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Abstract

 The purposes of this study were 1) to study the factors affecting the participation of citizens in support  

of local government administration 2) to study levels of the participation of citizens in support of local government  

administration 3) to study the relationship between factors and participation of citizens in support of local  

government administration 4) to conduct the predictive participation of citizens in support of local government 

administration and 5) to study a quality data of problems on the participation of citizens in support of local  

government administration. Independent variable were Individual factor, community factors, communication factor 

and potential organizational factor. Dependent variable was the predictive participation of citizens in support of  

local government administration. Context of study was the local government administration, Chachoengsao  

Province. The samples were 384 people who lived in the district electing Chachoengsao. and the sample interview 

was 55 people. The tools of research were questionnaires and interview forms. The statistics used for analyzing the 

data were frequency, percentage, mean, standard deviation, Peason’s correlation coefficient and multiple regression 

analysis. The findings revealed that: 

 1.  Factors that affecting the participation of citizens in support of local government administration’ overview 

of all were moderate. Factors included the highest average was individual factors. The community and the  

communication were the lowest average. 

 2. The participation of citizens in support of local government Administration’ overview of all was moderate.  

Activities included the highest average was the development plan. The preparation of ordinances and the  

purchasing was the lowest average. 

 3.  The individuals factor (X
1
), the community factors (X

2
), the communication factors (X

3
) and potential  

organizational factor (X
4
) were correlated positively with the participation of citizens in support of local government  

administration (Y). There was shown a statistically significant at .01 level.

 4.  The communication factors (X
3
) and potential organizational factor (X

4
) could forecast the participation of 

citizens in support of local government administration was 52.40 percent. The equation written in the form of raw 

score was: y′= .698+.472X
3
+.267X

4 
and the equation written in the form of standard score was: z′= .489X

3
+.272X

4

 5. The in-depth interviews sample was consistent with the results of quantitative research on that the  

individuals factor (X
1
), the community factors (X

2
), the communication factors (X

3
) and potential organizational factor 

(X
4
) were correlated positively with the participation of citizens in support of local government administration,  

Chachoengsao Province.
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) เพือ่สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการสนบัสนนุการบรหิารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และ 

5) เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ โดยใช้วธิกีารศึกษาผ่านตวัแปรต้น 4 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านบคุคล ปัจจยัด้านชุมชน ปัจจยัด้านการส่ือสาร และปัจจยัศกัยภาพ

องค์การ ส่วนตัวแปรตามได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บริบทที่ศึกษา คือ 

การบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อาศัย

อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 384 คน และกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์ จ�านวน 55 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพรวมทุกปัจจัย

อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านชุมชน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ 

ปัจจัยด้านการสื่อสาร 

 2.  การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมที่

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการจัดท�าแผนพัฒนา รองลงมา คือ การจัดท�าข้อบัญญัติ ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ การจัดซื้อจัดจ้าง

 3. ปัจจัยด้านบุคคล (X
1
) ปัจจัยด้านชุมชน (X

2
) ปัจจัยด้านการสื่อสาร (X

3
) และปัจจัยด้านศักยภาพองค์การ (X

4
) มีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการสนบัสนนุการบรหิารองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (Y) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01

 4. ปัจจัยด้านการสื่อสาร (X
3
) และปัจจัยด้านศักยภาพองค์การ (X

4
) สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

สนับสนุนการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร้อยละ 52.40 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ คือ y′= 

.698+.472X
3
+.267X

4 
และเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ z′= .489X

3
+.272X

4

 5.  การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณว่า ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านชุมชน 

ปัจจัยศักยภาพองค์การ และปัจจัยด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหาร

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ค�าส�าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ในปี พ.ศ. 2542 มีพระราชบัญญัติการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพิ่มบทบาทและให้อ�านาจใน

การตัดสินใจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก�าหนด

นโยบายการพฒันา การจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อมและ

การวางผังเมืองเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองใน

ระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นนิติบุคคล เพื่อให้มีความคล่องตัวและสามารถแก้ปัญหาของ

ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาชุมชนและ

สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับ 

ความต้องการทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้เรียนรู้การปกครองตนเองอันเป็นรากฐานส�าคัญของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2543, 

หน้า 14) 

 ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ให้ความส�าคัญต่อการ

บริหารราชการแผ่นดินอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผย และเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย และ 

ตัดสินใจทางการเมืองรวมไปถึงการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ  

และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ให้

ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน ในการเพิม่ประสทิธภิาพ

กระบวนการการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ ท�าให้ภาครัฐต้อง

แสวงหารูปแบบการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนได้รวมตัวกัน

New ���������� 1-92.indd   130 4/8/2558   13:37:19



Journal of Rajanagarindra January - June  2015       131

เข ้าร ่วมในการปกครองตนเอง โดยให้มีส ่วนในการร ่วมคิด  

ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินกิจกรรมและร่วมติดตาม 

ตรวจสอบ (สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550, หน้า 1) 

 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาภาครัฐได้แสวงหายุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ แนวคิด ทฤษฎีจากต่างประเทศเพื่อน�ามาก�าหนดแนวทาง

การพัฒนา โดยการก�าหนดโครงการและรายละเอียดการท�างาน

ต่างๆ ให้กบัประชาชนแต่ประชาชนไม่มส่ีวนร่วม โดยเฉพาะการร่วม

ตดัสนิใจ การกระท�าดงักล่าวส่งผลให้ภาคประชาชนพึง่พงิต่อราชการ

มากยิ่งขึ้น (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, 2527, หน้า 35) การมุ่งพัฒนาให้

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม จึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้ประชาชน

สามารถพงึพาตนเองและประสานความร่วมมอืในการจดัการชมุชน

ให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุขตามวิถีประชาธิปไตย

 จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

มีการแบ่งส่วนราชการการปกครองเป็นอ�าเภอจ�านวน 11 อ�าเภอ  

มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล 29 แห่ง 

องค์การบริหารส่วนต�าบล 79 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

1 แห่ง ประชากร 658,966 คน ชาย 323, 500 คน หญิง 335, 446 

คน (ส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัฉะเชิงเทรา, 2554, 

ออนไลน์) ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีบทบาทในการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการบริหารและพัฒนาโครง 

สร้างพื้นฐานให้กับชุมชน ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา

อาชีพ ท�านุบ�ารุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น ดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนิน

งานทีผ่่านมาหน่วยงานภาครฐัได้เข้ามามบีทบาทในการส่งเสรมิให้มี

การจัดตั้งเครือข่ายประชาชน จัดตั้งกลุ่ม สมาคม องค์กรต่างๆ เพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนการดึงประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การร่วม

เป็นกรรมการต่างๆ ในองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ การด�าเนนิการ

ดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

และเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของจังหวัด

ฉะเชิงเทรามากยิ่งขึ้น ซ่ึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนประกอบด้วย ปัจจัยด้านกายภาพสังคมและวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจชุมชน และการเมืองชุมชน จากการศึกษาของนพกาญจน์ 

เมตตานนท์ (2541, บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จ

ในการสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการวางแผนพฒันาชมุชน 

คือ บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการแสวงหาความคิดเห็น

จากประชาชน ส่วนระดบัการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมชุมชนเป็นผลมา

จากต�าแหน่งในชุมชน และสนิท ขาวสะอาด (2539, บทคัดย่อ)  

ได้ศึกษาปัจจัยส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ 

ท้องถิน่ โดยศกึษากรณโีครงการประปาหมูบ้่านอ�าเภอเมอืงนครพนม 

และอ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า ปัจจัยด้านผู้น�าทาง

สงัคมและผูน้�าในครอบครัว ปัจจยัทางด้านการจดัการของเจ้าหน้าที่

รัฐในด้านการนิเทศงาน ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจและ 

ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ

เข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสาธารณะท้องถิ่น การมี 

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นน้ันเป็น 

หลักพื้นฐานส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนเห็นคุณค่าของประชาธิปไตย

คุ้นเคยกับการปกครองตนเองในระดับท้องถ่ิน การเรียนรู้ทางการ

เมืองของประชาชนและเป็นการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองซ่ึงจะ

เป็นปัจจัยเอ้ืออ�านวยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ

บริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอยู่ในระดับใด รวมถึงอุปสรรคของการเข้าไปมีส่วนร่วม 

มีอะไรบ้าง เพื่อน�ามาเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุง

การด�าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และรูปแบบการ 

มีส ่วนร่วมของประชาชนท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนภายใต้ฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันม ี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับจาก

การวิจัยมาบูรณาการเรียนการสอนส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการสนบัสนนุการบรหิารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา

 2.  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

สนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 3.  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

 4.  เพือ่สร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในการสนบัสนนุการบรหิารงานองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา

 5.  เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค

เกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการสนบัสนนุการบรหิารงาน

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ขอบเขตการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มีสิทธ์ิ 

เลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้ง 11 อ�าเภอ 

จ�านวน 456,859 คน (ส�านกังานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จังหวดั

ฉะเชิงเทรา, 2554, ออนไลน์)

 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการตอบแบบสอบถาม คอื ประชาชน

ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้ง 11 

อ�าเภอ โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากการเปิดตารางของ

เครจซีแ่ละมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W. Morgan, 1970) ทีร่ะดบั

ความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 384 คน

 3. กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจงจากประชาชนทั้ง 11 อ�าเภอ อ�าเภอละ 5 คน รวมจ�านวน

กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์ 55 คน ประกอบด้วย ตัวแทนประชาชน 

อ�าเภอละ 2 คน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านอ�าเภอละ 1 คน ตัวแทนสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอละ 2 คน

 ตัวแปรที่ศึกษา

 1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

ปัจจยัด้านบคุคล ปัจจยัด้านชมุชน ปัจจัยด้านการสือ่สาร และปัจจัย

ศักยภาพองค์การ

 2. ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

สนับสนุนการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

5 ด้าน คอื 1) ด้านการจดัท�าแผนพฒันา 2) ด้านการจดัท�าข้อบญัญตัิ 

3) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 4) ด้านการประชุมสภา และ 5) ด้านการ

จัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การวจิยัเชงิปรมิาณผูว้จิยัใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืวจิยั 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น 

เครื่องมือวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอน 1) การศึกษาเพื่อก�าหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 3) การ

เก็บรวบรวมข้อมูล และ 4) สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 

coefficient correlation) ส่วนการสร้างสมการพยากรณ์ใช้การ

วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis) โดยการ

วิเคราะห์แบบขั้นตอน (stepwise method) วิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความให้ความหมาย

เรื่องราวต่างๆ โดยผู้วิจัยเอง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

สนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  1.1 ปัจจัยด้านบุคคล

   ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการมีส ่วนร่วมของ

ประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ได้แก่ การรู้จักบทบาทหน้าที่ของประชาชน การรู้ส�านึกใน

หน้าที่ การอาสาสมัครใจเพื่อช่วยเหลือสังคมชุมชน การมีความรู้

ความสามารถกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น งานวิจัยท่ีสนับสนุน

เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การรู้สึกว่าตัวเองมีความส�าคัญต่อ

หมู่บ้านและความกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน 

(สุจนิต์ ดาววรีะกลุ, 2527) นอกจากนีค้นเราจะพจิารณาว่าตนได้รบั

ผลกระทบ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2526) หรือประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

ความใกล้ชิดกับปัญหาประเด็นทางด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมค่านิยม

และอ�านาจที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย (วันชัย วัฒนศัพท์,  

ผู้แปล, 2543) จึงมีผลต่อการตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมกับ

องค์การปกครองส่วนท้องถิน่แต่ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ไม่ใส่ใจปัญหาทุกข์สุขของประชาชนหรือไม่ให้ความส�าคัญกับ

ประชาชน จัดความสัมพันธ์ทางอ�านาจการปกครองเป็นแบบบน 

ลงล่างหรือแบบผู้ปกครองกบัผู้ถกูปกครอง (สุทธน ูศรไีสย์ และคณะ, 

2544) การเข้ามามส่ีวนร่วมของประชาชนกจ็ะมีข้อจ�ากดัหรือมน้ีอย 

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ได้ผลสอดคล้องกบัการวเิคราะห์ข้อมลูด้วย

แบบสอบถามแต่มีข้อต่างกันที่ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการ

ส่วนท้องถิน่เหน็ว่าเหตผุลทีป่ระชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมสนบัสนนุงาน

ขององค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ ก็เพือ่ประโยชน์กบัตวัเองเป็นล�าดบั

แรก รองลงมาคือ เพื่อประโยชน์กับชุมชนหมู ่บ้านของตนเอง  

ปัจจัยที่ดึงดูดและผลักดันให้เกิดการกระท�าหรือมีส่วนร่วมได้แก่

ความคาดหวัง (Expectations) เป้าหมาย (Goals) ข้อผูกพัน  

(Commitments) เป็นแรงกระตุ้นให้คนกระท�าส่ิงหนึ่งสิ่งใดลงไป 

นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส�าคัญที่ผลักดันให้บุคคลเข้ามีส่วนร่วม  

ซึ่ง Verba and Nie (1972) เห็นว่าผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ

และสังคมสูงจะเข้ามส่ีวนร่วมทางการเมอืงมากกว่าปัจเจกบคุคลทีม่ี

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต�่า ดังนั้นคุณลักษณะส่วนบุคคล 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลจึงมีความโน้มเอียงไป

ยังบุคคลที่มีสถานภาพสูงซึ่ง Verba and Nie (1972) เรียกแนวคิด

นี้ว่า “Socio-economic Status Model” (สถานภาพเศรษฐกิจ

และสังคม) เหตุผลท่ีส�าคัญที่ท�าให้คนมีส่วนร่วมและบางคนไม่ม ี
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ส่วนร่วมคอืผูเ้ข้าร่วมพจิารณาแล้วเหน็ว่ากระท�านัน้มแีนวโน้มจะน�า

ประโยชน์มาให้มากกว่าต้นทุนที่ใช้ไป การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ

เมอืงนัน้ไม่คุม้ค่าท�าให้บคุคลกลุม่นัน้ตดัสนิใจเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม

ซึ่งเป็นตัวแบบการมีส่วนร่วมทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Model of Participation) เป็นตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ (Eco-

nomic Theory) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับการมีส่วนร่วมทาง 

การเมอืงของ Milbrath and Goel (1977 อ้างถึงในศิรนิภา สถาพร

วจนา, 2541, 33-38) ซ่ึงเห็นได้ว่าปัจจัยด้านบุคคล (Personal 

Factors) ได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ลักษณะทางบุคลิกภาพการสืบ

ลักษณะนิสัยจากบิดามารดา และความต้องการเชิงจิตวิทยาซึ่งมี

ความสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมของบุคคล ความห่วงใยเรื่อง

การเมือง การมีความรู้สึกในความสามารถของตน การมีสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจสังคมสูงโดยเฉพาะทางการศึกษา การมีความรู้สึก

ตระหนกัในหน้าทีข่องพลเมอืง การมบุีคลกิภาพทีช่อบแสดงออกทาง

สังคมจะมีแนวโน้มให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม

  1.2  ปัจจัยด้านชุมชน

   ปัจจัยด้านชุมชนส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ได้แก่ ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

ชุมชนเลือกเป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ชุมชนมีกลุ่มต่างๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม ดังนั้น ชุมชน

จึงมีบทบาทหรือมีความส�าคัญต่อการตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมของ

บคุคล เพราะบคุคลอยูใ่นบรบิทของชุมชนวฒันธรรมของชมุชนการ

ปฏิบัติตามชุมชนและการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน รวมทั้งชุมชนเปิด

โอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม การรวมตัวกันในชุมชนตั้งกลุ่ม

ต่างๆ สิง่เหล่านีเ้ป็นตวัผลกัดนัต่อการทีบ่คุคลจะเข้าไปมส่ีวนร่วมใน

กจิกรรมอืน่ๆ มากน้อยเช่นกนั มงีานวจิยัทีส่นบัสนนุเหตผุลดงักล่าว 

ได้แก่ ปัจจยัทางด้านวฒันธรรมในสงัคมทีบ่คุคลนัน้เป็นสมาชกิและ

วัฒนธรรมน้ีจะเป็นตัวก�าหนดความคิดความเชื่อค่านิยมของบุคคล 

(Person, 1993 อ้างถึงในสวุรรณ มานะโรจนานนท์, 2542, 15) และ

สอดคล้องกับธวัช เบญจาธิกุล (2529) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยด้านสังคม

เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและจิตวิทยาทางสังคม เป็นปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

นอกจากนีปั้จจยัด้านสงัคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้เกดิผูน้�าชมุชนมี

คุณลักษณะผู้น�า (Charismatic Leader) รวมทั้งความสัมพันธ์

เป็นการส่วนตัวของผู้น�าท�าให้ชาวบ้านเลื่อมใสเกิดการรวมกลุ่ม 

ได้ง่าย (สุดาวดี ดิษฐกิจ, 2543) สอดคล้องกับด�ารงค์ วัฒนาและ

คณะ (2547) วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2522) ที่กล่าวถึงความมี

สถานภาพสูงเป็นเพียงคุณสมบัติหน่ึงขององค์ประกอบของภาวะ

ผู้น�าที่แท้จริงในกระบวนการตัดสินใจของหมู่บ้าน 

  1.3  ปัจจัยศักยภาพองค์การ

   ปัจจัยศักยภาพองค์การส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนินงานเป็นไปตาม

กฎระเบียบ มีการเชิญชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดท�าประชา

พิจารณ์ มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์มีข้อต่างกันท่ีส�าคัญคือ 

กลุ่มประชาชนมี 2 กลุ่มซึ่งกลุ่มที่ยอมรับการท�างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ จงึเป็นเหตใุห้ตดัสินใจเข้าไปร่วมสนบัสนนุการ

ท�างานด้วย  ส่วนกลุ่มประชาชนที่ไม่พึงพอใจต่อการท�างานของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

บรหิารงานไม่โปร่งใส ขาดธรรมาภบิาล มกีารเมอืงท้องถิน่แทรกแซง 

ไม่สนใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การท�างานยังเป็นระบบราชการ

แบบเดมิ ส่วนข้าราชการการเมอืงและข้าราชการส่วนท้องถิน่เหน็ว่า

เหตุผลก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย เช่น บริหารแบบ

ประชาชนต้องมาก่อนโดยไม่ได้ค�านึงถึงหลักการเหตุผลใช้หลัก

ประชานิยมด�าเนินการไปก่อนแก้ไขปัญหาภายหลัง ดังนั้น ความ

โปร่งใสขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ความรบัผดิชอบกระตอืรอืร้นทีจ่ะ

แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกข์สุขของประชาชน 

จึงเป็นสาเหตุส�าคัญหรือมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ

สนับสนุนการท�างานของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุทธนู ศรีไสย์และคณะ (2544) และ นวลน้อย ตรีรัตน์และคณะ 

(2546)  ที่กล่าวถึงความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะช่วยสร้างความไว้วางไจ ความพึงพอใจ และความน่าเชื่อ

ถือต่อองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้

ประชาชนอยากเข้ามส่ีวนร่วมหรอืเข้ามามบีทบาท หรอืร่วมกจิกรรม

กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ช่วยพฒันาชมุชนตนเองมากขึน้ 

ซึ่งจะท�าให้การบริหารจัดการท้องถิ่นมีความโปร่งใสมีความรับผิด

ชอบและตระหนกัถงึการมส่ีวนร่วมซึง่จะน�าไปสูก่ารเพ่ิมประสทิธผิล

ในการบริหารจัดการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น (ด�ารง วัฒนา และคณะ, 2547)

  1.4  ปัจจัยด้านการสื่อสาร 

   ปัจจัยด้านการส่ือสารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการสนบัสนนุการบรหิารงานองค์การปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูลข่าวสารประกาศ

หรอืประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการบรหิารองค์การปกครองส่วนท้องถิน่

ผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ผ่านหอกระจายข่าวขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนเพื่อ
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การบริหารองค์กรปกครองท้องถ่ิน จากข้อค้นพบดงักล่าวสอดคล้อง

กับแนวคิดของเสนาะ ติเยาว์ (2538, 25–26) ที่ได้กล่าวถึงการ

สื่อสารเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส�าคัญของการบริหารงาน  

เป็นทั้งปัจจัยและทรัพยากรที่จะใช้ในการบริหารองค์การ ถ้าหาก

ไม ่มีการสื่อสารก็ไม ่สามารถที่จะบริหารองค ์การได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ การสื่อสารจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความส�าคัญต่อองค์การ 

นอกจากนั้น พัชนี เชยจรรยาและคณะ (2541, 7) กล่าวว่าองค์การ

เป็นสถาบันที่เกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ กันตามลักษณะของงาน 

จ�าเป็นต้องรู้ข้อมลูการสือ่สารในองค์การ จงึต้องกระท�าเพือ่หาข้อมลู

เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารและใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การและกับบุคคลและ

สถาบันอื่นที่อยู่นอกองค์การด้วย ดังน้ันการสื่อสารจึงมีบทบาท

ส�าคัญที่ท�าให้หน้าที่ต่างๆ ในองค์การด�าเนินการต่อเนื่องกัน

 2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนบัสนนุการบรหิาร

งานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  2.1  กิจกรรมการจัดท�าแผนพัฒนา

   กิจกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาประชาชน เข้ามามี

ส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู ่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเป็นเพราะใน

ระเบยีบและพระราชบญัญตักิ�าหนดไว้ว่าให้มตีวัแทนประชาชนหรอื

ผูแ้ทนชมุชนเข้ามส่ีวนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาประชาคมหมูบ้่าน

ประชาคมต�าบลร่วมแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการท�างาน  

ซึ่งจากการข้อค้นพบ ในกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาที่เปิดโอกาส

ให้มีส่วนร่วม  มากที่สุด คือ การท�าประชาคมหมู่บ้าน ส่วนกระบวน

การอื่นๆ ท�าน้อยเพราะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ด�าเนิน

การอย่างจริงจังติดประกาศเฉพาะบางเรื่องหรือไม่ได้แจ้งประกาศ

ข่าวประชาสมัพนัธ์ตดิประกาศข้อมลูให้ทราบเท่าทีค่วร ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวความคิดของพะยอม วงศ์สารศร ี(2542, 70) ทีก่ล่าวถึงความ

ส�าคญัของการจดัท�าแผน คอื การมแีผนเป็นการลดความไม่แน่นอน

และปัญหาความยุ ่งยากในอนาคต และให้การด�าเนินการของ

องค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา 

  2.2  กิจกรรมการจัดท�าข้อบัญญัติ

   กจิกรรมการจัดท�าข้อบญัญัตปิระชาชน  มส่ีวนร่วม

ในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใน

ระดับปานกลาง ท้ังน้ีเป็นเพราะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี

กฎหมายและมกีารก�าหนดเกณฑ์ในการเข้าไปมส่ีวนร่วมค่อนข้างสูง

มาก เช่น การมีส่วนร่วมเสนอช่ือเพื่อจัดท�าข้อบัญญัติ การมีส่วน 

ร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดค้านข้อบัญญัติหรือการปรับปรุงข้อบัญญัติ  

ท�าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ได้น้อย ส่วนใหญ่เป็น

เรื่องการรับรู้รับทราบตามกระบวนการข้ันตอน แม้ว่าจะมีการให้

สิทธิแก่ประชาชน แต่ที่ผ่านมาพบว่าการเข้าช่ือโดยประชาชนเพื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นมีน้อยมากและมีความเป็นไปได้น้อย 

สอดคล้องกับอรทัย ก๊กผล (2550) ที่กล่าวว่ากระบวนการเข้าชื่อ

เสนอข้อบญัญตัท้ิองถิน่จะต้องแนบร่างข้อบญัญตัท้ิองถิน่มาด้วยนัน้ 

ประชาชนผู้เสนอจะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและมีทักษะ

เกีย่วกบัการยกร่างออกแบบข้อกฎหมายซึง่อาจจะอยูน่อกเหนอืขดี

ความสามารถที่ประชาชนท้องถิ่นทั่วไปจะกระท�าได้ 

  2.3  กิจกรรมการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

   กิจกรรมการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเนื่องจากองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ ดังนั้นในกระบวนการนี้

จงึเป็นในส่วนของเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการซึง่เป็นการน�าเอาแผนพฒันา

มาจัดท�างบประมาณเพื่อน�าเสนอสภาพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับ  

พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ (2537, 278-279) ที่กล่าวถึงการจัดท�า 

งบประมาณรายจ่ายว่ามีขั้นตอน คือ 1) การจัดท�างบประมาณใน 

ขัน้ตอนนี ้เป็นขัน้ตอนทีห่น่วยงานคลัง รวบรวมงานการเงนิและสถติิ

ต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบในการค�านวณขอตั้งงบ

ประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ จากนั้นเจ้าหน้าท่ีงบ

ประมาณจัดท�าร่างแล้วเสนอต่อผู ้บริหารเพื่อให้ผู ้บริหารเสนอ 

ต่อสภาต่อไป 2) การอนุมัติงบประมาณเป็นขั้นตอนที่คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่นหรือฝ่ายบริหารได้จัดท�าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ

สภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณราย

จ่าย 3) การบริหารงบประมาณเมื่องบประมาณรายจ่ายประกาศใช้

แล้วฝ่ายบรหิารจะต้องบรหิารงานให้เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย 

4) การควบคุมการตรวจสอบและการติดตามผลงบประมาณเป็น 

ขั้นตอนที่ต้องด�าเนินการต้ังแต่การจัดท�างบประมาณ การบริหาร 

งบประมาณและภายหลังที่ได้บริหารงบประมาณไปแล้วรวมถึงการ

ปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

  2.4  กิจกรรมการประชุมสภา

   กิจกรรมการประชุมสภา เป็นกิจรรมที่องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิน่มกีระบวนการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วม โดยการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม การเสนอความคิดเห็นต่อ

ทีป่ระชมุ และการเข้าร่วมรบัฟังการประชมุมกีารก�าหนดหรอืระบไุว้

ในพระราชบัญญัติ แต่โดยการปฏิบัติแล้วไม่ค่อยได้เปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับสุทธนู ศรีไสย์ และคณะ 

(2544) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่มักเป็น

ลักษณะของการรับฟังมากกว่า นอกจากนั้น ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 

(2533) ได้น�าเสนอถึงข้อจ�ากัดของการมีส่วนร่วมท่ีส�าคัญ 1) การ
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ขาดคณุค่าและจติส�านกึสาธารณะของประชาชน 2) ปัจจยัในชมุชน

ไม่เอ้ือต่อการรวมตวัและการมส่ีวนร่วม 3) การขาดระบบการจดัการ

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 4) การออกกฎหมายระเบียบเพื่อ

ก�าหนดช่องทางและกลไกท่ีประชาชนจะเข้าไปตรวจสอบยังไม่

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเท่าที่ควร 

  2.5  กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

   กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีกฎหมายขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก�าหนดให้มีผู ้แทนประชาชนเข้าไปร่วม 

คณะละ 2 คนในการร่วมเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างและตรวจ 

รบังานจ้าง และยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ ในการเลือก

ท�าโครงการการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท�างานกับองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิน่ หากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่มีธรรมาภิบาล

ในการบริหารงานโดยการให้ความรู้ความเข้าใจและเปิดเผยข้อมูล

อย่างจริงใจ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับงานของ

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนผูบ้รหิารหรอืข้าราชการการเมอืง 

หรือข้าราชการประจ�าไม่เห็นแก่อ�านาจเงิน ด�าเนินงานด้วย 

บรสิทุธิใ์จ ควรดทูีผ่ลงานไม่ใช่ผลของเงนิ ดวู่าผูเ้ข้าไปท�าหน้าทีแ่ทน

ประชาชนเขาท�าประโยชน์ให้มากน้อยเพียงใด ผู้ท�าหน้าที่เป็น 

ผูบ้รหิารและสมาชกิองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ต้องศึกษาบทบาท

หน้าที่ในเมื่อประชาชนเลือกเป็น “พระเอกในหมู่บ้าน” ต้องท�า

หน้าที่ด้วยจิตส�านึกในหน้าท่ีรับผิดชอบสิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงจะสร้าง

ให้สังคมเข้มแข็งน่าอยู่และอยู่เย็นเป็นสุข

   สาเหตุท่ีประชาชนไม่เข้าร่วมในการด�าเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาเหตุส�าคัญในล�าดับแรก คือ  

ไม่มีเวลา ขาดโอกาส ประกอบอาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เล่นพรรคเล่นพวก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�างานไม่โปร่งใส  

มีการทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนข้าราชการการเมืองเห็นว่ามีฐานะไม่ดี

ยากจน ส่วนข้าราชการส่วนท้องถ่ินเห็นว่ามีความรู้น้อยขาดทักษะ

และประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าสาเหตุส�าคัญล�าดับแรกๆ ผู้ตอบ

แบบสอบถามไม่ได้ให้ความส�าคญัในปัจจยัค่าใช้จ่าย ซึง่สถาบนัด�ารง

ราชานุภาพ (2546: 42) กล่าวว่าประชาชนขาดความตระหนัก 

ในสิทธิ บทบาทหน้าที่และจิตส�านึก ระบบราชการไม่เอื้อต่อการมี   

ส่วนร่วม ระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม ส่วนจันทนา 

สุทธิจารี (2544) มองว่าปัญหาเกิดจากการเพิกเฉย พฤติกรรมของ

บุคลากรรัฐ ในขณะที่คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยวและคณะ (2545) เห็นว่า

เป็นปัญหาของการใช้เครื่องมือในการบริหารและหรือกลยุทธ์ของ

การมส่ีวนร่วมปัญหาการรบัรูเ้กีย่วกบัแนวคดิปัญหาด้านความพร้อม

ของภาครัฐ นอกจากน้ี ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) ยังได้เสนอ

ปัญหาการมีส่วนร่วม คือ การขาดคุณค่า และจิตสาธารณะของ

ประชาชน ปัจจยัด้านชุมชนไม่เอือ้ต่อการรวมตวั และการมส่ีวนร่วม 

การขาดระบบการจัดการ การมีส่วนร่วมการออกกฎหมายระเบียบ

เพื่อก�าหนดช่องทางและกลไกที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบยังไม่

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ส่วนจรัส สุวรรณมาลา 

(2547, 25) ได้ตั้งข้อสังเกตโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

แนวโน้มการใช้กระบวนการตดัสินใจรเิริม่ส่ิงใหม่โดยกลุม่หรอืองค์กร

ชุมชนและมักจะเลือกท�าในสิ่งที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยตรง  

ท�าเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ค�านึงถึงอนาคต การตัดสินใจไม่เข้าร่วมปัญหา

อยู่ที่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพความไม่

พร้อมและความไม่พอของบุคคล น่ันหมายความว่าด้านความไม่

พร้อมเนื่องจากผู้บริหารหรือสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ได้รับคัดเลือกเข้ามาท�างานโดยส่วนใหญ่แล้วต้องใช้เงินเพื่อทุ่มใน

การหาเสยีงและเลอืกตัง้ เมือ่ก้าวเข้ามาแล้วกอ็าจจะต้องมากอบโกย 

และเอื้อประโยชน์พวกพ้องที่ส่งเสริมและเจ้าหนี้เงินทุนท�าให้ต้อง

ทุจริตคอร์รัปชันและจัดสรรโครงการเอื้อประโยชน์และพวกพ้อง  

มีการฮ้ัวกันหรือต่อรองผลประโยชน์กันหรือเอื้อผลประโยชน์ให้กัน 

ส่วนด้านความไม่พอคือเมื่อได้ถูกเลือกเข้ามาท�าหน้าที่บริหารแล้วก็

ไม่รู้จักพอ บางคนมีอุดมการณ์มีเจตนารมณ์ที่ดีในการเข้ามาพัฒนา

หมูบ้่านแต่เมือ่เข้ามาแล้วเหน็ประโยชน์อยูต่รงหน้ากไ็หลตามน�า้ถกู

กลืนไปในที่สุด 

 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการสนบัสนนุการบรหิารงานองค์การปกครองส่วน 

ท้องถิ่น

  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล 

ปัจจยัด้านชมุชน ปัจจยัด้านการส่ือสาร และปัจจัยศักยภาพองค์การ

กบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการสนบัสนนุการบรหิารองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิน่ พบว่า ปัจจยัด้านบคุคล (X
1
) ปัจจยัด้านชมุชน 

(X
2
) ปัจจัยด้านการส่ือสาร (X

3
) และปัจจัยด้านศักยภาพองค์การ 

(X
4
) และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการสนับสนุนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Y) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เป็นเพราะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ด�าเนนิงานเป็นไปตามกฎระเบยีบ มกีารเชญิชาวบ้านเข้าร่วม

กจิกรรม มกีารจดัท�าประชาพิจารณ์ มคีวามกระตอืรอืร้นในการแก้ไข

ปัญหาจากการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ 

มข้ีอต่างกนัทีส่�าคญัคอืกลุม่ประชาชนม ี2 กลุม่ ซึง่กลุม่ทีย่อมรบัการ

ท�างานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเหตุให้ตัดสินใจ

เข้าไปร่วมสนบัสนนุการท�างานด้วย ส่วนกลุม่ประชาชนท่ีไม่พงึพอใจ

ต่อการท�างานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานไม่โปร่งใส ขาดหลักธรรมาภิบาล  

มีการเมืองท้องถิ่นแทรกแซง ไม่สนใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังการ
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ท�างานยังเป็นระบบราชการแบบเดิม ส่วนข้าราชการการเมืองและ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเห็นว่าเหตุผลก็ข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมของ

องค์การด้วย เช่น บริหารแบบประชาชนต้องมาก่อนโดยไม่ได้ค�านึง

ถงึหลกัการเหตผุลใช้หลกัประชานยิมด�าเนนิการไปก่อนแก้ไขปัญหา

ภายหลัง ดังน้ันความโปร่งใสขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ความ

รบัผดิชอบกระตอืรอืร้นทีจ่ะแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงั การดแูลเอาใจ

ใส่ต่อทุกข์สุขของประชาชน จึงเป็นสาเหตุส�าคัญหรือมีอิทธิพล 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสนับสนุนการท�างานของประชาชน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธนู ศรีไสย์ และคณะ (2544) และ 

นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ (2546) ความเป็นธรรมาภิบาลของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยสร้างความไว้วางใจความพึง

พอใจและความน่าเชื่อถือต่อองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินของ

ประชาชน 

 4. สมการพยากรณ์ป ัจจัยที่ส ่งผลต่อการมีส ่วนร ่วม 

ของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

  จากการวิเคราะห์พบว่าสมการพยากรณ์การมีส่วน 

ร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ สามารถเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ในรปูของคะแนนดบิ 

คือ

 y′=.698+.472X
3
+.267X

4
 และเขียนเป็นสมการพยากรณ์

ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ

 z′= .489X
3
+.272X

4
 ตัวแปรพยากรณ์ท่ีดีที่สุดที่ถูกเลือก 

คอื ปัจจยัด้านการสือ่สาร (X
3
) และปัจจยัด้านศักยภาพองค์การ (X

4
) 

ทั้งนี้เป็นเพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญของการบริหารงาน 

เป็นท้ังปัจจยัและทรพัยากรทีจ่ะใช้ในการบรหิารองค์การถ้าหากไม่มี

การสื่อสารก็ไม่สามารถท่ีจะบริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การสื่อสารจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความส�าคัญต่อองค์การในการบริหาร 

ที่จะท�าให้งานขององค์การด�าเนินต่อไปการสื่อสารท�าให้เกิด 

ความหมาย ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้

และท�าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการ

ด�าเนินงานขององค์การ นอกจากนั้นการสื่อสารยังน�าไปใช้ใน

กิจกรรมขององค์การหลายอย่าง ในขณะเดียวกันจากผลการ

วิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล (X
1
) และปัจจัยด้านชุมชน (X

2
) 

ไม่ได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแปรพยากรณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการสนับสนุนการบริหารองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็น

เพราะประชาชนไม่เข้าร่วมในการด�าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สาเหตุส�าคัญในล�าดับแรก คือ ไม่มีเวลา ขาดโอกาส 

ประกอบอาชีพ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นพรรคเล่นพวก 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท�างานไม่โปร่งใสทุจริตคอร์รัปชัน 

นอกจากนีผู้้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ให้ความส�าคญัในปัจจยัค่าใช้จ่าย 

ซ่ึงจากการสัมภาษณ์มีผู้บอกว่ายินดีเสียสละค่าใช้จ่ายแม้ว่าฐานะ 

ไม่ดี ยากจนก็พอเสียสละเวลา หรือเงินทองและให้ความช่วยเหลือ

ได้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท�างานตามกฎระเบียบ 

และโปร่งใส ซึง่แตกต่างจากข้าราชการการเมอืงทีใ่ห้ความส�าคัญใน 

เรือ่งค่าใช้จ่าย หรอืเรือ่งการเงนิในการตดัสินใจไม่เข้าร่วมเพราะการ

ไปท�าหน้าที่ของคณะชุดผู้บริหารหรือสมาชิกต้องเสียสละเงินทอง  

เริ่มตั้งแต่การสมัครเข้ามา การเข้าไปท�างาน การลงพื้นท่ี เป็นต้น  

จะต้องใช้รายได้ส่วนตัวช่วยเหลือกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ของ

ชุมชนหมู่บ้าน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนมีความรู ้มีทรัพย์ปัญญา 

แต่ขาดทุนทรัพย์จึงไม่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือสังคมเพราะข้อ

จ�ากัดที่ส�าคัญคือเงิน ดังนั้นจะเห็นได้ว ่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมสนับสุนนการบริหารงาน

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อจ�ากัดอยู่ที่ปัจจัยด้านบุคคล  

เช่น การศึกษา ความรู้ ทักษะประสบการณ์ ความคิดหรือปม  

(Stigmatizations) ของประชาชนที่คิดว่าตัวเองไม่ส�าคัญ ไม่ใช ่

หน้าที ่เป็นหน้าทีข่องรฐั ปัญหาเรือ่งความไม่พร้อมของประชาชนใน

เรื่องของการไม่มีเวลา เรื่องของการเงิน เศรษฐกิจ การขาดโอกาส  

การประกอบอาชีพ ขาดจิตสาธารณะ ส่วนปัจจัยด้านองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นปัญหาส�าคัญคือระดับความเป็นธรรมาภิบาล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท�างาน

ไม่โปร่งใสทุจริตคอร์รัปชัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นพรรค 

เล่นพวก ความห่างเหินของเจ้าหน้าที่รัฐสอดคล้องกับสถาบันด�ารง

ราชานุภาพ (2546, 42) คือประชาชนขาดความตระหนักในสิทธิ

บทบาทหน้าที่และจิตส�านึก ระบบราชการไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วม 

ระบบอปุถมัภ์เป็นอปุสรรคต่อการมีส่วนร่วม  ส่วน จนัทนา สทุธจิารี 

(2544) มองว่าปัญหาเกดิจากการเพกิเฉยพฤตกิรรมของบคุลากรรฐั 

ในขณะที่คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยว และคณะ (2545) เห็นว่าเป็นปัญหา

ของการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการงาน และหรือกลยุทธ์ของ

การมส่ีวนร่วมปัญหาการรบัรูเ้กีย่วกบัแนวคิดปัญหาด้านความพร้อม

ของภาครัฐ นอกจากนี้ ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) ยังได้เสนอข้อ

จ�ากัดการมีส่วนร่วม คือ การขาดคุณค่าและจิตสาธารณะของ

ประชาชน ปัจจยัด้านชุมชนไม่เอือ้ต่อการรวมตวั และการมส่ีวนร่วม 

การขาดระบบการจัดการการมีส่วนร่วม การออกกฎหมายระเบียบ

เพื่อก�าหนดช่องทางและกลไกที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบยังไม่

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
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ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย

  1.1 กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินควรส่งเสรมิหรอืหนนุเสรมิอย่างต่อเนือ่งการสร้างการมส่ีวน

ร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน ต้องสร้างความตระหนัก

และจิตส�านึกพื้นฐานด้านการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

สาระส�าคัญในการสร้างความตระหนัก ได้แก่ สิทธิ หน้าที่ บทบาท

อ�านาจหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย    

  1.2 กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน ทีเ่กีย่วข้องต้อง

ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กร

ประชาชน โดยทกุภาคส่วนต้องบรูณาการวางแผนและส่งเสรมิควบคู่

ไปกับระบบเศรษฐกิจชุมชน

  1.3  กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน  ทีเ่กีย่วข้องควร

มีนโยบายความร่วมมือในการสร้างเสริมวุฒิภาวะทางการเมืองและ

การบรหิารให้กบัข้าราชการการเมอืงผูบ้รหิารท้องถิน่และข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น นอกจากพื้นฐานความรู้แล้วต้องมุ่งเน้นสร้างคุณธรรม

ศีลธรรมจริยธรรมทางการเมือง

  1.4  กระทรวงมหาดไทยควรจดัตัง้ศูนย์ปฏิบตักิารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ใสสะอาดโดยใช้หลกัธรรมาภบิาลในการก�าหนด

แผนการพัฒนาคน พัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ของชุมชน ตลอดทั้งมีหน้าที่ในการตรวจสอบการด�าเนินงาน

ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยควรมีคณะกรรมการจากทุก

ภาคส่วนได้ร่วมเป็นคณะท�างานของศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด

  1.5  กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร

จัดให้มีต�าแหน่งนิติกรปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้มีการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้มีความถูกต้องชัดเจน

สู่การปฏิบัติได้จริง

 2. ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ

    2.1  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

   2.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาส

ให้ประชาชนทุกภาคส่วน หรืออภาคประชาสงัคมผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการสาธารณะต่างๆ ภายใต้กรอบ

กฎหมายโดยควรเริ่มตั้งแต่ร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา วางแผนด�าเนิน

การ ร่วมรบัผลประโยชน์ และร่วมตดิตามตรวจสอบการท�างานทัง้นี้

เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ของคนในพื้นที่

   2.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีแนวทาง

ปฏบิตัใินการออกกฎระเบยีบข้อบงัคบัขององค์การบรหิารส่วนต�าบล

เก่ียวกับการบริหารงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนหลากหลาย

อาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสนอแนวทางพัฒนาให้

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

  2.2  พัฒนาคนและพัฒนางานขององค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

   2.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเปลี่ยน

บทบาทจากการเป็นผูเ้สนอโครงการหรอืผูจ้ดักจิกรรมเลก็ๆ มาเป็น

ผู้รับฟังโดยให้ประชาชนเป็นผู้เสนอโครงการ  โดยเริ่มจากกิจกรรม

เล็กๆ ก่อน เช่น โครงการกีฬาหมู่บ้าน การเสวนาประชาชน ท�าให้

ประชาชนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และเข้ามามีส่วนร่วม 

ตามธรรมชาติ

   2.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นศูนย์ 

กลางถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่อง สิทธิหน้าท่ี

ของพลเมืองทีป่ระชาชนขาดความรูค้วามเข้าใจ โดยเฉพาะเรือ่งสทิธิ

ในการเข้าไปมส่ีวนร่วมบรหิารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 

เช่น การวางแผนพัฒนาชุมชน การจัดท�าข้อบัญญัติ การประชุม 

สภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจสอบการด�าเนินงาน  

เป็นต้น

  2.3  การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่งานองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น

   2.3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเผยแพร่

ข้อมูลการด�าเนินงานข้อมูลข่าวสารทางราชการ การปิดประกาศ

ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่างๆ ให้หลากหลายเพื่อให้

เข้าถึงประชาชนและท�าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องลงพื้นที่อย่าง

สม�่าเสมอ    

   2.3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องควรเผยแพร่ข้อมูลความรู้เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของประชาชนพลเมือง 

การร่วมเข้าชื่อเสนอข้อบังคับ การคัดค้านข้อบังคับต�าบลท่ีท�าให้

ประชาชนเดอืดร้อน การตรวจสอบการด�าเนนิงานองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง 

ผลดีผลเสียในการเข้าร่วม

 3.  ข้อเสนอแนะการวิจัย

  3.1  ควรศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในจังหวัดอื่นๆ รวมถึงเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร

  3.2  ควรศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการร่วมด�าเนินการนโยบายสาธารณะหรือบริการ

สาธารณะด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น

  3.3  ควรมีการท�าศึกษาวิจัยสาเหตุปัญหาต่างๆ ในการ

บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหายุทธศาสตร์กลยุทธ์

แนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางการพัฒนา

New ���������� 1-92.indd   137 4/8/2558   13:37:19



138          วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 2558

ประชาธิปไตยให้เกิดจากฐานรากของชุมชน

  3.4  ควรศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบกับ 

การมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่น
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