั้ งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และเทศบาล ต. ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เริ่มแรกกำนัน (พ่ีชายคนโต)  
เป็นประธานโดยตำแหน่ง และมีการเลือกตั้งผู้บริหารซึ่งตามกฎหมายเดิม ฝ่ายบริหารมาจากการ
เลือกตั้งโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งกำนัน (พ่ีชายคนโต) ได้ส่งน้องสาวลงสมัครเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่บริหาร
ไปได้ 2 ปี สภาได้ล้มฝ่ายบริหารและเลือกนายกคนใหม่ ซึ่งมาจากอีกตระกูลสำคัญของตำบลที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกันกับตระกูล ว. หลังจากหมดวาระลง ได้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น 
ซึ่งมีการแก้ไขกฎหมายให้มีการเลือกตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ฝ่ายตระกูล ว.  
จึงตัดสินใจลงมาทำงานการเมืองอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดการแข่งขันทางการเมืองที่ค่อนข้างรุนแรง
เกิดข้ึน กล่าวคือ เกิดการแข่งขันกันระหว่างสองตระกูล ซึ่งผลการเลือกตั้งฝ่ายตระกูล ว. เป็นฝ่ายชนะ
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การเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงที่ห่างจากคู่แข่งมาก ด้วยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ 1) การสร้างฐาน
คะแนนเสียงของตระกูล ว. ที่นำโดยกำนัน (พ่ีชายคนโต) สามารถดึงคะแนนเสียงจากประชาชนได้มาก 
เพราะระยะเวลาที่ผ่านมากำนัน (พ่ีชายคนโต) เขาดูแลประชาชนทุกคนอย่างดี และมีความสม่ำเสมอ 
ในขณะที่อีกตระกูลหลังได้รับตำแหน่งค่อนข้างที่จะลืมประชาชนไปบ้าง และ 2) การสร้างความ
ศรัทธาจากประชาชนฝ่ายตระกูล ว. ที่นำโดยกำนัน (พ่ีชายคนโต) ซึ่งใจถึงมากกว่า ในขณะที่อีก
ตระกูลไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนมากเท่าที่ควร ซึ่งหลังจากความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นตระกูลคู่แข่งแทบจะ
หมดบทบาททางการเมืองในพ้ืนที่ จะมีให้เห็นบ้างคือหลังยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ต. ฝ่ายตระกูล
คู่แข่งไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ให้การสนับสนุนอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขัน
กับนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน และแน่นอนว่าสู้ไม่ได้ จนถึงปัจจุบันตระกูลคู่แข่งนี้ก็ไม่มีบทบาท 
ทางการเมืองอีกเลย จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ในอดีตมีการแข่งขันทางการเมือง  
ในพ้ืนที่อยู่บ้าง แต่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถต่อสู้กับความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตระกูล ว. ได้  
จึงต้องยอมรับความพ่ายแพ้และท้ายที่สุดก็ยอมลดบทบาทลงไป ซึ่งปัจจัยที่มีผลที่สุดต่อสถานการณ์
ดังกล่าว คือ การสร้างความศรัทธาเพ่ือเสริมสร้างบารมีของตระกูล ว. โดยพี่ชายคนโตของตระกูลเป็น
แกนหลักของกระบวนการเหล่านี้ 

นอกจากการไม่มีการแข่งขันทางการเมืองในพ้ืนที่แล้ว ด้วยบารมีของพ่ีชายคนโตที่สั่งสมมา
อย่างยาวนานผ่านการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ ส่งผลให้ฝ่ายบริหารและสภาของเทศบาล ต. เป็นฝ่าย
เดียวกัน มีความเหนียวแน่นกัน และกลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นเครือญาติกัน ล้วนมีผลต่อ
การทำงานอย่างแน่นอน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของเทศบาล ต. ดังที่เจ้าหน้าที่เทศบาลท่านหนึ่ง  
ระบุว่า 
 “ความเป็นเครือญาติกัน และสภาเป็นทีมเดียวกันกับฝ่ายบริหาร ถือเป็นจุดแข็ง เพราะมี
เสถียรภาพทางการเมืองในพ้ืนที่ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีฝ่ายตรงข้ามจ้องจับผิด ทำงานด้วยความสบายใจ 
บางที่มีฝ่ายค้าน ต้องมานั่งระมัดระวังว่าจะทำอะไร จะถูกนำไปโจมตีไหม ซึ่งก็ไม่ได้พัฒนาเสียที”
(ข้าราชการท่านหนึ่งในเทศบาล ต., สัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2561) 
 ความมีเสถียรภาพทางการเมืองนั้น เกิดจากกลุ่มผู้บริหารกับสภาเทศบาลเป็นกลุ่มเดียวกัน 
ประกอบกับความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันของนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการแข่งขันที่ไม่รุนแรง 
หรือแทบจะไม่มีการแข่งขันทางการเมืองในพ้ืนที่เลย นอกจากนั้นบารมีของพ่ีชายคนโตที่มีต่อ
ประชาชนยังส่งผลให้ความขัดแย้งในพ้ืนที่ เช่น การร้องเรียนของประชาชน การทะเลาะกันในการใช้
บริการสาธารณะนั้นไม่มีในพ้ืนที่ เป็นต้น ดังที่ผู้นำชุมชนท่านหนึ่ง ระบุว่า  
 “กำนัน (พ่ีชายคนโต) มีบารมีสูง คนในตำบลนี้ ยังนับถืออยู่มาก ถ้าเปรียบเทียบกับตำบล  
ข้างกันโน้น นายกโดนปลดกลางอากาศมา 3 ปีแล้ว เพราะโดนร้องเรียนเป็น 100 เรื่อง มันร้องกัน 
ทั้งตำบล เพราะว่าไม่มีเสาหลัก แต่ตำบลนี้มีเสาหลักคือกำนันไง อย่างถ้าผู้บริหาร 2 ที่ ทะเลาะกัน 
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หรือถ้าชาวบ้าน 2 ที่ทะเลาะกันที่ เกี่ยวกับเทศบาล ถ้ากำนันพูดมันก็จบ คนเขายอมรับแก”  
(อดีตผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2561) 

โดยสรุปแล้ว ความมีเสถียรภาพของฝ่ายบริหารและการลดความขัดแย้งในพ้ืนที่นั้น ตั้งอยู่บน
ฐานของบารมี และความเป็นเครือญาติ กล่าวคือ การที่กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาลรวมกำลังเป็นหนึ่ง
เดียวกับฝ่ายบริหารเป็นเพราะเคารพและเกรงใจในตัวพ่ีชายคนโตของตระกูล ว. ดังที่สมาชิ ก 
สภาเทศบาลท่านหนึ่ง ระบุว่า ผมและเพ่ือนๆ สมาชิก เกรงใจท่านกำนัน (พี่ชายคนโต) มาก ถ้าท่านให้
ช่วยอะไรพวกผมพร้อมช่วยเหลือ บุคลากรในเทศบาล ไม่ว่าจะเป็สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง  
ให้ความเคารพแกทุกคน แทบจะมากกว่านายกด้วย (สัมภาษณ์ 17 พฤศจิกายน 2561) นอกจากนั้ น
ความมีบารมีสูงของพ่ีชายคนโตของตระกูล ว. ยังทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอง 
สามารถพิจารณาได้จากข้อร้องเรียนที่มักจะพบเพียงข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
บางอย่างเท่านั้น ไม่พบข้อร้องเรียนของประชาชนในเรื่องการบริหารแต่อย่างใด ประกอบกับความ
เป็นครอบครัวเครือญาติกันของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในตำบลทุกระดับช่วยส่งเสริมให้ลดการ
แข่งขันการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองในพ้ืนที่ จึงกล่าวได้ว่า กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในตระกูลนี้และ
เครือข่ายของตระกูลนี้ เป็นองค์ประกอบที่ทำให้การเมืองในพ้ืนที่เกิดเสถียรภาพ และปราศจากการ
แข่งขันทางการเมืองในพ้ืนที่ 

ข้อโต้แย้ งสำคัญ ในประเด็นนี้ ที่ ได้จากการสั มภาษณ์  คือ  แม้ ว่ าการมี เสถียรภาพ 
ทางการเมืองในพ้ืนที่จะเป็นข้อดีต่อการพัฒนา แต่ก็ยังมีข้อด้อยที่สำคัญ คือ การผูกขาดอำนาจ 
ในพ้ืนที่ไว้ที่กลุ่มนักการเมืองเพียงกลุ่มเดียว และยังปิดโอกาสเข้ามาแข่งขันของกลุ่มการเมืองอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการที่ฝ่ายบริหารและสภาเป็นกลุ่มเดียวกัน ทำให้เกิดการตรวจสอบการใช้อำนาจ กล่าวคือ 
การตัดสินใจต่อนโยบายใด ๆ ย่อมขาดการคัดค้านจากฝ่ายสภา เพราะเป็นกลุ่มเดียวกันกับฝ่ายบริหาร 
อาจนำไปสู่การดำเนินโครงการที่ ไม่คุ้มค่า หรือไม่มีความจำเป็นที่ จะต้องดำเนิ นโครงการ  
แต่มุ่งดำเนินงานไปเพ่ือผลประโยชน์ ทั้งของตนเองและพวกพ้อง ซึ่งนั่นคือการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือ
การคอร์รัปชั่น ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เป็นผู้แทนของประชาชนมิได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้
อำนาจของฝ่ายบริหารแทนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะยึดโยงผลประโยชน์อยู่กับ 
ฝ่ายบริหารที่เป็นกลุ่มเดียวกัน ท้ายที่สุดแล้วระบบการเมืองในลักษณะนี้ จะนำการเมืองท้องถิ่นเข้าสู่
ระบอบเผด็จการในสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งในอนาคตต่อไปจะเกิดผลเสียกับประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ยังทำให้
เกิดการยึดโยงในตัวบุคคลมากกว่านโยบาย และก่อให้เกิดการยึดผลประโยชน์แลกเปลี่ยนระหว่าง 
ผู้อปุถัมภ์และผู้ใต้อุปถัมภ์มากกว่าความถูกต้อง   
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จากข้อโต้แย้งดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้เกิดคำถามว่า เหตุใดการเมืองที่ไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ดังที่เป็นอยู่ ถึงยังได้รับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งข้าราชการท่านหนึ่งที่ดูแลพื้นที่ตำบลนี้ 
ได้ให้ข้อคิดสำคัญไว้ว่า  

“ปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ว่าจะให้ใครเลือกใคร ทุกวันนี้ประชาชน 
มีสิทธิ์มีเสียง หูตากว้างไกล สามารถที่จะใช้วิจารณญาณได้ ไม่ถูกชี้นำได้ง่าย การที่มันเป็นเอกภาพ
แบบนี้ หมายความว่า ผู้นำก็ยังเป็นที่ศรัทธาของประชาชนตระกูลนี้ยังเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านอยู่ 
เขาถึงได้ไว้วางใจและให้ความร่วมมือ” (ข้าราชการท่านหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในเทศบาล ต., สัมภาษณ์  
8 ธันวาคม 2561) 

ในปัจจุบัน แม้ว่าการขจัดระบบอุปถัมภ์ออกไปจากการเมืองท้องถิ่นสามารถทำได้ยาก แต่การ
รับรู้และความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนมีเพ่ิมมากขึ้น การที่ประชาชนยอมรับในบริบททาง
การเมืองลักษณะนี้ย่อมต้องอยู่บนฐานของความพึงพอใจในผลประโยชน์ที่ ได้รับ ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้สึกที่ได้รับการกระจายผลประโยชน์มายังประชาชนได้โดยตรงจากผู้อุปถัมภ์ ความรู้สึกว่าได้รับ
การดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้อย่างสม่ำเสมอ นำสู่ความศรัทธาที่มีต่อตัวผู้อุปถัมภ์  
และต้องตอบแทนบุญคุณท่ีมีต่อกัน ทั้งนี้นักการเมืองที่อยู่ในระบบความสัมพันธ์เหล่านี้ ก็จำเป็นที่ต้อง
ปรับตัวให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ต่าง ๆ ของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาด้วย และยังต้องรักษาในคุณงามความดีให้มีอยู่  
อย่างสม่ำเสมอ เพราะปัจจุบันประชาชนโดยส่วนใหญ่รับรู้ว่าตนเองมีสิทธิที่จะเลือกหรือปฏิเสธได้
อย่างอิสระ 

4.5 สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่อง ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ งหนึ่ง ในอำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการศึกษาภาคสนามเพ่ือ
ค้นหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสำคัญ ทำให้ค้นพบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ ในประเด็น
ความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา และผลของความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่มีต่อการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น ในส่วนสรุปและอภิปรายผลนี้  
จะนำข้อเท็จจริงที่ค้นพบมาวิเคราะห์และอภิปรายบนฐานของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบ
คำถามวิจัยและสรุปแนวคิดที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ โดยสามารถอภิปรายผล
การศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์ได้ดังต่อไปนี้ 
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4.5.1 ลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ 
 จุดเริ่มต้นของการศึกษาครั้งนี้ คือ การพิจารณาถึงระบบครอบครัวและเครือญาติของกลุ่ม
การเมืองในพ้ืนที่กรณีศึกษา ซึ่งค้นพบว่า ครอบครัวของกลุ่มการเมืองในพ้ืนที่ มีลักษณะเป็นครอบครัว
เนื้อแท้หรือครอบครัว พ้ืนฐาน (Nuclear or Elementary Family) ที่ประกอบไปด้วยญาติโดย
สายเลือด (Consanguineal Kins) ที่สืบสายโลหิตร่วมกันมา (สนิท สมัครการ , 2545 : 4 - 7)  
และมีความสัมพันธ์ในการนับญาติเป็นระบบญาติสายเดี่ยว (Unilinear Kinship) จากพ้ืนฐานการเป็น
ครอบครัวคนจีนดั้งเดิมที่นำญาติสายพ่อเป็นสำคัญ (สนิท สมัครการ , 2533: 10) นอกจากนั้น ยังได้
ขยายครอบครัวและเครือญาติออกไปจากการแต่งงานของลูกชายคนโตของตระกูลกับลูกสาวของอีก
ตระกูลสำคัญในพ้ืนที่ เกิดการขยายความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเรียกว่า 
ญาติโดยการแต่งงาน (Conjugal or Affinal Kins) (สนิท สมัครการ , 2528: 219 - 222) สร้าง
ความสัมพันธ์ของสองครอบครัวทำให้กลุ่มนักการเมืองมีความสัมพันธ์อยู่ในครอบครัวเครือญาติ
เดียวกันทั้งตำบลพื้นที่ศึกษา 
 ด้วยความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีตำแหน่งหน้าที่ อ่ืน ๆ ทางการเมืองในพ้ืนที่  ได้เกิดเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างญาติสนิทขึ้น นั่นคือ พี่น้องโดยสายเลือดที่มีความสนิทใกล้ชิดกันที่สุด ให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากที่สุด โดยมีพ่ีชายคนโตเป็นผู้นำครอบครัว มีสถานะเปรียบเสมือนพ่อและ
แม่ท่ีต้องดูแลน้อง ๆ นับเป็นความสัมพันธ์ของญาติในลำดับที่ 1 ประกอบกับญาติโดยการแต่งงานยังมี
ความสัมพันธ์กันทางครอบครัวและเครือญาติที่นับเป็นลำดับที่ 2 (สนิท สมัครการ, 2545: 34 - 39) 
ซึ่งจากการศึกษาในพืน้ที่สามารถเห็นความสัมพันธ์ของกลุ่มเครือญาติในลักษณะนี้ได้อย่างชัดเจน  

การช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวและเครือญาติของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นดังกล่าว 
มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจึงทำให้ความสัมพันธ์มีลักษณะยั่งยืนและถาวร  
โดยปราศจากความขัดแย้งกันเองภายใน ประกอบกับฐานความคิดหลักความสัมพันธ์แบบครอบครัว
และเครือญาติอยู่ที่ความกตัญญูหรือบุญคุณที่มีต่อกัน (อคิน รพีพัฒน์, 2540 (วิมาลา ศิริพงษ์, ผู้แปล):  
77 - 103) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนในความสัมพันธ์นี้มีความยั่งยืน ซึ่งฐานคิดเรื่องบุญคุณ  
ได้กลายเป็นการสร้างอีกระบบความสัมพันธ์หนึ่งขึ้นมาภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์แบบ
อุปถัมภ์ หรือ ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System)  

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นครอบครัวดังกล่าว มีลักษณะเป็น
ความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว สร้างความระลึกในบุญคุณของผู้ได้รับการอุปถัมภ์ ในขณะที่ผู้อุปถัมภ์รู้สึก
ว่าตนได้ดูแลบริวารของตน ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวโยงในเรื่องความรู้สึกที่แสดงถึงกันทั้งสองฝ่าย  
เกิดเป็นโครงสร้างพีระมิดที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ขึ้น (ธีรยุทธ บุญมี, 2533: 200 - 209) 
กล่าวคือ โครงสร้างของระบบอุปถัมภ์ในกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา มีโครงสร้าง
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พีระมิดที่มีพ่ีชายคนโตของครอบครัวอยู่เหนือสุดของโครงสร้าง ส่งผ่านการอุปถัมภ์ให้กับคนใน
ครอบครัวไปยังประชาชนในพ้ืนที่ ในขณะที่สมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวก็ได้รับการอุปถัมภ์จากพ่ีชาย 
คนโตด้วย และขยายการอุปถัมภ์ไปยังประชาชนในพ้ืนที่เช่นกัน  
 การตอบแทนซึ่งกันและกันของผู้อุปถัมภ์กับผู้ใต้อุปถัมภ์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในพ้ืนที่กรณีศึกษา กระบวนการตอบแทนเริ่มข้ึนจาก พ่ีชายคนโตผู้เป็นแกนหลัก
สำคัญของระบบความสัมพันธ์นี้ อุปถัมภ์สมาชิกในครอบครัวด้วยบารมีของตนเองเพ่ือเกื้อหนุนให้
สมาชิกในครอบครัวมีตำแหน่งทางการเมือง ในขณะที่สมาชิกในครอบครัวต้องตอบแทนพ่ีชายคนโต
ด้วยการดำเนินงานตามแนวทางที่พ่ีชายคนโตได้วางแผนไว้หรือเมื่อร้องขอ สมาชิกในครอบครัวที่มี
ตำแหน่งทางการเมืองก็ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และเพ่ือรักษาฐานคะแนนเสียงของตนด้วย รวมถึง
ยังเป็นการสร้างการอุปถัมภ์ให้มีความต่อเนื่องไปอีก ทั้งนี้ พ่ีชายคนโตอุปถัมภ์ประชาชนโดยตรงด้วย
การให้ความช่วยเหลือประชาชน และการตอบแทนของกลุ่มผู้ใต้อุปถัมภ์ นั่นคือ ความศรัทธา  
ความไว้วางใจ และคะแนนเสียงทางการเมืองที่มอบให้กับคนทั้งครอบครัวนี้ กระบวนการตอบแทนใน
ลักษณะนี้ คือ กระบวนการตอบแทนในรูปแบบความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์แนวใหม่ (The New 
Patron – Client Theory) ซึ่งผู้อุปถัมภ์ใช้อำนาจและหน้าที่ทางการเมือง เกื้อกูลผู้ใต้อุปถัมภ์ผ่านการ
ดำเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับคนในพ้ืนที่ ในขณะที่ผู้ใต้อุปถัมภ์ตอบแทนด้วยความไว้วางใจ 
และมอบคะแนนเสียงให้กับกลุ่มผู้อุปถัมภ์ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554: 37 - 38) ความไว้วางใจของ
ประชาชนที่มีต่อครอบครัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างบารมีของพ่ีชายคนโตผู้เป็นแกนหลัก
ของระบบความสัมพันธ์นี้ให้มั่นคงยิ่งข้ึนด้วย 

ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ในพ้ืนที่กรณีศึกษานี้ มีความมั่นคงด้วยการเชื่อมโยงกันโดยพันธะ
ทางครอบครัวและเครือญาติ เป็นระบบอุปถัมภ์ที่เกิดข้ึนในหมู่เครือญาติซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความคงทน
ถาวรที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอุปถัมภ์ในรูปแบบอ่ืน เมื่อพิจารณาในมิติของแนวคิดคติเห็นแก่เครือญาติ 
(Nepotism) ยังพบอีกว่ากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นครอบครัวนี้ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะการ
ให้สิทธิพิเศษบางประการด้วย (Margaret Y. Padgett & Kathryn A. Morris, 2015) ไม่ว่าจะเป็น
การช่วยประสานงานโดยใช้เครือข่ายของตนเองเพ่ือช่วยเหลือเครือญาติของตน หรือการตอบแทนแก่
กันในแง่ของผลประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะในกลุ่มเครือญาติของตนเอง ข้อดีที่พบของความสัมพันธ์
นี้ คือ ด้วยการมีคติเห็นแก่เครือญาติ ทำให้เกิดการประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่กันในแต่ละ
หน่วยงานที่มีเครือญาติของตนมีอำนาจอยู่ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความต่อเนื่องและ
รวดเร็ว ในขณะที่ความเป็นครอบครัวและเครือญาติกันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความผูกมัด  
ความรับผิดชอบ และการตอบแทนพ้ืนที่ องค์กร และบุคคลในความสัมพันธ์ได้มากกว่า เมื่อเทียบกับ
บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวหรือเป็นเครือญาติกัน  ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
ในพ้ืนที่กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นถูกเชื่อมโยงและผูกมัดด้วยพันธะความเป็นครอบครัวและเครือญาติกัน  
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มีความมั่นคงอยู่ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ผ่านการตอบแทนซึ่งกันและกัน ทั้งในทางความรู้สึก 
สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในหมู่ครอบครัวและเครือญาติกันเอง เกิดเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ (Nepotism in Patronage System) 
 เมื่อพิจารณาถึงการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา สามารถแบ่งการอภิปรายได้เป็น  
3 ประเด็น คือ หนึ่ง อำนาจของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นกลุ่มนี้ เป็นอำนาจที่เกิดจากสิทธิอำนาจ  
2 ประเภทเป็นสำคัญ (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2554: 12 - 13) กล่าวคือ ฐานอำนาจของกลุ่มการเมือง
นี้เกิดจากสิทธิอำนาจตามประเพณี (Traditional Authority) จากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลาน จากพ่อที่
เป็นนักการเมืองเดิมได้ส่งสิทธิอำนาจผ่านทางสายเลือดต่อมายังรุ่นลูกหลาน ประกอบกับสิทธิอำนาจ
บารมี (Charismatic Authority) ที่รุ่นลูก (พ่ีชายคนโต) ได้สร้างขึ้นเป็นบารมีเฉพาะตัว และได้แผ่
ขยายบารมีไปยังครอบครัวและเครือญาติของตนอีกด้วย และฐานของสิทธิอำนาจ 2 ประเภทนี้  
ได้สร้างให้กลุ่มนักการเมืองมีสิทธิอำนาจอีกประการเมื่อเข้ามามีตำแหน่งทางการเมือง นั่นคือ  
สิทธิอำนาจแบบมีเหตุผลหรือตามกฎหมาย (Rational - legal Authority) ที่สามารถใช้อำนาจในการ
ดำเนินการต่าง ๆ ได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรับรอง ประเด็นที่สอง โครงสร้างอำนาจ คือ ระบบ
ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กรณีศึกษามีลักษณะเป็นโครงสร้างอำนาจ
ตามแนวทางทฤษฎีชนชั้นนำ (Elitist Theory) (พรชัย เทพปัญญา, 2548: 16 - 25) กล่าวคือ ระบบ
การเมืองในพ้ืนที่มี โครงสร้างคล้ายกับรูปพีระมิด อำนาจทั้งหมดรวมศูนย์อยู่ที่ยอดพีระมิด  
กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นครอบครัวและเครือญาติเดียวกันสามารถกุมอำนาจทางการเมือง 
ในพ้ืนที่ไว้ในกลุ่มตนเอง ประกอบกับสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่สูงเป็นทุนเดิม กลุ่มนี้จึง
กลายเป็นกลุ่มชนชั้นนำพื้นที่ที่มีอำนาจในการกำหนดและตัดสินนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้บริหารใน
พ้ืนที่ด้วย และการหมุนเวียนของกลุ่มชนชั้นนำ (The Circulation of Elite) ในพ้ืนที่  เป็นการ
หมุนเวียนในกลุ่มชนชั้นนำด้วยกันเท่านั้น เช่น การหมุนเวียนอำนาจจากพ่อสู่ลูก จากพ่ีสู่น้อง  
จากญาติสู่ญาติ เป็นต้น (T.B. Bottomor, 1976 อ้างถึงใน พรชัย เทพปัญญา, 2548: 16 - 25) และ
ประเด็นสุดท้าย วัฒนธรรมทางการเมือง หรือ พฤติกรรมและอุปนิสัยทางการเมืองของประชาชน 
ในพ้ืนที่กรณีศึกษา มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (The Subject Political 
Culture) เพราะประชาชนในพ้ืนที่โดยส่วนมากเป็นชนชั้นกลาง รู้และเข้าใจการเมือง แต่มิได้ออกมา  
มีส่วนร่วมในการเรียกร้องหรือตรวจสอบการใช้อำนาจ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและปล่อยให้กลุ่มชนชั้น
นำเป็นผู้บริหารต่อไป แม้จะพบว่ามีบางส่วนที่ออกมามีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ก็เป็นส่วนน้อยและ
จะออกมาเฉพาะเรื่องที่กระทบกับสิทธิของตนเอง (Almond and Verba, 1965 อ้างถึงใน สมบัติ 
ธำรงธัญวงศ์, 2551) เมื่อพิจารณาในมิติวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นจะสามารถทำความเข้าใจ
การเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีได้อย่างดี กล่าวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา  
มีลักษณะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบปรึกษาหารือ (จรัส สุวรรณมาลา , 2550: 83 - 106)  
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ด้วยเหตุว่าประชาชนในพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนดั้งเดิมที่รู้จักคุ้นเคย เป็นญาติกัน มีความ
ผูกพันและเชื่อถือไว้วางใจกันค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่เป็นชาวชุมชนโดยกำเนิด ทำให้มีความผูกพันกับ
ชุมชน และกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นก็เป็นคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจของ
ประชาชนโดยทั่วไป ในระยะเริ่มแรก การเลือกตั้งมีการแข่งขันทางการเมืองอยู่บ้าง แต่เมื่อระยะเวลา
ผ่านไปการแข่งขันทางการเมืองได้หายไป และยังพบอีกว่าสภาท้องถิ่นในวัฒนธรรมแบบนี้ส่วนใหญ่จะ
มีบทบาทเฉพาะด้านนิติบัญญัติ ไม่มีการตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างจริงจังมากนัก เพราะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสภาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นในลักษณะ เอ้ือต่อการ
ดำเนินนโยบายต่าง ๆ เพราะปราศจากความขัดแย้งและการแข่งขันทางการเมือง สามารถริเริ่มและ
ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ใหม่ ๆ ได้โดยง่าย แต่ข้อด้อยประการสำคัญ คือ เกิดการผูกขาด
ทางอำนาจและไร้การตรวจสอบการใช้อำนาจนั่นเอง 

โดยสรุปแล้ว ลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติในพ้ืนที่
กรณีศึกษา คือ ระบบการเมืองท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติ  
โดยสายเลือดของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างคงทนถาวร  
และทำให้การเมืองท้องถิ่น มีโครงสร้างอำนาจในลักษณะทฤษฎีชนชั้นนำ อำนาจอันเกิดจากสิทธิ
อำนาจตามประเพณีดั้งเดิม ประกอบกับอำนาจจากบารมี นำสู่อำนาจในทางกฎหมาย อยู่ที่กลุ่มคน
กลุ่มเดียวที่อยู่เหนือของยอดพีระมิดระบบการเมือง ภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า  
และวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นแบบปรึกษาหารือของคนในพ้ืนที่ 

4.5.2 ประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานของ
การเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวทางการศึกษาประสิทธิผลแบบยึดแนวคิดเชิงบูรณาการ ที่มีแนวคิด
อยู่บนฐานที่ว่า ประสิทธิผลมิใช่แนวคิดที่เกิดจากการสังเกตปรากฏการณ์แล้วอุปนัยมาอยู่ในระดับ
นามธรรม แต่เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นมาตามค่านิยม (พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553: 153) ซึ่งเชื่อว่า 
ระดับประสิทธิผลองค์การ จะผันแปรไปตามค่านิยมของผู้ประเมิน ว่าผู้ประเมินนั้นจะให้น้ำหนักใน
ประเด็นใดเป็นสำคัญในการประเมิน โดยใช้ตัวแบบการประเมินประสิทธิผลที่สำคัญภายใต้แนวคิดนี้ 
ซึ่ง Quinn and Rohrbaugh (1983 อ้างถึงใน พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 2553: 155) ได้เสนอตัวแบบ 
ที่ยึดแนวคิดเชิงบูรณาการ ที่เรียกว่า วิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม (The Competing - Values 
Approach) 

เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลด้วยวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม เลือกวิเคราะห์ชุดค่านิยม  
2 กลุ่มสำคัญ คือ ชุดค่านิยมเรื่องโครงสร้าง (Structure) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของการให้
ความสำคัญระหว่างความยืดหยุ่น (Flexibility) กับการให้ความสำคัญกับการควบคุม (Control)  
และอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ชุดค่านิยมเรื่องจุดเน้น (Focus) ที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของการให้
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ความสำคัญระหว่างการมุ่งเน้นภายในองค์การ ( Internal) กับการให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้น
ภายนอกองค์การ (External) (ปริณ บุญฉลวย, 2556: 21) 
 การศึกษาประสิทธิผลของเทศบาล ต. ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ความมีเสถียรภาพทางการเมืองของ
กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวเครือญาติกัน จึงให้ความสำคัญกับค่านิยมใน
มิติของการควบคุม (Control) ซึ่งมุ่งเน้นเสถียรภาพขององค์กรเป็นค่านิยมสำคัญในการประเมิน
ประสิทธิผล เมื่อนำเกณฑ์การประเมินดังกล่าว มาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลจาก
เอกสารและข้อมูลจากภาคสนาม (อภิปรายแล้วในข้อ 4.1 – 4.4) โดยจะอภิปรายเรียงลำดับตาม
ค่านิยมท่ีให้ความสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

(1) มิติการควบคุม (Control) 
การวิเคราะห์โดยให้ความสำคัญกับมิติการควบคุม (Control) สามารถแยกเกณฑ์

การประเมินได้อีก 2 ด้านสำคัญ ตามชุดค่านิยมเรื่องจุดเน้น (Focus) ที่ความสำคัญระหว่าง 
การมุ่งเน้นภายในองค์การ ( Internal) กับการให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นภายนอกองค์การ 
(External) ได้ดังนี ้

 (1.1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 
  ประกอบไปด้วยเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1) การควบคุมและรวมอำนาจ 

จากข้อมูลภาคสนามพบว่า เทศบาล ต. มีลักษณะของการรวมอำนาจไว้ที่
กลุ่มการเมืองกลุ่มเดียว นั่นคือ กลุ่มครอบครัวและเครือญาติในตระกูล ว. โดยมีพ่ีชายคนโตของ
ตระกูล ว. เป็นแกนหลักของอำนาจที่ส่งผ่านอำนาจมายังน้องสาวของตนที่ดำรงตำแหน่ ง
นายกเทศมนตรีของเทศบาล ต. ประกอบกับสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 คนของเทศบาล ต. ยังเป็น
กลุ่มเดียวกับฝ่ายบริหารหรือนายกเทศมนตรี โดยสมาชิกสภาเทศบาลโดยส่วนมากยังให้ความเคารพ 
ศรัทธา และเกรงใจต่อพ่ีชายคนโตของตระกูล ว. เมื่ออำนาจทั้งในทางบริหารที่นำโดยนายกเทศมนตรี 
และอำนาจในทางนิติบัญญัติของสภา ถูกรวมไว้ที่กลุ่มนักการเมืองตระกูล ว. ซ่ึงย่อมมีการควบคุมการ
ดำเนินงานของเทศบาล ต. ได้ง่าย เห็นได้จากแนวทางการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของพ่ีชายคนโต แม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งหรืออำนาจโดยตรงในเทศบาล ต. แต่ก็สามารถ
กำหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ได้ หากพิจารณาโดยรวมทั้งตำบล ยังพบการรวมศูนย์ อำนาจทาง
การเมืองท้องถิ่นของตำบลผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งในตำบล นั่นคือ เทศบาล ต. 
และเทศบาล ส. ยังรวมไปถึงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ที่เป็นสมาชิกในตระกูล ว. และเป็นเครือญาติโดยการแต่งงานของตระกูล ว. ด้วย อีกทั้ งในการ
ปกครองท้องที่ที่มีกำนันเป็นผู้นำของตำบล ก็ยังเป็นสมาชิกของตระกูล ว. ดังนั้น อำนาจทางการเมือง
และการบริหารในพ้ืนที่กรณีศึกษานี้ จะรวมศูนย์อยู่ที่กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่มครอบครัว
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และเครือญาติเดียวกัน ในขณะเดียวกันย่อมมีการควบคุมทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กลุ่มผู้
มีอำนาจกำหนดด้วย 

  2) กิจวัตร และความเป็นทางการ  
   จากการพิจารณาเอกสารที่แสดงผลการดำเนินงานของเทศบาล ต. พบว่า 

แนวทางการดำเนินโครงการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบของโครงการในแต่ละปีงบประมาณมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
อาทิ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นตามความต้องการของ
ประชาชน และการพัฒนาระบบบริหารและการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เป็นต้น จึงทำให้การ
ดำเนินงานของเทศบาล ต. มีลักษณะเป็นกิจวัตร กล่าวคือ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์
โครงการใหม่ ๆ ที่ผิดแปลกไปจากเดิม เนื่องด้วยกลุ่มผู้บริหารต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสาธารณะ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  

  3) ความมีเสถียรภาพ 
  ในมิติด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของเทศบาล ต. ถือว่าอยู่ในระดับที่

สูงมาก เนื่องจากกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้บริหารเทศบาล กับสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกลุ่ม
เดียวกัน ปราศจากความขัดแย้งทางการเมือง และกลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่ คือ 
กลุ่มคนที่อยู่ในระบบความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติเดียวกัน ในขณะที่สมาชิกสภาเทศบาล
ยังเป็นกลุ่มที่ให้ความเคารพ ศรัทธา และเกรงใจต่อพ่ีชายคนโตของตระกูล ว. ผู้เป็นหลักทางการเมือง
ของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่ในฐานะผู้มีพระคุณ (ผู้อุปถัมภ์) อีกทั้งประชาชนในพ้ืนที่ยังให้
ความไว้วางใจและความศรัทธาต่อกลุ่มผู้บริหารมาก ซึ่งความไว้วางใจนี้เกิดจากความพึงพอใจต่อ
ผลงานของเทศบาล ต. ในการจัดบริการสาธารณะและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ประกอบกับความเกรงใจและระลึกถึงบุญคุณของพ่ีชายคนโตของตระกูล ว. ที่ดูแลและช่วยเหลือ  
อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ข้าราชการและบุคลากร ในเทศบาล ต. ก็มิได้ขัดแย้งกับฝ่ายบริหารและ 
ฝ่ายสภา ในด้านการแข่งขันทางการเมือง เดิมมีการแข่งขันทางการเมืองระหว่าง 2 ตระกูลใหญ่  
ในพ้ืนที่ คือ ตระกูล ว. กับตระกูล ป. แต่หลังจากที่ตระกูล ป. พ่ายแพ้การเลือกตั้งก็มิได้เข้าสู่  
สนามการแข่งขันทางการเมืองอีกเลย อาจมีการสนับสนุนบุคคลอ่ืนบ้าง แต่โดยรวมแล้วการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาของเทศบาล ต. ในสองครั้งที่ผ่านมา อาจจะกล่าวได้ว่าปราศจากคู่แข่งทาง
การเมืองที่มีศักยภาพทางการแข่งขันที่ทัดเทียมได้เลย ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ จึงทำให้เทศบาล ต.  
มีเสถียรภาพสูงมาก ทั้งเสถียรภาพทางการบริหารและเสถียรภาพทางการเมือง 

  4) สามารถทำนายผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    ผลการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล ต. เป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ว่า

จะต้องสำเร็จและเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่สภาเทศบาลได้อนุมัติโครงการและ
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งบประมาณตามเทศบัญญัติ ดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล ต. พบว่า 
สามารถดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในแต่ละปีได้ครบทั้งหมด ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ทำนายผลได้นั่น เกิดจากปัจจัยทั้ง 3 ข้อข้างต้น กล่าวคือ เนื่องจากการรวมศูนย์อำนาจฝ่ายบริหาร
และฝ่ายสภา ทำให้เกิดการควบคุมให้เป็นในทิศทางที่แน่นอน ประกอบกับความเป็นกิจวัตรของการ
ดำเนินงานที่ต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานทางการบริหารและ
เสถียรภาพทางการเมืองของเทศบาล ต. 

 (1.2) ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) 
  1) มุ่งเน้นทีง่าน 
  เทศบาล ต. ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมาก โดยเฉพาะ 

การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ พิจารณาได้จากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล ต. 
พบว่า เทศบาล ต. สามารถดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในแต่ละปีได้ครบทั้งหมด 
(ข้อมูล ปี พ.ศ.2554 – 2560)   

  2) มีเป้าหมายชัดเจน 

  ในประเด็นการตั้งเป้าหมายด้วยการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ  
3 ปี หรือ 4 ปี เกิดจากการทำประชาคมและรวมข้อเรียกร้องของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งผู้บริหารที่มา
จากการเลือกตั้ งย่อมรักษาฐานคะแนนเสียงของตนด้วยการรับข้อเรียกร้องทุกอย่างบรรจุ  
ลงในแผน แต่ในความเป็นจริงมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ การดำเนินการจึงไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่วางไว้ในแผนระยะ 3 ปี หรือ 4 ปี แต่ก็สามารถดำเนินโครงการให้สำเร็จได้ตามที่กำหนดไว้ใน
แผนการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ คือ การกำหนดแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ของเทศบาล ต. มีจุดเด่น คือ มีการบูรณาการร่วมกันกับเทศบาล ส. ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอีกแห่งในเทศบาลเดียวกัน รวมถึงการปกครองท้องที่ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำ
สำคัญ ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นภาพรวมทั้งตำบล โดยมีผู้นำสำคัญในครอบครัว  
กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ผสานแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งทำให้เป้าหมายการดำเนินงานของ
เทศบาล ต. รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ในภาพรวมทั้งตำบลมีความชัดเจน สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

  3) มีประสิทธิภาพ 
  ด้วยข้อจำกัดของการเข้าถึงข้อมูลทำให้ไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพ

ของการดำเนินงานของเทศบาล ต. ในแง่ของความคุ้มค่าของการผลิตได้ แต่หากพิจารณาในด้านของ
การลดระยะเวลา พบว่า ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่อย่างเร่งด่วน ผ่านการเร่งรัดบุคลากรของเทศบาล ต. ให้รีบดำเนินการ และ
บางครั้งผู้บริหารเทศบาลได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยให้สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือการทำงานให้
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รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือของพ่ีชายคนโตของตระกูล ว. โดยตรง หรือการประสานงานเพ่ือ
ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนด้วยความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติ เช่น  
ขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น อีกประเด็นสำคัญ คือ ในด้านความพึงพอใจต่อ
คุณภาพและการบริการจากประชาชน พบว่า จากข้อมูลที่สามารถค้นคว้าได้ใน 2 ปีงบประมาณ  
ในปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 พบว่าประชาชนในพ้ืนที่ พึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ต.  
โดยภาพรวมมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการที่ทำให้ประชาชนพึงพอใจ คือ  
1) พึงพอใจจากผลการดำเนินงานของเทศบาล ต. ที่ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริงและตรงความต้องการของประชาชน และ 2) การดูแลผ่าน
ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ของกลุ่มครอบครัวและเครือญาติของนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่  
ได้เสริมสร้างให้ความพึงพอใจของประชาชนสูงขึ้นและมีความมั่นคงถาวร และมีผลโดยตรงต่อ  
ความพึงพอใจในการดำเนินงานด้วย อีกทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยังพบว่า ผลงานของเทศบาล ต. 
อยู่ในระดับต้น ๆ ของอำเภอ  

  4) มีศักยภาพ 
  ด้วยจุดเด่นของพ้ืนที่เทศบาล ต. คือ กลุ่มผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวและเครือญาติกัน ส่งผลให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งการช่วยเหลือโดยตรงด้วย
ทรัพยากรของตนเอง และการช่วยประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ซึ่งเพ่ิมศักยภาพให้กับเทศบาล ต. ประกอบกับที่ตั้งอยู่ถัดจาก
ศูนย์กลางของจังหวัด ตั้งอยู่บนเส้นทางสายหลักของจังหวัด การพัฒนาจากศูนย์กลางจังหวัดได้ขยาย
มายังพ้ืนที่ มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง อีกทั้งยังมีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น
จากเดิม และหากพิจารณาในแง่ของรายได้ เทศบาล ต. มีรายรับรวม เฉลี่ยในปี พ.ศ. 2558 - 2560 
ประมาณ 70 ล้านบาท จึงถือได้ว่าเทศบาล ต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงของ
อำเภอเมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเดียวกัน  

เมื่อประเมินประสิทธิผลโดยให้ความสำคัญกับค่านิยมในมิติของการควบคุม 
(Control) ก็จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ถึงค่านิยมในมิติของความยืดหยุ่น (Flexibility) ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้ง
กับมิติการควบคุม (Control) ซึ่งค่านิยมในมิติของความยืดหยุ่น (Flexibility) นั้น ให้ความสำคัญกับ
ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแวดล้อม  

 (2) มิติของความยืดหยุ่น (Flexibility 
 การวิเคราะห์เพ่ือประเมินประสิทธิผลในมิติของความยืดหยุ่น (Flexibility) 

สามารถแยกเกณฑ์การประเมินได้อีก 2 ด้านสำคัญ ตามชุดค่านิยมเรื่องจุดเน้น (Focus) ที่
ความสำคัญระหว่างการมุ่งเน้นภายในองค์การ ( Internal) กับการให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้น
ภายนอกองค์การ (External) ได้ดังนี ้
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 (2.1) ด้านระบบเปิด (Open System)  
  1) ความยืดหยุ่น 
  การดำเนินงานของเทศบาล ต. มีการปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการ

ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี และได้กำหนดความต้องการลงไปในแผนพัฒนาตำบล  
และบรรจุลงในแผนการดำเนินงานตามลำดับ รวมถึงมีการปรับปรุงแผนทุกปีเพ่ือปรับให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชน ความจำเป็น และปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ซึ่งการปรับตัวเพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ ในด้านการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
อ่ืน ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไม่มีข้อมูลในเชิงประจักษ์ 

  2) การเจริญเติบโต 
  ความเติบโตของเทศบาล ต. เริ่มจากเปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลเป็นเทศบาล ต. ในปัจจุบัน เนื่องจากรายได้และจำนวนประชากรถึงจำนวนที่กฎหมายกำหนด 
แต่ความเติบโตของเทศบาลในประเด็นอ่ืน ๆ ยังไม่พบข้อมูลในเชิงประจักษ์ เพราะงบประมาณ
อุดหนุนและเงินรายได้จากภาษีของประชาชนจะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่มากกว่าการพัฒนา
องค์การ และไม่ได้มีการนำรายได้ไปลงทุนแต่อย่างใด  

  3) นวัตกรรม 
  เนื่องจากการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล ต. 

อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นตามความต้องการของประชาชน 
และการพัฒนาระบบบริหารและการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เป็นต้น ล้วนแต่เป็นการดำเนินงานใน
รูปแบบที่เคยปฏิบัติมาเป็นกิจวัตร มิได้มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานมากพอท่ีจะแสดง
ความโดดเด่น 

  4) ความคิดสร้างสรรค์ 
  ด้วยปัจจัยเดียวกันกับการประเมินด้านนวัตกรรม ที่การดำเนินงานตาม

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล ต. ล้วนแต่เป็นการดำเนินงานในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาเป็น
กิจวัตร จึงมิได้ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นที่โดดเด่น 

 (2.2) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) 
  1) การทำงานเป็นทีม 
  ในด้านการทำงานเป็นทีม จากข้อมูลที่ค้นพบยังไม่มีข้อมูลในเชิงประจักษ์

ที่สามารถแสดงให้เห็นการทำงานเป็นทีมที่ชัดเจน แต่จากการสังเกตการทำงานเป็นทีมของฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายสภา และกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น จะชัดเจนมากกว่าซึ่งมักจะไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ต. โดยตรง เช่น การจัดกิจกรรมในภาพรวมของตำบล ซึ่งกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นจะแสดง
การทำงานเป็นทีมท่ีชัดเจน เป็นต้น 
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  2) การมีส่วนร่วม 
  ในประเด็นนี้ ข้าราชการและบุคลากรของเทศบาล ต. จะมีส่วนร่วมใน

งานที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเอง ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานล้วนแต่เป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร 

  3) การให้อำนาจ 
  อำนาจในการตัดสินใจยังเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารทั้งหมด บุคลากรของ

เทศบาล ต. มีอำนาจเฉพาะในหน้าที่ของตนเอง ในขณะที่บุคลากรของเทศบาล ต. ต้องปฏิบัติตาม
คำสั่งและนโยบายของผู้บริหารด้วย 

  4) สนใจในความเห็น 
  ความเห็นที่เป็นที่สนใจของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และกลุ่มนักการเมือง

ท้องถิ่น คือ ความเห็นของประชาชนเพราะต้องการรักษาความนิยมไว้ ในขณะที่การรับฟังความเห็น
จากบุคลากรภายในองค์การยังไม่พบข้อมูลในเชิงประจักษ์ 
 จากการวิเคราะห์เพ่ือประเมินประสิทธิผลเทศบาล ต. ข้างต้นนั้น เป็นการวิเคราะห์ที่ให้
ความสำคัญกับค่านิยมในมิติการควบคุม (Control) ซึ่งแสดงให้เห็นคู่ตรงข้ามหรือคู่ขัดแย้งกัน  
ของการประเมินทั้ง 4 ด้าน โดยด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process) เป็นคู่ขัดแย้งกับ 
ด้านระบบเปิด (Open System) ดังนั้น เมื่อการประเมินประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Process) มีความโดดเด่น ด้านระบบเปิด (Open System) ก็จะไม่มีความโดดเด่น  
ในขณะเดียวกันด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) เป็นคู่ขัดแย้งกับด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
(Human Relations) ดังนั้น เมื่อการประเมินประสิทธิผลด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) 
มีความโดดเด่น ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) ก็จะไม่มีความโดดเด่นนั่นเอง ซึ่งสามารถ
แสดงออกมาเป็นแผนภาพเพ่ืออธิบายการประเมินประสิทธิผลของเทศบาล ต. ด้วยวิธีการประเมิน
ประสิทธิผลด้วยวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.3 การประเมินประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา 

 จากแผนภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเทศบาล ต. ให้ความสำคัญกับการมีประสิทธิผลด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process) ที่เน้นการควบคุมและรวมอำนาจอยู่ที่กลุ่มการเมืองท้องถิ่น
กลุ่มเดียว การดำเนินงานต่าง ๆ มีลักษณะเป็นกิจวัตรตามแผนที่กำหนดไว้และบทบัญญัติตาม
กฎหมาย รวมถึงมีเสถียรภาพทางการบริหารและทางการเมือง และการคาดการณ์ผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การได้ เมื่อมุ่งเน้นด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process) จึงทำให้ความโดดเด่นนี้ไป
บดบังความโดดเด่นด้านระบบเปิด (Open System) ให้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวขององค์การ ความเจริญเติบโตขององค์การที่มิได้มีปัจจัยใดขององค์การที่ส่งเสริมชัดเจน 
ในขณะที่การดำเนินงานต่าง ๆ มีลักษณะเป็นกิจวัตรยังเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อการสร้างนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย นอกจากนี้การให้ความสำคัญกับด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational 
Goal) ที่มุ่งเน้นผลงาน และมีนโยบายและเป้าหมายชัดเจน รวมถึงประสิทธิภาพและการเพ่ิมศักยภาพ
ขององค์การ เมื่อปัจจัยด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) มีความโดดเด่นจึงบดบังด้านมนุษย์
สัมพันธ์ (Human Relations) องค์การจึงให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรน้อยกว่าการทำงานตามหน้าที่และคำสั่ง อีกท้ังอำนาจในการตัดสินใจและกำหนดนโยบายอยู่



 
 

92 

ที่ฝ่ายบริหารเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนมากจะรับฟังความเห็นของประชาชนเป็นสำคัญเพ่ือรักษาฐานความ
นิยมของกลุ่มนักการเมือง  
 โดยสรุปแล้ว เมื่อประเมินประสิทธิผลเทศบาล ต. ด้วยวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม  
(The Competing - Values Approach) พบว่า เทศบาล ต. มุ่งเน้นประสิทธิผลองค์การในมิติของ
การควบคุม (Control) มากกว่าความยืดหยุ่น (Flexibility) โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน
องค์การ (Internal) ในด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) เพ่ือควบคุม และรวมอำนาจ 
และสร้างเสริมเสถียรภาพขององค์การ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายนอก
องค์การ (External) ในด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) เพ่ือมุ่งเน้นที่ผลงาน การกำหนด
แนวทาง นโยบาย และแผนการดำเนินงาน และการเพิ่มศักยภาพขององค์การ 
 เมื่อพิจารณาประสิทธิผลเทศบาล ต. แล้ว ในหัวข้อถัดไปจะวิเคราะห์ถึงความเกี่ยวข้อง
ระหว่างระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติกับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ของ เทศบาล ต.  
ว่ารูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีผลต่อการทำหน้าที่ของเทศบาล ต. ในมิติใดบ้าง 

4.5.3 ความเกี่ยวข้องระหว่างระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติกับประสิทธิผลของ
การทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการทำหน้าที่ของเทศบาล ต. ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ทำให้ทราบถึงผล  
ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นต่อการดำเนินงานของ เทศบาล ต. ทั้ง 3 ด้าน 
คือ 1) การกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบล 2) ความรวดเร็วในการพัฒนาพ้ืนที่และการแก้ปัญหาที่มี
ความจำเป็นเร่งด่วน และ 3) ความมีเสถียรภาพทางการเมือง และการลดความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงประสิทธิผลของการเทศบาล ต. ได้ดังที่อภิปรายแล้วข้างต้น 
ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ถึงความเกี่ยวข้องของความสัมพันธ์ของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น ในพื้นที่กรณีศึกษา  
ซึ่งมีอยู่ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า ความสัมพันธ์ของกลุ่มนักการเมืองในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลองค์การ 2 ด้าน 6 ปัจจัย ดังนี้ 
 (1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 

 (1.1) การควบคุมและรวมอำนาจ 
 ความสัมพันธ์ของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่  

เครือญาติ มีผลต่อการการควบคุมและรวมอำนาจโดยตรง โดยมีพ่ีชายคนโตของตระกูล ว.  
เป็นแกนหลักของอำนาจที่ส่งผ่านอำนาจมายังน้องสาวของตนที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของ
เทศบาล ต. และกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล ต. ที่ให้ความเคารพ ศรัทธา และเกรงใจต่อพ่ีชายคนโตของ
ตระกูล ว. ทำให้อำนาจทั้งในทางบริหารที่นำโดยนายกเทศมนตรี และอำนาจในทางนิติบัญญัติของ
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สภารวมอยู่ที่กลุ่มนักการเมืองตระกูล ว. หากพิจารณาโดยรวมทั้งตำบล ยังพบการรวมศูนย์อำนาจ
ทางการเมืองท้องถิ่นของตำบลผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่งในตำบล ยังรวมไปถึง
การเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัด และการปกครองท้องที่ ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งและมีอำนาจในองค์กร  
ต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นสมาชิกในตระกูล ว. และเป็นเครือญาติโดยการแต่งงานของตระกูล ว. ทั้งสิ้น 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ มีผลต่อการการควบคุมและ 
รวมอำนาจโดยตรง 

 (1.2) ความมีเสถียรภาพ 
 เมื่อกลุ่มที่มีอำนาจทางการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่ คือ กลุ่มคนที่อยู่ในระบบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติเดียวกัน ในขณะที่กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในระบบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังสร้างเครือข่ายทางการเมืองกับกลุ่มสมาชิกสภาเทศบาล ในขณะที่ประชาชน
ในพ้ืนที่ยังให้ความไว้วางใจและความศรัทธาต่อกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น โดยหนึ่งปัจจัยสำคัญมาจาก
ความเกรงใจและระลึกถึงบุญคุณของสมาชิกในตระกูล ว. ที่ดูแลและช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ  
ดังนั้น เสถียรภาพทางการบริหารและเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น 

 (1.3) สามารถทำนายผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ปัจจัยของการรวมศูนย์อำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาอยู่ที่กลุ่มนักการเมือง

ท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กันทางครอบครัวและเครือญาติกัน ทำให้เกิดการควบคุมให้เป็นไปในทิศทาง
ที่แน่นอน ประกอบอยู่บนพื้นฐานของทางการบริหารและเสถียรภาพทางการเมือง จึงทำให้ทำนายผล
การปฏิบัติงานได้  

(2) ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal)  
 (2.1) มีเป้าหมายชัดเจน 
 ในประเด็นการตั้งเป้าหมาย พบว่า มีการใช้ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ใน 

คติเห็นแก่เครือญาติของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นภาพรวมทั้งตำบล 
โดยใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติในการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างเทศบาล ต.กับเทศบาล ส. 
และประสานแผนระหว่างเทศบาลทั้งสองแห่งกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังรวมไปถึงการกำหนด
แนวทางการพัฒนาร่วมกับหน่วยการปกครองท้องที่ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำ โดยความร่วมมือ
ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นภาพรวมทั้งตำบลนี้ อยู่ภายใต้การประสานงานกันของสมาชิก  
ในเครือข่ายความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น โดยมี
ผู้นำสำคัญในครอบครัว (พ่ีชายคนโต) เป็นผู้ผสานแนวทางการพัฒนาดังกล่าว  
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 (2.2) มีประสิทธิภาพ 

 ผลความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติของกลุ่มนักการเมือง
ท้องถิ่นมีผลโดยตรงกับการทำหน้าที่ ในแง่ของการลดระยะเวลา โดยพบว่ากลุ่มผู้บริหารใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพ่ือช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือของพ่ีชาย 
คนโตของตระกูล ว. โดยตรง หรือการประสานงานเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนด้วย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติ รวมไปถึงมีผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพและการบริการ
จากประชาชนต่อการดำเนินงานของโดยภาพรวม เพราะหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประชาชนพึงพอใจ  
คือ การดูแล ช่วยเหลือ และเกื้อกูลประชาชน ผ่านความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ของกลุ่มครอบครัว
และเครือญาติของนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่  

 (2.3) มีศักยภาพ 

 นอกจากปัจจัยด้านที่ตั้งและรายได้ของเทศบาล ต. นั้น การที่กลุ่มผู้บริหารและ
นักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติกัน มีส่วนสำคัญในการเพ่ิม
ศักยภาพของเทศบาล ต. อันเกิดจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของกลุ่มผู้บริหารและนักการเมือง
ท้องถิ่น ทั้งการช่วยเหลือการทำงานโดยตรงด้วยทรัพยากรของตนเอง และการช่วยประสานงานเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ซึ่งเพ่ิมศักยภาพของเทศบาล ต. ในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ดี 

 เมื่อพิจารณาบทวิเคราะห์ที่ได้สรุปอภิปรายผลไปแล้วในข้างต้นนั้น สามารถตอบ
คำถามของการศึกษาครั้งนี้ที่ว่า “ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ (Nepotism in Patronage 
System) มีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 
อย่างไร และในมิติใดบ้าง” ได้ว่า ระบบความสัมพันธ์ในคติเห็นแก่เครือญาติมีความเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา ในแง่มุมที่ว่าความสัมพันธ์
ดังกล่าว มีส่วนส่งเสริมให้องค์การมีประสิทธิผล ในมิติที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมองค์การ  
ใน 2 ด้าน 6 ปัจจัย คือ หนึ่ ง ด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process) 3 ปัจจัย ได้แก่   
(1) มีผลต่อการควบคุมและรวมอำนาจภายในองค์การ (2) มีโดยตรงต่อเสถียรภาพขององค์การ และ 
(3) เอ้ืออำนวยต่อการทำนายผลการปฏิบัติงานขององค์การ และสอง ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล 
(Rational Goal) 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้องค์การมีแนวนโยบาย และเป้าหมายที่ชัดเจน  
(2) มีส่วนช่วยให้การทำหน้าที่มีประสิทธิภาพ และ (2) ช่วยเพ่ิมศักยภาพขององค์การ โดยต้องตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติที่ดี และอยู่ในสถานะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้
ด้วยทรัพยากรส่วนตนและตำแหน่งหน้าที่ท่ีสมาชิกแต่ละคนมีอำนาจ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบการเมืองที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะมีประโยชน์
ต่อองค์การไม่น้อย แต่การที่ระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหาร
ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อาจเป็นหนทางที่นำสู่การผูกขาดอำนาจไว้ที่กลุ่มคน
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เพียงกลุ่มเดียว และอาจมีการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือใช้อำนาจเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มครอบครัว
และเครือญาติตนเองได้ ท้ายที่สุดสังคมการเมืองที่มีการผูกขาดอำนาจเป็นเวลายาวนาน จะกลายเป็น
บ่อนทำลายสิทธิและเสรีภาพอันพึงมีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เงื่อนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้
ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติยังสามารถดำรงอยู่ได้ คือ ความสัมพันธ์ดังกล่าว
ยังคงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้และยังคงสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนได้ ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจจากผลงานของผู้บริหารที่ประชาชนเลือก หรือพอใจในการ
อุปถัมภ์ของกลุ่มนักการเมือง เพราะท้ายที่สุดแล้วประชาชนในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอำนาจตัดสินใจ
ในการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ใด ซึ่งปัจจัยอ่ืนไม่ว่าจะเป็นความเกรงกลัวต่ออิทธิพล การซื้อสิทธิขาย
เสียง ดูเหมือนจะไม่มีความหมายในบริบทของสังคมปัจจุบัน เหตุเพราะประชาชนล้วนแต่ตระหนักถึง
สิทธิและเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของตน การที่จะก้าวข้ามระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่
เครือญาติที่อยู่ในการเมืองท้องถิ่นไปได้นั้น คือ ประชาชนต้องมีความตื่นตัวทางการเมือง และ
ตระหนักถึงสิทธิของตนในการตรวจสอบการใช้อำนาจ ในขณะที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชน
รับรู้ได้โดยง่าย ซึ่งเมื่อประชาชนตระหนักรู้และหมั่นตรวจสอบการใช้อำนาจแล้วนั้น เมื่อถึงห้วงเวลา
หนึ่งที่ระบบความสัมพันธ์นี้ได้สร้างความเสียหายให้กับสาธารณะ หรือนำเอาผลประโยชน์สาธารณะ
เอ้ืออำนวยหรือเข้ามาเป็นผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ประชาชนก็มีสิทธิที่จะดำเนินการตาม
สิทธิของตน ไม่ว่าจะเป็นการลงชื่อถอดถอน หรือไม่ลงคะแนนเสียงให้ในการเลือกตั้งครั้งถัดไป และใน
สถานการณ์ลักษณะนี้เองที่จะทำให้เราก้าวข้ามระบบความสัมพันธ์ดั้งเดิมของคนในสั งคมออกไปได้ 
เข้าสู่ระบอบการเมืองที่อำนาจการตัดสินใจทุกประการเป็นอำนาจของประชาชน โดยผู้แทนที่
ประชาชนลงคะแนนเลือก จะต้องรับผิดชอบต่อสาธารณชน และทำหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ลักษณะเด่นนี้ คือ คุณค่าสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ท้ายที่สุดแล้ว จุดประสงค์ของการนำเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นไปเพ่ือชี้ให้เห็นว่า ระบบ
ครอบครัวและเครือญาติ และระบบอุปถัมภ์ เป็นระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่อยู่คู่กับ
สังคมไทยมายาวนาน และสองระบบความสัมพันธ์นี้ ยังมีส่วนที่ทับซ้อนและผสมกลมกลืนกันอยู่ เกิด
เป็นระบบอุปถัมภ์ที่มีอยู่ในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติ หรือที่เรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่
เครือญาติ” และเมื่อกลุ่มคนในความสัมพันธ์นี้เข้ามาสู่ระบบการเมือง โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น  
ซึ่งสามารถพบเห็นรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวในกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่นได้
หลายแห่ง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดออกจากระบบการเมือง เพราะเป็นต้นเหตุของการ  
ฉ้อราษฎร์บังหลวง การผูกขาดอำนาจ และทำลายความเป็นประชาธิปไตย แต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะ
กำจัดระบบความสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์พ้ืนฐานของสังคมมนุษย์มายาวนาน โดยเฉพาะ
สังคมไทยที่ผสมกลมกลืนกับความเป็นคนไทยไว้อย่างแนบชิดนี้ให้อันตรธานหายไปได้ ดังนั้นควร
พิจารณาถึงข้อดีของระบบความสัมพันธ์ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นจุดเด่นในการพัฒนาพ้ืนที่ให้ได้ ในขณะที่
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ควรมองจุดด้อยและสร้างวิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้ เพียงเท่านี้ระบบการเมื องที่มี
ความสัมพันธ์ของนักการเมืองที่อยู่ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่
ส่งเสริมการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่  จากการสรุปและอภิปรายผลก่อให้เกิด
แนวคิดในการศึกษาได้ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4.4 แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาหลังจากทำการศึกษาในพ้ืนที่จริง 



 

บทท่ี 5 
สรุป 

การศึกษาระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ 
ในคติเห็นแก่เครือญาติ และศึกษาประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บนพ้ืนฐานของการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ รวมถึงศึกษาความเกี่ยวข้อง
ระหว่างระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติกับการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผลที่
ได้รับจากการศึกษาทำให้ทราบถึงลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้บริหารหรือนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่
ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ รวมถึงประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในระบบความสัมพันธ์ดังกล่าว 
อีกทั้งยังทราบถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติกับประสิทธิผล
ของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวอาจนำไป
ประยุกต์ในการกำหนดแผน ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาการปกครองท้องถิ่นต่อไปได้ 
 การศึกษาที่ใช้วิธีการดำเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary  Research) เป็นข้อมูลที่ได้จากแนวคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ หนังสือ เอกสารงานวิจัย บทความทางวิขาการ สื่อสารสนเทศ รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน และเอกสารรายงานการประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา เป็นต้น และการศึกษาภาคสนาม (Field Study) เป็นข้อมูลที่ได้ 
จากการสังเกต (observation) กิจกรรมทางการเมืองพ้ืนที่ และข้อมูลสำคัญได้จากการสัมภาษณ์  
ซึ่งแบ่งการสัมภาษณ์เป็น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีการหลักสำหรับ
การรวบรวมข้อมูล ซึ่งเกิดจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังที่กำหนดไว้ในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น 
ข้าราชการภายนอกหน่วยงาน ผู้นำชุมชน เป็นต้น โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) กับกลุ่มนักการเมือง ผู้บริหาร บุคลากรภายในหน่วยงาน ตามแนวคำถามที่ได้
จัดเตรียมไว้เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำคัญ รวมทั้งสิ้น 13 คน และนำข้อมลมาตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จัดประเภทของข้อมูล และนำเสนอในลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  

5.1 ลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ 
 ครอบครัวของกลุ่มการเมืองในพ้ืนที่ มีลักษณะเป็นครอบครัวเนื้อแท้หรือครอบครัวพ้ืนฐาน 
(Nuclear or Elementary Family) ที่ประกอบไปด้วยญาติ โดยสายเลือด  (Consanguineal Kins)  
ที่สืบสายโลหิตร่วมกันมา และมีความสัมพันธ์ในการนับญาติเป็นระบบญาติสายเดี่ยว (Unilinear 
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Kinship) จากพ้ืนฐานการเป็นครอบครัวคนจีนดั้งเดิมที่นำญาติสายพ่อเป็นสำคัญ นอกจากนั้น ยังได้
ขยายครอบครัวและเครือญาติออกไปจากการแต่งงานกับตระกูลสำคัญในพ้ืนที่  เกิดการขยาย
ความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเรียกว่า ญาติโดยการแต่งงาน (Conjugal or 
Affinal Kins) สร้างความสัมพันธ์ของสองครอบครัว ทำให้กลุ่มนักการเมืองมีความสัมพันธ์อยู่ใน
ครอบครัวเครือญาติเดียวกันทั้งตำบลพ้ืนที่ศึกษา การช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในครอบครัวและเครือ
ญาติของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นดังกล่าว มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจึงทำให้
ความสัมพันธ์มีลักษณะยั่งยืนและถาวร ซึ่งได้กลายเป็นการสร้างอีกระบบความสัมพันธ์หนึ่งขึ้นมา
ภายในครอบครัว คือ ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ หรือ ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ซึ่งมี
ลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวที่มีความเกี่ยวโยงในเรื่องความรู้สึกที่แสดงถึงกันทั้งสองฝ่าย 
เกิดเป็นโครงสร้างพีระมิดที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ขึ้นในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติของ
นักการเมืองท้องถิ่น และขยายไปถึงประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีกระบวนการตอบแทนในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์แนวใหม่ (The New Patron – Client Theory) ซึ่งผู้อุปถัมภ์ใช้อำนาจ
และหน้าที่ทางการเมือง เกื้อกูลผู้ใต้อุปถัมภ์ผ่านการดำเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับคนในพ้ืนที่ 
ในขณะที่ผู้ ใต้ อุปถัมภ์ตอบแทนด้วยความไว้วางใจและมอบคะแนนเสียงให้กับกลุ่มผู้ อุปถัมภ์   
ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อครอบครัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างบารมีของผู้เป็นแกน
หลักของระบบอุปถัมภ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วย  
 ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในพ้ืนที่กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นถูกเชื่อมโยงและผูกมัดด้วยพันธะ 
ความเป็นครอบครัวและเครือญาติกัน มีความมั่นคงอยู่ตลอดระยะกว่า 20 ปี ผ่านการตอบแทนซึ่งกัน
และกัน ทั้งในทางความรู้สึก สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในหมู่ครอบครัวและเครือญาติ
กันเอง เกิดเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ (Nepotism in 
Patronage System) 
 การเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ สามารถอภิปรายลักษณะสำคัญได้  
3 ประเด็น คือ หนึ่ง อำนาจเกิดจากสิทธิอำนาจ 2 ประเภทเป็นสำคัญ กล่าวคือ เกิดจากสิทธิอำนาจ 
ตามประเพณี (Traditional Authority) จากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลาน จากพ่อที่เป็นนักการเมืองเดิมได้
ส่งสิทธิอำนาจผ่านทางสายเลือดต่อมายังรุ่นลูกหลาน ประกอบกับสิทธิอำนาจบารมี (Charismatic 
Authority) ที่รุ่นลูกได้สร้างขึ้นเป็นบารมีเฉพาะตัว และได้แผ่ขยายบารมีไปยังครอบครัวและ 
เครือญาติของตนอีกด้วย และฐานของสิทธิอำนาจ 2 ประเภทนี้ ได้สร้างให้กลุ่มนักการเมืองมีสิทธิ
อำนาจอีกประการเมื่อเข้ามามีตำแหน่งทางการเมือง นั่นคือ สิท ธิอำนาจแบบมีเหตุผลหรือ 
ตามกฎหมาย (Rational - legal Authority) ประเด็นที่ สอง โครงสร้างอำนาจ คื อ  ระบบ
ความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่กรณีศึกษามีลักษณะเป็นโครงสร้างอำนาจ
ตามแนวทางทฤษฎีชนชั้นนำ (Elitist Theory) กล่าวคือ กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นครอบครัวและ
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เครือญาติเดียวกันสามารถกุมอำนาจทางการเมืองในพื้นที่ไว้ในกลุ่มตนเอง เป็นกลุ่มชนชั้นนำในพ้ืนที่ที่
มีอำนาจในการกำหนดและตัดสินนโยบายต่าง ๆ และการหมุนเวียนของกลุ่มชนชั้นนำ (The 
Circulation of Elite) ในพ้ืนที่ เป็นการหมุนเวียนในกลุ่มชนชั้นนำด้วยกันเท่านั้น และประเด็น
สุดท้าย มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (The Subject Political Culture) เพราะประชาชนใน
พ้ืนที่โดยส่วนมากเป็นชนชั้นกลาง รู้และเข้าใจการเมือง แต่ไม่ได้ออกมามีส่วนร่วมในการเรียกร้องหรือ
ตรวจสอบการใช้อำนาจ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและปล่อยให้กลุ่มชนชั้นนำเป็นผู้บริหารต่อไป แม้จะ
พบว่ามีบางส่วนที่ออกมามีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ก็เป็นส่วนน้อยและจะออกมาเฉพาะเรื่องที่
กระทบกับสิทธิของตนเอง และมีวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่กรณีศึกษา มีลักษณะเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบปรึกษาหารือ เพราะประชาชนในพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน
ดั้งเดิมที่รู้จักคุ้นเคย มีความผูกพันและเชื่อถือไว้วางใจกันค่อนข้างสูง มีความผูกพันกับชุมชน และกลุ่ม
นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจของประชาชนโดยทั่วไป ไม่มีการแข่งขันทาง
การเมือง และผู้บริหารท้องถิ่นและสภาเป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นในลักษณะ 
เอ้ือต่อการดำเนินนโยบายต่าง ๆ เพราะปราศจากความขัดแย้งและการแข่งขันทางการเมือง  
แต่ข้อด้อยประการสำคัญ คือ เกิดการผูกขาดทางอำนาจและไร้การตรวจสอบการใช้อำนาจนั่นเอง 

5.2 ประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นบนพื้นฐานของ
การเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ 

 ในการศึกษาใช้วิธีการประเมินประสิทธิผลด้วยวิธีวัดการแข่งขันของค่านิยม (The 
Competing - Values Approach) วิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา 
 การศึกษาประสิทธิผลของเทศบาล ต. ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ความมีเสถียรภาพทางการเมือง  
จึงให้ความสำคัญกับค่านิยมในมิติของการควบคุม (Control) ซึ่งมุ่งเน้นเสถียรภาพขององค์กร 
เป็นค่านิยมสำคัญในการประเมินประสิทธิผล โดยสามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลตามลำดับค่านิยม 
ที่ให้ความสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 มิติการควบคุม (Control)  
 ซึ่งแยกเกณฑ์การประเมินได้อีก 2 ด้านสำคัญ ตามการมุ่งเน้นภายในองค์การ (Internal) หรือ
มุ่งเน้นภายนอกองค์การ (External) ดังนี้ 
  (1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 
   1) การควบคุมและรวมอำนาจ 
       กลุ่มครอบครัวและเครือญาติในตระกูล ว. โดยมีพ่ีชายคนโตของตระกูล 
เป็นแกนหลักของอำนาจที่ส่งผ่านอำนาจมายังสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติของตน ประกอบกับ
มีนักการเมืองท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่ เป็นสมาชิกในองค์การให้ความเคารพ ศรัทธา และเกรงใจกลุ่ม
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นักการเมืองในตระกูลนี้ ยังรวมไปถึงอำนาจทางการเมืองท้องถิ่นในองค์การอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ยังรวมศูนย์
อยู่ที่กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติของตระกูลนี้ด้วย จึงทำให้สามารถ
ควบคุมทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามท่ีกลุ่มผู้มีอำนาจกำหนด 
   2) กิจวัตร และความเป็นทางการ  
       การดำเนินงานของเทศบาล ต. มีลักษณะเป็นกิจวัตร เนื่องด้วยอำนาจหน้าที่
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในเรื่อง
การบริการสาธารณะ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  
   3) ความมีเสถียรภาพ 
   กลุ่มนักการเมืองหรือผู้บริหารเป็นกลุ่มเดียวกัน ปราศจากความขัดแย้ง 
ทางการเมือง ในด้านประชาชนยังให้ความไว้วางใจและความศรัทธาต่อกลุ่มผู้บริหารมาก ในขณะที่
ข้าราชการหรือบุคลากรอ่ืน ๆ ก็มิได้ขัดแย้งกับฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา อีกทั้งยังปราศจากคู่ แข่งทาง
การเมืองด้วย ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ จึงทำให้องค์การมีเสถียรภาพสูงมาก ทั้งเสถียรภาพทางการ
บริหารและเสถียรภาพทางการเมือง 
   4) สามารถทำนายผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   เนื่องจากการรวมศูนย์อำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ทำให้เกิดการควบคุมให้
เป็นในทิศทางที่แน่นอน ประกอบกับความเป็นกิจวัตรของการดำเนินงานที่ต้องทำปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่และแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของทางการบริหารและเสถียรภาพทางการเมืองของ
เทศบาล ต. 
  (2) ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) 
   1) มุ่งเน้นที่งาน 
   เป็นองค์การที่ ให้ ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้   
ซึ่งสามารถดำเนินโครงการสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในแต่ละปีได้ครบทั้งหมด  
   2) มีเป้าหมายชัดเจน 
   การกำหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ มีจุดเด่น คือ มีการบูรณาการร่วมกัน 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งในเทศบาลเดียวกัน รวมถึงการปกครองท้องที่ซึ่งมีกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำสำคัญ ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นภาพรวมทั้งตำบล โดยมีผู้นำ
สำคัญในครอบครัวกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ผสานแนวทางการพัฒนาดังกล่าว อีกทั้งยังส่งผลให้
เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมทั้งตำบลมีความชัดเจน สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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   3) มีประสิทธิภาพ 
   สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินงานได้จากการใช้ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
และเครือญาติของผู้บริหารและกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นช่วยเหลือการทำงาน ให้ รวดเร็วขึ้น  
จากการช่วยเหลือโดยตรงด้วยทรัพยากรส่วนตัว หรือการประสานงานเพ่ือของบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานอ่ืนผ่านความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติ อีกทั้งยังทำให้การดำเนินงานของ
องค์การเป็นที่พึงพอใจของประชาชนด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ พึงพอใจจากผลการดำเนินงาน
ของเทศบาล ต. ที่ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และพึงพอใจในการดูแลของกลุ่มนักการเมืองผ่าน
ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ 
   4) มีศักยภาพ 
   กลุ่มผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติกัน ส่งผลให้มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งการช่วยเหลือโดยตรงด้วยทรัพยากรของตนเอง และการช่วยประสานงานเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ประกอบกับที่ตั้งอยู่ถัดจากศูนย์กลางของจังหวัด ตั้งอยู่บน
เส้นทางสายหลักของจังหวัด การพัฒนาจากศูนย์กลางจังหวัดได้ขยายมายังพ้ืนที่ จึงถือได้ว่าเป็น
องค์การที่มีศักยภาพสูงของอำเภอเมื่อเทียบกับองค์การระดับเดียวกัน  

5.2.1  มิติของความยืดหยุ่น (Flexibility) 
 เป็นการประเมินประสิทธิผลในมิติของความยืดหยุ่น (Flexibility) ซึ่งแยกเกณฑ์การ 
ประเมินได้อีก 2 ด้านสำคัญ ตามการมุ่งเน้นภายในองค์การ ( Internal) หรือมุ่งเน้นภายนอกองค์การ 
(External) ดังนี้ 
  (1) ด้านระบบเปิด (Open System)  
   1) ความยืดหยุ่น 
   มีเพียงการปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในแต่ละปี  ในส่วนของการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปยังไม่มีข้อมูล  
ในเชิงประจักษ ์
   2) การเจริญเติบโต 
   ไม่พบข้อมูลในเชิงประจักษ์ว่าองค์การเจริญเติบโต เพราะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่ต้องเอางบประมาณมาใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่และเพ่ือประโยชน์สาธารณะมากกว่าการพัฒนาองค์การ 
และไม่ได้มีการนำรายได้ไปลงทุนแต่อย่างใด 
   3) นวัตกรรม 
   เนื่องจากการดำเนินงานในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาเป็นกิจวัตร จึงมิได้มีการนำ
นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานมากพอที่จะแสดงความโดดเด่น 
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   4) ความคิดสร้างสรรค์ 
   เนื่องจากการดำเนินงานในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาเป็นกิจวัตร จึงมิได้ส่งเสริมให้
มีความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นที่โดดเด่น 
  (2) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) 
   1) การทำงานเป็นทีม 
   ไม่พบข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถแสดงให้เห็นการทำงานเป็นทีมของบุคลากร
ในองค์การที่ชัดเจน แต่จากพบการทำงานเป็นทีมของฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และกลุ่มนักการเมือง
ท้องถิ่น จะมีความชัดเจนมากกว่า 
   2) การมีส่วนร่วม 
   บุคลากรขององค์การจะมีส่วนร่วมในงานที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเอง 
ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานล้วนแต่เป็นนโยบายของฝ่ายบริหาร 
   3) การให้อำนาจ 
   อำนาจในการตัดสินใจยังเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารทั้งหมด บุคลากรของ
องค์การมีอำนาจเฉพาะในหน้าที่ของตนเองและต้องปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของผู้บริหารด้วย 
   4) สนใจในความเห็น 
   ผู้บริหารให้สนใจต่อความเห็นของประชาชนเพราะต้องการรักษาความนิยมไว้ 
ในขณะที่การรับฟังความเห็นจากบุคลากรภายในองค์การยังไม่พบข้อมูลในเชิงประจักษ์ 
 จากการวิเคราะห์เพ่ือประเมินประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษานี้ เป็นการ
วิเคราะห์ที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมในมิติการควบคุม (Control) ซึ่งแสดงให้เห็นคู่ตรงข้ามหรือคู่
ขัดแย้งกันของการประเมินทั้ง 4 ด้าน โดยด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) เป็นคู่ขัดแย้ง
กับด้านระบบเปิด (Open System) ดังนั้นเมื่อการประเมินประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Process) มีความโดนเด่น ด้านระบบเปิด (Open System) ก็จะไม่มีความโดนเด่น  
ในขณะเดียวกันด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) เป็นคู่ขัดแย้งกับด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
(Human Relations) ดังนั้น เมื่อการประเมินประสิทธิผลด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) 
มีความโดนเด่นด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) ก็จะไม่มีความโดนเด่นนั่นเอง 

5.3 ความเกี่ยวข้องระหว่างระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติกับการทำหน้าที่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ความเกี่ยวข้องของความสัมพันธ์ของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่กรณีศึกษา ซึ่งมีอยู่ในระบบ
อุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
มีความเก่ียวข้องใน 2 ด้าน 6 ปัจจัย ดังนี้ 
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5.3.1  ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 
  (1) การควบคุมและรวมอำนาจ 
  ความสัมพันธ์ของกลุ่มนั กการเมืองท้องถิ่น ในระบบอุปถัมภ์ ในคติ เห็นแก่  
เครือญาติ มีผลต่อการการควบคุมและรวมอำนาจโดยตรง โดยอำนาจทั้งในทางบริหารอยู่ที่  
กลุ่มนักการเมืองตระกูลเดียว ในองค์การอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ยังรวมศูนย์อยู่ที่กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น 
ที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติของตระกูลนี้ด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในระบบ
อุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติมีผลต่อการการควบคุมและรวมอำนาจโดยตรง 
  (2) ความมีเสถียรภาพ 
  กลุ่มนักการเมืองหรือผู้บริหารเป็นกลุ่มคนในครอบครัวและเครือญาติเดียวกัน  
ซึ่งทำให้ปราศจากความขัดแย้งทางการเมือง ดังนั้น ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่  
เครือญาติของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเสถียรภาพทางการบริหารและ
ทางการเมือง 
  (3) สามารถทำนายผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น 
ทำให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจ และสร้างความสามารถในการควบคุมองค์การให้เป็นในทิศทาง  
ที่แน่นอน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้สามารถทำนายผลการปฏิบัติหน้าที่ได้  

5.3.2 ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal)  
  (1) มีเป้าหมายชัดเจน 
  การใช้ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติของกลุ่มนักการเมือง
ท้องถิ่นกำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นภาพรวมทั้งตำบล รวมถึงการใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าว  
เพ่ือบูรณาการแผนระหว่างองค์การต่าง ๆ ในพื้นที่ จึงมีผลทำให้องค์การมีเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่
ที่ชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน 
  (2) มีประสิทธิภาพ 
  ผลของความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติของกลุ่มนักการเมือง
ท้องถิ่นมีผลโดยตรงกับการทำหน้าที่ในแง่ของการลดระยะเวลา ด้วยการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วยให้
การทำงานมีความรวดเร็วขึ้น โดยใช้ทรัพยากรส่วนตัวของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น รวมทั้ ง 
การประสานงานเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนด้วยความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
และเครือญาติ และยังรวมไปถึงมีผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพและการบริการจากประชาชน 
ต่อการดำเนินงานของโดยภาพรวม อันเกิดจากการดูแล ช่วยเห ลือ และเกื้ อกูลประชาชน  
ผ่านความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ของกลุ่มครอบครัวและเครือญาติของนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่  
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  (3) มีศักยภาพ 
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติกัน มีส่วนสำคัญในการเพ่ิมศักยภาพของ
เทศบาล ต. อันเกิดจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของกลุ่มผู้บริหารและนักการเมืองท้องถิ่น ทั้งการ
ช่วยเหลือการทำงานโดยตรงด้วยทรัพยากรของตนเอง และการช่วยประสานงานเพ่ือขอรับ  
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ซึ่งเพ่ิมศักยภาพขององค์การในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ดี 

  ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นนั้น สามารถตอบคำถามของการศึกษาครั้งนี้ ที่ว่า  
ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ (Nepotism in Patronage System) มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร และในมิติใดบ้าง  
จึงสามารถตอบได้ว่า ระบบความสัมพันธ์ในคติเห็นแก่เครือญาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
การทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา ในแง่มุมที่ว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีส่วน
ส่งเสริมให้องค์การมีประสิทธิผล ในมิติที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมองค์การ ใน 2 ด้าน 6 ปัจจัย  
คือ หนึ่ง ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) มีผลต่อการควบคุมและ
รวมอำนาจภายในองค์การ (2) มีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพขององค์การ และ (3) เอ้ืออำนวยต่อการ
ทำนายผลการปฏิบัติงานขององค์การ และสอง ด้านเป้าหมายเชิงเหตุผล (Rational Goal) 3 ปัจจัย 
ได้แก่ (1) ส่งเสริมให้องค์การมีแนวนโยบาย และเป้าหมายที่ชัดเจน (2) มีส่วนช่วยให้การทำหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพ และ (2) ช่วยเพ่ิมศักยภาพขององค์การ โดยต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์  
ทางครอบครัวและเครือญาติที่ดี และอยู่ในสถานะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ด้วยทรัพยากรส่วนตน  
และตำแหน่งหน้าที่ที่สมาชิกแต่ละคนมีอำนาจ 
  แม้ว่าระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ (Nepotism in Patronage System) 
มิได้มีผลสะท้อนออกมาโดยตรงอย่างชัดเจนในแง่ของผลผลิต แต่การมีระบบความสัมพันธ์ดังกล่าว
แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานก็มีส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ทั้ งนี้ ต้องคำนึงว่าระบบการเมือง 
ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ อาจเป็นหนทางที่นำสู่การใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือใช้อำนาจเพ่ือ
ผลประโยชน์ของกลุ่มครอบครัวและเครือญาติตนเองได้ และอาจนำสู่การผูกขาดอำนาจทางการเมือง 
ในระยะยาว ซึ่งเป็นการทำลายและลิดรอนสิทธิทางการเมืองของประชาชน และเป็นปฏิปักษ์กับ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะอำนาจไม่ได้อยู่ที่ประชาชนอย่างแท้จริง เงื่อนไขที่สำคัญ
ที่สุดที่ทำให้ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติยังสามารถดำรงอยู่ ได้ คือ 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังคงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้และยังคงสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ เพราะประชาชนในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้มีอำนาจตัดสินใจใน
การลงคะแนนเสียงให้กับผู้ใด การที่จะก้าวข้ามระบบการเมืองลักษณะนี้ไปได้นั้น ประชาชนต้องมี
ความตื่นตัวทางการเมือง และตระหนักถึงสิทธิของตนในการตรวจสอบการใช้อำนาจ ในขณะที่ต้องมี
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การเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ได้โดยง่าย ซึ่งเมื่อประชาชนตระหนักรู้และหมั่นตรวจสอบการใช้
อำนาจแล้วนั้น เมื่อถึงห้วงเวลาหนึ่งที่สมาชิกในระบบความสัมพันธ์นี้นำเอาผลประโยชน์สาธารณะ
เอ้ืออำนวยหรือเข้ามาเป็นผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ประชาชนก็มีสิทธิที่จะดำเนินการ 
ตามสิทธิของตน ไม่ว่าจะเป็นการลงชื่อถอดถอน หรือไม่ลงคะแนนเสียงให้ในการเลือกตั้งครั้งถัดไป 
และในสถานการณ์ลักษณะนี้เองที่จะทำให้เราก้าวข้ามระบบความสัมพันธ์ดั้งเดิมของคนในสังคม
ออกไปได้ เข้าสู่ระบอบการเมืองที่อำนาจการตัดสินใจทุกประการเป็นอำนาจของประชาชนโดยแท้จริง 
นั่นคือ คุณค่าสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 จุดประสงค์ของการนำเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นไปเพ่ือชี้ให้เห็นว่า ระบบอุปถัมภ์ในคติ
เห็นแก่เครือญาติที่อยู่ในระบบการเมือง โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น ซึ่งสามารถพบเห็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวในกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่นได้หลายแห่ง ซึ่งหลายคนเชื่อว่า
เป็นสิ่ งที่ต้องกำจัดออกจากระบบการเมือง แต่การกำจัดระบบความสัมพันธ์ที่ เป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์พ้ืนฐานของสังคมมนุษย์คงมิใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ควรพิจารณาถึงข้อดีของระบบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นจุดเด่นในการพัฒนาให้ได้ ในขณะที่ควรมองจุดด้อยและสร้างวิธีการ
แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้ เพียงเท่านี้ระบบการเมืองที่มีความสัมพันธ์ของนักการเมืองที่อยู่ใน
ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่องระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งใน  
การนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาการปกครองท้องถิ่น รวมถึงข้อเสนอแนะต่อ 
การดำเนินการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะต่อการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
 (1) การเมืองท้องถิ่นของประเทศไทย มักมีลักษณะการผูกขาดอำนาจไว้ที่กลุ่มชน
ชั้นนำทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพ้ืนที่ ควรมีการวางแผนเพ่ือดึงเอาส่วนดีของความสัมพันธ์ของ
กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น และการออกมาตรการมาเพ่ือสกัดกั้น
การผูกขาดอำนาจของกลุ่มครอบครัวและเครือญาตินักการเมืองท้องถิ่นคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก 
ดังนั้น จึงควรกำหนดแนวทางหรือระเบียบที่รัดกุมเพ่ือป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดของกลุ่ม
นักการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 (2) ควรกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทุกอย่างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้โดยง่ายที่สุด ในขณะที่ต้องสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างหลากหลายช่องทาง และลดข้อจำกัดให้น้อยลง  
เพ่ือส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยภาคประชาสังคม 
 (3) การตรวจสอบและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรกำหนด 
ให้มีหน่วยงานเฉพาะและมีความเป็นอิสระ ที่มีบุคลากรมากเพียงพอต่อจำนวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ัวประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 

5.4.2 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการศึกษาครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาที่มุ่งนำเสนอถึงผลที่เกิดขึ้นจาก
ระบบอุปถัมภ์ ในคติ เห็นแก่เครือญาติของกลุ่มผู้บริหารหรือนักการเมืองท้องถิ่ นในมิติของ 
ความเกี่ยวข้องต่อประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การศึกษาใน
ครั้งต่อไปควรมุ่งประเด็นดังต่อไปนี้ 
 (1) การศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจากระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ
ของกลุ่มผู้บริหารหรือนักการเมืองท้องถิ่น ในการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งการศึกษาลักษณะนี้จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกและใช้เวลาในการศึกษา ประกอบกับต้อง
เข้าถึงผู้ที่พร้อมจะให้ข้อมูลในเชิงลึกด้วย 
 (2) การศึกษาภาวะการยึดโยงในบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมากกว่านโยบาย ในการเมือง
ท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติของกลุ่มนักการเมือง ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการที่
สังคมการเมืองหนึ่ง ๆ อยู่ในบริบทแวดล้อมลักษณะนี้มาเป็นระยะเวลายาวนาน 
 (3) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Study Approach) เพ่ือศึกษาความ
แตกต่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติในกลุ่มผู้บริหาร
หรือนักการเมืองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นหรือกลุ่มนักการเมือง
ท้องถิ่นไม่ได้อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติกัน ว่ามีประสิทธิผลของการทำ
หน้าที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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แนวคำถามในการสัมภาษณ์ 
 
 เรื่อง “การศึกษาเรื่อง ระบบอุปถัมภ์ในคติเห็นแก่เครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ ง ในอำเภอ 
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา” 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา อาชีพ 
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารท้องถิ่น และการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ในระบบการเมืองท้องถิ่น 

ส่วนที่ 2 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องระบบครอบครัวและเครือญาติ 
 (1) รูปแบบของครอบครัวและเครือญาต ิ
 (2) ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาต ิ 
 (3) หน้าที่ของครอบครัวและเครือญาต ิ
ส่วนที่ 3 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องระบบอุปถัมภ์ (ในที่นี้จะใช้คำว่า 

“ดูแล” แทนคำว่าอุปถัมภ์ที่มักแสดงความรู้สึกในทางลบ) 
 (1) ลักษณะความสัมพันธ์ในการดูแลซึ่งกันและกัน 
 (2) ทรัพยากรของผู้ดูแลที่ใช้ในการเก้ือกูลต่อกัน 
 (3) การตอบแทนของผู้ที่ได้รับการดูแล 
ส่วนที่ 4 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องการเมืองท้องถิ่น 
 (1) สิทธิทางอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 (2) โครงสร้างอำนาจแบบชนชั้นนิยมและพหุนิยม 
 (3) รูปแบบของวัฒนธรรมการเมืองในพ้ืนที่ 
ส่วนที่ 4 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องประสิทธิผลของการทำหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประเมินประสิทธิผลด้วยแนวคิดวัดการแข่งขันของค่านิยม 
ส่วนที่ 5 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

อุปถัมภ์กับระบบครอบครัวและเครือญาติ 
ส่วนที่ 6 ประเด็นคำถามทัศนะและความคิดเห็นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

อุปถัมภ์ และระบบครอบครัวและเครือญาติ กับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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