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มีการประเมินผลงานทุกครั้ง ทั้งดานจํานวนและคุณภาพ จุดออนจุดแข็งสงผลไปสูปฏิบัติงานไดสําเร็จ 
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ABSTRACT 
 

Thesis Topic   :  Analytical Study of Government Based on Iddhipada  

      Principles of Municipality Administrators in Phrapradaeng  

      District, Samutprakan Province 
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 The objectives of this research were: 1) to study the state of government 

problems of municipality administrators in Phra Pradaeng district of Samut Prakan 

province, 2) to analyze the government according Iddhipada Dhamma of municipality 

administrators in Phra Pradaeng district of Samut Prakan province, and 3) to propose 

suggestions in the government according Iddhipada Dhamma of municipality 

administrators in Phra Pradaeng district of Samut Prakan province. The data of this 

qualitative research were collected from documents and in-depth interviews with 12 

key-informants, and then analyzed and presented by a descriptive method. 

     The results of the study found that: 

 The municipality administrators in Phra Pradaeng district of Samut Prakan 

province followed the principles of Iddhipada in duty performance in 3 aspects; 1) 

Public electricity, 2) Area cleanliness and tidiness, and 3) Public disaster prevention. 

The administrators love and are satisfied with their duty, are diligent and pay attention 

to their duty. They considered problems around before making decisions, and the 

operation and performance were evaluated quantitatively and qualitatively to find 

strength and weakness for further improvement. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงดวยดีดวยความเมตตากรุณาสนับสนุนจากคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ 

และผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู และให

คําแนะนําแนวทางในการเขียนงานวิทยานิพนธ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระคุณเปนอยางยิ่ง จึงขอกลาวนาม

เพื่อกราบนมัสการขอบพระคุณเปนลายลักษณอักษรไว ณ ที่นี้ ขอกราบนมัสการขอบพระคุณอธิการบดี 

และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ไดอํานวยความสะดวกในการศึกษาตลอดหลักสูตร ขอขอบคุณ 

รศ.(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ที่กรุณาเปนประธานควบคุมการสอบ และขอกราบนมัสการขอบพระคุณ 

พระราชรัตนมงคล พระศรีวินยาภรณ พระมหาบุญไทย ปฺุมโน และขอเจริญพรขอบคุณ ดร.สุกิจ ชัยมุสิก

และดร. ฐากูร หอมกลิ่น ที่ไดใหความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัยในฐานะที่เปนผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเก็บ

ขอมูลเขียนงานวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําในดานตาง ๆ 

 ขอขอบคุณ ดร.สมภพ ระงับทุกข ที่ใหความอนุเคราะหรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ไดใหคําปรึกษา ชวยตรวจสอบการเขียนงานวิทยานิพนธ ตลอดจนตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ 

ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขเนื้อหา พรอมทั้งยังไดใชความรู ความสามารถของทานในการ

ชวยเพิ่มเติมเนื้อหาของวิทยานิพนธฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางด ี   

  ขอเจริญพรขอบคุณเทศบาลเมืองลัดหลวง นายชวลิต เติมปรีดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี, นาย

ดนัย เชื่อมประไพ ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม ฯลฯ และเทศบาลเมืองปูเจาสมิง

พราย นางจุฑาพา เมนมิ่ง ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี, นางสาวธัญญา หนังสือ ตําแหนงนักสาธารณสุข 

เทศบาลเมืองพระประแดง นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ ตําแหนง นายกเทศมนตรี, นางจิณัตตา ไชยเจริญ 

ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข ฯลฯ ที่เมตตาใหความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลใน

การทําวิจัย และขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกทานที่ไดใหความสะดวกดวยดีเสมอมา  

 ขอขอบคุณสําหรับความชวยเหลือและกําลังใจจากบรรดาเพื่อนนักศึกษา และผูใหญที่เคารพ 

ทุกทาน ซึ่งผูวิจัยไมสามารถเอยนามในที่นี้ไดทั้งหมด ตลอดจนครอบครัวของผูวิจัย ซึ่งเปนสวนสําคัญ

ที่สงเสริมในเรื่องการศึกษาแกผูวิจัย ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานดวยใจจริง ซึ่งทั้งหมดท่ีไดรับมาเปนสวน

สําคัญ และเปนแรงผลักดันที่มีคา ทําใหผูวิจัยสามารถเขียนงานวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จเสร็จสิ้นได  

 คุณงามความดีและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอใชเปนเครื่องสักการบูชา

คุณพระรัตนตรัย พระคุณของบิดา - มารดา ครูอาจารยที่ประสิทธิประสาทความรูที่มีคุณคายิ่ง และ

ขอแผคุณความดีนี้ใหแกเพื่อนมนุษยและสรรพสัตวทุกรูปทุกนาม พรอมทั้งเจากรรมนายเวรในทุกภพ

ทุกชาติดวยเทอญ     
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 บทท่ี 1  

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 จากเหตุการณการที่คณะราษฎรภายใตการนําของ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ไดทําการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  มาเปนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เปนผลสําเร็จ โดยมิตองสูญเสียเลือดเนื้อแตประการใดนั้น เปนเพราะ

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวที่ทรงยอมรับ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

โดยมิไดทรงตอตานเพื่อคิดตอบโตคณะราษฎรดวยการใชกําลังทหารที่มีอยูแต ประการใด และทรง

พระราชทานรัฐธรรมนูญใหกับปวงชนชาวไทยตามที่คณะราษฎรไดเตรียมรางเอาไว เพื่อนําขึ้น

ทูลเกลาฯ ถวายใหทรงลงพระปรมาภิไธย (wikipedia.org, 2562, ออนไลน)  นอกจากนี้พระองคก็

ทรงมีพระราชประสงคมาแตเดิมแลววาจะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหเปนกฎหมายสูงสุดในการ

ปกครองประเทศแกประชาชนอยูแลว จึงเปนการสอดคลองกับแผนการของคณะราษฎร ประกอบกับ

พระองคทรงเห็นแกความสงบเรียบรอยของบานเมืองและความสุขของ ประชาชนเปนสําคัญ ยิ่งกวา

การดํารงไวซึ่งพระราชอํานาจของพระองค รัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรไดนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรง

ลงพระปรมาภิไธยมี 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พ.ศ.

2475 และ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475  กลาวโดยสรุปในภาพรวมของ

รัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ (th.wikipedia.org, 2562, ออนไลน) ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ทางการเมืองการปกครองและสังคมไทยดังนี้คือ อํานาจการปกครองของแผนดินซึ่งแตเดิมเคยเปนของ

พระมหากษัตริยก็ตกเปนของปวงชนชาวไทย ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริยทรง

ดํารงฐานะเปนประมุขของประเทศภายใตรัฐธรรมนูญ พระองคจะทรงใชอํานาจอธิปไตยท้ัง 3 ทาง คือ

อํานาจนิติบัญญัติผานทางสภาผูแทนราษฎร อํานาจบริหารผานทางคณะรัฐมนตรี อํานาจตุลาการผาน

ทางผูพิพากษา (ศาล) ประชาชนจะไดรับสิทธิในทางการเมือง โดยการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เขาไปทําหนาที่ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ออกกฎหมายและเปนปากเสียงแทนราษฎร 

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองมากขึ้น สามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณในเรื่อง 

ตาง ๆ ได ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย และคนทุกคนมีความเสมอภาคภายใตกฎหมายฉบับ

เดียวกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 จึงไดนําไปสูการปรับปรุงใหราษฎรไดรับ

การศึกษา และสามารถใชวิชาการความรูที่ไดรับจากการศึกษามาใชประกอบอาชีพตอไปอยางมั่นคง 
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มั่งคั่งและมีความสุข จนเกิดการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศ นําไปสูการจัดทํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน เปนตน (สิริ

กาญจน เอี่ยมอาจหาญ, 2556, หนา 12) การแบงเขตการปกครองของประเทศไทยในปจจุบัน อัน

ไดแก 1) การบริหารราชการสวนกลาง 2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค 3) การบริหารราชการสวน

ทองถิ่น ในที่นี้จะขอกลาวถึงการปกครองสวน (ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล, 2556, หนา 23) การปกครอง

สวนทองถิ่นเปนรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ 

เพราะเปนการกระจายอํานาจปกครองจากสวนกลางใหกับประชาชนมากท่ีสุด ผูบริหารทองถ่ินมาจาก

การเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่น ดังนั้นผูบริหารทองถิ่นจะเขาใจสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น 

และสามารถตอบสนองความตองการไดทันเวลา การปกครองทองถิ่นทําใหประชาชนในทองถิ่นรูจัก

การปกครองตนเอง หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครอง

ตนเองมิใชเปน การปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การที่ประชาชนมีสวน

รวม ในการปกครอง ซึ่งผูบริหารทองถิ่นนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทองถิ่น 

โดยอาศัยความรวมมือ รวมใจจากประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่นจะตองฟงเสียง ประชาชนดวย

วิถีทางประชาธิปไตยตาง ๆ เชน เปดโอกาสใหประชาชนออกเสียงประชามติ ใหประชาชนมีอํานาจ

ถอดถอน ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดความสํานึก ในความสําคัญของตนตอทองถิ่น ประชาชนจะมีสวน

รับรูถึงอุปสรรคปญหาและชวยกันแกไข ปญหาของทองถิ่นของตน และการปกครองทองถิ่นเปน

รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองทองถิ่นจะเปนสถาบันฝกสอน

การเมืองการปกครองใหแกประชาชน ใหประชาชนรูสึกวาตนมีความเกี่ยวพันกับสวนไดสวนเสียใน

การปกครอง การบริหารทองถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถิ่นที่

ตนอยูอาศัย อันจะนํามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด 

ประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร การเลือกตั้งจะเปนการฝกฝน ใหประชาชน

ใชดุลพินิจเลือกผูแทนที่เหมาะสม สําหรับผูที่ไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของทองถิ่น นับไดวา

เปนผูนําในทองถิ่นจะไดใชความรูความสามารถบริหารงานทองถิ่น เกิดความคุนเคยมีความชํานาญใน

การใชสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ซึ่งจะนําไปสูการมี สวนรวมทางการเมืองในระดับชาติตอไป 

 การปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวคิดการกระจากอํานาจจากสวนกลาง เนื่องจากการปกครอง

สวนกลาง ไมสามารถดําเนินการใหเกิดผลดีในทุกพืน้ที่ในเวลาเดียวกันได เนื่องจากมีพื้นที่ที่กวางใหญ 

มีภารกิจการบริการสาธารณะที่หลากหลาย และมีแนวโนมขยายภารกิจเพิ่มขึ้น จึงทําใหไมสามารถ

ดําเนินการไดอยางทั่วถึงและไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได การปกครอง

สวนกลางมีลําดับชั้นการบังคับบัญชาหลายขั้นตอน จึงตองสรางระเบียบแบบแผนขึ้นมาจํานวนมาก 

เพื่อใชควบคุม สั่งการ และบังคับบัญชา ซึ่งการสั่งการอาจใชเวลานาน และไมสามารถแกปญหาไดทัน

ตอสถานการณ การรวมอํานาจทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
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ตาง ๆ ไดอยางแทจริง เนื่องจากความตองการของประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ มีความแตกตางกัน การ

รวมอํานาจอาจทําใหการกระจายความเจริญหรือการพัฒนาทองถิ่นไมเหมาะสมเนื่องจากไมเขาใจ

ปญหาที่แทจริง และอาจไมเปนธรรมแกพื้นที่บางแหง และอาจกอใหเกิดความรูสึกท่ีไมดีตอประชาชน 

หลักการรวมอํานาจจึงไมสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากไมใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนในการปกครองตนเอง จึงมีแนวคิดกระจาย

อํานาจไปสูทองถ่ิน (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2555, หนา 10) 

 เทศบาลเปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใชในประเทศไทยในปจจุบัน การ

ปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นดําเนินการปกครองตนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตย เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเริ่มจากการจัดตั้ง

สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ. 2440) โดยมีพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 ใน

สวนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลทาฉลอม ร.ศ.124 (พ.ศ. 2448) ขึ้นและมี

วิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงป พ.ศ. 2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดมีการกระจายอํานาจ

การปกครองที่สมบูรณแบบยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในป พ.ศ. 2476 โดยมีการตรา

พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาลหลายแหง 

ตอมาไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดไดมีการตรา

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมทั้งหมด ขณะนี้ยังมีผลบังคับใชซึ่งมี

การแกไขครั้งสุดทาย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ในปจจุบันเทศบาลทั่ว

ประเทศมีจํานวนประมาณสองพันแหง (สุรชัย เจนประโคน, 2554, ออนไลน) 

 ผูบริหารเทศบาลมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะตองวางนโยบาย วางแผนสั่ง

การดูแล และควบคุมใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

และวัตถุประสงคที่ตั้งไว โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารเทศบาล ประกอบดวย 2 ฝาย คือ 

สภาเทศบาล และคณะผูบริหาร สภาเทศบาล ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง 

จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยูกับประเภทของเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีหนาที่ ตราเทศ

บัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด และตรวจสอบควบคุมการทํางานของ

ฝายบริหาร ฝายบริหารคือนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เปนผูแตงตั้งรองนายกเทศมนตรี 

และที่ปรึกษาและเลขานุการ อํานาจหนาที่ของสภาเทศบาลไดแกการตราเทศบัญญัติของเทศบาล 

การควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะเทศมนตรี การ

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ เปนตน อํานาจหนาที่ของคณะผูบริหารทองถิ่นไดแก การ

ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศตามกฎหมาย อํานาจหนาที่ ตามที่กฎหมาย

กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะผูบริหาร อํานาจหนาที่ ตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองถิ่น เปน

ตน (มรุต วันทนากร, 2562, ออนไลน) 
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 เมืองพระประแดงในอดีตหรืออําเภอพระประแดงในปจจุบัน เปนเมืองโบราณสมัยขอมมีชื่อ

เรียกวา “พระประแดง” เดิมตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาดานซายคืออยูทางฝงตะวันออก เดิมเปน

เมืองหนาดานทางทะเล สมัยนั้นเรียกวา “ปากน้ําพระประแดง” โดยตําแหนงที่ตั้งเมืองพระประแดง

เดิมชวงศตวรรษที่ 23 ปจจุบันตั้งอยูในบริเวณทาเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร สวนเมืองนครเขื่อน

ขันธที่สรางขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มิไดมีความเกี่ยวของกับเมืองพระ

ประแดงเดิมแตอยางใด ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีการเปลี่ยนชื่อ

เมืองนครเขื่อนขันธเปนเมืองพระประแดง   คําวา “พระประแดง” บางวามาจากคําวา “ประแดง” 

หรือ “บาแดง” แปลวา คนเดินหมายหรือ คนนําขาวสาร แตเดิมเมืองพระประแดงเปนเมืองหนาดาน

เมื่อมีเหตุการณใด ๆ เกิดขึ้นจะตองแจงขาวสารไปใหเมืองหลวง(ละโว) ทราบโดยเร็ว สวนจิตร ภูมิ

ศักดิ์ อธิบายวา “พระประแดง” มาจากชื่อ “พระแผดง” ซึ่งเปนชื่อเทวรูปสําคัญที่ขุดพบสององคที่

คลองสําโรงตอคลองทับนางเมื่อป พ.ศ. 2061 ซึ่งคําวา “แผดง” มาจากคําเขมรวา “เผฺดง” ที่ใชเรียก

เทวรูปหรือตําแหนงยศขุนนาง โดยเชื่อวาชื่อเมืองนาจะเรียกตามศาลพระแผดงที่พวกขอมเคยสรางไว 

สวนรุงโรจน ภิรมยอนุกูล สันนิษฐานวา “พระประแดง” มาจากคําวา “กมรเตง” ที่หมายถึงเทวรูป

ศักดิ์สิทธิ์สององคดังกลาว (th.wikipedia.org, 2562, ออนไลน) 

 ปจจุบันอําเภอพระประแดงประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 9 แหง ไดแก 

  1. เทศบาลเมืองพระประแดง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลตลาดทั้งตําบล 

  2. เทศบาลเมืองลัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางพึ่ง ตําบลบางจาก และตําบลบางครุ

ทั้งตําบล 

  3. เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบางหญาแพรก ตําบลบางหัวเสือ 

ตําบลสําโรงใต ตําบลสําโรง และตําบลสําโรงกลางทั้งตําบล 

  4. องคการบริหารสวนตําบลบางยอ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบางยอทั้งตําบล 

  5. องคการบริหารสวนตําบลบางกะเจา ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบางกะเจาทั้งตําบล 

  6. องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบางน้ําผึ้งทั้งตําบล 

  7. องคการบริหารสวนตําบลบางกระสอบ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบางกระสอบทั้งตําบล 

  8. องคการบริหารสวนตําบลบางกอบัว ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบางกอบัวทั้งตําบล 

  9. องคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลทรงคนองท้ังตําบล 

 เทศบาลเปนการปกครองใกลชิดประชาชนมากที่สุด เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่นตามเจตจํานงการปกครองระบบประชาธิปไตย แตปจจุบันยังไมสารถมารถ

แกไขปญหาตาง ๆ ไดสําเร็จทั้งหมด ดังนั้นผูบริหารเทศบาลตองนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 เปน

หลักธรรมแหงความสําเร็จยึดเหนี่ยวหลักการทํางานจึงเกิดความสําเร็จ ฉันทะ เปนจุดเริ่มตนที่จะทํา

ใหบุคลากรเกิดและมีความพอใจในหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติอยางเต็มกําลังความสามารถของ
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ตนเอง รักและพอใจที่จะไดพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรูมาใชในแกไขปญหาตาง ๆ กระตือรือรนพรอม

จะบริการประชาชนอยูเสมอไมปลอยใหประชาชนรอคอยความชวยเหลืออยางเนิ่นนาน วิริยะ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงเปนแบบอยางและไดทรงพระราชทานบทพระราช

นิพนธ เรื่องพระมหาชนก เนนใหประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความเพียรชอบ มี

ความตื่นตัวพรอมที่จะพัฒนาการทํางานอยูตลอดเวลาเนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

และรวดเร็ว สนับสนุนบุคลกรในองคการใหเกิดความขยันในหนาที่ เกิดความชํานาญในหนาที่ และ

สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยความขยันหมั่นเพียร บริการประชาชนดวยความจริงใจและ

ตรงตอเวลา จิตตะ หลักท่ีจะตองเอาใจใสงานอยูเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานในองคกรและมี

ระบบที่ทําการตรวจสอบบุคลากรขององคกรได ทําใหมีการเอาใจใสในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เมื่อ

เกิดปญหาก็หมั่นตรวจสอบหาขอบกพรองของตนเองเพื่อพัฒนางานของตนเอง ฝกฝนตนเองใหมี

ความรูพรอมที่จะมาสนับสนุนการทํางานอยางสม่ําเสมอ โดยศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

นํามาแกไขปญหาตาง ๆ ในเทศบาลอยางเต็มกําลังความสามารถ วิมังสา การพัฒนาบุคลากรใน

องคการ ดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสม มีการแกไขปญหาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรใหมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไป สงเสริมใหมีการเรียนรูเพิ่มเติมหาวิธีการ

ตาง ๆ มาพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอดทนตอปญหาที่เกิดขึ้น

ระหวางการปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถของตนเองไตรตรองการทํางานที่ไดรับมอบหมาย

อยูเสมอ โดยใชกําลังสติปญญาแสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นไป 

 

1.2 คําถามวิจัย  
 

 1. สภาพปญหาการปกครองของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ อยางไร 

 2. การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ อยางไร 

 3. มีขอเสนอแนะการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 อยางไร  

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการปกครองของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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 2. เพื่อวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 3. เพื่อเสนอแนะการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

1.4 ขอบเขตที่ศึกษา  
 

        การวิจัยนี้ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก เทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

มี 3 เทศบาล ไดแก  

 1) เทศบาลเมืองพระประแดง 2) เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 3)เทศบาลเมืองลัดหลวง 

 ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก  การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 กับการปกครองของผูบริหาร

เทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

   -  การปกครองกับฉันทะ  

   -  การปกครองกับวิริยะ  

   -  การปกครองกับจิตตะ  

   -  การปกครองกับวิมังสา   

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางประชากร ผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 ขอบเขตดานเวลา ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน เมษายน 2562 – มิถุนายน 2562 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

 1. ทําทราบถึงสภาพปญหาการปกครองผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. ทําใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวหลักธรรมอิทธิบาท 4 ในพุทธศาสนา 

 3. ทําใหเกิดความรูความเขาใจ การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ใน

เขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 4. เพื่อนําผลวิจัยไปเสนอแนะแกผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 
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1.6 นิยามศัพท 
 

 การปกครอง หมายถึง การใชอํานาจหนาที่ในการตั้งนโยบายหรือการบริหารงานหรือการ

ใหบริการประชาชนของ สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองของเทศบาล

ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใน 3 ดาน ไดแก 1) ดานไฟทางสาธารณะ 2) ดาน

ความสะอาด 3) ดานปองกันสาธารณภัย 

 สภาพปญหาการปกครอง หมายถึง สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของเทศบาลทั้งสาม

แหงในเขตอําเภอพระประแดง 3 ดาน ไดแกไฟทางสาธารณะ ความสะอาด และการปองกันสาธารณะ 

 การปกครองกับอิทธิบาท 4 หมายถึง การใชอํานาจหนาที่ในการตั้งนโยบายหรือการ

บริหารงานหรือการใหบริการประชาชนของ สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองของ

เทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใน 3 ดาน ไดแก 1) ดานไฟทางสาธารณะ 

2) ดานความสะอาด 3) ดานปองกันสาธารณภัย ประกอบไปดวย  

  1) ฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน ปฏิบัติหนาดวยความเต็มใจ มีความ

ยินดีใหความชวยเหลือประชาชน รวมทั้งการตั้งนโยบาย การบริหาร และการลงมือปฏิบัติ  

  2) วิริยะคือความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ของตน ปฏิบัติหนาที่ดวยความขยัน

อดทนกับอุปสรรคตาง ๆ รวมทั้งการตั้งนโยบาย การบริหาร และการลงมือปฏิบัติ 

  3) จิตตะคือความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจใสใจจิตใจ

จดจอไมทอดทิ้งภาระ รวมทั้งการตั้งนโยบาย การบริหาร และการลงมือปฏิบัติ 

  4) วิมังสาคือการใครครวญพิจารณา ผลของการปฏิบัติหนาที่มีกระบวนการอยางไร ผล

เปนอยางไร จะพัฒนาแกไขไดอยางไร รวมทั้งการตั้งนโยบาย การบริหาร และการลงมือปฏิบัติ 

 ผูบริหารเทศบาล หมายถึง สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองของ

เทศบาล 

 พื้นที่การทําวิจัย หมายถึง พื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลในเขตอําเภอประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก 1) เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 2) เทศบาลเมืองลัดหลวง 3) เทศบาล

เมืองพระประแดง 

 ผูใหขอมูลสําคัญ หมายถึง บุคคลที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจงจากอํานาจหนาที่เกี่ยว การตั้ง

นโยบาย การบริหารงาน และการปฏิบัติงาน ในกรอบประเด็น 3 ดาน ไดแก 1) ไฟทางสาธารณะ 2) 

ความสะอาด 3) การปองกันสาธารณภัย   
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บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ในการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล 

ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดงัตอไปนี ้

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการปกครอง 

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองคการ 

 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 

 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 

 2.6 สภาพพ้ืนที่ที่วิจัยและสภาพปญหาการปกครอง 

 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกบัหลักการปกครอง  
 

 มนุษยเปนสัตวสังคม ตองอยูรวมกันเปนหมู เปนคณะ เปนเผา เปนเมือง เปนประเทศ ฯลฯ 

เมื่อมีการอยูรวมกันมากขึ้นจึงจําเปนที่จะตองมี หัวหนาหมู หัวหนาคณะ หัวหนาเผา เจาเมือง ผูนํา

ประเทศ ฯลฯ ทําใหเกิดขอปฏิบัติ กฎระเบียบแบบแผน กฎหมายของการปกครองขึ้น ทําใหมนุษยมี

ความสัมพันธกับการเมืองเพราะการเมืองเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิตมนุษย ดวยมนุษยไมสามารถ

หลีกเลี่ยงการอาศัยอยูรวมกัน หรือเปนสังคมขนาดใหญและซับซอนได การเมืองหลักการปกครองจะ

ชวยสรางใหสังคมมนุษยมีความมั่นคงและกอใหเกิดการสรางสรรคกับประโยชนตาง ๆ การอาศัยอยู

รวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป ยอมมีการปกครองเกิดขึ้น เพราะเมื่อมนุษยอาศัยอยูรวมกันจะตองมี

เหตุการณที่ตองตัดสิ้นใจหรือสรางกติกาในการอยูรวมกัน คนหนึ่งจะตองเปนคนตัดสิน และอีกคน

จะตองเปนผูทําตามเสมอ ๆ หากมองไปในรูปแบบสังคมที่กวางขึ้น จะเห็นไดวาจะตองมีผูนําคอยตัด

สิ้นใจในการอยูรวมกันวาควรจะอาศัยอยูรวมกันอยางไร และมีประชาชนผูปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

วิวัฒนาการทางดานสังคมจะมีลักษณะการปกครองแบบใด เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวคิดการ

ปกครองมากขึ้นผูวิจัยไดนําเสนอแนวความคิดหลักการปกครองดังนี้ ในการปกครองของแตละ

ประเทศนั้นจําเปนจะตองมีองคกรหรืสถาบันทําหนาที่ในการปกครองแทนรัฐ และโดยทั่วไปในองคกร

หรือหนวยงานซึ่งไดรับมอบอํานาจจากรัฐใหทําหนาที่แทนก็คือ “รัฐบาล” สําหรับวิธีการจัดการ
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ปกครองที่รัฐบาลแตรัฐบาลจะนํามาใชในการปกครองจะเปนอยางไร ก็คงจะขึ้นอยูกับองคประกอบ

หลายๆ อยาง เชน สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประชาชน เปนตน ซึ่งนักวิชาการไดให

ความหมายปกครองดังนี้ 

สรุปหลักในการจัดระเบียบของรัฐที่สําคัญไว 3 หลัก คือ  

 1. หลักการรวมอํานาจ  

 เปนหลักการปกครองที่รัฐบาลกลางไดรวมอํานาจไวที่สวนกลาง โดยมีสายการบังคับบัญชา

เปนลําดับขั้น เชน กระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ เปนตน อํานาจที่รวมไวนี้ไดแก อํานาจการวินิจฉัยสั่ง

การ อํานาจในการบรรจุแตงตั้ง และอํานาจในการใชทหาร เปนตน  

 ขอดีของหลักการรวมอํานาจ  

  1. ทําใหอํานาจในทางการเมืองของรัฐบาลสวนกลางมั่นคง  

  2. สามารถอํานวยประโยชนใหประชาชนในสวนตาง ๆ ไดอยางเสมอภาคกัน  

  3. ประหยัดคาใชจายในการปกครอง  

 ขอเสียของหลักการรวมอํานาจ  

  1. ไมสามารถจัดบริการตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง เพราะผูรับบริการมีมาก สิ่งที่รัฐบาลกลาง

จัดสรรใหไมอาจเปนที่พอใจ  

  2. ประชาชนสวนใหญขาดการมีสวนรวมในทางการเมือง 

  3. เกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการตัดสินใจจะตองไดรับอนุมัติหรือไดรับ

ความเห็นชอบจากสวนกลางกอน  

 2. หลักการแบงอํานาจ  

 เปนการปกครองที่รัฐบาลกลางไดมอบอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการและการดําเนินงาน

บางอยางใหแกเจาหนาที่ของตนเองที่ประจําอยูในสวนภูมิภาคตาง ๆ ของรัฐ ความจริงแลวการแบง

อํานาจนี้รับบาลอาจจะมอบอํานาจหรือไมมอบอํานาจก็ได หากแตวาในการปฏิบัติงานในบางเรื่องซึ่ง

ไมมีความสําคัญหรืจําเปนมากนัก ก็อาจมีการมอบหมายใหเจาหนาที่ในสวนภูมิภาคเปนผูรับภาระ

ดําเนินการเอง  

 ขอดีของหลักการแบงอํานาจ  

  1. เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลกลางและชวยใหการดําเนินการเปนไปดวยความ

รวดเร็วขึ้น  

  2. เปนการชวยใหประชาชนที่ขาดความรูในการปกครองมีความรูในการปกครองไดดีขึ้น 

 ขอเสียของหลักการแบงอํานาจ  

  1. ไมสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นไดอยางทั่วถึงและตรงกับความตองการ

ของทองถิ่นได  
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  2. อาจเกิดความเสียหายหรือความไมยุติธรรมได  

 3. หลักการกระจายอํานาจ  

 เปนการจัดการแบบที่รัฐบาลกลางมอบอํานาจในการดําเนินการ และการตัดสินใจใหแก

องคการหรือสถาบันตาง ๆ ในทองถิ่นใหสามารถดําเนินการไดอยางอิสระไมตองอยูในบังคับบัญชาของ

สวนกลาง กลาวคือ จะมีองคกรที่เปนนิติบุคคลแยกออกไปตางหากจากสวนกลาง ผูปฏิบัติงานใน

องคกรนั้นก็ไมตองขึ้นตรงตอสวนกลางซึ่งองคกรในทองถิ่นนั้นจะมีอิสระในการดําเนินการอยางมาก  

 ขอดีของหลักการกระจายอํานาจ  

  1. สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง  

  2. ทําใหการดําเนินการเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว  

  3. เปนการแบงเบาภาระสวนกลาง  

  4. สงเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย  

 ขอเสียของหลักการกระจายอํานาจ  

  1. อาจเกิดปญหาตอความมั่นคงและเอกภาพของรัฐ  

  2. อาจทําใหเห็นประโยชนของทองถิ่นมากกวาประโยชนของชาติ  

  3. เจาหนาที่ของทองถิ่นอาจใชอํานาจโดยมิชอบ  

  4. สิ้นเปลืองคาใชจายมาก 

 2.1.1 ความหมายของการปกครอง 

 อานุภาพ รักษสุวรรณ (2544, หนา 21) กลาววา “การปกครอง หมายถึง การทํางานของ

เจาหนาที่ของรัฐไดแก ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย ตามกฎหมายและ

นโยบายของรัฐบาล” แนนอนวาไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ กฎหมายนั้นยอมเปนตัวกําหนดวาใครเปนผู

มีอํานาจในการปกครอง และการใชอํานาจตามกฎหมายคือการปกครอง และผูที่จะมีอํานาจปกครอง

นั้นยอมเปนขาราชการการเมืองและขาราชการประจํา ขาราชการการเมืองคือผูที่รับราชการใน

ตําแหนงทางการเมืองซึ่งแบงออกเปน ขาราชการและผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามมติของ

คณะรัฐมนตรี  ขาราชการและผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองในการปกครองทองถิ่นของ

กรุงเทพมหานคร ขาราชการการเมืองทองถิ่น และผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถิ่น คือขาราชการ

และผูที่ดํารงตําแหนงราชการทางการเมืองในองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะเห็นไดวานายกเทศมนตรี

และสภาเทศบาลนั้นคือขาราชการการเมือง 

 สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแกว (2525, หนา 14) กลาววา “การปกครอง” คือการใชอํานาจอธิปไตย

ตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศการปกครองมีหลายรูปแบบ อํานาจอธิปไตย ยอมมี

ความแตกตางกันไป ในแตละระบอบการปกครอง ตัวอยางเชน ในระบอบประชาธิปไตย อํานาจ

อธิปไตยเปนของประชาชน กลาวคือ ประชาชนคือผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ในระบอบ
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สมบูรณาญาสิทธิราชย (ในสมัยกอน) อํานาจอธิปไตยเปนของพระมหากษัตริย คือ กษัตริยเปนผูมี

อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนตน 

 บูฆอรี ยีหมะ (2550, หนา 7) กลาววา “การปกครองเปนแบบแผนเกี่ยวกับการอยูรวมกัน

โดยมีกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติและใชชีวิตรวมกัน และเปนเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งอํานาจใน

การปกครองและการบริหารราชการแผนดิน” การบริหารราชการแผนดิน ในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ถือวา อํานาจอธิปไตยคือ อํานาจสูงสุด ในการปกครองประเทศ เปนอํานาจอิสระ ที่

แสดงถึงความเปนเจาของประเทศ ไมอยูในบังคับ หรือเปนเมืองขึ้นของผูใด อํานาจนี้เปนอํานาจของ

ประชาชน แตเมื่อประชาชนมีจํานวนมาก และไมมีเวลาพอ หรืออาจขาดความสันทัดจัดเจน ที่จะใช

อํานาจนี้ จัดการปกครองบานเมืองไดเอง จึงจําเปนตองมอบหมายใหผูอื่นไปทําหนาที่ใชอํานาจ

อธิปไตยแทน ไดแก คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล  

 พรเศรษฐีวฒุ ปญญาอิสกุล (2562, ออนไลน) กลาววา การปกครอง (Government) 

หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑสําหรับสังคม เพื่อสรางความเสมอภาค เปน

ธรรมแกสังคม เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข หรือเพื่อใหเกิดการบําบัดทุกขบํารุงสุข การเมืองและการ

ปกครองจะมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน เพราะการ ปกครองจําเปนตองอาศัยอํานาจคือการเมืองจึง

จะสามารถดําเนินการไดสําเร็จ ดังนั้นการศึกษาเรื่องการเมืองการปกรองจึงหมายถึง การศึกษา

เกี่ยวกับองคกรที่ใชอํานาจ และระเบียบกฎเกณฑการใชอํานาจทางการบริหาร 

 th.wikipedia.org (2562, ออนไลน) กลาววา การปกครอง คือการใชอํานาจอธิปไตยตาม

กฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศ การปกครองมีหลายรูปแบบ เชน การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย และการปกครองแบบเผด็จการ นอกจากนี้การปกครองยังมีไดหลายระดับ เชน การ

ปกครองสวนกลาง การปกครองสวนภูมิภาค และ การปกครองสวนทองถิ่นจากความหมายขางตน

สามารถ 

 สรุปความหมายของการปกครองดังนี้ การปกครองเปนแบบแผนเกี่ยวกับการอยูรวมกันโดยมี

กฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติและใชชีวิตรวมกัน โดยการใชอํานาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหาร

และจัดการประเทศ วางระเบียบกฎเกณฑสําหรับสังคม เพื่อสรางความเสมอภาค เปนธรรมแกสังคม 

การปกครองตองเกี่ยวของกับการเมืองเสมอ การเมืองคือสิ่งที่บอกถึงอํานาจในการปกครองตามหลัก

อํานาจอธิปไตย การวางหลักเกณฑการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐไดตั้งแต  ขาราชการ พนักงานสวน

ทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล” แนนอนวาไมมีกฎหมายไมมี

อํานาจ กฎหมายนั้นยอมเปนตัวกําหนดวาใครเปนผูมีอํานาจในการปกครอง และการใชอํานาจตาม

กฎหมายคือการปกครอง  
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 2.1.2 ความสําคัญของการปกครอง 

 ชาง วี (2550, หนาไมปรากฏ) กลาววา การเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพันกับอํานาจและการ

ปกครอง ไมวาสภาวการณใดหรือสถาบันใด หากมีการตอสูแขงขันกัน เพื่อแสวงหาอํานาจที่เหนือกวา

กันแลว ก็เปนการเมืองทั้งสิ้น นอกจากนี้ การเมืองยังเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปกครอง การดูแล จัดการ

ใหมนุษยอยูกันอยางเปนธรรมและเปนระเบียบ การเมืองจึงเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย และเปนสิ่งที่

ดี งาม เปนทั้งศาสตรและศิลปของการปกครอง ซึ่งสามารถศึกษาและเรียนรูไดเชนเดียวกับศิลปะและ

ศาสตรสาขาอ่ืนที่มีอยูในโลก 

 ประสาร ทองภักดี (2527, หนา 24) กลาววา การปกครองเปนเรื่องที่มีความสําคัญทั้งตอ

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะการปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนทุกคน 

ดังที่ อริสโตเติล กลาววามนุษยเปนสัตวการเมือง อีกทั้งการเมืองยังเปนเรื่องเกี่ยวพันกับอํานาจและ

การแบงปนผลประโยชนตาง ๆ ในสังคมถารัฐใด ประเทศใดมีระบบการเมืองที่ดี มีสถาบันทาง

การเมืองที่มั่นคง มีนักการเมืองที่มีคุณภาพรัฐนั้น ประเทศนั้นจะเจริญรุงเรือง และพัฒนากาวหนาไป

ในทิศทางที่  การปกครองเปนวิถีชีวิตแบบหนึ่งของมนุษยในรัฐ เพราะการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยเปนวิถีชีวิตที่บุคคลอาจจะใชชีวิตรวมกันไดอยางมีเหตุผล และอยางยุติธรรม  

 อุดม รัฐอมฤต (2543, หนา 24) กลาววา การปกครองเปนแบบแผนของความสัมพันธ

ระหวางมนุษยที่เกี่ยวของกับอํานาจการปกครอง และ การใชอํานาจและเศรษฐกิจเปนเรื่องของการ

ผลิต การจําหนายจายแจกทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหแกสาธารณชนเพื่อความสมบูรณพูนสุขแก

สวนรวมนักเศรษฐศาสตรยอมรับวา ความเจริญทาง ขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจมาก 

 โกวิท วงศสุรวัฒน (2546, หนา 5) กลาววา การปกครองสงผลโดยตรงตอเศรษฐกิจ และ

เศรษฐกิจมีอิทธิพลตอระบอบการเมืองของแตละสังคมเปนอยางยิ่ง อริสโตเติลมีความเห็นวา 

เสถียรภาพทางการเมือง ที่ดีที่สุดคือ รูปแบบที่เรียกวา “มัชฌิมวิถีอธิปไตย” หรือ “Polity” คือ 

รูปแบบการปกครองที่มีชนชั้นกลางอยูในสังคมจํานวนมากเศรษฐกิจกับการปกครองเปนสิ่งที่เกี่ยวพัน

กันอยางแยกไมออกคือ ทั้งการปกครองและเศรษฐกิจตางก็มีอิทธิพลตอกันจากความสําคัญของการ

ปกครองขางตน 

 สรุปไดดังนี้การเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพันกับอํานาจและการปกครอง ไมวาสภาวการณใด

หรือสถาบันใด หากมีการตอสูแขงขันกัน เพื่อแสวงหาอํานาจที่เหนือกวากันแลว ก็เปนการเมืองทั้งสิ้น 

การปกครองเปนเรื่องที่มีความสําคัญทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะการ

ปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนทุกคน ดังที่ อริสโตเติล กลาววามนุษยเปนสัตวการเมือง อีกทั้ง

การเมืองยังเปนเรื่องเกี่ยวพันกับอํานาจและการแบงปนผลประโยชนตาง ๆ และการใชอํานาจและ

เศรษฐกิจเปนเรื่องของการผลิต การจําหนายจายแจกทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหแกสาธารณชน
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เพื่อความสมบูรณพูนสุขแกสวนรวมนักเศรษฐศาสตรยอมรับวา ความเจริญทาง ขึ้นอยูกับสภาวะทาง

เศรษฐกิจมาก 

 2.1.3 ประเภทของการปกครอง 

ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล (2556, หนา 34) แบงการปกครอง 3 ประเภทดังนี้  

 1. แบบเผด็จการ Dictatorship แบบเผด็จการ Dictatorship มีแบงเปน 3 แบบยอย คือ 

  Monarchy สมบูรณาญาสิทธิราช แบบกษัตริยหรือจักรพรรดิหรือสมุติเทพ สามารถสืบ

เชื้อสายปกครองได 

  One-Man Dictatorship จอมเผด็จการ มีอํานาจผู เดียว โดยไมสืบเชื้อสายการ

ปกครอง เชน ฮิตเลอร จอมพลสฤษดิ์ จอมพลถนอม  

  Group Dictatorship คณาธิปไตย หรือกลุมเผด็จการ เชน ประเทศคอมมูนิสตที่

ปกครองดวยพรรคเดียวคือพรรคคอมมูนิสตที่ถือครองทรัพยสินโดยรัฐผูเดียว และประเทศไทยที่มีสอง

กลุมเผด็จการคือ รัฐบาลเปนเผด็จการรัฐสภา และศาลแตงตั้งเปนเผด็จการตุลาการ และถือครอง

ทรัพยสินทั้งรัฐและเอกชน.จึงเปนแบบ “กลุมเผด็จการสังคมนิยม”แตใชชื่อ (หลอก) วา ประชาธิปไตย 

 2. แบบประชาธิปไตย แบบประชาธิปไตย ที่มีอํานาจเปนของประชาชน โดยประชาชน และ

เพื่อประชาชน ซึ่งแบงเปน 2 คือ 

  แบบตรง ประชาชนมีสิทธิ์ลงคะแนนโหวตทุกคนทั้งออกกฎหมาย บริหาร และตุลาการ 

โดยเรียกวา “ลงประชามติ” เหมาะสําหรับนครรัฐที่มีประชากรไมก่ีแสนคน 

  แบบออม ประชาชนจะเลือกตัวแทนตนเอง เขาไปทําหนาที่ในการปกครองใน 3 อํานาจหลัก  

 สามอํานาจหลักในการปกครองที่ประชาชนตัวแทนไปทําหนาที่ คือ นิติบัญญัติ บริหาร และ

ตุลาการ 

 3. Socialist สังคมนิยม กลาววา คือวิวัฒนาการมาจากระบอบคอมมูนิสต หรือยอมรับ

พรรคหรือความคิดแบบคอมมูนิสตได แบงเปน 2 แบบคือ 

  3.1 สังคมนิยมเผด็จการ ปกครองดวยพรรคเดียวเชนพรรคคอมมูนิสตพรรคเดียว แตแบง

ใหเอกชนหรือประชาชนถือครองทรัพยสินและทําธุรกิจแทนรัฐไดบางสวน 

  3.2 สังคมนิยมประชาธิปไตย มีหลักปกครองเชนเดียวกับประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง 

แตรัฐถือครองหรือทําธุรกิจบางสวน ที่เรียกวา “รัฐวิสาหกิจ” บางสวนใหประชาชนประกอบธุรกิจและ

ถือครองทรัพยสินได  

 อริสโตเติล (อางใน สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแกว, 2525, หนา 18) ไดจําแนกลักษณะการปกครอง

ของรัฐตาง ๆ โดยใชจํานวนและจุดประสงคของการปกครองเปนเกณฑ เปน 6 รูปแบบ ดังนี้ 

  1. รูปแบบการปกครองที่ด ี

   1.1. ราชาธิปไตย (Monarchy) เปนการปกครองโดยคนเดียว 
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   1.2. อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) เปนการปกครองโดยกลุมคน 

   1.3. โพลิตี้ (Polity) เปนการปกครองโดยคนจํานวนมาก 

  2. รูปแบบการปกครองที่ไมด ี

   2.1. ทรราชย (Tyranny) เปนการปกครองโดยคนเดียว 

   2.2. คณาธิปไตย (Oligachy) เปนการปกครองโดยกลุมคน 

   2.3. ประชาธิปไตย (Democracy) เปนการปกครองโดยคนจํานวนมาก 

 th.wikibooks.org (2562, ออนไลน) รูปแบบการปกครองในโลก อาจสรุปไดวามีอยู 3 

รูปแบบสําคัญ คือ 

  1) แบบการปกครองโดยคน ๆ เดียว 

  2) แบบการปกครองโดยคณะบุคคล 

  3) แบบการปกครองโดยเสียงสวนใหญ เปนรูปแบบการปกครองซึ่งเปนที่นิยมในปจจุบัน

โดยถือวาประชาชนทุกคนในประเทศมีสิทธิในการปกครองประเทศซึ่งเรียกรูปแบบการปกครองนี้วา 

“ประชาธิปไตย” 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (2555, ออนไลน) กลาววา รูปแบบของการเมืองการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย 

 1. ประชาธิปไตยทางออม คือ ประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการปกครองได

โดยตรง ปจจุบันตองใชการปกครองประชาธิปไตยทางออมแทน 

 2. ประชาธิปไตยทางออม หรือ ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน หมายถึง การที่ประชาชนเลือก

ตัวแทนเขามาทําหนาที่ปกครองประเทศแทนประชาชน 

  รูปแบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ  

 1. เผด็จการอํานาจนิยม ระบบเผด็จการแบบนี้มีความมุงหมายที่จะควบคุมสิทธิและเสรีภาพ

ทางการปกครองของประชาชน เปนสําคัญ แตผูปกครองอาจยอมใหประชาชนมีเสรีภาพทางสังคม 

เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิในครองครัว และเสรีภาพในการดํารงชีวิตสวนตัว 

 2. เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม มีความมุงหมายสําคัญที่ตองการควบคุมการดําเนินการตาง ๆ ของ

ประชาชนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จากแนวคิดคิดประเภทการปกครองขางตนสามารถ 

 สรุปไดดังนี้ การปกครองสามารถแบง ๆ ได 2 ประเภทแบบกวาง ๆ คือ แบบประชาธิปไตย 

กับแบบไมใชประชาธิปไตย มีจุดที่สําคัญคือการใหเสรีภาพกับประชาชนสวนใหญในทุกดาน ๆ ถายิ่ง

ใหอิสระแกประชาชนมากถือวามีเปนประชาธิปไตยสูง สวนอีกดานคือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนในทุก ๆ ประชาชนมีหนาที่ทําตามผูนําเทานั้น  

 ขอดีของประชาธิปไตย 

1. ชวยใหประชาชนมีสวนในการปกครองตนเองได 
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2. ชวยใหรัฐบาลที่เปนตัวแทนของประชาชนสามารถสนองความตองการของประชาชนสวนรวม 

3. ชวยใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

4. ชวยใหบุคคลสามารถสํานึกในผลประโยชนอันชอบธรรมของตนเอง และสวนรวม 

5. ชวยใหบุคคลเปนผูที่ยึดในหลักการที่ถูกตอง มีระเบียบวินัย 

6. ชวยใหเกิดการเรียนรูในจริยธรรมและคุณธรรมที่จะใช 

7. ชีวิตรวมกันกับผูอื่นในสังคมเดียวกันดวยด ี

8. ชวยใหการปกครองมีเสถียรภาพม่ันคง เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก 

9. ชวยใหประเทศมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสงบสุข 

10. ชวยพัฒนาประเทศใหเกิดความเจริญกาวหนา 

11. ประชาชนกินดีอยูดี1. เปดโอกาสใหประชาชนขางมากไดดําเนินการปกครองโดยประชาชน

ขางนอยมีสิทธิคัดคานการปกครองของฝายขางมาก 

 ขอเสียของประชาธิปไตย 

1. แมวาหลักการดี แตการบรรลุเปาหมายนั้นคอนขางยากทฤษฏีกับปฏิบัติอาจไมสอดคลองกัน 

2. รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอาจจะออนแอและไมมีประสิทธิภาพ 

3. พรรคการเมืองที่มีอํานาจและอิทธิพลในการปกครองบางพรรคอาจจะผูกขาดอํานาจหรือทํา

ไปเพ่ือประโยชนตน 

4. อาจจะมีการปลุกระดมชี้นําประชาชนในทางท่ีมิชอบ 

5. เปนการปกครองที่ตองเสียคาใชจายมากเชน คาใชจาย ในการเลือกตั้งระดับตาง ๆ  

6. ผูแทนราษฎรอาจจะเห็นแกประโยชนของทองถิ่นของตนมากกวาของประเทศโดยสวนรวม 

7. อาจมีการใชเสียงขางมากกีดกันการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

8. อาจมีการใชกระบวนการทางประชาธิปไตยบางประการไปในทางที่มิชอบ 

9. อาจจะเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยแตภายนอก สวนภายในเปนการปกครองโดยคน

เพียงบางกลุมบางพวก 

10. ขาดความเขาใจในการใชสิทธิและหนาที ่

11. อํานาจและอิทธิพลของระบบราชการที่มีมากขึ้น อาจจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 ขอดีของระบอบเผด็จการ ไดแก 

1. รัฐบาลสามารถตัดสินใจทําการอยางใดอยางหนึ่ งไดรวดเร็วกวารัฐบาลในระบอบ

ประชาธิปไตย เชน สามารถออกกฎหมายมาใชบังคับเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งได 

โดยไมตองขอความเห็นชอบจากเสียงขางมากในรัฐสภา ทั้งนี้ก็เพราะผูนําหรือคณะรัฐมนตรี

มักจะไดรับมอบอํานาจจากรัฐสภาไวลวงหนาใหออกกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับบางอยาง

ไดเอง 
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2. แกปญหาบางอยางไดอยางมีประสิทธิผลกวาระบอบประชาธิปไตย เชน สั่งการปราบการ

จลาจล การกออาชญากรรม และการกอการรายตาง ๆ ไดอยางเฉียบขาดมากกวา โดยไม

จําตองเกรงวาจะเกินอํานาจที่กฎหมายใหไว เนื่องจากศาลในระบอบเผด็จการไมไดมีความ

เปนอิสระในการพิจารณาคดีเหมือนในระบอบประชาธิปไตย 

 ขอเสียของระบอบเผด็จการ ไดแก 

1. เปนการปกครองโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุมเดียว ซึ่งยอมจะมีการผิดพลาดและใชอํานาจเพื่อ

ประโยชนสวนตนและพวกพองไดโดยไมมีใครรูหรือกลาคัดคาน 

2. มีการใชอํานาจเผด็จการกดขี่และลิดรอนสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งประทุษรายตอชีวิตของคนหรือ

กลุมคนท่ีไมเห็นดวยกับกลุมผูปกครอง 

3. ทําใหคนดีมีความสามารถที่ไมใชพวกพอง หรือผูสนับสนุนกลุมผูปกครองไมมีโอกาสดํารง

ตําแหนงสําคัญในทางการเมือง 

4. ประชาชนสวนใหญที่ถูกกดขี่และขาดสิทธิเสรีภาพ ยอมจะไมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

อยางเต็มที่และอาจพยายามตอตานอยูเงียบ ๆ หรือมิฉะนั้นบางคนก็อาจจะหลบหนีไปอยู

ตางประเทศ ซึ่งสวนใหญบุคคลเหลานี้มักจะเปนพวกปญญาชน ทําใหประเทศชาติขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

5. อาจนําประเทศชาติไปสูความพินาศได เหมือนดังฮิตเลอรไดนําประเทศเยอรมนี หรือพลเอก

โตโจไดนําประเทศญี่ปุนเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งผลปรากฏวาทั้งสองประเทศประสบความ

พินาศอยางยอยยับ หรือตัวอยางเหตุการณที่ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน เหงอิรัค ไดสงกําลัง

ทหารเขายึดครองประเทศคูเวต และไมยอมถอนตัวออกไปตามมติขององคการสหประชาชาติ 

จนกองกําลังนานาชาติตองเปดฉากทําสงครามกับอิรักเพื่อปลดปลอยคูเวต และผลสุดทายอิรัก

ก็เปนฝายปราชัยอยางยอยยับ ทําใหประชาชนชาวอิรักตองประสบความเดือดรอนอยางแสน

สาหัสเสียทั้งทรัพยสินและชีวิต การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก ทั้งนี้เปนเพราะการตัดสินใจ

ผิดพลาดของผูนําเพียงคนเดียว 

 สรุปไดวา ระบอบการปกครองนั้นมีความสําคัญมากกับสังคมมนุษย เพราะวาระบอบการ

ปกครองจะเปนสถานภาพของสังคมวาสังคมนั้นมีลักษณะ เปนเผด็จการหรือประชาธิปไตย การเมือง

จะเปนเครื่องมือในการปกครอง และเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ ตัวชีวัตวัดวาระบอบการ

ปกครองนั้นดีหรือไมดีนั้นคืออยูดีกินดีมีความสุขหรือเกิดความขัดสนในการดํารงชีวิตหากประชาชนอยู

ดีกินดีมีความสุข ก็แสดงวาระบอบการปกครองนั้นดี และในทางตรงกันความหากหากวัดแลว

ประชาชนเกิดความขัดสนไมมีความสุขใชชีวิตอยางยากลําบากแสดงวาการปกครองนั้นไมดี สวน

ประเทศไทยนั้นมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข มีการ

กระจายอํานาจใหทองถิ่นดูแลตนเอง เทศบาลเปนองคการปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งที่มีเฉพาะใน
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ระบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหประชาชนมีรวมในการเมืองการปกครอง ประชาชนมีสิทธิในการลง

เลือกตั้ง และไปเลือกตั้ง ในทองถิ่นตนเอง มีสวนรวมในการแกไขปญหาในทองถิ่นเอง ประชาชนใน

ทองถิ่นมีสิทธิที่จะประทวงการทํางานของเทศบาล และมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ใหประชาชนมี

โอกาสทํามาหากินไดอิสระตามกฎหมาย ตามสติปญญาและความขยัน ซึ่งตางจากระบอบการปกครอง

รูปแบบอื่นที่จะปดกั้นประชาชนไมใหยุงเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบางประเทศจะปดกั้น

ไมใหประชาชนมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ จํากัดการครอบครองทรัพยสิ้นและการประกอบอาชีพของ

ประชาชน ทําใหประชาชนนั้นประกอบอาชีพดวยความอยากลําบาก ซึ่งแตกตางจากระบอบ

ประชาธิปไตยที่ใหเสรีภาพทาง ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงทําใหเห็นความแตกตางระหวาง

ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยกับ ประเทศที่ไมเปนประชาธิปไตยความเจริญ ในดานตาง ๆ  

 

2.2 แนวคดิเกี่ยวกบัการปกครองทองถิ่น 
 

 การปกครองสวนทองถิ่นหรือการปกครองทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมี

ความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่มีการปกครอง

ระบบประชาธิปไตย ซึ่งกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวา รัฐบาลซึ่ง

เปนกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั ้น ยอมมีภาระหนาที ่อยางมากมายในการบริหาร

ประเทศใหประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความ

มั่นคงแหงชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตยอมเปนไปไมไดที่

รัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการใหกับประชาชนไดทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจเกิดปญหา

เกี่ยวกับความลาชาในการดําเนินงาน การที่อาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได 

และรวมทั้งขอจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ดําเนินงานใหทั่วถึง

ได เมื่อเปนดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครอง

ตนเองเพื่อการสนองตอบตอความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับ

ความมุงประสงคของชุมชนนั้น ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถิ่นมีบทบาทและความสําคัญเกิดขึ้น 

มีนักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของการปกครองทองถิ่นดังนี้ 

 2.2.1 ความหมายของการปกครองทองถิ่น 

 ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล (2556, หนา 7) กลาววา “การปกครองทองถิ่นหมายถึงการปกครอง

ที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น”เปนที่ทราบกัน

โดยทั่วไปวา แนวคิดพื้นฐานที่เปรียบเสมือนกับกรอบความคิดใหญในการจัดระบบการปกครอง

ทองถิ่นนั้น ก็คือ แนวคิดวาดวย “การกระจายอํานาจ” (Decentralization)  
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 ธเนศวร เจริญเมือง (2550, หนา 22) กลาววา การปกครองสวนทองถิ่น เปนระบบการ

บริหารและจัดการสาธารณะและทรัพยากรตาง ๆ ของทองถิ่นหนึ่งภายในรัฐหนึ่งเปนทองที่อันมี

ขอบเขตชัดเจน ภายในรัฐนั้นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีโครงสรางดานอํานาจและหนาที่ที่กําหนดโดย

กฎหมายทั่วไปและหรือกฎหมายพิเศษ 

 เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2555, หนา 11) กลาววา การปกครองทองถิ่นคือการปกครองระดับ

ที่ต่ํารัฐหรือประเทศ และองคการสวนทองถิ่นที่มีองคการตัดสินใจและบริหารภายในพื้นที่อันจํากัด

ของตนอาจเกิดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายระดับสูงของรัฐบาลกลางหรือกฎหมายลําดับรองและทํา

หนาที่ทางการบริหารและการนิติบัญญัต ิ

 ปธาน สุวรรณมงคล (2560, หนา 3) กลาววา การเมืองการปกครองสวนทองถิ่นคือ

หนวยงานทางการเมืองการปกครองที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งโดยปกติการเมือง

การปกครองสวนทองถิ่นจะเปดโอกาสใหประชาชนในเขตทองถิ่นนั้น ๆ เลือกตั้งผูแทนของตนเขาไป

ทาหนาที่เปนผูบริหารทองถิ่นหรือเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อเลือกผูบริหารทองถิ่นอีกทีหนึ่ง (เรียกวา

การเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยออมตามลําดับ) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจอิสระ 

(autonomy) ในการบริหารจากรัฐไดในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

 สรุปไดวา “การปกครองทองถิ่นหมายถึงการปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจาย

อํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น”เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา แนวคิดพื้นฐานที่เปรียบเสมือนกับ

กรอบความคิดใหญในการจัดระบบการปกครองทองถิ่นนั้น การปกครองทองถิ่นเปนระบบการบริหาร

และจัดการสาธารณะและทรัพยากรตาง ๆ มีองคการตัดสินใจและบริหารภายในพื้นที่ของตนอาจเกิด

โดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายระดับสูงของรัฐ เปนหนวยงานทางการเมืองการปกครองที่อยูใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด เปดโอกาสใหประชาชนในเขตทองถิ่นนั้น ๆ เลือกตั้งผูแทนของตนเขาไปทาหนาที่

เปนผูบริหารทองถิ่นหรือเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อเลือกผูบริหารทองถิ่นอีกทีหนึ่ง (เรียกวาการ

เลือกตั้งโดยตรงหรือโดยออมตามลําดับ) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจอิสระ (autonomy) 

ในการบริหารจากรัฐไดในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

 2.2.2 ความสําคัญของการปกครองทองถิ่น 

 เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2555, หนา 14) ใหความสําคัญของ “การปกครองทองถิ่นเปน

รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย” เพราะเปนสถาบัน ฝกสอนการเมืองการปกครอง

ใหแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาที่พลเมือง อันจะนํามาสูความศรัทธา

เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย  

 ชูวงศ ฉายะบุตร (2539, หนา 10) กลาววา การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระ

ของรัฐบาล เนื่องจากประชาชนมีจํานวนมากและประเทศกวางใหญ การที่รัฐบาลจะดูแลใหทั่งถึงนั้น

เปนเรื่องยาก หากไมมีหนวยการปกครองทองถิ่นแลว รัฐบาลจะตองรับภาระดําเนินการทุกอยาง และ
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ไมแนวาจะสนองความตองการของทองถิ่นทุกจุดหรือไม รวมทั้งจะตองดําเนินการ เฉพาะทองถิ่นนั้น 

ๆ ไมเกี่ยวพันกับทองถิ่นอื่น หากไดจัดใหมีการปกครองทองถิ่น เพื่อดําเนินการเองแลว ภาระของ

รัฐบาลจะผอนคลายไป รัฐบาลจะมีหนาที่เพียงแตควบคุม ดูแลเทาที่จําเปนเทานั้น เพื่อใหทองถิ่นมี

มาตรฐานในการดําเนินงานยิ่งขึ้น  

 ชูศักดิ์ เที่ยงตรง (2518, หนา 8) กลาววา การปกครองทองถิ่นจะทําใหประชาชนรูจักการ

ปกครองตนเอง เพราะเปดโอกาสใหประชาชนได เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งจะทําใหประชาชน

เกิดสํานึกในความสําคัญของตนเองตอทองถิ่น ประชาชน จะมีสวนรวมรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และ

ชวยกันแกไขปญหาของทองถิ่นของตน  

 สิวาพร สุขเอียด (2560, ออนไลน) กลาววา การปกครองทองถิ่นสามารถตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนําทาง

การเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต การปกครองทองถิ่นสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนา

ชนบทแบบพ่ึงตนเอง จากความสําคัญของการปกครองทองถิ่นที่ไดกลาวไวขางตนสรุปไดวา 

 สรุปการปกครองทองถิ่นเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทําใหเกิด

ความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาที่พลเมือง อันจะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบ

ประชาธิปไตย การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล การที่รัฐบาลจะดูแลใหทั่งถึงนั้น

เปนเรื่องยาก หากไมมีหนวยการปกครองทองถิ่น การปกครองทองถิ่นเปดโอกาสใหประชาชนได เขา

ไปมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกในความสําคัญของตนเองตอทองถิ่น 

ชวยกันแกไขปญหาของทองถิ่นของตน ตอบสนองความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและมี

ประสิทธิภาพ และเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต  

 2.2.3 องคประกอบของการปกครองทองถิ่น 

 อุทัย หิรัญโต (2525, หนา 25) กลาววา ระบบการปกครองทองถิ่นจะตองประกอบดวย 

  1) “สถานะตามกฎหมาย (Legal Status)” หมายความวา หากประเทศใดกําหนดเรื่อง

การปกครอง ทองถิ่นไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถิ่นในประเทศนั้นจะมีความ

เขมแข็งกวาการปกครอง ทองถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน  

  2) “การกระจายอํานาจและหนาที่” การที่จะกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่มากนอย

เพียงใดขึ้นอยู กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ  

  3) “องคการนิติบุคคล” จัดตั้งขึ้นโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล

แหงชาติ มีขอบเขตการปกครองที่แนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับควบคุม

ใหมีการปฏิบัติ ตามนโยบายนั้นๆ 
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  4) “การเลือกตั้ง” สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชน

ในทองถิ่น นั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของ

ประชาชน โดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 

  5) “อิสระในการปกครองทองถิ่น” สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ

ภายในขอบเขต ของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชา

ของหนวยงานทางราชการ  

  6) “งบประมาณของตนเอง” มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษี ตามขอบเขต

ที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพื่อใหทองถิ่นมีรายไดเพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถิ่นให 

เจริญกาวหนาตอไป 

  7) “การควบคุมดูแลของรัฐ” เมื่อไดรับการจัดตั้งขึ้นแลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐ

เพื่อประโยชน และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงาน

ของหนวยการปกครองทองถิ่นนั้น เฉพาะอิสระในการดําเนินการเทานั้น เพราะมิฉะนั้นแลวทองถิ่นจะ

กลายเปนรัฐอธิปไตยไป  

 เรืองวิทย เกษสุวรรณ กลาววา การปกครองทองถิ่นตองประกอบไปดวย 

  1) เปนการปกครองชุมชนหรือทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งของประเทศ ซึ่งเปนหนวยการ

ปกครองที่อยูในระดับพื้นฐานลางสุดของสถาบันการปกครองประเทศ และเปนระดับรองลงมาจาก

การปกครองระดับภูมิภาค และระดับประเทศหรือรัฐบาลกลาง  

  2) มีองคการหรือหนวยการปกครองที่ไดจัดตั้งขึ้นเปนนิติบุคคลแยกไปตางหากจากรัฐบาล

กลาง เพื่อดําเนินการปกครองและจัดทําบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ที่กําหนด โดยมีรายได ทรัพยสิน 

และฝายนิติบัญญัติ หรืออาจจัดทําเปนรูปแบบอื่นก็ไดตามสภาพและความเหมาะสมของทองถิ่นนั้นๆ 

  3) มีการเลือกตั้งเจาหนาที่ดําเนินงาน การเลือกตั้งนับไดวาเปนลักษณะสําคัญของการ

ปกครองทองถิ่น เพื่อเปนการเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดเขาไปมีสวนรวมในองคกรฝาย

บริหาร หรือฝายนิติบัญญัต ิ 

 4) ตองมีอิสระในการดําเนินกิจการของทองถิ่น โดยไมตองรับคําสั่งจากสวนกลาง มีอํานาจ

วินิจฉัยตัดสินใจและสั่งการในการปฏิบัติหนาที่ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนดําเนิน

กิจการดวยงบประมาณและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของตนเอง สวนกลางเพียงแคควบคุมเทานั้น  

 ชูวงศ ฉายะบุตร กลาววา องคประกอบทองถิ่นประกอบไปดวย 

  1) เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) มีสภาและผูบริหารระดับทองถิ่นมีที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

  3) มีอิสระในการปกครองตนเอง 
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  4) มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

  5) มีงบประมาณรายไดที่เปนของตนเองอยางเพียงพอ 

  6) มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 

  7) มีอํานาจทองท่ีที่เหมาะสมตอการใหบริการ 

  8) มีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถิ่นภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท 

  9) มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ 

 ชาญชัย แสวงศักดิ์ (2542, หนา 62) ไดกลาววา องคกรปกครองทองถิ่นจะตองมี

องคประกอบสําคัญ 5 ประการ ไดแก 

  1. มีพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  

  2. มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน 

  3. มีองคกรเปนของตนเอง  

  4. มีภารกิจหนาที่เก่ียวกับผลประโยชนของตนเอง  

  5. มีการกํากับดูแลจากรัฐ 

จากองคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่นสรุปไดดังนี้  

  1) สถานะตามกฎหมาย มีกฎหมายใหอํานาจใหการปกครองไว 

  2) มกีารกระจายอํานาจและหนาที่  

  3) จัดตั้งเปนองคการนิติบุคคล โดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง 

  4) มีการเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนใน

ทองถิ่น นั้น ๆ  

  5) มีอิสระในการปกครองทองถิ่น ในการปฏิบัติภารกิจภายในขอบเขต ของกฎหมายโดย

ไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานทางราชการ  

  6) มีงบประมาณของตนเอง สามารถจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษี ตามขอบเขตที่

กฎหมายใหอํานาจ 

  7) มกีารควบคุมดูแลของรัฐ มีอิสระในการปกครองทองถิ่นเทานั้น  

 

2.3 แนวคดิเกี่ยวกบัการบริหารองคการ 
 

 การบริหารองคการเปนสิ่งสําคัญในการสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน และกลุมคนภายใน

องคกร ซึ่งอิทธิพลที่สรางขึ้นนั้น สวนใหญเกิดจากวัตถุประสงคในการควบคุม โดยการถูกควบคุมนั้น

มาจากลักษณะของงาน ที่ไดออกแบบไวภายในโครงสรางองคกรทั้งนี้ เปนเพราะพนักงานทุกคนใน

องคกรไมสามารถไปทํางานประจําวัน เพื่อทําในสิ่งที่อยากจะทําตามอําเภอใจได แตจะตองถูกควบคุม
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ใหปฏิบัติตามความตองการขององคกร หรือตามเหตุผลที่องคกรจายคาตอบแทนให ดังนั้น งานและคํา

บรรยายลักษณะงาน จึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการควบคุมพฤติกรรมคนภายในองคกรการ

ควบดังกลาวเรียกวา “การบริหารองคการ” มีนักวิชาการใหความหมายการบริหารองคการดังนี ้

 2.3.1 ความหมายขององคการ 

 วันชัย มีชาติ (2552, หนา 55) กลาววา “องคการ” หมายถึง “การประสานงานระหวางสวน

ตาง ๆ ของสังคม” สังคมในที่หมายถึงบุคคลทั้งแตสองคนอาศัยอยูรวมกันในสถานที่หนึ่งโดยมี

วัตถุประสงคเดียวกัน มีการผูบังคับบัญชาเปนลําดับขั้น และแบงงานกันทําเปนแตละฝายตามความวา

มารถของแตละบุคคล การแบงแยกกันทํางานมีวัตถุประสงคเดี่ยวกันนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีหัวหนา

ฝายประชุมรวมกันกับฝายอื่น ๆ จึงเกิดการประงานระหวางหนวยงานขึ้น จะไดเกิดการดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ศิวาพร มัณฑุกานนท (2527, หนา 5) กลาววา “องคการ คือที่ ๆ คนทํางานดวยกันเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงครวมกัน (common purpose)”องคหนึ่งเกิดขึ้นไมไดหากไมมีวัตถุประสงครวมกัน 

องคการคือที่ ๆ บุคคลมีวัตถุประสงคเดียวกันเพื่อนําเดินการตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน การ

ทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ จะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และ เปาหมายที่เห็นพองตองกัน เพื่อ

ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ที่ตองการทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จที่คาดหวังไวในการดําเนินงานให

เปนไปตามภารกิจขององคการ การกําหนดวัตถุประสงคที่ดี โดยผูนําและสมาชิกภายในทีม มีสวนรวม

ในการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงครวมกัน ควรกําหนดจุดมุงหมายไวใหชัดเจนที่

ผลงานมากกวาการกระทํา ประโยชนของการกําหนดวัตถุประสงค เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

ใชเปนเครื่องมือในการรวมพลังในการทํางาน และใชเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จหรือความลมเหลวใน

งาน คุณลักษณะของวัตถุประสงคที่ดี คือ เขียนเปนลายลักษณอักษร เขาใจงาย สามารถปฏิบัติไดจริง 

ไมขัดตอขอบังคับ และ นโยบายอื่น ๆ ในหนวยงาน 

 จอมพงศ  มงคลวนิช (2555, หนา 10) กลาววา “การจัดองคการ (Organizing) คือ 

กระบวนการกําหนดความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานและกิจกรรมตาง ๆ” โดยทั่วไปแลวการกําหนด

ความสัมพันธที่มีประสิทธิภาพในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลนั้น มีความใกลชิดกัน และ

สอดคลองกันของผูสงสาร ระหวางแหลงขอมูลกับผูรับสาร อันนําไปสูความหมายที่รวมเขาใจใน

ความหมายของการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารระหวางบุคคลจึงมีขึ้นเพื่อ การสรางความเขาใจรวมกัน

คือสื่อสารที่มุงเนนใหผูที่สื่อสารเขาใจเนื้อหาหรือขอมูลรวมกันอยางถูกตอง การสื่อสารภายในองคการ

เปนไปเพื่อการปฏิบัติงานรวมกัน การสื่อสารเพื่อสรางความชื่นชอบ การสื่อสารโดยทั่วไปมิใชมุง

เฉพาะสื่อสารแตขอมูลขาวสารเทานั้น การมีอารมณรวมและความพึงพอใจ จะชวยสรางสัมพันธภาพ

และความรูสึกชื่นชอบในการสื่อสารซึ่งกันและกัน การสื่อสารเพื่อสรางอิทธิพลตอการมีทัศนคติรวมกัน 

ความลมเหลวในการสื่อสารบางครั้งเกิดจากความไมเขาใจในความคิดและทัศนคติที่แตกตางกัน ดังนั้น



23 

การจะสรางความเขาใจรวมกันใหตรงกันจึงจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันได การสื่อสารเพื่อ

ยกระดับความสัมพันธ ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถสงผลตอความสําเร็จในการสื่อสารก็คือ

ความรูสึกที่ดีตอกัน ดังนั้นการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธระหวางกันจะชวยใหการสื่อสารในครั้งตอ 

ๆ ไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากที่นักวิชาการไดกลาวถึงการบริหารองคการสรุปไดดังนี้ 

 สรุปการบริหารองคการเปนสิ่งสําคัญในการสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน และกลุมคน

ภายในองคกร ซึ่งอิทธิพลที่สรางขึ้นนั้นเปนกระบวนการกําหนดความสัมพันธระหวางคนงานและ

กิจกรรมตาง ๆ ขององคการเพื่อท่ีจะกอใหเกิดความสําเร็จในองคกรการบริหารองคการจะทําใหทราบ

ขอบเขตความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ตาง ๆ และชวยปองกันการทํางานที่ซ้ําซอนที่เกิดขึ้นใน

องคกร ชวยประสานงานในหนาที่ตาง ๆ ไดดีเพื่อชวยลดปญหาความขัดแยงระหวางพนักงานในองค

และสามารถแสดงใหเห็นตัวภาระหนาที่ความรับผิดชอบไดชัดเจนของแตละบุคคลในองคกรหรือภาวะ

ของแตละองคกรและสรางระบบการสื่อสารตามสายการบังคับบัญชาที่ด ี

 2.3.2 ความสําคัญขององคการ 

 วันชัย มีชาติ (2552, หนา 18) กลาววา การบริหารองคกรมีความสําคัญ เพราะการจัด

องคการเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนความสําเร็จขององคการ เนื่องจากการจัดองคการเปนงานที่ผูบริหารใช

เปนเครื่องมือในการกําหนดวาใครจะทําอะไร ใครจะอยูแผนกไหน ใครจะตองรับผิดชอบและรายงาน

ตอใคร ซึ่งการจัดองคการนั้นเสมือนเปนการกําหนดวาจะทําอยางไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ โดยการจัดองคการนั้นยังรวมถึงกลไกการประสานงาน 

 ศิวาพร มัณฑุกานนท กลาววา องคการหนึ่ง ๆ จะตองมีการบริหารองคกรเพื่อการแบงงาน

และประสานงานกันใหงานสําเร็จลุลวง เชน การประสานงานระหวางแผนกผลิตกับแผนกขาย ซึงอาจ

เปนในกรณีที่แผนกผลิตตองติดตอขอขอมูลกับฝายขายกอนวาสินคาที่ผลิตขึ้นมานั้นการตอบรับจาก

ลูกคาเปนอยางไร ถาฝายขายบอกวาไดรับการตอบรับจากลูกคาอยางมาก ซึ่งขอมูลที่ไดมาแผนกผลิต

จะสามารถวางแผนไดวาควรผลิตในปริมาณเทาใด การจัดการมีผลตอความสําเร็จขององคกร  

 จอมพงศ มงคลวนิช กลาววา บริหารองคกรมีผลตอความสําเร็จแมจะเปนสิ่งที่ไมสามารถ

มองเห็นได แตสามารถวัดและประเมินผลได การจัดการทําใหการใชทรัพยากรมีความคุมคาและเกิด

ประสิทธิผลในการผลิต นอกจากนี้ยังชวยใหคุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น และยังเปนการแสวงหา

วิธีการทํางานที่ดีที่สุด และความสําคัญประการสุดทาย คือ การจัดการชวยทําใหเกิดการจางงาน ทํา

ใหประชาชนมีรายไดการจัดองคการที่ดีชวยใหผูปฏิบัติงานไดทํางานตามความถนัดหรือตามความ

เหมาะสม เชนจากการจัดองคการ องคการจะตองมีการแบงแผนกงาน และจัดคนลงไปทํางานในแต

ละแผนก ซึ่งการจัดคนไปในแตละแผนกนั้น ผูบริหารตองคํานึงถึงความรู ความสามารถและ

ประสบการณ เพื่อในการจัดคนใหเหมาะสมกับงาน ถาผูบริหารสามารถจัดคนใหเหมาะสมกับงาน
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องคการจะไดประโยชนสูงสุดจากการทํางานของพวกเขาเหลานั้น การบริหารองคการชวยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน  

 ศิริรัตน ชุณหคลาย (2558, หนา 27) กลาววา บริหารองคกรมีผลตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ซึ่งประสิทธิภาพนั้น จะกลาวถึงในเรื่องของ

ใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งบางครั้งอาจไมบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ สวนในเรื่องของประสิทธิผล กลาวไดวาเปนความพยายามขององคการใน

การทําใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการคือ ประสิทธิผล ซึ่งการที่เกิดประสิทธิผลไดนั้น เรา

ไมไดมองในมุมของการใชทรัพยากรหรือคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหคุมคา แตเราจะเนนไปที่จะทํา

อยางไร ใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดตั้งไว จะเห็นไดวาการบริหารองคการชวยลดการทํางาน

ที่ซ้ําซอนกัน เนื่องจากการจัดองคการเปนการกําหนดวาในองคการใดองคการหนึ่งควรแบงออกเปนกี่

แผนก เมื่อมีการแบงแผนกไดแลวในขั้นตอนตอไปจะเปนเรื่องของการกําหนดอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบ เชน ใครอยูแผนกไหน หนาที่งานคืออะไร ใครเปนผูรับผิดชอบหรือใครคือผูบังคับบัญชาใน

แผนกนั้น ซึ่งผลดีก็คือ ผูบริหารสามารถมอบหมายงานไดงายขึ้น จากที่ดังวิชาการไดกลาวไวในขางตน

สรุปไดดังนี ้

 สรุปความสําคัญของการบริหารองคการ การบริหารองคกรมีความสําคัญ เพราะการจัด

องคการเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนความสําเร็จขององคการ เนื่องจากการจัดองคการเปนงานที่ผูบริหารใช

เปนเครื่องมือในการกําหนดวาใครจะทําอะไร ใครจะอยูแผนกไหน ใครจะตองรับผิดชอบและรายงาน

ตอใคร ซึ่งการจัดองคการเสมือนเปนการกําหนดวาจะทําอยางไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ โดยการจัดองคการยังรวมถึงกลไกการประสานงาน จะตองมีการบริหารองคกรเพื่อการแบง

งานและประสานงานกันใหงานสําเร็จลุลวง แมวาการบริหารองคกรจะเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได 

แตสามารถวัดและประเมินผลได การจัดการทําใหการใชทรัพยากรมีความคุมคาและเกิดประสิทธิผล

ในการผลิต ซึ่งการที่เกิดประสิทธิผลได เราไมไดมองในมุมของการใชทรัพยากรหรือคํานึงถึงการใช

ทรัพยากรใหคุมคา แตเราจะเนนไปที่จะทําอยางไร ใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไว จะ

เห็นไดวาการบริหารองคการชวยลดการทํางานที่ซ้ําซอนกัน เนื่องจากการจัดองคการเปนการกําหนด

วาในองคการใดองคการหนึ่งควรแบงออกเปนกี่แผนก เมื่อมีการแบงแผนกไดแลวในขั้นตอนตอไปจะ

เปนเรื่องของการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ เชน ใครอยูแผนกไหน หนาที่งานคืออะไร 

ใครเปนผูรับผิดชอบหรือใครคือผูบังคับบัญชาในแผนก ซึ่งผลดีก็คือ ผูบริหารสามารถมอบหมายงานได

งายขึ้น มีนักวิชากลาวไดกลาวถึง องคประกอบขององคการดังนี้ 

 2.3.3 องคประกอบขององคการ 

 วันชัย มีชาติ (2552, หนา 21) กลาววา องประกอบองคการมีดังนี้  
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  1. องคการจะตองมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปองคการจึงมีลักษณะเปนหนวยทางสังคมที่

บุคคลมารวมตัวกัน ในมิตินี้องคการเปนเครื่องมือที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  2. องคการจะตองมีเปาหมายที่ตองการกระทําใหประสบความสําเร็จซึ่งเปาหมายดังกลาว

บุคคลคนเดียวไมสามารถทําใหเกิดขึ้นได ดังนั้นในมิตินี้องคการจึงเปนเครื่องมือสําคัญของมนุษยที่จะ

ทําใหมนุษยสามารถกาวขามขอจํากัดของตนเองได กลาวคือองคการเปนเครื่องมือที่ทําใหมนุษยทําสิ่ง

ที่คน ๆ เดียวทําไมไดไดสําเร็จเปาหมายในการรวมกันเปนองคการจะมีดวยกัน สองระดับคือ 

เปาหมายขององคการที่องคการตองการจะบรรลุและเปาหมายของบุคคลที่มารวมกันเปนองคการ 

  3. องคการจะตองมีกิจกรรมที่จะดําเนินการใหบรรลุผลการที่องคการ มีเปาหมายเฉพาะ

ทําใหองคการตองมีกิจกรรมที่ตองกระทําเพื่อใหบังเกิดผล ตามที่ตั้งไวซึ่งกิจกรรมนี้จะตองดําเนินการ

รวมกันของสมาชิกสมาชิกในองคการจึงมีการแบงงานกันทําหรือรวมกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ขององคการ 

  4. องคการจะมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธเชิงอํานาจไวซึ่งจะระบุวาในองคการมี

รูปแบบความสัมพันธเชิงอํานาจอยางไร 

  5. องคการจะมีการกําหนดอาณาเขตขององคการซึ่งแบงแยกองคการออกจากสวนอื่น ๆ 

หรือแบงแยกระหวางผูที่เปนสมาชิกและผูที่ไมเปนสมาชิกองคการออกจากกัน 

  6. องคการจะมีความตอเนื่องในการดําเนินงานกิจกรรมขององคการจะตองมีความ

ตอเนื่อง ไมไดเปนการดําเนินการในลักษณะชั่วคราวหรือทําเปนครั้ง ๆ หากองคการใดไมมีความ

ตอเนือ่งในการดําเนินอยางถาวรไมถือวาองคการเปนองคการ  

 ศิวาพร มัณฑุกานนท กลาววาองคการประกอบดวยองคประกอบหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

  1. วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย ในการกอตั้งองคการขึ้นมา เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติกิจกรรม 

  2. โครงสราง องคการตองมีการจัดแบงหนวยงานภายใน โดยอาศัยหลักการกําหนด

อํานาจหนาที่ การแบงงานกันทําตามความชํานาญเพาะอยาง และการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น อัน

จะเปนหนทางนําไปสูการรวมมือประสานงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

  3. กระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง แบบอยางหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรมหรืองานที่กําหนด

ขึ้นไวอยางมีแบบแผน เพื่อใหทุกคนในองคการใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน 

  4. บุคคล องคการตองประกอบดวยกลุมบุคคลที่เปนสมาชิก โดยกําหนดหนาที่ตาม

ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ภายใตโครงสรางที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงค 

 จอมพงศ มงคลวนิช กลาววา องคประกอบขององคการมีดังนี้  
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  1. คน คือ องคประกอบกอบที่สําคัญที่สุดขององคกร องคกรจะบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม จึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ 

และคุณภาพของคน 

  2. เปาหมายหรือวัตถุประสงค คือ สิ่งที่สมาชิกขององคกรรวมกันกําหนดขึ้น ซึ่งจะเปน

กรอบในการกําหนดแผนการทํางานตาง ๆ ขององคกร เชน แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน แผน

แมบท แผนหนาที่ 

  3. โครงสราง หนาที่ (Function) การแบงงานกันทํา (Division of work) สายการบังคับ

บัญชา (Hierarchy) ขนาดของการควบคุมหนาที่และความรับผิดชอบ 

  4. ขอมูล ขาวสาร และความรู  คือ องคประกอบที่จะทําใหองคกรไปถึงเปาหมาย

วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

  5. เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ เชน การนําเครื่องใชสํานักงาน จากที่นักวา

วิชาการไดกลาวไวขางตน 

 สรุปไดวา การบริหารองคการเปนสิ่งสําคัญในการสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน และ

กลุมคนภายในองคกร ซึ่งอิทธิพลที่สรางขึ้นเปนกระบวนการกําหนดความสัมพันธระหวางคนงานและ

กิจกรรมตาง ๆ ขององคการ เปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนความสําเร็จขององคการ เนื่องจากการจัดองคการ

เปนงานที่ผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการกําหนดวาใครจะทําอะไร ใครจะอยูแผนกไหน ใครจะตอง

รับผิดชอบและรายงานตอใคร ซึ่งการจัดองคการเสมือนเปนการกําหนดวาจะทําอยางไร เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ โดยการจัดองคการยังรวมถึงกลไกการประสานงาน จะตองมีการบริหาร

องคกรเพื่อการแบงงานและประสานงานกันใหงานสําเร็จลุลวง แมวาการบริหารองคกรจะเปนสิ่งที่ไม

สามารถมองเห็นได แตสามารถวัดและประเมินผลได การจัดการทําใหการใชทรัพยากรมีความคุมคา

และเกิดประสิทธิผลในการผลิต ซึ่งการที่เกิดประสิทธิผลได เราไมไดมองในมุมของการใชทรัพยากร

หรือคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหคุมคา แตเราจะเนนไปที่จะทําอยางไร ใหองคการบรรลุวัตถุประสงค

ตามที่ไดตั้งไว โดยการบริหารองคการมีองคประกอบดังนี้  

 1. องคการจะตองมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปองคการจึงมีลักษณะเปนหนวยทางสังคมที่

บุคคลมารวมตัวกัน  

  2. องคการจะตองมีเปาหมายที่ตองการกระทําใหประสบความสําเร็จซึ่งเปาหมายดังกลาว

บุคคลคนเดียวไมสามารถทําใหเกิดขึ้นได ดังในมิตินี้องคการจึงเปนเครื่องมือสําคัญของมนุษยที่จะทํา

ใหมนุษยสามารถกาวขามขอจํากัดของตนเองได  

  3. องคการจะตองมีกิจกรรมที่จะดําเนินการใหบรรลุผลการที่องคการ มีเปาหมายเฉพาะ

ทําใหองคการตองมีกิจกรรมที่ตองกระทําเพื่อใหบังเกิดผล ตามที่ตั้งไวซึ่งกิจกรรมนี้จะตองดําเนินการ

รวมกันของสมาชิกสมาชิกในองคการ  
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  4. องคการจะตองมีกระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง แบบอยางหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรม

หรืองานที่กําหนดขึ้นไวอยางมีแบบแผน เพื่อใหทุกคนในองคการใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน 

  5. บุคคลองคการตองประกอบดวยกลุมบุคคลที่เปนสมาชิก โดยกําหนดหนาที่ตามภารกิจ

ที่ไดรับมอบหมาย ภายใตโครงสรางที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงค 

  6. ขอมูล ขาวสาร และความรู  คือ องคประกอบที่จะทําใหองคกรไปถึงเปาหมาย

วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

  7. เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ เชน การนําเครื่องใชสํานักงาน 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 
 

 เทศบาลเปนองคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ประกาศใชในประเทศไทย เปนผล

กระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น ใหทองถิ่นมีอํานาจในการบริหารปกครองตนเองตามที่กฎหมาย

ใหอํานาจไว ขยายการสรางความเจริญรุงดานเศรษฐกิจความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น

ประชาชนมีโอกาสไดเลือกนายเทศมนตรี และสมาชิกเทศบาล ทําหนาในการบริหารทองถิ่น มี

นักวิชาการไดกลาวเทศบาลดังนี้ 

 2.4.1 ความหมายของเทศบาล 

 สมภพ ระงับทุกข (2561, หนา 93) เทศบาลหมายถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

หนึ่งของไทย 

 เทศบาล (2562, ออนไลน) เทศบาลเปนการปกครองทองถิ่นรูปหนึ่งของไทย ตามหลักการ

กระจายอํานาจ กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจายอํานาจไปใหประชาชนในทองถิ่นมีอิสระที่

จะดําเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด เปนการปูพื้นฐานการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา เพราะเปนการจําลองรูปแบบการปกครองประเทศมาใชในทองถิ่น 

 โกวิทย พวงงาม (2555, หนา. 50) เทศบาลเปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่ใชในประเทศไทยปจจุบัน การปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น

ดําเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 

 บูฆอรี ยีหมะ (2555, หนา 60) เทศบาลเปนองคการบริหารสวนทองถิ่นแบบหนึ่ง มีเทศบาล

ตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แลวแตขนาดของเทศบาลนั้น ๆ รัฐบาลกลางไดมอบอํานาจ

ปกครองใหแกเทศบาลโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ แตบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่นจากที่

นักวิชาการไดกลาวไวขางตนสรุปไดดังนี ้
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 สรุปเทศบาลหมายถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจาย

อํานาจ กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจายอํานาจไปใหประชาชนในทองถิ่น ตามการ

ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย มีอิสระที่จะดําเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่

กฎหมายกําหนด มีเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เทศบาลแตประเภท ขึ้นอยูกับ

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ และสามารถจักเก็บภาษีดูทองถิ่นของตนเองได ซึ่งรัฐบาลกลางได

มอบอํานาจปกครองใหแกเทศบาลโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ หรือบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่น 

 2.4.2 เทศบาลมีความสําคัญดังนี้ 

 สมภพ ระงับทุกข ไดกลาวถึง ความสําคัญของเทศบาลดังนี้ 

  1) เทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 

  2) เทศบาลเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย 

  3) เทศบาลทําใหประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นไทยตรงเปาหมายและมี

ประสิทธิภาพ 

  5) เทศบาลเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศไทย 

  6) เทศบาลสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองของไทย 

โกวิทย พวงงาม ไดกลาวถึง ความสําคัญของเทศบาลดังนี้  

  1) จัดตั้ ง เทศบาลเพื่อใหสอดคลองกับการเมืองการปกครองในระดับชาติที่ เปน

ประชาธิปไตย กลาวคือ เมื่อการปกครองในระดับชาติเปนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่

เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฎรของตนเขาไปทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ และทํา

หนาที่ในการบริหารประเทศ  

  2) จัดตั้งเทศบาลเพื่อเปนการแบงเบาภารกิจของรัฐบาล เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรการเมืองอ่ืน ๆ เพื่อชวยแบงเบาภาระหนาที่ตาง ๆ 

นี้ลง และทําใหประชาชนในทองถิ่นไดรับการบริการจากภาครัฐไดรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น 

  3) จัดตั้งเทศบาลเพื่อเปนสถาบันฝกประชาธิปไตยใหแกประชาชน เนื่องจากในขณะนั้น เพิ่ง

จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตยได

เพียง 1 ป ประชาชนสวนใหญของประเทศยังไมมีความรูความเขาใจเพียงพอในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการปกครอง ดังนั้น การจัดตั้งเทศบาลที่มี

โครงสรางลอมาจากการปกครองในระดับชาติ จึงเปนเสมือนสถาบันหนึ่งที่จะชวยใหประชาชนใน

ทองถิ่นมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองมากขึ้น 

 บูฆอรี ยีหมะ ไดกลาวถึง ความสําคัญของเทศบาลดังนี้  



29 

  1) เทศบาลสนองตอบตอปญหาและความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น เทศบาลเปน

หนวยทางการปกครองจํานวนเล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหลายอมมีความ

แตกตางกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหการ

บริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนยอํานาจอยูที่รัฐบาล เพียงแหงเดียว ไมสามารถที่

จะตอบสนองตอความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึงจําเปนตองกระจายระบบงาน

ใหมีลักษณะคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุน  

  2) เทศบาลเปนโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญา เทศบาลจะตองมีการเลือกตั้ง มี

ระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตาม

กติกา ในที่สุดจะทําใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละ

ฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือ

การเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในท่ีสุดจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองได  

  3) สรางการมีสวนรวม (Participation) การมีอยูของเทศบาล ยอมเอื้อตอประชาชนใน

การเขามามีสวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเขามาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ  

  4) สรางความชอบธรรม (Legitimacy) ความหางไกลทั้งในทางภูมิศาสตรและในทาง

การเมือง ยอมทําใหการตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองที่หางไกลออกไปจากชุมชนทองถิ่น อาจจะ

ไมไดรับการยอมรับ และแกไขปญหาไมตรงจุด 

  5) ดํารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากอํานาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยูที่

ศูนยกลางมากเกินไป เปนไปไดทีเ่กิดการใชอํานาจในทางที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปจเจกบุคคล จาก

ความสําคัญของเทศบาลขางตนสามารถสรุปความสําคัญดังนี้  

 สรุป เทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเทศบาล เทศตองมี

การเลือกตั้ง มีระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตาม

วิถีทางและตามกติกา ในที่สุดจะทําใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาท

หนาที่ของแตละฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 

และที่สําคัญคือการเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในที่สุดจะทําใหเกิดการพัฒนาทาง

การเมืองได เทศบาลเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย 

ๆ จนไมสามารถควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น 

รัฐบาลจึงจําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรการเมืองอื่น ๆ เพื่อชวยแบงเบาภาระหนาที่ตาง ๆ 

เทศบาลทําใหประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง การมีอยูของเทศบาล ยอมเอื้อตอประชาชน

ในการเขามามีสวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเขามาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ เทศบาลสามารถ
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ตอบสนองความตองการของทองถิ่นไทยตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเปนหนวยทางการ

ปกครองจํานวนเล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกัน

ไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหการบริหารและ

การปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนยอํานาจอยูที่รัฐบาล เพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะ

ตอบสนองตอความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึงจําเปนตองกระจายระบบงานให

เทศบาลเพื่อใหเกิดความคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุนตามสภาพพื้นที่ และเปนแหลงสรางผูนําทาง

การเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผูนําเทศบาลยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง 

การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน 

และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงานในทองถิ่นอีกดวย  

 2.4.3 องคประกอบของเทศบาล 

 สมภพ ระงับทุกข กลาววา เทศบาลมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิน่ 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

 โกวิทย พวงงาม กลาววา เทศบาลมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) เทศบาลมีกฎหมายแตงตั้งและใหอํานาจไว เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และ

ทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีการเลือกตั้ง สภาและผูบริหารของตนเอง 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเองตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไว 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลสามารถจัดเห็บภาษี และมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการปกครองในทองถิ่นของตนเอง 

  7) เทศบาลสามารถออกกฎหมายเพื่อบังคับใชในเขตพ้ืนที่ของตนเอง 

  8) เทศบาลอยูใตการควบของจากรัฐบาลกลาง  

 บูฆอรี ยีหมะ กลาววา เทศบาลมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) เทศบาลเปนองคกรที่การปกครองทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล 
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  2) เทศบาลประชาชนในพื้นที่มีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาและ

นายกเทศมนตรี 

  3) เทศบาลมีอํานาจในการปกครองตนเองภายใตรัฐบาลกลางใหอํานาจไว 

  4) เทศบาลมีพื้นที่ในการปกครองของตนเอง 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจปกครองดูแลประชาชนในพื้นที ่

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับใชในพื้นทีเ่ทศบาลของตนเอง 

  8) เทศบาลมีรัฐบาลกลางเปนองคการในการควบคุมตรวจสอบ 

จากองคประกอบของเทศบาลที่ไดกลาวไวในขางตนสามารถสรุปไดดังนี ้

 สรุปเทศบาลมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิ่น 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

 จากที่ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวเทศบาลสรุปไดดังนี้ เทศบาลเปนการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจายอํานาจ กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจาย

อํานาจไปใหประชาชนในทองถิ่น ตามการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย มีอิสระที่จะ

ดําเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด มีเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และ

เทศบาลนคร เทศบาลแตประเภท ขึ้นอยูกับจํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ และสามารถจักเก็บ

ภาษีดูทองถิ่นของตนเองได ซึ่งรัฐบาลกลางไดมอบอํานาจปกครองใหแกเทศบาลโดยระบุไวใน

รัฐธรรมนูญ หรือบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่น 

เทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเทศบาล เทศตองมีการเลือกตั้ง มี

ระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตาม

กติกา ในที่สุดจะทําใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละ

ฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือ

การเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในท่ีสุดจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองได เทศบาล

เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถ
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ควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น รัฐบาลจึง

จําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรการเมืองอื่น ๆ เพื่อชวยแบงเบาภาระหนาที่ตาง ๆ เทศบาลทําให

ประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง การมีอยูของเทศบาล ยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามี

สวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง

ในระดับชุมชนของตน และการเขามาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ เทศบาลสามารถตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่นไทยตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเปนหนวยทางการปกครองจํานวน

เล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ

ทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหการบริหารและการปกครองที่มี

ลักษณะของการรวมศูนยอํานาจอยูที่รัฐบาล เพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะตอบสนองตอความ

ตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึงจําเปนตองกระจายระบบงานใหเทศบาลเพื่อใหเกิด

ความคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุนตามสภาพพื้นที่ และเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและการ

บริหารของประเทศในอนาคต ผูนําเทศบาลยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การ

สนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝน

ทักษะทางการบริหารงานในทองถิ่นอีกดวย และเทศบาลมีองคประกอบ ดังนี ้

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิ่น 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

 2.4.4 เทศบาล แบงประเภทของเทศบาลออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 

 1. เทศบาลตําบล มีหลักเกณฑการจัดตั้งดังนี้ 

  1) มีรายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ผานมาตั้งแต 12,000,000 บาท

ขึ้นไป 

  2) มีประชากรตั้งแต 7,000 คนขึ้นไป 

  3) ความหนาแนนของประชากรตั้งแต 1,500 คนตอตารางกิโลเมตรขึ้นไป 

  4) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลตําบล 

 2. เทศบาลเมือง  มีหลักเกณฑการจัดตั้งดังนี้ 



33 

  1) ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแหง ใหยกฐานะเปนเทศบาลเมืองโดยไม

ตองพิจารณาถึงหลักเกณฑอื่น ๆ ประกอบ   

  2) สวนทองถิ่นที่ไมใชเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเปนเทศบาลเมืองตอง

ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้  

   (2.1 ) มีประชากรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป 

   (2.2) ความหนาแนนของประชากรไมต่ํากวา 3,000 คนตอตารางกิโลเมตร  

   (2.3) มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กฎหมายกําหนดไว  

   (2.4)  มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลเมือง  

 3. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑในการจัดตั้งดังนี้ 

  1) มีประชากรตั้งแต  50,000 คนขึ้นไป  

  2) ความหนาแนนของประชากรไมต่ํากวา 3,000 คนตอตารางกิโลเมตร  

  3) มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามที่กฎหมายกําหนดไว  

  4) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปนเทศบาลนคร  

 2.4.5 อํานาจหนาที่ของเทศบาล 

 อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) 

พ.ศ. 2546 เทศบาลแตละประเภทมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

เทศบาลตําบล  

มาตรา 50 บัญญัติวา เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้  

 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  

 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  

 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 

 (4) ปองกันและระงับโรคติดตอ  

 (5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  

 (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  

 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  

 (8) บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  

 (9) หนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล  

มาตรา 51 บัญญัติวา เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 

 (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  

 (2) ใหมีโรงฆาสัตว  
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 (3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  

 (4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน  

 (5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

 (6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  

 (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  

 (8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  

 (9) เทศพาณิชย 

เทศบาลเมือง 

มาตรา 53 บัญญัติวา  เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําภายในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้  

 (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 หรือกิจการทั้งหลายที่เทศบาลตําบลตองทํา  

 (2) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  

 (3) ใหมีโรงฆาสัตว  

 (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข  

 (5) ใหมีและบํารุงทางน้ํา 

 (6) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ  

 (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  

 (8) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานํา หรือสถานสินเชื่อทองถิ่น  

มาตรา 54 บัญญัติวา เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี ้

 (1) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  

 (2) ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน 

 (3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

 (4) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก  

 (5) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล  

 (6) ใหมีการสาธารณูปการ  

 (7) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  

 (8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  

 (9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา  

 (10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว  และสถานที่พักผอนหยอนใจ  

 (11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น  

 (12) เทศพาณิชย  

เทศบาลนคร 
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มาตรา  56  เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้ 

 (1) กิจการที่ระบุไวในมาตรา  53  หรือกิจการทั้งหลายที่เทศบาลตําบล และเทศบาลเมือง

ตองทํา 

 (2) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก  

 (3) กิจการอยางอ่ืนซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  

 (4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และ 

สถานบริการอื่น  

 (5) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  

 (6) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ  

 (7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง  

 (8) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว เทศบาลนคร อาจทํากิจการอื่น ๆ ตาม มาตรา 54 

เชนเดียวกับเทศบาลเมือง 

และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16 ดังนี้ 

 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

 (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

 (3) การจัดใหมีและควบตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ  

 (4) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ 

 (5) การสาธารณูปการ 

 (6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

 (7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

 (8) การสงเสริมการทองเที่ยว 

 (9)  การจัดการศึกษา 

 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดวยโอกาส 

 (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถิ่น 

 (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

 (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 (14)  การสงเสริมกีฬา 

 (15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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 (16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

 (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

 (18)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

 (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

 (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

 (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่น ๆ  

 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

 (25) การผังเมือง 

 (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

 (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 (28) การควบคุมอาคาร 

 (29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

 (31) กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด  

 2.4.6 อํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล มีดังนี้ 

 (1) เลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล หรือมีมติใหประธานสภา

เทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง หากเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามา

ซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือ

สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่  

 (2) เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และเลือกบุคคล

ผูเปนหรือไมไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล  

 (3) รับทราบนโยบายที่นายกเทศมนตรีตองแถลงตอสภาเทศบาล กอนเขารับหนาที่โดยไมมี

การลงมติ  

 (4) ใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

และรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของเทศบาล  
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 (5) อนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาล 

 (6) สิทธิในการตั้งกระตูถามนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี หรือเสนอญัตติ เปด

อภิปรายทั่วไปเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการ

บริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการลงมติ 

 2.4.7 อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี มีดังนี้ 

 (1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเทศบัญญัติและนโยบาย 

 (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัตเิกี่ยวกับราชการของเทศบาล 

 (3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ  

นายกเทศมนตรี 

 (4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย  

 (5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  

 (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  

  (6.1) เสนอรางเทศบัญญัติ  

  (6.2) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล  

  (6.3) เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 

2.5.แนวคิดเกี่ยวกบัหลักอิทธิบาท 4  
 

 อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมมะนําไปสูความสําเร็จ ความสําเร็จของแตละองคกอนเริ่มตนจาก

สิ่ง เล็ก ๆ กอนเสมอ สิ่งเล็ก ๆ คือธรรมมะ ธรรมมะประจําใจของแตละบุคคลในองคกร ธรรมมะเปน

เรื่องละเอียดประณีต ความเขาใจของแตละบุคคลไมเหมือนกัน การเปลี่ยนธรรมมะเปนกฎหมาย เปน

กติกา เปนวัตถุประสงคจึงจําเปนตองมี เพื่อใหบุคคลทํางานสอดคลองกัน หากไมมีการเปลี่ยนธรรม

เปนกฎหมาย เปนกติกา เปนวัตถุประสงค ความคลาดเคลื่อนของธรรมมะ กติกา วัตถุสงคคาดเคลื่อน

ไปทําใหการอยูรวมกันลําบาก และไมสามารถทํางานรวมกันได อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมหนึ่งที่หนุน

นําความสําเร็จ ใหเกิดแกตนเองและองคกร หากองคกรหรือบุคคลไดนําอิทธิบาท 4 มาแสดงแกบุคคล

กรในองคกร ผูบริหารและบุคคลกรใสใจอิทธิบาท 4 องคกรเกิดความ มีเอกสารงานเขียนที่เกี่ยวกับ

อิทธิ 4 ดังนี้ 
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 2.5.1 อิทธิบาทธรรมท่ีปรากฏในพระสูตร 

 ผูวิจัยไดรวบรวมพระสูตรที่พระพุทธเจาไดตรัสถึงอิทธิบาทธรรมเอา เพื่อเปนแนวทางใน 

การศึกษาดังตอไปนี ้

 มหาปรินิพพานสูตร ในมหาปรินิพพานสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมวา “ครั้นในเวลา

เชาพระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังกรุงเวสาลีเพือ่บิณฑบาต เมื่อ

เสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลวรับสั่งเรียกทานพระอานนทมาตรัสวา 

“อานนท เธอจงถือผานิสีทนะ (ผารองนั่ง) เราจะเขาไปพักกลางวันที่ปาวาล เจดีย” ทานพระอานนท

ทูลรับสนองพระดํารัสแลว ถือผานิสีทนะตามเสด็จพระผูมีพระภาคไปทาง เบื้องพระปฤษฎางคครั้น

พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย ประทับนั่งบนพุทธอาสนที่ทาน พระอานนทปูลาดถวาย 

ทานพระอานนทถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่สมควรพระผูมีพระภาคไดตรัสกับทานพระ

อานนทดังนี้วา “อานนทกรุงเวสาลีนารื่นรมย อุเทนเจดียนารื่นรมย โคตมกเจดียนารื่นรมย สัตตัมพ

เจดียนารื่นรมย พหุปุตตเจดียนารื่นรมย สารันททเจดียนารื่นรมย ปาวาลเจดียนารื่นรมย อิทธิบาท 4 

ผูใดผูหนึ่งเจริญ ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยานแลวทําใหเปนที่ตั้งแลว ใหตั้งมั่นแลว สั่งสมแลว 

ปรารภดีแลว ผูนั้นเมื่อมุงหวัง พึงดํารงอยูได 1 กัป 2 หรือเกินกวา 1 กัป อิทธิบาท 4 ตถาคตเจริญ

ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยานแลว ทําใหเปนที่ตั้งแลวใหตั้งมั่นแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ตถาคต

เมื่อมุงหวัง พึงดํารงอยูได 1 กัป หรือเกินกวา 1 กัป” เมื่อพระผูมีพระภาคทรงทํานิมิตที่ชัดแจง ทรง

ทําโอภาสที่ชัดเจนแมอยางนี้ ทานพระอานนทก็ไมอาจจะ รูทันจึงไมกราบทูลวิงวอนพระผูมีพระภาค

วา “ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดดํารง พระชนชีพอยูตลอดกัป ขอพระสุคตโปรด

ดํารงพระชมชีพอยูตลอดกัป เพื่อเกื้อกูลแกคนหมูมาก เพื่อสุขแกคนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก

เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย” ทั้งนี้เปนเพราะทานพระอานนทถูก

มารดลใจ (ท.ีมหา. 10/166/122)  

 จักกวัตติสูตร ในจักกวัตติสูตรมีเนื้อหาเก่ียวกับอิทธิบาทธรรมวา “ภิกษุตั้งหลายเธอ ตั้งหลาย

จงประพฤติธรรมอันเปนโคจร ซึ่งเปนวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตน เมื่อเธอตั้งหลาย ประพฤติ

ธรรมอันเปนโคจร ซึ่งเปนวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตน จักเจริญดวยอายุบาง จักเจริญ ดวย

วรรณะบาง จักเจริญดวยสุขะบาง จักเจริญดวยโภคะบางจักเจริญดวยพละบางในเรื่องอายุของ ภิกษุ 

มีดําริอธิบาย อยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1) เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิปธาน 

สังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสรางสรรค) 2) เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ 

ปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสรางสรรค) 3) เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตต 

สมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่ เกิดจากจิตตะและความเพียรสรางสรรค) 3) เจริญอิทธิบาทอัน 

ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสรางสรรค) เพราะเจริญ 
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ทําอิทธิบาท 4 ประการนี้ใหมาก เมื่อมุงหวัง เธอจะพึงดํารงอยูได 1 กัป หรือเกินกวา 1 กัป ภิกษุ

ทั้งหลายนี้แล เปนคําอธิบายในเรื่องอายุของภิกษ ุ(ท.ีมหา. 11/80-81/110.) 

 ปาสาทิกสูตร ในปาสาทิกสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมวา “จุนทะเพราะเหตุนั้น ธรรม

ตั้งหลายที่เราแสดงไวแลวเพื่อความรูยิ่งบริษัทตั้งหมดนั้นแหละพึงพรอมเพรียงกันประชุม สอบทาน

อรรถกับอรรถพยัญชนะกับพยัญชนะในธรรมนั้น แลวพึงสังคายนา ไมพึงวิวาทกัน เพื่อใหพรหมจรรย

นี้ตั้งอยูไดนาน ดํารงอยูไดนาน ขอนี้พึงเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกคนหมูมาก เพื่อสุขแกคนหมู มากเพื่อ

อนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลายธรรมทั้งหลายเรา

แสดงไวเพื่อความรูยิ่ง บริษัททั้งหมดนั่นแหละพึงพรอมเพรียงกัน ประชุมสอบทานอรรถกับอรรถ 

พยัญชนะกับพยัญชนะแลวพึงสังคายนากันไมพึงวิวาทกัน เพื่อใหพรหมจรรยนี้ตั้งอยูไดนาน ดํารงอยู

ไดนาน ขอนั้นพึงเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกคนหมูมาก เพื่อสุขแกคนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อ

ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมนั้นคืออะไร คือ (1) สติปฏฐาน 4 

(2) สัมมัปปธาน 4 (3) อิทธิบาท 4 (4) อินทรีย 5 (5) พละ 4 (6) โพชฌงค 7 (7) อริยมรรคมี

องค 8 จุนทะ ธรรมทั้งหลายนี้แลเราแสดงไวแลวเพื่อความรูยิ่ง บริษัททั้งหมดนั่นแหละพึงพรอม

เพรียงกันประชุม สอบทานอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะพึงสังคายนากัน ไมพึงวิวาทกัน 

เพื่อใหพรหมจรรยนี้ตั้งอยู ไดนาน ดํารงอยูไดนานขอนั่นพึงเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกคนหมูมาก เพื่อ

สุขแกคนหมูมาก เพื่ออนุเคราะห ชาวโลกเพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษย

ทั้งหลาย (ท.ีปา. 11/177/138.)  

 ลักขณสูตร ในสักขณะสูตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมวา “มหาบุรุษนั้นทรง สมบูรณ

ดวยลักษณะ 3 ประการนั่น ถาอยูครองเรือน จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ฯลฯ เมื่อเปน พระราชาจะ

ทรงไดอะไร เมื่อเปนพระราชาจะมีพระชนมายุยืน ดํารงอยูนาน ทรงรักษาพระชนมายุไวไดนาน ไมมี

ขาศึกศัตรูที่เปนมนุษยคนใดสามารถปลงพระชนชีพในระหวางได เมื่อเปนพระราชาจะ ทรงไดสิ่ง

ดังกลาวมานี้ ฯลฯ เมื่อเปนพระพุทธเจาจะทรงไดอะไร เมื่อเปนพระพุทธเจาจะมีพระชนมายุยืนดํารง

อยูนาน ทรงรักษาพระชนมายุไวไดนาน ไมมีขาศึกศัตรูที่เปนสมณะพราหมณเทพมารพรหมหรือใคร ๆ 

ในโลกสามารถปลงพระชนชีพในระหวางได เมื่อเปนพระพุทธเจาจะทรงได สิ่งดังกลาวมานี้พระผูมี

พระภาคไดตรัสเนื้อความนี้ไวแลว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกลาวคาถา ประพันธนี้ในเรื่อง

ลักษณะมหาบุรุษนั่นวา“มหาบุรุษทรงทราบวาการฆาสัตวเปนภัยแกตนไดเวนขาด จากการฆาสัตวอื่น

แลวไดเสด็จไปสูสวรรค เพราะกรรมที่เปนสุจริตนั้นเสวยวิบากอันเปนผลแหงกรรม ที่ทรงทําดีแลวจุติ

แลวเสด็จมาในโลกนี้อีก ไดลักษณะ 3 ประการในโลกนี้ คือ 1) มีสนพระบาทสมสวนยื่นยาวออกไป 2) 

มีพระวรกายเกิดดี งดงามตั้งตรงดุจกายพรหม มีทรวดทรงดี สมสวนแลดูหนุมเสมอ 3) มีพระองคุลี

ออนนุมยาวพระชนกเปนตน ทรงบํารุงพระกุมารใหมีพระชนมายุยืนยาว เพราะพระองคสมบูรณดวย

ลักษณะมหาบุรุษ 3 ประการ ถาพระกุมารทรงครองเรือน จะมีพระชนมายุยืนยาว ถาออกผนวชจะ
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ใหพระชนมายุยืนยาวกวานั่นเพื่อใหมีความชํานาญในการเจริญอิทธิบาทนั่นเปน นิมิตแหงความ

เปนผูมีพระชนมายุยืนยาว ดวยประการฉะนี้” (ท.ีปา. 11/207/168-169)  

 สังคีติสูตรในสังคีติสูตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 วา “ทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมหมวด

ละ 4 ประการที่พระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ตรัสไว

โดยชอบแลวมีอยู พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนา ไมพึงวิวาทกันในธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน 

เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษยทัง้หลาย ธรรมหมวดละ 4 ประการ คือ 

อะไรคือ อิทธิบาท (คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ) 4 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  

1) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร 

(สมาธิที่เกิดจาก ฉันทะและความเพียรสรางสรรค) 

2) เจริญอิทธิ บาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร 

(สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสรางสรรค) 

3) เจริญ อิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร 

(สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสรางสรรค) 

4)เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 

(สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสรางสรรค) 

(ท.ีปา  11/306/277.) 

 เจโตขีลสูตร ในเจโตขีลสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมวา “(อุปมาดวยแมไกฟกไข) 

ภิกษุนั้นเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริย

สมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที่ 

ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร มีความเพียรยิ่งเปนที่ 5 ภิกษุผูมีองค 15 รวมทั้งความ

เพียร อันยิ่งอยางนั้นยอมเปนผูควรแกความเบื่อหนายยิ่ง ควรแกการตรัสรู และควรแกการบรรลุ

ธรรมอัน เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมไข 8 ฟอง 10 ฟอง หรือ 12 ฟอง ที่แมไกนอนกกไว

อยางดี ให ความอบอุนอยางสม่ําเสมอฟกแลวอยางดี แมวาแมไกนั้นจะไมเกิดความปรารถนาอยางนี้

วา ถาอยางไรขอลูกไกเหลานี้พึงใชปลายเล็บหรือจะงอยปาก เจาะทําลายเปลือกไขออกมาโดยสวัสดี

ภาพ’ ก็ตามถึงอยางนั้นลูกไกเหลานั้นก็ตองเจาะทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บหรือจะงอยปาก

ออกมาโดย สวัสดีภาพได แมฉันใดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีองค 15 รวมทั้งความเพียรอันยิ่งอยางนี้ ก็

ฉันนั้นเหมือนกันยอมเปนผูควรแกความเบื่อหนายยิ่ง ควรแกการตรัสรู และควรแกการบรรลุธรรมอัน

เปน แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม”พระผูมีพระภาคไดตรัสภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจยินดีตาง 

ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคดังนี้แล (ม.มู.12/189/203.) 



41 

 มหาสกุลุทายิสูตร ในมหาสกุลุทายิสูตร มีเนื้อหาเกี่ยวอิทธิบาทธรรมวา “อีกประการ หนึ่ง 

เราไดบอกขอปฏิบัติแกสาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเรา ผูปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท 4 ประการ 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

 1) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิด จากฉันทะและความ

เพียรสรางสรรค)  

 2) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร(สมาธิที่ เกิดจากวิริยะและความเพียร

สรางสรรค)  

 3) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความ

เพียรสรางสรรค)  

 4) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธาน สังขาร(สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความ

เพียรสรางสรรค)  

เพราะเจริญอิทธิบาท 4 ประการนั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุที่สุดแหงอภิญญาและ

อภิญญาบารมีอยู (ม.ม. 13/247/291) 

 สฬายตนวิภังคสูตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมวา “ทิฏฐิของบุคคลผูมีธรรมอยางนั้น 

ยอมเปนสัมมาทิฏฐิ ความดําริของ บุคคลผูมีธรรมอยางนั้นยอมเปนสัมมาสังกัปปะความพยายามของ

บุคคลผูมีธรรมอยางนั้นยอมเปนสัมมาวายามะ สติของบุคคลผูมีธรรมอยางนั้นยอมเปน สัมมาสติ 

สมาธิของบุคคลผูมีธรรมอยางนั้นยอมเปนสัมมาสมาธิ สวนกายกรรม วจีกรรม อาชีวะ ของเขาจัดวา

บริสุทธิ์ในเบื้องตนทีเดียว เมื่อเปนเชนนี้ อริยมรรคมีองค 8 นี้ของเขายอมถึงความเจริญ เต็มที่เมื่อ

บุคคลนั้นเจริญอริยมรรคมีองค 8 นี้อยูอยางนี้ สติปฏฐาน 4 ก็ดี สัมมัปปธาน 4 ก็ดี อิทธิบาท 4 ก็ดี 

อินทรีย 4 กด็ี พละ 5 ก็ด ีโพชฌงค 7 ก็ดี ยอมถึงความเจริญเต็มที ่(ม.อุ. 14/433/429) 

 ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 วา “สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค ประทับ

อยู ณ พระเวฬุวัน สถานที่ใหเหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห ครั้นเวลาเย็น ทานพระสารีบุตร ออกจากที่

หลีกเรนเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่สมควร พระผูมี พระภาคได

ตรัสถามวา “สารีบุตร เธอมีอินทรียผองใส มีผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผอง เธออยูดวยวิหารธรรมอะไรเปน

สวนมากในบัดนี้” ทานพระสารีบุตรทูลตอบวา “ขาพระองคอยูดวยสุญญตาวิหารธรรมเปน สวนมาก

ในบัดนี้พระพุทธเจาขา” อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา “เราเจริญอิทธิบาท 4 ได

แลวหรือหนอ” ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา “เรายังเจริญอิทธิบาท 4 ไมได” ภิกษุนั่นพึง

พยายามเพื่อเจริญอิทธิบาท 4 แตถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา “เราเจริญอิทธิบาท 4 ไดแลว” 

ภิกษุนั่นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยูดวยปติและปราโมทยนั้น

แล (ม.อุ. 14/445/501) 
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 รัชชสูตร ในรัชชสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 วา “สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยู 

ณ กระทอมกลางปาในหิมวันต ประเทศ แควนโกศล ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยูในที่สงัด

เกิดความรําพึงอยางนี้วา “เราจะสามารถเสวยราชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไมเบียดเบียนเอง ไมใชให

ผูอื่นเบียดเบียน ไมทําใหเขาเสื่อมเอง ไมใชผูอื่นทําเขา ใหเสื่อม ไมทําเขาใหเศราโศกเอง ไมใช ผูอื่นทํา

เขาใหเศราโศก หรือไมหนอ” ครั้งนั้น มารผูมีบาปทราบความรําพึงของพระผูมีพระภาคดวยใจ แลว 

เขาไป เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนั่นวา “ขอพระผูมีพระ 

ภาคจงเสวยราชสมบัติเถิด พระพุทธเจาขา ขอพระสุคตจงเสวยราชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไม

เบียดเบียนเอง ไมใชผูอื่นใหเบียดเบียน ไมทําเขาใหเสื่อมเองไมใชผูอื่นทําเขาใหเสื่อมไมทําเขาใหเศรา 

โศกเองไมใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก” พระผูมีพระภาคตรัสวา “มารผูมีบาปทานเห็นอะไรของเรา 

ทําไมจึงพูดกับเราอยางนั่นวา “ขอพระผูมีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิด พระพุทธเจาขา ขอพระสุคต 

จงเสวยราชสมบัติโดยธรรม โดยไมเบียดเบียนเอง ไมใชผูอื่นใหเบียดเบียน ไมทําเขาใหเสื่อมเองไมใช 

ผูอื่นทําเขาใหเสื่อมไมทําเขาใหเศราโศกเอง ไมใชผูอื่น ทําเขาใหเศราโศก” มารกราบทูลวา “ขาแต 

พระองคผูเจริญอิทธิบาท 4 ประการพระองคทรงเจริญทําใหมากทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ทั้ง 

ทั้งไวเนือง ๆ สั่งสมแลวปรารภเสมอดีแลว ก็เมื่อพระองคทรงพระประสงคพึงอธิษฐานภูเขาหลวง

ชื่อวา หิมพานตใหเปนทองคําลวน ภูเขานั่นก็เปนทองคําลวนไดจริง” พระผูมีพระภาคตรัสกับมาร

ดวย พระคาถาวา 

“ภูเขาทองคําลวนทั้งลูกถึงสองเทา 

ก็ยังไมจุใจสําหรับบุคคลคนหนึ่ง 

บุคคลทราบดังนี้แลว พึงประพฤติสงบ 

ผูโดเห็นทุกขมีกามเปนตนเหตุแลว 

ผูนั่นจะพึงนอมไปในกามไดอยางไร 

บุคคลทราบอุปธิวาเปนเครื่องของในโลกแลว 

พึงศึกษาเพื่อกําจัดอุปธินั่น” 

ลําดับนั้นมารผูมีบาปเปนทุกขเสียใจวา “พระผูมีพระภาคทรงรูจักเรา พระสุคตทรงรูจักเรา”จึงหายตัว

ไป ณ ทีน่ั้นเอง (สํ.ส. 15/156/199) 

 ปาลิเลยยสูตร มีเนื้อหาเก่ียวกับอิทธิบาทธรรมวา “พระผูมีพระภาคทรงทราบ ความคิดคํานึง

ของภิกษุนั้นดวยพระทัยจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา“ภิกษุทั้งหลาย เราไดแสดงธรรมโดยการ

วิจัย (การเลือกเฟน) แสดงสติปฏฐาน 4 ประการโดยการวิจัย แสดงสัมมัปปธาน 4 ประการโดยการ

วิจัยแสดงอิทธิบาท 4 ประการโดยการวิจัย แสดงอินทรีย 4 ประการโดยการวิจัย แสดงพละ 4 

ประการโดยการวิจัย แสดงโพชฌงค 7 ประการโดยการวิจัย แสดงอริยมรรคมีองค 8 โดยการวิจัย 

ภิกษุทั้งหลายเราไดแสดงธรรมโดยการวิจัยเชนนี้ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยการวิจัยเชนนี้ แตก็มีภิกษุ
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บางรูปในธรรมวินัยนี้ยังเกิดความคิดคํานึงวา “เมื่อบุคคลรู เห็นอยางไร อาสวทั้งหลายสิ้นไปโดย

ลําดับ (สํ.ข. 17/81/13) 

 สรุป อิทธิบาตร 4 ในพระไตรปฎกนั้น จะกลาวถึงการเจริญอิทธิบาท 4 ของบุคคล ไม

เกี่ยวของกับองคกรหรือสังคมแตอยางใด เพราะวาองคกรหรือสังคมนั้นไมไดมีหัวใจหรือแขนขาจึงไม

สามารถเจริญอิทธิบาท 4 ได เพราะการเจริญอิทธิบาท 4 เปนเรื่องของแตละบุคคล แตวาบุคคลใน

องคกรหรือสังคมนั้น ๆ สามารถเจริญอิทธิบาท 4 ไดเพราะเปนเรื่องของบุคคล ความเจริญขององคกร

หรือสังคมนั้นก็อาศัยคนที่มีศีลมีธรรมมีกฎมีระเบียบเคารพกติกาแบงปนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

หลักอิทธิบาท 4 นั้น หากวิเคราะหใหดีแลวเปนหลักธรรมนําไปซึ่งความสําเร็จ หากบุคคลใดนอมนํา

ปฏิบัติแลวเกิดความสําเร็จ ความเจริญขององคกรหรือสังคมก็เชนกัน การหากองคกรหรือสังคมนั้นมี

การเจริญอิทธิบาท 4 หรือมีการสนับสนุนใหเจริญอิทธิ 4 แลว องคกรหรือสังคมนั้น ๆ ความสําเร็จ

ตามเปาหมาย มีงานเขียนที่เก่ียวกับอิทธิบาทจากนักวิชาการทานอ่ืนดังนี้ 

 2.5.2 ความมายของอิทธิบาท 4 

 สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณสังวร (2540, ออนไลน) อิทธิ แปลวา

ความสําเร็จ ความสําเร็จแหงการปฏิบัติ ขั้นหนึ่ง ๆ ก็เปนอิทธิอยางหนึ่ง จนถึงเปนความสําเร็จอยางสูง 

คือสําเร็จความรูธรรมเห็นธรรม อันเปนภูมิอริยชน จนถึงความตรัสรูอันเปนความรูสูงสุดในพุทธ

ศาสนา ก็เปนอิทธิคือความสําเร็จ คําวา บาท นั้นแปลตามศัพทวา เหตุที่ใหบรรลุถึง เหตุที่ใหถึง อัน

ไดแกปฏิปทาคือทางปฏิบัติ หรือมรรคคือทาง บาท แหงอิทธิ ก็คือเหตุที่ใหบรรลุถึงความสําเร็จ หรือ

บรรลุถึงฤทธิ์ ทางปฏิบัติมรรคาคือทางแหงฤทธิ์ หรือแหงความสําเร็จ 

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) (2560, ออนไลน)การจะประสบความ

เจริญรุงเรืองในธุรกิจการงานนั้น บุคคลผูเปนสมาชิกขององคกร จะขาดคุณธรรมที่ทําไปสูความสําเร็จ

ที่เรียกวา “อิทธิบาท 4” ไปมิไดเลย อิทธิบาททั้ง 4 ประการ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทาน

ไวเปนหนทางแหงความสําเร็จ ประกอบดวย ฉันทะ คือความพอใจ วิริยะ คือความเพียร จิตตะ คือ

ความเอาใจใส และวิมังสา คือการหมั่นตรวจสอบทบทวน 

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) (2560, ออนไลน) กลาววา “อิทธิบาท 4” 

หมายถึง เครื่องใหถึงความสําเร็จหรือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย  

 พุทธทาสภิกขุ (2554, ออนไลน) กลาววา คําวา “อิทธิบาท” แปลวา บาทฐานแหง

ความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องใหลุถึงความสําเร็จตามที่ตนประสงคผูหวังความสําเร็จใน

สิ่งใดตองทําตนใหสมบูรณดวยสิ่งที่เรียกวา อิทธิบาท ซึ่งจําแนกไวเปน 4 คือ 

 พระครูจันทกิจโสภณ (2561, หนา 19) กลาววา “อิทธิบาท” หากแปลตามคําจึงหมายความ

วาวิถีทางหรือหลักการที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทางหรือไปสูความสําเร็จไดซึ่งมี 4 ประการ หรือ

เรียกวา อิทธิบาท 4 ถือเปนแนวทางปฏิบัติที่จะทําใหประสบความสําเร็จตามความประสงค 4 อยาง 



44 

ซึ่งเปนหลักใกลเคียงกับ หลักการพึ่งตนเองแตแสดงใหเห็นวาพึ่งตนเองอยางไรทําอยางไรจึงจะสําเร็จ 

ซึ่งคําวา อิทธิ นอกจากจะแปลวาสําเร็จแลวยังแปลวาฤทธิ์ของมนุษยที่แสดงไดจะโดยวิธีทาง

วิทยาศาสตรหรือจิตศาสตรก็ตามซึ่งตองอาศัยหลักอิทธิบาท 4  

 พิทูร มลิวัลย (2560, หนา 31) กลาววา ความพอใจรักใครในสิ่งนั้นคือการที่บุคคลจะ

ประกอบการงานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จ ตองมีความพอใจในการงานสิ่งนั้นเสียกอนตอไปจึงมี

ความเพียรพยายามทําการงานอันนั้นอยูเสมอเพื่อใหสําเร็จตามความตองการไมเห็นแกความเหนื่อย

ยากลําบากคอยเอาใจใสดูแลขวนขวายในการงานนั้น และใชปญญาพิจารณาซ้ําอีกวาการงานนั้นมี

ผลดีผลรายอยางไรเมื่อบุคคลมีคุณธรรม 4 อยางนี้สมบูรณแลวจะใหสําเร็จการงานที่ตนประสงคไม

ยากนักคุณ 4 อยางนี้ มีบริบูรณแลว อาจชักนําบุคคลใหถึงสิ่งที่ตองประสงคซึ่งไมเหลือวิสัย 

 วินัย ภูมิสุข (2535, หนา 22) กลาววา “อิทธิบาท 4” หมายถึง ขอปฏิบัติที่ใหบรรลุถึง

ความสําเร็จหรือทางแหง 

 ลูกจันทน จันทนะโพ (2511, หนา 15) กลาววา ธรรมะที่เปนขอปฏิบัติแหงความสําเร็จในกิจ

ใด ๆ ก็ตามเรียกวา “อิทธิบาท” อันประกอบดวย ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียรพยายาม จิต

ตะ ความใฝใจจดจอ และวิมังสา ความพิจารณาไตรตรองปรับปรุงใหดีขึ้นอิทธิบาท 4 เปนคุณธรรมที่

ควรนํามาใชในการประกอบกิจการงานตาง ๆ และนํามาใชในการปฏิบัติธรรม ถาเราสามารถฝก

คุณธรรมนี้ใหเกิดขึ้นแลว การงานตาง ๆ จะสําเร็จสมความมุงหมายในการปฏิบัติสมาธิจะทําใหเขาถึง

ธรรมไดในที่สุด 

 สรุปไดวา คําวา “อิทธิบาท 4” แปลความหมายตามคําหมายความวาวิถีทางหรือหลักการที่

จะนําไปสูจุดหมายปลายทางหรือไปสูความสําเร็จไดประกอบไปดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เปน

คุณธรรมที่ควรนํามาใชในการประกอบกิจการงานตาง ๆ และนํามาใชในการปฏิบัติธรรม ถาเรา

สามารถฝกคุณธรรมนี้ใหเกิดขึ้นแลว การงานตาง ๆ จะสําเร็จสมความมุงหมายในการปฏิบัติสมาธิจะ

ทําใหเขาถึงธรรมไดในที่สุด 

 2.5.3 ความสําคัญของอิทธิบาท 4 

 สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณสังวร กลาววา เมื่อมี “ฉันทะ” ความยินดี

ความรักในงานที่กระทํา จะทําใหเกิด “วิริยะ” ความเพียรความพยายามในงานนั้น เมื่อมีความเพียร

เกิดข้ึน ยอมตองเกิด “จิตตะ” ความสนใจหรือเอาใจใสตอสิง่นั้น  เมื่อใสใจยอมมี “วิมังสา” พิจารณา

ในสิ่งนั้นอยางหาเหตุผลหรือดวยปญญา อิทธิบาทจึงเปนคุณอันวิเศษที่เกื้อหนุนใหประสบความสําเร็จ

ในกิจหรืองานตาง ๆ พระพุทธองค จึงตรัสวา เปนบาทฐานเครื่องแหงความสําเร็จ 

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ กลาววา ธรรมะที่เปนขอปฏิบัติแหงความสําเร็จในกิจใด ๆ ก็

ตามเรียกวา “อิทธิบาท”แมพระพุทธเจาเองก็ใชหลักธรรมเหลาเปนเครื่องดําเนินใหถึงการตรัสรูเปน

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีตัวอยางหนึ่งในประวัติพุทธศาสนากอนจะตรัสรูนั้น ทานทรงอธิฐานวา 
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หากไมไดตรัสรู ณ คราวนี้จะไมยอมลุกขึ้นจากอาสนะ แมรายกายจะเหี่ยวแหง พังทลายตายไปก็ตาม

จะไมยอมลุกขึ้นเด็จขาด ทานจึงไดตรัสรู ณ คราวนั้น จักเห็นไดวา ความสําเร็จใด ๆ เกิดคนไมไดเลย

หากไมฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

 สุภีร ทุมทอง (2558, หนา 9) กลาววา อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมของของผูหวังผลสําเร็จ 

คนเราเกิดมาแลวตองมีการทํางานหรือตองหางานทํา โดยเหตุผลของการหางานทําหรือการทํางาน 

เพื่อตอบสนองความตองการของคนเราบางอยาง เชน บางคนตองการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง

และครอบครัว บางคนตองการไดชื่อเสียงเนื่องมาจากการทํางาน บางคนทํางานก็เพื่อเปนที่ยอมรับใน

สังคม บางคนทํางานเพื่อความร่ํารวยเงินทอง ฯลฯ ซึ่งเหตุผลของแตละคนที่ทํางานมีความแตกตางกัน 

และสาเหตุแหงความลมเหลวทําใหคนทําไมประสพความสําเร็จมีอยู 4 อยาง คือ 1.ความเบื่อหนาย 2.

ความเกียจคราน 3.ความทอดธุระ 4.ความโงเขลา สี่อยางนี้คือสาเหตุแหงความลมเหลวที่สําคัญที่สุด

ในการทํางานหรือทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามดังนั้น “อิทธิบาท 4” จึงมีความสําคัญของผูหวังผลสําเร็จ  

 สรุป อิทธิบาทเปนคุณอันวิเศษที่เกื้อหนุนใหประสบความสําเร็จในกิจหรืองานตาง ๆ พระ

พุทธองค จึงตรัสวา เปนบาทฐานเครื่องแหงความสําเร็จ อิทธิบาทเปนธรรมะที่เปนขอปฏิบัติแหง

ความสําเร็จในกิจใด ๆ แมพระพุทธเจาเองก็ใชหลักธรรมเหลาเปนเครื่องดําเนินใหถึงการตรัสรูเปน

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมของของผูหวังผลสําเร็จ  

 2.5.4 องคประกอบของอิทธิบาท 4  

 สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณสังวร กลาววา อิทธิบาท 4 ประกอบดวย 

  1. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 

  2. วิริยะ ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น 

  3. จิตตะ ความเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น 

  4. วิมังสา การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น 

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) กลาววา “อิทธิบาท 4” ที่สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาประทานไวเปนหนทางแหงความสําเร็จ ประกอบดวย ฉันทะ คือความพอใจ วิริยะ 

คือความเพียร จิตตะ คือความเอาใจใส และวิมังสา คือการหมั่นตรวจสอบทบทวน 

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) กลาววา อิทธิบาท 4” ธรรมที่นําไปสู

ความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย อันประกอบไปดวย  

  1. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจคือความตองการที่จะทําใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และ

ปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

  2. วิริยะ หมายถึง ความเพียรคือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายามเขมแข็ง 

อดทนเอาธุระไมทอถอย 
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  3. จิตตะ หมายถึง ความคิดคือตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและสิ่งนั้นดวยความคิดเอาจิตฝกใฝไม

ปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป 

  4. วิมังสา หมายถึง ความไตรตรองหรือทดลองคือหมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ 

 สรุปไดวา“อิทธิบาท 4” เปนแนวทางการทํางานการศึกษาถึงสภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใน

เทศบาล และคนหาวิธีการแกไข ดวยความชอบใจรักใครที่จะทําดวยความเต็มใจ เต็มที ่มีความขยัน มี

จิตใจจดจอตอหนาที่ตนเอง และมีการวิเคราะหถึงสภาพปญหาวาเมื่อเกิดปญหาขึ้นจะแกไขปญหา

อยางไร และเมื่อแกไขก็พิจารณาวาสมควรหรือไม และมีวิธีการพัฒนาตออยางไร โดยอิทธิบาท 4 มี

หลักธรรมยอย 4 อยางเพ่ือจะนําไปสูความสําเร็จ 

 1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทํานั้น เมื่อเกิดความรักและพอใจในสิ่งนั้นแลวหลักธรรมขอ

อื่น ๆ จะตาม   

 2) วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียร ความมุงม่ันทุมเท เปนความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ สละ

เวลา เพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนเอง และวิริยะมักจะมากับความอดทนคืออดทนในการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบอยูดวยขยันอดทนไมยอทอ 

 3) จิตตะ คือ ใจที่จดจอและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจอแลวเกิดความรอบคอบตาม คํานี้

ยิ่งใหญมากปจจุบัน สังคมซับซอน มีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย แตละคนมีภาระหนาที่ ที่ตองทํา

มากมาย ไมรูจะทําอะไรกอน เวลาอานหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอานทํางานก็คิดวาตอง

อานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ ไมสามารถมีจิตจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดนาน ผลคือ ทําอะไรก็ไมดี

สักอยางทําผิด ๆ ถูก ๆ อยูอยางนั้น ดังนั้นผูบริหารเทศบาลจะตองมีจิตตะเปนอยางยิ่งเพื่อที่จะไดมี

จิตใจจอตอหนาที่ของตนเอง โดยเพราะงานดานปกครองของฝายปกครอง งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย คือไมวาทําสิ่งใด ๆ ก็จักนึกถึงเรื่องนี้อยูเปนประจํา  

 4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ไดคิดไดทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวย

ความมุงมั่น (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและ

รอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง คิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งที่เปนเรื่อง

สวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่รวมคิดรวมทํากับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแกไขใหดียิ่งขึ้น 
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2.6 สภาพพ้ืนที่ที่วิจัยและสภาพปญหาการปกครอง 
 

ความเปนมาของอําเภอพระประแดง 

 
ภาพที่ 2.1 ที่วาการอําเภอพระประแดง 

 อําเภอพระประแดง เปนเมืองโบราณสมัยขอมมีชื่อเรียกวา “พระประแดง” เดิมตั้งอยูริมฝง

แมน้ําเจาพระยาดานซายคืออยูทางฝงตะวันออก เดิมเปนเมืองหนาดานทางทะเล สมัยนั้นเรียกวา 

“ปากน้ําพระประแดง” โดยตําแหนงที่ตั้งเมืองพระประแดงเดิมชวงศตวรรษที่ 23 นั้น  

 ปจจุบันตั้งอยูในบริเวณทาเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร สวนเมืองนครเขื่อนขันธที่สราง

ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยนั้น มิไดมีความเกี่ยวของกับเมืองพระประแดง

เดิมแตอยางใด ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดมีการเปลี่ยนชื่อเมืองนคร

เขื่อนขันธเปนเมือง พระประแดง 

 อําเภอพระประแดงเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูที่ตะวันตกของจังหวัด

สมุทรปราการ มีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณริมสองฝงแมน้ําเจาพระยาตอนปลายเหมือนอาวไทย หางจาก

ตัวจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 10 กิโลเมตร อําเภอพระประแดง มีพื้นที่ทั้งหมด 73.37 ตาราง

กิโลเมตร  
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ภาพที่ 2.2 แผนอําเภอท้ังหมดในจังหวัดสมุทรปราการ 

 
ภาพที่ 2.3 แผนที่อําเภอพระประแดง 

 อําเภอพระประแดงแบงเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติปกครองทองที่ พ.ศ. 2457

แบงการปกครองสวนทองถิ่นได จํานวน 9 แหง 2 รูปแบบไดแก เทศบาลเมือง จํานวน 3 แหง ไดแก 

1) เทศบาลเมืองพระประแดง 2) เทศบาลเมืองลัดหลวง 3) เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย องคการ

บริหารสวนตําบลจํานวน 6 แหง ไดแก 1) องคการบริหารสวนตําบลบางกะเจา 2) องคการบริหาร

สวนตําบลบางยอ 3) องคการบริหารสวนตําบลบางกระสอบ 4) องคการบริหารสวนตําบลบางน้ําผึ้ง 

5) องคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง 6) องคการบริหารสวนตําบลบางกอบัว (ที่วาการอําเภอพระ

ประแดง, 2560, หนา 4-13) 

 2.6.1 เทศบาลเมืองพระประแดง 

 เทศบาลเมืองพระประแดงมีพื้นที่ 0.6115 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปนเทศบาลที่เกือบจะมี 

พื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แตถึงจะมีพื้นที่อยูอยางจํากัดและยากที่จะขยายใหมากขึ้นได ศักยภาพ 

ของผูคนและเอกลักษณของเมืองก็ยังสงผลใหพระประแดงในวันนี้ไดกลายเปนชุมชนเมืองที่มีความ 

เจริญและกาวหนาอยางรวดเร็ว ซึ่งสภาพพื้นที่เดิมของพระประแดงแตกอนนั้นเปนเรือกสวนไรนา มี

คลองลัดตะนงไหลผาน มีแมน้ําเจาพระยาขนาบดานทิศตะวันออก และคลองลัดหลวงขนาบอยู 

ทางดานทิศตะวันตก สงผลใหผูคนของที่นี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก อีกทั้งความอํานวย
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ของ พื้นที่ตั้งอยูริมแมน้ํา เมืองพระประแดงจึงถือเปนเมืองที่มีบทบาทสําคัญของเมืองหนาดานซึ่งเปน

จุดเชื่อม ของการเปนเมืองการคาและพาณิชยกรรมตั้งแตครั้งอดีตจนถึงทุกวันนี้ 

 ถึงแมเวลาจะผันผานมานานหลายปนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เมืองพระประแดงมี พื้นที่

ตั้งอยูริมแมน้ํายังคงสงผลใหพระประแดงไดกลายเปนเมืองพาณิชยที่สงผลใหเกิดการพัฒนาดาน 

อุตสาหกรรมในพื้นที่จนความเจริญไดหลั่งไหลเขามาอยางไมขาดสาย วิถีชีวิตของคนที่นี้จึงไมแตกตาง 

จากคนที่เมืองหลวงเทาใดนัก 

 ภูมิประเทศ สวนใหญพื้นที่เปนที่ราบลุม มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานและมีลําคลองมาก โดย

เขตเทศบาลเมืองพระประแดงตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนที่ราบลุม เหมาะ

 สําหรับการทํานา ทําสวน แตโดยสภาพพื้นที่ที่อยูอาศัยในปจจุบันนี้ พื้นที่เขตเทศบาลฯไดใช

เปน พื้นที่เพื่อการอยูอาศัย และพื้นที่การคา ซึ่งภายในเขตเทศบาลฯปจจุบันนี้ ไมมีพื้นที่สําหรับการ

ทําสวน ทํานาอีกแลวเปนพื้นที่สําหรับการพาณิชยกรรม การคา การขาย การแลกเปลี่ยนสินคาและ

บริการ 

 ภูมิอากาศ สวนใหญเปนอากาศแบบชายทะเล อากาศเย็นไมรอนจัด ในฤดูรอนเปน รอนมี

ความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลจากลมชายทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีปริมาณ ฝน

ตกมากชวงเดือนกันยายนและตุลาคม เดือนกันยายนเปนเดือนซึ่งมีน้ําฝนมากที่สุดและเดือน ธันวาคม

เปนเดือนซึ่งมีปริมาณฝนนอยที่สุด สภาพอากาศเปนไปตามฤดูกาล ฤดูรอน เริ่มตนจากเดือนมีนาคม 

ถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝน เริ่มตนจากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตนจากเดือน

พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ 

 สภาพพื้นที่การใชที่ดินในปจจุบันสวนใหญจะเปนพื้นที่อยูอาศัย มีความหนาแนนมาก และ

แออัด ซึ่งลักษณะของการใชที่ดินเปนอุปสรรคตอการกอสรางหรือการขยายตัวของเมือง เนื่องจากวา

มีพื้นที่อยู 0.6115 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่นอยที่สุดในประเทศไทย สภาพแวดลอมมี อาคาร

พาณิชยลอมรอบตัวอาคารสํานักงานเทศบาล จึงประสบปญหาตาง ๆ เชน ปญหาการจราจร ติดขัดใน

การสัญจรไปมาของประชาชน มีความแออัด มีความเสื่อมโทรมของทําเลที่ตั้งเปนอาคารสูง เปน

บริเวณที่อยูใกลกับตลาดสดใกลกับแหลงสถาบันการเงิน ไปรษณีย เปนสถานที่จําหนายสินคา ปลีก-

สินคาสง เบ็ดเตล็ดในชีวิตประจําวัน และสถานที่การบริการสาธารณะอื่น ๆ เปนตน กระจายตัว อยู

ทั่วไป ซึ่งทั้งนี้เทศบาลฯไดมีการควบคุมหรือวางผังเมืองใหเปนระเบียบในการกําหนดการใช ประโยชน

ที่ดินประเภทอาคารและที่อยูอาศัยใหมีศักยภาพในการจัดการบริการทางดานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน และมีการแสดงผังเมืองรวมทางดานการ 

คมนาคมในการขนสงจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแกไขปญหาในสภาวะ 

การจราจรในปจจุบัน ใหมีความสะดวกเพ่ิมมากขึ้น 
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 จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา โดยเขตเทศบาลเมืองพระประแดงตั้งอยู

ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ดังนั้นการติดตอคมนาคมทางน้ําจะอาศัย เรือขามฟาก และมีแพ

ขนานยนตสําหรับบรรทุกรถยนตขนสงสินคา หรือวัตถุดิบใหกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองฝง และ

ระบายสินคาทางดานอุตสาหกรรมไปยังตลาดภายในเขตจังหวัด สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร หรือ

จังหวัดอื่น ๆ เสนทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญไดแก 

 1) แมน้ําเจาพระยา เปนเสนทางติดตอกับกรุงเทพมหานครที่มีเรือเดินสมุทร จาก

ตางประเทศแลนผานเพื่อรับและขนสง ถายสินคาเขา - ออกที่ทาเรือกรุงเทพมหานคร หรือทาเรือ

คลองเตย โดยแมน้ําเจาพระยาจะไหลผานกรุงเทพมหานครออกปากแมน้ําเจาพระยาที่ จังหวัด

สมุทรปราการผานอําเภอพระประแดง อําเภอเมือง และอําเภอพระสมุทรเจดีย 

 2) คลองลัดหลวงอยูทางดานทิศตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาเลียบ แนวเขตเทศบาลไหล

ออกแมน้ําเจาพระยาทั้งดานทิศเหนือและทิศใตของคลองลัดหลวง โดยทางดานทิศ ใตไหลลงสูอาว

ไทยสวนทางดานทิศเหนือของคลองลัดหลวงสามารถเดินทางเขาสูกรุงเทพมหานครที่ ทาเรือสาธุ

ประดิษฐ  

 เทศบาลเมืองพระประแดง ตั้งอยูในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูริม

ฝง แมน้ําเจาพระยาตอนปลายสุดของแมน้ําเจาพระยาและเหนืออาวไทย ตั้งอยูภาคกลางของประเทศ

ไทย หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ 

ติดตอ กับเขตองคการบริหารสวนตําบลทรงคนอง ทิศใต ติดตอกับ แมน้ําเจาพระยา และเขตเทศบาล

เมืองลัดหลวง ทิศตะวันออก ติดตอกับ แมน้ําเจาพระยา และเขตเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ทิศ

ตะวันตก ติดตอกับ เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เทศบาลเมืองพระประแดงปกครองทองถิ่นรูปแบบ

นายกเทศมนตรี มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นที่ผานมาแบงเปน 3 เขตการเลือกตั้ง จํานวน 16 

หนวยเลือกตั้งเขตเลือกตั้ง ประชาชนไปใชสิทธิทั้งหมา 6,074 คน  
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ภาพที่ 2.4 แสดงแผนที่ตั้งของเทศบาลเมืองพระประแดง อําเภอประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

 การคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง ประชาชนสามารถสัญจรไป- มาได 

อยางสะดวกและรวดเร็วไดจํานวน 2 เสนทาง คือ ทางบกและทางน้ํา ทางบกในเขตเทศบาลฯ มีถนน

สายหลัก 6 สายที่ใชในการสัญจรไป-มา ของประชาชน ซึ่งนครเขื่อนขันธจะเชื่อมตอ ระหวางจังหวัด

สมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยผานถนนสุขสวัสดิ์ นอกจากนี้ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ ยัง

มีถนนที่เชื่อมตอกับจังหวัดใกลเคียงและกรุงเทพมหานคร มีถนนสายหลักๆตัดผานไป ยังจังหวัด

สมุทรปราการและใกลเคียงหลายสาย และยังมีถนนเชื่อมตอ ระหวางอําเภอตาง ๆ ในจังหวัด การใช

ยานพาหนะนอกจากจะใชรถยนต สวนตัว หรือพาหนะอื่น ๆ ในการเดินทางภายในจังหวัดแลว ยัง

สามารถใชบริการขององคการขนสง มวลชนกรุงเทพฯ และบริการรถโดยสารของเอกชนไดอีกดวย ซึ่ง

ทําใหการเดินทางเขามา กรุงเทพมหานครมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 การสัญจรทางน้ําจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู 2 ฝงแมน้ําเจาพระยา โดยเขตเทศบาล เมือง

พระประแดงตั้งอยูฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ดังนั้นการติดตอคมนาคมทางน้ําจะอาศัย เรือขาม

ฟาก และมีแพขนานยนตสําหรับบรรทุกรถยนตขนสงสินคา หรือวัตถุดิบใหกับโรงงาน อุตสาหกรรมทั้ง

สองฝง และระบายสินคาทางดานอุตสาหกรรมไปยังตลาดภายในเขตจังหวัด สมุทรปราการ 

กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น ๆ (เทศบาลเมืองพระแดง, 2561, หนา 23-30) 

 2.6.2 เทศบาลเมืองลัดหลวง  

 สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ตั้งอยูเลขที่ 14 หมูที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก 

อําเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ความรับผิด ชอบ รวมทั้งสิ้น 15.5 ตารางกิโลเมตร 

จํานวน 43 หมูบาน 2 ตําบล  เทศบาลเมืองลัดหลวง มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม มีพื้นที่บางสวนติด 
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แมน้ําเจาพระยา พิกัด ทางภูมิศาสตร ละติจูด 13º 37’ 47.8” N ลองจิจูด 100º 31’ มีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1 - 2 เมตร ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองลัดหลวง 

มีลักษณะ อากาศแบบรอนชื้น เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ฤดูฝนมีฝนมาก ฤดู

หนาวไมหนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 38.80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ํา สุด 19.30 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 29.56 องศาเซลเซียส 

 เทศบาลเมืองลัดหลวง ไดจัดตั้งขึ้นโดยยกฐานะจากสุขาภิบาล พระประแดง เปนเทศบาล 

ตําบลลัดหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาไดประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 111 ตอนที่ 10 ก. ลง

วันที่ 25 มีนาคม 2537 มีผล บังคับใชเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2537 ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกายก

ฐานะเทศบาล ตําบลลัดหลวง เปนเทศบาลเมืองลัดหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมือง 

ลัดหลวง พ.ศ.2545 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนที่ 93 ก. ลงวันที่ 20 กันยายน 

2545 มีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2545  

 อาณาเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง  หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูตรงแนวเสนแบงเขตระหวางจังหวัด

สมุทรปราการกับ กรุงเทพมหานครตรงจุดที่ แนวกึ่งกลางปากคลองบางพึ่ง บรรจบกับแมน้ํา

เจาพระยาฝงใต ดานเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เปนเสนเลียบริมแมน้ําเจาพระยาฝงใต ไปทางทิศ

ตะวันออก เฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี 2 ซึ่งตั้งอยูริมคลองลัดหลวง ฝงตะวันตก ตรงจุดที่คลองลัด หลวง ฝง

ตะวันตก บรรจบกับแมน้ําเจาพระยาฝงใต ดานตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เปนเสนเลียบคลองลัด

หลวง ฝงตะวันตก ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตและ ทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูริมคลอง

ลัดหลวงฝงใต ตรงจุดที่คลองลัด หลวง ฝงใตบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก จากหลักเขตที่ 3 

เปนเสนเลียบริมแมน้ําเจาพระยา ฝงตะวันตกไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตถึง หลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู

ตรงจุดกึ่งกลางคลองทาเกวียน บรรจบ กับแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก ดานใต จากหลักเขตที่ 4 เปน

เสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตอําเภอพระประแดงกับ อําเภอพระสมุทรเจดียไปทางทิศตะวันตกเฉียง

ใต ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศ ตะวันตก ถึงหลักเขตท่ี 5 ซึ่งตั้งอยูตรงจุดที่เสนแบงเขตอําเภอพระ

ประแดงกับอําเภอ พระสมุทรเจดีย บรรจบกับเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร

ดานตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เปนเสนเลียบตามแนวเสนแบงเขตจังหวัดสมุทรปราการ กับ 

กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 (เทศบาลลัดหลวง, 2561, หนา 11-13) 
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ภาพที่ 2.5  แผนอําเภอท้ังหมดในจังหวัดสมุทรปราการ แผนที่กําหนดเขต เทศบาลเมืองลัดหลวง 

อําเภอประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

 

 2.6.3 เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

 เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายไดรับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลสําโรงใตมาเปนเทศบาล

ตําบลสําโรงใต ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 2 ก ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2540 มี

ผล บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม 2540 ในป 2543 ไดรับการยกระดับเปนเทศบาลชั้น 2 ข และ
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ไดรับ การเปลี่ยนแปลงเปนเทศบาลขนาดใหญ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ไดเปลี่ยนแปลงฐานะ

เปน เทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 และเปลี่ยนชื่อเปนเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย เมื่อ

วันที่ 17 กันยายน 2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 กําหนดใหเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย เปน

เทศบาลประเภทพิเศษ  

 เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ตั้งอยูเลขที่ 222 ถนนปูเจาสมิงพราย หมูที่ 4 ตําบลสําโรงใต 

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่จํานวน 2550 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดตอกับ

เขต อบต. ทรงคนอง, อบต. บางกระสอบ, อบต. บางน้ําผึ้ง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ทิศใต ติดตอกับเขต อบต. บางโปรง อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เทศบาลเมืองพระประแดง  

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย มีจํานวน 5 ตําบล 62 ชุมชน 

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย เปนเทศบาลขนาดใหญ มีสภาเทศบาลทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติและ

ควบคุมฝายบริหาร ประกอบดวย สมาชิกที่มาจากการ เลือกตั้งของประชาชน จํานวน 18 คน มี

ผูบริหาร ทําหนาที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย ประกอบดวยนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจาก 

การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และนายกเทศมนตรีไดแตงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 

คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน และรองนายกเทศมนตรีอีก 2 คน และมีสวนสวน

ราชการประจําประกอบดวย 7 สวนคือ 1) สํานักปลัดเทศบาล มีฝายตาง ๆ เปนหนวยงานยอย ไดแก 

(1) ฝายอํานวยการ (2) ฝายปกครอง (3) ฝายทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน และ (4) 

ฝายสุดทายฝายบริหารงาน 2) กองวิชาการและแผนงาน มีฝายตาง ๆ เปนหนวยงานยอย ไดแก (1) 

ฝายแผนงานและงบประมาณ (2) ฝายบริหารงานทั่วไปและ (3) ฝายสุดทายฝายนิติการ 3) สํานักคลัง

มีฝายตาง ๆ เปนหนวยงานยอยแบงได 2 สวน 1 ฝาย ไดแก (1) สวนบริหารงานการคลัง มี 2 ฝาย 

(1.1) ฝายบริหารงานคลัง (1.2) ฝายพัสดุและทรัพยสิน (2) สวนพัฒนารายได มี 2 ฝาย (2.1) ฝาย

พัฒนารายได (2.2) ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (3) ฝายบริหารงานทั่วไป 4) สํานักชางมี

ฝายตาง ๆ เปนหนวยงานยอยไดแก (1) ฝายแบบแผนและกอสราง (2) ฝายการโยธา (3) ฝายชาง

สุขาภิบาล และ(4) งานธุรการ 5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีฝายตาง ๆ เปนหนวยงานยอย(1) 

ฝายบริหารงานสาธารณสุข (2) ฝายบริการสาธารณสุข (3) ฝายสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม (4) 

ฝายบริการการแพทย (5) งานบริหารทัว่ไป 6) กองการศึกษามีฝายตาง ๆ เปนหนวยงานยอย  
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ภาพที่ 2.6  แสดงโครงสรางสวนราชการเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

 

  สภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล ตรวจสอบภายใน 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผน สํานักชาง กองการศึกษา 

1. ฝายอํานวยการ 

2.ฝายปกครอง 

3. ฝายบริหารทั่วไป 

4. ฝายบริหารงานทะเบียน

และบัตร 

1. ฝายแผนงานและ

งบประมาณ 

2. ฝายบรหิารงานทั่วไป 

3. ฝายนิติการ 

1. ฝายแบบแผนและ

กอสราง 

2. ฝายการโยธา 

3. ฝายชางสุขาภบิาล 

4. งานธุรการ 

1. ฝายบรหิารการศึกษา 

2. ฝายสงเสรมิการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. ฝายแผนงานและ

โครงการ 

สํานักคลัง 

สวนบริหารงานคลัง 

1. ฝายบรหิารงานคลัง 

2. ฝายพัสดุและทรัพยสนิ 

สวนพัฒนารายได 

1. ฝายพัฒนารายได 

2. ฝายแผนที่ภาษี และ

ทะเบียนทรัพยสิน 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

1. ฝายบรหิารงาน

สาธารณสุข 

2. ฝายบรหิารสาธารณสุข 

3. ฝายสุขาภบิาลอนามยั

และสิ่งแวดลอม 

4. ฝายบริการการแพทย 

5. ฝายบรหิารงานทั่วไป 

กองสวัสดิการสังคม 

1. ฝายพัฒนาชุมชน 

2. ฝายสังคมสงเคราะห 

3. ฝายสงเสรมิและสวัสดิการ

สังคม 

4. งานธุรการ 
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(1) ฝายบริหารการศึกษา (2) ฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (3) ฝายแผนงานและ

โครงการ  7) ฝายสุดทายของขาราชการประจําเทศบาลคือ กองสวัสดิการสังคม มีฝายตาง ๆ เปน

หนวยงานยอย (1) ฝายพัฒนาชุมชน ประกอบดวย (2) ฝายสังคมสงเคราะห ประกอบดวย (3) ฝาย

สงเสริมและสวัสดิการสังคม  (4) งานธุรการ (เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย, 2560, หนา 7-31) 

 เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพรายเปนเทศบาลที่พัฒนามาจากสุขาภิบาลสําโรงใต เปนเทศบาลที่

มีขนาดใหญพิเศษ มีความเจริญดานเศรษฐกิจสูง มีประชากรอาศัยอยูในพื้นที่จํานวนมาก จึงทําใหเกิด

ปญหาการสัญจรติดขัด ปญหาโครงสรางพื้นฐาน ปญหาขยะและสิ่งแวดลอม ปญหาดานอาชญากรรม 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล ปญหาผูสูงอายุผูพิการ 

และผูปวยเอดส ปญหาพอแมวัยใส ปญหาคนจน ปญหาการคาขายบนทางเทา (เทศบาลเมืองปูเจา

สมิงพราย, 2560, หนา 11-17) 

 2.6.4 สภาพปญหาปญหาการปกครอง 

 เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ (2562, ออนไลน) ไดกลาวถึงสภาพปญหาของการปกครองดังนี ้

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 1) ปญหาทางเทามีจํานวนไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน ถนนของเทศบาล สวนใหญจะไม

มีทางเทา บางแหงมีถนนไมไดมาตรฐาน ประกอบกับบางแหงประชาชนไดวางสิ่งของบนทางเทาทําให

ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง  

 2) ปญหาการติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหแสงสวางยังไมทั่วถึง ตามถนนสายรองตามซอยตาง ๆ 

ยังมีไมเพียงพอและไฟฟาสาธารณะบางจุดดวงโคมยังไมไดมาตรฐาน ทําใหแสงสวางในเวลากลางคืนมี

ไมเพียงพอ จําเปนตองปรับปรุงทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและ

ใหความสะดวกแกผูสัญจรไปมาชวงเวลากลางคืน 

 3) ปญหาการจราจรและอุบัติภัย เนื่องจากในเขตเทศบาลมีประชาชนเขามาอยูอาศัยเปน

จํานวนมาก ประกอบกับมีการตั้งวางสินคาเขามาในถนนบางสาย และมีการจอดรถยนต ไมเปน

ระเบียบเรียบรอย ทําใหประสบปญหาการจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ชวงเวลาเรงดวนจะประสบปญหามาก ซึ่งถนนที่ประสบปญหาดังกลาวคือ ถนนสุขาภิบาล 1 

สุขาภิบาล 2 สุขาภิบาล 3 ตามลําดับ 

 4) ปญหาการระบายน้ําและน้ําทวมขัง เนื่องจากชุมชนหลายแหงยังมีทอระบายน้ําไม

เพียงพอ และบางแหงมีขนาดไมไดมาตรฐาน ทําใหไมสามารถระบายน้ําไดทัน โดยเฉพาะในชวงเวลา

ที่ฝนตกหนัก 

 เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย (2560, หนา 114) ไดกลาวถึงสภาพปญหาดังนี้ 

 ดานไฟทางสาธารณะการติดตั้งไฟฟาทางสาธารณะ มีแสงสวางไมเพียงพอ และขอบเขตยัง

ไมทั่วถึงตามความตองการของประชาชนทําใหเดินทางลําบากและอาจเปนจุดเสี่ยงที่จะทําใหเกิด
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อุบัติเหตุและการกออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ ไฟทางสาธารณะบางพื้นที่มีอายุการใชงานมานาน 

เกาชํารุดเสียหาย บางครั้งใชงานได บางครั้งใชงานไมได ติด ๆ ดับ ๆ ทําใหผูคนที่สัญจรเดินทางเกิด

ความเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุตามพื้นทางเทา บางจุดติดตั้งไฟทางสาธารณะดวยอุปกรณที่ไมได

มาตรฐาน แสงสองไมเพียงพอ 

 ดานความสะอาดขยะมูลฝอยในพื้นที่โรงเรียนนักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณ

โรงเรียนยังขาดความรูและจิตสํานักในการรักษาสิ่งแวดลอม พบขยะรอบบริเวณโรงเรียนทั้งขยะสดใน

โรงอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ไมมีการแยกประเภทขยะที่ชัดเจน จริงจัง เด็กนักเรียน ครู ภาร

โรง แมครัว ทิ้งขยะสดและขยะท่ีนํากลับมาใชไดรวมกัน ขยะบางประเภทใชเวลาในการยอยสลายนาน 

บางประเภทสงกลิ่นรบกวน มีแมลงตอม และสัตวเขาคุยถุงดําและถังที่วางไวในพื้นที่ สงผลตอสุขภาพ

เด็กและอาจปนเปอนเขาสูอาหารที่วางขายรอบ ๆ ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลปูเจา ปญหาการกําจัดขยะ

มูลฝอย ประชาชนยังไมแยกประเภทขยะ กระปองสารเคมีที่ใชแลวรวมกับขยะสด เศษพลาสติกชิ้น

เล็ก ๆ และการไมทิ้งขยะลงถัง เชน แกวน้ําพลาสติก ถุงลูกชิ้นที่มีไมเสียบ อาจทําใหเกิดอันตรายได 

ประชาชนมีการทิ้งขยะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเทศบาลขาดบุคคลกรในการเก็บขยะคนเก็บขยะไมเพียงใน

การเก็บขยะตอวัน รถขนขยะไมเพียงพอตอการใชงานและมีการชํารุดเสียหาย พื้นที่ในการกําจัดของ

เทศบาลนั้นมีไมเพียงพอตองเชาที่ของเอกชนซึ่งตองใชงบจํานวนมาก เทศบาลไมมีงบเพียงพอในการ

บริหารจัดการดานขยะ  

 ดานการปองกันสาธารณภัยเนื่องจากเทศบาลผูเจาสมิงพรายอยูติดกับแมน้ําเจาพระยามัก

เกิดปญหาน้ํากัดเซาะริมตลิ่งทําใหตลิ่งทรุดตัวหรือพื้นที่ริมฝงทะลม และน้ํามักจะทวมในชวงน้ําขึ้นใน

บริเวณพ้ืนที่ทีม่ีความสูงต่ํากวาระดับน้ํา และชวงเวลาฝนตกหนัก ในชวงฤดูฝนปญหาการน้ําทวมขังทํา

ใหเกิดการระบาดของยุงลายอันเปนบอเกิดของโรคไขเลือดออก ในปที่ผานพบวาโรงพยาบาลในพื้นที่

เทศบาลลัดหลวงรับคนไขมีอาการไขสูง ไขหวัด เมื่อตรวจโรคพบวาเด็กในชุมชนติดเชื้อไขเลือดออก 

ประชาชนยังละเลยปญหา ขาดการปองกันภัยใกลตัว การกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลายดวยตนเอง 

และวิธีสังเกตการติดเชื้อของบุตรหลาน ในสวนเจาหนาที่ที่ทํางานดานนี้ ยังไมมีการประชาสัมพันธให

ขอมูลความรูที่เพียงพอ การดําเนินการฉีดพนยาฆาแมลงยังขาดความตอเนื่อง ภัยพิบัติทางดาน

อุทกภัยเปนภัยที่ตองมีการกระทําอยางตอเนื่อง ทั้งยามปกติและไมปกติ เพราะพื้นที่ในเขตเทศบาล

เปรียบเปนเมืองหนาดานออกไปสูทะเล จึงตองมีความพรอมรับมือกับอุทกภัยที่เกิดจากคลื่นลมทะเล

หรือชวงมรสุม โดยตองมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องกับประชาชนใหมีความเตรียมพรอมรับมือ 

 เทศบาลลัดหลวง (2561, หนา 154) ไดกลาวถึงสภาพปญหาการปกครองดังนี ้

 ดานไฟทางสาธารณะการติดตั้งไฟฟาทางสาธารณะ มีแสงสวางนอย ไฟฟาไมทั่วถึงตาม

ความตองการของประชาชน เปนอีกจุดเสี่ยงหนึ่งที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุจากรถราที่ขับมาอยางรวดเร็ว

เนื่องจากไมเห็นผูคน ไฟทางสาธารณะมีการใชงานมานาน ชํารุด ไฟตามทางเสียหรือหมดอายุไมไดรับ
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การซอมแซม ทําใหประชาชนมีความเสียงอันตรายจากอุบัติเหตุและอาชญากรรม ปญหาดังกลาวพบ

ไดตามถนนสายรองตามซอยตาง ๆ เชน บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 62/2 หมูบานพัชราภรณ ตําบลบางพึ่ง 

บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยก 14 แยกเขาหมูบานสุขสบายตําบลบางครุ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 74 แยก

ซอยอุนใจ ตําบลบางจาก บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 66 ชวงปลายซอย หนาตลาดน้ําลัดหลวงตําบลบางครุ 

เปนตน 

 ดานความสะอาดขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองลัดหลวง พบวาบริเวณรอบที่ชุมชนมีขยะตาม

ทองถนนเปนประเภทถุงน้ําดื่ม ถุงพลาสติก เศษไม ตามบานเรือนมีการเก็บกวาดขยะมากองไวตามมุม

เสา ถังขยะลน ตนไมตามรั้วบานมีการตัดกิ่งกานมากองรวมกับขยะสดประเภทอาหาร มีมูลสุนัขตาม

ทางเดิน เมื่อฝนตกน้ําทวม เกิดการอุดตันตามทอ กลิ่นมูลสัตวกระจาย ทั้งยังพบวาประชาชนตามริม

คลอง มีการทิ้งเศษขยะลงในลําคลอง ซากสัตว หลอดพลาสติก สารเคมี คราบน้ํามัน เปนผลให

สภาพแวดลอมในพื้นที่ริมคลองไมนามอง น้ําเสีย มีกลิ่นเหม็น สัตวน้ําตาย บางจุดของคูคลองมี

ผักตบชวาหนาแนนยากตอการกําจัดอยางรวดเร็ว ยังไมมีการฟนฟูอยางจริงจังเนื่องจากขาด

งบประมาณและเปนพื้นที่กวาง แมจะมีหนวยงานเทศบาลในการทําน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพ (E.M.) 

แตยังไมมีการนําไปใชอยางกวางขวางและตอเนื่องประชาชนยังขาดความรู ความเอาใจใสตอ

สิ่งแวดลอม ในสวนโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการกําจัดขยะอุตสาหกรรมตามระบบเปนสวนมาก 

แตในบางแหงยังมีขยะจําพวกสารเคมีออกมานอกพื้นที่ รวมทั้งการเผาศพตามวัดดวยเชนกันเทศบาล

เมืองลัดหลวง ยังพบปญหาผูคาขายตามทางเทา ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงทอน้ํา กีดขวางทางสัญจรของ

ประชาชน ปงยางอาหารไมมีตัวดูดควัน ขยะมีกลิ่นเหม็นรบกวน บางรานคาในหองแถวสงเสียงเพลง

ดังรบกวนยานชุมชน ทําความเดือดรอนตอประชาชนใกลเคียง 

 ดานการปองกันสาธารณภัยเนื่องจากเทศบาลลัดหลวงอยูติดกับแมน้ําเจาพระยามักเกิด

ปญหาน้ํากัดเซาะริมตลิ่งทําใหตลิ่งทรุดตัวหรือพื้นที่ริมฝงทะลม และน้ํามักจะทวมในชวงน้ําขึ้นใน

บริเวณพ้ืนที่ทีม่ีความสูงต่ํากวาระดับน้ํา และชวงเวลาฝนตกหนัก ปญหาการระบาดของยุงลายอันเปน

บอเกิดของโรคไขเลือดออก ประชาชนยังขาดการปองกัน การกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลาย และวิธี

สังเกตการติดเชื้อของบุตรหลาน พบปญหาการระบาดของยุงลายอันเปนบอเกิดของโรคไขเลือดออก 

ในปที่ผานพบวาโรงพยาบาลในพื้นที่เทศบาลลัดหลวงรับคนไขมีอาการไขสูง ไขหวัด เมื่อตรวจโรค

พบวาเด็กในชุมชนติดเชื้อไขเลือดออก  ประชาชนยังละเลยปญหา ขาดการปองกันภัยใกลตัว การ

กําจัดแหลงเพาะพันธยุงลายดวยตนเอง และวิธีสังเกตการติดเชื้อของบุตรหลาน ในสวนเจาหนาที่ที่

ทํางานดานนี้ ยังไมมีการประชาสัมพันธใหขอมูลความรูที่เพียงพอ การดําเนินการฉีดพนยาฆาแมลงยัง

ขาดความตอเนื่อง ปญหาอุทกภัย เปนปญหาที่ตองมีการเตรียมความพรอมรับมือตลอดเวลาเนื่องจาก

พื้นที่ของเทศบาลติดปากแมน้ํา ปญหาฝนตกหนัก ฝนตกสะสม ลวนเปนปจจัยใหเกิดภัยน้ําทวมใน

พื้นที่ท้ังสิ้น การประชาสัมพันธวิธีรับมือตองทําทั้งในหนวยงานและประชาชนตลอดเวลา 
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 เทศบาลเมืองพระแดง (2561, หนา 100) ไดกลาวถึงสภาพปญหาการปกครองดังนี้  

 ดานไฟฟาทางสาธารณะปญหาการติดตั้งไฟฟาทางสาธารณะ มีแสงสวางไมเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน ไฟทางสาธารณะบางจุดชํารุดเสียหาย มีสายไฟหลนลงมาที่พื้น หากมี

กระแสไฟฟาลัดวงจรอาจทําใหประชาชนที่สัญจรไปมาเกิดอันตรายจากไฟฟาดูดถึงชีวิต ปญหา

ดังกลาวพบไดตามถนนสายรองตามซอยตาง ๆ เชน บริเวณใตสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม บริเวณ

ซอยลัดตะนง ตําบลทรงคนอง บริเวรจุดรับแจงเหตุ ที่ทําการตํารวจชุมชน เพชรหึงษ สถานีตํารวจภูธร

พระประแดง บริเวณชุมชนวัดโมกข วัดแค เปนตน 

 ดานความสะอาดปญหาดานการจัดการความสะอาด ในพื้นท่ีเขตโรงเรียน บริเวณที่พักขยะ

กองสุมทับถมกันและอยูใกลหองเรียน สงกลิ่นเหม็น ไมมีการคัดแยกเศษพลาสติก ใบไม แกวเทียนไข

ไมมีการนําไปรีไซเคิลใชในการขัดพื้น ครูขาดการทําแบบแผนการจัดการขยะชนิดตาง ๆ ทําให

นักเรียนขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกสาธารณะ ในเขตชุมชนตามซอยจะพบถังขยะตามโคน

เสาไฟฟาท่ีลนออกมา ประชาชนไมทิ้งขยะในถังแตวางไวรอบ ๆ ถังเมื่อเปดดูพบวาถังขยะไมเต็มแตฝา

ถังเปดยากและสกปรก เปนปญหาการขาดการสื่อสารระหวางผูเกี่ยวของ หนวยงานยังขาดการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ทําใหเกิดปญหาพอกพูน จนเปนการขาดจิตสํานึกดูแลสิ่งของ

อุปโภคสาธารณะที่ใชรวมกัน ในสวนของโรงงานอุตสาหกรรม พบการจัดการปญหาขยะใน

ระดับพื้นฐาน คือมีการแยกประเภทขยะสารเคมีและขยะทั่วไป แตในสวนขยะทั่วไป มีการปะปนของ

เศษพลาสติกขนาดเล็กจํานวนมากรวมอยูกับเศษอาหาร บริเวณรอบโรงงาน มีขวดน้ํา ดื่ม เหลา 

กระปองเบียรถูกทิ้งในพงหญาจํานวนมาก มาจากพนักงานขาดจิตสํานึกดูแลสิ่งแวดลอม ละเลยหนาที่ 

ทําผิดกฎของโรงงานที่หามดื่มแอลกอฮอล สงผลใหศักยภาพการทํางานลดลง ปญหาความสะอาดใน

ตลาดสดพบวาเปนพื้นที่อับมชีื้นทําใหเปนที่สะสมของเชื่อโรค 

 ดานปองกันสาธารณภัยปญหาดานสาธารณภัยที่พบในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระประแดง

พบความเสี่ยงทางดานอัคคีภัย ผูประกอบการตึกสูงยังไมมีการอบรมการหนีไฟอยางถูกตอง ไมมีบันได

หนีไฟ ถังดับเพลิงที่เพียงพอ ขาดการตรวจสอบสภาพและยังขาดความรูในการใชงาน  ปญหาดานสา

ธารณภัยที่พบในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองพระประแดงพบความเสี่ยงทางดานอัคคีภัยในตึกสูง 

ผูประกอบการตึกสูงยังไมมีการอบรมการหนีไฟอยางถูกตอง ไมมีบันไดหนีไฟ ถังดับเพลิงไมเพียงพอ 

ขาดการตรวจสอบสภาพและยังขาดความรูในการใชงาน ในอาคารสูงเชนตึกแถวยานชุมชนมีความ

แออัด หลายหองติดเหล็กดัด โดยในเดือน ม.ค. – มี.ค. พบเหตุไฟไหมติดตอกันหลายพื้นที่ สวนใหญ

เกิดจากการจุดพลุ จุดธูปเทียน เผากระดาษเงินทองในชวงเทศกาลปใหมและตรุษจีน และเหตุไฟฟา

ลัดวงจร ประชาชนขาดความระมัดระวังรอบคอบในการปองกันปญหา ดานภัยธรรมชาติ อุทกภัย เปน

ภัยที่ตองเตรียมความพรอมรับมือในทุกดานตลอดเวลาเนื่องจากภูมิศาสตรของพื้นที่อยูใกลแมน้ํา 

ทะเล การประชาสัมพันธแจงขาวสารเพื่อใหประชาชนมีความระมัดระวัง การเตรียมขนยายขาวของ
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สิ่งของ การอพยพออกนอกพื้นที่ โดยคํานึงถึงปญหาและติดตามขาวสารจากกรมอุตุและเทศบาลอยาง

ใกลชิด 

 เทศบาลนครเชียงใหม (2562, ออนไลน) กลาววา สภาพปญหาในพื้นความรับผิดชอบของ

เทศบาลนครเชียงใหมมีแสงสวางไมเพียงพอ รวมถึงปญหาไฟทางสาธารณะชํารุดเสียหาย เทศบาล

นครเชียงใหมมหีนาที่ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาทาง สะพาน งานสถานที่ และไฟฟาสาธารณะ 

การดูแล สภาพเรียบรอยซองสาธารณูปโภคดานการซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน การจัดใหมี/ดูแล 

บํารุงรักษาไฟฟา สาธารณะ ไฟจราจร เปนการจัดบริการสาธารณะอีกประเภทหนึ่งซองเทศบาลนคร

เชียงใหม เพื่อปองกัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประซาซน และนักทองเที่ยวในเซต

พื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งหนาที่ ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบซองสวนงาน “งานไฟฟาถนน” ซึ่งเปนสวน

งานหนึ่งซองสํานักการชาง ประกอบดวย ฝายสาธารณูปโภค และฝายวิศวกรรมจราจร โดยใช

งบประมาณเพื่อดําเนินการในปงบประมาณ 2554 และ 2555 เปนจํานวนเงิน 50,929,500 บาท และ 

48,303,400 บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ โครงสราง พื้นฐานในเซตพ้ืนที่รับผิดชอบซองเทศบาล 

 เทศบาลตําบลโนนแดง (2560, หนา 23) กลาววา ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ ชํารุด

และดับบอย ไฟฟาสาธารณะที่มีอยูไมเพียงพอกับความตองการ เนื่องจากพื้นที่กวางขวาง ชุมชนอยู

หางไกลกัน บางจุดดับบอยและชํารุด เนื่องจากในเขตเทศบาลมีถนนอยูหลายสาย คิดเปนระยะทาง

ประมาณ 35 กิโลเมตร และชุมชนอยูหางไกลกัน ปญหาการขาดแคลนไฟฟาสาธารณะจึงมีอยูทุก

หมูบาน และเทศบาลไมมีชางไฟฟาและเครื่องมือเครื่องใชที่จะดําเนินการซอมแซมดวยตนเองได และ

ตองเสียคาบํารุงรักษาซอมแซมอยูเสมอทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณจํานวนมาก 

 สํานักงานเขตมีนบุรี (2561, ไมปากฎหนา) กลาววา พื้นที่เขตมีนบุรี ประกอบดวย ที่พัก

อาศัย และเกษตรกรรม ประชาชนมีอาชีพรับจางทั่วไป คาขาย รับราชการ และเกษตรกร ปจจุบัน 

ถนน ตรอก ซอย สาธารณะ ยังขาดไฟฟาสองสวาง ทําใหการเดินทาสัญจรในเวลากลางคืนเปนไปดวย

ความลําบาก บางครั้งเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้นเพื่อสรางความปลอดภัยโนชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ สํานักงานเขตมีนบุรีจึงจําเปนตองติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพิ่มเติม และ

ซอมแซมไฟฟาดับชํารุด 

 โรงไฟฟาวังนอย (2559, ออนไลน) กลาววา ปจจุบันถนนบริเวณหนาวัดไพรฑูริยถนิมาราม 

ตําบลวังจุฬา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะเปนทางแยก และเปนถนนที่คนใน

ชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟาฯ ใชในการสัญจรไปมา รวมไปถึงเปนที่ตั้งของรานคาตาง ๆ มีแสงสวางไม

เพียงพอในตอนกลางคืน ซึ่งสรางความไมสะดวกตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคนในชุมชน นาย

พินิจ นิลกัณหะ ผูชวยผูอํานวยการโรงไฟฟาวังนอย ไดเล็งเห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคนในชุมชน 

และความยากลําบากในการดําเนินชีวิตที่ไมไดรับแสงสวางอยางเพียงพอ จึงมอบหมายใหแผนก

บํารุงรักษาไฟฟา กองบํารุงรักษาดําเนินการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
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 อบต.วังศาล (2562, ออนไลน) กลาววา เมื่ออบต.วังศาล พบปญหาดานไฟฟาสาธารณะ

เมื่ออบต.วังศาลจะการใหบริการไฟฟาสาธารณะแกประชาชนนั้นดวยความเต็มใจ เพราะถือเปน

ภารกิจ หนาที่สําคัญประการหนึ่งขององคองคการบริหารสวนตําบลวังศาล อําเภอวังศาล จังหวัด

เพชรบูรณ ซึ่งจะตองดูแลและใหบริการสาธารณูปโภคแกประชาชนใหไดอยางทั่วถึง บําบัดทุกขบํารุง

สุขใหแกประชาชน รวมทั้งการใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จึงตองมีไฟฟาแสงสวางบริการ

แกประชาชน หากเกิดปญหาไฟฟาสาธารณะดับ ไฟฟาสองสวางไมเพียงพอ รวมทั้งไมมีการติดตั้งให

ทั่วทุกตรอกซอย ผูใชถนนและทางเดินเทาในการสัญจรไปมาไดรับความเดือดรอน และเกิดความไม

ปลอดภัยในการใชเสนทางทําใหเกิดอันตรายตอผูใชรถใชถนนในเวลากลางคืน จึงเปนหนาที่ของ กอง

ชาง องคการบริหารสวนตําบลวังศาลในการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ซึ่งเจาหนาที่รับแจงเรื่องการ

ซอมแซมแกไขไฟฟาสวาง จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพและเปนมิตร มีการกําหนดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการรับแจงเรื่องการซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวางสาธารณะ กําหนดขั้นตอนใน

การแจงผลการซอมแซมแกไขไฟฟา ซึ่งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเรื่องการซอมแซมแกไขไฟฟา

แสงสวาง จะตองรวดเร็ว ฉับไว และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณเครื่องใชใหพอเพียง เชนโคมไฟ 

หลอดไฟ บันได รถยนตฯ ซึ่งการใหบริการนี้ เปนหัวใจสําคัญทําใหระบบไฟฟาสาธารณะ เปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในเขตพื้นที ่

 สุนันทา เพิ่มสกุล (2562, ไมปรากฎ) กลาววา ปญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยที่พบ ไดแก การทิ้งขยะไมเปนที่ซึ่งเกิด จากคนนอกพื้นที่ขาดจิตสํานึก ประชาชนบางสวน

ทิ้งขยะทุกอยางลงในถังขยะเดียวกันโดยไมมีการคัด แยก นอกจากนี้ยังพบวา พนักงานมีไมเพียงพอ 

และรถขนขยะมีขนาดใหญทําใหเชาไปในซอยเล็กไม สะดวก 

 กัณฑรัต นวลมา (2562, ไมปรากฎ) กลาววา ปญหาของระบบการบริหารจัดการขยะของ

เทศบาลตําบลโนนคอม เทศบาลดําเนินการ เนื่องจากเทศบาลไมมีความพรอมในการบริหารจัดการ

ขยะเองจึงใชวิธีการโดยการจางเหมาใหบุคคลภายนอกดําเนินการจัดเก็บขยะ และผูจางเหมาไดนํา

ขยะไปทิ้งบริเวณที่สาธารณะประโยชนโนนประดู เปนจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลโนน

คอมที่ยังไม ถูกหลักสุขาภิบาล และมีประชาชนบางหลังคาเรือนไมใชบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจาก

เทศบาล โดยนําขยะไปกําจัดเองโดย นําไปทิ้งในบริเวณที่สาธารณะและนําขยะไปเผาทําลายเอง 

เนื่องจากไมตองการเสียคาใชจายในการรับบริการจัดเก็บขยะ สวนวิธีการกําจัดขยะในบริเวณบอกําจัด

ขยะขาดการบริหารจัดการที่ดีทําใหเกิดปญหาขยะตกดาง และไมมีการ ดูแลฝงกลบใหถูกหลัก

สุขาภิบาล ดานการเก็บรวบรวมมูลฝอยจุดรวบรวมขยะมูลฝอย และถังรองรับขยะมูลฝอยมีถังขยะไม

เพียงพอสําหรับใหประชาชนคัดแยกขยะเนื่องจากมีถังใบเดียวสําหรับใหบริการประชาชน ประชาชน

สวน ใหญตองการใหเทศบาลเพิ่มถังที่สามารถคัดแยกขยะเปยกกับขยะแหงได และมีถังขยะที่ชํารุด

เสียหายจํานวนมากซึ่งเกิดจากการเก็บขนขยะเนื่องจากพนักงานเก็บขนขยะโยนถังขยะที่เปนพลาสติก 
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ดานการขนสงขยะ มูลฝอย และขยะตกคาง พบขยะตกเรี่ยราดบนถนนที่เก็บขนไปกําจัดเนื่องจากรถที่

ใชเก็บขนขยะเปนรถบรรทุกที่ คัดแปลงมาสําหรับเก็บขนขยะ ดานการณรงคสรางจิตสํานึกในการ

กําจัดมูลฝอยพบวาเทศบาลยังไมมีการรณรงค สงเสริมสรางจิตสํานึกอยางจริงจัง 

 เทศบาลนครปากเกร็ด (2562, ออนไลน) กลาววา เทศบาลนครปากเกร็ดพบปญหาขยะ

ตกคาง บริเวณซอยยอยในชุมชนและที่สาธารณะซ่ึงปจจุบันมีจํานวนมาก เนื่องจากเทศบาลฯ ประสบ

ปญหาพนักงานเก็บขยะและรถขยะไมเพียงพอ รวมทั้ง ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ 

เทศบาลฯ จะเรงแกไขปญหาดังกลาวและจะปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 MGR Online (2557, ออนไลน) กลาววา เทศบาลเมืองศรีราชาพบปญหาขยะลนเมือง จน

ไดรับการรองเรียนจากชาวบานในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา วาไดรับความเดือดรอนจากกลิ่นเหม็น 

และขยะลนถังทั่วเมืองศรีราชา เกรงวาจะทําใหภาพลักษณ และทัศนียภาพของเมืองศรีราชา ซึ่งเปน

เมืองทองเที่ยว และเปนเมืองที่พักอาศัยของชาวไทย และชาวญี่ปุนที่มาทํางานในภาคตะวันออกเปน

จํานวนมากเสียไป ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.

ชลบุรี กลาววา ในชวงที่ผานมา เปนวันหยุดยาวพนักงานหยุดติดตอกันหลายวัน รวมทั้งนักทองเที่ยว

เขามาทองเที่ยว และพักผอนจํานวนมาก ทําใหจํานวนขยะเพิ่มขึ้นตามมาดวย ประกอบกับฝนที่ตกลง

มาอยางหนักติดตอหลายวัน ทําใหน้ําฝนไหลเขาไปในถังขยะลนออกมาสงกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบาน

ขณะนี้ไดสงเจาหนาที่เรงจัดเก็บขยะ และทําความสะอาดจุดทิ้งขยะทุก ๆ จุดแลวอยางเต็มที่เพื่อไมให

สงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ และนักทองเที่ยวที่ผานไปมา เพื่อคลี่คลายปญหาไดในระดับหนึ่ง

นางปานจิตต กลาวตอวา ขณะนี้ขยะในเมืองศรีราชา มีประมาณ 40 ตันตอวัน ทางเทศบาลเมืองศรี

ราชา เหลือรถที่ใชไดอยูเพียงคันเดียว สวนที่เหลืออยูในระหวางการซอมบํารุง ซึ่งขณะนี้ทางคณะ

ผูบริหารเทศบาลเมืองศรีราชา ไดวางแผนการแกปญหาในระยะยาวดวยการจัดซื้อรถขยะเพิ่มขึ้นอีก 2 

คัน โดยอยูระหวางการจัดซื้อ และสงมอบ ซึ่งถือวาเปนเรื่องเรงดวน จึงเรงการสงมอบรถขยะใหเร็วขึ้น

กวาเดิม รวมทั้งยังประกาศรับสมัครเจาหนาที่เก็บขยะเพ่ิมแลว แตยังไมมีคนมาสมัคร 

 ปญหาและสาเหตุทั่วไปของการเกิดน้ําทวม (2552, ออนไลน) กลาววา เมื่อพิจารณาใน

เรื่องการเกิดน้ําทวมนั้นอาจพิจารณาปจจัย 2 ประเด็น คือ พิจารณาปญหาหรือสิ่งที่เปนตนเหตุทําให

เกิดน้ําทวม และพิจารณาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวมพิจารณาปญหาหรือสิ่งที่เปนตนเหตุ

ทําใหเกิดน้ําทวม แบงได 3 กรณี คือ จากน้ําฟา น้ําจากแหลงเก็บกักน้ํา และน้ําทะเลหนุน สวนการ

พิจารณาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวม เชน การสรางถนน การวางผังเมืองไมเหมาะสม 

สรางเปนแหลงชุมชน แหลงอุตสาหกรรม ฯลฯ ขวางทางน้ําไหลหรือพื้นที่ระบายน้ําตามธรรมชาติ 

แลวไมสรางอาคารระบายน้ํา เชน ทอระบายน้ํา คูหรือคลองระบายน้ํา ที่เหมาะสมเพียงพอกับการ

ระบายน้ํา แผนดินทรุด หรือหนาดินถูกกัดเซาะชะลาง ทําใหพ้ืนที่ยิ่งต่ําลงไปกวาเดิม ทําใหเกิดน้ําทวม

ขังมากและนานขึ้น เพราะการระบายน้ําออกไปจากพื้นที่ไมสะดวกเหมือนแตกอน 



63 

 กลุมนักศึกษาสาขาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตร (2562, ออนไลน) สาเหตุสําคัญที่

ทําใหเกิดน้ําทวม สวนใหญขึ้นอยูกับสภาพทองที่และ ความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ แตในบาง

ทองที่ การกระทําของมนุษยก็มี สวนสําคัญในการทําใหภาวการกิดอุทกภัยนั้นและมีความรุนแรงเพิ่ม

มากขึ้นดวย สาเหตุสําคัญทําใหเกิดน้ําทวมนั้นเนื่องจากฝนตกหนัก มีลักษณะและสวนประกอบของ

พื้นที่ลุมน้ําเปนรูปรางของพื้นที่ลุมน้ํา และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุมน้ํา รวมทั้งชนิดของดินและ

พืชที่ขึ้นปกคลุมพื้นดินมีสภาพเสื่อมโทรม มีน้ําทะเลหนุน และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาวะ

แวดลอม การขยายตัวของเขตชุมชนและการทําลายระบบระบายน้ําที่มีอยูตามธรรมชาติและแผนดิน

ทรุด 

 โกวิทย พวงงาม (2562, ออนไลน) สภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (อปท.) จากการศึกษาที่ผานมาพบวาเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้ 

 สาเหตุที่ 1 สภาพปญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.เกิดจากปญหาดานงบประมาณ การ

ทําบัญชี การจัดซื้อจัดจางและการเงินการคลัง เพราะมีชองวางการบริหารดานการคลัง โดยเฉพาะ

การจัดซื้อจัดจาง สาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไมปฏิบัติหรือไมทําตามระเบียบฯ และอางวาไม

ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการจัดทําและไมจัดทําโดยในสวนที่ อปท. ไมจัดทําซึ่งกอใหเกิดการทุจริต 

ดังเชน (1) ไมทําทะเบียนยืมเงิน (2) ไมทําบัญชีคุมรายรับ (3) ไมมีการทําหลักฐานในการเบิกจายพัสดุ 

(4) ไมมีการทําการลงบัญชีรายรับรายจาย (5) ไมมีการทํารายงานแสดงรายรับรายจายและงบทดลอง

เปนรายเดือน (6) การจัดทํางบแสดงสถานะทางการเงินและรายงานทางการเงินตาง ๆ (7) จัดทําการ

บันทึกขอตกลงการจางเพื่อกําหนดระยะเวลาใหผูรับจางตองรับผิดชอบความชํารุดบกพรองของงานที่

จาง (8) ไมจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน (9) ไมมีการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจรับพัสดุ (10) ไมจัด

ใหมีการแตงตั้งผูแทนชุมชน หรือผูแทนประชาคม 

 สาเหตุที่ 2 สภาพปญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากตัวบุคคล โดยผูบริหาร

ทองถิ่นและพนักงานทองถิ่นบางสวนไดใชตําแหนงของตนแสวงหาประโยชน เชน การเก็บรายไดแลว

ไมสงคลัง หรือมีการแกไขหลักฐานการเงิน การจายเงินโดยไมมีหลักฐานการเรียกเงินตอบแทนแลกกับ

ตําแหนงที่สอบบรรจุ การโยกยาย การแตงตั้งการเลื่อนตําแหนง นอกจากนี้บุคลากรในทองถิ่นทั้ง

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน มีญาติหรือพวกพองเปนผูรับเหมา เพื่อเอื้อประโยชนใหกับตนเอง

และกลุมเครือญาต ิ

 สาเหตุที่ 3 สภาพปญหาการทุจริตใน อปท. เกิดจากขาดการประชาสัมพันธซึ่งหมายถึงการ

ขาดการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือการใชชองทางชี้แจงขอมูลที่เกี่ยวกับกิจการในการบริหารงานของ

อปท. โดย อปท. ตองมีวิธีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับรู ทั้งศูนยขอมูลขาวสารศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกข พบวาศูนยขอมูลขาวสารของ อปท.ไมคอยเปนระบบระเบียบและไมเปนปจจุบัน 

โดยบางสวนยังขาดการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณใหมีความพรอมในการใหบริการ 
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 สาเหตุที่ 4 สภาพปญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดการขาดความรูความเขาใจและ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม โดยมีบาง อปท. ที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานทองถิ่นที่บรรจุเขารับราชการโดยมี

วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปวช.ขึ้นไปและผานการนิเทศงานมานอยหรือไมมีความรูเฉพาะดานดีพอ 

ตลอดจน สวนหนึ่งผูบริหารทองถิ่นและพนักงาน ทองถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชนโดยอาศัย

ชองโหวของกฎหมายแสดงใหเห็นถึงการไมมีคุณธรรม จริยธรรม 

 สาเหตุที่ 5 สภาพปญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากชองวางของระเบียบและ

กฎหมายซึ่งเกิดจากชองวางกฎหมายระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่ยังไมมีความชัดเจนและมีความรัดกุม

เพียงพอ อีกทั้งโครงสรางของ อปท.ที่ใหผูบริหารทองถิ่นมีความเขมแข็งโดยไมกําหนดวาระ (สมัย) 

การดํารงตําแหนง รวมทั้งกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนทีมเดียวกับผูบริหาร อปท. ทั้งหมดจะเปน

ชองทางใหทุจริตได เพราะขาดระบบถวงดุลที่มีประสิทธิภาพ 

 สาเหตุที่ 6 สภาพปญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ จากการศึกษาพบวา ผูตรวจสอบ อปท. ที่เปนสตง. 

เพียงหนวยงานเดียวมีกําลังคนไมเพียงพอไมสามารถลงไปตรวจไดทุกพื้นที่ ในสวนของสํานักงาน 

ป.ป.ช. ก็มีลักษณะ เชนเดียวกัน สวนฝายสภาทองถิ่นโดยสวนใหญกลายเปนกลุมเดียวกับผูบริหาร

ทองถิ่นจึงทําใหสมาชิกสภาทองถิ่นทําใหเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบผูบริหารทองถิ่นไดนอย 

 สาเหตุที่ 7 สภาพปญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากอํานาจบารมี อิทธิพล

ทองถิ่นจากการศึกษา พบวา ใน อปท. บางแหง ยังมีอิทธิพลหรืออํานาจที่สงผลใหเกิดการทุจริตได 

โดยเฉพาะอิทธิพลและอํานาจของฝายการเมืองที่ครอบงําหรือสามารถใหคุณใหโทษตอเจาหนาที่หรือ

ขาราชการทองถิ่นตลอดจนการใชอิทธิพลขมขูหรือกีดกันผูเสนอราคารายอื่น ๆ การบีบบังคับใหมีสวน

เกี่ยวของตรวจรับงานโครงการตาง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในทองถิ่นไมกลาที่จะใหการเปน

พยานเพื่อเอาผิดกับผูทุจริตและสวนหนึ่งกับวัฒนธรรมที่ฝงรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เชน 

ความเกรงกลัวอิทธิพล การนับถือผูมีบารมี การสํานึกบุญคุณของผูมีพระคุณสิ่งเหลานี้ทําใหผูบริหาร

ทองถิ่นใชอํานาจหนาที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน 

 นอกจากนี้ปญหาสวนหนึ่งของการทุจริตคอรรัปชันในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก 

ความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวางนักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นกลุมผลประโยชนและ

นักการเมืองระดับทองถิ่นกับขาราชการ กลุมบุคคลเหลานี้ยังมีความเขมแข็งมากกวาพลังในการ

ตรวจสอบของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ดังนั้นสิ่งที่ตองสงเสริมก็คือ การทําใหภาค

ประชาชนมีความเขมแข็งเพื่อคานอํานาจอิทธิพลเพื่อเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชันได 

 สมคิด เลิศไพฑูรย (2562, ไมปรากฏหนา) กลาววา ปญหาอุปสรรคในสวนที่เกี่ยวของกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปน 5 เรื่องหลัก ๆ ไดแก ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานโครงสราง
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องคกร ปญหาดานผูบริหาร ปญหาดานเทคโนโลยี และปญหาที่เกี่ยวของกับประชาชน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  

 1) ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานบุคลากรเปนปญหาที่สําคัญที่สุดสําหรับ การดูแลภารกิจ

ที่ไดรับการถายโอนหรือที่ขอรับการโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง นับตั้งแตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นขนาดเล็ก เชน เทศบาลตําบล จนกระทั่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ เชนเทศบาล

นคร ทั้งนี้ปญหาดานบุคลากรจําแนกออกเปนปญหาดานตาง ๆ ตอไปนี้ 

  1.ปญหาดานจํานวนบุคลากรที่ไมเพียงพอ เนื่องจากหนวยงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่ ดูแลดานผังเมืองอยูภายใตหนวยงานหลักคือสํานักการชาง หรือกองชาง ดังนั้นจํานวน

บุคลากรที่ดูแลงานดานผังเมืองจึงมีจํากัด โดยเฉพาะในสวนของเทศบาลตําบลไมมีบุคลากรที่ดูแลงาน

ดานผังเมืองโดยตรง สวนใหญใชวิธีมอบหมายงานใหกับบุคลากรกองชางคนใดคนหนึ่งหรือแมแต

บุคลากรทั้งหมดของกองชางเองก็มีจํานวนจํากัด เชน เทศบาลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลกมีบุคลากร

กองชางเพียง 2 คน 

  2. ปญหาดานการเปลี่ยนแปลงบุคลากร คุณลักษณะประการหนึ่งของบุคลากรกองชาง

ไดแก มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรอยูตลอดเวลาในลักษณะของการโอนยาย สงผลใหเกิดปญหาการขาด

ความตอเนื่องในการดําเนินงาน การรับผิดชอบงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่เคยผานการอบรมจากกรม

โยธาธิการและผังเมือง บุคลากรที่อยูในชวงของการถายโอน ซึ่งปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบ

ทางออมตอความสําเร็จในการฝกอบรม 

  3. ปญหาดานความรูดานผังเมือง เปนปญหาที่มีความสําคัญมากที่สุด แมวาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นบางแหงจะ มีบุคลากรที่ทําหนาที่โดยตรงดานผังเมืองแตบุคลากรสวนใหญเปน

บุคลากรที่มีไมมีความรูดานผังเมือง เนื่องจากสวนใหญเปนชาง หรือจบทางดานวิศวะสงผลใหมีความรู

ความเขาใจดานผังเมืองนอยท้ังความรูในเรื่องของการประเมินผลผัง การจัดทําปรับปรุงผัง การจัดจาง

ที่ปรึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับผังเมือง หรือกฎหมายอื่น ๆ 

 2) ปญหาดานโครงสรางองคกร ปญหาดานโครงสรางองคกรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ไดกอใหเกิดขอจํากัดในการดําเนินงานในดานการดูแลผังเมืองที่ไดรับการถายโอนจากกรม

โยธาธิการและผังเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ เปน

การจัดสรรตามหนวยงาน อยางไรก็ตามสามารถสรุปปญหาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องที่

เกี่ยวของกับโครงสรางองคกรไดดังตอไปนี้ 

  1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีโครงสรางที่เกี่ยวของกับงานดานผังเมือง สงผลให

งานดานผังเมืองเปนงานฝาก ไมสามารถที่จะมีบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานผังเมือง เนื่องจากมี

ปญหาในการกําหนดอัตรากําลัง การดูแลดานผังเมืองจึงเปนไปในลักษณะของการดําเนินงานในเชิง

ของการตั้งรับมากกวาเชิงรุก 
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  2. มีโครงสรางที่เกี่ยวของกับงานดานผังเมือง แตไมไดดําเนินงานดานผังเมืองโดยตรง 

โดยสวนใหญองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสรางองคกรที่งานดานผังเมืองเปนงาน งานหนึ่ง 

ภายใตโครงสรางของสํานักงานชางหรือกองชาง อยางไรก็ตามพบวาบางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงสรางเหลานั้นไมมีบุคลากรที่ดูแลงานดานผังเมืองโดยตรง 

  3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทราบบทบาทหนาที่ของหนวยงานดานผังเมือง สงผล

ใหไมมีการตั้งกองหรือฝายที่ดูแลงานดานผังเมืองโดยตรง เพราะไมทราบวาเมื่อตั้งกอง/ฝายขึ้นมาแลว

จะมีหนาที่ใด เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมองวา การดําเนินงานดานผังเมืองเปนเพียงการ

ประเมินผลผัง การจัดทํา/ปรับปรุงผัง ซึ่งโดยปกติองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชวิธีวาจางที่ปรึกษา

หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง 

  4. หนวยงานที่ดูแลงานดานผังเมืองอยูภายใตสังกัดสํานัก/กองชาง สงผลใหเกิดขอจํากัด

ในเรื่องของอํานาจหนาที่ การสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน ตําแหนงงบประมาณโครงการกิจกรรม

ฯลฯ ประกอบกับความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ของงานดานผังเมือง จึงทําใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นสวนใหญไมมีแนวคิดที่จะตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดานผังเมืองโดยเฉพาะยกเวน องคการ

บริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลเมืองเกาะสมุย 

 3) ปญหาดานผูบริหาร ปญหาดานผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุนทรัพยา

กรตาง ๆ โดยเฉพาะคนและงบประมาณ ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา ผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญ

กับผังเมืองโดยจะเห็นไดจากการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําผังหรือปรับปรุงผัง อยางไรก็ตาม

แมวาผูบริหารจะเห็นความสําคัญ แตมีปญหาในเรื่องอื่น ๆ คือ 

  1.ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทัศนะวา ผังเมืองเปนเรื่องของการรอนสิทธิ

ประชาชน ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลเปนหนวยงานทองถิ่นที่มีหนาที่

บริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารถูกคัดเลือกมาจากประชาชน ดังนั้นผูบริหารจึงมักไมตองการที่จะ

กอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน ซึ่งจะสงผลกระทบตอฐานเสียง ดวยเหตุนี้องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นหลายแหงจึงเห็นวา การดําเนินงานดานผังเมืองจึงยังคงควรที่จะอยูกับกรมโยธาธิการและผัง

เมืองมากกวาอยูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการตามผัง ตองมีการเวนคืนที่ดิน ซึ่งจะกอใหเกิดปญหากับประชาชน ดังนั้นองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไมตองการใหเกิดปญหาดังกลาว 

  2. ผังเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่มากกวาหนึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น มักเกิดปญหา

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมไดเปนเจาภาพหลักไมเขามามีสวนรวมหรือไมสนับสนุน

งบประมาณตามที่กําหนดไว สงผลใหเกิดปญหาในการจัดทําผังเมือง เชน ในกรณีของผังเมืองรวม

ชุมชนสงขลาที่ตองอาศัยองคการบริหารสวนจังหวัดเขามาเปนตัวกลางในการจัดทําผัง  
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  3. ผูบริหารมองไมเห็นความสําคัญของผังเมืองหรือใหความสําคัญนอยกวาภารกิจอื่น ๆ 

เนื่องจากภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีมากมาย โดยเฉพาะภารกิจในการใหบริการ

ประชาชน ดังนั้นหากผูบริหารมองวาผังเมืองเปนงานที่กอใหเกิดการลิดรอนสิทธิของประชาชน งาน

ดานผังเมืองจึงถูกจัดอยูในอันดับสุดทายของงานอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปงบประมาณ 2553 ซึ่ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นถูกตัดงบประมาณลงยิ่งสงผลใหเกิดปญหาตอการดูแลงานดานผังเมืองที่

กรมโยธาธิการและผังเมืองถายโอนมา 

  4. ผูบริหารมองวาผังเมืองเปนเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเปนเมืองต่ํา โดย

มองไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีผังเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช

พระราชบัญญัติควบคุมเปนเครื่องมือในการดําเนินงานอยูแลว 

  5. ผูบริหารบางสวนใชผังเมืองเปนเครื่องมือในการหาประโยชนใหกับตัวเอง โดย

พยายามกําหนดสีการใชประโยชนที่ดินที่สอดคลองกับผลประโยชนตัวเอง 

 4) ปญหาดานเทคโนโลยี ซึ่งนาที่จะเปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการรับโอนภารกิจดานงานผังเมืองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง แตเนื่องจากโดยสวน

ใหญองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทําการจัดทําผังหรือปรับปรุงผังใชวิธีการจัดจางที่ปรึกษา ดังนั้นใน

ปจจุบันปญหาดานเทคโนโลยีไมวาจะเปนความรู หรือเครื่องมือจึงมีนอย อยางไรก็ตามหากคาดหวังให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะประเมินผลผัง ปรับปรุงผังหรือการดําเนินงานดานอื่น ๆ 

ปญหาดานเทคโนโลยีก็ถือวาเปนปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 5) ปญหาที่เกี่ยวของกับประชาชน ประชาชนเปนสวนหนึ่งของปญหาในการรับโอนภารกิจ

ดานผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในชวงของการจัดทําหรือปรับปรุงผังเมือง และในชวง

ที่มีการประกาศใชผังเมืองแลว เพราะหากประชาชนไมเขาใจในความสําคัญของผังเมือง จะกอใหเกิด

ความรูสึกวาถูกลิดรอนสิทธิเหมือนกับทัศนะของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้หาก

มีประชาชนที่มองเห็นผังเมืองเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน ก็อาจกอใหเกิดปญหาได ดังนั้น

ปญหาสําคัญที่พบในสวนของประชาชนคือ ประชาชนขาดความรูซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหาตาง ๆ 

ตามมาคือ 

  1. ประชาชนมองวาผังเมืองเปนเรื่องไกลตัว โดยเขาใจวาการจัดทําผังเมือง การ

ประกาศใชผังเมือง การควบคุมใหเปนไปตามผังไมเกี่ยวของกับกับตน โดยเฉพาะในชวงของ

กระบวนการจัดทําผังเมือง อยางไรก็ตามประชาชนจะรูสึกวาเกี่ยวของกับตนมากขึ้นเมื่อผังประกาศใช

และตนไมสามารถใชที่ดินไดตามความตองการ 

  2. ประชาชนไมเห็นความสําคัญของผังเมืองวาจะสามารถชวยใหการใชที่ดินเปนไปอยาง

มีระบบ โดยประชาชนสวนใหญมักเห็นความสําคัญเฉพาะในเรื่องที่กระทบกับตนโดยตรงเทานั้น สวน

ประโยชนของผังเมืองในการควบคุมการใชที่ดินที่เกิดขึ้นในอนาคตเปนเรื่องที่ประชาชนสวนใหญไม



68 

สนใจ ยกเวนบางพื้นที่ เชน พื้นที่มาบตาพุดที่เห็นผลชัดเจนจากการใชที่ดินที่ไมถูกตอง หรือในกรณี

ของพื้นที่ที่มีโบราณสถานหรือศาสนสถานสําคัญเชน พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัดพระธาตุ 

จังหวัดนครนครศรีธรรมราช ที่ประชาชนเห็นความสําคัญของผังเมืองวาจะชวยในการรักษาให

โบราณสถานหรือศาสนาสถานเหลานั้นไมถูกรบกวนจากการใชที่ดิน 

  3. ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําผังเมืองนอย แมวากฎหมายจะ

กําหนดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําผังเมือง แตเนื่องจากประชาชนขาดความรู และมอง

วาผังเมืองเปนเรื่องไกลตัวจึงเขามามีสวนรวมนอย หรือเขามามีสวนรวมเพราะถูกเกณฑ เขามารวมแต

ไมไดแสดงความคิดเห็นเนื่องจากไมมีความรู 

  4. ประชาชนบางสวนมองวาผังเมืองเปนเรื่องของการรอนสิทธิ ผังเมืองเปนตัวควบคุม

ใหตนเองไมสามารถใชที่ดินไดตามความตองการ 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

 พระศักดิ์นรินทร สมจิตฺโต (2561, หนา 8) ไดศึกษาการใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในการศึกษาพบวา บุคลากร

องคการในองคการ มีการนําอิทธิบาท 4 มาใชในการปฏิบัติงานไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

ฉันทะคือความรักในสิ่งที่ตนทํา วิริยะคือความเพียรในการปฏิบัติงาน จิตตะคือความเอาใจฝกใฝในการ

ปฏิบัติงาน วิมังสาคือความไตรตรองในการปฏิบัติงาน บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลให

ความสําคัญดานจิตตะคือความเอาใจฝกใฝในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก แตก็มีวิริยะคือความเพียร

ในการปฏิบัติงานนอยมาก กลาวโดยสรุปบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแหงนี้ มคีวามเอาใจฝกใฝ

ในการปฏิบัติงาน แตอาจขาดแรงจูงใจในการทํางานจึงทําใหพนักงานในองคการแหงนี้ ขาดความ

เพียรในการปฏิบัติงาน 

 พระพิชัย สุรกฺโข (2559, หนา 4) ไดศึกษาการบริหารจัดการบุคลากรตามหลักอิทธิบาท 4 

ของโรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูบริหารไดบริหาร

จัดการบุคคลโดยใช อิทธิบาท 4 ในการบริหารบุคคล ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาฉันทะหมายถึง

ความพอใจในการทํางานของตนเองใหถูกตองตามกฎระเบียบ วิริยะหมายถึงความเพียร ความ

พยายามที่จะกระทําการงานอยางตอเนื่อง จิตตะหมายถึงความคิดการไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจาก

ความรูสึกของตัวเอง วิมังสาหมายถึงความไตรตรองใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล

และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้นมีการวางแผนวัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน ผูบริหาร

ใหความสําคัญดานฉันทะฉันทะคือความพอใจในการทํางานของตนเองใหถูกตองตามกฎระเบียบ แต

ยังขาดดานวิมังสาคือความไตรตรองใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอ
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ยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้นมีการวางแผนวัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง อาจเพราะมีเวลา จํากัดในการ

ปฏิบัติงาน และไมเขาใจในสิ่งที่ตนเองทํา ขาดโอกาสในการศึกษาดูงานจึงทําใหผลวิจัยเชิงปริมาณดาน

วิมังสามีคาในการวิจัยนอยท่ีสุด 

 พระมหาวันเพ็ญ สารโท (2560, หนา 5) ไดศึกษาการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการ

ปกครองบริหารงานของ กํานันผูใหญบาน อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู กํานันผูใหญบานใน

อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู มีการนําอิทธิบาท 4 ไปใชในการปกครองและการบริหารงาน 

กํานันผูใหญบานใหความสําคัญอยางมากกับการนําอิทธิบาท 4 มาใชใชในการปกครองและการ

บริหารงาน ในทองถิ่นตนเอง กํานันผูใหญบานใหความสําคัญกับหลักฉันทะมากที่สุดในการทํางาน 

เนื่องจากวาหากมีความรักในสิ่งที่ตนทําแลวจะเปนแรงผลักดันใหคุณธรรมขออ่ืน ๆ ตามมา และกํานัน

ผูใหญบานใหความเห็นวาควรนําหลักอิทธิบาทมาใชในการสรางนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  

 พระครูจันทกิจโสภณ จนํทวํโส (2561, หนา 10) ไดศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดนิยาม อิทธิ

บาทดังนี้ 1) ฉันทะ ความรัก และความพอใจในสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความพอใจ ดวย

ความรักในสิ่งนั้น ทําสิ่งนั้นดวยความเต็มใจ ไมเบื่อหนายในกิจที่ทํา 2) วิริยะความเพียรในการกระทํา

สิ่งนั้น ๆ คือเมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความขยันหมั่นเพียรดวยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะไม

ทอดทิ้งกิจที่ทํานั้น (การแข็งใจ ) 3) จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส ความเอาใจจดจอในสิ่งที่ทํา ไมวาง

ธุระในสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความรูจักไตรตรอง ทําดวยปญญา รูจักพิจารณาใครครวญ 

รูจักพินิจพิเคราะห ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุดวยความรอบคอบ (การเขาถึง) และ 3) วิมังสา 

การใชปญญาพิจารณา ไตรตรอง ตรวจสอบในสิ่งนั้น ๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความรูจักไตรตรอง 

ทําดวยปญญา รูจัก พิจารณาใครครวญ รูจักพินิจพิเคราะห ทดลอง ทดสอบ ตรวจตราหาสาเหตุดวย

ความรอบคอบ (การ เขาใจ) เหมาะสําหรับคนทํางาน เพราะวา จะไดชวยในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพและงานสําเร็จ ตามที่ไดตั้งใจแลวผลการศึกษาพบวาเมื่อสัมภาษณครูโรงเรียนอนุบาล

ศรีมโหสถ 80% ตอบวาไดใชหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการเรียนการสอน เพราะเห็นวาหลักอิทธิบาท

จะทําใหเกิดความสําเร็จในการเรียนการสอน และอีก 20% คาดวาเปนครูใหมยังคาดประสบการณใน

การเรียนการสอนและนับถือศาสนาอื่นซึ่งมีหลักธรรมของตนเอง จึงไมไดนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชใน

การเรียนการสอน 

 พระอธิการประเสริฐ กาจโน (2559, หนา 10) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวทาง

การประยุกตใชอิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาอิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อวิเคราะหคุณคาของอิทธิบาท 4 ใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชอิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ผลการวิจัยพบวา 
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 1) พระพุทธเจาทรงแสดง อิทธิบาท 4 ไวมีองคประกอบ คือ ฉันทะ หมายถึงสรางความพอใจ

ในกุศล คือประสงคจะทํายิ่งขึ้น วิริยะ หมายถึงการปรารถนา ความเพียรทางใจ สัมมาวาจา จิตตะ 

หมายถึงความเพียรที่มุงม่ัน ไมทอดทิ้งภาระ และวิมังสา หมายถึงปญญากิริยาที่รูชัด ความไมหลง 

 2) คุณคาของอิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมแหงความสําเร็จแกผูนําไปปฏิบัติที่ทันสมัยอยูเสมอ 

นอกจากจะเปนคุณธรรมนําไปสูความสําเร็จในการงานแลว ยังเปนอายุวัฒนธรรม คือความเปนเหตุให

คนมีอายุยืนยาวดวย นอกจากนั้น อิทธิบาท 4 ยังมีสาระที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ เมื่อเกิดฉันทะมีใจรัก

แลวก็ใหพากเพียร เมื่อพากเพียรแลวก็เอาใจใสเสมอ และเปดชองใหปญญาพิจารณาไตรตรอง 

 3) ศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือหลักธรรมที่

ชวยใหทํางานไดสําเร็จ ฉันทะ ความพอใจรักใครในการเรียนรู การพัฒนาจิตใจ หนาที่และการงาน 

การเรียนรู ตองดูแลการเรียนใหดี วิริยะ ความเพียรพยายามในการเรียนการพัฒนาจิตใจและการ

ทํางาน คือตั้งใจทํา และมีความรับผิดชอบสูง การทํางานการเรียนรูและการพัฒนาจิตใจนั้นจะออกมา

ดีและมีคุณภาพ จิตตะการเอาใจใสคือความคิด เอาใจจดจอในการทํางาน การเรียนการและพัฒนา

จิตใจ และวิมังสา การพิจารณาใครครวญไตรตรอง คือตองปรับปรุงอยูเสมอ 

 4) บุคคลตองมีพอใจในงานที่ทํา และมีความเพียรพยายามเอาใจใสในหนาที่การงานนั้นอยาง

ตอเนื่อง ดวยการพินิจพิจารณาอยางรอบคอบรอบดาน การศึกษาเลาเรียนจะประสบผลสําเร็จ

พัฒนาขึ้น การพัฒนาจิตใจคือการยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนาหนาที่การงานใหดีขึ้นไดนั้น

ตองมีธรรมประจําใจ คืออิทธิบาท 4 ประการ เปนหลักธรรมสําหรับพัฒนาบุคคลใหเปนบุคคลที่ดีของ

สังคมทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขประกอบดวย ฉันทะ มีใจรัก วิริยะ พากเพียรทํา จิตตะ เอา

จิตฝกใฝ วิมังสา ใชปญญาสอบสวน หลักธรรมดังกลาว เปรียบเสมือนตนทุนชีวิต ชวยใหประสบ

ความสําเร็จในทุกกิจการที่กระทําทั้งทางดานการศึกษา การพัฒนาจิตใจ การประกอบการงาน การ

ดํารงชีวิตทําใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 บัญชา ทาทอง (2557, หนา 12) ไดทําการศึกษาการใชหลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความ

รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การใชหลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาความ

รับผิดชอบของนักเรียน ผลวิจัยพบวานักเรียนเห็นวาอิทธิบาท 4 มีความสําคัญในการพัฒนาตนเองใน

ดานตาง ๆ และยังเปนหลักธรรมที่มีความสําคัญในการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน  

 ลักขณา สริวัฒน (2556, หนา 4) ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกตใชอิทธิบาท 

4 ของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในโรงเรียน หลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ผลวิจัยพบวา ครู

ระดับประถมศึกษาใชหลักอิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในชั้นเรียน และให

ความสําคัญพิเศษกับหลักธรรมฉันทะเนื่องจากวา เมื่อเราทําสิ่งใดดวยใจรักแลว สิ่งอื่น ๆ จะตามมา
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เพราะเมื่อใจรักสิ่งใดยอมทําใหเกิดความขยันในสิ่งนั้น เมื่อเกิดความขยันในสิ่งนั้นจิตใจยอมจดจอ เมื่อ

จิตใจจดจอยอมใครครวญใหเกิดปญญา 

 อาทิตยา จุฬาเสรีกุล (2558, หนา 7) ไดศึกษาการใชหลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร

การศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลวิจัย

พบวาหลักธรรมอิทธิบาท 4 มีความสําคัญตอการบริหารการศึกษาของผูบริหาร และเปนหลักธรรม

สงผลตอการบริหารการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นมากยิ่ง โดยใหความสําคัญตอหลักจิตตะคือมี

จิตใจจดจอ เพราะวาการบริหารการศึกษานั้นตองใชความรอบรูอยางมากตองใชความคิดในดานตาง 

ๆ เชน ความสามารถของบุคคลกร การจัดการหลักสูตร การบริหารจัดสถานที่ เปนตน ดั้งนั้นผูบริหาร

จําตองมีจิตใจจดจอตอการบริหารการศึกษาอยางมาก  

 ผอบทอง สุจินพรัหม (2559, หนา 8) ไดศึกษาการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ

พิเศษจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อ ศึกษาทรรศนะของบคุลา

กรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเห็นสําคัญ

อยางยิ่งในการนํา อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน เนื่องจากวาหลักอิทธิบาท 4 คือหลักธรรมแหง

ความสําเร็จ บุคคลกรทุกคนเห็นวา ผูบริหารควรแสดงภาวะผูนําในทุกสถานการณสามารถนิเทศ

แนะนําผูรวมงาน ผูบริหารควรเอาใจใสติดตามการทํางานตามแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย และผูบริหารควรพิจารณาไตรตรองหาวิธีการแกไขปญหาในการ

ทํางานตาง ๆ อยางเปนระบบ พรอมทั้งประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 สุพันธ แสนสี (2559, หนา 9) ไดทําการศึกษา การสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลัก 

อิทธิบาท 4 ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน เพื่อศึกษาการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและอ่ืน 

ๆ โดยใชหลักอิทธิบาท 4 ผลวิจัยพบวา ผูบริหารควรนําอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารเพื่อใหเกิดการ

บริหารมีประสิทธิภาพสูงสุด และนํามาซึ่งประโยชนสุขของคนในชุมชน สถานศึกษาควรสงเสริมให

บุคลากรมีสวนรวมในการการ ประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ ควรเปดโอกาส

ใหบุคลากรเสนอความตองการ ปญหาและแสดงความคิดเห็นวิจารณการบริหารงานของโรงเรียนกีฬา

จังหวัดขอนแกน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไดรับขอมูลปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนปญหาใหมี

ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 ผดุง วรรณทอง (2561, หนา ก) ไดศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองคกร

เอกชนในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา 

 1) ดานฉันทะ มีความจําเปนและสําคัญตอการบริหารองคกรเอกชน เพราะเปนจุดเริ่มตน ที่จะทํา

ใหบุคลากรเกิดและมีความพอใจในหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติอยางเต็มกําลังความสามารถ ของตนเองรัก
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และพอใจที่จะไดรับพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรูมาใชในหนาที่ที่ตนกําลังปฏิบัติอยู กระตือรือรนพรอมที่จะ

ใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 2) ดานวิริยะ มีความจําเปนและสําคัญมากตอการบริหารองคกรเอกชน เนื่องจากหลักการนี้

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงเปนแบบอยางและไดพระราชทานบทพระราชนิพนธ เรื่อง

พระมหาชนกที่เนนใหประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความเพียรชอบ บุคลากรมีความตื่นตัว

พรอมที่จะพัฒนาการทํางานอยูตลอดเวลา ฝกฝนพยายามพัฒนาตนเองใหเกิด ความชํานาญในหนาที่ดวย

การเรียนรูเพิ่มเติม คนควาหาความรูเกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอยางเต็มศักยภาพ มีการจัดฝกอบรมเพื่อ

การพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

 3) ดานจิตตะ มีความจําเปนและสําคัญตอการบริหารองคกรเอกชน เชนเดียวกัน โดย ผูบริหารให

ความสําคัญกับการทํางานที่ตองอาศัยดานจิตตะเปนหลักที่จะตองเอาใจใสงานอยูเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การทํางานมีระบบที่ตรวจสอบใหบุคลากรมีการเอาใจใสในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เมื่อเกิดปญหาก็ หมั่น

ตรวจสอบหาขอบกพรองของตนเองเพื่อพัฒนางานของตนเอง ฝกฝนตนเองใหมีความรูพรอมที่ จะมา

สนับสนุนการทํางานอยางสม่ําเสมอ โดยศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ  นํามาพัฒนาองคกรทํางานที่

ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ 

 4) ดานวิมังสา มีความจําเปนและสําคัญตอการบริหารองคกรเอกชน เชนเดียวกัน เพราะ ผูบริหาร

ตางใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางเหมาะสม มี

การแกไขปญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป ใชความรูความสามารถของตนเอง

ไตรตรองการ ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยูเสมอ โดยใชกําลังสติปญญาแสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ 

ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

 สรุปไดวาหลักธรรมอิทธิบาท 4 นั้นมีความสําคัญอยางมากไมวาจะประกอบอาชีพใด เพศใด อายุ

เทาใด การศึกษาเทาใด สถานะใด ยอมเปนหลักธรรมนํามาซึ่งความสําเร็จ ในหนาที่การงานของตน เพราะ 

ฉันทะ คือ ชอบใจเต็มใจในการกระทําสิ่งนั้น ๆ วิริยะ คือ ขยันไมยอทอในการทําสิ่งนั้น ๆ ทําสิ่งนั้นดวย

ความพยายาม อดทนไมทอถอย อะไรเกิดก็แข็งใจทํา จิตตะ คือ ตั้งใจทํา มีใจจดจอ ทําสิ่งนั้นดวยความฝกใฝ 

เอาใจใสเสมอ มีใจจดจอเปนสมาธิ วิมังสา คือ เขาใจทํา มีความรูความสามารถในสิ่งที่ทํา ทําดวยความ

พิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหาวิธีแกไขปรับปรุง 
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 ในการวิจัยเรื่องการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใหการวิจัยนี้มีแนวทางดําเนินการวิจัยที่ชัดเจน จึงสรุปกรอบ

แนวคิดในการวิจัยตามตัวแปรที่วิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  

ตัวแปรตน 

(Independent Variable) 

เจาหนาที่เทศบาล ในเขตอําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สมาชิกสภาเทศบาล  

นายกเทศมนตรี  

รองนายกเทศมนตรี  

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  

เลขานายกเทศมนตรี  

ปลัดเทศบาล  

รองปลัดเทศบาล 

ผูอํานวยการกองในเทศบาล  

ขาราชของเทศบาล  

ตัวแปรที่ศึกษา 

(Dependent Variable) 

สภาพปญหาการปกครอง 

การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของ

ผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 3 ดาน 

ไดแก  

ดานไฟทางสาธารณะกับอิทธิบาท 4 

ดานความสะอาดกับอิทธิบาท 4  

ดานปองกันสาธารณภัยกับอิทธิบาท 4 
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บทท่ี 3  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ในการดําเนินวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหาร

เทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการนั้น โดยภาพรวมของการวิธีการดําเนินการ

วิจัย (Methodology) ที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิธีการดําเนินการวิจัย (Methodology) 

โดยเปนกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปดวย 

  1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

  2) การสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) 

 การวิจัย เชิ ง เอกสาร (documentary research) สําหรับการวิธีการดํา เนินการวิจั ย

(methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยกระบวน

วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) นั้น โดยเบื้องตนผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตาม

ระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 

Research) ดวยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary 

Research) โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิเคราะห

การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ โดยเริ่มตนจากการศึกษาขอความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับนัยของแนวความคิดในทาง

ปรัชญาความหมาย ดังตอไปนี ้

  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการปกครอง 

  แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 

  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองคการ 

  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 

  แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 

  สภาพปญหาการปกครองในเขตพื้นที่ท่ีวิจัย 

  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย 

(methodology) ดวยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) นั้น ในการกําหนดกระบวนวิธีการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดใหมี

กระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใชแบบสัมภาษณที่มีลักษณะเปนการสัมภาษณเจาะลึก 

(Indepth Interview) โดยมีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามที่สามารถนําไปใชในการสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบชี้นํา (Guided interview) กลาวคือ เปนการสัมภาษณแบบ
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ไมมีโครงสรางหรือเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด ซึ่งเปนกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ที่มี

ความยืดหยุนและเปดกวางหรือมีการนําคําสําคัญ (Keywords) มาใชประกอบในการชี้นําคําสัมภาษณ 

กลาวคือ มีการรางขอคําถามที่มีลักษณะปลายเปดที่มีคําสําคัญพรอมกับลักษณะของขอคําถามที่มี

ความยืดหยุนและพรอมที่จะมีการปรับเปลี่ยนถอยคําของขอคําถามใหมีความสอดคลองกับผูมีสวน

รวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณแตละคนในแตละสถานการณที่มีเหตุการณหรือมีสภาพแวดลอมที่

เ ปลี่ ย นแปลง ไป  เพื่ อ ให ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คัญตอบข อคํ า ถ ามจากกา รสั มภ าษณ เ จ า ะลึ ก  

(Indepth Interview) อันทําใหมาไดซึ่งขอมูลที่มีความหลากหลายในมิติตาง ๆ และขอเท็จจริงในทาง

ปฏิบัติ ที่มีท้ังมิติของความความลึกและมิติของความกวางในเรื่องเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะหการปกครอง

ตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการที่ได

ดําเนินการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview)  

 

3.1 ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
 

 สําหรับกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ครั้งนี้ ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจาก สมาชิกสภา

เทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองในเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงนัยของแนวความคิดในทางปรัชญาตลอดจนแนวความคิดและ

ทรรศนะทางดานการศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขต

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

 

3.2 เทคนิควิธีการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ 
 

 ในการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ใน

เขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ การดําเนินกระบวนการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญดวย

วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random) อันเปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญที่ผูวิจัยได

ดําเนินการพิจารณาเลือกตัวอยางดวยตนเองเพื่อที่จะไดนําขอมูลที่ไดรับจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ดังกลาว มาดําเนินการประมวลผลขอมูลอันนําไปสูขอคนพบตอไป 

โดยในสวนของการกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ สําหรับกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ครั้งนี้ไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญสําหรับการสัมภาษณเจาะลึกจากผูบริหารเทศบาล

เทศบาลที่สะดวกใหขอมูลสําคัญโดยเลือกผูบริหารเทศบาลที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการตั้ง
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นโยบาย การบริหารงาน และการปฏิบัติหนาที่ใน 3 ดาน ไดแก 1) ไฟทางสาธารณะ 2) ความสะอาด 

3) ปองกันสาธารณภัย จาก สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองในเทศบาล ใน

เขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดังตอไปนี้ 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จํานวน 4 คน 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองลัดหลวง จํานวน 4 คน 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองพระประแดง จํานวน 4 คน 

รวมกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ผูบริหารเทศบาลที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการตั้งนโยบาย การ

บริหารงาน และการปฏิบัติหนาที่ใน 3 ดาน ไดแก 1) ไฟทางสาธารณะ 2) ความสะอาด 3) ปองกันสา

ธารณ เทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด 12 คน 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการทําวิจัย 
 

 สํ าหรับ เครื่ องมือที่ มีความเหมาะสมในการนํ ามาใชสํ าหรับกระบวนวิ ธี การวิ จั ย 

(Methodology) ครั้งนี้ เนื่องจากการวิจัยไดกําหนดกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใช

กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นั้น ประกอบไปดวย การวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแนวทางหนึ่ง โดย

การศึกษาและคนควาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา ตลอดจนผลงานวิจัยประเภทตาง ๆ รวมทั้ง 

ขอมูลจากการคนควาทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือขอมูลที่ไดมาจากเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต เพื่อ

นํามาใชในกระบวนการสรางพื้นฐานขององคความรูอยางบูรณาการในทางวิชาการเกี่ยวกับ

กระบวนการในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยเบื้องตนกอน อันเปนแนวทางประการ

สําคัญในการนําไปสูการสรางเครื่องมือที่สามารถนําไปใชในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลทาง

วิชาการที่มีประสิทธิภาพตอไปสวนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามกระบวนวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) อีกแนวทางหนึ่งนั้น ไดแก แบบสัมภาษณที่มีลักษณะเปนการ

สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) โดยมีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามที่สามารถ

นํ า ไป ใช ใ นกระบว นการสั มภ าษณ แบบกึ่ ง โ ค ร งส ร า ง  ห รื อ  ก า รสั มภ าษณ แบบชี้ นํ า   

(Guided Interview) อันเปนแบบสัมภาษณท่ีไมมีการกําหนดโครงสรางของขอคําถามที่มีความชัดเจน

ตายตัว โดยเปนแตเพียงการกําหนดแนวขอคําถามแบบเปดกวาง หรือเปนการใชแบบสัมภาษณ

ปลายเปด ซึ่งเปนกระบวนวิธีการวิจัยที่มีผลทําใหขอคําถามมีความยืดหยุนและเปดกวาง โดยเทคนิค

ของการสัมภาษณเจาะลึกนั้นเปนเทคนิคและกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมอยาง

ยิ่งในการนํามาที่ใชในการสัมภาษณสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่เปนผูที่มีความรูและความ



77 

ชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่กําลังดําเนินกระบวนวิธีการวิจัย โดยกระบวนวิธีการวิจัยใน

ลักษณะเชนวานี้จะเปดโอกาสใหผูที่มีความรูและความชํานาญหรือมีความผูเชี่ยวชาญสามารถแสดง

ความคิดเห็นหรือทรรศนะไดอยางหลากหลายในทุกแงมุม โดยคณะผูวิจัยหรือผูสัมภาษณสามารถที่จะ

ดําเนินการสัมภาษณ และสามารถที่จะสอบถาม ติดตามขอมูลขอเท็จจริงหรือรายละเอียดปลีกยอยที่

สําคัญและมีความนาสนใจในแตละประเด็นของคําตอบ จากผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณ 

อันทําใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความหลากหลายในมิติตาง ๆ และขอเท็จจริงในทางปฏิบัติที่มีความ

หลากหลายในมิติตาง ๆ ที่มีทั้งมิติของความลึกและมิติของความกวางในเรื่องที่ดําเนินกระบวนวิธีการ

วิจัยนั้น 

 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

 สําหรับกระบวนการในการสรางเครื่องมือที่ใชในกระบวนวิธีการวิจัยนั้น เนื่องจากระเบียบ

วิธีการวิจัย (Methodology) ครั้งนี้ ไดกําหนดใหใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก(Indepth Interview) 

โดยกระบวนวิธีการสัมภาษณแบบชี้นํา (Guided Interview) อันเปนกระบวนวิธีการสัมภาษณที่ไมมี

รูปแบบขอคําถามที่ตายตัว หรือกระบวนวิธีการสัมภาษณที่มีลักษณะที่ไมมีขอคําถามที่เปนมาตรฐาน 

(Unstructured or Unstandardized Interview) กลาวคือ เปนการกระบวนวิธีสัมภาษณที่ไมมีการ

กําหนดโครงสรางของขอคําถามที่นํามาใชในการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) อยาง

ชัดเจน เพียงแตมีการกําหนดลักษณะของขอคําถามที่มีลักษณะเปดกวางมีความยืดหยุน และมีการนํา

คําสําคัญ (Keywords) มาใชประกอบในการชี้นําในกระบวนการสัมภาษณ โดยที่ลักษณะของขอ

คําถามเชนวานี้ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนถอยคําหรือใหมีความสอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญในการ

วิจัยหรือผูใหสัมภาษณแตละคนตามสถานการณที่มีการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา

สวนการกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบการวิจัย (Research Design) หรือการสราง

เครื่องมือที่ใชในกระบวนการวิจัยนั้น ผูวิจัยไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนิน

กระบวนการวิจัย อันมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 

 3.4.1 การศึกษาวิจัยขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห

การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

 3.4.2 การดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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 3.4.3 การดําเนินการเพื่อกําหนดกระบวนการ ขั้นตอนและแนวทางในการสัมภาษณผูให

ขอมูลสําคัญในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณอันประกอบไปดวย ผูบริหารเทศบาลที่มีอํานาจหนาที่

เกี่ยวของกับการตั้งนโยบาย การบริหารงาน และการปฏิบัติหนาที่ใน 3 ดาน ไดแก 1) ไฟทาง

สาธารณะ 2) ความสะอาด 3) ปองกันสาธารณ เทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการทั้งหมด 12 คน 

 3.4.4 การออกแบบการวิจัย (Research Design) หรือ การสรางแบบสัมภาษณ สําหรับ

นําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก โดยการออกแบบหรือสรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง

หรือการสัมภาษณแบบชี้นํา ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนวิธีการสัมภาษณที่มีแบบหรือลักษณะที่ไมเปน

มาตรฐาน ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดใหนําแบบสัมภาษณดังกลาวมาดําเนินกระบวนการตรวจสอบความ

ถูกตองชัดเจนในเชิงเนื้อหาใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัยโดย

ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการโดยเบื้องตนกอนเพื่อที่จะนําแนวความคิดหรือขอเสนอแนะอันเปน

ประโยชนที่ไดรับจากผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ สําหรับคําถามแบบมีโครงสรางซึ่งเปนแบบ

สัมภาษณเจาะลึก ผูวิจัยไดสงใหผูเชี่ยวชาญไดทําการตรวจแบบสัมภาษณเรียบรอยแลวจึงนําไปทําการ

สัมภาษณ จํานวน 5 คน ประกอบดวย  

  1. พระราชรัตนมงคล, ดร. 

  2. พระศรีวินยาภรณ, ดร. 

  3. พระมหาบุญไทย ปฺุมโน, ดร. 

  4. รศ.(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 

  5. ดร. ฐากูร หอมกลิ่น  

 เพื่อที่จะนําปญหาหรือขอบกพรองของแบบสัมภาษณไปดําเนินการปรับปรุงครั้งสุดทาย

กอนที่จะนําไปใชในการดําเนินกระบวนการสัมภาษณจริง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความถูกตอง

สมบูรณ อันมีผลตอการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปใชในกระบวนการประมวลผลขอมูลตอไป

โดยขอคําถามสําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) นั้นได

ดําเนินการออกแบบการวิจัย (Research Design) หรือ การสรางแบบสัมภาษณ สําหรับนําไปใชใน

กระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) โดยการออกแบบหรือสรางแบบสัมภาษณแบบ

กึ่งโครงสรางหรือเปนกระบวนวิธีการสัมภาษณที่มีรูปแบบหรือมีลักษณะที่ไมเปนมาตรฐาน 

(Unstructured or Unstandardized Interview) หรือการสัมภาษณแบบชี้นํา (Guided Interview) 

ในการกําหนดโครงสรางของขอคําถาม สําหรับนําไปใช ในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก  

(Indepth Interview) นั้น ประกอบไปดวย ขอคําถามจํานวน 4 ตอน อนัไดแก 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

 ตอนท่ี 2 การปกครองทองถิ่นและการใหบริการประชาชนมีปญหาอยางไรบาง 
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 ตอนที่ 3 ทานนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 ประยุกตใชในการปกครองหรือการใหบริการประชน

อยางไร 

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะการปกครองตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาลควรเปน

อยางไร  

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

 สําหรับกระบวนการแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนด

กระบวนการแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลใน 3 ลักษณะ อันไดแก กระบวนการแนวทางในการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและ

ขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากสัมภาษณเจาะลึก โดยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว เปนกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันมีสาระสําคัญโดยสรุป

ดังตอไปนี ้

 3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและ

ขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สําหรับกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชา

และขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ทางสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแหลงขอมูลจากสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะแหลงขอมูลทางเว็บไซตที่ปรากฏบนอินเตอรเน็ต เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในระดับทุติยภูมิ 

(Secondary data) ประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ รายงานการศึกษาวิจัย

และผลงานวิจัยประเภทตาง ๆ เปนตน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบหรือสรางแบบ

สัมภาษณเจาะลึกรวมทั้งเพื่อนํามาใชเปนสวนประกอบในกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล

ในการวิจัยในสวนตอไปนี้ 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก 

 สําหรับแนวทางประการสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก  

(Indepth Interview) นั้นทางผูวิจัยไดกําหนดแนวทางประการสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

การขอความรวมมือจากองคกรหรือบุคคลที่เปนตัวแทนของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อขอ

สัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยผูวิจัยไดพิจารณาจากผูบริหารเทศบาลที่มีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวของกับประเด็นในการทําวิจัย อยางไรก็ตามในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึกนั้น ทาง

ผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการบันทึกขอมูล โดยวิธีการจดบันทึกขอมูลและการบันทึกเสียงของผูใหขอมูล
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สําคัญในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณ โดยการขออนุญาตจากผูใหขอมูลสําคัญหรือผูใหสัมภาษณกอน

ทําการบันทึกเสียงหากไดรับอนุญาต เพื่อนํามาใชในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความ

ถูกตองยอนกลับในภายหลังได 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

 สํ า ห รั บ ก ร ะบว นกา ร ในกา ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า กก า รสั มภ า ษณ เ จ า ะ ลึ ก  

(Indepth Interview) นั้นผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) นั้น

มาใชในกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยดําเนินการรวมกับกระบวนการรวบรวม

ขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร(Documentary Research) โดยกระบวนการและ

วิธีการวิเคราะห อันจะไดดําเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อันไดแก การวิเคราะห

ขอมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่พบใน

ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณทั้งหมด จากนั้นจึงนําประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณา

แบงแยกออกเปนประเด็นยอย (Sub-Themes) และหัวขอยอย (Categories) อันเปนกระบวนการ

วิเคราะห โดยการเริ่มตนจากการวิเคราะหภาพรวมไปสูการวิเคราะหประเด็นยอยของกระบวนการ

วิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ในระหวางการดําเนินกระบวนการสัมภาษณ

เจาะลึกนั้นทางผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการสะทอน (Reflecting) ควบคูไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การดําเนินการกระบวนสะทอน (Reflecting) ในแตละชวงหรือในแตละขั้นตอนควบคูไปกับการ

ดําเนินกระบวนการวิจัย เพื่อเสริมสรางใหกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การใชกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) ที่

นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้มีความแมนยําและแมนตรง (Rigor) เพื่อใหกระบวนการวิจัยครั้งนี้ มีความ

เขมขน (Intensive Process) มากยิ่งขึ้น รวมทั้งผูวิจัยจะไดดําเนินกระบวนการในการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) โดยการพรรณนาขอมูลตามปรากฏการณรวม

ดวยเพื่อแสวงหาหรือใหไดมาซึ่งขอคนพบจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันเปนแนวทาง

ประการสําคัญที่สามารถนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะในการศึกษาวิเคราะหปกครองตามหลักอิทธิ

บาท 4 ของผูบริหารเทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตอไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลเรื่อง “การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขต

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” เปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังตอไปนี ้

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการปกครองของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. เพื่อวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 3. เพื่อเสนอแนะการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาการปกครองของผูบริหารเทศบาล ในเขต

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 ดานไฟทางสาธารณะ ในการดําเนินชีวิตประจําไฟทางสาธารณะเปนสิ่งจําเปนอยางมาก ไฟ

ทางสาธารณะเปนอุปกรณสองสวางตามถนน ตรอก ซอย ตาง ๆ และตามพื้นที่สาธารณะ ผูใชถนน

และทางเดินเทาในการสัญจรไปมา หากไฟทางสาธารณะสองสวางไมมีหรือมีแสงสวางไมเพียงพอ ทํา

ใหผูใชถนนใชถนนและประชาชาชนที่อาศัยอยูบริเวณนั้นเดินทางลําบากเสียงตออันตรายทําใหเกิด

อุบัติเหตุ และการกออาชญากรรมตาง ๆ ปญหาดานไฟทางสาธารณะถือเปนปญหาสําคัญของทุก

ทองถิ่นที่ประสบเจอ สอดคลองกับ เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ไดกลาวถึง ปญหาการติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใหแสงสวางยังไมทั่วถึง ตามถนนสายรองตามซอยตาง ๆ ยังมีไมเพียงพอและไฟฟา

สาธารณะบางจุดดวงโคมยังไมไดมาตรฐาน ทําใหแสงสวางในเวลากลางคืนมีไมเพียงพอ จําเปนตอง

ปรับปรุงทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและใหความสะดวกแกผู

สัญจรไปมาชวงเวลากลางคืน สอดคลองกับ เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ไดกลาวถึงสภาพปญหา

ดานไฟทางสาธารณะการติดตั้งไฟฟาทางสาธารณะ มีแสงสวางไมเพียงพอ และขอบเขตยังไมทั่วถึง

ตามความตองการของประชาชนทําใหเดินทางลําบากและอาจเปนจุดเสี่ยงที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุและ

การกออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ ไฟทางสาธารณะบางพื้นที่มีอายุการใชงานมานาน เกาชํารุด

เสียหาย บางครั้งใชงานได บางครั้งใชงานไมได ติด ๆ ดับ ๆ ทําใหผูคนที่สัญจรเดินทางเกิดความเสี่ยง

อันตรายจากอุบัติเหตุตามพื้นทางเทา บางจุดติดตั้งไฟทางสาธารณะดวยอุปกรณที่ไมไดมาตรฐาน แสง
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สองไมเพียงพอ สอดคลองกับ เทศบาลลัดหลวง ไดกลาวถึงปญหาดานไฟทางสาธารณะการติดตั้ง

ไฟฟาทางสาธารณะ มีแสงสวางนอย ไฟฟาไมทั่วถึงตามความตองการของประชาชน เปนอีกจุดเสี่ยง

หนึ่งที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุจากรถราที่ขับมาอยางรวดเร็วเนื่องจากไมเห็นผูคน ไฟทางสาธารณะมีการ

ใชงานมานาน ชํารุด ไฟตามทางเสียหรือหมดอายุไมไดรับการซอมแซม ทําใหประชาชนมีความเสียง

อันตรายจากอุบัติเหตุและอาชญากรรม ปญหาดังกลาวพบไดตามถนนสายรองตามซอยตาง ๆ เชน 

บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 62/2 หมูบานพัชราภรณ ตําบลบางพึ่ง บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยก 14 แยก

เขาหมูบานสุขสบายตําบลบางครุ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 74 แยกซอยอุนใจ ตําบลบางจาก บริเวณซอย

สุขสวัสดิ์ 66 ชวงปลายซอย หนาตลาดน้ําลัดหลวงตําบลบางครุ สอดคลองกับ เทศบาลเมืองพระแดง 

ไดกลาวถึงปญหาดานไฟฟาทางสาธารณะการติดตั้งไฟฟาทางสาธารณะ มีแสงสวางไมเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน ไฟทางสาธารณะบางจุดชํารุดเสียหาย มีสายไฟหลนลงมาที่พื้น หากมี

กระแสไฟฟาลัดวงจรอาจทําใหประชาชนที่สัญจรไปมาเกิดอันตรายจากไฟฟาดูดถึงชีวิต ปญหา

ดังกลาวพบไดตามถนนสายรองตามซอยตาง ๆ เชน บริเวณใตสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม บริเวณ

ซอยลัดตะนง ตําบลทรงคนอง บริเวรจุดรับแจงเหตุ ที่ทําการตํารวจชุมชน เพชรหึงษ สถานีตํารวจภูธร

พระประแดง บริเวณชุมชนวัดโมกข วัดแค สอดคลองกับ เทศบาลนครเชียงใหม กลาววา สภาพ

ปญหาในพื้นความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหมมีแสงสวางไมเพียงพอ รวมถึงปญหาไฟทาง

สาธารณะชํารุดเสียหาย เทศบาลนครเชียงใหมมหีนาที่ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาทาง สะพาน 

งานสถานที่ และไฟฟาสาธารณะ การดูแล สภาพเรียบรอยซองสาธารณูปโภคดานการซอมแซม

โครงสรางพื้นฐาน การจัดใหมี/ดูแล บํารุงรักษาไฟฟา สาธารณะ ไฟจราจร เปนการจัดบริการ

สาธารณะอีกประเภทหนึ่งซองเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อปองกัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ใหแกประซาซน และนักทองเที่ยวในเซตพื้นที่รับผิดชอบ สอดคลองกับ เทศบาลตําบลโนนแดง กลาว

วา ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ ชํารุดและดับบอย ไฟฟาสาธารณะที่มีอยูไมเพียงพอกับความ

ตองการ เนื่องจากพื้นที่กวางขวาง ชุมชนอยูหางไกลกัน บางจุดดับบอยและชํารุด เนื่องจากในเขต

เทศบาลมีถนนอยูหลายสาย คิดเปนระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และชุมชนอยูหางไกลกัน ปญหา

การขาดแคลนไฟฟาสาธารณะจึงมีอยูทุกหมูบาน และเทศบาลไมมีชางไฟฟาและเครื่องมือเครื่องใชที่

จะดําเนินการซอมแซมดวยตนเองได และตองเสียคาบํารุงรักษาซอมแซมอยูเสมอทําใหสิ้นเปลือง

งบประมาณจํานวนมาก สอดคลองกับ สํานักงานเขตมีนบุรี กลาววา พื้นที่เขตมีนบุรี ประกอบดวย ที่

พักอาศยั และเกษตรกรรม ประชาชนมีอาชีพรับจางทั่วไป คาขาย รับราชการ และเกษตรกร ปจจุบัน 

ถนน ตรอก ซอย สาธารณะ ยังขาดไฟฟาสองสวาง ทําใหการเดินทาสัญจรในเวลากลางคืนเปนไปดวย

ความลําบาก บางครั้งเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้นเพื่อสรางความปลอดภัยโนชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ สํานักงานเขตมีนบุรีจึงจําเปนตองติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพิ่มเติม และ

ซอมแซมไฟฟาดับชํารุด สอดคลองกับ โรงไฟฟาวังนอย กลาววา ปจจุบันถนนบริเวณหนาวัดไพรฑูริย
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ถนิมาราม ตําบลวังจุฬา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะเปนทางแยก และเปน

ถนนที่คนในชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟาฯ ใชในการสัญจรไปมา รวมไปถึงเปนที่ตั้งของรานคาตาง ๆ มีแสง

สวางไมเพียงพอในตอนกลางคืน ซึ่งสรางความไมสะดวกตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคนใน

ชุมชน นายพินิจ นิลกัณหะ ผูชวยผูอํานวยการโรงไฟฟาวังนอย ไดเล็งเห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ

คนในชุมชน และความยากลําบากในการดําเนินชีวิตที่ไมไดรับแสงสวางอยางเพียงพอ สอดคลองกับ

อบต.วังศาล กลาววา องคการบริหารสวนตําบลวังศาล อําเภอวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ มีหนาที่ตอง

ดูแลและใหบริการสาธารณูปโภคแกประชาชนใหไดอยางทั่วถึง บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชน 

รวมทั้งการใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จึงตองมีไฟฟาแสงสวางบริการแกประชาชน หาก

เกิดปญหาไฟฟาสาธารณะดับ ไฟฟาสองสวางไมเพียงพอ รวมทั้งไมมีการติดตั้งใหทั่วทุกตรอกซอย 

ผูใชถนนและทางเดินเทาในการสัญจรไปมาไดรับความเดือดรอน และเกิดความไมปลอดภัยในการใช

เสนทางทําใหเกิดอันตรายตอผูใชรถใชถนนในเวลากลางคืน จึงเปนหนาที่ของ กองชาง องคการ

บริหารสวนตําบลวังศาลในการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ซึ่งเจาหนาที่รับแจงเรื่องการซอมแซมแกไข

ไฟฟาสวาง  

 ดานความสะอาด สภาพปญหาดานความสะอาดหากพูดถึงปญหาดานนี้มักจะพูดถึงปญหา

ดานการบริหารจัดการขยะ การความทําความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ ในปจจุบันอัตราการทิ้ง

ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมากและมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อง ๆ ปญหาดานการจัดการขยะจะพบปญหา

ตาง ๆ ที่คลาย ๆ กันคือ ประชาชนขาดจิตสํานักในการรักษาสิ่งแวดลอมและการขัดแยกขยะ ไมมีถัง

ในการทิ้งขยะเพียงพอ รวมถึงบุคคลการในการเก็บขยะ รถที่นําขยะไปทําลายและพื้นที่ในการทําลาย

ขยะรวมถึงวิธีการกําจัดขยะที่ถูกตอง การบริหารจัดการขยะตองตองใชงบประมาณจํานวนมากซึ่ง

งบประมาณไมเพียงพอ สอดคลองกับ เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย กลาววา ปญหาดานความสะอาด

ขยะมูลฝอยในพื้นที่โรงเรียนนักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณโรงเรียนยังขาดความรูและจิต

สํานักในการรักษาสิ่งแวดลอม พบขยะรอบบริเวณโรงเรียนทั้งขยะสดในโรงอาหาร เศษกระดาษ 

ถุงพลาสติก ไมมีการแยกประเภทขยะที่ชัดเจน จริงจัง เด็กนักเรียน ครู ภารโรง แมครัว ทิ้งขยะสด

และขยะที่นํากลับมาใชไดรวมกัน ขยะบางประเภทใชเวลาในการยอยสลายนาน บางประเภทสงกลิ่น

รบกวน มีแมลงตอม และสัตวเขาคุยถุงดําและถังที่วางไวในพื้นที่ สงผลตอสุขภาพเด็กและอาจ

ปนเปอนเขาสูอาหารที่วางขายรอบ ๆ ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลปูเจา ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย 

ประชาชนยังไมแยกประเภทขยะ กระปองสารเคมีท่ีใชแลวรวมกับขยะสด เศษพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ และ

การไมทิ้งขยะลงถัง เชน แกวน้ําพลาสติก ถุงลูกชิ้นที่มีไมเสียบ อาจทําใหเกิดอันตรายได ประชาชนมี

การทิ้งขยะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเทศบาลขาดบุคคลกรในการเก็บขยะคนเก็บขยะไมเพียงในการเก็บ

ขยะตอวัน รถขนขยะไมเพียงพอตอการใชงานและมีการชํารุดเสียหาย พื้นที่ในการกําจัดของเทศบาล

มีไมเพียงพอตองเชาที่ของเอกชนซึ่งตองใชงบจํานวนมาก เทศบาลไมมีงบเพียงพอในการบริหาร
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จัดการดานขยะ สอดคลองกับ เทศบาลลัดหลวง กลาววา ปญหาดานความสะอาดขยะมูลฝอยใน

เทศบาลเมืองลัดหลวง พบวาบริเวณรอบที่ชุมชนมีขยะตามทองถนนเปนประเภทถุงน้ําดื่ม ถงุพลาสติก 

เศษไม ตามบานเรือนมีการเก็บกวาดขยะมากองไวตามมุมเสา ถังขยะลน ตนไมตามรั้วบานมีการตัดกิ่ง

กานมากองรวมกับขยะสดประเภทอาหาร มีมูลสุนัขตามทางเดิน เมื่อฝนตกน้ําทวม เกิดการอุดตันตาม

ทอ กลิ่นมูลสัตวกระจาย ทั้งยังพบวาประชาชนตามริมคลอง มีการทิ้งเศษขยะลงในลําคลอง ซากสัตว 

หลอดพลาสติก สารเคมี คราบน้ํามัน เปนผลใหสภาพแวดลอมในพื้นที่ริมคลองไมนามอง น้ําเสีย มี

กลิ่นเหม็น สัตวน้ําตาย บางจุดของคูคลองมีผักตบชวาหนาแนนยากตอการกําจัดอยางรวดเร็ว ยังไมมี

การฟนฟูอยางจริงจังเนื่องจากขาดงบประมาณและเปนพื้นที่กวาง แมจะมีหนวยงานเทศบาลในการ

ทําน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพ (E.M.) แตยังไมมีการนําไปใชอยางกวางขวางและตอเนื่องประชาชนยัง

ขาดความรู ความเอาใจใสตอสิ่งแวดลอม ในสวนโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการกําจัดขยะ

อุตสาหกรรมตามระบบเปนสวนมาก แตในบางแหงยังมีขยะจําพวกสารเคมีออกมานอกพื้นที่ รวมทั้ง

การเผาศพตามวัดดวยเชนกันเทศบาลเมืองลัดหลวง ยังพบปญหาผูคาขายตามทางเทา ทิ้งสิ่งปฏิกูลลง

ทอน้ํา กีดขวางทางสัญจรของประชาชน ปงยางอาหารไมมีตัวดูดควัน ขยะมีกลิ่นเหม็นรบกวน บาง

รานคาในหองแถวสงเสียงเพลงดังรบกวนยานชุมชน ทําความเดือดรอนตอประชาชนใกลเคียง 

สอดคลองกับ เทศบาลเมืองพระแดง กลาววา ปญหาดานความสะอาดปญหาดานการจัดการความ

สะอาด ในพื้นท่ีเขตโรงเรียน บริเวณที่พักขยะกองสุมทับถมกันและอยูใกลหองเรียน สงกลิ่นเหม็น ไมมี

การคัดแยกเศษพลาสติก ใบไม แกวเทียนไขไมมีการนําไปรีไซเคิลใชในการขัดพื้น ครูขาดการทําแบบ

แผนการจัดการขยะชนิดตาง ๆ ทําใหนักเรียนขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกสาธารณะ ในเขต

ชุมชนตามซอยจะพบถังขยะตามโคนเสาไฟฟาที่ลนออกมา ประชาชนไมทิ้งขยะในถังแตวางไวรอบ ๆ 

ถังเมื่อเปดดูพบวาถังขยะไมเต็มแตฝาถังเปดยากและสกปรก เปนปญหาการขาดการสื่อสารระหวาง

ผูเกี่ยวของ หนวยงานยังขาดการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ทําใหเกิดปญหาพอกพูน จน

เปนการขาดจิตสํานึกดูแลสิ่งของอุปโภคสาธารณะที่ใชรวมกัน ในสวนของโรงงานอุตสาหกรรม พบ

การจัดการปญหาขยะในระดับพื้นฐาน คือมีการแยกประเภทขยะสารเคมีและขยะทั่วไป แตในสวน

ขยะทั่วไป มีการปะปนของเศษพลาสติกขนาดเล็กจํานวนมากรวมอยูกับเศษอาหาร บริเวณรอบ

โรงงาน มีขวดน้ํา ดื่ม เหลา กระปองเบียรถูกทิ้งในพงหญาจํานวนมาก มาจากพนักงานขาดจิตสํานึก

ดูแลสิ่งแวดลอม ละเลยหนาที่ ทําผิดกฎของโรงงานที่หามดื่มแอลกอฮอล สงผลใหศักยภาพการทํางาน

ลดลง ปญหาความสะอาดในตลาดสดพบวาเปนพื้นที่อับมีชื้นทําใหเปนที่สะสมของเชื่อโรค สอดคลอง

กับ สุนันทา เพิ่มสกุล กลาววา ปญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่พบ ไดแก การ

ทิ้งขยะไมเปนที่ซึ่งเกิด จากคนนอกพื้นที่ขาดจิตสํานึก ประชาชนบางสวนทิ้งขยะทุกอยางลงในถังขยะ

เดียวกันโดยไมมีการคัด แยก นอกจากนี้ยังพบวา พนักงานมีไมเพียงพอ และรถขนขยะมีขนาดใหญทํา

ใหเชาไปในซอยเล็กไม สะดวก สอดคลองกับ กัณฑรัต นวลมา กลาววา ปญหาของระบบการบริหาร
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จัดการขยะของเทศบาลตําบลโนนคอม เทศบาลดําเนินการ เนื่องจากเทศบาลไมมีความพรอมในการ

บริหารจัดการขยะเองจึงใชวิธีการโดยการจางเหมาใหบุคคลภายนอกดําเนินการจัดเก็บขยะ และผูจาง

เหมาไดนําขยะไปทิ้งบริเวณที่สาธารณะประโยชน เปนจัดการขยะมูลฝอยที่ยังไมถูกหลักสุขาภิบาล 

และมีประชาชนบางหลังคาเรือนไมใชบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากเทศบาล โดยนําขยะไปกําจัดเอง

โดย นําไปทิ้งในบริเวณที่สาธารณะและนําขยะไปเผาทําลายเอง เนื่องจากไมตองการเสียคาใชจายใน

การรับบริการจัดเก็บขยะ สวนวิธีการกําจัดขยะในบริเวณบอกําจัดขยะขาดการบริหารจัดการที่ดีทําให

เกิดปญหาขยะตกดาง และไมมีการดูแลฝงกลบใหถูกหลักสุขาภิบาล มีถังขยะไมเพียงพอสําหรับให

ประชาชนคัดแยกขยะเนื่องจากมีถังใบเดียว ประชาชนสวนใหญตองการใหเทศบาลเพิ่มถังที่สามารถ

คัดแยกขยะเปยกกับขยะแหงได และมีถังขยะที่ชํารุดเสียหายจํานวนมากซึ่งเกิดจากการเก็บขนขยะ

เนื่องจากพนักงานเก็บขนขยะโยนถังขยะท่ีเปนพลาสติก การขนสงขยะมูลฝอย และขยะตกคาง มขียะ

ตกเรี่ยราดบนถนนที่เก็บขนไปกําจัดเนื่องจากรถที่ใชเก็บขนขยะเปนรถบรรทุกที่ คัดแปลงมาสําหรับ

เก็บขนขยะ และทศบาลยังไมมีการรณรงค สงเสริมสรางจิตสํานึกอยางจริงจัง สอดคลองกับ เทศบาล

นครปากเกร็ด กลาววา เทศบาลนครปากเกร็ดมีปญหาขยะตกคาง บริเวณซอยยอยในชุมชนและที่

สาธารณะซึ่งปจจุบันมีจํานวนมาก เนื่องจากเทศบาลฯ ประสบปญหาพนักงานเก็บขยะและรถขยะไม

เพียงพอ รวมทั้ง ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ MGR Online กลาววา เทศบาล

เมืองศรีราชาพบปญหาขยะลนเมือง จนไดรับการรองเรียนจากชาวบานในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา 

วาไดรับความเดือดรอนจากกลิ่นเหม็น และขยะลนถังทั่วเมืองศรีราชา เกรงวาจะทําใหภาพลักษณ 

และทัศนียภาพของเมืองศรีราชา ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยว และเปนเมืองที่พักอาศัยของชาวไทย และชาว

ญี่ปุนที่มาทํางานในภาคตะวันออกเปนจํานวนมากเสียไป ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใหเหตุผลวาในชวงที่ผานมา เปนวันหยุดยาวพนักงานหยุด

ติดตอกันหลายวัน รวมทั้งนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว และพักผอนจํานวนมาก ทําใหจํานวนขยะ

เพิ่มขึ้นตามมาดวย ประกอบกับฝนที่ตกลงมาอยางหนักติดตอหลายวัน ทําใหน้ําฝนไหลเขาไปในถัง

ขยะลนออกมาสงกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบานนางปานจิตต อธิบายวา ขณะนี้ขยะในเมืองศรีราชามี

ประมาณ 40 ตันตอวัน ทางเทศบาลเมืองศรีราชา เหลือรถที่ใชไดอยูเพียงคันเดียว สวนที่เหลืออยูใน

ระหวางการซอมบํารุง ซึ่งขณะนี้ทางคณะผูบริหารเทศบาลเมืองศรีราชา ไดวางแผนการแกปญหาใน

ระยะยาวดวยการจัดซื้อรถขยะเพิ่มขึ้นอีก 2 คัน โดยอยูระหวางการจัดซื้อ และสงมอบ ซึ่งถือวาเปน

เรื่องเรงดวน จึงเรงการสงมอบรถขยะใหเร็วขึ้นกวาเดิม รวมทั้งยังประกาศรับสมัครเจาหนาที่เก็บขยะ

เพิม่แลว แตยังไมมีคนมาสมัคร  

 ดานปองกันสาธารณภัย สาธารณภัย หมายถึง ภัยหรืออันตราย ที่ทําใหเกิดความสูญเสียทั้ง

ชีวิต ทรัพยสินและสิ่งอื่น ๆ อยางรุนแรง ภัยดังกลาวนั้นเกิดขึ้นกับคนหมูมาก สามารถเกิดขึ้นไดทุก

เวลาหรือทุกสถานที่อยางกะทันหันหรือคอย ๆ เกิดขึ้น สงผลอันตรายตอชีวิตและรางกายของ
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ประชาชน และเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ การทํางานดานปองกันสาธารณ

ภัยตองอาศัยการเสียสละ และความอดทนสูง เพราะตองเสียงตออันตรายและตองคอยเฝาระวังภัยที่

เกิดตลอดเวลา ปญหาสาธารณภัยจําแนกไดดังนี้ อุทกภัย เปนภัยอันเกิดจากภาวะน้ําทวมจากพายุ 

ฝนตกหนัก พายุหมุน การทําลายปา การทรุดตัวของดิน ลักษณะอาจเปนน้ําทวมเฉียบพลันหรือแบบ

คอยเปนคอยไป วาตภัย คือภัยที่เกิดจากแรงลมและพายุ พายุฟาคะนอง อัคคีภัย คือภัยที่เกิดจาก

เพลิงไหม เปนภัยที่กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพยสิน มีแนวโนมในการเกิดขึ้นบอยและ

สรางความสูญเสียมากขึ้น ภัยอากาศหนาวผิดปกติ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ซึ่งมีภูมิประเทศเปนที่ราบสูง ประกอบกับไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม ที่พัดพาความหนาว

เย็นจากจีน เขาสูพื้นที่ดังกลาว ทําใหประชาชนที่อยูบริเวณหุบเขา และเชิงเขาไดรับความหนาวเย็น 

ซึ่งพบวาในบางปของฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ํามาก ภัยแลง เปนภัยที่ทําใหเกิดความอดอยาก ขาด

แคลน เนื่องจากการขาดน้ํา ในประเทศไทยมักเกิดจากขาดฝน ความแหงแลงของพื้นที่กอใหเกิด

ผลเสียในการผลิตผลทางการเกษตร แผนดินถลม การระบาดของ ภัยจากฝูงสัตวและแมลง เนื่องจาก

งานดานสาธารณภัยมีขอบเขตที่กวางผูวิจัยจึงเลือกวิเคราะหในสภาพปญหาที่มีความสอดคลองกับ

สภาพพื้นที่ดังนี้ เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย กลาววาเนื่องจากเทศบาลผูเจาสมิงพรายอยูติดกับ

แมน้ําเจาพระยามักเกิดปญหาน้ํากัดเซาะริมตลิ่งทําใหตลิ่งทรุดตัวหรือพื้นที่ริมฝงทะลม และน้ํามักจะ

ทวมในชวงน้ําขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงต่ํากวาระดับน้ํา และชวงเวลาฝนตกหนัก ในชวงฤดูฝน

ปญหาการน้ําทวมขังทําใหเกิดการระบาดของยุงลายอันเปนบอเกิดของโรคไขเลือดออก ในปที่ผาน

พบวาโรงพยาบาลในพื้นที่เทศบาลลัดหลวงรับคนไขมีอาการไขสูง ไขหวัด เมื่อตรวจโรคพบวาเด็กใน

ชุมชนติดเชื้อไขเลือดออก ประชาชนยังละเลยปญหา ขาดการปองกันภัยใกลตัว การกําจัดแหลงเพาะ

พันธยุงลายดวยตนเอง และวิธีสังเกตการติดเชื้อของบุตรหลาน ในสวนเจาหนาที่ที่ทํางานดานนี้ ยังไม

มีการประชาสัมพันธใหขอมูลความรูที่เพียงพอ การดําเนินการฉีดพนยาฆาแมลงยังขาดความตอเนื่อง 

ภัยพิบัติทางดานอุทกภัยเปนภัยที่ตองมีการกระทําอยางตอเนื่อง ทั้งยามปกติและไมปกติ เพราะพื้นที่

ในเขตเทศบาลเปรียบเปนเมืองหนาดานออกไปสูทะเล จึงตองมีความพรอมรับมือกับอุทกภัยที่เกิดจาก

คลื่นลมทะเลหรือชวงมรสุม โดยตองมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องกับประชาชนใหมีความ

เตรียมพรอมรับมือ สอดคลองกับ เทศบาลลัดหลวง กลาววา เทศบาลลัดหลวงมีคลองอยูติดกับแมน้ํา

และมีสภาพพื้นที่ติดกับแมน้ําเจาพระยามักเกิดปญหาน้ํากัดเซาะริมตลิ่งทําใหตลิ่งทรุดตัวหรือพื้นที่ริม

ฝงทะลม และน้ํามักจะทวมในชวงน้ําขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงต่ํากวาระดับน้ํา และชวงเวลาฝน

ตกหนัก ปญหาการระบาดของยุงลายอันเปนบอเกิดของโรคไขเลือดออก ประชาชนยังขาดการปองกัน 

การกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลาย และวิธีสังเกตการติดเชื้อของบุตรหลาน พบปญหาการระบาดของ

ยุงลายอันเปนบอเกิดของโรคไขเลือดออก ในปที่ผานพบวาโรงพยาบาลในพื้นที่เทศบาลลัดหลวงรับ

คนไขมีอาการไขสูง ไขหวัด เมื่อตรวจโรคพบวาเด็กในชุมชนติดเชื้อไขเลือดออก  ประชาชนยังละเลย
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ปญหา ขาดการปองกันภัยใกลตัว การกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลายดวยตนเอง และวิธีสังเกตการติด

เชื้อของบุตรหลาน ในสวนเจาหนาที่ที่ทํางานดานนี้ ยังไมมีการประชาสัมพันธใหขอมูลความรูที่

เพียงพอ การดําเนินการฉีดพนยาฆาแมลงยังขาดความตอเนื่อง ปญหาอุทกภัย เปนปญหาที่ตองมีการ

เตรียมความพรอมรับมือตลอดเวลาเนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลติดปากแมน้ํา ปญหาฝนตกหนัก ฝนตก

สะสม ลวนเปนปจจัยใหเกิดภัยน้ําทวมในพื้นที่ทั้งสิ้น การประชาสัมพันธวิธีรับมือตองทําทั้งใน

หนวยงานและประชาชนตลอดเวลา สอดคลองกับ เทศบาลเมืองพระแดง กลาววาเทศบาล มีพืนที่

รับผิดชอบอยูติดกับแมน้ําเจาพระยามักเกิดปญหาน้ํากัดเซาะริมตลิ่งทําใหตลิ่งทรุดตัวหรือพื้นที่ริมฝง

ทะลม และน้ํามักจะทวมในชวงน้ําขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงต่ํากวาระดับน้ํา และชวงเวลาฝนตก

หนัก ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองพระประแดงพบความเสี่ยงทางดานอัคคีภัย ผูประกอบการตึกสูงยังไมมี

การอบรมการหนีไฟอยางถูกตอง ไมมีบันไดหนีไฟ ถังดับเพลิงที่เพียงพอ ขาดการตรวจสอบสภาพและ

ยังขาดความรูในการใชงาน  ปญหาดานสาธารณภัยที่พบในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระประแดงพบ

ความเสี่ยงทางดานอัคคีภัยในตึกสูง ผูประกอบการตึกสูงยังไมมีการอบรมการหนีไฟอยางถูกตอง ไมมี

บันไดหนีไฟ ถังดับเพลิงไมเพียงพอ ขาดการตรวจสอบสภาพและยังขาดความรูในการใชงาน ในอาคาร

สูงเชนตึกแถวยานชุมชนมีความแออัด หลายหองติดเหล็กดัด โดยในเดือน ม.ค. – มี.ค. พบเหตุไฟไหม

ติดตอกันหลายพื้นที่ สวนใหญเกิดจากการจุดพลุ จุดธูปเทียน เผากระดาษเงินทองในชวงเทศกาลป

ใหมและตรุษจีน และเหตุไฟฟาลัดวงจร ประชาชนขาดความระมัดระวังรอบคอบในการปองกันปญหา 

ดานภัยธรรมชาติ อุทกภัย เปนภัยที่ตองเตรียมความพรอมรับมือในทุกดานตลอดเวลาเนื่องจาก

ภูมิศาสตรของพื้นที่อยูใกลแมน้ํา ทะเล การประชาสัมพันธแจงขาวสารเพื่อใหประชาชนมีความ

ระมัดระวัง การเตรียมขนยายขาวของสิ่งของ การอพยพออกนอกพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงปญหาและติดตาม

ขาวสารจากกรมอุตุและเทศบาลอยางใกลชิด สอดคลองกับ ปญหาและสาเหตุทั่วไปของการเกิดน้ํา

ทวม กลาววา เมื่อพิจารณาในเรื่องการเกิดน้ําทวมอาจพิจารณาปจจัย 2 ประเด็น คือ พิจารณาปญหา

หรือสิ่งที่เปนตนเหตุทําใหเกิดน้ําทวม และพิจารณาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวมพิจารณา

ปญหาหรือสิ่งที่เปนตนเหตุทําใหเกิดน้ําทวม แบงได 3 กรณี คือ จากน้ําฟา น้ําจากแหลงเก็บกักน้ํา 

และน้ําทะเลหนุน สวนการพิจารณาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวม เชน การสรางถนน การ

วางผังเมืองไมเหมาะสม สรางเปนแหลงชุมชน แหลงอุตสาหกรรม ฯลฯ ขวางทางน้ําไหลหรือพื้นที่

ระบายน้ําตามธรรมชาติ แลวไมสรางอาคารระบายน้ํา เชน ทอระบายน้ํา คูหรือคลองระบายน้ํา ที่

เหมาะสมเพียงพอกับการระบายน้ํา แผนดินทรุด หรือหนาดินถูกกัดเซาะชะลาง ทําใหพ้ืนที่ยิ่งต่ําลงไป

กวาเดิม ทําใหเกิดน้ําทวมขังมากและนานขึ้น เพราะการระบายน้ําออกไปจากพื้นที่ไมสะดวกเหมือน

แตกอน สอดคลองกับ กลุมนักศึกษาสาขาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตร (2562, ออนไลน) 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดน้ําทวม สวนใหญขึ้นอยูกับสภาพทองที่และ ความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ 

แตในบางทองที่ การกระทําของมนุษยก็มี สวนสําคัญในการทําใหภาวการเกิดอุทกภัยและมีความ
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รุนแรงเพิ่มมากขึ้นดวย สาเหตุสําคัญทําใหเกิดน้ํ าทวมเนื่องจากฝนตกหนัก มีลักษณะและ

สวนประกอบของพื้นที่ลุมน้ําเปนรูปรางของพื้นที่ลุมน้ํา และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุมน้ํา รวมทั้ง

ชนิดของดินและพืชที่ขึ้นปกคลุมพื้นดินมีสภาพเสื่อมโทรม มีน้ําทะเลหนุน และการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับสภาวะแวดลอม การขยายตัวของเขตชุมชนและการทําลายระบบระบายน้ําที่มีอยูตาม

ธรรมชาติและแผนดินทรุด 

ผลวิเคราะหการแกไขสภาพปญหาการปกครองในแตละดาน 

 ดานไฟทางสาธารณะ ภาพรวมของสภาพปญหาดานไฟทางสาธารณะ พบปญหาเกี่ยวสภาพ

พื้นที่มีขนาดกวางใหญ มีงบประมาณการบริหารจัดการไมเพียง บุคคลการมีจํานวนไมเพียงพอตอการ

นําเนิน อุปกรณในการนําเนินการมีไมเพียงพอเกาหรือชํารุด สวนวิธีการแกไข คือ การเพิ่มงบหรือรอ

งบประมาณของปถัดไป การจัดเก็บภาษีเพ่ิม การประกาศรับสมัครบุคลากร 

 ดานความสะอาด ภามรวมของสภาพปญหาดานความสะอาด ประชาชนมีจํานวนมากทั้งเปน

ประชาชนในทองถิ่นและประชาชนแฝง ประชาชนขาดความรูในการคัดแยกขยะและการักษาสิ่งวัด

ลอม ประชาชนขาดจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม ถังขยะมีจํานวนไมเพียงพอ รถขนขยะไม

เพียงพอทั้งเกาและชํารุด บุคคลการในการทํางานดานความสะอาดไมเพียงพอ มีงบประมาณไม

เพียงพอตอการบริหาร จากภาพรวมของสภาพปญหามีการแกไขคือ มีการรณรงคและจัดอรบรมให

ความรูแกนักเรียนและประชาชน จัดซื้อถังขยะและรถขนขยะเพิ่ม เปดรับสมัครบุคคลกรดานความ

สะอาด เพิ่มเงินอัตราการเก็บขยะ เก็บภาษีเพิ่ม รองบประมาณในปถัดไปหรือรองบอุดหนุนจาก

สวนกลาง  

 ดานการปองกันสาธารณภัย ในพื้นที่การทําวิจัยปญหาดานการปองกันสาธารณภัยภาพรวม

จะมีความสอดคลองและเหมือนกันคือ ปญหาน้ําทวม เพลิงไหม และโรคไขเลือดออก สภาพปญหาใน

ดานนี้ผูบริหารใหความสนใจเปนอยางมากเนื่องจาก ภัยสาธารณะเกิดขึ้นกับประชาชนในวงกวางและ

สรางความเสียใหกับประชาชนอยางรายแรง ถึงข้ันเสียทรัพยสิ้นและชีวิต ผูบริหารจึงใหความสําคัญใน

ดานนี้เปนอยางมาก ผูบริหารจะทุมงบประมาณในการจัดสรรเครื่องมือ ยานพาหนะ และบุคลากร

อยางเต็มที่ รวมถึงจะมีการปองกันเชิงรุก เชน การอบรมการดับเพลิง การอบรมกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

การลอกคูคลองน้ํา เปนตน ยกเวนปญหาที่แกยากเพราะตองใชงบประมาณสูงเชน สรางเขื่อน กําแพง

กันน้ํา เพราะโครงการเหลานี้ ติดปญหาในเรื่องของสิทธิที่ดินในการกอสรางและงบกอสรางสูง 
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4.2 ผลวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธบิาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 4.2.1 วิเคราะหแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการเมือง 

 การปกครองเปนแบบแผนเกี่ยวกับการอยูรวมกันโดยมีกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติและใช

ชีวิตรวมกัน โดยการใชอํานาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศ วางระเบียบ

กฎเกณฑสําหรับสังคม เพื่อสรางความเสมอภาค เปนธรรมแกสังคม การปกครองตองเกี่ยวของกับ

การเมืองเสมอ การเมืองคือสิ่งที่บอกถึงอํานาจในการปกครองตามหลักอํานาจอธิปไตย การวาง

หลักเกณฑการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐไดตั้งแต ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหลาย ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล” แนนอนวาไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ กฎหมายยอม

เปนตัวกําหนดวาใครเปนผูมีอํานาจในการปกครอง และการใชอํานาจตามกฎหมายคือการปกครอง 

มนุษยเมื่อมีการอาศัยอยูรวมกันแลวจะตองมีการปกครองเกิด จะตองมีตั้งกติกาการตกลงในการอยู

รวมกัน แบงสรรทรัพยกรใหทั่วถึงตามความตองการของสังคมเทาเทียมกัน มนุษยตกอยูในการ

ปกครองตั้งแตเกิดหรือกอนเกิดดวยซ้ําหากพิจารณาอยางลึก ๆ แลวเชน ประเทศจีนเคยมีกฎหมาย

ควบคุมการตั้งครรภ จะเห็นไดวาการปกครองมีผลบังขับกอนเราเกิดดวยซ้ํา การปกครองมี

ความสําคัญกับมนุษยเสมอ ๆ การเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพันกับอํานาจและการปกครอง ไมวา

สภาวการณใดหรือสถาบันใด หากมีการตอสูแขงขันกัน เพื่อแสวงหาอํานาจที่เหนือกวากันแลว ก็เปน

การเมืองทั้งสิ้น การปกครองเปนเรื่องที่มีความสําคัญทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

ทั้งนี้เพราะการปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนทุกคน ดังที่ อริสโตเติล กลาววามนุษยเปนสัตว

การเมือง อีกทั้งการเมืองยังเปนเรื่องเกี่ยวพันกับอํานาจและการแบงปนผลประโยชนตาง ๆ และการ

ใชอํานาจและเศรษฐกิจเปนเรื่องของการผลิต การจําหนายจายแจกทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหแก

สาธารณชนเพื่อความสมบูรณพูนสุขแกสวนรวมนักเศรษฐศาสตรยอมรับวา ความเจริญทาง ขึน้อยูกับ

สภาวะทางเศรษฐกิจมาก สอดคลองกับนักวิชาการหลายทานที่ใหความหมายการปกครอง อานุภาพ 

รักษสุวรรณ กลาววา “การปกครอง หมายถึง การทํางานของเจาหนาที่ของรัฐไดแก ขาราชการ 

พนักงานสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล” สอดคลองกับ 

สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแกว กลาววา “การปกครอง” คือการใชอํานาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหาร

และจัดการประเทศการปกครองมีหลายรูปแบบ อํานาจอธิปไตย ยอมมีความแตกตางกันไป ในแตละ

ระบอบการปกครอง สอดคลองกับ บูฆอรี ยีหมะ กลาววา “การปกครองเปนแบบแผนเกี่ยวกับการ

อยูรวมกันโดยมีกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติและใชชีวิตรวมกัน และเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่ง

อํานาจในการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน” สอดคลอง พรเศรษฐีวฒุ ปญญาอิสกุล 

กลาววา การปกครอง (Government) หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ
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สําหรับสังคม เพื่อสรางความเสมอภาค เปนธรรมแกสังคม เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข สอดคลองกับ 

th.wikipedia.org กลาววา การปกครอง คือการใชอํานาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและ

จัดการประเทศ สอดคลองกับ  

 การเมืองมีความสําคัญเพราะการปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพันกับอํานาจและการปกครอง 

ไมวาสภาวการณใดหรือสถาบันใด หากมีการตอสูแขงขันกัน เพื่อแสวงหาอํานาจที่เหนือกวากันแลว ก็

เปนการเมืองทั้งสิ้น การปกครองเปนเรื่องที่มีความสําคัญทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศ ทั้งนี้เพราะการปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนทุกคน ดังที่ อริสโตเติล กลาววามนุษยเปน

สัตวการเมือง อีกทั้งการเมืองยังเปนเรื่องเกี่ยวพันกับอํานาจและการแบงปนผลประโยชนตาง ๆ และ

การใชอํานาจและเศรษฐกิจเปนเรื่องของการผลิต การจําหนายจายแจกทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

ใหแกสาธารณชนเพื่อความสมบูรณพูนสุขแกสวนรวมนักเศรษฐศาสตรยอมรับวา ความเจริญทาง 

ขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจมาก สอดคลองกับ ประสาร ทองภักดี กลาววา การปกครองเปนเรื่องที่

มีความสําคัญทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะการปกครองเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับคนทุกคน ดังที่ อริสโตเติล กลาววามนุษยเปนสัตวการเมือง อีกทั้งการเมืองยังเปนเรื่อง

เกี่ยวพันกับอํานาจและการแบงปนผลประโยชนตาง ๆ สอดคลองกับ อุดม รัฐอมฤต กลาววา การ

ปกครองเปนแบบแผนของความสัมพันธระหวางมนุษยที่เกี่ยวของกับอํานาจการปกครอง และการใช

อํานาจและเศรษฐกิจเปนเรื่องของการผลิต การจําหนายจายแจกทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหแก

สาธารณชนเพื่อความสมบูรณพูนสุขแกสวนรวม การเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพันกับอํานาจและการ

ปกครอง ไมวาสภาวการณใดหรือสถาบันใด หากมีการตอสูแขงขันกัน เพื่อแสวงหาอํานาจที่เหนือกวา

กันแลว ก็เปนการเมืองทั้งสิ้น การปกครองเปนเรื่องที่มีความสําคัญทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม

ของประเทศ ทั้งนี้เพราะการปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนทุกคน ดังที่ อริสโตเติล กลาววามนุษย

เปนสัตวการเมือง อีกทั้งการเมืองยังเปนเรื่องเกี่ยวพันกับอํานาจและการแบงปนผลประโยชนตาง ๆ 

และการใชอํานาจและเศรษฐกิจเปนเรื่องของการผลิต การจําหนายจายแจกทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัด ใหแกสาธารณชนเพื่อความสมบูรณพูนสุขแกสวนรวมนักเศรษฐศาสตรยอมรับวา ความเจริญ

ทาง ขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจมาก สอดคลองกับ โกวิท วงศสุรวัฒน กลาววา การปกครองสงผล

โดยตรงตอเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอระบอบการเมืองของแตละสังคมเปนอยาง เศรษฐกิจ

กับการปกครองเปนสิ่งที่เกี่ยวพันกันอยางแยกไมออกคือ ทั้งการปกครองและเศรษฐกิจตางก็มีอิทธิพล

ตอกัน สวนรูปแบบการปกครองขึ้นอยูกับวิวัฒนาการและสภาพของสังคมนัน้ ๆ โดยภาพกวาง ๆ  

 การปกครองสามารถแบง ๆ ได 2 ประเภทแบบกวาง ๆ คือ แบบประชาธิปไตย กับแบบไมใช

ประชาธิปไตย มีจุดที่สําคัญคือการใหเสรีภาพกับประชาชนสวนใหญในทุกดาน ๆ ถายิ่งใหอิสระแก

ประชาชนมากถือวามีเปนประชาธิปไตยสูง สวนอีกดานคือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทุก ๆ 

ประชาชนมีหนาที่ทําตามผูนําเทานั้น  
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ขอดีของประชาธิปไตย 

1. ชวยใหประชาชนมีสวนในการปกครองตนเองได 

2. ชวยใหรัฐบาลที่เปนตัวแทนของประชาชนสามารถสนองความตองการของประชาชนสวนรวม 

3. ชวยใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

4. ชวยใหบุคคลสามารถสํานึกในผลประโยชนอันชอบธรรมของตนเอง และสวนรวม 

5. ชวยใหบุคคลเปนผูที่ยึดในหลักการที่ถูกตอง มีระเบียบวินัย 

6. ชวยใหเกิดการเรียนรูในจริยธรรมและคุณธรรมที่จะใช 

7. ชีวิตรวมกันกับผูอื่นในสังคมเดียวกันดวยด ี

8. ชวยใหการปกครองมีเสถียรภาพม่ันคง เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก 

9. ชวยใหประเทศมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสงบสุข 

10. ชวยพัฒนาประเทศใหเกิดความเจริญกาวหนา 

11. ประชาชนกินดีอยูดี1. เปดโอกาสใหประชาชนขางมากไดดําเนินการปกครองโดยประชาชน

ขางนอยมีสิทธิคัดคานการปกครองของฝายขางมาก 

ขอเสียของประชาธิปไตย 

1. แมวาหลักการดี แตการบรรลุเปาหมายคอนขางยากทฤษฏีกับปฏิบัติอาจไมสอดคลองกัน 

2. รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอาจจะออนแอและไมมีประสิทธิภาพ 

3. พรรคการเมืองที่มีอํานาจและอิทธิพลในการปกครองบางพรรคอาจจะผูกขาดอํานาจหรือทํา

ไปเพ่ือประโยชนตน 

4. อาจจะมีการปลุกระดมชี้นําประชาชนในทางท่ีมิชอบ 

5. เปนการปกครองที่ตองเสียคาใชจายมากเชน คาใชจาย ในการเลือกตั้งระดับตาง ๆ  

6. ผูแทนราษฎรอาจจะเห็นแกประโยชนของทองถิ่นของตนมากกวาของประเทศโดยสวนรวม 

7. อาจมีการใชเสียงขางมากกีดกันการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

8. อาจมีการใชกระบวนการทางประชาธิปไตยบางประการไปในทางที่มิชอบ 

9. อาจจะเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยแตภายนอก สวนภายในเปนการปกครองโดยคน

เพียงบางกลุมบางพวก 

10. ขาดความเขาใจในการใชสิทธิและหนาที ่

11. อํานาจและอิทธิพลของระบบราชการที่มีมากขึ้น อาจจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ขอดีของระบอบเผด็จการ ไดแก 

1. รัฐบาลสามารถตัดสินใจทําการอยางใดอยางหนึ่ งไดรวดเร็วกวารัฐบาลในระบอบ

ประชาธิปไตย เชน สามารถออกกฎหมายมาใชบังคับเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งได 

โดยไมตองขอความเห็นชอบจากเสียงขางมากในรัฐสภา ทั้งนี้ก็เพราะผูนําหรือคณะรัฐมนตรี
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มักจะไดรับมอบอํานาจจากรัฐสภาไวลวงหนาใหออกกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับบางอยาง

ไดเอง 

2. แกปญหาบางอยางไดอยางมีประสิทธิผลกวาระบอบประชาธิปไตย เชน สั่งการปราบการ

จลาจล การกออาชญากรรม และการกอการรายตาง ๆ ไดอยางเฉียบขาดมากกวา โดยไม

จําตองเกรงวาจะเกินอํานาจที่กฎหมายใหไว เนื่องจากศาลในระบอบเผด็จการไมไดมีความ

เปนอิสระในการพิจารณาคดีเหมือนในระบอบประชาธิปไตย 

ขอเสียของระบอบเผด็จการ ไดแก 

1. เปนการปกครองโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุมเดียว ซึ่งยอมจะมีการผิดพลาดและใชอํานาจเพื่อ

ประโยชนสวนตนและพวกพองไดโดยไมมีใครรูหรือกลาคัดคาน 

2. มีการใชอํานาจเผด็จการกดขี่และลิดรอนสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งประทุษรายตอชีวิตของคนหรือ

กลุมคนท่ีไมเห็นดวยกับกลุมผูปกครอง 

3. ทําใหคนดีมีความสามารถที่ไมใชพวกพอง หรือผูสนับสนุนกลุมผูปกครองไมมีโอกาสดํารง

ตําแหนงสําคัญในทางการเมือง 

4. ประชาชนสวนใหญที่ถูกกดขี่และขาดสิทธิเสรีภาพ ยอมจะไมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

อยางเต็มที่และอาจพยายามตอตานอยูเงียบ ๆ หรือมิฉะนั้นบางคนก็อาจจะหลบหนีไปอยู

ตางประเทศ ซึ่งสวนใหญบุคคลเหลานี้มักจะเปนพวกปญญาชน ทําใหประเทศชาติขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

5. อาจนําประเทศชาติไปสูความพินาศได เหมือนดังฮิตเลอรไดนําประเทศเยอรมนี หรือพลเอก

โตโจไดนําประเทศญี่ปุนเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งผลปรากฏวาทั้งสองประเทศประสบ

ความพินาศอยางยอยยับ หรือตัวอยางเหตุการณที่ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน เหงอิรัค ได

สงกําลังทหารเขายึดครองประเทศคูเวต และไมยอมถอนตัวออกไปตามมติขององคการ

สหประชาชาติ จนกองกําลังนานาชาติตองเปดฉากทําสงครามกับอิรักเพื่อปลดปลอยคูเวต 

และผลสุดทายอิรักก็เปนฝายปราชัยอยางยอยยับ ทําใหประชาชนชาวอิรักตองประสบความ

เดือดรอนอยางแสนสาหัสเสียทั้งทรัพยสินและชีวิต การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก ทั้งนี้เปน

เพราะการตัดสินใจผิดพลาดของผูนําเพียงคนเดียว สอดคลองกับ ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล 

แบงการปกครอง 3 ประเภทดังนี้ 1) แบบเผด็จการ Dictatorship 2) แบบประชาธิปไตย 3) 

สอดคลองกับ สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแกว ไดจําแนกลักษณะการปกครองของรัฐตาง ๆ โดยใช

จํานวนและจุดประสงคของการปกครองเปนเกณฑ เปน 6 รูปแบบ ดังนี้ 

  1. รูปแบบการปกครองที่ด ี

   1.1. ราชาธิปไตย (Monarchy)  เปนการปกครองโดยคนเดียว 

   1.2. อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) เปนการปกครองโดยกลุมคน 
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   1.3. โพลิตี้ (Polity) เปนการปกครองโดยคนจํานวนมาก 

  2. รูปแบบการปกครองที่ไมด ี

   2.1. ทรราชย (Tyranny) เปนการปกครองโดยคนเดียว 

   2.2. คณาธิปไตย (Oligachy) เปนการปกครองโดยกลุมคน 

   2.3. ประชาธิปไตย (Democracy) เปนการปกครองโดยคนจํานวนมาก สอดคลองกับ

 th.wikibooks.org รูปแบบการปกครองในโลก อาจสรุปไดวามีอยู 3 รูปแบบสําคัญ คือ 1) 

แบบการปกครองโดยคน ๆ เดียว 2) แบบการปกครองโดยคณะบุคคล 3) แบบการปกครองโดยเสียง

สวนใหญ สอดคลองกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กลาววา รูปแบบของการเมืองการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย 1) ประชาธิปไตยทางออม คือ ประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถมีสวน

รวมในการปกครองไดโดยตรง ปจจุบันตองใชการปกครองประชาธิปไตยทางออมแทน 2) 

ประชาธิปไตยทางออม หรือ ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน หมายถึง การที่ประชาชนเลือกตัวแทนเขา

มาทําหนาที่ปกครองประเทศแทนประชาชน รูปแบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ 1) เผด็จการ

อํานาจนิยม ระบบเผด็จการแบบนี้มีความมุงหมายที่จะควบคุมสิทธิและเสรีภาพทางการปกครองของ

ประชาชน เปนสําคัญ แตผูปกครองอาจยอมใหประชาชนมีเสรีภาพทางสังคม เชน เสรีภาพในการนับ

ถือศาสนา สิทธิในครองครัว และเสรีภาพในการดํารงชีวิตสวนตัว 2) เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม มีความ

มุงหมายสําคญัที่ตองการควบคุมการดําเนินการตาง ๆ ของประชาชนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม 

 สรุปไดวาระบอบการปกครองมีความสําคัญมากกับสังคมมนุษย เพราะวาการปกครองจะ

คลองกับมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เปนสถาบันที่ทรงอํานาจกติกาของสังคมใหมนุษยอาศัยอยูรวมกัน 

และเปนสถานภาพของสังคมวาสังคมมีลักษณะเปนอยางไร เปนเผด็จการหรือประชาธิปไตย การเมือง

จะเปนเครื่องมือในการปกครอง และเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ ตัวชีวัตวัดวาระบอบการ

ปกครองดีหรือไมดีอยูที่ประชาชนอยูดีกินดีมีความสุขหรือไมเกิดความขัดสนในการดํารงชีวิตหาก

ประชาชนอยูดีกินดีมีความสุข ก็แสดงวาระบอบการปกครองนั้นดี และในทางตรงกันความหากหากวัด

แลวประชาชนเกิดความขัดสนไมมีความสุขใชชีวิตอยางยากลําบากแสดงวาการปกครองนั้นไมดี สวน

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข มีการ

กระจายอํานาจใหทองถิ่นดูแลตนเอง เทศบาลเปนองคการปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งที่มีเฉพาะใน

ระบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหประชาชนมีรวมในการเมืองการปกครอง ประชาชนมีสิทธิในการลง

เลือกตั้ง และไปเลือกตั้ง ในทองถิ่นตนเอง มีสวนรวมในการแกไขปญหาในทองถิ่นเอง ประชาชนใน

ทองถิ่นมีสิทธิที่จะประทวงการทํางานของเทศบาล และมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ใหประชาชนมี

โอกาสทํามาหากินไดอิสระตามกฎหมาย ตามสติปญญาและความขยัน ซึ่งตางจากระบอบการปกครอง

รูปแบบอื่นที่จะปดกั้นประชาชนไมใหยุงเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบางประเทศจะปดกั้น
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ไมใหประชาชนมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ จํากัดการครอบครองทรัพยสิ้นและการประกอบอาชีพของ

ประชาชน ทําใหประชาชนประกอบอาชีพดวยความอยากลําบาก ซึ่งแตกตางจากระบอบ

ประชาธิปไตยที่ใหเสรีภาพทาง ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงทําใหเห็นความแตกตางระหวาง

ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยกับ ประเทศที่ไมเปนประชาธิปไตยในความเจริญในทุก ๆ 

ดาน  

 4.2.2 วิเคราะหแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 

 การปกครองสวนทองถิ่นหรือการปกครองทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมี

ความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย ซึ่งกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวา รัฐบาลซึ่งเปนกลไก

ในการบริหารการปกครองของรัฐ ยอมมีภาระหนาที่อยางมากมายในการบริหารประเทศใหประชาชน

ไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแหงชาติทั้งในทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตยอมเปนไปไมไดที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทํา

บริการใหกับประชาชนไดทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจเกิดปญหาเกี่ยวกับความลาชาในการ

ดําเนินงาน การที่อาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได และรวมทั้งขอจํากัด

เกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ดําเนินงานใหทั่วถึงได เมื่อเปนดังนี้ การ

ลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบ

ตอความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนนั้น 

ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถิ่นมีบทบาทและความสําคัญเกิดขึ้น สอดคลองกับ ธราเทพ ยงโชติ

วุฒิกุล กลาววา “การปกครองทองถิ่นหมายถึงการปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจาย

อํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น”สอดคลองกับ ธเนศวร เจริญเมือง กลาววา การปกครองสวน

ทองถิ่น เปนระบบการบริหารและจัดการสาธารณะและทรัพยากรตาง ๆ ของทองถิ่นหนึ่งภายในรัฐ

หนึ่งเปนทองที่อันมีขอบเขตชัดเจน สอดคลองกับ เรืองวิทย เกษสุวรรณ กลาววา การปกครอง

ทองถิ่นคือการปกครองระดับที่ต่ํารัฐหรือประเทศ และองคการสวนทองถิ่นที่มีองคการตัดสินใจและ

บริหารภายในพื้นที่อันจํากัดของตนสอดคลองกับ ปธาน สุวรรณ กลาววา การเมืองการปกครองสวน

ทองถิ่นคือหนวยงานทางการเมืองการปกครองที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งโดยปกติ

การเมืองการปกครองสวนทองถิ่นจะเปดโอกาสใหประชาชนในเขตทองถิ่นนั้น ๆ เลือกตั้งผูแทนของ

ตนเขาไปทาหนาที่เปนผูบริหารทองถิ่นหรือเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเพ่ือเลือกผูบริหารทองถิ่น 

 การปกครองทองถิ่นมีความสําคัญเพราะการปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาที่พลเมือง อันจะนํามาสู

ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล 

การที่รัฐบาลจะดูแลใหทั่งถึงเปนเรื่องยาก หากไมมีหนวยการปกครองทองถิ่น การปกครองทองถิ่น
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เปดโอกาสใหประชาชนได เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกใน

ความสําคัญของตนเองตอทองถิ่น ชวยกันแกไขปญหาของทองถิ่นของตน ตอบสนองความตองการ

ของทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ และเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของ

ประเทศในอนาคต สอดคลองกับ เรืองวิทย เกษสุวรรณ ใหความสําคัญของ “การปกครองทองถิ่น

เปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย” เพราะเปนสถาบัน ฝกสอนการเมืองการปกครอง

ใหแกประชาชน สอดคลองกับ ชูวงศ ฉายะบุตร กลาววา การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระ

ของรัฐบาล เนื่องจากประชาชนมีจํานวนมากและประเทศกวางใหญ การที่รัฐบาลจะดูแลใหทั่งถึงเปน

เรื่องยาก หากไมมีหนวยการปกครองทองถิ่นแลว รัฐบาลจะตองรับภาระดําเนินการทุกอยาง 

สอดคลอง ชูศักดิ์ เที่ยงตรง กลาววา การปกครองทองถิ่นจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง 

เพราะเปดโอกาสใหประชาชนได เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกใน

ความสําคัญของตนเองตอทองถิ่น ประชาชน จะมีสวนรวมรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไข

ปญหาของทองถิ่นของตน สอดคลองกับ สิวาพร สุขเอียด กลาววา การปกครองทองถิ่นสามารถ

ตอบสนองความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ การปกครองทองถิ่นจะเปน

แหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต  

 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่นสรุปไดดังนี้  

  1) สถานะตามกฎหมาย มีกฎหมายใหอํานาจใหการปกครองไว 

  2) มกีารกระจายอํานาจและหนาที่  

  3) จัดตั้งเปนองคการนิติบุคคล โดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง 

  4) มีการเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนใน

ทองถิ่น นั้น ๆ  

  5) มีอิสระในการปกครองทองถิ่น ในการปฏิบัติภารกิจภายในขอบเขต ของกฎหมายโดย

ไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานทางราชการ  

  6) มีงบประมาณของตนเอง สามารถจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษี ตามขอบเขตที่

กฎหมายใหอํานาจ 

  7) มกีารควบคุมดูแลของรัฐ มีอิสระในการปกครองทองถิ่นเทานั้น  

สอดคลองกับ อุทัย หิรัญโต กลาววา ระบบการปกครองทองถิ่นจะตองประกอบดวย “สถานะตาม

กฎหมาย (Legal Status)” เปน“องคการนิติบุคคล” มีขอบเขตการปกครองที่แนนอน มีอํานาจใน

การกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับควบคุมใหมีการปฏิบัติ ตามนโยบายนั้น ๆ “การเลือกตั้ง” 

สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ มี“อิสระในการ

ปกครองทองถิ่น” สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายในขอบเขต ของกฎหมาย

โดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานทาง ราชการ มี
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“งบประมาณของตนเอง” มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษี ตามขอบเขตที่กฎหมายให

อํานาจในการจัดเก็บ เพื่อใหทองถิ่นมีรายไดเพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถิ่นให เจริญกาวหนาตอไป 

“การควบคุมดูแลของรัฐ” เมื่อไดรับการจัดตั้งขึ้นแลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐเพื่อประโยชน 

และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวยการ

ปกครองทองถิ่นนั้น ทั้งนี้มิไดหมายความวามีอิสระเต็มที่ที่เดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระในการ

ดําเนินการเทานั้น เพราะมิฉะนั้นแลวทองถิ่นจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป รัฐจึงตองสงวนอํานาจในการ

ควบคุมดูแลอยู สอดคลองกับ ชาญชัย แสวงศักดิ์ กลาววา องคกรปกครองทองถิ่นจะตองมี

องคประกอบสําคัญ 5 ประการ ไดแก 

  1. มีพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  

  2. มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน 

  3. มีองคกรเปนของตนเอง  

  4. มีภารกิจหนาที่เก่ียวกับผลประโยชนของตนเอง  

  5. มีการกํากับดูแลจากรัฐ 

 4.2.3 วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีการบริหารองคการ 

 การบริหารองคการเปนสิ่งสําคัญในการสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน และกลุมคนภายใน

องคกร ซึ่งอิทธิพลที่สรางขึ้นนั้นเปนกระบวนการกําหนดความสัมพันธระหวางคนงานและกิจกรรมตาง 

ๆ ขององคการเพื่อที่จะกอใหเกิดความสําเร็จในองคกรการบริหารองคการจะทําใหทราบขอบเขต

ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ตาง ๆ และชวยปองกันการทํางานที่ซ้ําซอนทีเ่กิดขึ้นในองคกร ชวย

ประสานงานในหนาที่ตาง ๆ ไดดีเพื่อชวยลดปญหาความขัดแยงระหวางพนักงานในองคและสามารถ

แสดงใหเห็นตัวภาระหนาที่ความรับผิดชอบไดชัดเจนของแตละบุคคลในองคกรหรือภาวะของแตละ

องคกรและสรางระบบการสื่อสารตามสายการบังคับบัญชาที่ดี สอดคลองกับ วันชัย มีชาติ กลาววา 

“องคการ” หมายถึง “การประสานงานระหวางสวนตาง ๆ ของสังคม” สังคมในที่หมายถึงบุคคลทั้ง

แตสองคนอาศัยอยูรวมกันในสถานที่หนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน มีการผูบังคับบัญชาเปนลําดับขั้น 

และแบงงานกันทํา ศิวาพร มัณฑุกานนท กลาววา “องคการ คือที่ ๆ คนทํางานดวยกันเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน (common purpose)”องคหนึ่งเกิดขึ้นไมไดหากไมมีวัตถุประสงครวมกัน 

องคการคือที่ ๆ บุคคลมีวัตถุประสงคเดียวกันเพื่อนําเดินการตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน การ

ทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ จอมพงศ มงคลวนิช กลาววา “การจัดองคการ 

(Organizing) คือ กระบวนการกําหนดความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานและกิจกรรมตาง ๆ 

 การบริหารองคกรมีความสําคัญเพราะการจัดองคการเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนความสําเร็จของ

องคการ เนื่องจากการจัดองคการเปนงานที่ผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการกําหนดวาใครจะทําอะไร 

ใครจะอยูแผนกไหน ใครจะตองรับผิดชอบและรายงานตอใคร ซึ่งการจัดองคการเสมือนเปนการ
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กําหนดวาจะทําอยางไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยการจัดองคการยังรวมถึงกลไกการ

ประสานงาน จะตองมีการบริหารองคกรเพ่ือการแบงงานและประสานงานกันใหงานสําเร็จลุลวง แมวา

การบริหารองคกรจะเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได แตสามารถวัดและประเมินผลได การจัดการทําให

การใชทรัพยากรมีความคุมคาและเกิดประสิทธิผลในการผลิต ซึ่งการทําใหเกิดประสิทธิผลนั้น เรา

ไมไดมองในมุมของการใชทรัพยากรหรือคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหคุมคา แตเราจะเนนไปที่จะทํา

อยางไร ใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไว จะเห็นไดวาการบริหารองคการชวยลดการทํางาน

ที่ซ้ําซอนกัน เนื่องจากการจัดองคการเปนการกําหนดวาในองคการใดองคการหนึ่งควรแบงออกเปนกี่

แผนก เมื่อมีการแบงแผนกไดแลวในขั้นตอนตอไปจะเปนเรื่องของการกําหนดอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบ เชน ใครอยูแผนกไหน หนาที่งานคืออะไร ใครเปนผูรับผิดชอบหรือใครคือผูบังคับบัญชาใน

แผนกนั้น ซึ่งผลดีก็คือ ผูบริหารสามารถมอบหมายงานไดงายขึ้น สอดคลองกบั วันชัย มีชาติ กลาววา 

การบริหารองคกรมีความสําคัญ เพราะการจัดองคการเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนความสําเร็จของ 

สอดคลองกับ ศิวาพร มัณฑุกานนท กลาววา องคการหนึ่ง ๆ จะตองมกีารบริหารองคกรเพื่อการแบง

งานและประสานงานกันใหงานสําเร็จลุลวง การจัดการมีผลตอความสําเร็จขององคกร สอดคลองกับ 

จอมพงศ มงคลวนิช กลาววา การบริหารองคกรแมจะเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได แตมีผลตอ

ความสําเร็จ การจัดการทําใหการใชทรัพยากรมีความคุมคาและเกิดประสิทธิผลในการผลิต นอกจากนี้

ยังชวยใหคุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น สอดคลองกับ ศิริรัตน ชุณหคลาย กลาววา บริหารองคกรมี

ผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ซึ่งประสิทธิภาพนั้น 

จะกลาวถึงในเรื่องของใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว  

 องคประกอบของการบริหารองคการ 

 การบริหารองคการมีองคประกอบดังนี้  

  1. องคการจะตองมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปองคการจึงมีลักษณะเปนหนวยทางสังคมที่

บุคคลมารวมตัวกัน  

  2. องคการจะตองมีเปาหมายที่ตองการกระทําใหประสบความสําเร็จซึ่งเปาหมายดังกลาว

บุคคลคนเดียวไมสามารถทําใหเกิดขึ้นได ดังนั้นในมิตินี้องคการจึงเปนเครื่องมือสําคัญของมนุษยที่จะ

ทําใหมนุษยสามารถกาวขามขอจํากัดของตนเองได  

  3. องคการจะตองมีกิจกรรมที่จะดําเนินการใหบรรลุผลการที่องคการ มีเปาหมายเฉพาะ

ทําใหองคการตองมีกิจกรรมที่ตองกระทําเพื่อใหบังเกิดผล ตามที่ตั้งไวซึ่งกิจกรรมนี้จะตองดําเนินการ

รวมกันของสมาชิกสมาชิกในองคการ  

  4. องคการจะตองมีกระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง แบบอยางหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรม

หรืองานที่กําหนดขึ้นไวอยางมีแบบแผน เพื่อใหทุกคนในองคการใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
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  5. บุคคลองคการตองประกอบดวยกลุมบุคคลที่เปนสมาชิก โดยกําหนดหนาที่ตามภารกิจ

ที่ไดรับมอบหมาย ภายใตโครงสรางที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงค 

  6. ขอมูล ขาวสาร และความรู  คือ องคประกอบที่จะทําใหองคกรไปถึงเปาหมาย

วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

  7. เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ เชน การนําเครื่องใชสํานักงาน 

สอดคลองกับ วันชัย มีชาติ กลาววา องคประกอบองคจะตองมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป องคการมี

เปาหมายที่ตองการกระทําใหประสบความสําเร็จ องคการจะตองมีกิจกรรมที่จะดําเนินการใหบรรลุผล 

องคการจะมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธเชิงอํานาจ องคการจะมีการกําหนดอาณาเขตของ

องคการซึ่งแบงแยกองคการออกจากสวนอื่น ๆ องคการจะมีความตอเนื่องในการดําเนินงานกิจกรรม

ขององคการจะตองมีความตอเนื่อง สอดคลองกับ ศิวาพร มัณฑุกานนท กลาววาองคการ จะตองมี

วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย ในการกอตั้งองคการขึ้นมา มีโครงสรางระบุถึงการจัดแบงหนวยงาน

ภายใน มีการแบงงานกันทําตามความชํานาญเพาะอยาง และการบังคับบัญชาตามลําดับ มี 

กระบวนการปฏิบัติงาน และตองมีบุคคลโดยกําหนดหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ภายใต

โครงสรางที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวใหสําเร็จตามวัตถุประสงค สอดคลองกับ จอม

พงศ มงคลวนิช กลาววา องคประกอบขององคการ จะตองมีคน มีเปาหมายหรือวัตถุประสงค มี

โครงสราง หนาที่  (Function) การแบงงานกันทํา (Division of work) สายการบังคับบัญชา 

(Hierarchy) ขนาดของการควบคุมหนาที่และความรับผิดชอบ มีขอมูล ขาวสาร และความรู เกี่ยวกับ

การทําใหองคกรไปถึงเปาหมายวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ ใน

การทํางาน 

 จะเห็นไดวาเทศบาลในเขตอําเภอประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก็เปนองคการหนึ่งตาม

ทฤษฎีที่ไดกลาวมาขางงตนเนื่องจากวา เทศบาลมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปองคการจึงมีลักษณะเปน

หนวยทางสังคมที่บุคคลมารวมตัวกัน ในมิตินี้องคการเปนเครื่องมือที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อดําเนินการใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เทศบาลมีเปาหมายที่ตองการกระทําใหประสบความสําเร็จซึ่งเปาหมายดังกลาว

บุคคลคนเดียวไมสามารถทําใหเกิดขึ้นได ดังนั้นในมิตินี้องคการจึงเปนเครื่องมือสําคัญของมนุษยที่จะ

ทําใหมนุษยสามารถกาวขามขอจํากัดของตนเองได กลาวคือองคการเปนเครื่องมือที่ทําใหมนุษยทําสิ่ง

ที่คน ๆ เดียวทําไมไดไดสําเร็จเปาหมายในการรวมกันเปนองคการจะมีดวยกัน สองระดับคือ 

เปาหมายขององคการที่องคการตองการจะบรรลุและเปาหมายของบุคคลที่มารวมกันเปนองคการ 

เทศบาลมีกิจกรรมที่จะดําเนินการใหบรรลุผลการที่องคการ มีเปาหมายเฉพาะทําใหองคการตองมี

กิจกรรมที่ตองกระทําเพื่อใหบังเกิดผล ตามที่ตั้งไวซึ่งกิจกรรมนี้จะตองดําเนินการรวมกันของสมาชิก

สมาชิกในองคการจึงมีการแบงงานกันทําหรือรวมกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
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เทศบาลมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธเชิงอํานาจไวซึ่งจะระบุวาในองคการมีรูปแบบความสัมพันธ

เชิงอํานาจอยางไร เทศบาลมีการกําหนดอาณาเขตขององคการซึ่งแบงแยกองคการออกจากสวนอื่น ๆ 

หรือแบงแยกระหวางผูที่เปนสมาชิกและผูที่ไมเปนสมาชิกองคการออกจากกัน โดยทั่วไปแลวเทศบาล

จะประกอบไปดวย สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม กองชางสุขาภิบาล กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ซึ่งหนวยงานตาง ๆ จะมีสถานที่บุคคลกรและเครื่องมือของหนวยงานตนเองมีภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบตางกัน แตจะทํางานประสานงานใหสอดคลองกับตามวัตถุประสงคของเทศบาล  

 4.2.4 วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทศบาล 

 เทศบาลหมายถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจาย

อํานาจ กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจายอํานาจไปใหประชาชนในทองถิ่น ตามการ

ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย มีอิสระที่จะดําเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่

กฎหมายกําหนด มีเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เทศบาลแตประเภท ขึ้นอยูกับ

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ และสามารถจักเก็บภาษีดูทองถิ่นของตนเองได ซึ่งรัฐบาลกลางได

มอบอํานาจปกครองใหแกเทศบาลโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ หรือบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่น 

สอดคลองกับ สมภพ ระงับทุกข กลาววา เทศบาลหมายถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง

ของไทย สอดคลองกับ โกวิทย พวงงาม เทศบาลเปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่

ใชในประเทศไทยปจจุบัน การปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น 

สอดคลองกับ บูฆอรี ยีหมะ เทศบาลเปนองคการบริหารสวนทองถิ่นแบบหนึ่ง มีเทศบาลตําบล 

เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ขึ้นอยูจํานวนประชากรที่อาศัยอยูในเทศบาลนั้น ๆ  

 เทศบาลมีความสําคัญเพราะเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย

เทศบาล เทศบาลตองมีการเลือกตั้ง มีระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขัน

ในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกา ในที่สุดจะทําใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครอง

ตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติ

บัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือการเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในท่ีสุดจะทําให

เกิดการพัฒนาทางการเมืองได เทศบาลเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย เนื่องจากภารกิจของ

รัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรการเมืองอื่น ๆ เพื่อชวยแบง

เบาภาระหนาที่ตาง ๆ เทศบาลทําใหประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง การมีอยูของเทศบาล 

ยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามีสวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเขามาบริหารกิจการ

สาธารณะตาง ๆ เทศบาลสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นไทยตรงเปาหมายและมี



100 

ประสิทธิภาพ เทศบาลเปนหนวยทางการปกครองจํานวนเล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ 

โดยพื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคน

ในทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหการบริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนยอํานาจอยูที่รัฐบาล 

เพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึง

จําเปนตองกระจายระบบงานใหเทศบาลเพื่อใหเกิดความคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุนตามสภาพ

พื้นที่ และเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผูนําเทศบาลยอม

เรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐาน

ที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงานในทองถิ่นอีกดวย 

สอดคลองกับ สมภพ ระงับทุกข ไดกลาวถึง ความสําคัญของเทศบาลดังนี้ เทศบาลเปนรากฐานของ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเทศบาลเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย เทศบาลทํา

ใหประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง เทศบาลสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น

ไทยตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพเทศบาลเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของ

ประเทศไทย เทศบาลสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองของไทย สอดคลองกับ 

โกวิทย พวงงาม ไดกลาวถึง ความสําคัญของเทศบาลดังนี้ เปนการจัดตั้งเทศบาลเพื่อใหสอดคลองกับ

การเมืองการปกครองในระดับชาติที่เปนประชาธิปไตย เปนการจัดตั้งเทศบาลเพื่อเปนการแบงเบา

ภารกิจของรัฐบาล เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถควบคุมดูแล หรือ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ เปนการจัดตั้งเทศบาลเพื่อเปนสถาบันฝก

ประชาธิปไตยใหแกประชาชน สอดคลองกับ บูฆอรี ยีหมะ ไดกลาวถึง ความสําคัญของเทศบาล 

เทศบาลสนองตอบตอปญหาและความตองการของชุมชนภายในทองถิ่นตรงตอความตองการและ

รวดเร็วกวาการปกครองแบบรวมศูนย เทศบาลเปนโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญา ทําให

ประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่อยูภายใต

โครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร เทศบาลเปนการสรางการมีสวน

รวม (Participation) การมีอยูของเทศบาล ยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามีสวนรวมในทาง

การเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระดับชุมชน

ของ 

 องคประกอบของเทศบาล 

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  
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  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิ่น 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

สอดคลองกับ สมภพ ระงับทุกข กลาววา เทศบาลมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิ่น 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

สอดคลองกับ โกวิทย พวงงาม กลาววา เทศบาลมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) เทศบาลมีกฎหมายแตงตั้งและใหอํานาจไว เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และ

ทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีการเลือกตั้ง สภาและผูบริหารของตนเอง 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเองตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไว 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลสามารถจัดเห็บภาษี และมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการปกครองในทองถิ่นของตนเอง 

  7) เทศบาลสามารถออกกฎหมายเพ่ือบังคับใชในเขตพ้ืนที่ของตนเอง 

  8) เทศบาลอยูใตการควบของจากรัฐบาลกลาง  

สอดคลองกับ บูฆอรี ยีหมะ กลาววา เทศบาลมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) เทศบาลเปนองคกรที่การปกครองทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล 

  2) เทศบาลประชาชนในพื้นที่มีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาและ

นายกเทศมนตรี 

  3) เทศบาลมีอํานาจในการปกครองตนเองภายใตรัฐบาลกลางใหอํานาจไว 

  4) เทศบาลมีพื้นที่ในการปกครองของตนเอง 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจปกครองดูแลประชาชนในพื้นที ่

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับใชในพื้นที่เทศบาลของตนเอง 
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  8) เทศบาลมีรัฐบาลกลางเปนองคการในการควบคุมตรวจสอบ 

 สรุปเทศบาลเปนการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจาย

อํานาจ กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจายอํานาจไปใหประชาชนในทองถิ่น ตามการ

ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย มีอิสระที่จะดําเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่

กฎหมายกําหนด มีเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เทศบาลแตประเภทนั้น ขึ้นอยูกับ

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ และสามารถจักเก็บภาษีดูทองถิ่นของตนเองได ซึ่งรัฐบาลกลางได

มอบอํานาจปกครองใหแกเทศบาลโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ หรือบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่น 

เทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเทศบาล เทศตองมีการเลือกตั้ง มี

ระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตาม

กติกา ในที่สุดจะทําใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละ

ฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือ

การเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในท่ีสุดจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองได เทศบาล

เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถ

ควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น รัฐบาลจึง

จําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรการเมืองอื่น ๆ เพื่อชวยแบงเบาภาระหนาที่ตาง ๆ เทศบาลทําให

ประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง การมีอยูของเทศบาล ยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามี

สวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง

ในระดับชุมชนของตน และการเขามาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ เทศบาลสามารถตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่นไทยตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเปนหนวยทางการปกครองจํานวน

เล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ

ทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหการบริหารและการปกครองที่มี

ลักษณะของการรวมศูนยอํานาจอยูที่รัฐบาล เพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะตอบสนองตอความ

ตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึงจําเปนตองกระจายระบบงานใหเทศบาลเพื่อใหเกิด

ความคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุนตามสภาพพื้นที่ และเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและการ

บริหารของประเทศในอนาคต ผูนําเทศบาลยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การ

สนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝน

ทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย และเทศบาลมีองคประกอบ ดังนี ้

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 
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  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิ่น 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

 อํานาจหนาที่ของเทศบาล 

 อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) 

พ.ศ. 2546 เทศบาลแตละประเภทมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

เทศบาลตําบล  

มาตรา 50 บัญญัติวา เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้  

 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  

 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  

 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

 (4) ปองกันและระงับโรคติดตอ  

 (5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  

 (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  

 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  

 (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  

 (9) หนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล  

มาตรา 51 บัญญัติวา เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 

 (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  

 (2) ใหมีโรงฆาสัตว  

 (3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  

 (4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน  

 (5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

 (6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  

 (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  

 (8) ใหมแีละบํารุงทางระบายน้ํา  

 (9) เทศพาณิชย 

 เทศบาลเมือง 

มาตรา 53 บัญญัติวา  เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําภายในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้  
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 (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 หรือกิจการทั้งหลายที่เทศบาลตําบลตองทํา  

 (2) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  

 (3) ใหมีโรงฆาสัตว  

 (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข  

 (5) ใหมีและบํารุงทางน้ํา 

 (6) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ  

 (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  

 (8) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานํา หรือสถานสินเชื่อทองถิ่น  

มาตรา 54 บัญญัติวา เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี ้

 (1) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  

 (2) ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน 

 (3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

 (4) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก  

 (5) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล  

 (6) ใหมีการสาธารณูปการ  

 (7) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  

 (8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  

 (9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา  

 (10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ  

 (11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น  

 (12) เทศพาณิชย  

 เทศบาลนคร 

มาตรา  56  เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้ 

 (1) กิจการที่ระบุไวในมาตรา 53 หรือกิจการทั้งหลายที่เทศบาลตําบล และเทศบาลเมืองตอง

ทํา 

 (2) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก  

 (3) กิจการอยางอ่ืนซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  

 (4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และ 

สถานบริการอื่น  

 (5) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  

 (6) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ  
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 (7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง  

 (8) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว เทศบาลนคร อาจทํากิจการอื่น ๆ ตาม มาตรา 54 

เชนเดียวกับเทศบาลเมือง 

และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16 ดังนี้ 

 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

 (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

 (3) การจัดใหมีและควบตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ  

 (4) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ 

 (5) การสาธารณูปการ 

 (6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

 (7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

 (8) การสงเสริมการทองเที่ยว 

 (9)  การจัดการศึกษา 

 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดวยโอกาส 

 (11) การบํารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

 (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

 (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 (14)  การสงเสริมกีฬา 

 (15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 (16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

 (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

 (18)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

 (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

 (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

 (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ  
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 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

 (25) การผังเมือง 

 (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

 (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 (28) การควบคุมอาคาร 

 (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

 (31) กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด  

 อํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล มีดังนี้ 

 (1) เลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล หรือมีมติใหประธานสภา

เทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง หากเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามา

ซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือ

สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่  

 (2) เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และเลือกบุคคลผู

เปนหรือไมไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล  

 (3) รับทราบนโยบายที่นายกเทศมนตรีตองแถลงตอสภาเทศบาล กอนเขารับหนาที่โดยไมมี

การลงมติ  

 (4) ใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

และรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของเทศบาล  

 (5) อนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาล 

 (6) สิทธิในการตั้งกระตูถามนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี หรือเสนอญัตติ เปด

อภิปรายทั่วไปเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการ

บริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการลงมติ 

 อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี มีดังนี้ 

 (1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเทศบัญญัติและนโยบาย 

 (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
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 (3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี 

 (4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย  

 (5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  

 (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  

  (6.1) เสนอรางเทศบัญญัติ  

  (6.2) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล  

  (6.3) เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 สรุปเทศบาลเปนการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจาย

อํานาจ กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจายอํานาจไปใหประชาชนในทองถิ่น ตามการ

ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย มีอิสระที่จะดําเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่

กฎหมายกําหนด มีเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เทศบาลแตประเภทนั้น ขึ้นอยูกับ

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ และสามารถจักเก็บภาษีดูทองถิ่นของตนเองได ซึ่งรัฐบาลกลางได

มอบอํานาจปกครองใหแกเทศบาลโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ หรือบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่น 

เทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเทศบาล เทศตองมีการเลือกตั้ง มี

ระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตาม

กติกา ในที่สุดจะทําใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละ

ฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือ

การเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในท่ีสุดจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองได เทศบาล

เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถ

ควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น รัฐบาลจึง

จําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรการเมืองอื่น ๆ เพื่อชวยแบงเบาภาระหนาที่ตาง ๆ เทศบาลทําให

ประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง การมีอยูของเทศบาล ยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามี

สวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง

ในระดับชุมชนของตน และการเขามาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ เทศบาลสามารถตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่นไทยตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเปนหนวยทางการปกครองจํานวน

เล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ

ทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหการบริหารและการปกครองที่มี

ลักษณะของการรวมศูนยอํานาจอยูที่รัฐบาล เพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะตอบสนองตอความ

ตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึงจําเปนตองกระจายระบบงานใหเทศบาลเพื่อใหเกิด
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ความคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุนตามสภาพพื้นที่ และเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและการ

บริหารของประเทศในอนาคต ผูนําเทศบาลยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การ

สนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝน

ทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย และเทศบาลมีองคประกอบ ดังนี ้

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิ่น 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

 4.2.4 วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 

 อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมมะนําไปสูความสําเร็จ ความสําเร็จของแตละองคกอนเริ่มตนจาก

สิ่ง เล็ก ๆ กอนเสมอ สิ่งเล็ก ๆ คือธรรมมะ ธรรมมะประจําใจของแตละบุคคลในองคกร ธรรมมะเปน

เรื่องละเอียดประณีต ความเขาใจของแตละบุคคลไมเหมือนกัน การเปลี่ยนธรรมมะเปนกฎหมาย เปน

กติกา เปนวัตถุประสงคจึงจําเปนตองมี เพื่อใหบุคคลในการทํางานทํางานไดสอดคลองกัน หากไมมี

การเปลี่ยนธรรมเปนกฎหมาย เปนกติกา เปนวัตถุประสงค ความคลาดเคลื่อนของธรรมมะ กติกา 

วัตถุสงคนั้นคาดเคลื่อนไปทําใหการอยูรวมกันนั้นลําบาก และไมสามารถทํางานรวมกันได อิทธิบาท 4 

เปนหลักธรรมหนึ่งที่หนุนนําความสําเร็จ ใหเกิดขึ้นแกตนเองและองคกร หากองคกรหรือบุคคลนั้นได

นําอิทธิบาท 4 มาแสดงแกบุคคลกรในองคกร ผูบริหารและบุคคลกรใสใจอิทธิบาท 4 องคกรนั้นเกิด

ความ 

 อิทธิบาตร 4 ในพระไตรปฎกนั้นจะแสดงวาสรุปใจความกวาง ๆ ไดสองนัยยะคือ จะกลาวถึง

ผูที่บําเพ็ญอิทธิบาท 4 แลว จะเปนผูมีอายุยืนยาว ทําการงานสิ่งใดก็สําเร็จ แตเมื่อผูวิจัยวิเคราะหดู

พระสูตรเหลานั้นแลวจะพูดถึงประเด็นเรื่องของอายุยืนซึ่งไมตรงกับประเด็นหัวขอวิจัยเทาใดนัก 

นอกจากวาเปลี่ยนจากอายุของคนเปนอายุของเทศบาลหมายถึง หากเทศบาลนั้นนอมนําหลักธรรม

อิทธิบาท 4 ไปเจริญใหมากแลว จะทําใหเทศบาลนั้นมีความเจริญรุงเรื่อง และเทศบาลนั้นจะตั้งมั่นอยู

ไดนาน กับอีกนัยยะหนึ่งจะกลาวถึงคุณธรรมขึ้นสูง หลักธรรมอิทธิบาท 4 นั้นเปนหลักธรรมเบื้องสูง

เปนหลักธรรมนอมไปซึ่งพระนิพพาน ดังขอความที่ปรากฏใน มหาปรินิพพานสูตร วา“อิทธิบาท 4 

ผูใดผูหนึ่งเจริญ ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยานแลวทําใหเปนที่ตั้งแลว ใหตั้งมั่นแลว สั่งสมแลว 

ปรารภดีแลว ผูนั้นเมื่อมุงหวัง พึงดํารงอยูได 1 กัป 2 หรือเกินกวา 1 กัป” สอดคลองกับขอความที่
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ปรากฏใน จักกวัตติสูตร วา “อิทธิบาท 4 ประการนี้ใหมาก เมื่อมุงหวัง เธอจะพึงดํารงอยูได 1 กัป 

หรือเกินกวา 1 กัป” สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน ปาสาทิกสูตร วา “ธรรมนั้นคืออะไร คือ (1) 

สติปฏฐาน 4 (2) สัมมัปปธาน 4 (3) อิทธิบาท 4 (4) อินทรีย 5 (5) พละ 4 (6) โพชฌงค 7 (7) 

อริยมรรคมีองค 8 จุนทะ ธรรมทั้งหลายนี้แลเราแสดงไวแลวเพื่อความรูยิ่ง บริษัททั้งหมดนั่นแหละพึง

พรอมเพรียงกันประชุม สอบทานอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะพึงสังคายนากัน ไมพึงวิวาท

กัน เพื่อใหพรหมจรรยนี้ตั้งอยู ไดนาน ดํารงอยูไดนานขอนั่นพึงเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกคนหมูมาก เพื่อ

สุขแกคนหมูมาก เพื่ออนุเคราะห ชาวโลกเพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษย

ทั้งหลาย” สรุปคือพุทธเจาทรงใหภิกษุเจริญอิทธิบาท 4 สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน ลักขณ

สูตร เกี่ยวกับการทํานายลักษณะของพุทธเจา “ถาพระกุมารทรงครองเรือน จะมีพระชนมายุยืนยาว 

ถาออกผนวชจะใหพระชนมายุยืนยาวกวานั่นเพื่อใหมีความชํานาญในการเจริญอิทธิบาทนั่นเปน นิมิต

แหงความเปนผูมีพระชนมายุยืนยาว ดวยประการฉะนี”้ สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน สังคีติสูตร

ในสังคีติสูตร วา “อิทธิบาท (คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ) 4 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1) เจริญอิทธิ

บาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจาก ฉันทะและความเพียรสรางสรรค) 

2) เจริญอิทธิ บาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียร

สรางสรรค) 3) เจริญ อิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความ

เพียรสรางสรรค) 4)เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสา

และความเพียรสรางสรรค)”สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน เจโตขีลสูตร วา “ภิกษุนั้นเจริญอิทธิ

บาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร เจริญ

อิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที่ ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธาน

สังขาร มีความเพียรยิ่งเปนที่ 5 ภิกษุผูมีองค 15 รวมทั้งความเพียร อันยิ่งอยางนั้นยอมเปนผูควรแก

ความเบื่อหนายยิ่ง ควรแกการตรัสรู และควรแกการบรรลุธรรมอัน เปนแดนเกษม”สรุปคือ ภิกษุเจริญ

อิทธิบาท 4 แลวจะบรรลุธรรมขั้นสูง สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน มหาสกุลุทายิสูตร วา “เพราะ

เจริญอิทธิบาท 4 ประการนั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุที่สุดแหงอภิญญาและอภิญญา

บารมีอยู” สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน สฬายตนวิภังคสูตร วา เมื่อภิกษุเจริญอิทธิบาท 4 แลว

จะทําใหธรรมขออื่น ๆ บริบูรณไปดวย สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร วา 

“ภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา “เราเจริญอิทธิบาท 4 ไดแลวหรือหนอ” ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา 

“เรายังเจริญอิทธิบาท 4 ไมได” ภิกษุนั่นพึงพยายามเพื่อเจริญอิทธิบาท 4 แตถาภิกษุพิจารณาอยูรู

อยางนี้วา “เราเจริญอิทธิบาท 4 ไดแลว” ภิกษุนั่นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและ

กลางคืน อยูดวยปติและปราโมทยนั้นแล” สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน รัชชสูตร วา “ขาแต 

พระองคผูเจริญอิทธิบาท 4 ประการพระองคทรงเจริญทําใหมากทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ทั้ง ทั้ง

ไวเนือง ๆ สั่งสมแลวปรารภเสมอดีแลว ก็เมื่อพระองคทรงพระประสงคพึงอธิษฐานภูเขาหลวงชื่อวา 
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หิมพานตใหเปนทองคําลวน ภูเขานั่นก็เปนทองคําลวนไดจริง”สรุปคือเมือเจริญอิทธิบาท 4 แลวจะ

สามารถมีฤทธิ์ได สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน ปาลิเลยยสูตร วา “การวิจัยแสดงอิทธิบาท 4 

ประการโดยการวิจัย แสดงอินทรีย 4 ประการโดยการวิจัย แสดงพละ 4 การวิจัย แสดงโพชฌงค 7 

ประการโดยการวิจัย แสดงอริยมรรคมีองค 8 โดยการวิจัย ภิกษุทั้งหลายเราไดแสดงธรรมโดยการวิจัย

เชนนี้ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยการวิจัยเชนนี้ แตก็มีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ยังเกิดความคิดคํานึง

วา “เมื่อบุคคลรู เห็นอยางไร อาสวทั้งหลายสิ้นไปโดยลําดับ” สรุปคือเมื่อภิกษุเจริญอิทธิบาท 4 แลว

จะทําใหหมดกิเลส จะเห็นไดวา อิทธิบาท 4 นั้นจะหากบุคคลเจริญแลวจะไดรับ ลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุข มีรางกายแข็งแรงอายุยืนยาว และสูงสุดคือมีฤทธิ์และหมดกิเลส  

 “อิทธิบาท 4” แปลความหมายตามคําหมายความวาวิถีทางหรือหลักการที่จะนําไปสูจุดหมาย

ปลายทางหรือไปสูความสําเร็จไดประกอบไปดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เปนคุณธรรมที่ควร

นํามาใชในการประกอบกิจการงานตาง ๆ และนํามาใชในการปฏิบัติธรรม ถาเราสามารถฝกคุณธรรม

นี้ใหเกิดขึ้นแลว การงานตาง ๆ จะสําเร็จสมความมุงหมายในการปฏิบัติสมาธิจะทําใหเขาถึงธรรมได

ในที่สุด สอดคลองกับ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณสังวร กลวาวา อิทธิ แปลวา

ความสําเร็จ ความสําเร็จแหงการปฏิบัติ ขั้นหนึ่ง ๆ ก็เปนอิทธิอยางหนึ่ง จนถึงเปนความสําเร็จอยางสูง 

สอดคลองกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) กลาววา การจะประสบความ

เจริญรุงเรืองในธุรกิจการงานนั้น บุคคลผูเปนสมาชิกขององคกร จะขาดคุณธรรมที่ทําไปสูความสําเร็จ

ที่เรียกวา “อิทธิบาท 4” ไปมิไดเลย สอดคลองกับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) กลาว

วา “อิทธิบาท 4” หมายถึง เครื่องใหถึงความสําเร็จหรือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุง

หมาย อันประกอบไปดวย พุทธทาสภิกขุ กลาววา คําวา “อิทธิบาท” แปลวา บาทฐานแหง

ความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องใหลุถึงความสําเร็จตามที่ตนประสงคผูหวังความสําเร็จใน

สิ่งใดตองทําตนใหสมบูรณดวยสิ่งที่เรียกวา อิทธิบาท สอดคลองกับ พระครูจันทกิจโสภณ กลาววา 

“อิทธิบาท” หากแปลตามคําจึงหมายความวาวิถีทางหรือหลักการที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทางหรือ

ไปสูความสําเร็จ สอดคลองกับ พิทูร มลิวัลย กลาววา เมื่อบุคคลมีคุณธรรม 4 อยางนี้สมบูรณแลวจะ

ใหสําเร็จการงานที่ตนประสงคไมยากนักคุณ 4 อยางนี้ มีบริบูรณแลว อาจชักนําบุคคลใหถึงสิ่งที่ตอง

ประสงคซึ่งไมเหลือวิสัย สอดคลองกับ วินัย ภูมิสุข กลาววา “อิทธิบาท 4” หมายถึง ขอปฏิบัติที่ให

บรรลุถึงความสําเร็จหรือทางแหงความสําเร็จ สอดคลองกับ ลูกจันทน จันทนะโพ กลาววา ธรรมะที่

เปนขอปฏิบัติแหงความสําเร็จในกิจใด ๆ ก็ตามเรียกวา “อิทธิบาท”  

 อิทธิบาทเปนคุณอันวิเศษที่เกื้อหนุนใหประสบความสําเร็จในกิจหรืองานตาง ๆ พระพุทธองค 

จึงตรัสวา เปนบาทฐานเครื่องแหงความสําเร็จ อิทธิบาทเปนธรรมะที่เปนขอปฏิบัติแหงความสําเร็จใน

กิจใด ๆ แมพระพุทธเจาเองก็ใชหลักธรรมเหลาเปนเครื่องดําเนินใหถึงการตรัสรูเปนพระอรหันต

สั มมาสั มพุทธ เจ า  อิทธิ บาท  4 เป นหลั กธรรมของของผู ห วั งผลสํ า เ ร็ จ  สอดคล องกับ  
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สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณสังวร กลาววา อิทธิบาทจึงเปนคุณอันวิเศษที่เกื้อหนุน

ใหประสบความสําเร็จในกิจหรืองานตาง ๆ สอดคลองกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ กลาววา 

อิทธิบาท 4 แมพระพุทธเจาเองก็ใชหลักธรรมเหลาเปนเครื่องดําเนินใหถึงการตรัสรูเปนพระอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจา สอดคลองกับ สุภีร ทุมทอง กลาววา อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมของของผูหวัง

ผลสําเร็จ คนเราเกิดมาแลวตองมีการทํางานหรือตองหางานทํา  

 องคประกอบของอิทธิบาท 4 

 1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทํานั้น เมื่อเกิดความรักและพอใจในสิ่งนั้นแลวหลักธรรมขอ

อื่น ๆ จะตาม   

 2) วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียร ความมุงม่ันทุมเท เปนความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ สละ

เวลา เพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนเอง และวิริยะมักจะมากับความอดทนคืออดทนในการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบอยูดวยขยันอดทนไมยอทอ 

 3) จิตตะ คือ ใจที่จดจอและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจอแลวเกิดความรอบคอบตาม คํานี้

ยิ่งใหญมากปจจุบัน สังคมซับซอน มีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย แตละคนมีภาระหนาที่ ที่ตองทํา

มากมาย ไมรูจะทําอะไรกอน เวลาอานหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอานทํางานก็คิดวาตอง

อานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ ไมสามารถมีจิตจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดนาน ผลคือ ทําอะไรก็ไมดี

สักอยางทําผิด ๆ ถูก ๆ อยูอยางนั้น ดังนั้นผูบริหารเทศบาลจะตองมีจิตตะเปนอยางยิ่งเพื่อที่จะไดมี

จิตใจจอตอหนาที่ของตนเอง โดยเพราะงานดานปกครองของฝายปกครอง งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย คือไมวาทําสิ่งใด ๆ ก็จักนึกถึงเรื่องนี้อยูเปนประจํา  

 4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ไดคิดไดทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวย

ความมุงมั่น (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและ

รอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง และทบทวนองคการหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได

คิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่รวมคิด

รวมทํากับคนอ่ืน เพื่อปรับปรุงปรับแกไขใหดียิ่งขึ้น  

สอดคลองกับ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณสังวร กลาววา อิทธิบาท 4 ประกอบดวย 

  1. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 

  2. วิริยะ ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น 

  3. จิตตะ ความเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น 

  4. วิมังสา การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น 

สอดคลองกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) กลาววา “อิทธิบาท 4” ประกอบดวย 

ฉันทะ คือความพอใจ วิริยะ คือความเพียร จิตตะ คือความเอาใจใส และวิมังสา คือการหมั่น
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ตรวจสอบทบทวนสอดคลองกับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) กลาววา อิทธิบาท 4” 

ธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย อันประกอบไปดวย  

  1. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจคือความตองการที่จะทําใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และ

ปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

  2. วิริยะ หมายถึง ความเพียรคือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายามเขมแข็ง 

อดทนเอาธุระไมทอถอย 

  3. จิตตะ หมายถึง ความคิดคือตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและสิ่งนั้นดวยความคิดเอาจิตฝกใฝไม

ปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป 

  4. วิมังสา หมายถึง ความไตรตรองหรือทดลองคือหมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ 

 สรุป“อิทธิบาท 4” เปนแนวทางการทํางานการศึกษาถึงสภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและ

คนหาวิธีการแกไข ดวยความชอบใจรักใครที่จะทําดวยความเต็มใจ เต็มที่ มีความขยัน มีจิตใจจดจอ

ตอหนาที่ตนเอง และวิเคราะหถึงสภาพปญหาวาเมื่อเกิดปญหาขึ้นจะแกไขปญหาอยางไร และเมื่อ

แกไขก็พิจารณาวาสมควรหรือไม และมีวิธีการพัฒนาตออยางไร โดยอิทธิบาท 4 มีหลักธรรมยอย 4 

อยางเพ่ือจะนําไปสูความสําเร็จ 

 1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทํานั้น เมื่อเกิดความรักและพอใจในสิ่งนั้นแลวหลักธรรมขอ

อื่น ๆ จะตาม   

 2) วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียร ความมุงม่ันทุมเท เปนความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ สละ

เวลา และวิริยะมักจะมากับความอดทนคืออดทนในการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบอยูดวย

ขยันอดทนไมยอทอ 

 3) จิตตะ คือ ใจที่จดจอและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจอแลวเกิดความรอบคอบตาม คํานี้

ยิ่งใหญมากปจจุบัน สังคมซับซอน มีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย แตละคนมีภาระหนาที่ ที่ตองทํา

มากมาย ไมรูจะทําอะไรกอน เวลาอานหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอานทํางานก็คิดวาตอง

อานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ ไมสามารถมีจิตจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดนาน ผลคือ ทําอะไรก็ไมดี

สักอยางทําผิด ๆ ถูก ๆ อยูอยางนั้น ดังนั้นจิตตะมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพื่อที่จะไดมีจิตใจจอตอ

หนาที่ของตนเอง  

 4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ไดคิดไดทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวย

ความมุงมั่น (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและ

รอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง และทบทวนองคการหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได

คิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่รวมคิด

รวมทํากับคนอ่ืน เพื่อปรับปรุงปรับแกไขใหดียิ่งขึ้น 
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การวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

  ดานไฟทางสาธารณะ  

 1) ฉันทะ ดานไฟทางสาธารณะในเขตอําเภอพระประแดง ผูบริหารมีการนําหลักฉันทะมาใช

ในการทํางานเปนอยางดี มีความตั้งใจในการทํางานแกไขปญหา และมีความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติ

หนาที่ บุคลากรในองคกรมีความกระตือรือรนในการทํางาน งานที่รับผิดชอบตรงกับความสามารถ 

 2) วิริยะ ดานไฟทางสาธารณะ ผูบริหารมีความพากเพียรในการทํางาน คนควาขอมูลในการ

ทํางานของตน มีการทําอยางตอเนื่อง มุงมั่นหาวิธีปองกันปญหา แกปญหาไมใหเกิดขึ้นบอยครั้ง 

 3) จิตตะ ดานไฟทางสาธารณะ มีความเอาใจใสในการพัฒนางาน ไมทอดทิ้งงาน คิดถึงผลเสีย

ทีเ่กิดขึ้น ตั้งใจทําอยางเต็มที่ มีความระมัดระวังในการทํางานเปนอยางดี   

 4) วิมังสา ดานไฟทางสาธารณะ องคกรมีการตรวจสอบแกไขปญหา ประชุมหารือ หา

ขอบกพรองอยางสม่ําเสมอ มีการรับฟง ตัดสินการทํางานของผูใตบังบัญชาอยางเปนกลาง 

  ดานความสะอาด  

 การปลูกฝงหลักการทํางานตามแนวอิทธิบาทสี่ในดานความสะอาด งานดานนี้เปนงานที่

ตองการความเสียสละเปนอยางสูงของบุคลากรที่รับผิดชอบตั้งแตระดับลางจนถึงผูบริหาร เนื่องจาก

ตองเกี่ยวของกับสิ่งสกปรกและการความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะของประชาชนในชุมชน การใหขอมูล

ความรูตองกระทําอยางตอเนื่องจริงจัง สรางจิตสาธารณะใหกับประชาชน การคัดแยกขยะในปจจุบัน

เปนสิ่งที่สําคัญมาก และขยะพลาสติกเปนภัยตอระบบนิเวศนในระยะสั้นและระยะยาว บุคลากรที่

ทํางานดานนี้จะตองมีหลักอิทธิบาทสี่ในการทํางาน 

 1. ฉันทะ ดานความสะอาด พบวาผูปกครองมีความตั้งใจในงานที่ทํา มีความรูความเขาใจใน

งาน บุคลากรมีการความรูตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ 

 2. วิริยะ ดานความสะอาด มีการติดตามงานที่มอบหมายอยางตอเนื่องเพราะงานดานความ

สะอาดจะเกี่ยวของกับคนโดยตรง และจะพบกับความมักงายเปนหลัก ตองหมั่นตรวจทานติดตาม

อยางตอเนื่องอดทน 

 3. จิตตะ ดานความสะอาด พบวาผูปกครองเทศบาลพระประแดง มีความเอาใจใสตอปญหา

ในพื้นที่ดี มีตรวจทานงานสม่ําเสมอ มีแผนงานปลูกจิตสํานึกรักษาความสะอาดภายในองคกรและ

ประชาชน มีการเก็บขอมูลปญหาเฉพาะพื้นที่ที่ชัดเจน 

 4. วิมังสา ดานความสะอาด พบวามีการประชุม รับรายงาน นําเสนอวิธีแกปญหาจากหลาย

ฝาย รับฟงขอมูลใหมๆ มีการวางแผนงานกอนลงพื้นที่ ไตรตรองถึงปญหาที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นใน

อนาคต 
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  ดานปองกันสาธารณภัย  

 สาธารณภัยคือภัยที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติและภัยที่ถูกทําใหเกิดขึ้น ในการวิเคราะหการ

ปกครองตามหลักอิทธิบาทสี่ของผูบริหารเทศบาลพระประแดงพบวา 

 1) ฉันทะ ดานปองกันภัยสาธารณะ พบวามีความตั้งใจในการทํางาน ไมมีการโอนยาย

หนวยงานเกิดขึ้น มีความชํานาญในงานที่ทํา 

 2) วิริยะ ดานการปองกันสาธารณภัย มีความพยายามลดอัตราการเกิดขึ้นของสาธารณภัยใน

รูปแบบและเหตุตาง ๆ มีความพยายามเขาถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 

 3) จิตตะ ดานการปองกันภัยสาธารณะ มีความเอาใจใสงาน เตรียมพรอมรับมือภัยที่เกิดขึ้น

เฉพาะฤดูกาลในพื้นที่อยางเต็มที่ มีแบบแผนการดําเนินการชัดเจนรอบคอบ 

 4) วิมังสา ดานการปองกันสาธารณภัย มีการประชุมหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น มีการเฝา

ระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแลว วางแผนรับสถานการณที่เกิดขึ้นเปนอยางดี มีขั้นตอน มี

การไตรตรองทบทวนงาน โดยเฉพาะแผนรับมือเหตุไฟไหม มีการซักซอมในหนวยงานและลงพ้ืนที่ตาม

แผนที่วางไว 
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บทท่ี 5  

สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขต

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อัน

ประกอบไปดวย การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณเจาะลึก 

(Indepth Interview) โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาสภาพปญหาการปกครองของผูบริหาร

เทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิ

บาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเสนอแนะการ

ปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 การวิจัยในครั้งนี้ไดทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษา

วิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ โดยเริ่มตนจากการศึกษาขอความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับนัยของแนวความคิดในทาง

ปรัชญาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองคการ แนวคิด

เกี่ยวกับหลักการปกครอง แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล สภาพปญหา

การปกครองในเขตพื้นที่วิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปเปนประเด็นในการสรางเครื่องมือใน

การสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) โดยเมื่อสรางเครื่องมือแลวไดสงแบบสัมภาษณเจาะลึก

ใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานในการตรวจสอบวาแบบสัมภาษณเจาะลึกนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยหรือไม  

 ประชากรผูใหขอมูลสําคัญไดแกสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองใน

เทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะหการปกครอง

ตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได

ดําเนินการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญดวยการเลือกแบบเจาะจง (purposive random) อันเปนการ

เลือกตัวอยางที่ผูวิจัยไดดําเนินการพิจารณาเลือกผูใหขอมูลสําคัญดวยตนเอง โดยพิจารณาจาก 

อํานาจหนาที่เกี่ยวของกับ ดานไฟทางสาธารณะ ดานความสะอาด และดานการปองกันสาธารณภัย 

เทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด 12 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) มาวิเคราะหตีความ ผูวิจัยไดสรุปและอภิปรายผลดังนี้ ขอ

คนพบจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันเปนแนวทางประการสําคัญที่สามารถนําไปสูการจัดทํา

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิเคราะหปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาลในเขตอําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตอไป 
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  5.1 สรุปผลการวิจัย 

  5.2 อภิปรายผล  

  5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 

 การศึกษาศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขต

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  อันเปนรูปแบบของการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปน

รูปแบบหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ เพราะ

เปนการสนับสนุนกระจายอํานาจปกครองจากสวนกลางใหกับประชาชนไดมากที่สุด ผูบริหารสวน

ทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ ดังนั้นผูบริหารสวนทองถิ่นจึงเขาใจสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นของตน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันเวลาและ

เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การปกครองสวนทองถิ่นทําใหประชาชนในทองถิ่นรูจักการปกครองตนเอง 

เปนหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ที่ผสมผสานหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาเอาไวดวย หลักธรรมที่สามารถนําความสําเร็จมาสูการปฏิบัติงานของผูบริหาร

เทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คือ หลักอิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิต

ตะ วิมังสา อันเปนหลักธรรมแหงความสําเร็จที่ยึดเหนี่ยวหลักการทํางานจึงเกิดความสําเร็จ.ฉันทะ 

เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหบุคลากรเกิดและมีความพอใจในหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติอยางเต็มกําลัง

ความสามารถของตนเอง รักและพอใจที่ไดพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรูมาใชในแกไขปญหาตาง ๆ 

กระตือรือรนพรอมจะบริการประชาชนอยูเสมอไมปลอยใหประชาชนรอคอยความชวยเหลือเปน

เวลานาน วิริยะ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงเปนแบบอยางและไดพระราชทานบท

พระราชนิพนธ เรื่องพระมหาชนก เนนใหประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความเพียร

ชอบ มีความตื่นตัวพรอมที่จะพัฒนาการทํางานอยูตลอดเวลา เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลาและรวดเร็ว สนับสนุนบุคลากรในองคกรใหเกิดความขยันในหนาที่ เกิดความชํานาญใน

หนาที่ และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยความขยันหมั่นเพียร บริการประชาชนดวยความจริงใจ

และตรงตอเวลา จิตตะ หลักที่จะตองเอาใจใสงานอยูเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานในองคการ

มีระบบที่ตรวจสอบใหบุคลากรขององคการใหมีการเอาใจใสในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เมื่อเกิด

ปญหาก็หมั่นตรวจสอบหาขอบกพรองของตนเองเพื่อพัฒนางานของตนเอง ฝกฝนตนเองใหมีความรู

พรอมที่จะมาสนับสนุนการทํางานอยางสม่ําเสมอ โดยศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ นํามา

แกไขปญหาตาง ๆ ในเทศบาลอยางเต็มกําลังความสามารถ วิมังสา การพัฒนาบุคลากรในองคกร ดวย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสม มีการแกไขปญหาการปฏิบัติงานของ
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บุคลากรในองคการใหมีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป สงเสริมใหมีการเรียนรูเพิ่มเติมหาวิธีการตาง ๆ มา

พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอดทนตอปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการ

ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถของตนเองไตรตรองการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยูเสมอโดย

ใชกําลังสติปญญาแสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

 ดานไฟทางสาธารณะ ภาพรวมของสภาพปญหาดานไฟทางสาธารณะ พบปญหาเกี่ยวสภาพ

พื้นที่มีขนาดกวางใหญ มีงบประมาณการบริหารจัดการไมเพียงพอ บุคคลการมีจํานวนไมเพียงพอตอ

การดําเนินงาน มีอุปกรณไมเพียงพอเกาหรือชํารุด สวนวิธีการแกไขนั้น คือ การเพิ่มงบประมาณหรือ

รองบประมาณในปถัดไป เพิ่มการจัดเก็บภาษี และการประกาศรับสมัครบุคลากรเพิ่ม การปฏิบัติ

หนาที่พบวาผูบริหารมีอิทธิบาท 4 ในปฏิบัติหนาที่ มีความรัก และพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

นําไปสูความสุขในการทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนา และมีจิตใจจดจอตอหนาที่ไม

ทอดทองธุระ และเมื่อเจออุปสรรคจะตองพิจารณาโดยรอบขอบ เมื่อปฏิบัติหนาที่แลวมีประเมินผลทุก

ครั้ง ทั้งดานจํานวนและคุณภาพ จุดออนจุดแข็งสงผลไปสูปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

 ดานความสะอาด ภามรวมของสภาพปญหาดานความสะอาด ประชาชนมีจํานวนมากท้ังเปน

ประชาชนในทองถิ่นและประชาชนแฝง ประชาชนขาดความรูในการคัดแยกขยะและการักษาสิ่งวัด

ลอม ประชาชนขาดจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม ถังขยะมีจํานวนไมเพียงพอ รถขนขยะไม

เพียงพอทั้งเกาและชํารุด บุคคลการในการทํางานดานความสะอาดไมเพียงพอ มีงบประมาณไม

เพียงพอตอการบริหาร จากภาพรวมของสภาพปญหามีการแกไขคือ มีการรณรงคและจัดอรบรมให

ความรูแกนักเรียนและประชาชน จัดซื้อถังขยะและรถขนขยะเพิ่ม เปดรับสมัครบุคคลกรดานความ

สะอาด เพิ่มเงินอัตราการเก็บขยะ เก็บภาษีเพิ่ม รองบประมาณในปถัดไปหรือรอเงินอุดหนุนจาก

สวนกลาง การปฏิบัติหนาที่พบวาผูบริหารมีอิทธิบาท 4 ในปฏิบัติหนาที่ มีความรักและพอใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ของตน นําไปสูความสุขในการทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนา และมี

จิตใจจดจอตอหนาที่ไมทอดทองธุระ และเมื่อเจออุปสรรคจะตองพิจารณาโดยรอบขอบ เมื่อปฏิบัติ

หนาที่แลวมีประเมินผลทุกครั้ง ทั้งดานจํานวนและคุณภาพ จุดออนจุดแข็งสงผลไปสูปฏิบัติงานได

สําเร็จ 

 ดานการปองกันสาธารณภัย ในพื้นที่การทําวิจัยปญหาดานการปองกันสาธารณภัยมี

ภาพรวมความสอดคลองเหมือนกันคือ ปญหาน้ําทวม เพลิงไหม และโรคไขเลือดออก สภาพปญหาใน

ดานนี้ผูบริหารใหความสนใจเปนอยางมากเนื่องจาก ภัยสาธารณะเกิดขึ้นกับประชาชนในวงกวางและ

สรางความเสียใหกับประชาชนอยางรายแรง ขั้นเสียชีวิตและทรัพยสิ้น ผูบริหารจึงใหความสําคัญใน

ดานนี้เปนอยางมาก ผูบริหารจัดสรรงบประมาณการเพื่อซื้อเครื่องมือ ยานพาหนะ และจางบุคคลากร

เพิ่มอยางเต็มที่ รวมการปองกันเชิงรุก การอบรมการดับเพลิง การอบรมกําจัดลูกน้ํายุงลาย การลอกคู

คลองน้ํา เปนตน ยกเวนปญหาที่ตองใชงบประมาณสูงเชน สรางเขื่อน กําแพงกันน้ํา โครงการเหลานี้
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ติดปญหาเรื่องของสิทธิที่ดินในการกอสราง และการกอสรางใชงบประมาณสูง การปฏิบัติหนาที่พบวา

ผูบริหารมีอิทธิบาท 4 ในปฏิบัติหนาที่ มีความรัก และพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน นําไปสู

ความสุขในการทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนา และมีจิตใจจดจอตอหนาที่ไมทอดทอง

ธุระ และเมื่อเจออุปสรรคจะตองพิจารณาโดยรอบขอบ เมื่อปฏิบัติหนาที่แลวมีประเมินผลทุกครั้ง ทั้ง

ดานจํานวนและคุณภาพ จุดออนจุดแข็งสงผลไปสูปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

 สรุปไดวาหลักธรรมอิทธิบาท 4 นั้นมีความสําคัญอยางมากไมวาจะประกอบอาชีพใด เพศใด 

อายุเทาใด การศึกษาเทาใด สถานะใด ยอมเปนหลักธรรมนํามาซึ่งความสําเร็จ ในหนาที่การงานของ

ตน เพราะ ฉันทะ คือ ชอบใจความรักความพอใจในการกระทําสิ่งนั้น ๆ วิริยะ คือ ขยันไมยอทอใน

การทําสิ่งนั้น ๆ ทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม อดทนไมทอถอย อะไรเกิดก็แข็งใจทํา จิตตะ คือ ตั้งใจทํา 

มีใจจดจอ ทําสิ่งนั้นดวยความฝกใฝ เอาใจใสเสมอ มีใจจดจอเปนสมาธิ วิมังสา คือ เขาใจทํา มีความรู

ความสามารถในสิ่งที่ทํา ทําดวยความพิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหา

วิธีแกไขปรับปรุง เมื่อองคกรใดหรือบุคคลใดนอมนําหลักอิทธิบาท 4 ไปปฏิบัติดวยตนเองหรือ 

นําไปใชในการบริหาร การปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือ การบริหารงานนั้นยอมเกิดความเสร็จ ขอเสนอแนะ

การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ  

 ในการแกไขขอบกพรองหรือปญหาที่เกิดขึ้นในความเพียร ความพยายามที่จะกระทําการงาน

อยางตอเนื่อง จิตตะหมายถึงความคิดการไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรูสึกของตัวเอง วิมังสาหมายถึง

ความไตรตรองใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํา

นั้นมีการวางแผนวัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน ผูบริหารใหความสําคัญดานฉันทะฉันทะคือ

ความพอใจในการทํางานของตนเองใหถูกตองตามกฎระเบียบ แตยังขาดดานวิมังสาคือความไตรตรอง

ใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้นมีการวางแผน

วัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง อาจเพราะมีเวลา จํากัดในการปฏิบัติงาน และไมเขาใจในสิ่งที่ตนเองทํา 

ขาดโอกาสในการศึกษาดูงานจึงทําใหผลวิจัยเชิงปริมาณดานวิมังสามีคาในการวิจัยนอยที่สุด  

 

5.2 อภิปรายผลวิจัย 
 

 ผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไดแกไขสภาพปญหาการ

ปกครองดวยการนําอิทธิบาท 4 ประยุกตใชในการปกครอง คือ ผูบริหารเทศบาลมีความพอใจและรัก

ใครในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง นําไปสูความสุขในการทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ

หนา และมีจิตใจจดจอตอหนาที่ไมทอดทองธุระ และเมื่อเจออุปสรรคจะตองพิจารณาโดยรอบขอบ 

เมื่อปฏิบัติหนาที่แลวมีประเมินผลทุกครั้ง ทั้งดานจํานวนและคุณภาพ จุดออนจุดแข็งสงผลไปสู
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ปฏิบัติงานไดสําเร็จ สอดคลอง พระศักดิ์นรินทร สมจิตฺโต ไดศึกษาการใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร บุคลากรองคการ

ในองคการ มีการนําอิทธิบาท 4 มาใชในการปฏิบัติงานไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ฉันทะคือ

ความรักในสิ่งที่ตนทํา วิริยะคือความเพียรในการปฏิบัติงาน จิตตะคือความเอาใจฝกใฝในการ

ปฏิบัติงาน วิมังสาคือความไตรตรองในการปฏิบัติงาน บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลให

ความสําคัญดานจิตตะคือความเอาใจฝกใฝในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก แตก็มีวิริยะคือความเพียร

ในการปฏิบัติงานนอยมาก กลาวโดยสรุปบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแหงนี้ มีความเอาใจฝกใฝ

ในการปฏิบัติงาน แตอาจขาดแรงจูงใจในการทํางานจึงทําใหพนักงานในองคการแหงนี้ ขาดความ

เพียรในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ พระพิชัย สุรกฺโข ไดศึกษาการบริหารจัดการบุคลากรตามหลัก

อิทธิบาท 4 ของโรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูบริหาร

ไดบริหารจัดการบุคคลโดยใช อิทธิบาท 4 ในการบริหารบุคคล ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

ฉันทะหมายถึงความพอใจในการทํางานของตนเองใหถูกตองตามกฎระเบียบ วิริยะหมายถึงความ

เพียร ความพยายามที่จะกระทําการงานอยางตอเนื่อง จิตตะหมายถึงความคิดการไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไป

จากความรูสึกของตัวเอง วิมังสาหมายถึงความไตรตรองใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหา

เหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้นมีการวางแผนวัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน 

ผูบริหารใหความสําคัญดานฉันทะฉันทะคือความพอใจในการทํางานของตนเองใหถูกตองตาม

กฎระเบียบ แตยังขาดดานวิมังสาคือความไตรตรองใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล

และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้นมีการวางแผนวัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง อาจเพราะมีเวลา 

จํากัดในการปฏิบัติงาน และไมเขาใจในสิ่งที่ตนเองทํา ขาดโอกาสในการศึกษาดูงานจึงทําใหผลวิจัย

เชิงปริมาณดานวิมังสามีคาในการวิจัยนอยที่สุด สอดคลอง พระมหาวันเพ็ญ สารโท ไดศึกษาการนํา

หลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการปกครองบริหารงานของ กํานันผูใหญบาน อําเภอนากลาง จังหวัด

หนองบัวลําภู กํานันผูใหญบานในอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู มีการนําอิทธิบาท 4 ไปใชใน

การปกครองและการบริหารงาน กํานันผูใหญบานใหความสําคัญอยางมากกับการนําอิทธิบาท 4 มาใช

ใชในการปกครองและการบริหารงาน ในทองถิ่นตนเอง กํานันผูใหญบานใหความสําคัญกับหลักฉันทะ

มากที่สุดในการทํางาน เนื่องจากวาหากมีความรักในสิ่งที่ตนทําแลวจะเปนแรงผลักดันใหคุณธรรมขอ

อื่น ๆ ตามมา และกํานันผูใหญบานใหความเห็นวาควรนําหลักอิทธิบาทมาใชในการสรางนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย สอดคลอง พระครูจันทกิจโสภณ จนํทวํโส ไดศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 

4 ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดนิยาม 

อิทธิบาทดังนี้ 1) ฉันทะ ความรัก และความพอใจในสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความพอใจ ดวย

ความรักในสิ่งนั้น ทําสิ่งนั้นดวยความเต็มใจ ไมเบื่อหนายในกิจที่ทํา 2) วิริยะความเพียรในการกระทํา

สิ่งนั้น ๆ คือเมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความขยันหมั่นเพียรดวยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะไม
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ทอดทิ้งกิจที่ทํานั้น (การแข็งใจ ) 3) จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส ความเอาใจจดจอในสิ่งที่ทํา ไมวาง

ธุระในสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความรูจักไตรตรอง ทําดวยปญญา รูจักพิจารณาใครครวญ 

รูจักพินิจพิเคราะห ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุดวยความรอบคอบ (การเขาถึง) และ 3) วิมังสา 

การใชปญญาพิจารณา ไตรตรอง ตรวจสอบในสิ่งนั้น ๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความรูจักไตรตรอง 

ทําดวยปญญา รูจัก พิจารณาใครครวญ รูจักพินิจพิเคราะห ทดลอง ทดสอบ ตรวจตราหาสาเหตุดวย

ความรอบคอบ (การ เขาใจ) เหมาะสําหรับคนทํางาน เพราะวา จะไดชวยในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพและงานสําเร็จ ตามที่ไดตั้งใจแลวผลการศึกษาพบวาเมื่อสัมภาษณครูโรงเรียนอนุบาล

ศรีมโหสถ 80% ตอบวาไดใชหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการเรียนการสอน เพราะเห็นวาหลักอิทธิบาท

จะทําใหเกิดความสําเร็จในการเรียนการสอน และอีก 20% คาดวาเปนครูใหมยังคาดประสบการณใน

การเรียนการสอนและนับถือศาสนาอื่นซึ่งมีหลักธรรมของตนเอง จึงไมไดนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชใน

การเรียนการสอน สอดคลอง พระอธิการประเสริฐ กาจโน ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษา

แนวทางการประยุกตใชอิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี

วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาอิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อวิเคราะหคุณคาของอิทธิ

บาท 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชอิทธิบาท 4 เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณคาของอิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมแหงความสําเร็จแกผูนําไปปฏิบัติที่ทันสมัย

อยูเสมอ นอกจากจะเปนคุณธรรมนําไปสูความสําเร็จในการงานแลว ยังเปนอายุวัฒนธรรม คือความ

เปนเหตุใหคนมีอายุยืนยาวดวย นอกจากนั้น อิทธิบาท 4 ยังมีสาระที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ เมื่อเกิด

ฉันทะมีใจรักแลวก็ใหพากเพียร เมื่อพากเพียรแลวก็เอาใจใสเสมอ และเปดชองใหปญญาพิจารณา

ไตรตรอง การศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ

หลักธรรมที่ชวยใหทํางานไดสําเร็จ ฉันทะ ความพอใจรักใครในการเรียนรู การพัฒนาจิตใจ หนาที่และ

การงาน การเรียนรู ตองดูแลการเรียนใหดี วิริยะ ความเพียรพยายามในการเรียนการพัฒนาจิตใจและ

การทํางาน คือตั้งใจทํา และมีความรับผิดชอบสูง การทํางานการเรียนรูและการพัฒนาจิตใจนั้นจะ

ออกมาดีและมีคุณภาพ จิตตะการเอาใจใสคือความคิด เอาใจจดจอในการทํางาน การเรียนการและ

พัฒนาจิตใจ และวิมังสา การพิจารณาใครครวญไตรตรอง คือตองปรับปรุงอยูเสมอ บุคคลตองมีพอใจ

ในงานที่ทํา และมีความเพียรพยายามเอาใจใสในหนาที่การงานนั้นอยางตอเนื่อง ดวยการพินิจ

พิจารณาอยางรอบคอบรอบดาน การศึกษาเลาเรียนจะประสบผลสําเร็จพัฒนาขึ้น การพัฒนาจิตใจคือ

การยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนาหนาที่การงานใหดีขึ้นไดนั้นตองมีธรรมประจําใจ คืออิทธิ

บาท 4 ประการ เปนหลักธรรมสําหรับพัฒนาบุคคลใหเปนบุคคลที่ดีของสังคมทําใหสังคมอยูรวมกัน

อยางมีความสุขประกอบดวย ฉันทะ มีใจรัก วิริยะ พากเพียรทํา จิตตะ เอาจิตฝกใฝ วิมังสา ใชปญญา

สอบสวน หลักธรรมดังกลาว เปรียบเสมือนตนทุนชีวิต ชวยใหประสบความสําเร็จในทุกกิจการที่

กระทําทั้งทางดานการศึกษา การพัฒนาจิตใจ การประกอบการงาน การดํารงชีวิตทําใหสามารถพึ่งพา
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ตนเองได สอดคลองกับ บัญชา ทาทอง ไดทําการศึกษาการใชหลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความ

รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การใชหลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาความ

รับผิดชอบของนักเรียน ผลวิจัยพบวานักเรียนเห็นวาอิทธิบาท 4 มีความสําคัญในการพัฒนาตนเองใน

ดานตาง ๆ และยังเปนหลักธรรมที่มีความสําคัญในการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน ลักขณา 

สริวัฒน ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกตใชอิทธิบาท 4 ของครูระดับประถมศึกษาที่สอน

ในโรงเรียน หลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 

1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ครูระดับประถมศึกษาใชหลักอิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญในชั้นเรียน และใหความสําคัญพิเศษกับหลักธรรมฉันทะเนื่องจากวา เมื่อเราทํา

สิ่งใดดวยใจรักแลว สิ่งอื่น ๆ จะตามมาเพราะเมื่อใจรักสิ่งใดยอมทําใหเกิดความขยันในสิ่งนั้น เมื่อเกิด

ความขยันในสิ่งนั้นจิตใจยอมจดจอ เมื่อจิตใจจดจอยอมใครครวญใหเกิดปญญา สอดคลองกับ อาทิต

ยา จุฬาเสรีกุล ไดศึกษาการใชหลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิม

พระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักธรรมอิทธิบาท 4 มีความสําคัญตอการ

บริหารการศึกษาของผูบริหาร และเปนหลักธรรมสงผลตอการบริหารการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ

ยิ่งขึ้นมากยิ่ง โดยใหความสําคัญตอหลักจิตตะคือมีจิตใจจดจอ เพราะวาการบริหารการศึกษานั้นตอง

ใชความรอบรูอยางมากตองใชความคิดในดานตาง ๆ เชน ความสามารถของบุคคลกร การจัดการ

หลักสูตร การบริหารจัดสถานที่ เปนตน ดั้งนั้นผูบริหารจําตองมีจิตใจจดจอตอการบริหารการศึกษา

อยางมาก สอดคลอง ผอบทอง สุจินพรัหม ไดศึกษาการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ

พิเศษจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อศึกษาทรรศนะของบคุลา

กรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเห็นสําคัญ

อยางยิ่งในการนํา อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน เนื่องจากวาหลักอิทธิบาท 4 คือหลักธรรมแหง

ความสําเร็จ บุคคลกรทุกคนเห็นวา ผูบริหารควรแสดงภาวะผูนําในทุกสถานการณสามารถนิเทศ

แนะนําผูรวมงาน ผูบริหารควรเอาใจใสติดตามการทํางานตามแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย และผูบริหารควรพิจารณาไตรตรองหาวิธีการแกไขปญหาในการ

ทํางานตาง ๆ อยางเปนระบบ พรอมทั้งประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สอดคลองกับ สุพันธ แสนสี ไดทําการศึกษา การสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลัก อิทธิบาท 

4 ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน เพื่อศึกษาการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและอื่น ๆ โดยใช

หลักอิทธิบาท 4 ผูบริหารควรนําอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารเพื่อใหเกิดการบริหารมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และนํามาซึ่งประโยชนสุขของคนในชุมชน สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

การ ประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ ควรเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอความ



122 

ตองการ ปญหาและแสดงความคิดเห็นวิจารณการบริหารงานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไดรับขอมูลปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนปญหาใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

สอดคลองกับ ผดุง วรรณทอง ไดศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองคกรเอกชน

ในจังหวัดนนทบุรี 1) ดานฉันทะ มีความจําเปนและสําคัญตอการบริหารองคกรเอกชน เพราะเปน

จุดเริ่มตน ที่จะทําใหบุคลากรเกิดและมีความพอใจในหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ ของตนเองรักและพอใจที่จะไดรับพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรูมาใชในหนาที่ที่ตนกําลัง

ปฏิบัติอยู กระตือรือรนพรอมที่จะใหมีการพัฒนาตนเอง ทั้งดานรางกายและจิตใจ ผูบังคับบัญชาเปด

โอกาสให มีสวนรวมที่จะพัฒนางาน และบุคลากรมีความพอใจที่จะมีการพัฒนาอยูสม่ําเสมอ และเปด

โอกาส ใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนางานและนโยบายขององคกร มีการจัดการฝกอบรมทั้งภายใน

และ ภายนอกองคกรอยูเสมอ 2) ดานวิริยะ มีความจําเปนและสําคัญมากตอการบริหารองคกรเอกชน 

เนื่องจากหลักการนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงเปนแบบอยางและไดพระราชทาน

บทพระราชนิพนธ เรื่องพระมหาชนกที่เนนใหประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความ

เพียรชอบ บุคลากรมีความตื่นตัวพรอมที่จะพัฒนาการทํางานอยูตลอดเวลา ฝกฝนพยายามพัฒนา

ตนเองใหเกิด ความชํานาญในหนาที่ดวยการเรียนรูเพิ่มเติม คนควาหาความรูเกี่ยวกับงานที่ตนเอง

ปฏิบัติอยางเต็มศักยภาพ มีการจัดฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความมุงมั่นที่จะ

พัฒนาการอยางตอเนื่อง 3) ดานจิตตะ มีความจําเปนและสําคัญตอการบริหารองคกรเอกชน 

เชนเดียวกัน โดย ผูบริหารใหความสําคัญกับการทํางานที่ตองอาศัยดานจิตตะเปนหลักที่จะตองเอาใจ

ใสงานอยูเสมอองคกรเอกชนควรสงเสริมการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ดานจิตตะ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการทํางานมีระบบที่ตรวจสอบใหบุคลากรมีการเอาใจใสในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เมื่อเกิด

ปญหาก็ หมั่นตรวจสอบหาขอบกพรองของตนเองเพื่อพัฒนางานของตนเอง ฝกฝนตนเองใหมีความรู

พรอมที่ จะมาสนับสนุนการทํางานอยางสม่ําเสมอ โดยศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ นํามา

พัฒนาองคกรทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ 4) ดานวิมังสา มีความจําเปนและ

สําคัญตอการบริหารองคกรเอกชน เชนเดียวกัน เพราะ ผูบริหารตางใหความสําคัญกับการพัฒนา

บุคลากร ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางเหมาะสม มีการแกไขปญหาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป สงเสริมใหมี การเรียนรูเพิ่มเติม หาวิธีการตาง ๆ มา

พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอดทนตอปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการ

ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถของตนเองไตรตรองการ ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยูเสมอ โดย

ใชกําลังสติปญญาแสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

 สรุปไดวาหลักธรรมอิทธิบาท 4 มีความสําคัญอยางมากไมวาจะประกอบอาชีพใด เพศใด อายุ

เทาใด การศึกษาเทาใด สถานะใด ยอมเปนหลักธรรมนํามาซึ่งความสําเร็จ ในหนาที่การงานของตน 

เพราะ ฉันทะ คือ ชอบใจความรักความพอใจในการกระทําสิ่งนั้น ๆ วิริยะ คือ ขยันไมยอทอในการทํา
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สิ่งนั้น ๆ ทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม อดทนไมทอถอย อะไรเกิดก็แข็งใจทํา จิตตะ คือ ตั้งใจทํา มีใจ

จดจอ ทําสิ่งนั้นดวยความฝกใฝ เอาใจใสเสมอ มีใจจดจอเปนสมาธิ วิมังสา คือ เขาใจทํา มีความรู

ความสามารถในสิ่งที่ทํา ทําดวยความพิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหา

วิธีแกไขปรับปรุง เมื่อองคกรใดหรือบุคคลใดนอมนําหลักอิทธิบาท 4 ไปปฏิบัติดวยตนเองหรือ 

นําไปใชในการบริหาร การปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือ การบริหารงานนั้นยอมเกิดความเสร็จ 

 

5.3 ขอเสนอแนะการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 หลักธรรมอิทธิบาท 4 มีความสําคัญอยางมากไมวาจะประกอบอาชีพใด เพศใด อายุเทาใด 

การศึกษาเทาใด สถานะใด ยอมเปนหลักธรรมนํามาซึ่งความสําเร็จ ในหนาที่การงานของตน เพราะ 

ฉันทะ คือ ชอบใจความรักความพอใจในการกระทําสิ่งนั้น ๆ วิริยะ คือ ขยันไมยอทอในการทําสิ่งนั้น 

ๆ ทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม อดทนไมทอถอย อะไรเกิดก็แข็งใจทํา จิตตะ คือ ตั้งใจทํา มีใจจดจอ 

ทําสิ่งนั้นดวยความฝกใฝ เอาใจใสเสมอ มีใจจดจอเปนสมาธิ วิมังสา คือ เขาใจทํา มีความรู

ความสามารถในสิ่งที่ทํา ทําดวยความพิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหา

วิธีแกไขปรับปรุง เมื่อองคกรใดหรือบุคคลใดนอมนําหลักอิทธิบาท 4 ไปปฏิบัติดวยตนเองหรือ 

นําไปใชในการบริหาร การปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือ การบริหารงานนั้นยอมเกิดความเสร็จ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนะโยบาย 

 ผูบริหารมีธรรมมะอยูประจําอยูแลว แตเพ่ือความไมประมาทควรนอมหลักธรรมตาง ๆ มาใช

ในการปกครอง การบริหารงาน และการปฏิบัติหนาที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนบุคคลกรที่ไมมี

ธรรมะใหมีธรรม และสนับสนุนบุคคลกรที่มีธรรมะใหมีธรรมมะขึ้น ในการปฏิบัติหนาที่ควรเนนความ

รวดเร็วทันตอสถานการณ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในเบื้องตน 

 5.3.2 ขอเสนอแนะทําวิจัย 

 ควรทําการประเมินผลในการทํางาน การแกไขขอบกพรองหรือปญหาที่เกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงานนั้น ๆ วาประสพผลสําเร็จหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปเปนบรรทัดฐานในการ

พัฒนาการทํางานในโอกาสตอ ๆ ไป และผูวิจัยเสนอใหทําการวิจัยเรื่อง 

 1. การบริหารงานดวยหลักอิทธิบาท 4 

 2. การปฏิบัติงานดวยอิทธิบาท 4 

 3. การแกไขปญหาดวยอิทธิบาท 4 
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รายชือ่ผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือการทําวิจัย 
 

 1. พระราชรัตนมงคล ดร.  กศ.ด. (การศึกษาผูใหญ)  

    กศ.ม. (การศึกษาผูใหญ)  

    รม. (การเมืองการปกครอง) 

    รบ. (การเมืองการปกครอง)  

    คณะศึกษาศาสตร มหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 2. พระศรีวินยาภรณ ดร. ปธ.7  

    ศน.บ. (ศาสนศาสตรบัณฑิต)  

    อ.ม. (อักษรศาสตรมหาบัณฑิต) 

    (Ph.D.) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ 

 

 3. พระมหาบุญไทย ปุญญมโน, ดร. พน.ด. (พุทธศาสนศึกษา) 

    ศ.ศ.ม. (ปรัชญา) 

    ศ.ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

   ประธานหลักสูตรพุทธศาสนาและปรัชญามหาบัณฑิตฯ 

 

 4. ดร.สุกิจ ชัยมุสิก  Ph.D. Political Science Banaras Hindu University, 

India 

    M.A. Political Science Mahatma Gandhi 

kashividypith, India 

    B.A. (Hons). Political Science Banaras, India 

    ประธานหลักสูตรสาขาการปกครองบัณฑิตวิทยาลัมหา

วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 5. ดร.ฐากูร หอมกลิ่น ปว.ด (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

    ศน.ม. (รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ 

    ศน.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ 
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แบบสัมภาษณ เจาะลึก  

(Indepth Interview) 
เรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4  

ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” 

ตอนที ่1ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณ (ชื่อนามสกุล)……………………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง .................................................................................................................. ............................... 

สถานที่ทํางาน ………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ ……………………………………………………………………………………………….………… 

ตอนที่ 2  การปกครองทองถิ่นและการใหบริการประชาชนมีปญหาอยางไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………..………………………………………………..……………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

2.1 ดานไฟทางสาธารณะ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………..……..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………..………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

2.2 ดานความสะอาด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………..………………………………………………..……………… 
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2.3 ดานการปองกันสาธารณภัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3 ทานนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 ประยุกตใชในการปกครองหรือการใหบริการประชนอยางไร 

3.1 หลัก ฉันทะ (เต็มใจในการใหบริการประชาชน) 

ดานอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………..………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

ดานความสะอาด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

ดานการปองกันสาธารณภัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………………………..……………………………………… 
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3.2 หลัก วิริยะ (อดทนขยันใหบริการประชาชน) 

ดานอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………..………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

ดานความสะอาด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………. 

ดานการปองกันสาธารณภัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

3.3 หลัก จิตตะ (จิตใจจดจอไมทอดทิ้งหนาของตน) 

ดานอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………..………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………….………………………………… 
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ดานความสะอาด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..………………………………………………..…………………………………………………………………… 

ดานการปองกันสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..………………………………………………..…………………………………………………………………… 

3.4 หลัก วิมังสา (ใครครวญหาขอมูลความรูเพิ่มเติม) 

ดานอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………..………………………………………………..……………………………………………………………………… 

ดานความสะอาด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..………………………………………………..…………………………………………………………………… 

ดานการปองกันสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะการปกครองตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาลควรเปนอยางไร 

ดานอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ดานความสะอาด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..………………………………………………..…………………………………………………………………… 

ดานการปองกันสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..………………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

ขอขอบคุณที่กรุณาใหคําสัมภาษณ 

พระนลธวัช อนาวิโล 

 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ผูสัมภาษณ 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณขอมูล 
 

เทศบาลเมืองลัดหลวง 

1. นายชวลิต เติมปรีดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง) 

2. นายดนัย เชื่อมประไพ ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง) 

3. นายวิโรจน ไชยมาลา ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง) 

4. นายอภิชาติ ทิพยอักษร ตําแหนง หัวหนาหนวยอํานวยการ  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง)   

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

1. นางจุฑาพา เมนมิ่ง ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี  

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

2. นายวิรภัทร เข็มทอง ตําแหนงรองปลัดเทศบาล  

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

3. นางสาวเรวดี คําเพ็ง ตําแหนงรองปลัดเทศบาล  

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

4. นางสาวธัญญา หนังสือ ตําแหนงนักสาธารณสุข  

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

เทศบาลเมืองพระประแดง 

1. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ ตําแหนง นายกเทศมนตรี  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง) 

2. นางจิณัตตา ไชยเจริญ ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง) 

3. นางณัฐธรี เพรชรัตน ตําแหนง หัวสํานักปลัดเทศบาล  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง)  

4. นายสุพิศ คําหารพล ตําแหนง ผูอํานวยการชาง  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง)  

  



150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
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ภาพผูใหสัมภาษณขอมูล 
 

เทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

 

 
นายชวลิต เติมปรีดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562) 

 

 

 
นายดนัย เชื่อมประไพ ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม 

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562) 
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นายวิโรจน ไชยมาลา ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562) 

 

 

 
นายอภิชาติ ทิพยอักษร ตําแหนง หัวหนาหนวยอํานวยการ 

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562) 
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เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

 
นางจุฑาพา เมนมิ่ง ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562) 

 

 
นายวิรภัทร เข็มทอง ตําแหนงรองปลัดเทศบาล  

และนางสาวเรวดี คําเพ็ง ตําแหนงรองปลัดเทศบาล 

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562) 

 

 
นางสาวธัญญา หนังสือ ตําแหนงนักสาธารณสุข 

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562) 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ  สกลุ    : พระนลธวัช อนาวิโล (การุณ) 

วัน  เดือน  ปเกิด  : วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2533 

ภูมิลําเนา    :  54 หมูที่ 1  วัดบางพึ่ง ต. บางพึ่ง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

10130 

อปุสมบท    : เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2555 พระครูประทีปธรรมานุวัตร วัดศรี

สมบูรณ พระอุปชฌาย ณ วัดสวางคงคารม ต. ไคสี อ. เมือง จ.บึงกาฬ 

38000 

การศึกษา 
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บทท่ี 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

จากเหตุการณ์การที่คณะราษฎรภายใต้การนำของ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ทำการ 
เปล ี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบ ูรณาญาสิทธ ิราชย ์ มาเป ็นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 เป็นผลสำเร็จ โดยมิต้องสูญเสียเลือดเนื้อแต่ประการใดนั้น เป็นเพราะ 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมรับ การเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
โดยมิได้ทรงต่อต้านเพื่อคิดตอบโต้คณะราษฎรด้วยการใช้กำลังทหารที่มีอยู่แต่ ประการใด และทรง 
พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงซนซาวไทยตามที่คณะราษฎรได้เตรียมร่างเอาไว้ เพื่อนำขึ้น 
ทูลเกล้าฯ ถวายให้ทรงลงพระปรมาภิไธย (wikipedia.org, 2562, ออนไลน์) นอกจากนี้พระองค์ก็ 
ทรงมีพระราชประสงค์มาแต่เดิมแล้วว่าจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้เป็นกฎหมายสูงสุดในการ 
ปกครองประเทศแก่ประซาซนอยู่แล้ว จึงเป็นการสอดคล้องกับแผนการซองคณะราษฎร ประกอบกับ 
พระองค์ทรงเห็นแก่ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความสุขของ ประซาซนเป็นสำคัญ ย่ิงกว่า 
การดำรงไว้ซ่ึงพระราชอำนาจชองพระองค์ รัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือทรง 
ลงพระปรมาภิไธยมี 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 
2475 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 กล่าวโดยสรุปในภาพรวมซอง 
รัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ (th.wikipedia.org, 2562, ออนไลน์) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ทางการเมืองการปกครองและลังคมไทยดังนื้คือ อำนาจการปกครองของแผ่นดินซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นของ 
พระมหากษัตริย์ก็ตกเป็นซองปวงซนซาวไทย ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรง 
ดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญ พระองค์จะทรงใช้อำนาจอธิปไตยท้ัง 3 ทาง คือ 
อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี อำนาจตุลาการผ่าน 
ทางผู้พิพากษา (ศาล) ประซาซนจะได้รับสิทธิในทางการเมือง โดยการเลือกสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร 
เช้าไปทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล ออกกฎหมายและเป็นปากเสียงแทนราษฎร 
ประซาซนมืสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองมากขึ้น สามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่อง 
ต่าง  ๆ ได ้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และคนทุกคนมืความเสมอภาคภายใต้กฎหมายฉบับ 
เดียวกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 จึงได้นำไปสู่การปรับปรุงให้ราษฎรได้รับ 
การศึกษา และสามารถใช้วิชาการความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาใช้ประกอบอาชีพต่อไปอย่างมั่นคง
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มั่งคั่งและมีความสุข จนเกิดการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาในประเทศ น่าไปสู่การจัดทำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เปีนต้น (สิริ 
กาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ, 2556, หน้า 12) การแบ่งเขตการปกครองของประเทศไทยในบีจจุบัน อัน 
ได้แก่ 1) การบริหารราชการส่วนกลาง 2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 3) การบริหารราชการส่วน 
ท้องถิ่น ในที่นี้จะฃอกล่าวถึงการปกครองส่วน (ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล, 2556, หน้า 23) การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเปีนรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ 
เพราะเปีนการกระจายอำนาจปกครองจากส่วนกลางให้กับประซาซนมากท่ีสุด ผู้บริหารท้องถิ่นมาจาก 
การเลือกตั้งจากประซาซนในท้องถิ่น ดังนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจะเข้าใจสภาพบีญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
และสามารถตอบสนองความต้องการได้ทันเวลา การปกครองท้องถิ่นทำให้ประซาซนในท้องถิ่นรู้จัก 
การปกครองตนเอง หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครอง 
ตนเองมิ,ใช่เ'ปีน การปกครองอันเกิดจากคำสั่งเบื้องบน การปกครองตนเองคือ การที่ประซาซนมีส่วน 
ร่วม ในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น 
โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากประซาซนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องพึงเสียง ประซาซนด้วย 
วิถีทางประชาธิปไตยต่าง  ๆ เซ่น เปีดโอกาสให้ประซาซนออกเสียงประซามติ ให้ประซาซนมีอำนาจ 
ถอดถอน ซึ่งจะทำให้ประซาซนเกิดความสำนึก ในความสำคัญของตนต่อท้องถิ่น ประซาซนจะมีส่วน 
รับรู้ถึงอุปสรรคบีญหาและช่วยกันแก่ไข บีญหาของท้องถิ่นของตน และการปกครองท้องถิ่นเปีน 
รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบัน'ฝืกสอน 
การเมืองการปกครองให้แก่ประซาซน ให้ประซาซนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียใน 
การปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ 
ตนอยู่อาศัย อันจะน่ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่ส ุด 
ประซาซนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็นการ'ฝืกฝน ให้ประซาซน 
ใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่น นับได้ว่า 
เป็นผู้น่าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่น เกิดความคุ้นเคยมีความชำนาญใน 
การใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ซึ่งจะน่าไปสู่การมี ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไป

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวคิดการกระจากอำนาจจากส่วนกลาง เนื่องจากการปกครอง 
ส่วนกลาง ไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลดีในทุกพื้นที่ในเวลาเดียวกันได้ เนื่องจากมีพ้ืนท่ีที่กว้างใหญ่ 
มีภารกิจการบริการสาธารณะที่หลากหลาย และมีแนวโน้มขยายภารกิจเพิ่มขึ้น จึงทำให้ไม่สามารถ 
ดำเนินการได้อย่างทั่วถึงและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประซาซนได้ การปกครอง 
ส่วนกลางมีสำคับชั้นการบังคับบัญชาหลายขึ้นตอน จึงต้องสร้างระเบียบแบบแผนขึ้นมาจำนวนมาก 
เพ่ือใช้ควบคุม สั่งการ และบังคับบัญชา ซึ่งการสั่งการอาจใช้เวลานาน และไม่สามารถแก้บีญหาได้ทัน 
ต่อสถานการณ์ การรวมอำนาจทำให้!ม่สามารถตอบสนองความต้องการของประซาซนในท้องถิ่น
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ต่าง  ๆได้อย่างแท้จริง เนื่องจากความต้องการของประซาซนในพื้นที่ต่าง  ๆมีความแตกต่างกัน การ 
ร่วมอำนาจอาจทำให้การกระจายความเจริญหรือการพัฒนาท้องถิ่นไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่เข้าใจ 
บีญหาท่ีแท้จริง และอาจไม่เป็นธรรมแก่พื้นที่บางแห่ง และอาจก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อประซาซน 
หลักการรวมอำนาจจึงไม่สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประซาธิปไตย เนื่องจากไม่ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประซาซนในท้องถิ่นได้ม่ส่วนในการปกครองตนเอง จึงม่แนวคิดกระจาย 
อำนาจไปสู่ท้องถ่ิน (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2555, หน้า 10)

เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใข้ในประเทศไทยในปิจจุบัน การ 
ปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเองตามระบอบ 
ประซาธิปไตย เกิดขึ้นในรัซสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการจัดตั้ง 
สุขาภิบาลกรุงเทพฯร.ศ.116(พ .ศ .2440)โดยม่พระราซกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯร.ศ.116ใน 
ส่วนภูมิภาค ม่การตราพระราซบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม ร.ศ.124 (พ.ศ. 2448) ขึ้นและม่ 
วิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. 2475 ได้ม่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้ม่การกระจายอำนาจ 
การปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยม่การจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2476 โดยม่การตรา 
พระราซบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ม่การยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่ง 
ต่อมาได้ม่การแก่ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลหลายครั้ง จนในที่สุดได้ม่การตรา 
พระราซบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ยกเลิกพระราซบัญญัติเดิมทั้งหมด ขณะนี้ยังม่ผลบังคับใข้ซึ่งม่ 
การแก่ไขครั้งสุดท้าย โดยพระราซบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ในบีจจุบันเทศบาลทั่ว 
ประเทศม่จำนวนประมาณสองพันแห่ง (สุรซัย เจนประโคน, 2554, ออนไลน้)

ผู้บริหารเทศบาลม่ภาระหน้าที่และความรับผิดซอบโดยตรงที่จะต้องวางนโยบาย วางแผนสั่ง 
การดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่าง  ๆให้ประสบความสำเร็จตามเปีาหมาย 
และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารเทศบาล ประกอบด้วย 2 ฝ่าย คือ 
สภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาซิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง 
จำนวนสมาซิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล สมาซิกสภาเทศบาลม่หน้าที่ ตราเทศ 
บัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานซอง 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารคือนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี 
และที่ปรึกษาและเลขานุการ อำนาจหน้าที่ซองสภาเทศบาลได้แก่การตราเทศบัญญัติซองเทศบาล 
การควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี การให้ความเห็นซอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี การ 
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง  ๆ เป็นต้น อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่ การ 
ควบคุมและรับผิดซอบการบริหารกิจการของเทศตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย 
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น เป็น 
ต้น (มรุต จันทนากร, 2562, ออนไลน้)
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เมืองพระประแดงในอดีตหรืออำเภอพระประแดงในปัจจุบัน เป็นเมืองโบราณสมัยขอมมืซื่อ 
เรียกว่า “พระประแดง” เดิมตั้งอยู่ริมผิงแม่นั้าเจ้าพระยาด้านซ้ายคืออยู่ทางผิงตะวันออก เดิมเป็น 
เมืองหน้าด่านทางทะเล สมัยนั้นเรียกว่า “ปาก'น้ัาพระ'ประแดง” โดยตำแหน่งที่ตั้งเมืองพระประแดง 
เดิมช่วงศตวรรษที่ 23 ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร ส่วนเมืองนครเขื่อน 
ขันธ์ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มิได้มืความเกี่ยวข้องกับเมืองพระ 
ประแดงเดิมแต่อย่างใด ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการเปลี่ยนขื่อ 
เมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นเมืองพระประแดง คำว่า “พระประแดง” บ้างว่ามาจากคำว่า “ประแดง” 
หรือ “บาแดง” แปลว่า คนเดินหมายหรือ คนนำข่าวสาร แต่เดิมเมืองพระประแดงเป็นเมืองหน้าด่าน 
เมื่อมืเหตุการณ์ใด  ๆ เกิดขึ้นจะต้องแจ้งข่าวสารไปให้เมืองหลวง(ละโว้) ทราบโดยเร็ว ส่วนจิตร ภูมิ 
สักด อธิบายว่า “พระประแดง” มาจากขื่อ “พระแผดง” ซึ่งเป็นขื่อเทวรูปสำคัญที่ฃุดพบสององค์ที่ 
คลองสำโรงต่อคลองทับนางเมื่อปี พ.ศ. 2061 ซ่ึงคำว่า “แผดง” มาจากคำเขมรว่า “เผฺดง” ท่ีใช้เรียก 
เทวรูปหรือตำแหน่งยศขุนนาง โดยเชื่อว่าขื่อเมืองน่าจะเรียกตามศาลพระแผดงที่พวกขอมเคยสร้างไว้ 
ส่วนรุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล สันนิษฐานว่า “พระประแดง” มาจากคำว่า “กมรเตง” ที่หมายถึงเทวรูป 
สักดลิทธสององค์ดังกล่าว (th.wikipedia.org, 2562, ออนไลน้)

ปัจจุบันอำเภอพระประแดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลเมืองพระประแดง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบลตลาดท้ังตำบล
2. เทศบาลเมืองลัดหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพึ่ง ตำบลบางจาก และตำบลบางครุ

ท้ังตำบล
3. เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลบางหัวเสือ

ตำบลสำโรงใต้ ตำบลสำโรง และตำบลสำโรงกลางท้ังตำบล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบลบางยอท้ังตำบล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบลบางกะเจ้าท้ังตำบล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางนั้าผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบลบางน้ัาผ้ึงทั้งตำบล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบลบางกระสอบทั้งตำบล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบลบางกอบัวท้ังตำบล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบลทรงคนองท้ังตำบล 

เทศบาลเป็นการปกครองใกล้ชิดประซาซนมากที่สุด เทศบาลเปีดโอกาส,ให้'ประ'ซา'ซนมืส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตจำนงการปกครองระบบประชาธิปไตย แต่ปัจจุบันยังไม่สารถมารถ 
แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้สำเร็จทั้งหมด ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลต้องน่าหลักธรรมอิทธิบาท 4 เป็น 
หลักธรรมแห่งความสำเร็จยึดเหนี่ยวหลักการทำงานจึงเกิดความสำเร็จ ฉันทะ เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะทำ 
ให้บุคลากรเกิดและมืความพอใจในหน้าที่รับผิดขอบและปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถชอง
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ตนเอง รักและพอใจท่ีจะได้พัฒนาตนเอง เพ่ือนำความรู้มาใช้ในแก้ไขปิญหาต่าง  ๆ กระตือรือร้น'พร้อม 
จะบริการประซาซนอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ประซาซนรอคอยความช่วยเหลืออย่างเนิ่นนาน วิริยะ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างและได้ทรงพระราชทานบทพระราช 
นิพนธ์ เรื่องพระมหาชนก เน้นให้ประซาซนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความเพียรชอบ มี 
ความตื่นตัวพร้อมที่จะพัฒนาการทำงานอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากสภาพลังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
และรวดเร็ว สนับสนุนบุคลกรในองค์การให้เกิดความขยันในหน้าที่ เกิดความชำนาญในหน้าที่ และ 
สามารถแกไฃปิญหาต่าง  ๆที่เกิดขึ้นด้วยความขยันหมั่นเพียร บริการประซาซนด้วยความจริงใจและ 
ตรงต่อเวลา จิตตะ หลักที่จะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการทำงานในองค์กรและมี 
ระบบที่ทำการตรวจสอบบุคลากรซององค์กรได้ ทำให้มีการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เม่ือ 
เกิดปญหาก็หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องซองตนเองเพื่อพัฒนางานซองตนเอง 'ฝืกฝนตนเองให้มี 
ความรู้พร้อมที่จะมาสนับสนุนการทำงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ
นำมาแก้ไขปิญหาต่าง  ๆในเทศบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ วิมังสา การพัฒนาบุคลากรใน 
องค์การ ด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานซองบุคลากรอย่างเหมาะสม มีการแก้ไขป้ญหาการ 
ปฏิบัติงานซองบุคลากรในองค์กรให้มีการพัฒนาที่ด็ยิ่งขึ้นไป ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมหาวิธีการ 
ต่าง  ๆ มาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอดทนต่อปิญหาที่เกิดขึ้น 
ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถซองตนเองไตร่ตรองการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
อยู่เสมอ โดยใช้กำลังสติปิญญาแสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึนไป

1.2 คำถามวิจัย

1. สภาพปิญหาการปกครองซองผู้บริหารเทศบาล ในเซตอำเภอพระประแดง จังหวัด 
สมุทรปราการ อย่างไร

2. การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ซองผู้บริหารเทศบาล ในเซตอำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ อย่างไร

3. มีข้อเสนอแนะการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 อย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปิญหาการปกครองซองผู้บริหารเทศบาล ในเซตอำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ
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2. เพื่อวิเคราะห์การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารเทศบาล ในเขตอำเภอพระ 
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

3. เพ่ือเสนอแนะการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารเทศบาล ในเขตอำเภอพระ 
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

1.4 ขอบเขตท่ีศึกษา

การวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเซิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เซิงลึกซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ได้แก่ เทศบาลในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

มี 3 เทศบาล ได้แก่
1) เทศบาลเมืองพระประแดง 2) เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย 3)เทศบาลเมืองลัดหลวง 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการปกครองของผู้บริหาร 

เทศบาล ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านต่าง  ๆดังนี้
- การปกครองกับฉันทะ
- การปกครองกับวิริยะ
- การปกครองกับจิตตะ
- การปกครองกับวิมังสา

ขอบเขตด้านประขากรและกลุ่มตัวอย่างประขากร ผู้บริหารเทศบาล ในเขตอำเภอพระ 
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 -  มิถุนายน 2562

1.5 ประโยซป้ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำทราบถึงสภาพปิญหาการปกครองผู้บริหารเทศบาล ในเขตอำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

2. ทำให้เกิดความรู้ความเช้าใจเก่ียวหลักธรรมอิทธิบาท 4 ในพุทธศาสนา
3. ทำให้เกิดความรู้ความเช้าใจ การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารเทศบาล ใน 

เขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
4. เพื่อนำผลวิจัยไปเสนอแนะแก่ผู้บริหารเทศบาล ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัด 

สมุทรปราการ
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1.6 นิยามศัพท์

การปกครอง หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ในการตั้งนโยบายหรือการบริหารงานหรือการ 
ให้บริการประซาซนของ สมาซิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา 
นายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองซองเทศบาล 
ในเซตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านไฟทางสาธารณะ 2) ด้าน 
ความสะอาด 3) ด้านป้องกันสาธารณภัย

สภาพป้ญหาการปกครอง หมายถึง สภาพป้ญหาที่เกิดขึ้นในเซตพื้นที่ซองเทศบาลทั้งสาม 
แห่งในเซตอำเภอพระประแดง 3 ด้าน ได้แก่ไฟทางสาธารณะ ความสะอาด และการป้องกันสาธารณะ

การปกครองกับอิทธิบาท 4 หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ในการตั้งนโยบายหรือการ 
บริหารงานหรือการให้บริการประซาซนซอง สมาซิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองซอง 
เทศบาลในเซตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านไฟทางสาธารณะ
2) ด้านความสะอาด 3) ด้านป้องกันสาธารณภัย ประกอบไปด้วย

1) ฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ซองตน ปฏิบัติหน้าด้วยความเต็มใจ มีความ 
ยินดีให้ความช่วยเหลือประซาซน รวมท้ังการต้ังนโยบาย การบริหาร และการลงมือปฏิบัติ

2) วิริยะคือความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ซองตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน 
อดทนกับอุปสรรค์ต่าง  ๆ รวมท้ังการต้ังนโยบาย การบริหาร และการลงมือปฏิบัติ

3) จิตตะคือความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ซองตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจใส่ใจจิตใจ 
จดจ่อไม่ทอดทั้งภาระ รวมท้ังการต้ังนโยบาย การบริหาร และการลงมือปฏิบัติ

4) วิมังสาคือการใคร่ครวญพิจารณา ผลซองการปฏิบัติหน้าที่มืกระบวนการอย่างไร ผล 
เป็นอย่างไร จะพัฒนาแก่ไซได้อย่างไร รวมท้ังการต้ังนโยบาย การบริหาร และการลงมือปฏิบัติ

ผู้บริหารเทศบาล หมายถึง สมาซิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ี 
ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองซอง 
เทศบาล

พื้นที่การทำวิจัย หมายถึง พื้นที่ในความรับผิดชอบซองเทศบาลในเซตอำเภอประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ 1) เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย 2) เทศบาลเมืองลัดหลวง 3) เทศบาล 
เมืองพระประแดง

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ หมายถึง บุคคลที่ผู้วิวัยเลือกแบบเจาะจงจากอำนาจหน้าที่เกี่ยว การต้ัง 
นโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติงานในกรอบประเด็น3 ด้านได้แก่ 1 )ไฟทางสาธารณะ 2) 
ความสะอาด 3) การป้องกันสาธารณภัย



บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

ในการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารเทศบาล 
ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 แนวคิดเก่ียวกับหลักการปกครอง
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารองค์การ
2.4 แนวคิดเก่ียวกับเทศบาล
2.5 แนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท 4
2.6 สภาพพื้นท่ีที่วิจัยและสภาพป้ญหาการปกครอง
2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง
2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2.1 แนวคิดเก่ียวกับหลักการปกครอง

มนุษย์เป็นสัตว์ลังคม ต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่ เป็นคณะ เป็นเผ่า เป็นเมือง เป็นประเทศ ฯลฯ 
เมื่อมืการอยู่รวมกันมากขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องมื หัวหน้าหมู่ หัวหน้าคณะ หัวหน้าเผ่า เจ้าเมือง ผู้น่า 
ประเทศ ฯลฯ ทำให้เกิดข้อปฏิบัติ กฎระเบียบแบบแผน กฎหมายของการปกครองขึ้น ทำให้มนุษย์มื 
ความสัมพันธ์กับการเมืองเพราะการเมืองเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ ด้วยมนุษย์ไม่สามารถ 
หลีกเลี่ยงการอาศัยอยู่ร่วมกัน หรือเป็นลังคมขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ การเมืองหลักการปกครองจะ 
ช่วยสร้างให้ลังคมมนุษย์มืความมั่นคงและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์กับประโยชน์ต่าง  ๆ การอาศัยอยู่ 
ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ย่อมมืการปกครองเกิดขึ้น เพราะเมื่อมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันจะต้องมื 
เหตุการณ์ที่ต้องตัดสิ้นใจหรือสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกัน คนหนึ่งจะต้องเป็นคนตัดสิน และอีกคน 
จะต้องเป็นผู้ทำตามเสมอ  ๆหากมองไปในรูปแบบลังคมที่กว้างขึ้น จะเห็นได้ว่าจะต้องมืผู้น่าคอยตัด 
สิ้นใจในการอยู่ร่วมกันว่าควรจะอาศัยอยู่รวมกันอย่างไร และมืประซาซนผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
วิวัฒนาการทางด้านลังคมจะมืลักษณะการปกครองแบบใด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดการ 
ปกครองมากขึ้นผู้วิจัยได้น่าเสนอแนวความคิดหลักการปกครองดังนี้ ในการปกครองของแต่ละ 
ประเทศนั้นจำเป็นจะต้องมืองค์กรหรืสถาบันทำหน้าที่ในการปกครองแทนรัฐ และโดยท่ัวไปในองค์กร 
หรือหน่วยงานซึ่งได้รับมอบอำนาจจากรัฐให้ทำหน้าที่แทนก็ศึอ “รัฐบาล” สำหรับวิธีการจัดการ
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ปกครองที่รัฐบาลแต่รัฐบาลจะนำมาใช้ในการปกครองจะเป็นอย่างไร ก็คงจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 
หลายๆ อย่าง เซ่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และประซาซน เป็นต้น ซึ่งนักวิซาการได้ให้ 
ความหมายปกครองดังนี้
สรุปหลักในการจัดระเบียบซองรัฐที่สำคัญไว้ 3 หลัก คือ

1. หลักการรวมอำนาจ
เป็นหลักการปกครองที่รัฐบาลกลางได้รวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง โดยมืสายการบังคับบัญซา 

เป็นลำดับข้ึน เซ่น กระทรวง ทบวง กรม ต่าง  ๆ เป็นต้น อำนาจท่ีรวมไว้น้ีได้แก่ อำนาจการวินิจฉัยสั่ง 
การ อำนาจในการบรรจุแต่งตั้ง และอำนาจในการใช้ทหาร เป็นต้น 

ฃ้อดีของหลักการรวมอำนาจ
1. ทำให้อำนาจในทางการเมืองซองรัฐบาลส่วนกลางม่ันคง
2. สามารถอำนวยประโยซน่ให้ประซาซนในส่วนต่าง  ๆได้อย่างเสมอภาคกัน
3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปกครอง 

ข้อเสียของหลักการรวมอำนาจ
1. ไม่สามารถจัดบริการต่าง  ๆได้อย่างทั่วถึง เพราะผู้รับบริการมืมาก สิ่งที่รัฐบาลกลาง 

จัดสรรให้!ม่อาจเป็นที่พอใจ
2. ประซาซนส่วนใหญ่ซาดการมืส่วนร่วมในทางการเมือง
3. เกิดความส่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการตัดสินใจจะต้องได้รับอนุมัติหรือได้รับ 

ความเห็นซอบจากส่วนกลางก่อน
2. หลักการแบ่งอำนาจ

เป็นการปกครองที่รัฐบาลกลางได้มอบอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการและการดำเนินงาน 
บางอย่างให้แก่เจ้าหน้าที่ซองตนเองที่ประจำอยู่ในส่วนภูมิภาคต่าง  ๆ ซองรัฐ ความจริงแล้วการแบ่ง 
อำนาจนี้รับบาลอาจจะมอบอำนาจหรือไม่มอบอำนาจก็ได้ หากแต่ว่าในการปฏิบัติงานในบางเรื่องซึ่ง 
ไม่มืความสำคัญหรืจำเป็นมากนัก ก็อาจมืการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับภาระ 
ดำเนินการเอง

ข้อดีของหลักการแบ่งอำนาจ
1. เป็นการแบ่งเบาภาระซองรัฐบาลกลางและซ่วยให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ

รวดเร็วข้ึน
2. เป็นการซ่วยให้ประซาซนที่ซาดความรู้ในการปกครองมืความรู้ในการปกครองได้คืขึ้น 

ข้อเสียของหลักการแบ่งอำนาจ
1. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการซองท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและตรงกับความต้องการ 

ซองท้องถ่ินได้
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2. อาจเกิดความเสียหายหรือความไม่ยุติธรรมได้
3. หลักการกระจายอำนาจ

เป็นการจัดการแบบที่รัฐบาลกลางมอบอำนาจในการดำเนินการ และการตัดสินใจให้แก่ 
องค์การหรือสถาบันต่าง  ๆในท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระไม่ต้องอยู่ในบังคับบัญชาของ 
ส่วนกลาง กล่าวคือ จะมีองค์กรที่เป็นนิติบุคคลแยกออกไปต่างหากจากส่วนกลาง ผู้ปฏิบัติงานใน 
องค์กรนั้นก็ไม่ต้องขึ้นตรงต่อส่วนกลางซึ่งองค์กรในท้องถ่ินนั้นจะมีอิสระในการดำเนินการอย่างมาก

ฃ้อดีของหลักการกระจายอำนาจ
1. สามารถตอบสนองความต้องการของประซาซนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง
2. ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
3. เป็นการแบ่งเบาภาระส่วนกลาง
4. ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย

ข้อเสียของหลักการกระจายอำนาจ
1. อาจเกิดปิญหาต่อความมั่นคงและเอกภาพของรัฐ
2. อาจทำให้เห็นประโยชน์ของท้องถ่ินมากกว่าประโยชน์ของชาติ
3. เจ้าหน้าท่ีของท้องถิ่นอาจใช้อำนาจโดยมิชอบ
4. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก

2.1.1 ความหมายของการปกครอง
อานุภาพ รักษ์สุวรรณ (2544, หน้า 21) กล่าวว่า “การปกครอง หมายถึง การทำงานของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ ช้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย ตามกฎหมายและ 
นโยบายของรัฐบาล” แน่นอนว่าไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ กฎหมายนั้นย่อมเป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นผู้ 
มีอำนาจในการปกครอง และการใช้อำนาจตามกฎหมายคือการปกครอง และผู้ท่ีจะมีอำนาจปกครอง 
นั้นย่อมเป็นช้าราชการการเมืองและช้าราชการประจำ ช้าราชการการเมืองคือผู้ที่รับราชการใน 
ตำแหน่งทางการเมืองซึ่งแบ่งออกเป็น ช้าราชการและผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามมติชอง 
คณะรัฐมนตรี ช ้าราชการและผ ู้ท ี่ดำรงตำแหน ่งทางการเม ืองในการปกครองท ้องถ ิ่นชอง 
กรุงเทพมหานคร ช้าราชการการเมืองท้องถิ่น และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น คือช้าราชการ 
และผู้ท่ีดำรงตำแหน่งราชการทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่านายกเทศมนตรี 
และสภาเทศบาลนั้นคือช้าราชการการเมือง

สมศักดึ๋ เกี่ยวกิ่งแก้ว (2525, หน้า 14) กล่าวว่า “การปกครอง” คือการใช้อำนาจอธิปไตย 
ตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศการปกครองมืหลายรูปแบบ อำนาจอธิปไตย ย่อมมี 
ความแตกต่างกันไป ในแต่ละระบอบการปกครอง ตัวอย่างเซ่น ในระบอบประชาธิปไตย อำนาจ 
อธิปไตยเป็นชองประซาซน กล่าวคือ ประซาซนคือผู้มือำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ในระบอบ
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สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ในสมัยก่อน) อำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์ คือ กษัตริย์เป็นผู้มี 
อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นต้น

บูฆอรี ยีหมะ (2550, หน้า 7) กล่าวว่า “การปกครองเป็นแบบแผนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 
โดยมีกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติและใช้ชีวิตร่วมกัน และเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งอำนาจใน 
การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน” การบริหารราชการแผ่นดิน ในระบอบการปกครองแบบ 
ประชาธิปไตย ถือว่า อำนาจอธิปไตยคือ อำนาจสูงสุด ในการปกครองประเทศ เป็นอำนาจอิสระ ท่ี 
แสดงถึงความเป็นเจ้าชองประเทศ ไม่อยู่ในบังคับ หรือเป็นเมืองขึ้นชองผู้ใด อำนาจนี้เป็นอำนาจชอง 
ประซาซน แต่เมื่อประซาซนมีจำนวนมาก และไม่มีเวลาพอ หรืออาจชาดความสันทัดจัดเจน ที่จะใช้ 
อำนาจนี้ จัดการปกครองบ้านเมืองได้เอง จึงจำเป็นต้องมอบหมายให้ผู้อื่นไปทำหน้าที่ใช้อำนาจ 
อธิปไตยแทน ได้แก่ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล

พรเศรษฐีวฒุ ป้ญญาอิสกุล (2562, ออนไลน้) กล่าวว่า การปกครอง (Government) 
หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับสังคม เพื่อสร้างความเสมอภาค เป็น 
ธรรมแก่สังคม เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข หรือเพื่อให้เกิดการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การเมืองและการ 
ปกครองจะมีความเกี่ยวช้องเชื่อมโยงกัน เพราะการ ปกครองจำเป็นต้องอาศัยอำนาจคือการเมืองจึง 
จะสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ดังนั้นการศึกษาเรื่องการเมืองการปกรองจึงหมายถึง การศึกษา 
เก่ียวกับองค์กรที่ใช้อำนาจ และระเบียบกฎเกณฑ์การใช้อำนาจทางการบริหาร

th.wikipedia.org (2562, ออนไลน้) กล่าวว่า การปกครอง คือการใช้อำนาจอธิปไตยตาม 
กฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศ การปกครองมีหลายรูปแบบ เซ่น การปกครองแบบ 
ประชาธิปไตย และการปกครองแบบเผด็จการ นอกจากนี้การปกครองยังมีได้หลายระดับ เซ่น การ 
ปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค และ การปกครองส่วนห้องถิ่นจากความหมายช้างต้น 
สามารถ

สรุปความหมายชองการปกครองดังนี้ การปกครองเป็นแบบแผนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันโดยมี 
กฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติและใช้ชีวิตร่วมกัน โดยการใช้อำนาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหาร 
และจัดการประเทศ วางระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับสังคม เพื่อสร้างความเสมอภาค เป็นธรรมแก่สังคม 
การปกครองต้องเกี่ยวช้องกับการเมืองเสมอ การเมืองคือสิ่งที่บอกถึงอำนาจในการปกครองตามหลัก 
อำนาจอธิปไตย การว่างหลักเกณฑ์การทำงานชองเจ้าหน้าที่ชองรัฐได้ตั้งแต่ ช้าราชการ พนักงานส่วน 
ท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย ตามกฎหมายและนโยบายชองรัฐบาล” แน่นอนว่าไม่มีกฎหมายไม่มี 
อำนาจ กฎหมายนั้นย่อมเป็นตัวกำหนดว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการปกครอง และการใช้อำนาจตาม 
กฎหมายคือการปกครอง
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2.1.2 ความสำคัญของการปกครอง
ช่าง วี (2550, หน้าไม่ปรากฏ) กล่าวว่า การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพันกับอำนาจและการ 

ปกครอง ไม่ว่าสภาวการณ์ใดหรือสถาบันใด หากมีการต่อสู้แช่งขันกัน เพื่อแสวงหาอำนาจที่เหนือกว่า 
กันแล้ว ก็เป็นการเมืองทั้งสิ้น นอกจากนี้ การเมืองยังเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล จัดการ 
ให้มนุษย์อยู่กันอย่างเป็นธรรมและเป็นระเบียบ การเมืองจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ และเป็นส่ิงท่ี 
ดี งาม เป็นทั้งศาสตร์และศิลบีของการปกครอง ซึ่งสามารถศึกษาและเรียนรูได้เซ่นเดียวกับศิลปะและ 
ศาสตร์สาขาอื่นที่มือยู่ในโลก

ประสาร ทองภักดี (2527, หน้า 24) กล่าวว่า การปกครองเป็นเรื่องที่มืความสำคัญทั้งต่อ 
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะการปกครองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน 
ดังท่ี อริสโตเติล กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมือง อีกทั้งการเมืองยังเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับอำนาจและ 
การแบ่งบีนผลประโยชน์ต่าง  ๆ ในสังคมล้ารัฐใด ประเทศใดมืระบบการเมืองที่ดี มืสถาบันทาง 
การเมืองที่มั่นคง มีนักการเมืองที่มืคุณภาพรัฐ,น้ัน ประเทศนั้นจะเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาก้าวหน้าไป 
ในทิศทางที่ การปกครองเป ็นวิถ ีช ีว ิตแบบหนึ่งของมนุษย์ในรัฐ เพราะการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิตท่ีบุคคลอาจจะใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมืเหตุผล และอย่างยุติธรรม

อุดม รัฐอมฤต (2543, หน้า 24) กล่าวว่า การปกครองเป็นแบบแผนของความสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการปกครอง และ การใช้อำนาจและเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการ 
ผลิต การจำหน่ายจ่ายแจกทรัพยากรที่มือยู่อย่างจำกัด ให้แก่สาธารณซนเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขแก่ 
ส่วนรวมนักเศรษฐศาสตร์ยอมรับว่า ความเจริญทาง ขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจมาก

โกวีท วงศ์สุรวัฒน์ (2546, หน้า 5) กล่าวว่า การปกครองล่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ และ 
เศรษฐกิจมือิทธิพลต่อระบอบการเมืองของแต่ละสังคมเป็นอย่างยิ่ง อริสโตเติลมืความเห็นว่า 
เสถียรภาพทางการเมือง ที่ดีที่สุดคือ รูปแบบที่เรียกว่า “มัซฌิม,วิถีอธิปไตย” หรือ “Polity” คือ 
รูปแบบการปกครองที่มืซนขั้นกลางอยู่ในสังคมจำนวนมากเศรษฐกิจกับการปกครองเป็นสิ่งที่เกี่ยวพัน 
กันอย่างแยกไม่ออกคือ ทั้งการปกครองและเศรษฐกิจต่างก็มือิทธิพลต่อกันจากความสำคัญของการ 
ปกครองข้างต้น

สรุปได้ดังนี้การเมืองเป็นเรื่องท ี่เกี่ยวกับพันกับอำนาจและการปกครอง ไม่ว่าสภาวการณ์ใด 
หรือสถาบันใด หากมีการต่อสู้แช่งขันกัน เพื่อแสวงหาอำนาจที่เหนือกว่ากันแล้ว ก็เป็นการเมืองทั้งส้ิน 
การปกครองเป็นเรื่องที่มืความสำคัญทั้งต่อบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะการ 
ปกครองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน ดังท่ี อริสโตเติล กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมือง อีกท้ัง 
การเมืองยังเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับอำนาจและการแบ่งบีนผลประโยชน์ต่าง  ๆ และการใช้อำนาจและ 
เศรษฐกิจเป็นเรื่องของการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจกทรัพยากรที่มือยู่อย่างจำกัด ให้แก่สาธารณซน
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เพื่อความสมบูรณ์พูนสุขแก่ส่วนรวมนักเศรษฐศาสตร์ยอมรับว่า ความเจริญทาง ขึ้นอยู่กับสภาวะทาง 
เศรษฐกิจมาก

2.1.3 ประเภทของการปกครอง
ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล (2556, หน้า 34) แบ่งการปกครอง 3 ประเภทดังนี้

1. แบบเผด็จการ Dictatorship แบบเผด็จการ Dictatorship มีแบ่งเป็น 3 แบบย่อย คือ
Monarchy สมบูรณาญาสิทธิราช แบบกษัตริย์หรือจักรพรรดิหรือสมุติเทพ สามารถสืบ 

เช้ือสายปกครองได้
One-Man Dictatorship จอมเผด็จการ มีอำนาจผู้เดียว โดยไม ่ส ืบเช ื้อสายการ 

ปกครอง เซ่น ฮิตเลอร์ จอมพลสฤษด จอมพลถนอม
Group Dictatorship คณาธิปไตย หรือกลุ่มเผด็จการ เซ่น ประเทศคอมมูนิสต์ที่ 

ปกครองด้วยพรรคเดียวคือพรรคคอมมุนิสต์ที่ถือครองทรัพย์สินโดยรัฐผู้เดียว และประเทศไทยที่มีสอง 
กลุ่มเผด็จการคือ รัฐบาลเป็นเผด็จการรัฐสภา และศาลแต่งตั้งเป็นเผด็จการตุลาการ และถือครอง 
ทรัพย์สินทั้งรัฐและเอกซน.จึงเป็นแบบ “กลุ่มเผด็จการสังคมนิยม”แต่ใช้ซ่ือ (หลอก) ว่า ประชาธิปไตย

2. แบบประชาธิปไตย แบบประชาธิปไตย ที่มีอำนาจเป็นของประซาซน โดยประซาซน และ 
เพ่ือประซาซน ซึ่งแบ่งเป็น 2 คือ

แบบตรง ประซาซนมีสิทธลงคะแนนโหวตทุกคนทั้งออกกฎหมาย บริหาร และตุลาการ 
โดยเรียกว่า “ลงประซามติ” เหมาะสำหรับนครรัฐท่ีมีประซากรไม่กี่แสนคน

แบบอ้อม ประซาซนจะเสือกตัวแทนตนเอง เช้าไปทำหน้าท่ีในการปกครองใน 3 อำนาจหลัก 
สามอำนาจหลักในการปกครองที่ประซาซนตัวแทนไปทำหน้าที่ คือ นิติบัญญัติ บริหาร และ

ตุลาการ
3. Socialist สังคมนิยม กล่าวว่า คือวิวัฒนาการมาจากระบอบคอมมุนิสต์ หรือยอมรับ 

พรรคหรือความคิดแบบคอมมุนิสติได้ แบ่งเป็น 2 แบบคือ
3.1 สังคมนิยมเผด็จการ ปกครองด้วยพรรคเดียวเซ่นพรรคคอมมุนิสติพรรคเดียว แต่แบ่ง 

ให้เอกซนหรือประซาซนถือครองทรัพย์สินและทำธุรกิจแทนรัฐได้บางส่วน
3.2 สังคมนิยมประชาธิปไตย มีหลักปกครองเซ่นเดียวกับประชาธิปไตย มีการเสือกตั้ง 

แต่รัฐถือครองหรือทำธุรกิจบางส่วน ท่ีเรืยก'ว่า “รัฐวิสาหกิจ” บางส่วนให้ประซาซนประกอบธุรกิจและ 
ถือครองทรัพย์สินได้

อริสโตเติล (อ้างใน สมศักด เกี่ยวกิ่งแก้ว, 2525, หน้า 18) ได้จำแนกลักษณะการปกครอง 
ของรัฐต่าง  ๆโดยใช้จำนวนและจุดประสงค์ของการปกครองเป็นเกณฑ์ เป็น 6 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบการปกครองที่ดี
1.1. ราซาธิปไตย (Monarchy) เป็นการปกครองโดยคนเดียว
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1.2. อภิซนาธิปไตย (Aristocracy) เป็นการปกครองโดยกลุ่มคน
1.3. โาAเลิต้ี (Polity) เป็นการปกครองโดยคนจำนวนมาก

2. รูปแบบการปกครองท่ีไม่ดี
2.1. ทรราชย์ (Tyranny) เป็นการปกครองโดยคนเดียว
2.2. คณาธิปไตย (Oligachy) เป็นการปกครองโดยกลุ่มคน
2.3. ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นการปกครองโดยคนจำนวนมาก 

th.wikibooks.org (2562, ออนไลน์) รูปแบบการปกครองในโลก อาจสรุปได้ว่ามีอยู่ 3
รูปแบบสำคัญ คือ

1) แบบการปกครองโดยคน  ๆ เดียว
2) แบบการปกครองโดยคณะบุคคล
3) แบบการปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบการปกครองซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

โดยถือว่าประซาซนทุกคนในประเทศมีสิทธิในการปกครองประเทศซึ่งเรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่า 
“ประชาธิปไตย”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (2555, ออนไลนิ) กล่าวว่า รูปแบบของการเมืองการ 
ปกครองแบบประชาธิปไตย

1. ประชาธิปไตยทางอ้อม คือ ประชาธิปไตยที่ประซาซนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองได้ 
โดยตรง ปัจจุบันต้องใช้การปกครองประชาธิปไตยทางอ้อมแทน

2. ประชาธิปไตยทางอ้อม หรือ ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน หมายถึง การที่ประซาซนเลือก 
ตัวแทนเช้ามาทำหน้าท่ีปกครองประเทศแทนประซาซน

รูปแบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ
1. เผด็จการอำนาจนิยม ระบบเผด็จการแบบนี้มีความมุ่งหมายที่จะควบคุมสิทธิและเสรีภาพ 

ทางการปกครองซองประซาซน เป็นสำคัญ แต่ผู้ปกครองอาจยอมให้ประซาซนมีเสรีภาพทางสังคม 
เซ่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิในครองครัว และเสรีภาพในการดำรงชีวิตส่วนตัว

2. เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม มีความมุ่งหมายสำคัญท่ีต้องการควบคุมการดำเนินการต่าง  ๆ ซอง 
ประซาซนท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จากแนวคิดคิดประเภทการปกครองช้างต้นสามารถ

สรุปได้ดังนี้ การปกครองสามารถแบ่ง  ๆได้ 2 ประเภทแบบกว้าง  ๆ คือ แบบประชาธิปไตย 
กับแบบไม่ใช่ประชาธิปไตย มีจุดที่สำคัญคือการให้เสรีภาพกับประซาซนส่วนใหญ่ในทุกด้าน  ๆ ถ้าย่ิง 
ให้อิสระแก่ประซาซนมากถือว่ามีเป็นประชาธิปไตยสูง ส่วนอีกด้านคือลิดรอนสิทธิเสรีภาพซอง 
ประซาซนในทุก  ๆประซาซนมีหน้าท่ีทำตามผู้น่าเท่านั้น 

ฃ้อดีของประชาธิปไตย
1. ช่วยให้ประซาซนมีส่วนในการปกครองตนเองได้
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2. ช่วยให้รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประซาซนสามารถสนองความต้องการของประซาซนส่วนรวม
3. ช่วยให้ประซาซนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
4. ช่วยให้บุคคลสามารถสำนึกในผลประโยชน์อันชอบธรรมซองตนเอง และส่วนรวม
5. ช่วยให้บุคคลเป็นผู้ท่ียึดในหลักการที่ถูกต้อง มีระเบียบวินัย
6. ช่วยให้เกิดการเรียนรูในจริยธรรมและคุณธรรมที่จะใช้
7. ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นในลังคมเดียวกันด้วยดี
8. ช่วยให้การปกครองมีเสถียรภาพม่ันคง เป็นที่ยอมรับซองประซาคมโลก
9. ช่วยให้ประเทศมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุข
10. ช่วยพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
11. ประซาซนกินดีอยู่ดี1. เปีดโอกาสให้ประซาซนช้างมากได้ดำเนินการปกครองโดยประซาซน 

ช้างน้อยมีสิทธิคัดด้านการปกครองซองฝ่ายช้างมาก
ข้อเสียของประชาธิปไตย
1. แม้ว่าหลักการดี แต่การบรรลุเบีาหมายนั้นค่อนช้างยากทฤษฏีกับปฏิบัติอาจไม่สอดคล้องกัน
2. รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซองประซาซนอาจจะอ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพ
3. พรรคการเมืองที่มีอำนาจและอิทธิพลในการปกครองบางพรรคอาจจะผูกซาดอำนาจหรือทำ 

ไปเพื่อประโยชน์ตน
4. อาจจะมีการปลุกระดมซ้ีน่าประซาซนในทางที่มิซอบ
5. เป็นการปกครองที่ต้องเลืยค่าใช้จ่ายมากเช่น ค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งระดับต่าง ๆ
6. ผู้แทนราษฎรอาจจะเห็นแก่ประโยชน์ซองท้องถิ่นซองตนมากกว่าซองประเทศโดยส่วนรวม
7. อาจมีการใช้เถียงช้างมากกีดกันการใช้สิทธิเสรีภาพซองบุคคล
8. อาจมีการใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยบางประการไปในทางที่มิซอบ
9. อาจจะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ภายนอก ส่วนภายในเป็นการปกครองโดยคน 

เพียงบางกลุ่มบางพวก
10. ซาดความเช้าใจในการใช้สิทธิและหน้าที่
11. อำนาจและอิทธิพลซองระบบราชการที่มีมากขึ้น อาจจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพซองประซาซน 

ข้อดีของระบอบเผด็จการ ได้แก่
1. ร ัฐบาลสามารถต ัดส ินใจทำการอย ่างใดอย ่างหน ึ่งได ้รวดเร ็วกว ่าร ัฐบาลในระบอบ 

ประชาธิปไตย เช่น สามารถออกกฎหมายมาใช้บังคับเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ 
โดยไม่ต้องซอความเห็นชอบจากเถียงช้างมากในรัฐสภา ทั้งนั้ก็เพราะผู้น่าหรือคณะรัฐมนตรี 
มักจะได้รับมอบอำนาจจากรัฐสภาไว้ล่วงหน้าให้ออกกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับบางอย่าง 
ได้เอง
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2. แก้ปัญหาบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิผลกว่าระบอบประชาธิปไตย เซ่น สั่งการปราบการ 
จลาจล การก่ออาชญากรรม และการก่อการร้ายต่าง  ๆได้อย่างเฉียบชาดมากกว่า โดยไม่ 
จำต้องเกรงว่าจะเกินอำนาจที่กฎหมายให้!ว้ เนื่องจากศาลในระบอบเผด็จการไม่ได้มีความ 
เป็นอิสระในการพิจารณาคดีเหมือนในระบอบประชาธิปไตย

ข้อเสียของระบอบเผด็จการ ได้แก่
1. เป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียว ซึ่งย่อมจะมีการผิดพลาดและใช้อำนาจเพื่อ 

ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องได้โดยไม่มีใครรู้หรือกล้าคัดด้าน
2. มีการใช้อำนาจเผด็จการกดฃี่และลิดรอนสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งประทุษร้ายต่อชีวิตชองคนหรือ 

กลุ่มคนท่ีไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ปกครอง
3. ทำให้คนดีมีความสามารถที่ไม่ใช่พวกพ้อง หรือผู้สนับสนุนกลุ่มผู้ปกครองไม่มีโอกาสดำรง 

ตำแหน่งสำคัญในทางการเมือง
4. ประซาซนส่วนใหญ่ที่ถูกกดฃี่และชาดสิทธิเสรีภาพ ย่อมจะไม่สนับสนุนนโยบายชองรัฐบาล 

อย่างเต็มที่และอาจพยายามต่อต้านอยู่เงียบ  ๆ หรือมิฉะนั้นบางคนก็อาจจะหลบหนีไปอยู่ 
ต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี้มักจะเป็นพวกปัญญาซน ทำให้ประเทศชาติชาดแคลน 
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ

5. อาจน่าประเทศชาติไปสู่ความพินาศได้ เหมือนดังฮิตเลอร้ได้น่าประเทศเยอรมนี หรือพลเอก 
โตโจได้น่าประเทศญี่ป่นเช้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งผลปรากฏว่าทั้งสองประเทศประสบความ 
พินาศอย่างย่อยยับ หรือตัวอย่างเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีซัดคัม ฮุสเซน เห่งอิรัค ได้ส่งกำลัง 
ทหารเช้ายึดครองประเทศคูเวต และไม่ยอมถอนตัวออกไปตามมติชององค์การสหประซาชาติ 
จนกองกำลังนานาชาติต้องเปีดฉากทำสงครามกับอิรักเพื่อปลดปล่อยคูเวต และผลสุดท้ายอิรัก 
ก็เป็นฝ่ายปราชัยอย่างย่อยยับ ทำให้ประซาซนซาวอิรักต้องประสบความเดือดร้อนอย่างแสน 
สาหัสเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก ทั้งนี้เป็นเพราะการตัดสินใจ 
ผิดพลาดชองผู้น่าเพียงคนเดียว
สรุปได้ว่า ระบอบการปกครองนี้นมีความสำคัญมากกับสังคมมนุษย์ เพราะว่าระบอบการ 

ปกครองจะเป็นสถานภาพชองสังคมว่าสังคมนี้นมีลักษณะ เป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตย การเมือง 
จะเป็นเครื่องมือในการปกครอง และเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ ตัวชีวัตวัดว่าระบอบการ 
ปกครองนี้นดีหรือไม่ดีน้ีนคืออยู่ดีกินดีมีความสุขหรือเกิดความชัดสนในการดำรงชีวิตหากประซาซนอยู่ 
ดีกินดีมีความสุข ก็แสดงว่าระบอบการปกครองนี้นดี และในทางตรงกันความหากหากวัดแล้ว 
ประซาซนเกิดความชัดสนไม่มีความสุขใช้ชีวิตอย่างยากสำบากแสดงว่าการปกครองนั้นไม่ดี ส่วน 
ประเทศไทยนี้นมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีการ 
กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลตนเอง เทศบาลเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีเฉพาะใน
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ระบบประชาธิปไตย เปีดโอกาสให้ประซาซนมีร่วมในการเมืองการปกครอง ประซาซนมีสิทธิในการลง 
เลือกต้ัง และไปเลือกตั้ง ในท้องถิ่นตนเอง มีส่วนร่วมในการแกใฃป้ญหาในท้องถิ่นเอง ประซาซนใน 
ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะประท้วงการทำงานซองเทศบาล และมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ให้ประซาซนมี 
โอกาสทำมาหากินได้อิสระตามกฎหมาย ตามสติปีญญาและความ'ขยัน ซึ่งต่างจากระบอบการปกครอง 
รูปแบบอี่นที่จะปีดกั้นประซาซนไม่ให้ยุ้งเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบางประเทศจะปีดกั้น 
ไม่ให้ประซาซนมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ จำกัดการครอบครองทรัพย์สิ้นและการประกอบอาชีพซอง 
ประซาซน ทำให้ประซาซนนั้นประกอบอาชีพด้วยความอยากลำบาก ซึ่งแตกต่างจากระบอบ 
ประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพทาง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงทำให้เห็นความแตกต่างระหว่าง 
ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยกับ ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยความเจริญ ในด้านต่าง ๆ

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จำเป็นและมี 
ความสำคัญในทางการเมืองการปกครองซองชุมซนต่าง  ๆ เฉพาะอย่างยิงชุมซนที่มีการปกครอง 
ระบบประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซึ่ง 
เป็นกลไกในการบริหารการปกครองซองรัฐนั้น ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหาร 
ประเทศให้ประซาซนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความ 
มั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ 
รัฐบาลจะดูแลและจัดทำบริการให้กับประซาซนได้ทั่วถึงทุกชุมซนซองประเทศ เพราะอาจเกิดปญหา 
เกี่ยวกับความส่าช้าในการดำเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการซองแต่ละชุมซนได้ 
และรวมทั้งข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้ทั่วถึง 
ได ้ เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระซองรัฐบาลโดยการให้ประซาซนได้เช้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง 
ตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความต้องการซองชุมซน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับ 
ความมุ่งประสงค์ซองชุมซนนั้น  ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญเกิดขึ้น 
มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายซองการปกครองท้องถิ่นดังนี้

2.2.1 ความหมายของการปกครองท้องถ่ิน
ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล (2556, หน้า 7) กล่าวว่า “การปกครองท้องถิ่นหมายถึงการปกครอง 

ที่ร ัฐบาลกลางให้อำนาจ หรือกระจายอำนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น”เป็นที่ทราบกัน 
โดยทั่วไปว่า แนวคิดพื้นฐานที่เปรียบเสมือนกับกรอบความคิดใหญ่ในการจัดระบบการปกครอง 
ท้องถ่ินน้ัน ก็คือ แนวคิดว่าด้วย “การกระจายอำนาจ” (Decentralization)
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ธเนศวร์ เจริญเมือง (2550, หน้า 22) กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบการ 
บริหารและจัดการสาธารณะและทรัพยากรต่าง  ๆ ของท้องถิ่นหนึ่งภายในรัฐหนึ่งเป็นท้องที่อันมี 
ขอบเขตซัดเจน ภายในรัฐนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างด้านอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดโดย 
กฎหมายทั่วไปและหรือกฎหมายพิเศษ

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2555, หน้า 11) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นคือการปกครองระดับ 
ที่ตํ่ารัฐหรือประเทศ และองค์การส่วนท้องถิ่นที่มีองค์การตัดสินใจและบริหารภายในพื้นที่อันจำกัด 
ของตนอาจเกิดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายระดับสูงของรัฐบาลกลางหรือกฎหมายลำดับรองและทำ 
หน้าที่ทางการบริหารและการนิติบัญญัติ

ปธาน สุวรรณมงคล (2560, หน้า 3) กล่าวว่า การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ 
หน่วยงานทางการเมืองการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประซาซนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งโดยปกติการเมือง 
การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปีดโอกาสให้ประซาซนในเขตท้องถิ่นนั้น  ๆ เลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไป 
ทาหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง (เรียกว่า 
การเล ือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมตามลำดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจอิสระ 
(autonomy) ในการบริหารจากรัฐไดในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

สรุปได้ว่า “การปกครองท้องถิ่นหมายถึงการปกครองที่รัฐบาลกลางให้อำนาจ หรือกระจาย 
อำนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น”เป็นที่ทราบกันโดยท่ัวไปว่า แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเปรียบเสมือนกับ 
กรอบความคิดใหญ่ในการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นนั้น การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการบริหาร 
และจัดการสาธารณะและทรัพยากรต่าง  ๆมีองค์การตัดสินใจและบริหารภายในพื้นที่ของตนอาจเกิด 
โดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายระดับสูงของรัฐ เป็นหน่วยงานทางการเมืองการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับ 
ประซาซนมากที่สุด เปีดโอกาสให้ประซาซนในเขตท้องถิ่นนั้น  ๆ เลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปทาหน้าที่ 
เป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง (เรียกว่าการ 
เลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมตามลำดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจอิสระ (autonomy) 
ในการบริหารจากรัฐไดในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

2.2.2 ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2555, หน้า 14) ให้ความสำคัญของ “การปกครองท้องถิ่นเป็น 

รากฐานของการปกครองระบอบประซาธิปไตย” เพราะเป็นสถาบัน 'ฝืกสอนการเมืองการปกครอง 
ให้แก่ประซาซน ทำให้เกิดความคุ้นเคยในการใข้สิทธิและหน้าที่พลเมือง อันจะนำมาสู่ความศรัทธา 
เล่ือมใสในระบอบประซาธิปไตย

ช ูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, หน้า 10) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระ 
ซองรัฐบาล เนื่องจากประซาซนมืจำนวนมากและประเทศกว้างใหญ่ การที่รัฐบาลจะดูแลให้ทั่งถึงนั้น 
เป็นเร่ืองยาก หากไม่มืหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลจะต้องรับภาระดำเนินการทุกอย่าง และ
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ไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถิ่นทุกจุดหรือไม่ รวมทั้งจะต้องดำเนินการ เฉพาะท้องถิ่นนั้น 
 ๆ ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่น หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่น เพื่อดำเนินการเองแล้ว ภาระของ 

รัฐบาลจะผ่อนคลายไป รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุม ดูแลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้ท้องถิ่นมี 
มาตรฐานในการดำเนินงานยิ่งขึ้น

ชูศักด๋ึ เท่ียงตรง (2518, หน้า 8) กล่าวว่า การปกครองท้องถ่ินจะท่าให้ประซาซนรู้จักการ 
ปกครองตนเอง เพราะเปีดโอกาสให้ประซาซนได้ เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท่าให้ประซาซน 
เกิดสำนึกในความสำคัญของตนเองต่อท้องถิ่น ประซาซน จะมีส่วนร่วมรับรู้ถึงอุปสรรค ปญ'หา และ 
ช่วยกันแกิไซป้ญหาซองท้องถิ่นซองตน

สิวาพร สุขเอียด (2560, ออนไลน้) กล่าวว่า การปกครองท้องถ่ินสามารถตอบสนองความ 
ต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น่าทาง 
การเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนา 
ซนบทแบบพ่ึงตนเอง จากความสำคัญของการปกครองท้องถ่ินท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นสรุปได้ว่า

สรุปการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประซาธิปไตย ทำให้เกิด 
ความคุ้นเคยในการใข้ส ิทธิและหน้าที่พลเม ือง อ ันจะน่ามาสู่ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบ 
ประซาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล การที่รัฐบาลจะดูแลให้ทั้งถึงนั้น 
เป็นเรื่องยาก หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประซาซนได้ เข้า 
ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะทำให้ประซาซนเกิดสำนึกในความสำคัญของตนเองต่อท้องถิ่น 
ช่วยกันแกิใฃป้ญหาของท้องถิ่นของตน ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี 
ประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งสร้างผู้น่าทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต

2.2.3 องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น
อุทัย หิรัญโต (2525, หน้า 25) กล่าวว่า ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย

1) “สถานะตามกฎหมาย (Legal Status)” หมายความว่า หากประเทศใดกำหนดเรื่อง 
การปกครอง ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความ 
เข้มแข็งกว่าการปกครอง ท้องถ่ินท่ีจัดต้ังโดยกฎหมายอื่น

2) “การกระจายอำนาจและหน้าที่” การที่จะกำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่มากน้อย 
เพียงใดข้ึนอยู่ กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นสำคัญ

3) “องค์การนิติบุคคล” จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล 
แห่งซาติ มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับควบคุม 
ให้มีการปฏิบัติ ตามนโยบายน้ันๆ
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4) “การเลือกตั้ง” สมาซิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประซาซน 
ในท้องถิ่น น้ัน  ๆทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองซอง 
ประซาซน โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นซองตนเอง

5) “อิสระในการปกครองท้องถิ่น” สามารถใข้ดุลยพินิจซองตนเองในการปฏิบัติกิจการ 
ภายในขอบเซต ซองกฎหมายโดยไม่ต้องซออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา 
ซองหน่วยงานทางราชการ

6) “งบประมาณซองตนเอง” ม่อำนาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี ตามขอบเซต 
ที่กฎหมายให้อำนาจในการจัดเก็บ เพ ื่อให ้ท ้องถิ่นม่รายได้เพ ียงพอที่จะทำนุบำรุงท ้องถิ่นให ้ 
เจริญก้าวหน้าต่อไป

7) “การควบคุมดูแลซองรัฐ” เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการกำกับดูแลจากรัฐ 
เพื่อประโยชน์ และความมั่นคงซองรัฐและประซาซนโดยส่วนรวม โดยการม่อิสระในการดำเนินงาน 
ซองหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น เฉพาะอิสระในการดำเนินการเท่านั้น เพราะมิฉะน้ันแล้วท้องถ่ินจะ 
กลายเป็นรัฐอธิปไตยไป

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นต้องประกอบไปด้วย
1) เป็นการปกครองชุมซนหรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งซองประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยการ 

ปกครองที่อยู่ในระดับพื้นฐานล่างสุดซองสถาบันการปกครองประเทศ และเป็นระดับรองลงมาจาก 
การปกครองระดับภูมิภาค และระดับประเทศหรือรัฐบาลกลาง

2) มีองค์การหรือหน่วยการปกครองที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลแยกไปต่างหากจากรัฐบาล 
กลาง เพื่อดำเนินการปกครองและจัดทำบริการสาธารณะในเซตพื้นที่ที่กำหนด โดยมีรายได้ ทรัพย์สิน 
และฝ่ายนิติบัญญัติ หรืออาจจัดทำเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ตามสภาพและความเหมาะสมซองท้องถิ่นนั้นๆ

3) มีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน การเลือกตั้งนับได้ว่าเป็นลักษณะสำคัญซองการ 
ปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประซาซนในท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรฝ่าย 
บริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติ

4) ต้องมีอิสระในการดำเนินกิจการซองท้องถิ่น โดยไม่ต้องรับดำสั่งจากส่วนกลาง มีอำนาจ 
วินิจฉัยตัดสินใจและสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเซตที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนดำเนิน 
กิจการด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซองตนเอง ส่วนกลางเพียงแค่ควบคุมเท่านั้น

ชูวงศ์ ฉายะบุตร กล่าวว่า องค์ประกอบท้องถ่ินประกอบไปด้วย
1) เป็นองค์กรท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง
2) มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นมีที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติใน 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3) มีอิสระในการปกครองตนเอง
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4) มีเขตการปกครองท่ีซัดเจนและเหมาะสม
5) มีงบประมาณรายได้ที่เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ
6) มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง
7) มีอำนาจท้องที่ท่ีเหมาะสมต่อการให้บริการ
8) มีอำนาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถ่ินภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท
9) มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ

ชาญชัย แสวงศักดึ๋ (2542, หน้า 62) ได ้กล ่าวว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องมี 
องค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ ได้แก่

1. ม ีพ้ืนที่รับผิดขอบที่ซัดเจน
2. มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาซน
3. มีองค์กรเป็นของตนเอง
4. มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยซน้ฃองตนเอง
5. มีการกำกับดูแลจากรัฐ

จากองค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปได้ดังนี้
1) สถานะตามกฎหมาย มีกฎหมายให้อำนาจให้การปกครองไว้
2) มีการกระจายอำนาจและหน้าที่
3) จัดต้ังเป็นองค์การนิติบุคคล โดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง
4) มีการเลือกตั้ง สมาซิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประซาซนใน 

ท้องถ่ิน น้ัน ๆ
5) มีอิสระในการปกครองท้องถิ่น ในการปฏิบัติภารกิจภายในขอบเขต ของกฎหมายโดย 

ไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานทางราชการ
6) มีงบประมาณของตนเอง สามารถจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี ตามขอบเขตที่ 

กฎหมายให้อำนาจ
7) มีการควบคุมดูแลของรัฐ มีอิสระในการปกครองท้องถ่ินเท่านั้น

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์การ

การบริหารองค์การเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และกลุ่มคนภายใน 
องค์กร ซึ่งอิทธิพลที่สร้างขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุประสงค์ในการควบคุม โดยการถูกควบคุมนั้น 
มาจากลักษณะของงาน ที่ได้ออกแบบไว้ภายในโครงสร้างองค์กรทั้งนี้ เป็นเพราะพนักงานทุกคนใน 
องค์กรไม่สามารถไปทำงานประจำวัน เพื่อทำในสิ่งที่อยากจะทำตามอำเภอใจได้ แต่จะต้องถูกควบคุม
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ให้ปฏิบัติตามความต้องการขององค์กร หรือตามเหตุผลที่องค์กรจ่ายค่าตอบแทนให้ ดังน้ัน งานและคำ 
บรรยายลักษณะงาน จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการควบคุมพฤติกรรมคนภายในองค์กรการ 
ควบดังกล่าวเรียกว่า “การบริหารองค์การ” มีนักวิชาการให้ความหมายการบริหารองค์การดังนี้ 

2.3.1 ความหมายขององค์การ
วันขัย มีชาติ (2552, หน้า 55) กล่าวว่า “องค์การ” หมายถึง “การประสานงานระหว่างส่วน 

ต่าง  ๆ ของลังคม” สังคมในที่หมายถึงบุคคลทั้งแต่สองคนอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่หนึ่งโดยมี 
วัตถุประสงค์เดียวกัน มีการผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับขั้น และแบ่งงานกันทำเป็นแต่ละฝ่ายตามความวา 
มารถชองแต่ละบุคคล การแบ่งแยกกันทำงานมีวัตถุประสงค์เดี่ยวกันนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีหัวหน้า 
ฝ่ายประชุมร่วมกันกับฝ่ายอื่น  ๆ จึงเกิดการประงานระหว่างหน่วยงานขั้น จะได้เกิดการดำเนินงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศิวาพร มัณฑุกานนท์ (2527, หน้า 5) กล่าวว่า “องค์การ คือท่ี  ๆ คนทำงานด้วยกันเพื่อให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์รวมกัน (common purpose)”^ ค์'หน่ึงเกิด,ข้ึน'โม่'ใต้'หาก'1ม่มี'วัตถุประสงค์ร่วมกัน 
องค์การคือท่ี  ๆบุคคลมีวัตถุประสงค์เดียวกันเพื่อน่าเดินการต่าง  ๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การ 
ทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ซัดเจน และ เป้าหมายที่เห็นพ้องต้องกัน เพ่ือ 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ที่ต้องการทำให้องค์การบรรลุผลสำเร็จที่คาดหวังไวิในการดำเนินงานให้ 
เป็นไปตามภารกิจขององค์การ การกำหนดวัตถุประสงค์ท่ีดี โดยผู้น่าและสมาชิกภายในทีม มีส่วนร่วม 
ในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ควรกำหนดจุดมุ่งหมายไวิให้ซัดเจนที่ 
ผลงานมากกว่าการกระทำ ประโยชน์ของการกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ใช้เป็นเครื่องมือในการรวมพลังในการทำงาน และใช้เป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวใน 
งาน คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดี คือ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เช้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง 
ไม่ซัดต่อข้อบังคับ และ นโยบายอื่น  ๆในหน่วยงาน

จอมพงศ ์ มงคลวน ิซ (2555, หน้า 10) กล่าวว่า “การจัดองค ์การ (Organizing) คือ 
กระบวนการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ” โดยทั่วไปแล้วการกำหนด 
ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น มีความใกล้ชิดกัน และ 
สอดคล้องกันของผู้ล่งสาร ระหว่างแหล่งข้อมูลกับผู้รับสาร อันน่าไปสู่ความหมายที่ร่วมเช้าใจใน 
ความหมายชองการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงมีฃึ้นเพื่อ การสร้างความเช้าใจร่วมกัน 
คือส่ือสารที่มุ่งเน้นให้ผู้ท่ีสื่อสารเช้าใจเนื้อหาหรือข้อมูลร่วมกันอย่างถูกต้อง การสื่อสารภายในองค์การ 
เป็นไปเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกัน การสื่อสารเพื่อสร้างความขื่นขอบ การสื่อสารโดยทั่วไปมิใซ่มุ่ง 
เฉพาะสื่อสารแต่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น การมีอารมณ์ร่วมและความพึงพอใจ จะช่วยสร้างลัมพันธภาพ 
และความรู้สึกขื่นขอบในการสื่อสารซึ่งกันและกัน การสื่อสารเพื่อสร้างอิทธิพลต่อการมีทัศนคติร่วมกัน 
ความล้มเหลวในการสื่อสารบางครั้งเกิดจากความไม่เช้าใจในความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกัน ดังน้ัน
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การจะสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ตรงกันจึงจะทำให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้ การสื่อสารเพื่อ 
ยกระดับความสัมพันธ์ ปีจจัยท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงท่ีสามารถส่งผลต่อความสำเร็จในการสื่อสารก็คือ 
ความรู้สึกท่ีคืต่อกัน ดังนั้นการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันจะช่วยให้การสื่อสารในครั้งต่อ 
 ๆไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากที่นักวิชาการได้กล่าวถึงการบริหารองค์การสรุปได้ดังนี้

สรุปการบริหารองค์การเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และกลุ่มคน 
ภายในองค์กร ซึ่งอิทธิพลที่สร้างขึ้นนั้นเป็นกระบวนการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนงานและ 
กิจกรรมต่าง  ๆขององค์การเพื่อที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จในองค์กรการบริหารองค์การจะทำให้ทราบ 
ขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ต่าง  ๆ และช่วยป้องกันการทำงานที่ซํ้าซ้อนที่เกิดขึ้นใน 
องค์กร ช่วยประสานงานในหน้าที่ต่าง  ๆได้คืเพื่อช่วยลดป้ญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานในองค์ 
และสามารถแสดงให้เห็นตัวภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ขัดเจนของแต่ละบุคคลในองค์กรหรือภาวะ 
ของแต่ละองค์กรและสร้างระบบการสื่อสารตามสายการบังคับบัญชาท่ีคื

2.3.2 ความสำคัญขององค์การ
วันขัย มีชาติ (2552, หน้า 18) กล่าวว่า การบริหารองค์กรมีความสำคัญ เพราะการจัด 

องค์การเป็นสื่งที่ช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์การ เนื่องจากการจัดองค์การเป็นงานที่ผู้บริหารใช้ 
เป็นเครื่องมือในการกำหนดว่าใครจะทำอะไร ใครจะอยู่แผนกไหน ใครจะต้องรับผิดชอบและรายงาน 
ต่อใคร ซึ่งการจัดองค์การนั้นเสมือนเป็นการกำหนดว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
องค์การ โดยการจัดองค์การนั้นยังรวมถึงกลไกการประสานงาน

ศิวาพร มัณฑุกานนท์ กล่าวว่า องค์การหน่ึง  ๆ จะต้องมีการบริหารองค์กรเพื่อการแบ่งงาน 
และประสานงานกันให้งานสำเร็จลุล่วง เช่น การประสานงานระหว่างแผนกผลิตกับแผนกขาย ซึงอาจ 
เป็นในกรณีที่แผนกผลิตต้องติดต่อขอข้อมูลกับฝ่ายขายก่อนว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นมานั้นการตอบรับจาก 
ลูกค้าเป็นอย่างไร ถ้าฝ่ายขายบอกว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างมาก ซึ่งข้อมูลที่ได้มาแผนกผลิต 
จะสามารถวางแผนได้ว่าควรผลิตในปริมาณเท่าใด การจัดการมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

จอมพงค์ มงคลวนิซ กล่าวว่า บริหารองค์กรมีผลต่อความสำเร็จแม้จะเป็นสื่งที่ไม่สามารถ 
มองเห็นได้ แต่สามารถจัดและประเมินผลได้ การจัดการทำให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิด 
ประสิทธิผลในการผลิต นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานคืขึ้น และยังเป็นการแสวงหา 
วิธีการทำงานที่คืที่สุด และความสำคัญประการสุดท้าย คือ การจัดการช่วยทำให้เกิดการจ้างงาน ทำ 
ให้ประซาซนมีรายได้การจัดองค์การที่ดีช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานตามความถนัดหรือตามความ 
เหมาะสม เช่นจากการจัดองค์การ องค์การจะต้องมีการแบ่งแผนกงาน และจัดคนลงไปทำงานในแต่ 
ละแผนก ซึ่งการจัดคนไปในแต่ละแผนกนั้น ผ ู้บริหารต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและ 
ประสบการณ์ เพื่อในการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน ถ้าผู้บริหารสามารถจัดคนให้เหมาะสมกับงาน
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องค์การจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานของพวกเขาเหล่านั้น การบริหารองค์การช่วยเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

สิร ิรัตน์ ฃุณหคล้าย (2558, หน้า 27) กล่าวว่า บริหารองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการทำงาน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ซึ่งประสิทธิภาพนั้น จะกล่าวถึงในเรื่องของ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งบางครั้งอาจไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์การ ส่วนในเรื่องของประสิทธิผล กล่าวได้ว่าเป็นความพยายามขององค์การใน 
การทำให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การคือ ประสิทธิผล ซึ่งการที่เกิดประสิทธิผลได้นั้น เรา 
ไม่ได้มองในมุมของการใช้ทรัพยากรหรือคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า แต่เราจะเน้นไปท่ีจะทำ 
อย่างไร ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่าการบริหารองค์การช่วยลดการทำงาน 
ที่ซํ้าช้อนกัน เนื่องจากการจัดองค์การเป็นการกำหนดว่าในองค์การใดองค์การหนึ่งควรแบ่งออกเป็นกี่ 
แผนก เมื่อมีการแบ่งแผนกได้แล้วในขั้นตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการกำหนดอำนาจหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ เช่น ใครอยู่แผนกไหน หน้าที่งานคืออะไรใครเป็นผู้รับผิดชอบหรือใครคือผู้บังคับบัญชาใน 
แผนกน้ัน ซ่ึงผลดีก็คือ ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานได้ง่ายขึ้น จากที่ดังวิชาการได้กล่าวไว้ในช้างต้น 
สรุปได้ดังนี้

สรุปความสำคัญของการบริหารองค์การ การบริหารองค์กรม่ความสำคัญ เพราะการจัด 
องค์การเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสมุนความสำเร็จขององค์การ เนื่องจากการจัดองค์การเป็นงานที่ผู้บริหารใช้ 
เป็นเครื่องมือในการกำหนดว่าใครจะทำอะไรใครจะอยู่แผนกไหน ใครจะต้องรับผิดชอบและรายงาน 
ต่อใคร ซึ่งการจัดองค์การเสม่อนเป็นการกำหนดว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
องค์การ โดยการจัดองค์การยังรวมถึงกลไกการประสานงาน จะต้องมีการบริหารองค์กรเพื่อการแบ่ง 
งานและประสานงานกันให้งานสำเร็จลุล่วง แม้ว่าการบริหารองค์กรจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ 
แต่สามารถวัดและประเมินผลได้ การจัดการทำให้การใช้ทรัพยากรม่ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล 
ในการผลิต ซึ่งการที่เกิดประสิทธิผลได้ เราไม่ได้มองในมุมของการใช้ทรัพยากรหรือคำนึงถึงการใช้ 
ทรัพยากรให้คุ้มค่า แต่เราจะเน้นไปที่จะทำอย่างไร ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ จะ 
เห็นได้ว่าการบริหารองค์การช่วยลดการทำงานที่ซํ้าช้อนกัน เนื่องจากการจัดองค์การเป็นการกำหนด 
ว่าในองค์การใดองค์การหนึ่งควรแบ่งออกเป็นกี่แผนก เมื่อมีการแบ่งแผนกได้แล้วในขั้นตอนต่อไปจะ 
เป็นเรื่องของการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ใครอยู่แผนกไหน หน้าที่งานคืออะไร 
ใครเป็นผู้รับผิดชอบหรือใครคือผู้บังคับบัญชาในแผนก ซ่ึงผลดีก็คือ ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานได้ 
ง่ายข้ึน ม่นักวิชากล่าวได้กล่าวถึง องค์ประกอบขององค์การดังนี้

2.3.3 องค์ประกอบขององค์การ
วันขัย มีฃาติ (2552, หน้า 21) กล่าวว่า องประกอบองค์การม่คังนี้
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1. องค์การจะต้องมีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปองค์การจึงมีลักษณะเป็นหน่วยทางสังคมที่ 
บุคคลมารวมตัวกัน ในมิติน้ีองค์การเป็นเครื่องมีอท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

2. องค์การจะต้องมีเป้าหมายที่ต้องการกระทำให้ประสบความสำเร็จซึ่งเป็าหมายดังกล่าว 
บุคคลคนเดียวไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นในมิตินี้องค์การจึงเป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์ที่จะ 
ทำให้มนุษย์สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของตนเองได้ กล่าวคือองค์การเป็นเครื่องมีอที่ทำให้มนุษย์ทำสิ่ง 
ที่คน  ๆ เดียวทำไม่ไดีได้สำเร็จเป้าหมายในการรวมกันเป็นองค์การจะมีด้วยกัน สองระดับคือ 
เป้าหมายขององค์การที่องค์การต้องการจะบรรลุและเป้าหมายของบุคคลที่มารวมกันเป็นองค์การ

3. องค์การจะต้องมีกิจกรรมที่จะดำเนินการให้บรรลุผลการที่องค์การ มีเป้าหมายเฉพาะ 
ทำให้องค์การต้องมีกิจกรรมที่ต้องกระทำเพื่อให้บังเกิดผล ตามที่ตั้งไว้ซึ่งกิจกรรมนี้จะต้องดำเนินการ 
ร่วมกันของสมาซิกสมาซิกในองค์การจึงมีการแบ่งงานกันทำหรือร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ขององค์การ

4. องค์การจะมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์เซิงอำนาจไว้ซึ่งจะระบุว่าในองค์การมี 
รูปแบบความสัมพันธ์เซิงอำนาจอย่างไร

5. องค์การจะมีการกำหนดอาณาเขตขององค์การซึ่งแบ่งแยกองค์การออกจากส่วนอื่น  ๆ
หรือแบ่งแยกระหว่างผู้ที่เป็นสมาซิกและผู้ท่ีไม่เป็นสมาซิกองค์การออกจากกัน

6. องค์การจะมีความต่อเนื่องในการดำเนินงานกิจกรรมขององค์การจะต้องมีความ 
ต่อเนื่อง ไม่ได้เป็นการดำเนินการในลักษณะชั่วคราวหรือทำเป็นครั้ง  ๆ หากองค์การใดไม่มีความ 
ต่อเนื่องในการดำเนินอย่างถาวรไม่ถือว่าองค์การเป็นองค์การ

ศิวาพร มัณฑุกานนท์ กล่าวว่าองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ในการก่อตั้งองค์การขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติกิจกรรม
2. โครงสร้าง องค์การต้องมีการจัดแบ่งหน่วยงานภายใน โดยอาศัยหลักการกำหนด 

อำนาจหน้าที่ การแบ่งงานกันทำตามความชำนาญเพาะอย่าง และการบังคับบัญชาตามสำดับขั้น อัน 
จะเป็นหนทางนำไปสู่การร่วมมือประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

3. กระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง แบบอย่างหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรมหรืองานที่กำหนด 
ขึ้นไว้อย่างมีแบบแผน เพ่ือให้ทุกคนในองค์การใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

4. บุคคล องค์การต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาซิก โดยกำหนดหน้าที่ตาม 
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้โครงสร้างที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ให้สำเร็จตาม 
วัตถุประสงค์

จอมพงศ์ มงคลวนิช กล่าวว่า องค์ประกอบขององค์การมีดังน้ี
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1. คน คือ องค์ประกอบกอบที่สำคัญที่สุดขององค์กร องค์กรจะบรรลุเป้าหมายหรือ 
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพ
และคุณภาพของคน

2. เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่สมาซิกขององค์กรร่วมกันกำหนดขึ้น ซึ่งจะเป็น 
กรอบในการกำหนดแผนการทำงานต่าง  ๆ ขององค์กร เซ่น แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน แผน 
แม่บท แผนหน้าท่ี

3 . โครงสร้าง หน้าท่ี (Function) การแบ่งงานกันทำ (Division of work) สายการบังคับ 
บัญชา (Hierarchy) ขนาดของการควบคุมหน้าท่ีและความรับผิดขอบ

4. ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ คือ องค์ประกอบที่จะทำให้องค์กรไปถึงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้

5. เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง  ๆ เซ่น การนำเครื่องใช้สำนักงาน จากที่นักว่า 
วิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้น

สรุปได้ว่า การบริหารองค์การเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และ 
กลุ่มคนภายในองค์กร ซึ่งอิทธิพลที่สร้างขึ้นเป็นกระบวนการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนงานและ 
กิจกรรมต่าง  ๆขององค์การ เป็นสิ่งท่ีช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์การ เนื่องจากการจัดองค์การ 
เป็นงานที่ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดว่าใครจะทำอะไร ใครจะอยู่แผนกไหน ใครจะต้อง 
รับผิดขอบและรายงานต่อใคร ซึ่งการจัดองค์การเสมือนเป็นการกำหนดว่าจะทำอย่างไร เพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยการจัดองค์การยังรวมถึงกลไกการประสานงาน จะต้องมืการบริหาร 
องค์กรเพื่อการแบ่งงานและประสานงานกันให้งานสำเร็จลุล่วง แม้ว่าการบริหารองค์กรจะเป็นสิ่งที่ไม่ 
สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถวัดและประเมินผลได้ การจัดการทำให้การใช้ทรัพยากรมืความคุ้มค่า 
และเกิดประสิทธิผลในการผลิต ซึ่งการที่เกิดประสิทธิผลได้ เราไม่ได้มองในมุมของการใช้ทรัพยากร 
หรือคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า แต่เราจะเน้นไปที่จะทำอย่างไร ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามที่ได้ต้ังไว้ โดยการบริหารองค์การมืองค์ประกอบดังนี้

1. องค์การจะต้องมืบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปองค์การจึงมืลักษณะเป็นหน่วยทางสังคมที่ 
บุคคลมารวมตัวกัน

2. องค์การจะต้องมืเป้าหมายที่ต้องการกระทำให้ประสบความสำเร็จซึ่งเป้าหมายดังกล่าว 
บุคคลคนเดียวไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ดังในมิตินี้องค์การจึงเป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์ที่จะทำ 
ให้มนุษย์สามารถก้าวช้ามช้อจำกัดของตนเองได้

3. องค์การจะต้องมืกิจกรรมที่จะดำเนินการให้บรรลุผลการที่องค์การ มืเป้าหมายเฉพาะ 
ทำให้องค์การต้องมืกิจกรรมที่ต้องกระทำเพื่อให้บังเกิดผล ตามที่ตั้งไว้ซึ่งกิจกรรมนี้จะต้องดำเนินการ 
ร่วมกันของสมาซิกสมาซิกในองค์การ
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4. องค์การจะต้องมีกระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง แบบอย่างหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรม 
หรืองานที่กำหนดข้ึนไว้อย่างมีแบบแผน เพ่ือให้ทุกคนในองค์การใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

5. บุคคลองค์การต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาซิก โดยกำหนดหน้าที่ตามภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้โครงสร้างที่จ ัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ให้สำเร็จตาม 
วัตถุประสงค์

6. ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ คือ องค์ประกอบที่จะทำให้องค์กรไปถึงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้

7. เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง  ๆ เข่น การน่าเครื่องใช้สำนักงาน

2.4 แนวคิดเก่ียวกับเทศบาล

เทศบาลเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ประกาศใช้ในประเทศไทย เป็นผล 
กระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารปกครองตนเองตามที่กฎหมาย 
ให้อำนาจไว้ ขยายการสร้างความเจริญรุ่งด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประซาซนในท้องถิ่น 
ประซาซนมีโอกาสได้เลือกนายเทศมนตรี และสมาซิกเทศบาล ทำหน้าในการบริหารท้องถิ่น มี 
นักวิซาการได้กล่าวเทศบาลดังนี้

2.4.1 ความหมายของเทศบาล
สมภพ ระงับทุกข์ (2561, หน้า 93) เทศบาลหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ 

หน่ึงของไทย
เทศบาล (2562, ออนไลน้) เทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งของไทย ตามหลักการ 

กระจายอำนาจ กล่าวคือ ราซการบริหารส่วนกลาง กระจายอำนาจไปให้ประซาซนในท้องถิ่นมีอิสระที่ 
จะดำเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เป็นการปูพ้ืนฐานการปกครองระบอบ 
ประซาธิปไตย ระบบรัฐสภา เพราะเป็นการจำลองรูปแบบการปกครองประเทศมาใช้ในท้องถ่ิน

โกวิทย์ พวงงาม (2555, หน้า. 50) เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ 
หนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยป้จจุบัน การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น 
ดำเนินการปกครองตนเองตามระบอบประซาธิปไตย

บูฆอร ี ยหีมะ (2555, หน้า 60) เทศบาลเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง มีเทศบาล 
ตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แล้วแต่ขนาดของเทศบาลนั้น  ๆ รัฐบาลกลางได้มอบอำนาจ 
ปกครองให้แก่เทศบาลโดยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่บางประเทศก็ระบุไว้ในกฎหมายอื่นจากที่ 
นักวิซาการได้กล่าวไว้ช้างต้นสรุปได้ดังนี้
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สรุปเทศบาลหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจาย 
อำนาจ กล่าวคือ ราชการบริหารส่วนกลาง กระจายอำนาจไปให้ประซาซนในท้องถิ่น ตามการ 
ปกครองตนเองตามระบอบประซาธิปไตย มีอิสระที่จะดำเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่ 
กฎหมายกำหนด มีเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เทศบาลแต่ประเภท ขึ้นอยู่กับ 
จำนวนประซากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี และสามารถจักเก็บภาษีดูท้องถิ่นของตนเองได้ ซึ่งรัฐบาลกลางได้ 
มอบอำนาจปกครองให้แก่เทศบาลโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ หรือบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่น 

2.4.2 เทศบาลมีความสำคัญดังนี้
สมภพ ระงับทุกข์ ได้กล่าวถึง ความสำคัญของเทศบาลดังนี้

1) เทศบาลเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประซาธิปไตยฃองไทย
2) เทศบาลเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลไทย
3) เทศบาลทำให้ประซาซนซาวไทยรู้จักการปกครองตนเอง
4) เทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของท ้องถ ิ่นไทยตรงเป ้าหมายและมี 

ประสิทธิภาพ
5) เทศบาลเป็นแหล่งสร้างผู้น่าทางการเมือง การบริหารของประเทศไทย
6) เทศบาลสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาซนบทแบบพ่ึงตนเองของไทย 

โกวิทย์ พวงงาม ได้กล่าวถึง ความสำคัญของเทศบาลดังนี้
1) จ ัดต ั้งเทศบาลเพ ื่อให ้สอดคล ้องก ับการเม ืองการปกครองในระด ับซาต ิท ี่เป ็น 

ประซาธิปไตย กล่าวคือ เมื่อการปกครองในระดับชาติเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ 
เปีดโอกาสให้ประซาซนมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของตนเข้าไปทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ และทำ 
หน้าที่ในการบริหารประเทศ

2) จัดตั้งเทศบาลเพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาล เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมาก 
ขึ้นเร่ือย  ๆ จนไม่สามารถควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประซาซนครอบคลุมทุกพื้นที่ 
ดังนั้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรการเมืองอื่น  ๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่าง  ๆ
น้ีลง และทำให้ประซาซนในท้องถิ่นได้รับการบริการจากภาครัฐได้รวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้น

3) จัดต้ังเทศบาลเพื่อเป็นสถาบัน!เกประชาธิปไตยให้แก่ประซาซน เน่ืองจากในขณะน้ัน เพ่ิง 
จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราซย์ มาเป็นระบอบประซาธิปไตยได้ 
เพียง 1 ปี ประซาซนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการปกครองระบอบ 
ประซาธิปไตย ที่เปิดโอกาสให้ประซาซนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง ดังนั้น การจัดตั้งเทศบาลที่มี 
โครงสร้างล้อมาจากการปกครองในระดับซาติ จึงเป็นเสมือนสถาบันหนึ่งที่จะช่วยให้ประซาซนใน 
ท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองมากข้ึน

บูฆอรี แหมะ ได้กล่าวถึง ความสำคัญของเทศบาลดังนี้
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1) เทศบาลสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของชุมซนภายในท้องถิ่น เทศบาลเป็น 
หน่วยทางการปกครองจำนวนเล็ก  ๆที่มีมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหล่าย่อมมีความ 
แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น  ๆ ทำให้การ 
บริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่รัฐบาล เพียงแห่งเดียว ไม่สามารถที่ 
จะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมซนน้ัน  ๆจึงจำเป็นต้องกระจายระบบงาน 
ให้มีลักษณะคล่องตัวและปรับตัวให้ยืดหยุ่น

2) เทศบาลเป็นโรงเรียนประซาธิปไตยในระดับรากหญ้า เทศบาลจะต้องมีการเลือกตั้ง มี 
ระบบพรรคการเมืองระดับท้องถิ่น มีการต่อสู้และการแข่งขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตาม 
กติกา ในที่สุดจะทำให้ประซาซนเข้าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละ 
ฝ่ายที่อยู่ภายใต้โครงสร้างทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และท่ีสำคัญคือ 
การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของประซาซน และในที่สุดจะทำให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองได้

3) สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) การมีอยู่ของเทศบาล ย่อมเอื้อต่อประซาซนใน 
การเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากกว่า เป็นการเปีดโอกาสให้ประซาซนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ทางการเมืองในระดับชุมซนของตน และการเข้ามาบริหารกิจการสาธารณะต่าง ๆ

4) สร้างความซอบธรรม (Legitimacy) ความห่างไกลทั้งในทางภูมิศาสตร์และในทาง 
การเมือง ย่อมทำให้การตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองที่ห่างไกลออกไปจากชุมซนท้องถิ่น อาจจะ 
ไม่ได้รับการยอมรับ และแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด

5) ดำรงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากอำนาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยู่ท ี่ 
ศูนย์กลางมากเกินไป เป็นไปได้ที่เกิดการไข้อำนาจในทางที่สิดรอนสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล จาก 
ความสำคัญของเทศบาลข้างต้นสามารถสรุปความสำคัญดังนี้

สรุป เทศบาลเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประซาธิปไตยฃองไทยเทศบาล เทศต้องมี 
การเลือกตั้ง มีระบบพรรคการเมืองระดับท้องถิ่น มีการต่อสู้และการแข่งขันในทางการเมือง ตาม 
วิถีทางและตามกติกา ในที่สุดจะทำให้ประซาซนเข้าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข้าใจถึงบทบาท 
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่อยู่ภายใต้โครงสร้างทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
และที่สำคัญคือการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของประซาซน และในที่สุดจะทำให้เกิดการพัฒนาทาง 
การเมืองได้ เทศบาลเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลไทย เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย 
 ๆ จนไม่สามารถควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประซาซนครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น 

รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรการเมืองอื่น  ๆ เพื่อข่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่าง  ๆ
เทศบาลทำให้ประซาซนซาวไทยรู้จักการปกครองตนเอง การมีอยู่ของเทศบาล ย่อมเอื้อต่อประซาซน 
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากกว่า เป็นการเปีดโอกาสให้ประซาซนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ทางการเมืองในระดับชุมซนของตน และการเข้ามาบริหารกิจการสาธารณะต่าง  ๆ เทศบาลสามารถ
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ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นไทยตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเป็นหน่วยทางการ 
ปกครองจำนวนเล็ก  ๆที่มีมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกัน 
ไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น  ๆ ทำให้การบริหารและ 
การปกครองที่ม ีล ักษณะของการรวมศูนย์อำนาจอยู่ท ี่ร ัฐบาล เพียงแห่งเดียว ไม่สามารถที่จะ 
ตอบสนองต่อความต้องการและป้ญหาที่เกิดขึ้นภายในขุมซนนั้น  ๆจึงจำเป็นต้องกระจายระบบงานให้ 
เทศบาลเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและปรับตัวให้ยืดหยุ่นตามสภาพพื้นที่ และเป็นแหล่งสร้างผู้น่าทาง 
การเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผู้น่าเทศบาลย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง 
การเลือกต้ัง การสนับสนุนจากประซาซนในห้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน 
และยัง!เกฝนทักษะทางการบริหารงานในท้องถ่ินอีกด้วย

2.4.3 องค์ประกอบของเทศบาล
สมภพ ระงับทุกข์ กล่าวว่า เทศบาลมืองค์ประกอบ ดังนี้

1) เทศบาลเป็นองค์กรท่ีมืฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง
2) เทศบาลมีสภาและผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของท้องถ่ิน
3) เทศบาลมือิสระในการปกครองตนเอง
4) เทศบาลมืเฃตการปกครองของห้องถ่ินท่ีซัดเจน
5) เทศบาลมืงบประมาณรายได้เป็นของตนเอง
6) เทศบาลมือ0านาจหน้าที่เหมาะสมต่อการให้บริการประซาซนในห้องถิ่น
7) เทศบาลมือ0านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายห้องถ่ิน
8) เทศบาลมืความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

โกวิทย์ พวงงาม กล่าวว่า เทศบาลมืองค์ประกอบ ดังนี้
1) เทศบาลมีกฎหมายแต่งตั้งและให้อำนาจไว้ เป็นองค์กรที่มืฐานะเป็นนิติบุคคล และ 

ทบวงการเมือง
2) เทศบาลมืการเลือกต้ัง สภาและผู้บริหารของตนเอง
3) เทศบาลมือิสระในการปกครองตนเองตามท่ีกฎหมายไดีใหอ0านาจไว้
4) เทศบาลมืเฃตการปกครองของห้องถ่ินท่ีซัดเจน
5) เทศบาลสามารถจัดเห็บภาษี และมืงบประมาณรายได้เป็นของตนเอง
6) เทศบาลมือ0านาจหน้าที่ในการปกครองในห้องถ่ินของตนเอง
7) เทศบาลสามารถออกกฎหมายเพ่ือบังคับใข้ในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง
8) เทศบาลอยู่ใต้การควบของจากรัฐบาลกลาง 

บูฆอรี แหมะ กล่าวว่า เทศบาลมืองค์ประกอบ ดังนี้
1) เทศบาลเป็นองค์กรท่ีการปกครองห้องถิ่นมืฐานะเป็นนิติบุคคล
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2) เทศบาลประซาซนในพื้นที่มีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาซิกสภาและ 
นายกเทศมนตรี

3) เทศบาลมีอำนาจในการปกครองตนเองภายใต้รัฐบาลกลางให้อำนาจไว้
4) เทศบาลมีพ้ืนท่ีในการปกครองซองตนเอง
5) เทศบาลมีงบประมาณรายได้เป็นซองตนเอง
6) เทศบาลมีอำนาจปกครองดูแลประซาซนในพื้นที่
7) เทศบาลมีอำนาจออกข้อบังคับใซ้ในพ้ืนท่ีเทศบาลซองต้นเอง
8) เทศบาลมีรัฐบาลกลางเป็นองค์การในการควบคุมตรวจสอบ 

จากองค์ประกอบซองเทศบาลที่ได้กล่าวไวในข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้
สรุปเทศบาลมีองค์ประกอบ ดังน้ี

1) เทศบาลเป็นองค์กรท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง
2) เทศบาลมีสภาและผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งซองท้องถ่ิน
3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง
4) เทศบาลมีเซตการปกครองซองท้องถิ่นท่ีซัดเจน
5) เทศบาลมีงบประมาณรายได้เป็นซองตนเอง
6) เทศบาลมีอำนาจหน้าที่เหมาะสมต่อการให้บริการประซาซนในท้องถ่ิน
7) เทศบาลมีอำนาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายท้องถ่ิน
8) เทศบาลมีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองซองรัฐบาลไทย 

จากที่ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวเทศบาลสรุปได้ดังนี้ เทศบาลเป็นการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงซองไทย ตามหลักการกระจายอำนาจ กล่าวคือ ราซการบริหารส่วนกลาง กระจาย 
อำนาจไปให้ประซาซนในท้องถิ่น ตามการปกครองตนเองตามระบอบประซาธิปไตย มีอิสระที่จะ 
ดำเนินการปกครองตนเองภายในขอบเซตที่กฎหมายกำหนด มีเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และ 
เทศบาลนคร เทศบาลแต่ประเภท ขึ้นอยู่กับจำนวนประซากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และสามารถจักเก็บ 
ภาษีดูท้องถิ่นซองตนเองได้ ซึ่งรัฐบาลกลางได้มอบอำนาจปกครองให้แก่เทศบาลโดยระบุไว้ใน 
รัฐธรรมนูญ หรือบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่น
เทศบาลเป็นรากฐานซองการปกครองระบอบประชาธิปไตยซองไทยเทศบาล เทศต้องมีการเลือกต้ัง มี 
ระบบพรรคการเมืองระดับท้องถิ่น มีการต่อสู้และการแข่งขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตาม 
กติกา ในที่สุดจะทำให้ประซาซนเข้าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ซองแต่ละ 
ฝ่ายที่อยู่ภายใต้โครงสร้างทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และท่ีสำคัญคือ 
การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ซองประซาซน และในท่ีสุดจะทำให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองได้ เทศบาล 
เป็นการแบ่งเบาภาระซองรัฐบาลไทย เนื่องจากภารกิจซองรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย  ๆ จนไม่สามารถ
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ควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประซาซนครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น รัฐบาลจึง 
จำเป็นต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรการเมืองอื่น  ๆ เพื่อซ่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่าง  ๆ เทศบาลทำให้ 
ประซาซนซาวไทยรู้จักการปกครองตนเอง การมีอยู่ของเทศบาล ย่อมเอื้อต่อประซาซนในการเข้ามามี 
ส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากกว่า เป็นการเปีดโอกาสให้ประซาซนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
ในระดับชุมซนของตน และการเข้ามาบริหารกิจการสาธารณะต่าง  ๆ เทศบาลสามารถตอบสนองความ 
ต้องการของห้องถิ่นไทยตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเป็นหน่วยทางการปกครองจำนวน 
เล็ก  ๆที่มีมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะ 
ทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีซีวิตของผู้คนในห้องถิ่นนั้น  ๆทำให้การบริหารและการปกครองที่มี 
ลักษณะของการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่รัฐบาล เพียงแห่งเดียว ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความ 
ต้องการและป้ญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมซนนั้น  ๆจึงจำเป็นต้องกระจายระบบงานให้เทศบาลเพื่อให้เกิด 
ความคล่องตัวและปรับตัวให้ยืดหยุ่นตามสภาพพื้นที่ และเป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมืองและการ 
บริหารของประเทศในอนาคต ผู้นำเทศบาลย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การ 
สนับสนุนจากประซาซนในห้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดืต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝน 
ทักษะทางการบริหารงานในห้องถ่ินอีกด้วย และเทศบาลมีองค์ประกอบ ดังนี้

1) เทศบาลเป็นองค์กรท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง
2) เทศบาลมีสภาและผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของห้องถ่ิน
3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง
4) เทศบาลมีเขตการปกครองของห้องถิ่นที่ซัดเจน
5) เทศบาลมีงบประมาณรายได้เป็นของตนเอง
6) เทศบาลมีอำนาจหน้าที่เหมาะสมต่อการให้บริการประซาซนในห้องถ่ิน
7) เทศบาลมีอำนาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายห้องถ่ิน
8) เทศบาลมีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐบาลไทย

2.4.4 เทศบาล แบ่งประเภทของเทศบาลออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. เทศบาลตำบล มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้

1) มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งแต่ 12,000,000 บาท
ข้ึนไป

2) มีประซากรต้ังแต่ 7,000 คนข้ึนไป
3) ความหนาแน่นของประซากรต้ังแต่ 1,500 คนต่อตารางกิโลเมตรขึ้นไป
4) มีพระราซกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลตำบล

2. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้
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1) ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองโดยไม่ 
ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อื่น  ๆประกอบ

2) ส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองต้อง 
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้

(2.1 ) มีประซากรต้ังแต่ 10,000 คนข้ึนไป
(2.2) ความหนาแน่นของประซากรไม่ตํ่ากว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร
(2.3) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้
(2.4) มืพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง

3. เทศบาลนคร มืหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งดังนี้
1) มีประซากรต้ังแต่ 50,000 คนข้ึนไป
2) ความหนาแน่นซองประซากรไม่ตํ่ากว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร
3) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้
4) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนคร

2.4.5 อำนาจหน้าท่ีซองเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 12) 

พ.ศ. 2546 เทศบาลแต่ละประเภทมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
เทศบาลตำบล
มาตรา 50 บัญญัติว่า เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปน้ี

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประซาซน
(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ีา
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช่ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป้ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดิของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล

มาตรา 51 บัญญัติว่า เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด  ๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(1) ให้มีนี้าสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
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(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า
(9) เทศพาณิชย์ 

เทศบาลเมือง
มาตรา 53 บัญญัติว่า เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำภายในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) กิจการตามท่ีระบุไวิในมาตรา 50 หรือกิจการท้ังหลายท่ีเทศบาลตำบลต้องทำ
(2) ให้มีนี้าสะอาดหรือการประปา
(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(5) ให้มีและบำรุงทางน้ีา
(6) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน
(8) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำ หรือสถานสินเชื่อท้องถ่ิน

มาตรา 54 บัญญัติว่า เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจกรรมใด  ๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(2) ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน
(3) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(4) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(5) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
(6) ให้มีการสาธารณูปการ
(7) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(8) จัดต้ังและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(9) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา
(10) ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
(11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถ่ิน
(12) เทศพาณิชย์

เทศบาลนคร
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มาตรา 56 เทศบาลนครมีหน้าท่ีต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) กิจการที่ระบุไว!นมาตรา 53 หรือกิจการทั้งหลายที่เทศบาลตำบล และเทศบาลเมือง

ต้องทำ
(2) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(3) กิจการอย่างอ่ืนซ่ึงจำเป็นเพ่ือการสาธารณสุข
(4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และ 

สถานบริการอ่ืน
(5) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ
(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(8) การล่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว เทศบาลนคร อาจท่ากิจการอื่น  ๆ ตาม มาตรา 54 

เซ่นเดียวกับเทศบาลเมือง
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ 
ประโยชน์ของประซาซนในห้องถ่ินของตนเอง ตามมาตรา 16 ดังนี้

(1) การจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ีา และ'ทางระบาย'น้ีา
(3) การจัดให้มีและควบตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การล่งเสริม การ''ฝึก และการประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการล่งเสริมการลงทุน
(8) การล่งเสริมการท่องเท่ียว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถ่ิน
(12) การปรับปรุงแหล่งขุมซนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประซาซน
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(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และ,นาเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการบีองกันและรักษาความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประซาซนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด
2.4.6 อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล มีดังน้ี

(1) เลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล หรือมีมติให้ประธานสภา 
เทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง หากเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมา 
ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดตำแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าแนต่อความสงบเรียบร้อย หรือ 
สจัสดิภาพของประซาซน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ขอบด้วยอำนาจหน้าท่ี

(2) เลือกสมาซิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และเลือกบุคคล 
ผู้เป็นหรือไม่ได้เป็นสมาซิกสภาเทศบาลต้ังเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล

(3) รับทราบนโยบายที่นายกเทศมนตรีต้องแถลงต่อสภาเทศบาล ก่อนเช้ารับหน้าที่โดยไม่มี
การลงมติ

(4) ให้ความเห็นขอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
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(5) อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาล
(6) สิทธิในการตั้งกระตู้ถามนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี หรือเสนอญัตติ เปีด 

อภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในปิญหาอันเกี่ยวกับการ 
บริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ

2.4.7 อำนาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรี มีดังน้ี
(1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดขอบในการบริหารราชการของเทศบาล 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเทศบัญญัติและนโยบาย
(2) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี
(4) วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

(6.1) เสนอร่างเทศบัญญัติ
(6.2) ควบคุมและรับผิดขอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชา 

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล
(6.3) เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

2.5.แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4

อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมมะนำไปสู่ความสำเร็จ ความสำเร็จของแต่ละองค์ก่อนเริ่มต้นจาก 
ส่ิง เล็ก  ๆก่อนเสมอ สิ่งเล็ก  ๆคือธรรมมะ ธรรมมะประจำใจของแต่ละบุคคลในองค์กร ธรรมมะเป็น 
เร่ืองละเอียดประณีต ความเข้าใจของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน การเปลี่ยนธรรมมะเป็นกฎหมาย เป็น 
กติกา เป็นวัตถุประสงค์จึงจำเป็นต้องมี เพื่อให้บุคคลทำงานสอดคล้องกัน หากไม่มีการเปลี่ยนธรรม 
เป็นกฎหมาย เป็นกติกา เป็นวัตถุประสงค์ ความคลาดเคล่ือนของธรรมมะ กติกา วัตถุสงค์คาดเคลื่อน 
ไปทำให้การอยู่ร่วมกันสำบาก และไม่สามารถทำงานรวมกันได้ อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมหนึ่งท่ีหนุน 
นำความสำเร็จ ให้เกิดแก่ตนเองและองค์กร หากองค์กรหรือบุคคลได้นำอิทธิบาท 4 มาแสดงแก่บุคคล 
กรในองค์กร ผู้บริหารและบุคคลกรใส่ใจอิทธิบาท 4 องค์กรเกิดความ มีเอกสารงานเขียนที่เกี่ยวกับ 
อิทธิ 4 ดังนี้
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2.5.1 อิทธิบาทธรรมที่ปรากฏในพระสูตร
ผู้วิจัยได้รวบรวมพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอิทธิบาทธรรมเอา เพื่อเป็นแนวทางใน 

การศึกษาดังต่อไปนี้
มหาปรินิพพานสูตรในมหาปรินิพพานสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมว่า “คร้ันในเวลา 

เช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวลาลีเพื่อบิณฑบาต เม่ือ 
เสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่า 
“อานนท์ เธอจงถือผ้านิสีทนะ (ผ้ารองนั่ง) เราจะเช้าไปพักกลางจันที่ปาวาล เจดีย์” ท่านพระอานนท์ 
ทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว ถือผ้านิสีทนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทาง เบื้องพระปฤษฎางค์ครั้น 
พระผู้มีพระภาคเสด็จเช้าไปยังปาวาลเจดีย์ ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ท่าน พระอานนท์ปูลาดถวาย 
ท่านพระอานนท์ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระ 
อานนท์ดังน้ีว่า “อานนท์กรุงเวลาสีน์ารื่นรมย์ อุเทนเจดีย์น่ารื่นรมย์ โคตมกเจดีย์น่ารื่นรมย์ สัตตัมพ 
เจดีย์น่ารื่นรมย์ พหุปูตตเจดีย์น่ารื่นรมย์ สารันททเจดีย์น่ารื่นรมย์ ปาวาลเจดีย์น่ารื่นรมย์ อิทธิบาท 4 
ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว 
ปรารภดีแล้ว ผู้น้ันเม่ือมุ่งหวัง พึงดำรงอยู่ได้ 1 กัป 2 หรือเกินกว่า 1 กัป อิทธิบาท 4 ตถาคตเจริญ 
ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ต้ังมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ตถาคต 
เม่ือมุ่งหวัง พึงดำรงอยู่ได้ 1 กัป หรือเกินกว่า 1 กัป” เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทำนิมิตที่ซัดแจ้ง ทรง 
ทำโอภาสที่ซัดเจนแม้อย่างนี้ ท่านพระอานนท์ก็ไม่อาจจะ รู้ทันจึงไม่กราบทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาค 
ว่า “ช้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้ม่พระภาคโปรดดำรง พระซนชีพอยู่ตลอดกัป ขอพระสุคตโปรด 
ดำรงพระซมชีพอยู่ตลอดกัป เพื่อเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ซาวโลก 
เพื่อประโยซน์ เพ่ือเก้ือกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” ทั้งนี้เป็นเพราะท่านพระอานนท์ถูก 
มารดลใจ (ที.มหา. 10/166/122)

จักกวัตติสูตร ในจักกรัตติสูตรม่เนี้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมว่า “ภิกษุต้ังหลายเธอ ต้ังหลาย 
จงประพฤติธรรมอันเป็นโคจร ซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาซองตน เมื่อเธอตั้งหลาย ประพฤติ 
ธรรมอันเป็นโคจร ซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาซองตน จักเจริญด้วยอายุบ้าง จักเจริญ ด้วย 
วรรณะบ้าง จักเจริญด้วยสุฃะบ้าง จักเจริญด้วยโภคะบ้างจักเจริญด้วยพละบ้างในเรื่องอายุของ ภิกษุ 
มีดำริอธิบาย อย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1) เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิปธาน 
สังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์) 2) เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยสมาธิ 
ปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์) 3) เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตต 
สมาธิปธานสังขาร (สมาธิท ี่เก ิดจากจิตตะและความเพ ียรสร้างสรรค ์) 3) เจริญอิทธิบาทอัน 
ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์) เพราะเจริญ
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ทำอิทธิบาท 4 ประการนี้ให้มาก เม่ือมุ่งหวัง เธอจะพึงดำรงอยู่ได้ 1 กัป หรือเกินกว่า 1 กัป ภิกษุ 
ทั้งหลายนี้แล เป็นคำอธิบายในเรื่องอายุของภิกษุ (ที.มหา. 11/80-81/110.)

ปาสาทิกสูตร ในปาสาทีกสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมว่า “จุนทะเพราะเหตุน้ัน ธรรม 
ตั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้วเพื่อความรู้ยิ่งบริษัทตั้งหมดนั้นแหละพึงพร้อมเพรียงกันประชุม สอบทาน 
อรรถกับอรรถพยัญชนะกับพยัญชนะในธรรมนั้น แล้วพึงสังคายนา ไม่พึงวิวาทกัน เพ่ือให้พรหมจรรย์ 
นี้ตั้งอยู่’โต้'นาน ดำรงอยู่ได้นาน ข้อนั้พึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่ มากเพื่อ 
อนุเคราะห์ซาวโลก เพื่อประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมทั้งหลายเรา 
แสดงไว้เพื่อความรู้ยิ่ง บริษัททั้งหมดนั่นแหละพึงพร้อมเพรียงกัน ประชุมสอบทานอรรถกับอรรถ 
พยัญชนะกับพยัญชนะแล้วพึงสังคายนากันไม่พึงวิวาทกัน เพื่อให้พรหมจรรย์นั้ตั้งอยู่ได้นาน ดำรงอยู่ 
ได้นาน ข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ซาวโลก เพ่ือ 
ประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมนั้นคืออะไร คือ (1) สติป้ฏฐาน 4 
(2) สัมมัปปธาน 4 (3) อิทธิบาท 4 (4) อินทรีย์ 5 (5) พละ 4 (6) โพซฌงค์ 7 (7) อริยมรรคมี 
องค์ 8 จุนทะ ธรรมทั้งหลายนี้แลเราแสดงไว้แล้วเพื่อความรู้ยิ่ง บริษัททั้งหมดนั้นแหละพึงพร้อม 
เพรียงกันประชุม สอบทานอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะพึงสังคายนากัน ไม่พึงวิวาทกัน 
เพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ ได้นาน ดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือ 
สุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ 
ท้ังหลาย (ที.ปา. 11/177/138.)

สักฃณสูตรในสักขณะสูตร ม่เนั้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมว่า “มหาบุรุษนั้นทรง สมบูรณ์ 
ด้วยลักษณะ 3 ประการน่ัน ล้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฯลฯ เม่ือเป็น พระราชาจะ 
ทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะม่พระซนมายุยืน ดำรงอยู่นาน ทรงรักษาพระซนมายุไว้ได้นาน ไม่มี 
ข้าศึกศัตรูที่เป็นมนุษย์คนใดสามารถปลงพระซนชีพในระหว่างได้ เมื่อเป็นพระราชาจะ ทรงได้สิ่ง 
ดังกล่าวมานั้ ฯลฯ เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะม่พระซนมายุยืนดำรง 
อยู่นาน ทรงรักษาพระซนมายุไว้ได้นาน ไม่ม่ข้าศึกศัตรูที่เป็นสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใคร  ๆ
ในโลกสามารถปลงพระซนชีพในระหว่างได้ เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้ สิ่งดังกล่าวมานี้'พระผู้ม่ 
พระภาคได้ตรัสเนื้อความนั้ไว้แล้ว พระโบราณกเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถา ประพันธ์'นี้ในเรื่อง 
ลักษณะมหาบุรุษนั่นว่า“มหาบุรุษทรงทราบว่าการฆ่าสัตว์เป็นภัยแก่ตนได้เว้นขาด จากการฆ่าสัตว์อื่น 
แล้วได้เสด็จไปสู่สวรรค์ เพราะกรรมที่เป็นสุจริตนั้นเสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรม ที่ทรงทำดีแล้วจุติ 
แล้วเสด็จมาในโลกนี้อีก ได้ลักษณะ 3 ประการในโลกนี้ คือ 1) ม่ล้นพระบาทสมส่วนยื่นยาวออกไป 2) 
ม่พระวรกายเกิดดี งดงามตั้งตรงดุจกายพรหม ม่ทรวดทรงดี สมส่วนแลดูหนุ่มเสมอ 3) ม่พระองคุลี 
อ่อนนุ่มยาวพระชนกเป็นต้น ทรงบำรุงพระกุมารให้ม่พระซนมายุยืนยาว เพราะพระองค์สมบูรณ์ด้วย 
ลักษณะมหาบุรุษ 3 ประการ ล้าพระกุมารทรงครองเรือน จะมีพระซนมายุยืนยาว ล้าออกผนวชจะ
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ให้พระชนมายุยืนยาวกว่านั่นเพื่อให้มีความชำนาญในการเจริญอิทธิบาทนั่นเป็น นิมิตแห่งความ 
เป็นผู้มีพระชนมายุยืนยาว ด้วยประการฉะนี้” (ที.ปา. 11/207/168-169)

สังคีติสูตรในสังคีติสูตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมหมวด 
ละ 4 ประการที่'พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้ 
โดยชอบแล้วมีอยู่ พวกเราทั้งหมดนื้แหละพึงสังคายนา ไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน์ 
เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมหมวดละ 4 ประการ คือ 
อะไรคือ อิทธิบาท (คุณเคร่ืองให้ถึงความสำเร็จ) 4 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้

1) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
(สมาธิท่ีเกิดจาก ฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์)

2) เจริญอิทธิ บาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
(สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์)

3) เจริญ อิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
(สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์)

4) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร
(สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค)

(ที.ปา 11/306/277.)
เจโตฃีลสูตร ในเจโตฃีลสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมว่า “(อุปมาด้วยแม่ไก่พีกไข,) 

ภิกษุนั้นเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริย 
สมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที ่
ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร มิความเพียรยิ่งเป็นที่ 5 ภิกษุผู้มิองค์ 15 รวมทั้งความ 
เพียร อันยิ่งอย่างนั้นย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายยิ่ง ควรแก่การตรัสรู้ และควรแก่การบรรลุ 
ธรรมอัน เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมไข่ 8 ฟอง 10 ฟอง หรือ 12 ฟอง ที่แม่ไก่นอนกกไว้ 
อย่างดี ให ้ ความอบอุ่นอย่างสมํ่าเสมอฟ้กแล้วอย่างดี แม้ว่าแม่ไก่นั้นจะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ 
ว่า ล้าอย่างไรขอลูกไก่เหล่านั้พึงใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปาก เจาะทำลายเปลือกไข่ออกมาโดยสวัสดี 
ภาพ’ ก็ตามถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็ต้องเจาะทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บหรือจะงอยปาก 
ออกมาโดย สวัสดีภาพได้ แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีองค์ 15 รวมทั้งความเพียรอันยิ่งอย่างนี้ ก็ 
ฉันนั้นเหม่อนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ความเบื่อหน่ายยิ่ง ควรแก่การตรัสรู้ และควรแก่การบรรลุธรรมอัน 
เป็น แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม”พระผู้ม่พระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นม่ใจยินดีต่าง 
ขื่นซมพระภาษิตของพระผู้ม่พระภาคดังนั้แล (ม.มู.12/189/203.)
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มหาสกุลุทายิสูตร ในมหาสกุลุทายิสูตร มีเนื้อหาเกี่ยวอิทธิบาทธรรมว่า “อีกประการ หน่ึง 
เราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเรา ผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท 4 ประการ 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้

1) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิด จากฉันทะและความ 
เพียรสร้างสรรค์)

2) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร(สมาธิที่ เกิดจากวิริยะและความเพียร 
สร้างสรรค์)

3) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความ 
เพียรสร้างสรรค์)

4) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธาน สังขาร(สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความ 
เพียรสร้างสรรค์)
เพราะเจริญอิทธิบาท 4 ประการน้ันแล สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและ 
อภิญญาบารมีอยู่ (ม.ม. 13/247/291)

สฬายตนวิ,กังคสูตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมว่า “ทิฏเ ข องบุคคลผู้มธีรรมอย่างนั้น 
ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิ ความดำริของ บุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของ 
บุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะ สติของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็น สัมมาสติ 
สมาธิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิ ส่วนกายกรรม วจีกรรม อาชีวะ ของเขาจัดว่า 
บริสุ,ทธในเบื้องต้น'ทีเดียว เมื่อเป็นเซ่นนี้ อริยมรรคมีองค์ 8 นี้ของเขาย่อมถึงความเจริญ เต็มที่เมื่อ 
บุคคลนั้นเจริญอริยมรรคมีองค์ 8 นี้อยู่อย่างนี้ สติปิฏฐาน 4 ก็ดี สัมมัปปธาน 4 ก็ดี อิทธิบาท 4 ก็ดี 
อินทรีย์ 4 ก็ดี พละ 5 ก็ดี โพซฌงค์ 7 ก็ดี ย่อมถึงความเจริญเต็มท่ี (ม.อุ. 14/433/429)

ปีณฑปาตปาร ิสุทธิสูตร มีเน้ือหาเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ว่า “สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาค ประทับ 
อยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหย่ือกระแตเขตกรุงราชคฤห์ ครั้นเวลาเย็น ท่านพระสารีบุตร ออกจากท่ี 
หลีกเร้นเข้าไปเฝืาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้ว น่ัง ณ ที่สมควร พระผู้มี พระภาคได้ 
ตรัสถามว่า “สารีบุตร เธอมีอินทรีย์ผ่องใส มีผิวพรรณบริสุทธผุดผ่อง เธออยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรเป็น 
ส่วนมากในบัดนี้” ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมเป็น ส่วนมาก 
ในบัดนี้พระพุทธเจ้าข้า” อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า “เราเจริญอิทธิบาท 4 ได้ 
แล้วหรือหนอ” ล้าภิกษุพิจารณาอยู่เอย่างนี้ว่า “เรายังเจริญอิทธิบาท 4 ไม ่ได ้” ภิกษุนั้นพิง 
พยายามเพื่อเจริญอิทธิบาท 4 แต่ล้าภิกษุพิจารณาอยู่เอย่างนี้ว่า “เราเจริญอิทธิบาท 4 ได้แล้ว” 
ภิกษุนั่นพิงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้น 
แล (ม.อุ. 14/445/501)
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รัชชสูตร ในรัซซสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ว่า “สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ 
ณ กระท่อมกลางป่าในทิมวันต์ ประเทศ แคว้นโกศล ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด 
เกิดความรำพึงอย่างนื้ว่า “เราจะสามารถเสวยราชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไม่เบียดเบียนเอง ไม่ใช้ให้ 
ผู้อ่ืนเบียดเบียน ไม่ทำให้เขาเสื่อมเอง ไม่ใช้ผู้อื่นทำเขา ให้เสื่อม ไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเอง ไม่ใช้ ผู้อ่ืนทำ 
เขาให้เศร้าโศก หรือไม่หนอ” คร้ังน้ัน มารผู้มีบาปทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจ แล้ว 
เช้าไป เฝืาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนั่นว่า “ขอพระผู้มีพระ 
ภาคจงเสวยราชสมบัติเถิด พระพุทธเจ้าช้า ขอพระสุคตจงเสวยราชสมบัติโดยธรรม โดยที่ไม่ 
เบียดเบียนเอง ไม่ใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียน ไม่ทำเขาให้เสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้า 
โศกเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศก” พระผู้มีพระภาคตรัส'ว่า “มารผู้มีบาปท่านเห็นอะไรของเรา 
ทำไมจึงพูดกับเราอย่างนั่นว่า “ขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิด พระพุทธเจ้าช้า ขอพระสุคต 
จงเสวยราชสมบัติโดยธรรม โดยไม่เบียดเบียนเอง ไม่ใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียน ไม่ทำเขาให้เสื่อมเองไม่ใช้ 
ผู้อื่นทำเขาให้เสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเอง ไม่ใช้ผู้อื่น ทำเขาให้เศร้าโศก” มารกราบทูลว่า “ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญอิทธิบาท 4 ประการพระองค์ทรงเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ทั้ง 
ทั้งไว้เนือง  ๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้ว ก็เมื่อพระองค์ทรงพระประสงค์พึงอธิษฐานภูเขาหลวง 
ซ่ือว่า ทิมพานค์ให้เป็นทองคำล้วน ภูเขานั่นก็เป็นทองคำล้วนได้จริง” พระผู้มีพระภาคตรัสกับมาร 
ด้วย พระคาถาว่า

“ภูเขาทองคำล้วนทั้งลูกถึงสองเท่า 
ก็ยังไม่จุใจสำหรับบุคคลคนหนึ่ง 

บุคคลทราบดังนี้แล้ว พึงประพฤติสงบ 
ผู้โดเห็นทุกข์มีกามเป็นต้นเหตุแล้ว 
ผู้น่ันจะพึงน้อมไปในกามได้อย่างไร 

บุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องช้องในโลกแล้ว 
พึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธินั่น”

สำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เลียใจว่า “พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเรา พระสุคตทรงรู้จักเรา”จึงหายตัว 
ไป ณ ท่ีน้ันเอง (ส0.ส. 15/156/199)

ปาลิเลยยสูตร มีเน้ือหาเกี่ยวกับอิทธิบาทธรรมว่า “พระผู้มีพระภาค'ทรง'ทราบ ความคิดคำนึง 
ของภิกษุนั้นด้วยพระทัยจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า“ภิกษุท้ังหลาย เราได้แสดงธรรมโดยการ 
วิจัย (การเลือกเฟ้น) แสดงสติบีฏฐาน 4 ประการโดยการวิจัย แสดงสัมมัปปธาน 4 ประการโดยการ 
วิจัยแสดงอิทธิบาท 4 ประการโดยการวิจัย แสดงอินทรีย์ 4 ประการโดยการวิจัย แสดงพละ 4 
ประการโดยการวิจัย แสดงโพซฌงค์7 ประการโดยการวิจัย แสดงอริยมรรคมีองค์ 8 โดยการวิจัย 
ภิกษุทั้งหลายเราได้แสดงธรรมโดยการวิจัยเซ่นนี้ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยการวิจัยเซ่นนี้ แต่ก็มีภิกษุ
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บางรูปในธรรมวินัยนี้ยังเกิดความคิดคำนึงว่า “เมื่อบุคคลรู้ เห็นอย่างไร อาสวทั้งหลายสิ้นไปโดย 
ลำดับ (ส0.ข. 17/81/13)

สรุป อิทธิบาตร 4 ในพระไตรปีฎกนั้น จะกล่าวถึงการเจริญอิทธิบาท 4 ของบุคคล ไม่ 
เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือสังคมแต่อย่างใด เพราะว่าองค์กรหรือสังคมนั้นไม่ได้มีหัวใจหรือแขนขาจึงไม่ 
สามารถเจริญอิทธิบาท 4 ได้ เพราะการเจริญอิทธิบาท 4 เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่ว่าบุคคลใน 
องค์กรหรือสังคมน้ัน  ๆสามารถเจริญอิทธิบาท 4 ได้เพราะเป็นเรื่องของบุคคล ความเจริญขององค์กร 
หรือสังคมนั้นก็อาศัยคนที่มีคืลมีธรรมมีกฎมีระเบียบเคารพกติกาแบ่งบีนเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
หลักอิทธิบาท 4 น้ัน หากวิเคราะห์ให้ดีแล้วเป็นหลักธรรมนำไปซึ่งความสำเร็จ หากบุคคลใดน้อมนำ 
ปฏิบัติแล้วเกิดความสำเร็จ ความเจริญขององค์กรหรือสังคมก็เซ่นกัน การหากองค์กรหรือสังคมนั้นมี 
การเจริญอิทธิบาท 4 หรือมีการสนับสนุนํให้เจริญอิทธิ 4 แล้ว องค์กรหรือสังคมนั้น  ๆ ความสำเร็จ 
ตามเป้า'หมาย มีงานเขียนที่เกี่ยวกับอิทธิบาทจากนักวิชาการท่านอื่นดังนั้

2.5.2 ความมายของอิทธิบาท 4
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวซิรญาณสังวร (2540, ออนไลน์) อิทธิ แปลว่า 

ความสำเร็จ ความสำเร็จแห่งการปฏิบัติ ข้ันหน่ึง  ๆ ก็เป็นอิทธิอย่างหนึ่ง จนถึงเป็นความสำเร็จอย่างสูง 
คือสำเร็จความรู้ธรรมเห็นธรรม อันเป็นภูมิอริยซน จนถึงความตรัสรู้อันเป็นความรู้สูงสุดในพุทธ 
ศาสนา ก็เป็นอิทธิคือความสำเร็จ คำว่า บาท นั้นแปลตามศัพท์ว่า เหตุท่ีให้บรรลุถึง เหตุท่ีให้ถึง อัน 
ได้แก่ปฏิปทาคือทางปฏิบัติ หรือมรรคคือทาง บาท แห่งอิทธิ ก็คือเหตุที่ให้บรรลุถึงความสำเร็จ หรือ 
บรรลุถึงฤทธ ทางปฏิบัติมรรคาคือทางแห่งฤทธ หรือแห่งความสำเร็จ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อม.พโร) (2560, ออนไลน์)การจะประสบความ 
เจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานน้ัน บุคคลผู้เป็นสมาซิกขององค์กร จะขาดคุณธรรมที่ทำไปสู่ความสำเร็จ 
ท่ีเรืยก'ว่า “อิทธิบาท 4” ไปมิได้เลย อิทธิบาททั้ง 4 ประการ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทาน 
ไว้เป็นหนทางแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ คือความพอใจ วิริยะ คือความเพียร จิตตะ คือ 
ความเอาใจใส่ และวิมังสา คือการหม่ันตรวจสอบทบทวน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุดัโต) (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า “อิทธิบาท 4” 
หมายถึง เคร่ืองให้ถึงความสำเร็จหรือ คุณธรรมท่ีนำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลท่ีมุ่งหมาย

พุทธทาสภิกขุ (2554, ออนไลน์) กล่าวว่า คำว่า “อ ิทธิบาท” แปลว่า บาทฐานแห่ง 
ความสำเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ผู้หวังความสำเร็จใน 
สิ่งใดต้องทำตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งท่ีเรืยกว่า อิทธิบาท ซึ่งจำแนกไว้เป็น 4 คือ

พระครูจันทกิจโสภณ (2561, หน้า 19) กล่าวว่า “อิทธิบาท” หากแปลตามคำจึงหมายความ 
ว่าวิถีทางหรือหลักการที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางหรือไปสู่ความสำเร็จได้ซึ่งมี 4 ประการ หรือ 
เรียกว่า อิทธิบาท 4 ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้ประสบความสำเร็จตามความประสงค์ 4 อย่าง
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ซึ่งเป็นหลักใกล้เคียงกับ หลักการพึ่งตนเองแต่แสดงให้เห็นว่าพึ่งตนเองอย่างไรทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ 
ซึ่งคำว่า อิทธิ นอกจากจะแปลว่าสำเร็จแล้วยังแปลว่าฤทธของมนุษย์ที่แสดงได้จะโดยวิธีทาง 
วิทยาศาสตร์หรือจิตศาสตร์ก็ตามซึ่งต้องอาศัยหลักอิทธิบาท 4

พิทูร มสิวัลย์ (2560, หน้า 31) กล่าวว่า ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นคือการที่บุคคลจะ 
ประกอบการงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ ต้องมีความพอใจในการงานสิ่งนั้นเสียก่อนต่อไปจึงมี 
ความเพียรพยายามทำการงานอันนั้นอยู่เสมอเพื่อให้สำเร็จตามความต้องการไม่เห็นแก่ความเหนื่อย 
ยากสำบากคอยเอาใจใส่ดูแลขวนขวายในการงานนั้น และ'ใช้ปญญาพิจารณา'ซํ้าอีกว่าการงาน'นั้นมี 
ผลดีผลร้ายอย่างไรเมื่อบุคคลมีคุณธรรม 4 อย่างนี้สมบูรณ์แล้วจะให้สำเร็จการงานที่ตนประสงค์ไม่ 
ยากนักคุณ 4 อย่างนี้ มีบริบูรณ์แล้ว อาจซักน่าบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัย

วินัย ภูมิสุข (2535, หน้า 22) กล่าวว่า “อิทธิบาท 4” หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ให้บรรลุถึง 
ความสำเร็จหรือทางแห่ง

ลูกจันทน์ จันทนะโพ (2511, หน้า 15) กล่าวว่า ธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติแห่งความสำเร็จในกิจ 
ใด  ๆ ก็ตามเรียกว่า “อิทธิบาท” อันประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียรพยายาม จิต 
ตะ ความใฝ่ใจจดจ่อ และวิมังสา ความพิจารณาไตร่ตรองปรับปรุงให้คีขึ้นอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมที่ 
ควรนำมาใข้ในการประกอบกิจการงานต่าง  ๆ และนำมาใข้ในการปฏิบัติธรรม ล้าเราสามารถผึเก 
คุณธรรมนี้ให้เกิดขึ้นแล้ว การงานต่าง  ๆ จะสำเร็จสมความมุ่งหมายในการปฏิบัติสมาธิจะทำให้เข้าถึง 
ธรรมไดในท่ีสุด

สรุปได้ว่า คำว่า “อิทธิบาท 4” แปลความหมายตามคำหมายความว่าวิถทีางหรือหลักการที่ 
จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางหรือไปสู่ความสำเร็จได้ประกอบไปด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็น 
คุณธรรมที่ควรนำมาใข้ในการประกอบกิจการงานต่าง  ๆ และนำมาใช้ในการปฏิบัติธรรม ล้าเรา 
สามารถผึเกคุณธรรมนี้ให้เกิดข้ึนแล้ว การงานต่าง  ๆ จะสำเร็จสมความมุ่งหมายในการปฏิบัติสมาธิจะ 
ทำให้เข้าถึงธรรมไดในที่สุด

2.5.3 ความสำคัญของอิทธิบาท 4
สมเด็จพระสังฆราฃเจ้า กรมหลวงวฃิรญาณสังวร กล่าวว่า เม่ือมี “ฉันทะ” ความยินดี 

ความรักในงานท่ีกระทำ จะทำให้เกิด “วิริยะ” ความเพียรความพยายามในงานนั้น เมื่อมีความเพียร 
เกิดข้ึน ย่อมต้องเกิด “จิตตะ” ความสนใจหรือเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้น เม่ือใส่ใจย่อมมี “วิมังสา” พิจารณา 
ในสิ่งนั้นอย่างหาเหตุผลหรือด้วยปญญา อิทธิบาทจึงเป็นคุณอันวิเศษที่เกื้อหนุนให้ประสบความสำเร็จ 
ในกิจหรืองานต่าง  ๆพระพุทธองค์ จึงตรัสว่า เป็นบาทฐานเคร่ืองแห่งความสำเร็จ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ กล่าวว่า ธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติแห่งความสำเร็จในกิจใด  ๆ ก็ 
ตามเรียกว่า “อิทธิบาท”แม้พระพุทธเจ้าเองก็ใข้หลักธรรมเหล่าเป็นเครื่องดำเนินให้ถึงการตรัสรู้เป็น 
พระอรหันต์สัมมาลัมพุทธเจ้า มีตัวอย่างหน่ึงในประวัติพุทธศาสนาก่อนจะตรัสรู้นั้น ท่านทรงอธิฐานว่า
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หากไม่ได้ตรัสรู้ ณ คราวนี้จะไม่ยอมลุกขึ้นจากอาสนะ แม้ร่ายกายจะเหี่ยวแห้ง พังทลายตายไปก็ตาม 
จะไม่ย่อมลุกขึ้นเด็จขาด ท่านจึงได้ตรัสรู้ ณ คราวนั้น จักเห็นได้ว่า ความสำเร็จใด  ๆ เกิดคนไม่ได้เลย 
หากไม่ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

สุภีร์ ทุมทอง (2558, หน้า 9) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมของของผู้หวังผลสำเร็จ 
คนเราเกิดมาแล้วต้องมีการทำงานหรือต้องหางานทำ โดยเหตุผลของการหางานทำหรือการทำงาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราบางอย่าง เซ่น บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง 
และครอบครัว บางคนต้องการได้ซื่อเสียงเนื่องมาจากการทำงาน บางคนทำงานก็เพื่อเป็นที่ยอมรับใน 
สังคม บางคนทำงานเพื่อความร่ํารวยเงินทอง ฯลฯ ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนที่ทำงานมีความแตกต่างกัน 
และสาเหตุแห่งความล้มเหลวทำให้คนทำไม่ประสพความสำเร็จมีอยู่ 4 อย่าง ดือ นความเบ่ือหน่าย 2. 
ความเกียจคร้าน ร-ความทอดธุระ 4-ความโง่เขลา สี่อย่างนี้ดือสาเหตุแห่งความล้มเหลวที่สำคัญที่สุด 
ในการทำงานหรือทำกิจกรรมใด  ๆก็ตามดังน้ัน “อิทธิบาท 4” จึงมีความสำคัญของผู้หวังผลสำเร็จ

สรุป อิทธิบาทเป็นคุณอันวิเศษที่เกื้อหนุนให้ประสบความสำเร็จในกิจหรืองานต่าง  ๆ พระ 
พุทธองค์ จึงตรัสว่า เป็นบาทฐานเครื่องแห่งความสำเร็จ อิทธิบาทเป็นธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติแห่ง 
ความสำเร็จในกิจใด  ๆ แม้พระพุทธเจ้าเองก็ใข้หลักธรรมเหล่าเป็นเครื่องดำเนินให้ถึงการตรัสรู้เป็น 
พระอรหันต์สัมมาลัมพุทธเจ้า อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมของของผู้หวังผลสำเร็จ

2.5.4 องค์ประกอบของอิทธิบาท 4
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวซิรญาณสังวร กล่าวว่า อิทธิบาท 4 ประกอบด้วย

1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
2. วิริยะ ความเพียรพยายามทำในสิ่งน้ัน
3. จิตตะ ความเอาใจผ้เกใฝ่ในส่ิงน้ัน
4. วิมังสา การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อม.พโร) กล่าวว่า “อิทธิบาท 4” ที่สมเด็จพระ 
สัมมาลัมพุทธเจ้าประทานไว้เป็นหนทางแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ ดือความพอใจ วิริยะ 
ดือความเพียร จิตตะ ดือความเอาใจใส่ และวิมังสา ดือการหมั่นตรวจสอบทบทวน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต.โต) กล่าวว่า อิทธิบาท 4” ธรรมที่น ่าไปสู่ 
ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย อันประกอบไปด้วย

1. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจคือความต้องการที่จะทำใฝ่ใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และ 
ปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่ง  ๆ ข้ึนไป

2. วิริยะ หมายถึง ความเพียรคือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็ง 
อดทนเอาธุระไม่ท้อถอย
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3. จิตตะ หมายถึง ความคิดคือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตผิกใฝ่ไม่ 
ปล่อยใจให้พิงซ่านเลื่อนลอยไป

4. วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรองหรือทดลองคือหมั่นใซ้ปิญญาพิจารณาใคร่ครวญ
สรุปได้ว่า “อิทธิบาท 4” เป็นแนวทางการทำงานการศึกษาถึงสภาพป้ญหาต่าง  ๆที่เกิดขึ้นใน 

เทศบาล และด้นหาวิธีการแกไข ด้วยความขอบใจรักใคร่ท่ีจะทำด้วยความเต็มใจ เต็มท่ี มีความขยัน มี 
จิตใจจดจอต่อหน้าที่ตนเอง และมีการวิเคราะห์ถึงสภาพป้ญหาว่าเมื่อเกิดป้ญหาขึ้นจะแก่ไขป้ญหา 
อย่างไร และเมื่อแกิใขก็พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ และมีวิธีการพัฒนาต่ออย่างไร โดยอิทธิบาท 4 มี 
หลักธรรมย่อย 4 อย่างเพ่ือจะน่าไปสู่ความสำเร็จ

1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทำนั้น เมื่อเกิดความรักและพอใจในสิ่งนั้นแล้วหลักธรรมข้อ 
อ่ืน  ๆ จะตาม

2 ) วิริยะคือ ความขยันหมั่นเพียรความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งม่ันทุ่มเททั้งกายและใจ สละ 
เวลา เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และวิริยะมักจะมากับความอดทนคืออดทนในการปฏิบัติงาน 
ต่าง  ๆที่ตนเองรับผิดขอบอยู่ด้วยขยันอดทนไม่ย่อท้อ

3) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดขอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วเกิดความรอบคอบตาม คำนี้ 
ยิ่ง'ใหญ่มากปิจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่ ท่ีต้องทำ 
มากมาย ไม่รู้จะทำอะไรก่อน เวลาอ่านหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดขอบ เวลาอ่านทำงานก็คิดว่าต้อง 
อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ ไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ผลคือ ทำอะไรก็’ไม่ดี 
ลักอย่างทำผิดๆถูกๆอยู่อย่างนั้นดังนั้นผู้บริหารเทศบาลจะต้องมีจิตตะเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้มี 
จิตใจจ่อต่อหน้าท่ีของตนเอง โดยเพราะงานด้านปกครองของฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัย คือไม่ว่าทำส่ิงใด  ๆ ก็จักนึกถึงเร่ืองน้ีอยู่เป็นประจำ

4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทำมา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วทำด้วย 
ความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดขอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และ 
รอบคอบ จึงน่าไปสู่การทบทวนตัวเอง คิดสิ่งได้ทำผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่อง 
ส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องท่ีร่วมคิดร่วมทำกับคนอ่ืน เพื่อปรับปรุงปรับแก่ไขให้ดีย่ิงข้ึน
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2.6 สภาพพื้นที่ที่วิจัยและสภาพปัญหาการปกครอง

ความเป็นมาของอำเภอพระประแดง

ภาพท่ี 2.1 ท่ีว่าการอำเภอพระประแดง
อำเภอพระประแดง เป็นเมืองโบราณสมัยขอมมีซ่ือเรียกว่า “พระประแดง” เดิมต้ังอยู่ริมฝืง

แม่นั้าเจ้าพระยาด้านซ้ายคืออยู่ทางฝืงตะวันออก เดิมเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล สมัยนั้นเรียกว่า
“ปากนํ้าพระประแดง” โดยตำแหน่งที่ตั้งเมืองพระประแดงเดิมช่วงศตวรรษที่ 23 น้ัน

ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร ส่วนเมืองนครเขื่อนขันธ์ที่สร้าง 
ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้น มิได้มืความเกี่ยวข้องกับเมืองพระประแดง 
เดิมแต่อย่างใด ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มืการเปลี่ยนซื่อเมืองนคร 
เข่ือนขันธ์เป็นเมือง พระประแดง

อำเภอพระประแดงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ตะวันตกของจังหวัด 
สมุทรปราการ มืพื้นที่ครอบคลุมบริเวณริมสองฝืงแม่นั้าเจ้าพระยาตอนปลายเหมือนอ่าวไทย ห่างจาก
ตัวจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 10 กิโลเมตร อำเภอพระประแดง มืพื้นที่ทั้งหมด 73.37 ตาราง

เมตร
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ภาพท่ี 2.2 แผนอำเภอทั้งหมดในจังหวัดสมุทรปราการ

ภาพท่ี 2.3 แผนที่อำเภอพระประแดง
อำเภอพระประแดงแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 

แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จำนวน 9 แห่ง 2 รูปแบบได้แก่ เทศบาลเมือง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1) เทศบาลเมืองพระประแดง 2) เทศบาลเมืองลัดหลวง 3) เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย องค์การ 
บริหารส่วนตำบลจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า 2) องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบางยอ 3) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ 4) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนํ้าผึ้ง
5) องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง 6) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว (ท่ีว่าการอำเภอพระ 
ประแดง, 2560, หน้า 4-13)

2.6.1 เทศบาลเมืองพระประแดง
เทศบาลเมืองพระประแดงมืพื้นที่ 0.6115 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเทศบาลที่เกือบจะมื 

พื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทย แต่ถึงจะมืพื้นที่อยู่อย่างจำกัดและยากที่จะขยายให้มากขึ้นได้ ศักยภาพ 
ของผู้คนและเอกลักษณ์ของเมืองก็ยังส่งผลให้พระประแดงในวันนี้ได้กลายเป็นขุมซนเมืองที่มืความ 
เจริญและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งสภาพพื้นที่เดิมของพระประแดงแต่ก่อนนั้นเป็นเรือกสวนไร่นา มี 
คลองลัดตะนงไหลผ่าน มีแม่นี้าเ'จ้าพระยาขนาบด้าน'ทิศตะวันออก และคลองลัดหลวงขนาบอยู่ 
ทางด้านทิศตะวันตก ส่งผลให้ผู้คนของที่นี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อีกทั้งความอำนวย
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ของ พื้นที่ตั้งอยู่ริมแม่ใ!า เมืองพระประแดงจึงถือเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญของเมืองหน้าด่านซึ่งเป็น 
จุดเช่ือม ของการเป็นเมืองการค้าและพาณิชยกรรมตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงทุกวันนี้

ถึงแม้เวลาจะผันผ่านมานานหลายปีนับตั้งแต่อดีตจนถึงบีจจุบัน เมืองพระประแดงมื พ้ืนท่ี 
ตั้งอยู่ริมแม่นี้ายังคงส่งผลให้พระประแดงไค้กลายเป็นเมืองพาณิชย์ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาค้าน 
อุตสาหกรรมในพื้นที่จนความเจริญไค้หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย วิถีชีวิตของคนที่นี้จึงไม่แตกต่าง 
จากคนที่เมืองหลวงเท่าใดนัก

ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านและมีลำคลองมาก โดย 
เขตเทศบาลเมืองพระประแดงตั้งอยู่ทางค้านทิศตะวันตกของแม่นี้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะ

สำหรับการทำนา ทำสวน แต่โดยสภาพพื้นที่ที่อยู่อาศัยในปิจจุบันนี้ พื้นที่เขตเทศบาลฯไค้ใช้ 
เป็น พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย และพ้ืนที่การค้า ซึ่งภายในเขตเทศบาลฯปิจจุบันนี้ ไม่มืพื้นที่สำหรับการ 
ทำสวน ทำนาอีกแล้วเป็นพื้นที่สำหรับการพาณิซยกรรม การค้า การขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าและ 
บริการ

ภูมิอากาศ ส่วนใหญ่เป็นอากาศแบบขายทะเล อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนเป็น ร้อนมื 
ความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากอิทธิพลจากลมขายทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มืปริมาณ ฝน 
ตกมากช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม เดือนกันยายนเป็นเดือนซึ่งมืนี้าฝนมากที่สุดและเดือน ธันวาคม 
เป็นเดือนซึ่งมืปริมาณฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล ฤดูร้อน เริ่มต้นจากเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มต้นจากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้นจากเดือน 
พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

สภาพพื้นที่การใช้ที่ดินในปิจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัย มีความหนาแน่นมาก และ 
แออัด ซึ่งลักษณะของการใช้ที่ดินเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างหรือการขยายตัวของเมือง เน่ืองจากว่า 
มืพื้นที่อยู่ 0.6115 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมืพื้นที่น้อยที่สุดในประเทศไทย สภาพแวดล้อมมื อาคาร 
พาณิชย์ล้อมรอบตัวอาคารสำนักงานเทศบาล จึงประสบปีญหาต่าง  ๆ เช่น ปีญหาการจราจร ติดขัดใน 
การสัญจรไปมาของประซาซน มีความแออัด มืความเสื่อมโทรมของทำเลที่ตั้งเป็นอาคารสูง เป็น 
บริเวณที่อยู่ใกล้กับตลาดสดใกล้กับแหล่งสถาบันการเงิน ไปรษณีย์ เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า ปลีก- 
สินค้าส่ง เบ็ดเตล็ดในชีวิตประจำวัน และสถานที่การบริการสาธารณะอื่น  ๆ เป็นต้น กระจายตัว อยู่ 
ท่ัวไป ซึ่งทั้งนี้เทศบาลฯไค้มืการควบคุมหรือวางผังเมืองให้เป็นระเบียบในการกำหนดการใช้ ประโยชน์ 
ที่ด ินประเภทอาคารและที่อยู่อาศัยให้มืศ ักยภาพในการจัดการบริการทางค้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประซาซน และมืการแสดงผังเมืองรวมทางค้านการ 
คมนาคมในการขนส่งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก่ไฃบีญหาในสภาวะ 
การจราจรในบีจจุบัน ให้มืความสะดวกเพิ่มมากชื้น
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จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ 2 ฝืงแม่,นาเจ้าพระยา โดยเขตเทศบาลเมืองพระประแดงตั้งอยู่ 
ฝืงตะวันตกของแม่ใ!าเจ้าพระยา ดังนั้นการติดต่อคมนาคมทางใ!าจะอาศัย เรือข้ามฟาก และมีแพ 
ขนานยนต์สำหรับบรรทุกรถยนต์ขนส่งสินค้า หรือวัตถุดิบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองฝืง และ 
ระบายสินค้าทางค้านอุตสาหกรรมไปยังตลาดภายในเขตจังหวัด สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร หรือ 
จังหวัดอื่น  ๆ เส้นทางคมนาคมทางน้ัาที่สำคัญได้แก่

1) แม่นั้าเจ้าพระยา เป ็นเส้นทางติดต่อกับกรุงเทพมหานครที่ม ืเร ือเดินสมุทร จาก 
ต่างประเทศแล่นผ่านเพื่อรับและขนส่ง ถ่ายสินค้าเข้า - ออกที่ท่าเรือกรุงเทพมหานคร หรือท่าเรือ 
คลองเตย โดยแม่นั้าเจ้าพระยาจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครออกปากแม่นั้าเจ้าพระยาที่ จังหวัด 
สมุทรปราการผ่านอำเภอพระประแดง อำเภอเมือง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์

2) คลองลัดหลวงอยู่ทางค้านทิศตะวันตกของแม่นั้าเจ้าพระยาเลียบ แนวเขตเทศบาลไหล 
ออกแม่นั้าเจ้าพระยาทั้งค้านทิศเหนือและทิศใต้ของคลองลัดหลวง โดยทางค้านทิศ ใต้ไหลลงสู่อ่าว 
ไทยส่วนทางค้านทิศเหนือของคลองลัดหลวงสามารถเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครที่ ท่าเรือสาธุ 
ประดิษฐ์

เทศบาลเมืองพระประแดง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ต้ังอยู่ริม 
ฝืง แม่น้ัาเจ้าพระยาตอนปลายสุดของแม่นั้าเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย ต้ังอยู่ภาคกลางของประเทศ 
ไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร โดยมือาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ 
ติดต่อ กับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่'น้ัาเ'จ้า'พระยา และเขตเทศบาล 
เมืองลัดหลวง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ัาเ'จ้าพระยา และเขตเทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย ทิศ 
ตะวันตก ติดต่อกับ เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เทศบาลเมืองพระประแดงปกครองท้องถิ่นรูปแบบ 
นายกเทศมนตรี มืการเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นที่ผ่านมาแบ่งเป็น 3 เขตการเลือกตั้ง จำนวน 16 
หน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้ง ประซาซนไปใช้สิทธิท้ังหมา 6,074 คน
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ภาพท่ี 2.4 แสดงแผนที่ตั้งของเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
การคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง ประซาซนสามารถสัญจรไป- มาได้ 

อย่างสะดวกและรวดเร็วได้จำนวน 2 เส้นทาง คือ ทางบกและทาง,นา ทางบกในเขตเทศบาลฯ มืถนน 
สายหลัก 6 สายที่ใซ้ในการสัญจรไป-มา ของประซาซน ซึ่งนครเขื่อนขันธ์จะเซื่อมต่อ ระหว่างจังหวัด 
สมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยผ่านถนนสุขสจัสด นอกจากนี้ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ ยัง 
มืถนนที่เขื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร มืถนนสายหลักๆตัดผ่านไป ยังจังหวัด 
สมุทรปราการและใกล้เคียงหลายสาย และยังมืถนนเชื่อมต่อ ระหว่างอำเภอต่าง  ๆในจังหวัด การไซ้ 
ยานพาหนะนอกจากจะไซ้รถยนต์ ส่วนตัว หรือพาหนะอื่น  ๆในการเดินทางภายในจังหวัดแล้ว ยัง 
สามารถไซ้บริการซององค์การซนส่ง มวลซนกรุงเทพฯ และบริการรถโดยสารของเอกซนได้อีกด้วย ซ่ึง 
ทำให้การเดินทางเข้ามา กรุงเทพมหานครมืความสะดวกมากยิ่งขึ้น

การสัญจรทางนี้าจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่ 2 ผิงแม่นี้าเจ้าพระยา โดยเซตเทศบาล เมือง 
พระประแดงตั้งอยู่ผิงตะวันตกซองแม่นี้าเจ้าพระยา ดังนั้นการติดต่อคมนาคมทางน้ีาจะอาศัย เรือข้าม 
ฟาก และมืแพขนานยนต์สำหรับบรรทุกรถยนต์ขนส่งสินค้า หรือวัตถุดิบให้กับโรงงาน อุตสาหกรรมท้ัง 
สองผิง และระบายสินค้าทางด้านอุตสาหกรรมไปยังตลาดภายในเซตจังหวัด สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น  ๆ (เทศบาลเมืองพระแดง, 2561, หน้า 23-30)

2.6.2 เทศบาลเมืองลัดหลวง
สำนักงานเทศบาลเมืองสัดหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ถนนสุฃสวัสด ตำบลบางจาก 

อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มืพื้นที่ความรับผิด ขอบ รวมทั้งสิ้น 15.5 ตารางกิโลเมตร 
จำนวน 43 หมู่บ้าน 2 ตำบล เทศบาลเมืองสัดหลวง มืสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มืพื้นที่บางส่วนติด
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แม่,นาเจ้าพระยา พิกัด ทางภูมิศาสตร์ ละติจูด 13° 37’ 47.8” N ลองจิจูด 100° 31’ มิความสูงจาก 
ระดับใ!าทะเลปานกลางประมาณ 1 - 2 เมตร ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองลัดหลวง 
มิลักษณะ อากาศแบบร้อนชื้น เนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมิฝนมาก ฤดู 
หนาวไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 38.80 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่า สุด 19.30 องศา 
เซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ีย 29.56 องศาเซลเซียส

เทศบาลเมืองลัดหลวง ได้จัดตั้งชื้นโดยยกฐานะจากสุขาภิบาล พระประแดง เป็นเทศบาล 
ตำบลลัดหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนท่ี 10 ก. ลง 
วันท่ี 25 มีนาคม 2537 มิผล บังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2537 ต่อมาได้มิพระราชกฤษฎีกายก 
ฐานะเทศบาล ตำบลลัดหลวง เป็นเทศบาลเมืองลัดหลวง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมือง 
ลัดหลวง พ.ศ.2545 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 119 ตอนท่ี 93 ก. ลงวันท่ี 20 กันยายน 
2545 มิผลบังคับใช้ เม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2545

อาณาเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง หลักเขตท่ี 1 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัด 
สมุทรปราการกับ กรุงเทพมหานครตรงจุดที่ แนวกึ่งกลางปากคลองบางพึ่ง บรรจบกับแม่,นา 
เจ้าพระยาฝ่งใต้ ด้านเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบริมแม่,นํ้าเจ้าพระยาฝ่งใต้ ไปทางทิศ 
ตะวันออก เฉียงใต้ ถึงหลักเขตท่ี 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองลัดหลวง ฝ่งตะวันตก ตรงจุดท่ีคลองลัด หลวง ฝ่ง 
ตะวันตก บรรจบกับแม่,นํ้าเจ้าพระยาฝ่งใต้ ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบคลองลัด 
หลวง ฝ่งตะวันตก ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต้และ ทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งต้ังอยู่ริมคลอง 
ลัดหลวงฝ่งใต้ ตรงจุดท่ีคลองลัด หลวง ผ้เงใต้บรรจบกับแม่,นํ้าเจ้าพระยาฝ่งตะวันตก จากหลักเขตที่ 3 
เป็นเส้นเลียบริมแม่,นํ้าเจ้าพระยา ฝ่งตะวันตกไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใต ถึ้ง หลักเขตที่ 4 ซ่ึงต้ังอยู่ 
ตรงจุดกึ่งกลางคลองท่าเกวียน บรรจบ กับแม่,น้ําเจ้าพระยาฝ่งตะวันตก ด้านใต้ จากหลักเขตท่ี 4 เป็น 
เส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอพระประแดงกับ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียง 
ใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศ ตะวันตก ถึงหลักเขตท่ี 5 ซึ่งต้ังอยู่ตรงจุดที่เส้นแบ่งเขตอำเภอพระ 
ประแดงกับอำเภอ พระสมุทรเจดีย์ บรรจบกับเส้นแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการกับกรุงเทพมหานคร 
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตจังหวัดสมุทรปราการ กับ 
กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตท่ี 1 (เทศบาลลัดหลวง, 2561, หน้า 11-13)
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อำเภอประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

2.6.3 เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย
เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพรายได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลสำโรงใต้มาเป็นเทศบาล 

ตำบลสำโรงใต้ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนท่ี 2 ก ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2540 มิ 
ผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2540 ในปี 2543 ได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลขั้น 2 ข และ
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ได้รับ การเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2547 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะ 
เป็น เทศบาลเมือง เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2552 และเปลี่ยนซื่อเป็นเทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย เม่ือ 
วันที่ 17 กันยายน 2553 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 กำหนดให้เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย เป็น 
เทศบาลประเภทพิเศษ

เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย ต้ังอยู่เลขท่ี 222 ถนนปูเจ้าสมิงพราย หมู่ท่ี 4 ตำบลสำโรงใต้ 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มืพื้นที่จำนวน 2550 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับ 
เขต อบต. ทรงคนอง, อบต. บางกระสอบ, อบต. บางน้ําผ้ึง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ทิศใต ้ ติดต่อกับเขต อบต. บางโปรง อำเภอเมือง จังหวัด 
สมุทรปราการ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด 
สมุทรปราการ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เทศบาลเมืองพระประแดง 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย มีจำ,น'วน 5 ตำบล 62 ขุมซน 
เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ มืสภาเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและ 
ควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาซิกที่มาจากการ เลือกตั้งของประซาซน จำนวน 18 คน มี 
ผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจาก 
การเลือกตั้งของประซาซนโดยตรง และนายกเทศมนตรีได้แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 
คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน และรองนายกเทศมนตรีอีก 2 คน และมีส่วนส่วน 
ราซการประจำประกอบด้วย 7 ส่วนคือ 1) สำนักปลัดเทศบาล มีฝ่ายต่าง  ๆ เป็นหน่วยงานย่อย ได้แก่ 
(1) ฝ่ายอำนวยการ (2) ฝ่ายปกครอง (3) ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประซาซน และ (4) 
ฝ่ายสุดท้ายฝ่ายบริหารงาน 2) กองวิซาการและแผนงาน มืฝ่ายต่าง  ๆ เป็นหน่วยงานย่อย ได้แก่ (1) 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (2) ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและ (3) ฝ่ายสุดท้ายฝ่ายนิติการ 3) สำนักคลัง 
มืฝ่ายต่าง  ๆ เป็นหน่วยงานย่อยแบ่งได้ 2 ส่วน 1 ฝ่าย ได้แก่ (1) ส่วนบริหารงานการคลัง มี 2 ฝ่าย 
(1.1) ฝ่ายบริหารงานคลัง (1.2) ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (2) ส่วนพัฒนารายได้ มี 2 ฝ่าย (2.1) ฝ่าย 
พัฒนารายได้ (2.2) ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (3) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 4) สำนักซ่างมื 
ฝ่ายต่าง  ๆ เป็นหน่วยงานย่อยได้แก่ (1) ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (2) ฝ่ายการโยธา (3) ฝ่ายซ่าง 
สุขาภิบาล และ(4) งานธุรการ 5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีฝ่ายต่าง  ๆ เป็นหน่วยงานย่อย(1) 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (2) ฝ่ายบริการสาธารณสุข (3) ฝ่ายสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม (4) 
ฝ่ายบริการการแพทย์ (5) งานบริหารทั่วไป 6) กองการศึกษามืฝ่ายต่าง  ๆ เป็นหน่วยงานย่อย
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ภาพท่ี 2.6 แสดงโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองป่เจ้าสมิงพราย
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(1) ฝ่ายบริหารการศึกษา (2) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (3) ฝ่ายแผนงานและ 
โครงการ 7) ฝ่ายสุดท้ายของข้าราชการประจำเทศบาลคือ กองสวัสดิการสังคม มีฝ่ายต่าง  ๆ เป็น 
หน่วยงานย่อย (1) ฝ่ายพัฒนาขุมซน ประกอบด้วย (2) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย (3) ฝ่าย 
ส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (4) งานธุรการ (เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย, 2560, หน้า 7-31)

เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพรายเป็นเทศบาลที่พัฒนามาจากสุขาภิบาลสำโรงใต้ เป็นเทศบาลท่ี 
มืฃนาดใหญ่พิเศษ มืความเจริญด้านเศรษฐกิจสูง มืประซากรอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีจำนวนมาก จึงทำให้เกิด 
ปิญหาการสัญจรติดขัด ปิญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปิญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ปิญหาด้านอาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปิญหายาเสพติดในขุมซนของเทศบาล ปิญหาผู้สูงอายุผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ปิญหาพ่อแม่วัยใส ปญหาคน'จน ปญหาการค้าขายบนทางเท้า (เทศบาลเมืองปูเจ้า 
สมิงพราย, 2560, หน้า 11-17)

2.6.4 สภาพปีญหาป้ญหาการปกครอง
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (2562, ออนไลน้) ได้กล่าวถึงสภาพปิญหาของการปกครองดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1) ปิญหาทางเท้ามีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน ถนนของเทศบาล ส่วนใหญ่จะไม่ 

มีทางเท้า บางแห่งมีถนนไม่ได้มาตรฐาน ประกอบกับบางแห่งประซาซนได้วางสิ่งของบนทางเท้าทำให้ 
ประซาซนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

2) ปิญหาการติดตั้งไพ่ฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างยังไม่ทั่วถึง ตามถนนสายรองตามซอยต่าง  ๆ
ยังมีไม่เพียงพอและไพ่ฟ้าสาธารณะบางจุดดวงโคมยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้แสงสว่างในเวลากลางศึนมี 
ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องปรับปรุงทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประซาซนและ 
ให้ความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน

3) ปิญหาการจราจรและอุบัติภัย เนื่องจากในเขตเทศบาลมีประซาซนเข้ามาอยู่อาศัยเป็น 
จำนวนมาก ประกอบกับมีการตั้งวางสินค้าเข้ามาในถนนบางสาย และมีการจอดรถยนต์ ไม่เป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ทำให้ประสบบีญหาการจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ช ่วงเวลาเร่งด่วนจะประสบบีญหามาก ซึ่งถนนที่ประสบบีญหาดังกล่าวคือ ถนนสุขาภิบาล 1 
สุขาภิบาล 2 สุขาภิบาล 3 ตามสำดับ

4) บีญหาการระบายนี้าและนี้าท่วมขัง เนื่องจากขุมซนหลายแห่งยังมีท่อระบายนี้าไม่ 
เพียงพอ และบางแห่งมีฃนาดไม่ได้มาตรฐาน ทำให้!ม่สามารถระบายนี้าได้ทัน โดยเฉพาะในช่วงเวลา 
ท่ีฝนตกหนัก

เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย (2560, หน้า 114) ได้กล่าวถึงสภาพบีญหาดังนี้
ด้านไฟทางสาธารณะการติดตั้งไพ่ฟ้าทางสาธารณะ มีแสงสว่างไม่เพียงพอ และขอบเขตยัง 

ไม่ทั่วถึงตามความต้องการของประซาซนทำให้เดินทางสำบากและอาจเป็นจุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิด
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อุบัติเหตุและการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง  ๆไฟทางสาธารณะบางพื้นที่มีอายุการใช้งานมานาน 
เก่าชำรุดเสียหายบางครั้งใช้งานได้บางครั้งใช้งานไม่ได้ติดๆดับๆทำให้ผู้คนที่สัญจรเดินทางเกิด 
ความเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุตามพื้นทางเท้า บางจุดติดตั้งไฟทางสาธารณะด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ 
มาตรฐาน แสงส่องไม่เพียงพอ

ด้านความสะอาดขยะมูลฝอยในพื้นที่โรงเรียนนักเรียนและประซาซนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ 
โรงเรียนยังซาดความรู้และจิตสำนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม พบขยะรอบบริเวณโรงเรียนทั้งขยะสดใน 
โรงอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ไม่ม่การแยกประเภทขยะที่ซัดเจน จริงจัง เด็กนักเรียน ครู ภาร 
โรง แม่ครัว ทิ้งขยะสดและขยะที่นำกลับมาใช้ได้รวมกัน ขยะบางประเภทใช้เวลาในการย่อยสลายนาน 
บางประเภทส่งกลิ่นรบกวน มีแมลงตอม และสัตว์เช้าคุ้ยถุงดำและถังที่วางไวในพื้นที่ ส่งผลต่อสุขภาพ 
เด็กและอาจปนเป้อนเช้าสู่อาหารที่วางขายรอบ  ๆในพื้นที่ชุมซนเทศบาลปูเจ้า ป้ญหาการกำจัดขยะ 
มูลฝอย ประซาซนยังไม่แยกประเภทขยะ กระป๋องสารเคมีที่ใช้แล้วรวมกับขยะสด เศษพลาสติกชิ้น 
เล็ก  ๆ และการไม่ทิ้งขยะลงถัง เซ่น แก้ว,นาพลาสติก ถุงลูกชิ้นที่ม่ไม้เสียบ อาจทำให้เกิดอันตรายได้ 
ประซาซนม่การทิ้งขยะเพิ่มช้ินเร่ือย  ๆ และเทศบาลขาดบุคคลกรในการเก็บขยะคนเก็บขยะไม่เพียงใน 
การเก็บขยะต่อจัน รถขนขยะไม่เพียงพอต่อการใช้งานและม่การชำรุดเสียหาย พื้นที่ในการกำจัดของ 
เทศบาลนั้นม่ไม่เพียงพอต้องเช่าที่ของเอกซนซึ่งต้องใช้งบจำนวนมาก เทศบาลไม่ม่งบเพียงพอในการ 
บริหารจัดการด้านขยะ

ด้านการป้องกันสาธารณภัยเนื่องจากเทศบาลผู้เจ้าสมิงพรายอยู่ติดกับแม่นํ้าเจ้าพระยามัก 
เกิดป้ญหานํ้ากัดเซาะริมตลิ่งทำให้ตลิ่งทรุดตัวหรือพื้นที่ริมฝ่งทะล่ม และนํ้ามักจะท่วมในช่วงนํ้าชิ้นใน 
บริเวณพื้นที่ที่ม่ความสูงตํ่ากว่าระดับนํ้า และช่วงเวลาฝนตกหนัก ในช่วงฤดูฝนป้ญหาการน้ําท่วมซังทำ 
ให้เกิดการระบาดของยุงลายอันเป็นปอเกิดของโรคไข้เลือดออก ในปีที่ผ่านพบว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ 
เทศบาลสัดหลวงรับคนไช้ม่อาการไข้สูง ไข้หวัด เมื่อตรวจโรคพบว่าเด็กในชุมซนติดเชื้อไข้เลือดออก 
ประซาซนยังละเลยป้ญหา ขาดการป้องกันภัยใกล้ตัว การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายด้วยตนเอง 
และวิธีสังเกตการติดเชื้อของบุตรหลาน ในส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนี้ยังไม่ม่การประซาสัมพันธ์ให้ 
ข้อมูลความรู้ที่เพียงพอ การดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงยังขาดความต่อเนื่อง ภัยพิบัติทางด้าน 
อุทกภัยเป็นภัยที่ต้องม่การกระทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งยามปกติและไม่ปกติ เพราะพื้นที่ในเขตเทศบาล 
เปรียบเป็นเมืองหน้าด่านออกไปสู่ทะเล จึงต้องม่ความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่เกิดจากคลื่นลมทะเล 
หรือช่วงมรสุม โดยต้องม่การประซาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับประซาซนให้ม่ความเตรียมพร้อมรับมือ 

เทศบาลลัดหลวง (2561, หน้า 154) ได้กล่าวถึงสภาพป้ญหาการปกครองดังนี้
ด้านไฟทางสาธารณะการติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ มีแสงสว่างน้อย ไฟฟ้าไม่ทั่วถึงตาม 

ความต้องการของประซาซน เป็นอีกจุดเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุจากรถราที่ซับมาอย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากไม่เห็นผู้คน ไฟทางสาธารณะม่การใช้งานมานาน ชำรุด ไฟตามทางเสียหรือหมดอายุไม่ได้รับ
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การซ่อมแซม ทำให้ประซาซนมีความเสียงอันตรายจากอุบัติเหตุและอาชญากรรม ป้ญหาดังกล่าวพบ 
ได้ตามถนนสายรองตามซอยต่าง  ๆ เซ่น บริเวณซอยสุขสจัสด 62/2 หมู่บ้านพัชราภรณ์ ตำบลบางพ่ึง 
บริเวณ,ซอยสุขส'วัสด 70 แยก 14 แยกเข้าหมู่บ้านสุขสบายตำบลบางครุ บริเวณ,ซอยสุขส'วัสด 74 แยก 
ซอยอุ่นใจ ตำบลบางจาก บริเวณซอยสุขสวัสด 66 ช่วงปลายซอย หน้าตลาดใ!าลัดหลวงตำบลบางครุ 
เน้นต้น

ด้านความสะอาดขยะมูลฝอยในเทศบาลเมืองลัดหลวง พบว่าบริเวณรอบที่ซุมซนมีขยะตาม 
ท้องถนนเน้นประเภทถุงใ!าดื่ม ถุงพลาสติก เศษไม้ ตามบ้านเรือนมีการเก็บกวาดขยะมากองไว้ตามมุม 
เสา ลังขยะล้น ต้นไม้ตามรั้วบ้านมีการตัดกิ่งก้านมากองรวมกับขยะสดประเภทอาหาร มีมูลสุนัขตาม 
ทางเดิน เมื่อฝนตกใ!าท่วม เกิดการอุดตันตามท่อ กลิ่นมูลสัตว์กระจาย ทั้งยังพบว่าประซาซนตามริม 
คลอง มีการทั้งเศษขยะลงในลำคลอง ซากสัตว์ หลอดพลาสติก สารเคมี คราบใ!ามัน เน้นผลให้ 
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ริมคลองไม่น่ามอง ใ!าเสีย มีกลิ่นเหม็น สัตว์ใ!าตาย บางจุดของคูคลองมี 
ผักตบชวาหนาแน่นยากต่อการกำจัดอย่างรวดเร็ว ยังไม่มีการพีนฟูอย่างจริงจังเนื่องจากขาด 
งบประมาณและเน้นพื้นที่กว้าง แม้จะมีหน่วยงานเทศบาลในการท่าใ!าหมักจุลินทรืย์ชีวภาพ (E.M.) 
แต่ยังไม่มีการนำไปไข้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องประซาซนยังขาดความรู้ ความเอาใจใส่ต่อ 
สิ่งแวดล้อม ในส่วนโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการกำจัดขยะอุตสาหกรรมตามระบบเน้นส่วนมาก 
แต่ในบางแห่งยังมีขยะจำพวกสารเคมีออกมานอกพื้นที่ รวมทั้งการเผาศพตามจัดด้วยเซ่นกันเทศบาล 
เมืองสัดหลวง ยังพบปญหาผู้ค้าขายตามทางเท้า ทั้งสิ่งปฏิกูลลงท่อใ!า กิดฃวางทางสัญจรของ 
ประซาซน ปังย่างอาหารไม่มีตัวดูดควัน ขยะมีกลิ่นเหม็นรบกวน บางร้านค้าในห้องแถวส่งเสียงเพลง 
ดังรบกวนย่านชุมซน ท่าความเดือดร้อนต่อประซาซนใกล้เคียง

ด้านการป้องกันสาธารณภัยเนื่องจากเทศบาลสัดหลวงอยู่ติดกับแม่ใ!าเจ้าพระยามักเกิด 
ป้ญหานํ้ากัดเซาะริมตลิ่งท่าให้ตลิ่งทรุดตัวหรือพื้นที่ริมฝ่งทะล่ม และนํ้ามักจะท่วมในช่วงนํ้าฃึ้นใน 
บริเวณพื้นที่ที่มีความสูงตํ่ากว่าระดับใ!า และช่วงเวลาฝนตกหนัก ป้ญหาการระบาดของยุงลายอันเน้น 
บ่อเกิดของโรคไข้เลือดออก ประซาซนยังขาดการป้องกัน การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และวิธี 
สังเกตการติดเชื้อของบุตรหลาน พบป้ญหาการระบาดของยุงลายอันเน้นบ่อเกิดของโรคไข้เลือดออก 
ในปีที่ผ่านพบว่าโรงพยาบาลในพื้นที่เทศบาลสัดหลวงรับคนไข้มีอาการไข้สูง ไข้หวัด เมื่อตรวจโรค 
พบว่าเด็กในชุมซนติดเชื้อไข้เลือดออก ประซาซนยังละเลยป้ญหา ขาดการป้องกันภัยใกล้ตัว การ 
กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายด้วยตนเอง และวิธีสังเกตการติดเชื้อของบุตรหลานในส่วนเจ้าหน้าที่ที่ 
ท่างานด้านนี้ ยังไม่มีการประซาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ท่ีเพียงพอ การดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงยัง 
ขาดความต่อเน่ือง ป้ญหาอุทกภัย เน้นป้ญหาที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือตลอดเวลาเนื่องจาก 
พื้นที่ของเทศบาลติดปากแม่นี้า ป้ญหาฝนตกหนัก ฝนตกสะสม ล้วนเน้นป้จจัย'ให้เกิดภัยนี้าท่วม'ใน 
พ้ืนที่ท้ังสิ้น การประซาสัมพันธ์วิธีรับมือต้องท่าทั้งในหน่วยงานและประซาซนตลอดเวลา
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เทศบาลเมืองพระแดง (2561, หน้า 100) ได้กล่าวถึงสภาพปิญหาการปกครองดังนี้ 
ด้านไฟฟ้าทางสาธารณะป้ญหาการติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะ มีแสงสว่างไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการของประซาซน ไฟทางสาธารณะบางจุดซ0ารุดเสียหาย มีสายไฟหล่นลงมาที่พื้น หากมี 
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรอาจทำให้ประซาซนที่สัญจรไปมาเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดถึงซีวิต ปีญ'หา 
ดังกล่าวพบได้ตามถนนสายรองตามซอยต่าง  ๆ เซ่น บริเวณใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม บริเวณ 
ซอยลัดตะนง ตำบลทรงคนอง บริเวรจุดรับแจ้งเหตุ ที่ทำการตำรวจชุมซน เพซรหึงษ์ สถานีตำรวจภูธร 
พระประแดง บริเวณชุมซนวัดโมกข์ วัดแค เป็นต้น

ด้านความสะอาดปิญหาด้านการจัดการความสะอาด ในพื้นที่เขตโรงเรียน บริเวณที่พักขยะ 
กองสุมทับถมกันและอยู่ใกล้ห้องเรียน ล่งกลิ่นเหม็น ไม่มีการดัดแยกเศษพลาสติก ใบไม้ แก้วเทียนไข 
ไม่มีการน่าไปรีไซเคิลใซ้ในการขัดพื้น ครูขาดการทำแบบแผนการจัดการขยะซนิดต่าง  ๆ ทำให้ 
นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกสาธารณะ ในเซตชุมซนตามซอยจะพบลังขยะตามโคน 
เสาไฟฟ้าท่ีล้นออกมา ประซาซนไม่ทิ้งขยะในลังแต่วางไว้รอบ  ๆลังเมื่อเปีดดูพบว่าลังขยะไม่เต็มแต่ฝา 
ลังเปีดยากและสกปรก เป็นปิญหาการขาดการสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานยังซาดการ 
ประเมินความพึงพอใจซองประซาซน ทำให้เกิดปิญหาพอกพูน จนเป็นการขาดจิตสำนึกดูแลสิ่งของ 
อุปโภคสาธารณะที่ใข ้ร ่วมกัน ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม พบการจัดการปิญหาขยะใน 
ระดับพื้นฐาน คือมีการแยกประเภทขยะสารเคมีและขยะทั่วไป แต่ในส่วนขยะทั่วไป มีการปะปนซอง 
เศษพลาสติกขนาดเล็กจำนวนมากรวมอยู่กับเศษอาหาร บริเวณรอบโรงงาน มีฃวดนี้า ด่ืม เหล้า 
กระป๋องเบียร์ถูกท้ิงในพงหญ้าจำนวนมาก มาจากพนักงานซาดจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม ละเลยหน้าที่ 
ทำผิดกฎซองโรงงานที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ล่งผลให้ศักยภาพการทำงานลดลง ปีญหาความสะอาดใน 
ตลาดสดพบว่าเป็นพื้นที่อับมีซื้นทำให้เป็นท่ีสะสมซองเซื่อโรค

ด้านป้องกันสาธารณภัยปีญหาด้านสาธารณภัยที่พบในเซตพื้นที่เทศบาลเมืองพระประแดง 
พบความเสี่ยงทางด้านอัคคีภัย ผู้ประกอบการตึกสูงยังไม่มีการอบรมการหนีไฟอย่างถูกต้อง ไม่มีบันได 
หนีไฟ ถังดับเพลิงที่เพียงพอ ซาดการตรวจสอบสภาพและยังซาดความรู้!นการใข้งาน ปีญหาด้านสา 
ธารณภัยที่พบในเขตพื้นท ี่เทศบาลเมืองพระประแดงพบความเสี่ยงทางด้านอัคคีภ ัยในตึกสูง 
ผู้ประกอบการตึกสูงยังไม่มีการอบรมการหนีไฟอย่างถูกต้อง ไม่มีบันไดหนีไฟ ลังดับเพลิงไม่เพียงพอ 
ขาดการตรวจสอบสภาพและยังขาดความรู้ในการใข้งาน ในอาคารสูงเซ่นตึกแถวย่านชุมซนมีความ 
แออัด หลายห้องติดเหล็กดัด โดยในเดือน ม.ค. -  มี.ค. พบเหตุไฟไหม้ติดต่อกันหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่ 
เกิดจากการจุดพลุ จุดธูปเทียน เผากระดาษเงินทองในซ่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน และเหตุไฟฟ้า 
ลัดวงจร ประซาซนซาดความระมัดระวังรอบคอบในการปีองกันปีญหา ด้านภัยธรรมซาติ อุทกภัย เป็น 
ภัยที่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้านตลอดเวลาเนื่องจากภูมิศาสตร์ของพื้นที่อยู่ใกล้แม่นี้า 
ทะเล การประซาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารเพื่อให้ประซาซนมีความระมัดระวัง การเตรียมขนย้ายข้าวของ
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ส่ิงของ การอพยพออกนอกพ้ืนที่ โดยคำนึงถึงปัญหาและติดตามข่าวสารจากกรมอุตุและเทศบาลอย่าง 
ใกล้ชิด

เทศบาลนครเชียงใหม่ (2562, ออนไลน์) กล่าวว่า สภาพปัญหาในพื้นความรับผิดขอบของ 
เทศบาลนครเชียงใหม่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาไฟทางสาธารณะชำรุดเสียหาย เทศบาล 
นครเชียงใหม่มีหน้าที่ความรับผิดขอบในการบำรุงรักษาทาง สะพาน งานสถานท่ี และไฟฟ้าสาธารณะ 
การดูแล สภาพเรียบร้อยซองสาธารณูปโภคด้านการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มี/ดูแล 
บำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ ไฟจราจร เป็นการจัดบริการสาธารณะอีกบํระเภทหนึ่งซองเทศบาลนคร 
เชียงใหม่ เพื่อป้องกัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่บํระซาซน และนักท่องเที่ยวในเซต 
พื้นที่รับผิดขอบ ซึ่งหน้าที่ ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดขอบซองส่วนงาน “งานไฟฟ้าถนน” ซึ่งเป็นส่วน 
งานหนึ่งซองสำนักการข่าง ประกอบด้วย ฝ่ายสาธารณูปโภค และฝ่ายวิศวกรรมจราจร โดยไซ้ 
งบประมาณเพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 และ 2555 เป็นจำนวนเงิน 50,929,500 บาท และ 
48,303,400 บาท ตามสำดับ ทั้งนี้โครงสร้าง พื้นฐานในเซตพื้นที่รับผิดขอบซองเทศบาล

เทศบาลตำบลโนนแดง (2560, หน้า 23) กล่าวว่า ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ชำรุด 
และดับบ่อย ไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากพื้นที่กว้างขวาง ขุมซนอยู่ 
ห่างไกลกัน บางจุดดับบ่อยและชำรุด เนื่องจากในเขตเทศบาลมีถนนอยู่หลายสาย คิดเป็นระยะทาง 
ประมาณ 35 กิโลเมตร และขุมซนอยู่ห่างไกลกัน ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าสาธารณะจึงมีอยู่ทุก 
หมู่บ้าน และเทศบาลไม่มีข่างไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องใซ้ที่จะดำเนินการซ่อมแซมด้วยตนเองได้ และ 
ต้องเสียค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอยู่เสมอทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมาก

สำนักงานเขตมีนบุรี (2561, ไม่ปากฎหน้า) กล่าวว่า พื้นที่เขตมีนบุรี ประกอบด้วย ทีพั่ก 
อาศัย และเกษตรกรรม ประซาซนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราซการ และเกษตรกร ปัจจุบัน 
ถนน ตรอก ซอย สาธารณะ ยังขาดไฟฟ้าล่องสว่าง ทำให้การเดินทาสัญจรในเวลากลางคืนเป็นไปด้วย 
ความสำบาก บางครั้งเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยโนชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประซาซนในพื้นที่ สำนักงานเขตมีนบุรีจึงจำเป็นตองติดตั้งไฟฟ้าล่องสว่าง เพ่ิมเติม และ 
ซ่อมแซมไฟฟ้าดับชำรุด

โรงไฟฟ้าวังน้อย (2559, ออนไลน้) กล่าวว่า ปัจจุบันถนนบริเวณหน้าวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม 
ตำบลวังจุฬา อำเภอจังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะเป็นทางแยก และเป็นถนนท่ีคนใน 
ขุมซนรอบ  ๆโรงไฟฟ้าฯ ไซ้ในการสัญจรไปมา รวมไปถึงเป็นที่ตั้งของร้านค้าต่าง  ๆ มีแสงสว่างไม่ 
เพียงพอในตอนกลางคืน ซึ่งสร้างความไม่สะดวกต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ของคนในขุมซน นาย 
พินิจ นิลกัณหะ ผู้ข่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้เล็งเห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคนในขุมซน 
และความยากสำบากในการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอ จึงมอบหมายให้แผนก 
บำรุงรักษาไฟฟ้า กองบำรุงรักษาดำเนินการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
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อบต.วังศาล (2562, ออนไลน่) กล่าวว่า เมื่ออบต.วังศาล พบปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
เมื่ออบต.วังศาลจะการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประซาซนนั้นด้วยความเต็มใจ เพราะถือเป็น 
ภารกิจ หน้าที่สำคัญประการหนึ่งซององค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล อำเภอวังศาล จังหวัด 
เพซรบูรณ์ ซึ่งจะต้องดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประซาซนให้!ต้อย่างทั่วถึง บำบัดทุกข์บำรุง 
สุขให้แก่ประซาซน รวมทั้งการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างบริการ 
แก่ประซาซน หากเกิดปัญหาไฟฟ้าสาธารณะคับ ไฟฟ้าล่องสว่างไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่มีการติดตั้งให้ 
ทั่วทุกตรอกซอย ผู้ใช้ถนนและทางเดินเท้าในการสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน และเกิดความไม่ 
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน จึงเป็นหน้าที่ซอง กอง 
ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังศาลในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งเจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่องการ 
ซ่อมแซมแก่ไซไฟฟ้าสว่าง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร มีการกำหนดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานที่ซัดเจนในการรับแจ้งเรื่องการซ่อมแซมแก่ไซไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ กำหนดขั้นตอนใน 
การแจ้งผลการซ่อมแซมแก่ไซไฟฟ้า ซึ่งการปฏิบัติงานซองเจ้าหน้าที่ในเรื่องการซ่อมแซมแก่ไซไฟฟ้า 
แสงสว่าง จะต้องรวดเร็ว ฉับไว และจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้พอเพียง เซ่นโคมไฟ 
หลอดไฟ บันได รถยนต์ฯ ซึ่งการให้บริการนี้ เป็นหัวใจสำคัญทำให้ระบบไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประซาซนในเซตพ้ืนท่ี

สุนันทา เพ่ิมสกุล (2562, ไม่ปรากฎ) กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคซองการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยท่ีพบ ได้แก่ การท้ิงขยะไม่เป็นท่ีซึ่งเกิด จากคนนอกพ้ืนท่ีซาดจิตสำนึก ประซาซนบางส่วน 
ทิ้งขยะทุกอย่างลงในถังขยะเดียวกันโดยไม่มีการคัด แยก นอกจากนี้ยังพบว่า พนักงานมีไม่เพียงพอ 
และรถซนขยะมีขนาดใหญ่ทำให้เช้าไปในซอยเล็กไม่ สะดวก

กัณฑรัต นวลมา (2562, ไม่ปรากฎ) กล่าวว่า ปัญหาซองระบบการบริหารจัดการขยะซอง 
เทศบาลตำบลโนนคอม เทศบาลดำเนินการ เนื่องจากเทศบาลไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 
ขยะเองจึงใช้วิธีการโดยการจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกดำเนินการจัดเก็บขยะ และผู้จ้างเหมาได้นำ 
ขยะไปทิ้งบริเวณที่สาธารณะประโยชน์โนนประดู่ เป็นจัดการขยะมูลฝอยในเซตเทศบาลตำบลโนน 
คอมที่ยังไม่ ถูกหลักสุขาภิบาล และมีประซาซนบางหลังคาเรือนไม่ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจาก 
เทศบาล โดยนำขยะไปกำจัดเองโดย นำไปทิ้งในบริเวณที่สาธารณะและนำขยะไปเผาทำลายเอง 
เนื่องจากไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการจัดเก็บขยะ ส่วนวิธีการกำจัดขยะในบริเวณบ่อกำจัด 
ขยะซาดการบริหารจัดการที่ดืทำให้เกิดปัญหาขยะตกด้าง และไม่มีการ ดูแลผ้เงกลบให้ถูกหลัก 
สุขาภิบาล ด้านการเก็บรวบรวมมูลฝอยจุดรวบรวมขยะมูลฝอย และถังรองรับขยะมูลฝอยมีถังขยะไม่ 
เพียงพอสำหรับให้ประซาซนคัดแยกขยะเนื่องจากมีถังใบเดียวสำหรับให้บริการประซาซน ประซาซน 
ส่วน ใหญ่ต้องการให้เทศบาลเพิ่มถังที่สามารถคัดแยกขยะเปียกกับขยะแห้งได้ และมีถังขยะที่ชำรุด 
เสียหายจำนวนมากซึ่งเกิดจากการเก็บซนขยะเนื่องจากพนักงานเก็บซนขยะโยนถังขยะที่เป็นพลาสติก



62

ด้านการขนส่งขยะ มูลฝอย และขยะตกด้าง พบขยะตกเรี่ยราดบนถนนที่เก็บขนไปกำจัดเน่ืองจากรถท่ี 
ใช้เก็บขนขยะเป็นรถบรรทุกที่ คัดแปลงมาสำหรับเก็บขนขยะ ด้านการณรงค์สร้างจิตสำนึกในการ 
กำจัดมูลฝอยพบว่าเทศบาลยังไม่มีการรณรงค์ ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกอย่างจริงจัง

เทศบาลนครปากเกร็ด (2562, ออนไลน์) กล่าวว่า เทศบาลนครปากเกร็ดพบปิญหาขยะ 
ตกด้าง บริเวณซอยย่อยในขุมซนและที่สาธารณะซึ่งปจจุบันมีจำนวนมาก เน่ืองจากเทศบาลฯ ประสบ 
ปิญหาพนักงานเก็บขยะและรถขยะไม่เพียงพอ รวมทั้ง ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
เทศบาลฯ จะเร่งแก็ไฃปิญหาดังกล่าวและจะปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

MGR Online (2557, ออนไลน์) กล่าวว่า เทศบาลเมืองศรีราซาพบปิญหาขยะล้นเมือง จน 
ได้รับการร้องเรียนจากซาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองศรีราซา ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น 
และขยะล้นถังทั่วเมืองศรีราซา เกรงว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ และทัศนียภาพของเมืองศรีราซา ซึ่งเป็น 
เมืองท่องเที่ยว และเป็นเมืองที่พักอาศัยของซาวไทย และซาวญี่ปุนที่มาทำงานในภาคตะวันออกเป็น 
จำนวนมากเสียไป ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราซา อ.ศรีราซา จ. 
ซลบุรี กล่าวว่า ในซ่วงที่ผ่านมา เป็นวันหยุดยาวพนักงานหยุดติดต่อกันหลายวัน รวมทั้งนักท่องเที่ยว 
เช้ามาท่องเท่ียว และพักผ่อนจำนวนมาก ท่าให้จำนวนขยะเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ประกอบกับฝนที่ตกลง 
มาอย่างหนักติดต่อหลายวัน ท่าให้นี้าฝนไหลเช้าไปในถังขยะล้นออกมาล่งกลิ่นเหม็นรบกวนซาวบ้าน 
ขณะนี้ได้ล่งเจ้าหน้าที่เร่งจัดเก็บขยะ และท่าความสะอาดจุดทิ้งขยะทุก  ๆ จุดแล้วอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ 
ล่งผลกระทบต่อประซาซนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา เพื่อคลี่คลายปิญหาได้ในระดับหนึ่ง 
นางปานจิตต์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ขยะในเมืองศรีราซา มืประมาณ 40 ตันต่อวัน ทางเทศบาลเมืองศรี 
ราซา เหลือรถที่ใช้ได้อยู่เพียงดันเดียว ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุง ซึ่งขณะนี้ทางคณะ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราซา ได้วางแผนการแก้ปิญหาในระยะยาวด้วยการจัดซื้อรถขยะเพิ่มขึ้นอีก 2 
ดัน โดยอยู่ระหว่างการจัดซื้อ และล่งมอบ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงเร่งการล่งมอบรถขยะให้เร็วข้ึน 
กว่าเดิม รวมทั้งยังประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เก็บขยะเพ่ิมแล้ว แต่ยังไม่มืคนมาสมัคร

ป้ญหาและสาเหตุทั่วไปของการเกิดนํ้าท่วม (2552, ออนไลน์) กล่าวว่า เมื่อพิจารณาใน 
เรื่องการเกิดนี้าท่วมนั้นอาจพิจารณาปิจจัย 2 ประเด็น คือ พิจารณาปิญหาหรือลิ่งที่เป็นต้นเหตุท่าให้ 
เกิด'นา'ท่วม และ'พิจารณาถึงปี'จจัยท่ีเป็นสาเหตุ'ท่ี'ท่า,ให้เกิดน้ีาท่วม'พิจารณา'ปีญ'หาหรือสิงท่ีเป็นต้นเหตุ 
ท่าให้เกิดนี้าท่วม แบ่งได้ 3 กรณี คือ จากนี้าฟ้า นี้า'จากแหล่งเก็บกักนี้า และนี้าทะเลหนุน ส่วนการ 
พิจารณาถึงปี'จจัยที่เป็นสาเหตุที่ท่า'ให้เกิดนี้าท่วม เซ่น การสร้างถนน การวางผังเมืองไม่เหมาะสม 
สร้างเป็นแหล่งขุมซน แหล่งอุตสาหกรรม ฯลฯ ขวางทางนี้าไหลหรือพื้นที่ระบายนี้าตามธรรมซาติ 
แล้วไม่สร้างอาคารระบายนี้า เซ่น ท่อระบายนี้า คูหรือคลองระบายนี้า ที่เหมาะสมเพียงพอกับการ 
ระบาย'นา แผ่นดินทรุด หรือหน้าดินถูกกัดเซาะซะล้าง ท่าให้พ้ืนที่ย่ิงต่ําลงไปกว่าเดิม ท่าให้เกิดนี้าท่วม 
ขังมากและนานขึ้น เพราะการระบายนี้าออกไปจากพื้นท่ีไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อน
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กลุ่มนักศึกษาสาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์ (2562, ออนไลน์) สาเหตุสำคัญท่ี 
ทำให้เกิดใ!าท่วม ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพห้องที่และ ความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ แต่ในบาง 
ท้องท่ี การกระทำ'ของมนุษย์ก็มี ส่วนสำคัญในการทำให้ภาวการกิดอุทกภัยนั้นและมีความรุนแรงเพิ่ม 
มากขึ้นด้วย สาเหตุสำคัญทำให้เกิดนั้าท่วมนั้นเนื่องจากฝนตกหนัก มีลักษณะและส่วนประกอบของ 
พื้นที่ลุ่มนั้าเป็นรูปร่างของพื้นที่ลุ่มนั้า และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มนั้า รวมทั้งชนิดของดินและ 
พืซที่ขึ้นปกคลุมพื้นดินมีสภาพเสื่อมโทรม มีนั้าทะเลหนุน และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาวะ 
แวดล้อม การขยายตัวของเขตขุมซนและการทำลายระบบระบายนั้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติและแผ่นดิน 
ทรุด

โกวิทย์ พวงงาม (2562, ออนไลนิ) สภาพปิญหาการทุจริตคอร์รัปขันในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเกิดจากหลายสาเหตุคังนั้

สาเหตุท่ี 1 สภาพปิญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.เกิดจากปิญหาด้านงบประมาณ การ 
ทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง เพราะมีซ่องว่างการบริหารด้านการคลัง โดยเฉพาะ 
การจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ทำตามระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ 
ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการจัดทำและไม่จัดทำโดยในส่วนที่ อปท. ไม่จัดทำซึ่งก่อให้เกิดการทุจริต 
ดังเซ่น (1) ไม่ทำทะเบียนยืมเงิน (2) ไม่ทำบัญชีคุมรายรับ (3) ไม่มีการทำหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ 
(4) ไม่มีการทำการลงบัญชีรายรับรายจ่าย (5) ไม่มีการทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง 
เป็นรายเดือน (6) การจัดทำงบแสดงสถานะทางการเงินและรายงานทางการเงินต่าง  ๆ (7) จัดทำการ 
บันทึกข้อตกลงการจ้างเพื่อกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบความชำรุดบกพร่องของงานที่ 
จ้าง (8 )ไม่จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (9 )ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ (10)ไม่จัด 
ให้มีการแต่งตั้งผู้แทนขุมซน หรือผู้แทนประซาคม

สาเหตุที่ 2 สภาพปิญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ท ีเ่กิดจากตัวบุคคล โดยผู้บริหาร 
ท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นบางส่วนได้ใช้ตำแหน่งของตนแสวงหาประโยชน์ เซ่น การเก็บรายได้แล้ว 
ไม่ส่งคลัง หรือมีการแก่ไขหลักฐานการเงิน การจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานการเรียกเงินตอบแทนแลกกับ 
ตำแหน่งท่ีสอบบรรจุ การโยกย้าย การแต่งตั้งการเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้บุคลากรในท้องถิ่นทั้งผู้บริ 
หารท้องถ่ิน สมาซิกสภาท้องถิ่น มีญาติหรือพวกพ้องเป็นผู้รับเหมา เพื่อเอ้ือประโยซน่ให้กับตนเองและ 
กลุ่มเครือญาติ

สาเหตุท่ี 3 สภาพปิญหาการทุจริตใน อปท. เกิดจากขาดการประซาสัมพันธ์ซึ่งหมายถึงการ 
ขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือการใช้ซ่องทางขี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจการในการบริหารงานของ 
อปท.โดย อปท. ต้องมีวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประซาซนได้รับรู้ทั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์รับ 
เรื่องราวร้องทุกข์ พบว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อปท.ไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบและไม่เป็นปิจจุบัน 
โดยบางส่วนยังขาดการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณให้มีความพร้อมในการให้บริการ
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สาเหตุท่ี 4 สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและ 
ขาดคุณธรรมจริยธรรม โดยมีบาง อปท. ท่ีมีข'นาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่นที่บรรจุเข้ารับราชการโดยมี 
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปวซ.ขึ้นไปและผ่านการนิเทศงานมาน้อยหรือไม่มีความรู้เฉพาะด้านดีพอ 
ตลอดจน ส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน ท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัย 
ซ่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม

สาเหตุที่ 5 สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ท ี่เกิดจากซ่องว่างของระเบียบและ 
กฎหมายซึ่งเกิดจากซ่องว่างกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆที่ยังไม่มีความซัดเจนและมีความรัดกุม 
เพียงพอ อีกทั้งโครงสร้างของ อปท.ท ี่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งโดยไม่กำหนดวาระ (สมัย) 
การดำรงตำแหน่ง รวมทั้งกรณีที่สมาซิกสภาท้องถิ่นเบีนทีมเดียวกับผู้บริหาร อปท. ทั้งหมดจะเปีน 
ซ่องทางให้ทุจริตได้ เพราะขาดระบบถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ

สาเหตุที่ 6 สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความ 
หลากหลายในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง  ๆ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตรวจสอบ อปท. ที่เป็นสตง. 
เพียงหน่วยงานเดียวมีกำลังคนไม่เพียงพอไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพื้นที่ ในส่วนของสำนักงาน 
ป.ป.ซ. ก็มีลักษณะ เซ่นเดียวกัน ส่วนฝ่ายสภาท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่กลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหาร 
ท้องถิ่นจึงทำให้สมาซิกสภาท้องถิ่นทำให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถ่ินได้น้อย

สาเหตุที่ 7 สภาพปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากอำนาจบารมี อิทธิพล 
ท้องถิ่นจากการศึกษา พบว่า ใน อปท. บางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออำนาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ 
โดยเฉพาะอิทธิพลและอำนาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบงำหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือ 
ข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการไข้อิทธิพลซ่มฃู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่น  ๆ การบีบบังคับให้มีส่วน 
เกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่าง  ๆ ตลอดจนบางครั้งประซาซนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็น 
พยานเพื่อเอาผิดกับผู้ทุจริตและส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมที่ผ้เงรากถึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เซ่น 
ความเกรงกลัวอิทธิพล การ'นับถือผู้มี'บารมี การสำนึกบุญคุณของผู้มีพระคุณสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นไข้อำนาจหน้าที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน์

นอกจากนี้ปัญหาส่วนหนึ่งของการทุจริตคอร์รัปขันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นกลุ่มผลประโยชน์และ 
นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการ 
ตรวจสอบของภาคประซาซนและภาคประซาสังคม ดังนั้นสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ การทำให้ภาค 
ประซาซนมีความเข้มแข็งเพื่อคานอำนาจอิทธิพลเพื่อเฝืาระวังการทุจริตคอร์รัปขันได้

สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2562, ไม่ปรากฏหน้า) กล่าวว่า ปัญหาอุปสรรคในส่วนที่เก่ียวข้องกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็น 5 เรื่องหลัก  ๆได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านโครงสร้าง
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องค์กร ปัญหาด้านผู้บริหาร ปัญหาด้านเทคโนโลยี และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประซาซน โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้

1) ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านบุคลากรเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับ การดูแลภารกิจ 
ที่ได้รับการถ่ายโอนหรือที่ฃอรับการโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง นับตั้งแต่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นขนาดเล็ก เซ่น เทศบาลตำบล จนกระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เซ่นเทศบาล 
นคร ทั้งนี้ปัญหาด้านบุคลากรจำแนกออกเป็นปัญหาด้านต่าง  ๆ ต่อไปน้ี

ปปัญหาด้านจำนวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่ ดูแลด้านผังเมืองอยู่ภายใต้หน่วยงานหลักคือสำนักการซ่าง หรือกองซ่าง ดังนั้นจำนวน 
บุคลากรที่ดูแลงานด้านผังเมืองจึงมืจำกัด โดยเฉพาะในส่วนของเทศบาลตำบลไม่มีบุคลากรที่ดูแลงาน 
ด้านผังเมืองโดยตรง ส่วนใหญ่ใข้วิธีมอบหมายงานให้กับบุคลากรกองซ่างคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่ 
บุคลากรทั้งหมดของกองซ่างเองก็มืจำนวนจำกัด เซ่น เทศบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกมืบุคลากร 
กองซ่างเพียง 2 คน

2. ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงบุคลากร คุณลักษณะประการหนึ่งของบุคลากรกองซ่าง 
ได้แก่ มืการปรับเปลี่ยนบุคลากรอยู่ตลอดเวลาในลักษณะของการโอนย้าย ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาด 
ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน การรับผิดขอบงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่เคยผ่านการอบรมจากกรม 
โยธาธิการและผังเมือง บุคลากรที่อยู่ในซ่วงของการถ่ายโอน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ 
ทางอ้อมต่อความสำเร็จในการผึเกอบรม

3. ปัญหาด้านความรู้ด้านผังเมือง เป็นปัญหาที่มืความสำคัญมากที่สุด แม้ว่าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจะ มืบุคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรงด้านผังเมืองแต่บุคลากรส่วนใหญ่เป็น 
บุคลากรที่มืไม่มืความรู้ด้านผังเมือง เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นซ่าง หรือจบทางด้านวิศวะส่งผลให้มืความรู้ 
ความเข้าใจด้านผังเมืองน้อยทั้งความรู้ในเรื่องของการประเมินผลผัง การจัดทำปรับปรุงผัง การจัดจ้าง 
ท่ีปรึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับผังเมือง หรือกฎหมายอื่น ๆ

2) ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กรขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ได้ก่อให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินงานในด้านการดูแลผังเมืองที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรม 
โยธาธิการและผังเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน  ๆ เป็น 
การจัดสรรตามหน่วยงาน อย่างไรก็ตามสามารถสรุปปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่ 
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กรได้ดังต่อไปน้ี

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มืโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง ส่งผลให้ 
งานด้านผังเมืองเป็นงานฝาก ไม่สามารถที่จะมืบุคลากรที่มืความรู้เฉพาะด้านผังเมือง เนื่องจากมื 
ปัญหาในการกำหนดอัตรากำลัง การดูแลด้านผังเมืองจึงเป็นไปในลักษณะของการดำเนินงานในเซิง 
ของการต้ังรับมากกว่าเซิงรุก
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2. มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง แต่ไม่ได้ดำเนินงานด้านผังเมืองโดยตรง 
โดยส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมืโครงสร้างองค์กรที่งานด้านผังเมืองเป็นงาน งานหนึ่ง 
ภายใต้โครงสร้างของสำนักงานช่างหรือกองช่าง อย่างไรก็ตามพบว่าบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างเหล่าน้ันไม่มีบุคลากรที่ดูแลงานด้านผังเมืองโดยตรง

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านผังเมือง ส่งผล 
ให!ม่มืการตั้งกองหรือฝ่ายที่ดูแลงานด้านผังเมืองโดยตรง เพราะไม่ทราบว่าเมื่อตั้งกอง/ฝ่ายขึ้นมาแล้ว 
จะมืหน้าท่ีใด เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองว่า การดำเนินงานด้านผังเมืองเป็นเพียงการ 
ประเมินผลผัง การจัดทำ/ปรับปรุงผัง ซึ่งโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้วิธีว่าจ้างที่ปรึกษา 
หรือกรมโยธาธิการและผังเมือง

4. หน่วยงานที่ดูแลงานด้านผังเมืองอยู่ภายใต้สังกัดสำนัก/กองช่าง ส่งผลให้เกิดข้อจำกัด 
ในเรื่องของอำนาจหน้าที่ การสนับสนุนทรัพยากรต่าง  ๆ เช่น ตำแหน่งงบประมาณโครงการกิจกรรม 
ฯลฯ ประกอบกับความไม่ซัดเจนในบทบาทหน้าที่ของงานด้านผังเมือง จึงทำให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มืแนวคิดที่จะตั้งหน่วยงานที่รับผิดขอบด้านผังเมืองโดยเฉพาะยกเว้น องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลเมืองเกาะสมุย

3) ปิญหาด้านผู้บริหาร ปิญหาด้านผู้บริหารมืความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนทรัพยา 
กรต่าง  ๆโดยเฉพาะคนและงบประมาณ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ 
กับผังเมืองโดยจะเห็นได้จากการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำผังหรือปรับปรุงผัง อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าผู้บริหารจะเห็นความสำคัญ แต่มืปิญหาในเร่ืองอื่น  ๆ คือ

1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมืทัศนะว่า ผังเมืองเป็นเรื่องของการรอนสิทธิ 
ประซาซน ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มืหน้าที่ 
บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารถูกคัดเลือกมาจากประซาซน ดังนั้นผู้บริหารจึงมักไม่ต้องการที่จะ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประซาซน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานเสียง ด้วยเหตุนี้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหลายแห่งจึงเห็นว่า การดำเนินงานด้านผังเมืองจึงยังคงควรที่จะอยู่กับกรมโยธาธิการและผัง 
เมืองมากกว่าอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ในกรณีที่มืการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการตามผัง ต้องมืการเวนคืนที่ดิน ซึ่งจะก่อให้เกิดปิญหากับประซาซน ดังนั้นองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ต้องการให้เกิดปิญหาดังกล่าว

2. ผังเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักเกิดปิญหา 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพหลักไม่เข้ามามืส่วนร่วมหรือไม่สนับสนุน 
งบประมาณตามที่กำหนดไว้ ส่งผลให้เกิดปิญหาในการจัดทำผังเมือง เช่น ในกรณีของผังเมืองรวม 
ชุมซนสงขลาที่ต้องอาศัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดทำผัง
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3. ผู้บริหารมองไม่เห็นความสำคัญของผังเมืองหรือให้ความสำคัญน้อยกว่าภารกิจอื่น  ๆ
เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นมืมากมาย โดยเฉพาะภารกิจในการให้บริการ 
ประซาซน ดังนั้นหากผู้บริหารมองว่าผังเมืองเป็นงานที่ก่อให้เกิดการลิดรอนสิทธิซองประซาซน งาน 
ด้านผังเมืองจึงถูกจัดอยู่ในอันดับสุดท้ายของงานอื่น  ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ 2553 ซ่ึง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตัดงบประมาณลงยิ่งส่งผลให้เกิดปิญหาต่อการดูแลงานด้านผังเมืองที่ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองถ่ายโอนมา

4. ผู้บริหารมองว่าผังเมืองเป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มืความเป็นเมืองตํ่า โดย 
มองไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมืผังเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใซ้ 
พระราซบัญญัติควบคุมเป็นเคร่ืองมือในการดำเนินงานอยู่แล้ว

5. ผู้บริหารบางส่วนใซ้ผังเมืองเป็นเครื่องมือในการหาประโยซน้ให้กับตัวเอง โดย 
พยายามกำหนดสีการใซ้ประโยซน้ที่ดินที่สอดคล้องกับผลประโยซน้ตัวเอง

4) ปิญหาด้านเทคโนโลยี ซึ่งน่าที่จะเป็นปิญหาที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการริบโอนภารกิจด้านงานผังเมืองจากกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่เน่ืองจากโดยส่วน 
ใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการจัดทำผังหรือปรับปรุงผังใซ้วิธีการจัดจ้างที่ปรึกษา ดังน้ันใน 
ปิจจุบันปิญหาด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นความรู้ หรือเครื่องมือจึงมืน้อย อย่างไรก็ตามหากคาดหวังให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะประเมินผลผัง ปรับปรุงผังหรือการดำเนินงานด้านอื่น  ๆ
ปิญหาด้านเทคโนโลยีก็ถึอว่าเป็นปิญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5) ปิญหาที่เกี่ยวข้องกับประซาซน ประซาซนเป็นส่วนหนึ่งของปีญหาในการรับโอนภารกิจ 
ด้านผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในซ่วงของการจัดทำหรือปรับปรุงผังเมือง และในช่วง 
ที่มีการประกาศใช้ผังเมืองแล้ว เพราะหากประซาซนไม่เข้าใจในความสำคัญของผังเมือง จะก่อให้เกิด 
ความรู้สึกว่าถูกลิดรอนสิทธิเหมือนกับทัศนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ีหาก 
มืประซาซนที่มองเห็นผังเมืองเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยซน้ ก็อาจก่อให้เกิดปิญหาได้ ดังน้ัน 
ปิญหาสำคัญที่พบในส่วนของประซาซนคือ ประซาซนขาดความรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปิญหาต่าง  ๆ
ตามมาคือ

1. ประซาซนมองว่าผังเมืองเป็นเรื่องไกลตัว โดยเข้าใจว่าการจัดทำผังเมือง การ 
ประกาศใข้ผังเมือง การควบคุมให้เป็นไปตามผังไม่เกี่ยวข้องกับกับตน โดยเฉพาะในช่วงของ 
กระบวนการจัดทำผังเมือง อย่างไรก็ตามประซาซนจะรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับตนมากขึ้นเมื่อผังประกาศใข้ 
และตนไม่สามารถใช้ที่ดินได้ตามความต้องการ

2. ประซาซนไม่เห็นความสำคัญของผังเมืองว่าจะสามารถช่วยให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่าง 
มืระบบ โดยประซาซนส่วนใหญ่มักเห็นความสำคัญเฉพาะในเรื่องที่กระทบกับตนโดยตรงเท่านั้น ส่วน 
ประโยซน้ฃองผังเมืองในการควบคุมการใข้ที่ดินที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องที่ประซาซนส่วนใหญ่ไม่
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สนใจ ยกเว้นบางพื้นที่ เซ่น พื้นที่มาบตาพุดที่เห็นผลซัดเจนจากการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้อง หรือในกรณี 
ของพื้นที่ที่มีโบราณสถานหรือศาลนสถานสำคัญเซ่น พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม จัดพระธาตุ 
จังหวัดนครนครศรีธรรมราช ที่ประซาซนเห็นความสำคัญของผังเมืองว่าจะช่วยในการรักษาให้ 
โบราณสถานหรือศาสนาสถานเหล่านั้นไม่ถูกรบกวนจากการใช้ที่ดิน

3. ประซาซนเช้ามามืส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำผังเมืองน้อย แม้ว่ากฎหมายจะ 
กำหนดให้ประซาซนเช้ามามืส่วนร่วมในการจัดทำผังเมือง แต่เนื่องจากประซาซนขาดความรู้ และมอง 
ว่าผังเมืองเป็นเรื่องไกลตัวจึงเช้ามามืส่วนร่วมน้อย หรือเช้ามามืส่วนร่วมเพราะถูกเกณฑ์ เช้ามาร่วมแต่ 
ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเนื่องจากไม่มืความรู้

4. ประซาซนบางส่วนมองว่าผังเมืองเป็นเรื่องของการรอนสิทธิ ผังเมืองเป็นตัวควบคุม 
ให้ตนเองไม่สามารถใช้ที่ดินได้ตามความต้องการ

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

พระศักด๋ึนรินทร์ สมจิต.โต (2561, หน้า 8 )ได้ศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในการศึกษาพบว่า บุคลากร 
องค์การในองค์การ มืการน่าอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ฉันทะคือความรักในส่ิงท่ีตนทำ วิริยะคือความเพียรในการปฏิบัติงาน จิตตะคือความเอาใจผ้เกใฝ่ในการ 
ปฏิบัติงาน วิม ังสาคือความไตร่ตรองในการปฏิบ ัต ิงาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลให้ 
ความสำคัญด้านจิตตะคือความเอาใจผ้เกใฝ่ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก แต่ก็มืวิริยะคือความเพียร 
ในการปฏิบัติงานน้อยมาก กล่าวโดยสรุปบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ มืความเอาใจผ้เกใฝ่ 
ในการปฏิบัติงาน แต่อาจขาดแรงจูงใจในการทำงานจึงทำให้พนักงานในองค์การแห่งนี้ ขาดความ 
เพียรในการปฏิบัติงาน

พระพิชัย สุรทโข (2559, หน้า 4) ได้ศึกษาการบริหารจัดการบุคลากรตามหลักอิทธิบาท 4 
ของโรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราซ ผู้บริหารได้บริหาร 
จัดการบุคคลโดยใช้ อิทธิบาท 4 ในการบริหารบุคคล ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาฉันทะหมายถึง 
ความพอใจในการทำงานของตนเองให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ วิริยะหมายถึงความเพียร ความ 
พยายามที่จะกระทำการงานอย่างต่อเนื่อง จิตตะหมายถึงความคิดการไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจาก 
ความรู้สึกของตัวเอง วิมังสาหมายถึงความไตร่ตรองใซ่บีญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล 
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ทำนั้นมืการวางแผนวัดผลคิดด้นวิธีแกํไฃปรับปรุง เป็นต้น ผู้บริหาร 
ให้ความสำคัญด้านฉันทะฉันทะคือความพอใจในการทำงานของตนเองให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ แต่ 
ยังขาดด้านวิมังสาคือความไตร่ตรองใซ่บีญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อ
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ยิ่งหย่อนในสิงที่ฑำนั้นมีการวางแผนวัดผลคิดค้นวิธีแกไขปรับปรุง อาจเาAเราะมีเวลา จำกัดในการ 
ปฏิบัติงาน และไม่เข้าใจในส่ิงท่ีตนเองทำ ขาดโอกาสในการศึกษาดูงานจึงทำให้ผลวิจัยเซิงปริมาณด้าน 
วิมังสามีค่าในการวิจัยน้อยท่ีสุด

พระมหาวันเพ็ญ สารโท (2560, หน้า 5) ได้ศึกษาการน่าหลักอิทธิบาท 4 ไปไข้ในการ 
ปกครองบริหารงานของ กำ'บันผู้ใหญ่'บ้าน อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กำบันผู้ใหญ่'บ้าน,ใน 
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีการน่าอิทธิบาท 4 ไปไข้ในการปกครองและการบริหารงาน 
กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญอย่างมากกับการน่าอิทธิบาท 4 มาใข้ใข้ในการปกครองและการ 
บริหารงาน ในห้องถิ่นตนเอง กำนันผู้!หญ่บ้านให้ความสำคัญกับหลักฉันทะมากที่สุดในการทำงาน 
เนื่องจากว่าหากมีความรักในส่ิงที่ตนทำแล้วจะเปีนแรงผลักคันให้คุณธรรมข้ออ่ืน  ๆ ตามมา และกำนัน 
ผู้!หญ่บ้านให้ความเห็นว่าควรน่าหลักอิทธิบาทมาไข้ในการสร้างนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

พระครูจันทกิจโสภณ จนํทวํโส (2561, หน้า 10) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 
ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลครีมโหลถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้นิยาม อิทธิ 
บาทดังนี้ 1) ฉันทะ ความรัก และความพอใจในสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อทำสิ่งใดก็ทำด้วยความพอใจ ด้วย 
ความรักในสิ่งนั้น ทำสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจ ไม่เบ่ือหน่ายในกิจท่ีทำ 2) วิริยะความเพียรในการกระทำ 
สิ่งนั้น  ๆ คือเมื่อทำสิ่งใดก็ทำด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะไม่ 
ทอดท้ิงกิจที่ทำนั้น (การแข็งใจ ) 3) จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่ ความเอาใจจดจ่อในส่ิงท่ีทำ ไม่วาง 
ธุระในสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อทำสิ่งใดก็ทำด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ทำด้วยปญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ 
รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (การเข้าถึง) และ 3) วิมังสา 
การใข้ปิญญาพิจารณา ไตร่ตรอง ตรวจสอบในสิ่งนั้น  ๆ คือ เมื่อทำสิ่งใดก็ทำด้วยความรู้จักไตร่ตรอง 
ทำด้วยปีญญา รู้จัก พิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ตรวจตราหาสาเหตุด้วย 
ความรอบคอบ (การ เข้าใจ) เหมาะลำหรับคนทำงาน เพราะว่า จะได้ช่วยในการทำงานให้มี 
ประสิทธิภาพและงานสำเร็จ ตามที่ได้ตั้งใจแล้วผลการศึกษาพบว่าเมื่อสัมภาษณ์ครูโรงเรียนอนุบาล 
ครีมโหลถ 80% ตอบว่าได้!ข้หลักอิทธิบาท 4 มาไข้ในการเรียนการสอน เพราะเห็นว่าหลักอิทธิบาท 
จะทำให้เกิดความสำเร็จในการเรียนการสอน และอีก 20% คาดว่าเปีนครูใหม่ยังคาดประสบการณ์ใน 
การเรียนการสอนและนับถือศาสนาอื่นซึ่งมีหลักธรรมของตนเอง จึงไม่ได้น่าหลักอิทธิบาท 4 มาไข้ใน 
การเรียนการสอน

พระอธิการประเสริฐ กาณจ'โน (2559, หน้า 10) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวทาง 
การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เปีนการวิจัยเซิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาอิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของอิทธิบาท 4 ใน 
พระพุทธศาสนาเถรวาทและ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต ผลการวิจัยพบว่า
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1) พระพุทธเจ้าทรงแสดง อิทธิบาท 4 ไว้มีองค์ประกอบ คือ ฉันทะ หมายถึงสร้างความพอใจ 
ในกุศล คือประสงค์จะทำยิ่งขึ้น วิริยะ หมายถึงการปรารถนา ความเพียรทางใจ สัมมาวาจา จิตตะ 
หมายถึงความเพียรที่มุ่งมั่น ไม่ทอดทิ้งภาระ และวิมังสา หมายถึงปึญญากิริยาที่รู้ซัด ความไม่หลง

2) คุณค่าของอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมแห่งความสำเร็จแก่ผู้น่าไปปฏิบัติที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
นอกจากจะเป็นคุณธรรมน่าไปสู่ความสำเร็จในการงานแล้ว ยังเป็นอายุวัฒนธรรม คือความเป็นเหตุให้ 
คนม่อายุยืนยาวด้วย นอกจากนั้น อิทธิบาท 4 ยังม่สาระที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ เมื่อเกิดฉันทะม่ใจรัก 
แล้วก็ให้พากเพียร เมื่อพากเพียรแล้วก็เอาใจใส่เสมอ และเปิดซ่องให้ปญญาพิจารณาไตร่ตรอง

3) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือหลักธรรมท่ี 
ช่วยให้ทำงานได้สำเร็จ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการเรียนรู้ การพัฒนาจิตใจ หน้าที่และการงาน 
การเรียนรู้ ต้องดูแลการเรียนให้คื วิริยะ ความเพียรพยายามในการเรียนการพัฒนาจิตใจและการ 
ทำงาน คือต้ังใจทำ และม่ความรับผิดขอบสูง การทำงานการเรียนรู้และการพัฒนาจิตใจนั้นจะออกมา 
คืและมีคุณภาพ จิตตะการเอาใจใส่คือความคิด เอาใจจดจ่อในการทำงาน การเรียนการและพัฒนา 
จิตใจ และวิมังสา การพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรอง คือต้องปรับปรุงอยู่เสมอ

4) บุคคลต้องม่พอใจในงานท่ีทำ และมีความเพียรพยายามเอาใจใส่ในหน้าที่การงานนั้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ด้วยการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน การศึกษาเล่าเรียนจะประสบผลสำเร็จ 
พัฒนาขึ้น การพัฒนาจิตใจคือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนาหน้าที่การงานให้คืขึ้นได้นั้น 
ต้องมีธรรมประจำใจ คืออิทธิบาท 4 ประการ เป็นหลักธรรมสำหรับพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่คืของ 
สังคมทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประกอบด้วย ฉันทะ มีใจรัก วิริยะ พากเพียรทำ จิตตะ เอา 
จิตผิก'ใฝ่ วิมังสา ใช้ปิญญาสอบสวน หลักธรรมดังกล่าว เปรียบเสมือนต้นทุนชีวิต ช่วยให้ประสบ 
ความสำเร็จในทุกกิจการที่กระทำทิ้งทางด้านการศึกษา การพัฒนาจิตใจ การประกอบการงาน การ 
ดำรงชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

บัญชา ท่าทอง (2557, หน้า 12) ได ้ทำการศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความ 
รับผิดขอบของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
การใช้หลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความรับผิดขอบของนักเรียน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาความ 
รับผิดขอบของนักเรียน ผลวิจัยพบว่านักเรียนเห็นว่าอิทธิบาท 4 มีความสำคัญในการพัฒนาตนเองใน 
ด้านต่าง  ๆ และยังเป็นหลักธรรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาความรับผิดขอบของนักเรียน

ลักฃณา สริวัฒน่ (2556, หน้า 4) ไดท้ำการศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 
4 ของครูระดับประถมศึกษาที่สอนในโรงเรียน หลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ผลวิจัยพบว่า ครู 
ระดับประถมศึกษาใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในขั้นเรียน และให้ 
ความสำคัญพิเศษกับหลักธรรมฉันทะเนื่องจากว่า เมื่อเราทำสิ่งใดด้วยใจรักแล้ว สิ่งอื่น  ๆ จะตามมา
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เพราะเมื่อใจรักสิ่งใดย่อมทำให้เกิดความขยันในสิ่งนั้น เม่ือเกิดความขยันในส่ิงน้ันจิตใจย่อมจดจ่อ เม่ือ 
จิตใจจดจ่อย่อมใครครวญให้เกิด!]ญญา

อาทิตยา จุฬาเสรีกุล (2558, หน้า 7 ) ได้ศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร 
การศึกษา วิทยาลัยคาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลวิจัย 
พบว่าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มีความสำคัญต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร และเป็นหลักธรรม 
ส่งผลต่อการบริหารการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นมากยิ่ง โดยให้ความสำคัญต่อหลักจิตตะศึอมี 
จิตใจจดจ่อ เพราะว่าการบริหารการศึกษานั้นต้องใช้ความรอบรู้อย่างมากต้องใช้ความคิดในด้านต่าง 
 ๆ เซ่น ความสามารถของบุคคลกร การจัดการหลักสูตร การบริหารจัดสถานที่ เป็นต้น ดั้งนั้นผู้บริหาร 

จำต้องมีจิตใจจดจ่อต่อการบริหารการศึกษาอย่างมาก
ผอบทอง สุจินพรัหม (2559, หน้า 8) ได้ศึกษาการน่าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการ 

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
พิเศษจังหวัดศรีสะเกษ ลังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือ ศึกษาทรรศนะของบคุลา 
กรที่มีต่อการน่าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงาน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเห็นสำคัญ 
อย่างยิ่งในการน่า อิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงาน เนื่องจากว่าหลักอิทธิบาท 4 คือหลักธรรมแห่ง 
ความสำเร็จ บุคคลกรทุกคนเห็นว่า ผู้บริหารควรแสดงภาวะผู้น่าในทุกสถานการณ์สามารถนิเทศ 
แนะน่าผู้ร่วมงาน ผู้บริหารควรเอาใจใสติดตามการทำงานตามแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่องเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย และผู้บริหารควรพิจารณาไตร่ตรองหาวิธีการแกิใฃป้ญหาในการ 
ทำงานต่าง  ๆอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

สุพันธ แสนสี (2559, หน้า 9) ได้ทำการศึกษา การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลัก 
อิทธิบาท 4 ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน เพื่อศึกษาการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและอื่น 
 ๆโดยใช้หลักอิทธิบาท 4 ผลวิจัยพบว่า ผู้บริหารควรน่าอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารเพื่อให้เกิดการ 

บริหารมีประสิทธิภาพสูงสุด และน่ามาซึ่งประโยซนสุฃฃองคนในขุมซน สถานศึกษาควรสงเสริมให้ 
บุคลากรมีสวนรวมในการการ ประยุกต้ใช้หลักอิทธิบาท 4 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ ควรเปีด้โอกาส 
ให้บุคลากรเสนอความต้องการ ป้ญหาและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์การบริหารงานของโรงเรียนกีฬา 
จังหวัดขอนแกน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไดรับขอมูลปรับปรุงแกไขในสวนที่เป็นป้ญหาให้มี 
ความซัดเจนมากย่ิงข้ึน

ผดุง วรรณทอง (2561, หน้า ก) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองค์กร 
เอกซนในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า

1)ด้านฉันทะมีความจำเป็นและสำคัญต่อการบริหารองค์กรเอกซนเพราะเป็นจุดเร่ิมต้น ท่ีจะทำ 
ให้บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าท่ีรับผิดขอบและปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ ของตนเองรัก
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และพอใจท่ีจะได้รับพัฒนาตนเอง เพ่ือนำความรู้มาใช้ในหน้าท่ีท่ีตนกำลังปฏิบัติอยู่ กระตือรือร้นพร้อมท่ีจะ 
ให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

2) ด้านวิริยะ มีความจำเป็นและสำคัญมากต่อการบริหารองค์กรเอกซน เนื่องจากหลักการนี้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงเป็นแบบอย่างและได้พระราชทานบทพระราชนิพนธ์ เร่ือง 
พระมหาชนกท่ีเน้นให้ประซาซนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความเพียรชอบ บุคลากรมีความต่ืนตัว 
พร้อมท่ีจะพัฒนาการทำงานอยู่ตลอดเวลา 'ฝืกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิด ความชำนาญในหน้าท่ีด้วย 
การเรียนรู้เพ่ิมเติม ด้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับงานท่ีตนเองปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ มีการจัด'ฝืกอบรมเพ่ือ 
การพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง

3) ด้านจิตตะ มีความจำเป็นและสำคัญต่อการบริหารองค์กรเอกซน เซ่นเดียวกันโดย ผู้บริหารให้ 
ความสำคัญกับการทำงานท่ีต้องอาศัยด้านจิตตะเป็นหลักท่ีจะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน 
การทำงานมีระบบท่ีตรวจสอบให้บุคลากรมีการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เม่ือเกิดปิญหาก็ หม่ัน 
ตรวจสอบหาข้อบกพร่องชองตนเองเพื่อพัฒนางานชองตนเอง'ฝืกฝนตนเองให้มีความรู้พร้อมที่ จะมา 
สนับสนุนการทำงานอย่างสม่ัาเสมอ โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆนำมาพัฒนาองค์กรทำงานท่ี 
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ

4) ด้านวิมังสา มีความจำเป็นและสำคัญต่อการบริหารองค์กรเอกซน เซ่นเดียวกัน เพราะ ผู้บริหาร 
ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานชองบุคลากร อย่างเหมาะสม มี 
การแกิใฃปิญหาการปฏิบัติงานชองบุคลากรให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไปใช้ความรู้ความสามารถชองตนเอง 
ไตร่ตรองการทำงานท่ีได้รับมอบหมายอยู่เสมอโดยใช้กำลังสติปิญญาแสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ 
ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป

สรุปได้ว่าหลักธรรมอิทธิบาท 4 น้ันมีความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด เพศใด อายุ 
เท่าใด การศึกษาเท่าใด สถานะใด ย่อมเป็นหลักธรรมนำมาซ่ึงความสำเร็จ ในหน้าท่ีการงานชองตน เพราะ 
ฉันทะ คือ ชอบใจเต็มใจในการกระทำสิ่งนั้น  ๆวิริยะ คือ ขยันไม่ย่อท้อในการทำสิ่งน้ัน  ๆทำสิ่งน้ันด้วย 
ความพยายาม อดทนไม่ห้อถอย อะไรเกิดก็แข็งใจทำ จิตตะ คือ ต้ังใจทำ มีใจจดจ่อ ทำส่ิงน้ันด้วยความผ้เกใฝ่ 
เอาใจใส่เสมอ มีใจจดจ่อเป็นสมาธิ วิมังสา คือ เช้าใจทำ มีความรู้ความสามารถในส่ิงท่ีทำ ทำด้วยความ 
พิจารณา หม่ันตรวจสอบ มีการวางแผน จัดผล ตลอดจนหาวิธีแกไชปรับปรุง
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้บริหารเทศบาล ในเขตอำเภอพระ 
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การวิจัยนี้มีแนวทางดำเนินการวิจัยที่ซัดเจน จึงสรุปกรอบ 
แนวคิดในการวิจัยตามตัวแปรที่วิจัย ดังนี้

ตัวแปรต้น
(Independent Variable)

เจ้าหน้าที่เทศบาล ในเขตอำเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สมาซิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองในเทศบาล 
ข้าราชของเทศบาล

ตัวแปรท่ีศึกษา 
(Dependent Variable)

สภาพปึญหาการปกครอง
การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
ผ ู้บร ิหารเทศบาล ในเขตอำเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 3 ด้าน
ได้แก่

ด้านไฟทางสาธารณะกับอิทธิบาท 4 
ด้านความสะอาดกับอิทธิบาท 4 
ด้านป็องกันสาธารณภัยกับอิทธิบาท 4

ภาพท่ี 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทท่ี 3  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ในการดําเนินวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหาร

เทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการนั้น โดยภาพรวมของการวิธีการดําเนินการ

วิจัย (Methodology) ที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิธีการดําเนินการวิจัย (Methodology) 

โดยเปนกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปดวย 

  1) การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 

  2) การสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) 

 การวิจัย เชิ ง เอกสาร (documentary research) สําหรับการวิธีการดํา เนินการวิจั ย

(methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยกระบวน

วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) นั้น โดยเบื้องตนผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตาม

ระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 

Research) ดวยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary 

Research) โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิเคราะห

การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ โดยเริ่มตนจากการศึกษาขอความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับนัยของแนวความคิดในทาง

ปรัชญาความหมาย ดังตอไปนี ้

  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการปกครอง 

  แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 

  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองคการ 

  แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 

  แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 

  สภาพปญหาการปกครองในเขตพื้นที่ท่ีวิจัย 

  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) สําหรับการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย 

(methodology) ดวยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) นั้น ในการกําหนดกระบวนวิธีการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดใหมี

กระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใชแบบสัมภาษณที่มีลักษณะเปนการสัมภาษณเจาะลึก 

(Indepth Interview) โดยมีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามที่สามารถนําไปใชในการสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบชี้นํา (Guided interview) กลาวคือ เปนการสัมภาษณแบบ
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ไมมีโครงสรางหรือเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด ซึ่งเปนกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ที่มี

ความยืดหยุนและเปดกวางหรือมีการนําคําสําคัญ (Keywords) มาใชประกอบในการชี้นําคําสัมภาษณ 

กลาวคือ มีการรางขอคําถามที่มีลักษณะปลายเปดที่มีคําสําคัญพรอมกับลักษณะของขอคําถามที่มี

ความยืดหยุนและพรอมที่จะมีการปรับเปลี่ยนถอยคําของขอคําถามใหมีความสอดคลองกับผูมีสวน

รวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณแตละคนในแตละสถานการณที่มีเหตุการณหรือมีสภาพแวดลอมที่

เ ปลี่ ย นแปลง ไป  เพื่ อ ให ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คัญตอบข อคํ า ถ ามจากกา รสั มภ าษณ เ จ า ะลึ ก  

(Indepth Interview) อันทําใหมาไดซึ่งขอมูลที่มีความหลากหลายในมิติตาง ๆ และขอเท็จจริงในทาง

ปฏิบัติ ที่มีท้ังมิติของความความลึกและมิติของความกวางในเรื่องเกี่ยวกับศึกษาวิเคราะหการปกครอง

ตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการที่ได

ดําเนินการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview)  

 

3.1 ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 
 

 สําหรับกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ครั้งนี้ ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจาก สมาชิกสภา

เทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองในเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึงนัยของแนวความคิดในทางปรัชญาตลอดจนแนวความคิดและ

ทรรศนะทางดานการศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขต

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

 

3.2 เทคนิควิธีการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ 
 

 ในการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ใน

เขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ การดําเนินกระบวนการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญดวย

วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random) อันเปนการเลือกผูใหขอมูลสําคัญที่ผูวิจัยได

ดําเนินการพิจารณาเลือกตัวอยางดวยตนเองเพื่อที่จะไดนําขอมูลที่ไดรับจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ดังกลาว มาดําเนินการประมวลผลขอมูลอันนําไปสูขอคนพบตอไป 

โดยในสวนของการกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ สําหรับกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ครั้งนี้ไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญสําหรับการสัมภาษณเจาะลึกจากผูบริหารเทศบาล

เทศบาลที่สะดวกใหขอมูลสําคัญโดยเลือกผูบริหารเทศบาลที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการตั้ง
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นโยบาย การบริหารงาน และการปฏิบัติหนาที่ใน 3 ดาน ไดแก 1) ไฟทางสาธารณะ 2) ความสะอาด 

3) ปองกันสาธารณภัย จาก สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองในเทศบาล ใน

เขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดังตอไปนี้ 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย จํานวน 4 คน 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองลัดหลวง จํานวน 4 คน 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองพระประแดง จํานวน 4 คน 

รวมกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ผูบริหารเทศบาลที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการตั้งนโยบาย การ

บริหารงาน และการปฏิบัติหนาที่ใน 3 ดาน ไดแก 1) ไฟทางสาธารณะ 2) ความสะอาด 3) ปองกันสา

ธารณ เทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด 12 คน 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการทําวิจัย 
 

 สํ าหรับ เครื่ องมือที่ มีความเหมาะสมในการนํ ามาใชสํ าหรับกระบวนวิ ธี การวิ จั ย 

(Methodology) ครั้งนี้ เนื่องจากการวิจัยไดกําหนดกระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใช

กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นั้น ประกอบไปดวย การวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแนวทางหนึ่ง โดย

การศึกษาและคนควาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา ตลอดจนผลงานวิจัยประเภทตาง ๆ รวมทั้ง 

ขอมูลจากการคนควาทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือขอมูลที่ไดมาจากเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต เพื่อ

นํามาใชในกระบวนการสรางพื้นฐานขององคความรูอยางบูรณาการในทางวิชาการเกี่ยวกับ

กระบวนการในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยเบื้องตนกอน อันเปนแนวทางประการ

สําคัญในการนําไปสูการสรางเครื่องมือที่สามารถนําไปใชในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลทาง

วิชาการที่มีประสิทธิภาพตอไปสวนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามกระบวนวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) อีกแนวทางหนึ่งนั้น ไดแก แบบสัมภาษณที่มีลักษณะเปนการ

สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) โดยมีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามที่สามารถ

นํ า ไป ใช ใ นกระบว นการสั มภ าษณ แบบกึ่ ง โ ค ร งส ร า ง  ห รื อ  ก า รสั มภ าษณ แบบชี้ นํ า   

(Guided Interview) อันเปนแบบสัมภาษณท่ีไมมีการกําหนดโครงสรางของขอคําถามที่มีความชัดเจน

ตายตัว โดยเปนแตเพียงการกําหนดแนวขอคําถามแบบเปดกวาง หรือเปนการใชแบบสัมภาษณ

ปลายเปด ซึ่งเปนกระบวนวิธีการวิจัยที่มีผลทําใหขอคําถามมีความยืดหยุนและเปดกวาง โดยเทคนิค

ของการสัมภาษณเจาะลึกนั้นเปนเทคนิคและกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมอยาง

ยิ่งในการนํามาที่ใชในการสัมภาษณสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่เปนผูที่มีความรูและความ
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ชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่กําลังดําเนินกระบวนวิธีการวิจัย โดยกระบวนวิธีการวิจัยใน

ลักษณะเชนวานี้จะเปดโอกาสใหผูที่มีความรูและความชํานาญหรือมีความผูเชี่ยวชาญสามารถแสดง

ความคิดเห็นหรือทรรศนะไดอยางหลากหลายในทุกแงมุม โดยคณะผูวิจัยหรือผูสัมภาษณสามารถที่จะ

ดําเนินการสัมภาษณ และสามารถที่จะสอบถาม ติดตามขอมูลขอเท็จจริงหรือรายละเอียดปลีกยอยที่

สําคัญและมีความนาสนใจในแตละประเด็นของคําตอบ จากผูมีสวนรวมในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณ 

อันทําใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความหลากหลายในมิติตาง ๆ และขอเท็จจริงในทางปฏิบัติที่มีความ

หลากหลายในมิติตาง ๆ ที่มีทั้งมิติของความลึกและมิติของความกวางในเรื่องที่ดําเนินกระบวนวิธีการ

วิจัยนั้น 

 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

 สําหรับกระบวนการในการสรางเครื่องมือที่ใชในกระบวนวิธีการวิจัยนั้น เนื่องจากระเบียบ

วิธีการวิจัย (Methodology) ครั้งนี้ ไดกําหนดใหใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก(Indepth Interview) 

โดยกระบวนวิธีการสัมภาษณแบบชี้นํา (Guided Interview) อันเปนกระบวนวิธีการสัมภาษณที่ไมมี

รูปแบบขอคําถามที่ตายตัว หรือกระบวนวิธีการสัมภาษณที่มีลักษณะที่ไมมีขอคําถามที่เปนมาตรฐาน 

(Unstructured or Unstandardized Interview) กลาวคือ เปนการกระบวนวิธีสัมภาษณที่ไมมีการ

กําหนดโครงสรางของขอคําถามที่นํามาใชในการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) อยาง

ชัดเจน เพียงแตมีการกําหนดลักษณะของขอคําถามที่มีลักษณะเปดกวางมีความยืดหยุน และมีการนํา

คําสําคัญ (Keywords) มาใชประกอบในการชี้นําในกระบวนการสัมภาษณ โดยที่ลักษณะของขอ

คําถามเชนวานี้ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนถอยคําหรือใหมีความสอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญในการ

วิจัยหรือผูใหสัมภาษณแตละคนตามสถานการณที่มีการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา

สวนการกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบการวิจัย (Research Design) หรือการสราง

เครื่องมือที่ใชในกระบวนการวิจัยนั้น ผูวิจัยไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนิน

กระบวนการวิจัย อันมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้ 

 3.4.1 การศึกษาวิจัยขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับศึกษาวิเคราะห

การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ 

 3.4.2 การดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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 3.4.3 การดําเนินการเพื่อกําหนดกระบวนการ ขั้นตอนและแนวทางในการสัมภาษณผูให

ขอมูลสําคัญในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณอันประกอบไปดวย ผูบริหารเทศบาลที่มีอํานาจหนาที่

เกี่ยวของกับการตั้งนโยบาย การบริหารงาน และการปฏิบัติหนาที่ใน 3 ดาน ไดแก 1) ไฟทาง

สาธารณะ 2) ความสะอาด 3) ปองกันสาธารณ เทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการทั้งหมด 12 คน 

 3.4.4 การออกแบบการวิจัย (Research Design) หรือ การสรางแบบสัมภาษณ สําหรับ

นําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก โดยการออกแบบหรือสรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง

หรือการสัมภาษณแบบชี้นํา ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนวิธีการสัมภาษณที่มีแบบหรือลักษณะที่ไมเปน

มาตรฐาน ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดใหนําแบบสัมภาษณดังกลาวมาดําเนินกระบวนการตรวจสอบความ

ถูกตองชัดเจนในเชิงเนื้อหาใหสอดคลองกับประเด็นปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัยโดย

ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการโดยเบื้องตนกอนเพื่อที่จะนําแนวความคิดหรือขอเสนอแนะอันเปน

ประโยชนที่ไดรับจากผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ สําหรับคําถามแบบมีโครงสรางซึ่งเปนแบบ

สัมภาษณเจาะลึก ผูวิจัยไดสงใหผูเชี่ยวชาญไดทําการตรวจแบบสัมภาษณเรียบรอยแลวจึงนําไปทําการ

สัมภาษณ จํานวน 5 คน ประกอบดวย  

  1. พระราชรัตนมงคล, ดร. 

  2. พระศรีวินยาภรณ, ดร. 

  3. พระมหาบุญไทย ปฺุมโน, ดร. 

  4. รศ.(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 

  5. ดร. ฐากูร หอมกลิ่น  

 เพื่อที่จะนําปญหาหรือขอบกพรองของแบบสัมภาษณไปดําเนินการปรับปรุงครั้งสุดทาย

กอนที่จะนําไปใชในการดําเนินกระบวนการสัมภาษณจริง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความถูกตอง

สมบูรณ อันมีผลตอการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณไปใชในกระบวนการประมวลผลขอมูลตอไป

โดยขอคําถามสําหรับนําไปใชในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) นั้นได

ดําเนินการออกแบบการวิจัย (Research Design) หรือ การสรางแบบสัมภาษณ สําหรับนําไปใชใน

กระบวนการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) โดยการออกแบบหรือสรางแบบสัมภาษณแบบ

กึ่งโครงสรางหรือเปนกระบวนวิธีการสัมภาษณที่มีรูปแบบหรือมีลักษณะที่ไมเปนมาตรฐาน 

(Unstructured or Unstandardized Interview) หรือการสัมภาษณแบบชี้นํา (Guided Interview) 

ในการกําหนดโครงสรางของขอคําถาม สําหรับนําไปใช ในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึก  

(Indepth Interview) นั้น ประกอบไปดวย ขอคําถามจํานวน 4 ตอน อนัไดแก 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

 ตอนท่ี 2 การปกครองทองถิ่นและการใหบริการประชาชนมีปญหาอยางไรบาง 
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 ตอนที่ 3 ทานนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 ประยุกตใชในการปกครองหรือการใหบริการประชน

อยางไร 

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะการปกครองตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาลควรเปน

อยางไร  

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

 สําหรับกระบวนการแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนด

กระบวนการแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลใน 3 ลักษณะ อันไดแก กระบวนการแนวทางในการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและ

ขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากสัมภาษณเจาะลึก โดยกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว เปนกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันมีสาระสําคัญโดยสรุป

ดังตอไปนี ้

 3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการและ

ขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สําหรับกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชา

และขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ทางสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแหลงขอมูลจากสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะแหลงขอมูลทางเว็บไซตที่ปรากฏบนอินเตอรเน็ต เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในระดับทุติยภูมิ 

(Secondary data) ประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ รายงานการศึกษาวิจัย

และผลงานวิจัยประเภทตาง ๆ เปนตน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบหรือสรางแบบ

สัมภาษณเจาะลึกรวมทั้งเพื่อนํามาใชเปนสวนประกอบในกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล

ในการวิจัยในสวนตอไปนี้ 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก 

 สําหรับแนวทางประการสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก  

(Indepth Interview) นั้นทางผูวิจัยไดกําหนดแนวทางประการสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

การขอความรวมมือจากองคกรหรือบุคคลที่เปนตัวแทนของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อขอ

สัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการ โดยผูวิจัยไดพิจารณาจากผูบริหารเทศบาลที่มีอํานาจ

หนาที่เกี่ยวของกับประเด็นในการทําวิจัย อยางไรก็ตามในกระบวนการสัมภาษณเจาะลึกนั้น ทาง

ผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการบันทึกขอมูล โดยวิธีการจดบันทึกขอมูลและการบันทึกเสียงของผูใหขอมูล



80 

สําคัญในการวิจัยหรือผูใหสัมภาษณ โดยการขออนุญาตจากผูใหขอมูลสําคัญหรือผูใหสัมภาษณกอน

ทําการบันทึกเสียงหากไดรับอนุญาต เพื่อนํามาใชในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความ

ถูกตองยอนกลับในภายหลังได 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 

 สํ า ห รั บ ก ร ะบว นกา ร ในกา ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า กก า รสั มภ า ษณ เ จ า ะ ลึ ก  

(Indepth Interview) นั้นผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) นั้น

มาใชในกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยดําเนินการรวมกับกระบวนการรวบรวม

ขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร(Documentary Research) โดยกระบวนการและ

วิธีการวิเคราะห อันจะไดดําเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อันไดแก การวิเคราะห

ขอมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major Pattern) ที่พบใน

ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณทั้งหมด จากนั้นจึงนําประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณา

แบงแยกออกเปนประเด็นยอย (Sub-Themes) และหัวขอยอย (Categories) อันเปนกระบวนการ

วิเคราะห โดยการเริ่มตนจากการวิเคราะหภาพรวมไปสูการวิเคราะหประเด็นยอยของกระบวนการ

วิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ในระหวางการดําเนินกระบวนการสัมภาษณ

เจาะลึกนั้นทางผูวิจัยไดดําเนินกระบวนการสะทอน (Reflecting) ควบคูไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การดําเนินการกระบวนสะทอน (Reflecting) ในแตละชวงหรือในแตละขั้นตอนควบคูไปกับการ

ดําเนินกระบวนการวิจัย เพื่อเสริมสรางใหกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การใชกระบวนการในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) ที่

นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้มีความแมนยําและแมนตรง (Rigor) เพื่อใหกระบวนการวิจัยครั้งนี้ มีความ

เขมขน (Intensive Process) มากยิ่งขึ้น รวมทั้งผูวิจัยจะไดดําเนินกระบวนการในการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) โดยการพรรณนาขอมูลตามปรากฏการณรวม

ดวยเพื่อแสวงหาหรือใหไดมาซึ่งขอคนพบจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันเปนแนวทาง

ประการสําคัญที่สามารถนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะในการศึกษาวิเคราะหปกครองตามหลักอิทธิ

บาท 4 ของผูบริหารเทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตอไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลเรื่อง “การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขต

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” เปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังตอไปนี ้

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการปกครองของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. เพื่อวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 3. เพื่อเสนอแนะการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาการปกครองของผูบริหารเทศบาล ในเขต

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 ดานไฟทางสาธารณะ ในการดําเนินชีวิตประจําไฟทางสาธารณะเปนสิ่งจําเปนอยางมาก ไฟ

ทางสาธารณะเปนอุปกรณสองสวางตามถนน ตรอก ซอย ตาง ๆ และตามพื้นที่สาธารณะ ผูใชถนน

และทางเดินเทาในการสัญจรไปมา หากไฟทางสาธารณะสองสวางไมมีหรือมีแสงสวางไมเพียงพอ ทํา

ใหผูใชถนนใชถนนและประชาชาชนที่อาศัยอยูบริเวณนั้นเดินทางลําบากเสียงตออันตรายทําใหเกิด

อุบัติเหตุ และการกออาชญากรรมตาง ๆ ปญหาดานไฟทางสาธารณะถือเปนปญหาสําคัญของทุก

ทองถิ่นที่ประสบเจอ สอดคลองกับ เทศบาลตําบลเขาฉกรรจ ไดกลาวถึง ปญหาการติดตั้งไฟฟา

สาธารณะใหแสงสวางยังไมทั่วถึง ตามถนนสายรองตามซอยตาง ๆ ยังมีไมเพียงพอและไฟฟา

สาธารณะบางจุดดวงโคมยังไมไดมาตรฐาน ทําใหแสงสวางในเวลากลางคืนมีไมเพียงพอ จําเปนตอง

ปรับปรุงทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนและใหความสะดวกแกผู

สัญจรไปมาชวงเวลากลางคืน สอดคลองกับ เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย ไดกลาวถึงสภาพปญหา

ดานไฟทางสาธารณะการติดตั้งไฟฟาทางสาธารณะ มีแสงสวางไมเพียงพอ และขอบเขตยังไมทั่วถึง

ตามความตองการของประชาชนทําใหเดินทางลําบากและอาจเปนจุดเสี่ยงที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุและ

การกออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ ไฟทางสาธารณะบางพื้นที่มีอายุการใชงานมานาน เกาชํารุด

เสียหาย บางครั้งใชงานได บางครั้งใชงานไมได ติด ๆ ดับ ๆ ทําใหผูคนที่สัญจรเดินทางเกิดความเสี่ยง

อันตรายจากอุบัติเหตุตามพื้นทางเทา บางจุดติดตั้งไฟทางสาธารณะดวยอุปกรณที่ไมไดมาตรฐาน แสง
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สองไมเพียงพอ สอดคลองกับ เทศบาลลัดหลวง ไดกลาวถึงปญหาดานไฟทางสาธารณะการติดตั้ง

ไฟฟาทางสาธารณะ มีแสงสวางนอย ไฟฟาไมทั่วถึงตามความตองการของประชาชน เปนอีกจุดเสี่ยง

หนึ่งที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุจากรถราที่ขับมาอยางรวดเร็วเนื่องจากไมเห็นผูคน ไฟทางสาธารณะมีการ

ใชงานมานาน ชํารุด ไฟตามทางเสียหรือหมดอายุไมไดรับการซอมแซม ทําใหประชาชนมีความเสียง

อันตรายจากอุบัติเหตุและอาชญากรรม ปญหาดังกลาวพบไดตามถนนสายรองตามซอยตาง ๆ เชน 

บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 62/2 หมูบานพัชราภรณ ตําบลบางพึ่ง บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยก 14 แยก

เขาหมูบานสุขสบายตําบลบางครุ บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 74 แยกซอยอุนใจ ตําบลบางจาก บริเวณซอย

สุขสวัสดิ์ 66 ชวงปลายซอย หนาตลาดน้ําลัดหลวงตําบลบางครุ สอดคลองกับ เทศบาลเมืองพระแดง 

ไดกลาวถึงปญหาดานไฟฟาทางสาธารณะการติดตั้งไฟฟาทางสาธารณะ มีแสงสวางไมเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน ไฟทางสาธารณะบางจุดชํารุดเสียหาย มีสายไฟหลนลงมาที่พื้น หากมี

กระแสไฟฟาลัดวงจรอาจทําใหประชาชนที่สัญจรไปมาเกิดอันตรายจากไฟฟาดูดถึงชีวิต ปญหา

ดังกลาวพบไดตามถนนสายรองตามซอยตาง ๆ เชน บริเวณใตสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม บริเวณ

ซอยลัดตะนง ตําบลทรงคนอง บริเวรจุดรับแจงเหตุ ที่ทําการตํารวจชุมชน เพชรหึงษ สถานีตํารวจภูธร

พระประแดง บริเวณชุมชนวัดโมกข วัดแค สอดคลองกับ เทศบาลนครเชียงใหม กลาววา สภาพ

ปญหาในพื้นความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหมมีแสงสวางไมเพียงพอ รวมถึงปญหาไฟทาง

สาธารณะชํารุดเสียหาย เทศบาลนครเชียงใหมมหีนาที่ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาทาง สะพาน 

งานสถานที่ และไฟฟาสาธารณะ การดูแล สภาพเรียบรอยซองสาธารณูปโภคดานการซอมแซม

โครงสรางพื้นฐาน การจัดใหมี/ดูแล บํารุงรักษาไฟฟา สาธารณะ ไฟจราจร เปนการจัดบริการ

สาธารณะอีกประเภทหนึ่งซองเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อปองกัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ใหแกประซาซน และนักทองเที่ยวในเซตพื้นที่รับผิดชอบ สอดคลองกับ เทศบาลตําบลโนนแดง กลาว

วา ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ ชํารุดและดับบอย ไฟฟาสาธารณะที่มีอยูไมเพียงพอกับความ

ตองการ เนื่องจากพื้นที่กวางขวาง ชุมชนอยูหางไกลกัน บางจุดดับบอยและชํารุด เนื่องจากในเขต

เทศบาลมีถนนอยูหลายสาย คิดเปนระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และชุมชนอยูหางไกลกัน ปญหา

การขาดแคลนไฟฟาสาธารณะจึงมีอยูทุกหมูบาน และเทศบาลไมมีชางไฟฟาและเครื่องมือเครื่องใชที่

จะดําเนินการซอมแซมดวยตนเองได และตองเสียคาบํารุงรักษาซอมแซมอยูเสมอทําใหสิ้นเปลือง

งบประมาณจํานวนมาก สอดคลองกับ สํานักงานเขตมีนบุรี กลาววา พื้นที่เขตมีนบุรี ประกอบดวย ที่

พักอาศยั และเกษตรกรรม ประชาชนมีอาชีพรับจางทั่วไป คาขาย รับราชการ และเกษตรกร ปจจุบัน 

ถนน ตรอก ซอย สาธารณะ ยังขาดไฟฟาสองสวาง ทําใหการเดินทาสัญจรในเวลากลางคืนเปนไปดวย

ความลําบาก บางครั้งเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสิน ดังนั้นเพื่อสรางความปลอดภัยโนชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ สํานักงานเขตมีนบุรีจึงจําเปนตองติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพิ่มเติม และ

ซอมแซมไฟฟาดับชํารุด สอดคลองกับ โรงไฟฟาวังนอย กลาววา ปจจุบันถนนบริเวณหนาวัดไพรฑูริย
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ถนิมาราม ตําบลวังจุฬา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะเปนทางแยก และเปน

ถนนที่คนในชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟาฯ ใชในการสัญจรไปมา รวมไปถึงเปนที่ตั้งของรานคาตาง ๆ มีแสง

สวางไมเพียงพอในตอนกลางคืน ซึ่งสรางความไมสะดวกตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคนใน

ชุมชน นายพินิจ นิลกัณหะ ผูชวยผูอํานวยการโรงไฟฟาวังนอย ไดเล็งเห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ

คนในชุมชน และความยากลําบากในการดําเนินชีวิตที่ไมไดรับแสงสวางอยางเพียงพอ สอดคลองกับ

อบต.วังศาล กลาววา องคการบริหารสวนตําบลวังศาล อําเภอวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ มีหนาที่ตอง

ดูแลและใหบริการสาธารณูปโภคแกประชาชนใหไดอยางทั่วถึง บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชน 

รวมทั้งการใหความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จึงตองมีไฟฟาแสงสวางบริการแกประชาชน หาก

เกิดปญหาไฟฟาสาธารณะดับ ไฟฟาสองสวางไมเพียงพอ รวมทั้งไมมีการติดตั้งใหทั่วทุกตรอกซอย 

ผูใชถนนและทางเดินเทาในการสัญจรไปมาไดรับความเดือดรอน และเกิดความไมปลอดภัยในการใช

เสนทางทําใหเกิดอันตรายตอผูใชรถใชถนนในเวลากลางคืน จึงเปนหนาที่ของ กองชาง องคการ

บริหารสวนตําบลวังศาลในการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ซึ่งเจาหนาที่รับแจงเรื่องการซอมแซมแกไข

ไฟฟาสวาง  

 ดานความสะอาด สภาพปญหาดานความสะอาดหากพูดถึงปญหาดานนี้มักจะพูดถึงปญหา

ดานการบริหารจัดการขยะ การความทําความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะ ในปจจุบันอัตราการทิ้ง

ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมากและมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อง ๆ ปญหาดานการจัดการขยะจะพบปญหา

ตาง ๆ ที่คลาย ๆ กันคือ ประชาชนขาดจิตสํานักในการรักษาสิ่งแวดลอมและการขัดแยกขยะ ไมมีถัง

ในการทิ้งขยะเพียงพอ รวมถึงบุคคลการในการเก็บขยะ รถที่นําขยะไปทําลายและพื้นที่ในการทําลาย

ขยะรวมถึงวิธีการกําจัดขยะที่ถูกตอง การบริหารจัดการขยะตองตองใชงบประมาณจํานวนมากซึ่ง

งบประมาณไมเพียงพอ สอดคลองกับ เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย กลาววา ปญหาดานความสะอาด

ขยะมูลฝอยในพื้นที่โรงเรียนนักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณโรงเรียนยังขาดความรูและจิต

สํานักในการรักษาสิ่งแวดลอม พบขยะรอบบริเวณโรงเรียนทั้งขยะสดในโรงอาหาร เศษกระดาษ 

ถุงพลาสติก ไมมีการแยกประเภทขยะที่ชัดเจน จริงจัง เด็กนักเรียน ครู ภารโรง แมครัว ทิ้งขยะสด

และขยะที่นํากลับมาใชไดรวมกัน ขยะบางประเภทใชเวลาในการยอยสลายนาน บางประเภทสงกลิ่น

รบกวน มีแมลงตอม และสัตวเขาคุยถุงดําและถังที่วางไวในพื้นที่ สงผลตอสุขภาพเด็กและอาจ

ปนเปอนเขาสูอาหารที่วางขายรอบ ๆ ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลปูเจา ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอย 

ประชาชนยังไมแยกประเภทขยะ กระปองสารเคมีท่ีใชแลวรวมกับขยะสด เศษพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ และ

การไมทิ้งขยะลงถัง เชน แกวน้ําพลาสติก ถุงลูกชิ้นที่มีไมเสียบ อาจทําใหเกิดอันตรายได ประชาชนมี

การทิ้งขยะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเทศบาลขาดบุคคลกรในการเก็บขยะคนเก็บขยะไมเพียงในการเก็บ

ขยะตอวัน รถขนขยะไมเพียงพอตอการใชงานและมีการชํารุดเสียหาย พื้นที่ในการกําจัดของเทศบาล

มีไมเพียงพอตองเชาที่ของเอกชนซึ่งตองใชงบจํานวนมาก เทศบาลไมมีงบเพียงพอในการบริหาร
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จัดการดานขยะ สอดคลองกับ เทศบาลลัดหลวง กลาววา ปญหาดานความสะอาดขยะมูลฝอยใน

เทศบาลเมืองลัดหลวง พบวาบริเวณรอบที่ชุมชนมีขยะตามทองถนนเปนประเภทถุงน้ําดื่ม ถงุพลาสติก 

เศษไม ตามบานเรือนมีการเก็บกวาดขยะมากองไวตามมุมเสา ถังขยะลน ตนไมตามรั้วบานมีการตัดกิ่ง

กานมากองรวมกับขยะสดประเภทอาหาร มีมูลสุนัขตามทางเดิน เมื่อฝนตกน้ําทวม เกิดการอุดตันตาม

ทอ กลิ่นมูลสัตวกระจาย ทั้งยังพบวาประชาชนตามริมคลอง มีการทิ้งเศษขยะลงในลําคลอง ซากสัตว 

หลอดพลาสติก สารเคมี คราบน้ํามัน เปนผลใหสภาพแวดลอมในพื้นที่ริมคลองไมนามอง น้ําเสีย มี

กลิ่นเหม็น สัตวน้ําตาย บางจุดของคูคลองมีผักตบชวาหนาแนนยากตอการกําจัดอยางรวดเร็ว ยังไมมี

การฟนฟูอยางจริงจังเนื่องจากขาดงบประมาณและเปนพื้นที่กวาง แมจะมีหนวยงานเทศบาลในการ

ทําน้ําหมักจุลินทรียชีวภาพ (E.M.) แตยังไมมีการนําไปใชอยางกวางขวางและตอเนื่องประชาชนยัง

ขาดความรู ความเอาใจใสตอสิ่งแวดลอม ในสวนโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการกําจัดขยะ

อุตสาหกรรมตามระบบเปนสวนมาก แตในบางแหงยังมีขยะจําพวกสารเคมีออกมานอกพื้นที่ รวมทั้ง

การเผาศพตามวัดดวยเชนกันเทศบาลเมืองลัดหลวง ยังพบปญหาผูคาขายตามทางเทา ทิ้งสิ่งปฏิกูลลง

ทอน้ํา กีดขวางทางสัญจรของประชาชน ปงยางอาหารไมมีตัวดูดควัน ขยะมีกลิ่นเหม็นรบกวน บาง

รานคาในหองแถวสงเสียงเพลงดังรบกวนยานชุมชน ทําความเดือดรอนตอประชาชนใกลเคียง 

สอดคลองกับ เทศบาลเมืองพระแดง กลาววา ปญหาดานความสะอาดปญหาดานการจัดการความ

สะอาด ในพื้นท่ีเขตโรงเรียน บริเวณที่พักขยะกองสุมทับถมกันและอยูใกลหองเรียน สงกลิ่นเหม็น ไมมี

การคัดแยกเศษพลาสติก ใบไม แกวเทียนไขไมมีการนําไปรีไซเคิลใชในการขัดพื้น ครูขาดการทําแบบ

แผนการจัดการขยะชนิดตาง ๆ ทําใหนักเรียนขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกสาธารณะ ในเขต

ชุมชนตามซอยจะพบถังขยะตามโคนเสาไฟฟาที่ลนออกมา ประชาชนไมทิ้งขยะในถังแตวางไวรอบ ๆ 

ถังเมื่อเปดดูพบวาถังขยะไมเต็มแตฝาถังเปดยากและสกปรก เปนปญหาการขาดการสื่อสารระหวาง

ผูเกี่ยวของ หนวยงานยังขาดการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ทําใหเกิดปญหาพอกพูน จน

เปนการขาดจิตสํานึกดูแลสิ่งของอุปโภคสาธารณะที่ใชรวมกัน ในสวนของโรงงานอุตสาหกรรม พบ

การจัดการปญหาขยะในระดับพื้นฐาน คือมีการแยกประเภทขยะสารเคมีและขยะทั่วไป แตในสวน

ขยะทั่วไป มีการปะปนของเศษพลาสติกขนาดเล็กจํานวนมากรวมอยูกับเศษอาหาร บริเวณรอบ

โรงงาน มีขวดน้ํา ดื่ม เหลา กระปองเบียรถูกทิ้งในพงหญาจํานวนมาก มาจากพนักงานขาดจิตสํานึก

ดูแลสิ่งแวดลอม ละเลยหนาที่ ทําผิดกฎของโรงงานที่หามดื่มแอลกอฮอล สงผลใหศักยภาพการทํางาน

ลดลง ปญหาความสะอาดในตลาดสดพบวาเปนพื้นที่อับมีชื้นทําใหเปนที่สะสมของเชื่อโรค สอดคลอง

กับ สุนันทา เพิ่มสกุล กลาววา ปญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่พบ ไดแก การ

ทิ้งขยะไมเปนที่ซึ่งเกิด จากคนนอกพื้นที่ขาดจิตสํานึก ประชาชนบางสวนทิ้งขยะทุกอยางลงในถังขยะ

เดียวกันโดยไมมีการคัด แยก นอกจากนี้ยังพบวา พนักงานมีไมเพียงพอ และรถขนขยะมีขนาดใหญทํา

ใหเชาไปในซอยเล็กไม สะดวก สอดคลองกับ กัณฑรัต นวลมา กลาววา ปญหาของระบบการบริหาร
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จัดการขยะของเทศบาลตําบลโนนคอม เทศบาลดําเนินการ เนื่องจากเทศบาลไมมีความพรอมในการ

บริหารจัดการขยะเองจึงใชวิธีการโดยการจางเหมาใหบุคคลภายนอกดําเนินการจัดเก็บขยะ และผูจาง

เหมาไดนําขยะไปทิ้งบริเวณที่สาธารณะประโยชน เปนจัดการขยะมูลฝอยที่ยังไมถูกหลักสุขาภิบาล 

และมีประชาชนบางหลังคาเรือนไมใชบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากเทศบาล โดยนําขยะไปกําจัดเอง

โดย นําไปทิ้งในบริเวณที่สาธารณะและนําขยะไปเผาทําลายเอง เนื่องจากไมตองการเสียคาใชจายใน

การรับบริการจัดเก็บขยะ สวนวิธีการกําจัดขยะในบริเวณบอกําจัดขยะขาดการบริหารจัดการที่ดีทําให

เกิดปญหาขยะตกดาง และไมมีการดูแลฝงกลบใหถูกหลักสุขาภิบาล มีถังขยะไมเพียงพอสําหรับให

ประชาชนคัดแยกขยะเนื่องจากมีถังใบเดียว ประชาชนสวนใหญตองการใหเทศบาลเพิ่มถังที่สามารถ

คัดแยกขยะเปยกกับขยะแหงได และมีถังขยะที่ชํารุดเสียหายจํานวนมากซึ่งเกิดจากการเก็บขนขยะ

เนื่องจากพนักงานเก็บขนขยะโยนถังขยะท่ีเปนพลาสติก การขนสงขยะมูลฝอย และขยะตกคาง มขียะ

ตกเรี่ยราดบนถนนที่เก็บขนไปกําจัดเนื่องจากรถที่ใชเก็บขนขยะเปนรถบรรทุกที่ คัดแปลงมาสําหรับ

เก็บขนขยะ และทศบาลยังไมมีการรณรงค สงเสริมสรางจิตสํานึกอยางจริงจัง สอดคลองกับ เทศบาล

นครปากเกร็ด กลาววา เทศบาลนครปากเกร็ดมีปญหาขยะตกคาง บริเวณซอยยอยในชุมชนและที่

สาธารณะซึ่งปจจุบันมีจํานวนมาก เนื่องจากเทศบาลฯ ประสบปญหาพนักงานเก็บขยะและรถขยะไม

เพียงพอ รวมทั้ง ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ MGR Online กลาววา เทศบาล

เมืองศรีราชาพบปญหาขยะลนเมือง จนไดรับการรองเรียนจากชาวบานในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา 

วาไดรับความเดือดรอนจากกลิ่นเหม็น และขยะลนถังทั่วเมืองศรีราชา เกรงวาจะทําใหภาพลักษณ 

และทัศนียภาพของเมืองศรีราชา ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยว และเปนเมืองที่พักอาศัยของชาวไทย และชาว

ญี่ปุนที่มาทํางานในภาคตะวันออกเปนจํานวนมากเสียไป ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใหเหตุผลวาในชวงที่ผานมา เปนวันหยุดยาวพนักงานหยุด

ติดตอกันหลายวัน รวมทั้งนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว และพักผอนจํานวนมาก ทําใหจํานวนขยะ

เพิ่มขึ้นตามมาดวย ประกอบกับฝนที่ตกลงมาอยางหนักติดตอหลายวัน ทําใหน้ําฝนไหลเขาไปในถัง

ขยะลนออกมาสงกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบานนางปานจิตต อธิบายวา ขณะนี้ขยะในเมืองศรีราชามี

ประมาณ 40 ตันตอวัน ทางเทศบาลเมืองศรีราชา เหลือรถที่ใชไดอยูเพียงคันเดียว สวนที่เหลืออยูใน

ระหวางการซอมบํารุง ซึ่งขณะนี้ทางคณะผูบริหารเทศบาลเมืองศรีราชา ไดวางแผนการแกปญหาใน

ระยะยาวดวยการจัดซื้อรถขยะเพิ่มขึ้นอีก 2 คัน โดยอยูระหวางการจัดซื้อ และสงมอบ ซึ่งถือวาเปน

เรื่องเรงดวน จึงเรงการสงมอบรถขยะใหเร็วขึ้นกวาเดิม รวมทั้งยังประกาศรับสมัครเจาหนาที่เก็บขยะ

เพิม่แลว แตยังไมมีคนมาสมัคร  

 ดานปองกันสาธารณภัย สาธารณภัย หมายถึง ภัยหรืออันตราย ที่ทําใหเกิดความสูญเสียทั้ง

ชีวิต ทรัพยสินและสิ่งอื่น ๆ อยางรุนแรง ภัยดังกลาวนั้นเกิดขึ้นกับคนหมูมาก สามารถเกิดขึ้นไดทุก

เวลาหรือทุกสถานที่อยางกะทันหันหรือคอย ๆ เกิดขึ้น สงผลอันตรายตอชีวิตและรางกายของ
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ประชาชน และเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือรัฐ การทํางานดานปองกันสาธารณ

ภัยตองอาศัยการเสียสละ และความอดทนสูง เพราะตองเสียงตออันตรายและตองคอยเฝาระวังภัยที่

เกิดตลอดเวลา ปญหาสาธารณภัยจําแนกไดดังนี้ อุทกภัย เปนภัยอันเกิดจากภาวะน้ําทวมจากพายุ 

ฝนตกหนัก พายุหมุน การทําลายปา การทรุดตัวของดิน ลักษณะอาจเปนน้ําทวมเฉียบพลันหรือแบบ

คอยเปนคอยไป วาตภัย คือภัยที่เกิดจากแรงลมและพายุ พายุฟาคะนอง อัคคีภัย คือภัยที่เกิดจาก

เพลิงไหม เปนภัยที่กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพยสิน มีแนวโนมในการเกิดขึ้นบอยและ

สรางความสูญเสียมากขึ้น ภัยอากาศหนาวผิดปกติ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย ซึ่งมีภูมิประเทศเปนที่ราบสูง ประกอบกับไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม ที่พัดพาความหนาว

เย็นจากจีน เขาสูพื้นที่ดังกลาว ทําใหประชาชนที่อยูบริเวณหุบเขา และเชิงเขาไดรับความหนาวเย็น 

ซึ่งพบวาในบางปของฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ํามาก ภัยแลง เปนภัยที่ทําใหเกิดความอดอยาก ขาด

แคลน เนื่องจากการขาดน้ํา ในประเทศไทยมักเกิดจากขาดฝน ความแหงแลงของพื้นที่กอใหเกิด

ผลเสียในการผลิตผลทางการเกษตร แผนดินถลม การระบาดของ ภัยจากฝูงสัตวและแมลง เนื่องจาก

งานดานสาธารณภัยมีขอบเขตที่กวางผูวิจัยจึงเลือกวิเคราะหในสภาพปญหาที่มีความสอดคลองกับ

สภาพพื้นที่ดังนี้ เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย กลาววาเนื่องจากเทศบาลผูเจาสมิงพรายอยูติดกับ

แมน้ําเจาพระยามักเกิดปญหาน้ํากัดเซาะริมตลิ่งทําใหตลิ่งทรุดตัวหรือพื้นที่ริมฝงทะลม และน้ํามักจะ

ทวมในชวงน้ําขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงต่ํากวาระดับน้ํา และชวงเวลาฝนตกหนัก ในชวงฤดูฝน

ปญหาการน้ําทวมขังทําใหเกิดการระบาดของยุงลายอันเปนบอเกิดของโรคไขเลือดออก ในปที่ผาน

พบวาโรงพยาบาลในพื้นที่เทศบาลลัดหลวงรับคนไขมีอาการไขสูง ไขหวัด เมื่อตรวจโรคพบวาเด็กใน

ชุมชนติดเชื้อไขเลือดออก ประชาชนยังละเลยปญหา ขาดการปองกันภัยใกลตัว การกําจัดแหลงเพาะ

พันธยุงลายดวยตนเอง และวิธีสังเกตการติดเชื้อของบุตรหลาน ในสวนเจาหนาที่ที่ทํางานดานนี้ ยังไม

มีการประชาสัมพันธใหขอมูลความรูที่เพียงพอ การดําเนินการฉีดพนยาฆาแมลงยังขาดความตอเนื่อง 

ภัยพิบัติทางดานอุทกภัยเปนภัยที่ตองมีการกระทําอยางตอเนื่อง ทั้งยามปกติและไมปกติ เพราะพื้นที่

ในเขตเทศบาลเปรียบเปนเมืองหนาดานออกไปสูทะเล จึงตองมีความพรอมรับมือกับอุทกภัยที่เกิดจาก

คลื่นลมทะเลหรือชวงมรสุม โดยตองมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องกับประชาชนใหมีความ

เตรียมพรอมรับมือ สอดคลองกับ เทศบาลลัดหลวง กลาววา เทศบาลลัดหลวงมีคลองอยูติดกับแมน้ํา

และมีสภาพพื้นที่ติดกับแมน้ําเจาพระยามักเกิดปญหาน้ํากัดเซาะริมตลิ่งทําใหตลิ่งทรุดตัวหรือพื้นที่ริม

ฝงทะลม และน้ํามักจะทวมในชวงน้ําขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงต่ํากวาระดับน้ํา และชวงเวลาฝน

ตกหนัก ปญหาการระบาดของยุงลายอันเปนบอเกิดของโรคไขเลือดออก ประชาชนยังขาดการปองกัน 

การกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลาย และวิธีสังเกตการติดเชื้อของบุตรหลาน พบปญหาการระบาดของ

ยุงลายอันเปนบอเกิดของโรคไขเลือดออก ในปที่ผานพบวาโรงพยาบาลในพื้นที่เทศบาลลัดหลวงรับ

คนไขมีอาการไขสูง ไขหวัด เมื่อตรวจโรคพบวาเด็กในชุมชนติดเชื้อไขเลือดออก  ประชาชนยังละเลย



87 

ปญหา ขาดการปองกันภัยใกลตัว การกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลายดวยตนเอง และวิธีสังเกตการติด

เชื้อของบุตรหลาน ในสวนเจาหนาที่ที่ทํางานดานนี้ ยังไมมีการประชาสัมพันธใหขอมูลความรูที่

เพียงพอ การดําเนินการฉีดพนยาฆาแมลงยังขาดความตอเนื่อง ปญหาอุทกภัย เปนปญหาที่ตองมีการ

เตรียมความพรอมรับมือตลอดเวลาเนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลติดปากแมน้ํา ปญหาฝนตกหนัก ฝนตก

สะสม ลวนเปนปจจัยใหเกิดภัยน้ําทวมในพื้นที่ทั้งสิ้น การประชาสัมพันธวิธีรับมือตองทําทั้งใน

หนวยงานและประชาชนตลอดเวลา สอดคลองกับ เทศบาลเมืองพระแดง กลาววาเทศบาล มีพืนที่

รับผิดชอบอยูติดกับแมน้ําเจาพระยามักเกิดปญหาน้ํากัดเซาะริมตลิ่งทําใหตลิ่งทรุดตัวหรือพื้นที่ริมฝง

ทะลม และน้ํามักจะทวมในชวงน้ําขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงต่ํากวาระดับน้ํา และชวงเวลาฝนตก

หนัก ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองพระประแดงพบความเสี่ยงทางดานอัคคีภัย ผูประกอบการตึกสูงยังไมมี

การอบรมการหนีไฟอยางถูกตอง ไมมีบันไดหนีไฟ ถังดับเพลิงที่เพียงพอ ขาดการตรวจสอบสภาพและ

ยังขาดความรูในการใชงาน  ปญหาดานสาธารณภัยที่พบในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระประแดงพบ

ความเสี่ยงทางดานอัคคีภัยในตึกสูง ผูประกอบการตึกสูงยังไมมีการอบรมการหนีไฟอยางถูกตอง ไมมี

บันไดหนีไฟ ถังดับเพลิงไมเพียงพอ ขาดการตรวจสอบสภาพและยังขาดความรูในการใชงาน ในอาคาร

สูงเชนตึกแถวยานชุมชนมีความแออัด หลายหองติดเหล็กดัด โดยในเดือน ม.ค. – มี.ค. พบเหตุไฟไหม

ติดตอกันหลายพื้นที่ สวนใหญเกิดจากการจุดพลุ จุดธูปเทียน เผากระดาษเงินทองในชวงเทศกาลป

ใหมและตรุษจีน และเหตุไฟฟาลัดวงจร ประชาชนขาดความระมัดระวังรอบคอบในการปองกันปญหา 

ดานภัยธรรมชาติ อุทกภัย เปนภัยที่ตองเตรียมความพรอมรับมือในทุกดานตลอดเวลาเนื่องจาก

ภูมิศาสตรของพื้นที่อยูใกลแมน้ํา ทะเล การประชาสัมพันธแจงขาวสารเพื่อใหประชาชนมีความ

ระมัดระวัง การเตรียมขนยายขาวของสิ่งของ การอพยพออกนอกพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงปญหาและติดตาม

ขาวสารจากกรมอุตุและเทศบาลอยางใกลชิด สอดคลองกับ ปญหาและสาเหตุทั่วไปของการเกิดน้ํา

ทวม กลาววา เมื่อพิจารณาในเรื่องการเกิดน้ําทวมอาจพิจารณาปจจัย 2 ประเด็น คือ พิจารณาปญหา

หรือสิ่งที่เปนตนเหตุทําใหเกิดน้ําทวม และพิจารณาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวมพิจารณา

ปญหาหรือสิ่งที่เปนตนเหตุทําใหเกิดน้ําทวม แบงได 3 กรณี คือ จากน้ําฟา น้ําจากแหลงเก็บกักน้ํา 

และน้ําทะเลหนุน สวนการพิจารณาถึงปจจัยที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดน้ําทวม เชน การสรางถนน การ

วางผังเมืองไมเหมาะสม สรางเปนแหลงชุมชน แหลงอุตสาหกรรม ฯลฯ ขวางทางน้ําไหลหรือพื้นที่

ระบายน้ําตามธรรมชาติ แลวไมสรางอาคารระบายน้ํา เชน ทอระบายน้ํา คูหรือคลองระบายน้ํา ที่

เหมาะสมเพียงพอกับการระบายน้ํา แผนดินทรุด หรือหนาดินถูกกัดเซาะชะลาง ทําใหพ้ืนที่ยิ่งต่ําลงไป

กวาเดิม ทําใหเกิดน้ําทวมขังมากและนานขึ้น เพราะการระบายน้ําออกไปจากพื้นที่ไมสะดวกเหมือน

แตกอน สอดคลองกับ กลุมนักศึกษาสาขาการพัฒนาสงเสริมและนิเทศศาสตร (2562, ออนไลน) 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดน้ําทวม สวนใหญขึ้นอยูกับสภาพทองที่และ ความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ 

แตในบางทองที่ การกระทําของมนุษยก็มี สวนสําคัญในการทําใหภาวการเกิดอุทกภัยและมีความ
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รุนแรงเพิ่มมากขึ้นดวย สาเหตุสําคัญทําใหเกิดน้ํ าทวมเนื่องจากฝนตกหนัก มีลักษณะและ

สวนประกอบของพื้นที่ลุมน้ําเปนรูปรางของพื้นที่ลุมน้ํา และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุมน้ํา รวมทั้ง

ชนิดของดินและพืชที่ขึ้นปกคลุมพื้นดินมีสภาพเสื่อมโทรม มีน้ําทะเลหนุน และการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับสภาวะแวดลอม การขยายตัวของเขตชุมชนและการทําลายระบบระบายน้ําที่มีอยูตาม

ธรรมชาติและแผนดินทรุด 

ผลวิเคราะหการแกไขสภาพปญหาการปกครองในแตละดาน 

 ดานไฟทางสาธารณะ ภาพรวมของสภาพปญหาดานไฟทางสาธารณะ พบปญหาเกี่ยวสภาพ

พื้นที่มีขนาดกวางใหญ มีงบประมาณการบริหารจัดการไมเพียง บุคคลการมีจํานวนไมเพียงพอตอการ

นําเนิน อุปกรณในการนําเนินการมีไมเพียงพอเกาหรือชํารุด สวนวิธีการแกไข คือ การเพิ่มงบหรือรอ

งบประมาณของปถัดไป การจัดเก็บภาษีเพ่ิม การประกาศรับสมัครบุคลากร 

 ดานความสะอาด ภามรวมของสภาพปญหาดานความสะอาด ประชาชนมีจํานวนมากทั้งเปน

ประชาชนในทองถิ่นและประชาชนแฝง ประชาชนขาดความรูในการคัดแยกขยะและการักษาสิ่งวัด

ลอม ประชาชนขาดจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม ถังขยะมีจํานวนไมเพียงพอ รถขนขยะไม

เพียงพอทั้งเกาและชํารุด บุคคลการในการทํางานดานความสะอาดไมเพียงพอ มีงบประมาณไม

เพียงพอตอการบริหาร จากภาพรวมของสภาพปญหามีการแกไขคือ มีการรณรงคและจัดอรบรมให

ความรูแกนักเรียนและประชาชน จัดซื้อถังขยะและรถขนขยะเพิ่ม เปดรับสมัครบุคคลกรดานความ

สะอาด เพิ่มเงินอัตราการเก็บขยะ เก็บภาษีเพิ่ม รองบประมาณในปถัดไปหรือรองบอุดหนุนจาก

สวนกลาง  

 ดานการปองกันสาธารณภัย ในพื้นที่การทําวิจัยปญหาดานการปองกันสาธารณภัยภาพรวม

จะมีความสอดคลองและเหมือนกันคือ ปญหาน้ําทวม เพลิงไหม และโรคไขเลือดออก สภาพปญหาใน

ดานนี้ผูบริหารใหความสนใจเปนอยางมากเนื่องจาก ภัยสาธารณะเกิดขึ้นกับประชาชนในวงกวางและ

สรางความเสียใหกับประชาชนอยางรายแรง ถึงข้ันเสียทรัพยสิ้นและชีวิต ผูบริหารจึงใหความสําคัญใน

ดานนี้เปนอยางมาก ผูบริหารจะทุมงบประมาณในการจัดสรรเครื่องมือ ยานพาหนะ และบุคลากร

อยางเต็มที่ รวมถึงจะมีการปองกันเชิงรุก เชน การอบรมการดับเพลิง การอบรมกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

การลอกคูคลองน้ํา เปนตน ยกเวนปญหาที่แกยากเพราะตองใชงบประมาณสูงเชน สรางเขื่อน กําแพง

กันน้ํา เพราะโครงการเหลานี้ ติดปญหาในเรื่องของสิทธิที่ดินในการกอสรางและงบกอสรางสูง 
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4.2 ผลวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธบิาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 4.2.1 วิเคราะหแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการเมือง 

 การปกครองเปนแบบแผนเกี่ยวกับการอยูรวมกันโดยมีกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติและใช

ชีวิตรวมกัน โดยการใชอํานาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศ วางระเบียบ

กฎเกณฑสําหรับสังคม เพื่อสรางความเสมอภาค เปนธรรมแกสังคม การปกครองตองเกี่ยวของกับ

การเมืองเสมอ การเมืองคือสิ่งที่บอกถึงอํานาจในการปกครองตามหลักอํานาจอธิปไตย การวาง

หลักเกณฑการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐไดตั้งแต ขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหลาย ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล” แนนอนวาไมมีกฎหมายไมมีอํานาจ กฎหมายยอม

เปนตัวกําหนดวาใครเปนผูมีอํานาจในการปกครอง และการใชอํานาจตามกฎหมายคือการปกครอง 

มนุษยเมื่อมีการอาศัยอยูรวมกันแลวจะตองมีการปกครองเกิด จะตองมีตั้งกติกาการตกลงในการอยู

รวมกัน แบงสรรทรัพยกรใหทั่วถึงตามความตองการของสังคมเทาเทียมกัน มนุษยตกอยูในการ

ปกครองตั้งแตเกิดหรือกอนเกิดดวยซ้ําหากพิจารณาอยางลึก ๆ แลวเชน ประเทศจีนเคยมีกฎหมาย

ควบคุมการตั้งครรภ จะเห็นไดวาการปกครองมีผลบังขับกอนเราเกิดดวยซ้ํา การปกครองมี

ความสําคัญกับมนุษยเสมอ ๆ การเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพันกับอํานาจและการปกครอง ไมวา

สภาวการณใดหรือสถาบันใด หากมีการตอสูแขงขันกัน เพื่อแสวงหาอํานาจที่เหนือกวากันแลว ก็เปน

การเมืองทั้งสิ้น การปกครองเปนเรื่องที่มีความสําคัญทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

ทั้งนี้เพราะการปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนทุกคน ดังที่ อริสโตเติล กลาววามนุษยเปนสัตว

การเมือง อีกทั้งการเมืองยังเปนเรื่องเกี่ยวพันกับอํานาจและการแบงปนผลประโยชนตาง ๆ และการ

ใชอํานาจและเศรษฐกิจเปนเรื่องของการผลิต การจําหนายจายแจกทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหแก

สาธารณชนเพื่อความสมบูรณพูนสุขแกสวนรวมนักเศรษฐศาสตรยอมรับวา ความเจริญทาง ขึน้อยูกับ

สภาวะทางเศรษฐกิจมาก สอดคลองกับนักวิชาการหลายทานที่ใหความหมายการปกครอง อานุภาพ 

รักษสุวรรณ กลาววา “การปกครอง หมายถึง การทํางานของเจาหนาที่ของรัฐไดแก ขาราชการ 

พนักงานสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย ตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล” สอดคลองกับ 

สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแกว กลาววา “การปกครอง” คือการใชอํานาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหาร

และจัดการประเทศการปกครองมีหลายรูปแบบ อํานาจอธิปไตย ยอมมีความแตกตางกันไป ในแตละ

ระบอบการปกครอง สอดคลองกับ บูฆอรี ยีหมะ กลาววา “การปกครองเปนแบบแผนเกี่ยวกับการ

อยูรวมกันโดยมีกฎเกณฑและแนวทางปฏิบัติและใชชีวิตรวมกัน และเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่ง

อํานาจในการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน” สอดคลอง พรเศรษฐีวฒุ ปญญาอิสกุล 

กลาววา การปกครอง (Government) หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ
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สําหรับสังคม เพื่อสรางความเสมอภาค เปนธรรมแกสังคม เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข สอดคลองกับ 

th.wikipedia.org กลาววา การปกครอง คือการใชอํานาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและ

จัดการประเทศ สอดคลองกับ  

 การเมืองมีความสําคัญเพราะการปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพันกับอํานาจและการปกครอง 

ไมวาสภาวการณใดหรือสถาบันใด หากมีการตอสูแขงขันกัน เพื่อแสวงหาอํานาจที่เหนือกวากันแลว ก็

เปนการเมืองทั้งสิ้น การปกครองเปนเรื่องที่มีความสําคัญทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศ ทั้งนี้เพราะการปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนทุกคน ดังที่ อริสโตเติล กลาววามนุษยเปน

สัตวการเมือง อีกทั้งการเมืองยังเปนเรื่องเกี่ยวพันกับอํานาจและการแบงปนผลประโยชนตาง ๆ และ

การใชอํานาจและเศรษฐกิจเปนเรื่องของการผลิต การจําหนายจายแจกทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

ใหแกสาธารณชนเพื่อความสมบูรณพูนสุขแกสวนรวมนักเศรษฐศาสตรยอมรับวา ความเจริญทาง 

ขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจมาก สอดคลองกับ ประสาร ทองภักดี กลาววา การปกครองเปนเรื่องที่

มีความสําคัญทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะการปกครองเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับคนทุกคน ดังที่ อริสโตเติล กลาววามนุษยเปนสัตวการเมือง อีกทั้งการเมืองยังเปนเรื่อง

เกี่ยวพันกับอํานาจและการแบงปนผลประโยชนตาง ๆ สอดคลองกับ อุดม รัฐอมฤต กลาววา การ

ปกครองเปนแบบแผนของความสัมพันธระหวางมนุษยที่เกี่ยวของกับอํานาจการปกครอง และการใช

อํานาจและเศรษฐกิจเปนเรื่องของการผลิต การจําหนายจายแจกทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหแก

สาธารณชนเพื่อความสมบูรณพูนสุขแกสวนรวม การเมืองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับพันกับอํานาจและการ

ปกครอง ไมวาสภาวการณใดหรือสถาบันใด หากมีการตอสูแขงขันกัน เพื่อแสวงหาอํานาจที่เหนือกวา

กันแลว ก็เปนการเมืองทั้งสิ้น การปกครองเปนเรื่องที่มีความสําคัญทั้งตอบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม

ของประเทศ ทั้งนี้เพราะการปกครองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนทุกคน ดังที่ อริสโตเติล กลาววามนุษย

เปนสัตวการเมือง อีกทั้งการเมืองยังเปนเรื่องเกี่ยวพันกับอํานาจและการแบงปนผลประโยชนตาง ๆ 

และการใชอํานาจและเศรษฐกิจเปนเรื่องของการผลิต การจําหนายจายแจกทรัพยากรที่มีอยูอยาง

จํากัด ใหแกสาธารณชนเพื่อความสมบูรณพูนสุขแกสวนรวมนักเศรษฐศาสตรยอมรับวา ความเจริญ

ทาง ขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจมาก สอดคลองกับ โกวิท วงศสุรวัฒน กลาววา การปกครองสงผล

โดยตรงตอเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอระบอบการเมืองของแตละสังคมเปนอยาง เศรษฐกิจ

กับการปกครองเปนสิ่งที่เกี่ยวพันกันอยางแยกไมออกคือ ทั้งการปกครองและเศรษฐกิจตางก็มีอิทธิพล

ตอกัน สวนรูปแบบการปกครองขึ้นอยูกับวิวัฒนาการและสภาพของสังคมนัน้ ๆ โดยภาพกวาง ๆ  

 การปกครองสามารถแบง ๆ ได 2 ประเภทแบบกวาง ๆ คือ แบบประชาธิปไตย กับแบบไมใช

ประชาธิปไตย มีจุดที่สําคัญคือการใหเสรีภาพกับประชาชนสวนใหญในทุกดาน ๆ ถายิ่งใหอิสระแก

ประชาชนมากถือวามีเปนประชาธิปไตยสูง สวนอีกดานคือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทุก ๆ 

ประชาชนมีหนาที่ทําตามผูนําเทานั้น  
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ขอดีของประชาธิปไตย 

1. ชวยใหประชาชนมีสวนในการปกครองตนเองได 

2. ชวยใหรัฐบาลที่เปนตัวแทนของประชาชนสามารถสนองความตองการของประชาชนสวนรวม 

3. ชวยใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

4. ชวยใหบุคคลสามารถสํานึกในผลประโยชนอันชอบธรรมของตนเอง และสวนรวม 

5. ชวยใหบุคคลเปนผูที่ยึดในหลักการที่ถูกตอง มีระเบียบวินัย 

6. ชวยใหเกิดการเรียนรูในจริยธรรมและคุณธรรมที่จะใช 

7. ชีวิตรวมกันกับผูอื่นในสังคมเดียวกันดวยด ี

8. ชวยใหการปกครองมีเสถียรภาพม่ันคง เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก 

9. ชวยใหประเทศมีความเปนระเบียบเรียบรอยและสงบสุข 

10. ชวยพัฒนาประเทศใหเกิดความเจริญกาวหนา 

11. ประชาชนกินดีอยูดี1. เปดโอกาสใหประชาชนขางมากไดดําเนินการปกครองโดยประชาชน

ขางนอยมีสิทธิคัดคานการปกครองของฝายขางมาก 

ขอเสียของประชาธิปไตย 

1. แมวาหลักการดี แตการบรรลุเปาหมายคอนขางยากทฤษฏีกับปฏิบัติอาจไมสอดคลองกัน 

2. รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอาจจะออนแอและไมมีประสิทธิภาพ 

3. พรรคการเมืองที่มีอํานาจและอิทธิพลในการปกครองบางพรรคอาจจะผูกขาดอํานาจหรือทํา

ไปเพ่ือประโยชนตน 

4. อาจจะมีการปลุกระดมชี้นําประชาชนในทางท่ีมิชอบ 

5. เปนการปกครองที่ตองเสียคาใชจายมากเชน คาใชจาย ในการเลือกตั้งระดับตาง ๆ  

6. ผูแทนราษฎรอาจจะเห็นแกประโยชนของทองถิ่นของตนมากกวาของประเทศโดยสวนรวม 

7. อาจมีการใชเสียงขางมากกีดกันการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

8. อาจมีการใชกระบวนการทางประชาธิปไตยบางประการไปในทางที่มิชอบ 

9. อาจจะเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยแตภายนอก สวนภายในเปนการปกครองโดยคน

เพียงบางกลุมบางพวก 

10. ขาดความเขาใจในการใชสิทธิและหนาที ่

11. อํานาจและอิทธิพลของระบบราชการที่มีมากขึ้น อาจจะลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ขอดีของระบอบเผด็จการ ไดแก 

1. รัฐบาลสามารถตัดสินใจทําการอยางใดอยางหนึ่ งไดรวดเร็วกวารัฐบาลในระบอบ

ประชาธิปไตย เชน สามารถออกกฎหมายมาใชบังคับเพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งได 

โดยไมตองขอความเห็นชอบจากเสียงขางมากในรัฐสภา ทั้งนี้ก็เพราะผูนําหรือคณะรัฐมนตรี
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มักจะไดรับมอบอํานาจจากรัฐสภาไวลวงหนาใหออกกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับบางอยาง

ไดเอง 

2. แกปญหาบางอยางไดอยางมีประสิทธิผลกวาระบอบประชาธิปไตย เชน สั่งการปราบการ

จลาจล การกออาชญากรรม และการกอการรายตาง ๆ ไดอยางเฉียบขาดมากกวา โดยไม

จําตองเกรงวาจะเกินอํานาจที่กฎหมายใหไว เนื่องจากศาลในระบอบเผด็จการไมไดมีความ

เปนอิสระในการพิจารณาคดีเหมือนในระบอบประชาธิปไตย 

ขอเสียของระบอบเผด็จการ ไดแก 

1. เปนการปกครองโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุมเดียว ซึ่งยอมจะมีการผิดพลาดและใชอํานาจเพื่อ

ประโยชนสวนตนและพวกพองไดโดยไมมีใครรูหรือกลาคัดคาน 

2. มีการใชอํานาจเผด็จการกดขี่และลิดรอนสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งประทุษรายตอชีวิตของคนหรือ

กลุมคนท่ีไมเห็นดวยกับกลุมผูปกครอง 

3. ทําใหคนดีมีความสามารถที่ไมใชพวกพอง หรือผูสนับสนุนกลุมผูปกครองไมมีโอกาสดํารง

ตําแหนงสําคัญในทางการเมือง 

4. ประชาชนสวนใหญที่ถูกกดขี่และขาดสิทธิเสรีภาพ ยอมจะไมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

อยางเต็มที่และอาจพยายามตอตานอยูเงียบ ๆ หรือมิฉะนั้นบางคนก็อาจจะหลบหนีไปอยู

ตางประเทศ ซึ่งสวนใหญบุคคลเหลานี้มักจะเปนพวกปญญาชน ทําใหประเทศชาติขาดแคลน

ทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

5. อาจนําประเทศชาติไปสูความพินาศได เหมือนดังฮิตเลอรไดนําประเทศเยอรมนี หรือพลเอก

โตโจไดนําประเทศญี่ปุนเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งผลปรากฏวาทั้งสองประเทศประสบ

ความพินาศอยางยอยยับ หรือตัวอยางเหตุการณที่ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน เหงอิรัค ได

สงกําลังทหารเขายึดครองประเทศคูเวต และไมยอมถอนตัวออกไปตามมติขององคการ

สหประชาชาติ จนกองกําลังนานาชาติตองเปดฉากทําสงครามกับอิรักเพื่อปลดปลอยคูเวต 

และผลสุดทายอิรักก็เปนฝายปราชัยอยางยอยยับ ทําใหประชาชนชาวอิรักตองประสบความ

เดือดรอนอยางแสนสาหัสเสียทั้งทรัพยสินและชีวิต การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก ทั้งนี้เปน

เพราะการตัดสินใจผิดพลาดของผูนําเพียงคนเดียว สอดคลองกับ ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล 

แบงการปกครอง 3 ประเภทดังนี้ 1) แบบเผด็จการ Dictatorship 2) แบบประชาธิปไตย 3) 

สอดคลองกับ สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแกว ไดจําแนกลักษณะการปกครองของรัฐตาง ๆ โดยใช

จํานวนและจุดประสงคของการปกครองเปนเกณฑ เปน 6 รูปแบบ ดังนี้ 

  1. รูปแบบการปกครองที่ด ี

   1.1. ราชาธิปไตย (Monarchy)  เปนการปกครองโดยคนเดียว 

   1.2. อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) เปนการปกครองโดยกลุมคน 
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   1.3. โพลิตี้ (Polity) เปนการปกครองโดยคนจํานวนมาก 

  2. รูปแบบการปกครองที่ไมด ี

   2.1. ทรราชย (Tyranny) เปนการปกครองโดยคนเดียว 

   2.2. คณาธิปไตย (Oligachy) เปนการปกครองโดยกลุมคน 

   2.3. ประชาธิปไตย (Democracy) เปนการปกครองโดยคนจํานวนมาก สอดคลองกับ

 th.wikibooks.org รูปแบบการปกครองในโลก อาจสรุปไดวามีอยู 3 รูปแบบสําคัญ คือ 1) 

แบบการปกครองโดยคน ๆ เดียว 2) แบบการปกครองโดยคณะบุคคล 3) แบบการปกครองโดยเสียง

สวนใหญ สอดคลองกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กลาววา รูปแบบของการเมืองการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย 1) ประชาธิปไตยทางออม คือ ประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถมีสวน

รวมในการปกครองไดโดยตรง ปจจุบันตองใชการปกครองประชาธิปไตยทางออมแทน 2) 

ประชาธิปไตยทางออม หรือ ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน หมายถึง การที่ประชาชนเลือกตัวแทนเขา

มาทําหนาที่ปกครองประเทศแทนประชาชน รูปแบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ 1) เผด็จการ

อํานาจนิยม ระบบเผด็จการแบบนี้มีความมุงหมายที่จะควบคุมสิทธิและเสรีภาพทางการปกครองของ

ประชาชน เปนสําคัญ แตผูปกครองอาจยอมใหประชาชนมีเสรีภาพทางสังคม เชน เสรีภาพในการนับ

ถือศาสนา สิทธิในครองครัว และเสรีภาพในการดํารงชีวิตสวนตัว 2) เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม มีความ

มุงหมายสําคญัที่ตองการควบคุมการดําเนินการตาง ๆ ของประชาชนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม 

 สรุปไดวาระบอบการปกครองมีความสําคัญมากกับสังคมมนุษย เพราะวาการปกครองจะ

คลองกับมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เปนสถาบันที่ทรงอํานาจกติกาของสังคมใหมนุษยอาศัยอยูรวมกัน 

และเปนสถานภาพของสังคมวาสังคมมีลักษณะเปนอยางไร เปนเผด็จการหรือประชาธิปไตย การเมือง

จะเปนเครื่องมือในการปกครอง และเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ ตัวชีวัตวัดวาระบอบการ

ปกครองดีหรือไมดีอยูที่ประชาชนอยูดีกินดีมีความสุขหรือไมเกิดความขัดสนในการดํารงชีวิตหาก

ประชาชนอยูดีกินดีมีความสุข ก็แสดงวาระบอบการปกครองนั้นดี และในทางตรงกันความหากหากวัด

แลวประชาชนเกิดความขัดสนไมมีความสุขใชชีวิตอยางยากลําบากแสดงวาการปกครองนั้นไมดี สวน

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข มีการ

กระจายอํานาจใหทองถิ่นดูแลตนเอง เทศบาลเปนองคการปกครองสวนทองถิ่นหนึ่งที่มีเฉพาะใน

ระบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหประชาชนมีรวมในการเมืองการปกครอง ประชาชนมีสิทธิในการลง

เลือกตั้ง และไปเลือกตั้ง ในทองถิ่นตนเอง มีสวนรวมในการแกไขปญหาในทองถิ่นเอง ประชาชนใน

ทองถิ่นมีสิทธิที่จะประทวงการทํางานของเทศบาล และมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ใหประชาชนมี

โอกาสทํามาหากินไดอิสระตามกฎหมาย ตามสติปญญาและความขยัน ซึ่งตางจากระบอบการปกครอง

รูปแบบอื่นที่จะปดกั้นประชาชนไมใหยุงเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และบางประเทศจะปดกั้น
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ไมใหประชาชนมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ จํากัดการครอบครองทรัพยสิ้นและการประกอบอาชีพของ

ประชาชน ทําใหประชาชนประกอบอาชีพดวยความอยากลําบาก ซึ่งแตกตางจากระบอบ

ประชาธิปไตยที่ใหเสรีภาพทาง ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงทําใหเห็นความแตกตางระหวาง

ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยกับ ประเทศที่ไมเปนประชาธิปไตยในความเจริญในทุก ๆ 

ดาน  

 4.2.2 วิเคราะหแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 

 การปกครองสวนทองถิ่นหรือการปกครองทองถิ่น เปนรูปแบบการปกครองที่จําเปนและมี

ความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย ซึ่งกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวา รัฐบาลซึ่งเปนกลไก

ในการบริหารการปกครองของรัฐ ยอมมีภาระหนาที่อยางมากมายในการบริหารประเทศใหประชาชน

ไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแหงชาติทั้งในทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตยอมเปนไปไมไดที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทํา

บริการใหกับประชาชนไดทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจเกิดปญหาเกี่ยวกับความลาชาในการ

ดําเนินงาน การที่อาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได และรวมทั้งขอจํากัด

เกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ดําเนินงานใหทั่วถึงได เมื่อเปนดังนี้ การ

ลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบ

ตอความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนนั้น 

ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถิ่นมีบทบาทและความสําคัญเกิดขึ้น สอดคลองกับ ธราเทพ ยงโชติ

วุฒิกุล กลาววา “การปกครองทองถิ่นหมายถึงการปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจาย

อํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น”สอดคลองกับ ธเนศวร เจริญเมือง กลาววา การปกครองสวน

ทองถิ่น เปนระบบการบริหารและจัดการสาธารณะและทรัพยากรตาง ๆ ของทองถิ่นหนึ่งภายในรัฐ

หนึ่งเปนทองที่อันมีขอบเขตชัดเจน สอดคลองกับ เรืองวิทย เกษสุวรรณ กลาววา การปกครอง

ทองถิ่นคือการปกครองระดับที่ต่ํารัฐหรือประเทศ และองคการสวนทองถิ่นที่มีองคการตัดสินใจและ

บริหารภายในพื้นที่อันจํากัดของตนสอดคลองกับ ปธาน สุวรรณ กลาววา การเมืองการปกครองสวน

ทองถิ่นคือหนวยงานทางการเมืองการปกครองที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่งโดยปกติ

การเมืองการปกครองสวนทองถิ่นจะเปดโอกาสใหประชาชนในเขตทองถิ่นนั้น ๆ เลือกตั้งผูแทนของ

ตนเขาไปทาหนาที่เปนผูบริหารทองถิ่นหรือเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเพ่ือเลือกผูบริหารทองถิ่น 

 การปกครองทองถิ่นมีความสําคัญเพราะการปกครองสวนทองถิ่นเปนรากฐานของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาที่พลเมือง อันจะนํามาสู

ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล 

การที่รัฐบาลจะดูแลใหทั่งถึงเปนเรื่องยาก หากไมมีหนวยการปกครองทองถิ่น การปกครองทองถิ่น
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เปดโอกาสใหประชาชนได เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกใน

ความสําคัญของตนเองตอทองถิ่น ชวยกันแกไขปญหาของทองถิ่นของตน ตอบสนองความตองการ

ของทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ และเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของ

ประเทศในอนาคต สอดคลองกับ เรืองวิทย เกษสุวรรณ ใหความสําคัญของ “การปกครองทองถิ่น

เปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย” เพราะเปนสถาบัน ฝกสอนการเมืองการปกครอง

ใหแกประชาชน สอดคลองกับ ชูวงศ ฉายะบุตร กลาววา การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระ

ของรัฐบาล เนื่องจากประชาชนมีจํานวนมากและประเทศกวางใหญ การที่รัฐบาลจะดูแลใหทั่งถึงเปน

เรื่องยาก หากไมมีหนวยการปกครองทองถิ่นแลว รัฐบาลจะตองรับภาระดําเนินการทุกอยาง 

สอดคลอง ชูศักดิ์ เที่ยงตรง กลาววา การปกครองทองถิ่นจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง 

เพราะเปดโอกาสใหประชาชนได เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกใน

ความสําคัญของตนเองตอทองถิ่น ประชาชน จะมีสวนรวมรับรูถึงอุปสรรค ปญหา และชวยกันแกไข

ปญหาของทองถิ่นของตน สอดคลองกับ สิวาพร สุขเอียด กลาววา การปกครองทองถิ่นสามารถ

ตอบสนองความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ การปกครองทองถิ่นจะเปน

แหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของประเทศในอนาคต  

 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่นสรุปไดดังนี้  

  1) สถานะตามกฎหมาย มีกฎหมายใหอํานาจใหการปกครองไว 

  2) มกีารกระจายอํานาจและหนาที่  

  3) จัดตั้งเปนองคการนิติบุคคล โดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลาง 

  4) มีการเลือกตั้ง สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนใน

ทองถิ่น นั้น ๆ  

  5) มีอิสระในการปกครองทองถิ่น ในการปฏิบัติภารกิจภายในขอบเขต ของกฎหมายโดย

ไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานทางราชการ  

  6) มีงบประมาณของตนเอง สามารถจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษี ตามขอบเขตที่

กฎหมายใหอํานาจ 

  7) มกีารควบคุมดูแลของรัฐ มีอิสระในการปกครองทองถิ่นเทานั้น  

สอดคลองกับ อุทัย หิรัญโต กลาววา ระบบการปกครองทองถิ่นจะตองประกอบดวย “สถานะตาม

กฎหมาย (Legal Status)” เปน“องคการนิติบุคคล” มีขอบเขตการปกครองที่แนนอน มีอํานาจใน

การกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับควบคุมใหมีการปฏิบัติ ตามนโยบายนั้น ๆ “การเลือกตั้ง” 

สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ มี“อิสระในการ

ปกครองทองถิ่น” สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายในขอบเขต ของกฎหมาย

โดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยงานทาง ราชการ มี
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“งบประมาณของตนเอง” มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษี ตามขอบเขตที่กฎหมายให

อํานาจในการจัดเก็บ เพื่อใหทองถิ่นมีรายไดเพียงพอที่จะทํานุบํารุงทองถิ่นให เจริญกาวหนาตอไป 

“การควบคุมดูแลของรัฐ” เมื่อไดรับการจัดตั้งขึ้นแลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐเพื่อประโยชน 

และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวยการ

ปกครองทองถิ่นนั้น ทั้งนี้มิไดหมายความวามีอิสระเต็มที่ที่เดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระในการ

ดําเนินการเทานั้น เพราะมิฉะนั้นแลวทองถิ่นจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป รัฐจึงตองสงวนอํานาจในการ

ควบคุมดูแลอยู สอดคลองกับ ชาญชัย แสวงศักดิ์ กลาววา องคกรปกครองทองถิ่นจะตองมี

องคประกอบสําคัญ 5 ประการ ไดแก 

  1. มีพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  

  2. มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน 

  3. มีองคกรเปนของตนเอง  

  4. มีภารกิจหนาที่เก่ียวกับผลประโยชนของตนเอง  

  5. มีการกํากับดูแลจากรัฐ 

 4.2.3 วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีการบริหารองคการ 

 การบริหารองคการเปนสิ่งสําคัญในการสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน และกลุมคนภายใน

องคกร ซึ่งอิทธิพลที่สรางขึ้นนั้นเปนกระบวนการกําหนดความสัมพันธระหวางคนงานและกิจกรรมตาง 

ๆ ขององคการเพื่อที่จะกอใหเกิดความสําเร็จในองคกรการบริหารองคการจะทําใหทราบขอบเขต

ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ตาง ๆ และชวยปองกันการทํางานที่ซ้ําซอนทีเ่กิดขึ้นในองคกร ชวย

ประสานงานในหนาที่ตาง ๆ ไดดีเพื่อชวยลดปญหาความขัดแยงระหวางพนักงานในองคและสามารถ

แสดงใหเห็นตัวภาระหนาที่ความรับผิดชอบไดชัดเจนของแตละบุคคลในองคกรหรือภาวะของแตละ

องคกรและสรางระบบการสื่อสารตามสายการบังคับบัญชาที่ดี สอดคลองกับ วันชัย มีชาติ กลาววา 

“องคการ” หมายถึง “การประสานงานระหวางสวนตาง ๆ ของสังคม” สังคมในที่หมายถึงบุคคลทั้ง

แตสองคนอาศัยอยูรวมกันในสถานที่หนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน มีการผูบังคับบัญชาเปนลําดับขั้น 

และแบงงานกันทํา ศิวาพร มัณฑุกานนท กลาววา “องคการ คือที่ ๆ คนทํางานดวยกันเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน (common purpose)”องคหนึ่งเกิดขึ้นไมไดหากไมมีวัตถุประสงครวมกัน 

องคการคือที่ ๆ บุคคลมีวัตถุประสงคเดียวกันเพื่อนําเดินการตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน การ

ทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ จอมพงศ มงคลวนิช กลาววา “การจัดองคการ 

(Organizing) คือ กระบวนการกําหนดความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานและกิจกรรมตาง ๆ 

 การบริหารองคกรมีความสําคัญเพราะการจัดองคการเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนความสําเร็จของ

องคการ เนื่องจากการจัดองคการเปนงานที่ผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการกําหนดวาใครจะทําอะไร 

ใครจะอยูแผนกไหน ใครจะตองรับผิดชอบและรายงานตอใคร ซึ่งการจัดองคการเสมือนเปนการ
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กําหนดวาจะทําอยางไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยการจัดองคการยังรวมถึงกลไกการ

ประสานงาน จะตองมีการบริหารองคกรเพ่ือการแบงงานและประสานงานกันใหงานสําเร็จลุลวง แมวา

การบริหารองคกรจะเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได แตสามารถวัดและประเมินผลได การจัดการทําให

การใชทรัพยากรมีความคุมคาและเกิดประสิทธิผลในการผลิต ซึ่งการทําใหเกิดประสิทธิผลนั้น เรา

ไมไดมองในมุมของการใชทรัพยากรหรือคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหคุมคา แตเราจะเนนไปที่จะทํา

อยางไร ใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งไว จะเห็นไดวาการบริหารองคการชวยลดการทํางาน

ที่ซ้ําซอนกัน เนื่องจากการจัดองคการเปนการกําหนดวาในองคการใดองคการหนึ่งควรแบงออกเปนกี่

แผนก เมื่อมีการแบงแผนกไดแลวในขั้นตอนตอไปจะเปนเรื่องของการกําหนดอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบ เชน ใครอยูแผนกไหน หนาที่งานคืออะไร ใครเปนผูรับผิดชอบหรือใครคือผูบังคับบัญชาใน

แผนกนั้น ซึ่งผลดีก็คือ ผูบริหารสามารถมอบหมายงานไดงายขึ้น สอดคลองกบั วันชัย มีชาติ กลาววา 

การบริหารองคกรมีความสําคัญ เพราะการจัดองคการเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนความสําเร็จของ 

สอดคลองกับ ศิวาพร มัณฑุกานนท กลาววา องคการหนึ่ง ๆ จะตองมกีารบริหารองคกรเพื่อการแบง

งานและประสานงานกันใหงานสําเร็จลุลวง การจัดการมีผลตอความสําเร็จขององคกร สอดคลองกับ 

จอมพงศ มงคลวนิช กลาววา การบริหารองคกรแมจะเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได แตมีผลตอ

ความสําเร็จ การจัดการทําใหการใชทรัพยากรมีความคุมคาและเกิดประสิทธิผลในการผลิต นอกจากนี้

ยังชวยใหคุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น สอดคลองกับ ศิริรัตน ชุณหคลาย กลาววา บริหารองคกรมี

ผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ซึ่งประสิทธิภาพนั้น 

จะกลาวถึงในเรื่องของใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว  

 องคประกอบของการบริหารองคการ 

 การบริหารองคการมีองคประกอบดังนี้  

  1. องคการจะตองมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปองคการจึงมีลักษณะเปนหนวยทางสังคมที่

บุคคลมารวมตัวกัน  

  2. องคการจะตองมีเปาหมายที่ตองการกระทําใหประสบความสําเร็จซึ่งเปาหมายดังกลาว

บุคคลคนเดียวไมสามารถทําใหเกิดขึ้นได ดังนั้นในมิตินี้องคการจึงเปนเครื่องมือสําคัญของมนุษยที่จะ

ทําใหมนุษยสามารถกาวขามขอจํากัดของตนเองได  

  3. องคการจะตองมีกิจกรรมที่จะดําเนินการใหบรรลุผลการที่องคการ มีเปาหมายเฉพาะ

ทําใหองคการตองมีกิจกรรมที่ตองกระทําเพื่อใหบังเกิดผล ตามที่ตั้งไวซึ่งกิจกรรมนี้จะตองดําเนินการ

รวมกันของสมาชิกสมาชิกในองคการ  

  4. องคการจะตองมีกระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง แบบอยางหรือวิธีปฏิบัติกิจกรรม

หรืองานที่กําหนดขึ้นไวอยางมีแบบแผน เพื่อใหทุกคนในองคการใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
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  5. บุคคลองคการตองประกอบดวยกลุมบุคคลที่เปนสมาชิก โดยกําหนดหนาที่ตามภารกิจ

ที่ไดรับมอบหมาย ภายใตโครงสรางที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงค 

  6. ขอมูล ขาวสาร และความรู  คือ องคประกอบที่จะทําใหองคกรไปถึงเปาหมาย

วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

  7. เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ เชน การนําเครื่องใชสํานักงาน 

สอดคลองกับ วันชัย มีชาติ กลาววา องคประกอบองคจะตองมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป องคการมี

เปาหมายที่ตองการกระทําใหประสบความสําเร็จ องคการจะตองมีกิจกรรมที่จะดําเนินการใหบรรลุผล 

องคการจะมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธเชิงอํานาจ องคการจะมีการกําหนดอาณาเขตของ

องคการซึ่งแบงแยกองคการออกจากสวนอื่น ๆ องคการจะมีความตอเนื่องในการดําเนินงานกิจกรรม

ขององคการจะตองมีความตอเนื่อง สอดคลองกับ ศิวาพร มัณฑุกานนท กลาววาองคการ จะตองมี

วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย ในการกอตั้งองคการขึ้นมา มีโครงสรางระบุถึงการจัดแบงหนวยงาน

ภายใน มีการแบงงานกันทําตามความชํานาญเพาะอยาง และการบังคับบัญชาตามลําดับ มี 

กระบวนการปฏิบัติงาน และตองมีบุคคลโดยกําหนดหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ภายใต

โครงสรางที่จัดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่กําหนดไวใหสําเร็จตามวัตถุประสงค สอดคลองกับ จอม

พงศ มงคลวนิช กลาววา องคประกอบขององคการ จะตองมีคน มีเปาหมายหรือวัตถุประสงค มี

โครงสราง หนาที่  (Function) การแบงงานกันทํา (Division of work) สายการบังคับบัญชา 

(Hierarchy) ขนาดของการควบคุมหนาที่และความรับผิดชอบ มีขอมูล ขาวสาร และความรู เกี่ยวกับ

การทําใหองคกรไปถึงเปาหมายวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ ใน

การทํางาน 

 จะเห็นไดวาเทศบาลในเขตอําเภอประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก็เปนองคการหนึ่งตาม

ทฤษฎีที่ไดกลาวมาขางงตนเนื่องจากวา เทศบาลมีบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปองคการจึงมีลักษณะเปน

หนวยทางสังคมที่บุคคลมารวมตัวกัน ในมิตินี้องคการเปนเครื่องมือที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อดําเนินการใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เทศบาลมีเปาหมายที่ตองการกระทําใหประสบความสําเร็จซึ่งเปาหมายดังกลาว

บุคคลคนเดียวไมสามารถทําใหเกิดขึ้นได ดังนั้นในมิตินี้องคการจึงเปนเครื่องมือสําคัญของมนุษยที่จะ

ทําใหมนุษยสามารถกาวขามขอจํากัดของตนเองได กลาวคือองคการเปนเครื่องมือที่ทําใหมนุษยทําสิ่ง

ที่คน ๆ เดียวทําไมไดไดสําเร็จเปาหมายในการรวมกันเปนองคการจะมีดวยกัน สองระดับคือ 

เปาหมายขององคการที่องคการตองการจะบรรลุและเปาหมายของบุคคลที่มารวมกันเปนองคการ 

เทศบาลมีกิจกรรมที่จะดําเนินการใหบรรลุผลการที่องคการ มีเปาหมายเฉพาะทําใหองคการตองมี

กิจกรรมที่ตองกระทําเพื่อใหบังเกิดผล ตามที่ตั้งไวซึ่งกิจกรรมนี้จะตองดําเนินการรวมกันของสมาชิก

สมาชิกในองคการจึงมีการแบงงานกันทําหรือรวมกันทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
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เทศบาลมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธเชิงอํานาจไวซึ่งจะระบุวาในองคการมีรูปแบบความสัมพันธ

เชิงอํานาจอยางไร เทศบาลมีการกําหนดอาณาเขตขององคการซึ่งแบงแยกองคการออกจากสวนอื่น ๆ 

หรือแบงแยกระหวางผูที่เปนสมาชิกและผูที่ไมเปนสมาชิกองคการออกจากกัน โดยทั่วไปแลวเทศบาล

จะประกอบไปดวย สํานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม กองชางสุขาภิบาล กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ซึ่งหนวยงานตาง ๆ จะมีสถานที่บุคคลกรและเครื่องมือของหนวยงานตนเองมีภาระหนาที่ความ

รับผิดชอบตางกัน แตจะทํางานประสานงานใหสอดคลองกับตามวัตถุประสงคของเทศบาล  

 4.2.4 วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทศบาล 

 เทศบาลหมายถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจาย

อํานาจ กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจายอํานาจไปใหประชาชนในทองถิ่น ตามการ

ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย มีอิสระที่จะดําเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่

กฎหมายกําหนด มีเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เทศบาลแตประเภท ขึ้นอยูกับ

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ และสามารถจักเก็บภาษีดูทองถิ่นของตนเองได ซึ่งรัฐบาลกลางได

มอบอํานาจปกครองใหแกเทศบาลโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ หรือบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่น 

สอดคลองกับ สมภพ ระงับทุกข กลาววา เทศบาลหมายถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง

ของไทย สอดคลองกับ โกวิทย พวงงาม เทศบาลเปนรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่

ใชในประเทศไทยปจจุบัน การปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น 

สอดคลองกับ บูฆอรี ยีหมะ เทศบาลเปนองคการบริหารสวนทองถิ่นแบบหนึ่ง มีเทศบาลตําบล 

เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ขึ้นอยูจํานวนประชากรที่อาศัยอยูในเทศบาลนั้น ๆ  

 เทศบาลมีความสําคัญเพราะเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย

เทศบาล เทศบาลตองมีการเลือกตั้ง มีระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขัน

ในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกา ในที่สุดจะทําใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครอง

ตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติ

บัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือการเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในท่ีสุดจะทําให

เกิดการพัฒนาทางการเมืองได เทศบาลเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย เนื่องจากภารกิจของ

รัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรการเมืองอื่น ๆ เพื่อชวยแบง

เบาภาระหนาที่ตาง ๆ เทศบาลทําใหประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง การมีอยูของเทศบาล 

ยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามีสวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเขามาบริหารกิจการ

สาธารณะตาง ๆ เทศบาลสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่นไทยตรงเปาหมายและมี
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ประสิทธิภาพ เทศบาลเปนหนวยทางการปกครองจํานวนเล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ 

โดยพื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคน

ในทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหการบริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนยอํานาจอยูที่รัฐบาล 

เพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึง

จําเปนตองกระจายระบบงานใหเทศบาลเพื่อใหเกิดความคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุนตามสภาพ

พื้นที่ และเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผูนําเทศบาลยอม

เรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐาน

ที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการบริหารงานในทองถิ่นอีกดวย 

สอดคลองกับ สมภพ ระงับทุกข ไดกลาวถึง ความสําคัญของเทศบาลดังนี้ เทศบาลเปนรากฐานของ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเทศบาลเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย เทศบาลทํา

ใหประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง เทศบาลสามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น

ไทยตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพเทศบาลเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง การบริหารของ

ประเทศไทย เทศบาลสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองของไทย สอดคลองกับ 

โกวิทย พวงงาม ไดกลาวถึง ความสําคัญของเทศบาลดังนี้ เปนการจัดตั้งเทศบาลเพื่อใหสอดคลองกับ

การเมืองการปกครองในระดับชาติที่เปนประชาธิปไตย เปนการจัดตั้งเทศบาลเพื่อเปนการแบงเบา

ภารกิจของรัฐบาล เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถควบคุมดูแล หรือ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ เปนการจัดตั้งเทศบาลเพื่อเปนสถาบันฝก

ประชาธิปไตยใหแกประชาชน สอดคลองกับ บูฆอรี ยีหมะ ไดกลาวถึง ความสําคัญของเทศบาล 

เทศบาลสนองตอบตอปญหาและความตองการของชุมชนภายในทองถิ่นตรงตอความตองการและ

รวดเร็วกวาการปกครองแบบรวมศูนย เทศบาลเปนโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญา ทําให

ประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่อยูภายใต

โครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร เทศบาลเปนการสรางการมีสวน

รวม (Participation) การมีอยูของเทศบาล ยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามีสวนรวมในทาง

การเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระดับชุมชน

ของ 

 องคประกอบของเทศบาล 

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  
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  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิ่น 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

สอดคลองกับ สมภพ ระงับทุกข กลาววา เทศบาลมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิ่น 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

สอดคลองกับ โกวิทย พวงงาม กลาววา เทศบาลมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) เทศบาลมีกฎหมายแตงตั้งและใหอํานาจไว เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และ

ทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีการเลือกตั้ง สภาและผูบริหารของตนเอง 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเองตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไว 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลสามารถจัดเห็บภาษี และมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการปกครองในทองถิ่นของตนเอง 

  7) เทศบาลสามารถออกกฎหมายเพ่ือบังคับใชในเขตพ้ืนที่ของตนเอง 

  8) เทศบาลอยูใตการควบของจากรัฐบาลกลาง  

สอดคลองกับ บูฆอรี ยีหมะ กลาววา เทศบาลมีองคประกอบ ดังนี้ 

  1) เทศบาลเปนองคกรที่การปกครองทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล 

  2) เทศบาลประชาชนในพื้นที่มีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาและ

นายกเทศมนตรี 

  3) เทศบาลมีอํานาจในการปกครองตนเองภายใตรัฐบาลกลางใหอํานาจไว 

  4) เทศบาลมีพื้นที่ในการปกครองของตนเอง 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจปกครองดูแลประชาชนในพื้นที ่

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับใชในพื้นที่เทศบาลของตนเอง 
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  8) เทศบาลมีรัฐบาลกลางเปนองคการในการควบคุมตรวจสอบ 

 สรุปเทศบาลเปนการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจาย

อํานาจ กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจายอํานาจไปใหประชาชนในทองถิ่น ตามการ

ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย มีอิสระที่จะดําเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่

กฎหมายกําหนด มีเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เทศบาลแตประเภทนั้น ขึ้นอยูกับ

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ และสามารถจักเก็บภาษีดูทองถิ่นของตนเองได ซึ่งรัฐบาลกลางได

มอบอํานาจปกครองใหแกเทศบาลโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ หรือบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่น 

เทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเทศบาล เทศตองมีการเลือกตั้ง มี

ระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตาม

กติกา ในที่สุดจะทําใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละ

ฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือ

การเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในท่ีสุดจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองได เทศบาล

เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถ

ควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น รัฐบาลจึง

จําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรการเมืองอื่น ๆ เพื่อชวยแบงเบาภาระหนาที่ตาง ๆ เทศบาลทําให

ประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง การมีอยูของเทศบาล ยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามี

สวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง

ในระดับชุมชนของตน และการเขามาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ เทศบาลสามารถตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่นไทยตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเปนหนวยทางการปกครองจํานวน

เล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ

ทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหการบริหารและการปกครองที่มี

ลักษณะของการรวมศูนยอํานาจอยูที่รัฐบาล เพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะตอบสนองตอความ

ตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึงจําเปนตองกระจายระบบงานใหเทศบาลเพื่อใหเกิด

ความคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุนตามสภาพพื้นที่ และเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและการ

บริหารของประเทศในอนาคต ผูนําเทศบาลยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การ

สนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝน

ทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย และเทศบาลมีองคประกอบ ดังนี ้

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 
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  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิ่น 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

 อํานาจหนาที่ของเทศบาล 

 อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) 

พ.ศ. 2546 เทศบาลแตละประเภทมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

เทศบาลตําบล  

มาตรา 50 บัญญัติวา เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาลดังตอไปนี้  

 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  

 (2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  

 (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

 (4) ปองกันและระงับโรคติดตอ  

 (5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  

 (6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  

 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  

 (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  

 (9) หนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล  

มาตรา 51 บัญญัติวา เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังตอไปนี้ 

 (1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  

 (2) ใหมีโรงฆาสัตว  

 (3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม  

 (4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน  

 (5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

 (6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  

 (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  

 (8) ใหมแีละบํารุงทางระบายน้ํา  

 (9) เทศพาณิชย 

 เทศบาลเมือง 

มาตรา 53 บัญญัติวา  เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําภายในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้  
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 (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 หรือกิจการทั้งหลายที่เทศบาลตําบลตองทํา  

 (2) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา  

 (3) ใหมีโรงฆาสัตว  

 (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข  

 (5) ใหมีและบํารุงทางน้ํา 

 (6) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ  

 (7) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น  

 (8) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานํา หรือสถานสินเชื่อทองถิ่น  

มาตรา 54 บัญญัติวา เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี ้

 (1) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  

 (2) ใหมีสุสาน และฌาปนสถาน 

 (3) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  

 (4) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก  

 (5) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล  

 (6) ใหมีการสาธารณูปการ  

 (7) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  

 (8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  

 (9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา  

 (10) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ  

 (11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น  

 (12) เทศพาณิชย  

 เทศบาลนคร 

มาตรา  56  เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้ 

 (1) กิจการที่ระบุไวในมาตรา 53 หรือกิจการทั้งหลายที่เทศบาลตําบล และเทศบาลเมืองตอง

ทํา 

 (2) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก  

 (3) กิจการอยางอ่ืนซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข  

 (4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และ 

สถานบริการอื่น  

 (5) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม  

 (6) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ  
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 (7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง  

 (8) การสงเสริมกิจการการทองเที่ยว เทศบาลนคร อาจทํากิจการอื่น ๆ ตาม มาตรา 54 

เชนเดียวกับเทศบาลเมือง 

และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16 ดังนี้ 

 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

 (2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

 (3) การจัดใหมีและควบตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ  

 (4) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ 

 (5) การสาธารณูปการ 

 (6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 

 (7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

 (8) การสงเสริมการทองเที่ยว 

 (9)  การจัดการศึกษา 

 (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดวยโอกาส 

 (11) การบํารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

 (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

 (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

 (14)  การสงเสริมกีฬา 

 (15)  การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 (16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

 (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

 (18)  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

 (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

 (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

 (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

 (23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ  
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 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

 (25) การผังเมือง 

 (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

 (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 (28) การควบคุมอาคาร 

 (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

 (31) กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด  

 อํานาจหนาที่ของสภาเทศบาล มีดังนี้ 

 (1) เลือกประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล หรือมีมติใหประธานสภา

เทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพนจากตําแหนง หากเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามา

ซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ตําแหนงหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือ

สวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไมปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่  

 (2) เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และเลือกบุคคลผู

เปนหรือไมไดเปนสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล  

 (3) รับทราบนโยบายที่นายกเทศมนตรีตองแถลงตอสภาเทศบาล กอนเขารับหนาที่โดยไมมี

การลงมติ  

 (4) ใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติเทศบาล รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

และรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของเทศบาล  

 (5) อนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป ของเทศบาล 

 (6) สิทธิในการตั้งกระตูถามนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี หรือเสนอญัตติ เปด

อภิปรายทั่วไปเพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการ

บริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการลงมติ 

 อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี มีดังนี้ 

 (1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล

ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเทศบัญญัติและนโยบาย 

 (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
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 (3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ 

นายกเทศมนตรี 

 (4) วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย  

 (5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  

 (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  

  (6.1) เสนอรางเทศบัญญัติ  

  (6.2) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชา

พนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาล  

  (6.3) เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 สรุปเทศบาลเปนการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจาย

อํานาจ กลาวคือ ราชการบริหารสวนกลาง กระจายอํานาจไปใหประชาชนในทองถิ่น ตามการ

ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย มีอิสระที่จะดําเนินการปกครองตนเองภายในขอบเขตที่

กฎหมายกําหนด มีเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เทศบาลแตประเภทนั้น ขึ้นอยูกับ

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ และสามารถจักเก็บภาษีดูทองถิ่นของตนเองได ซึ่งรัฐบาลกลางได

มอบอํานาจปกครองใหแกเทศบาลโดยระบุไวในรัฐธรรมนูญ หรือบางประเทศก็ระบุไวในกฎหมายอื่น 

เทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยเทศบาล เทศตองมีการเลือกตั้ง มี

ระบบพรรคการเมืองระดับทองถิ่น มีการตอสูและการแขงขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตาม

กติกา ในที่สุดจะทําใหประชาชนเขาใจถึงระบบการปกครองตนเอง เขาใจถึงบทบาทหนาที่ของแตละ

ฝายที่อยูภายใตโครงสรางทางการบริหาร ไมวาจะเปนฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร และที่สําคัญคือ

การเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของประชาชน และในท่ีสุดจะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองได เทศบาล

เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลไทย เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไมสามารถ

ควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้น รัฐบาลจึง

จําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรการเมืองอื่น ๆ เพื่อชวยแบงเบาภาระหนาที่ตาง ๆ เทศบาลทําให

ประชาชนชาวไทยรูจักการปกครองตนเอง การมีอยูของเทศบาล ยอมเอื้อตอประชาชนในการเขามามี

สวนรวมในทางการเมืองไดมากกวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง

ในระดับชุมชนของตน และการเขามาบริหารกิจการสาธารณะตาง ๆ เทศบาลสามารถตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่นไทยตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เทศบาลเปนหนวยทางการปกครองจํานวน

เล็ก ๆ ที่มีมากมายกระจายอยูทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหลานั้นยอมมีความแตกตางกันไปตามลักษณะ

ทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหการบริหารและการปกครองที่มี

ลักษณะของการรวมศูนยอํานาจอยูที่รัฐบาล เพียงแหงเดียว ไมสามารถที่จะตอบสนองตอความ

ตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึงจําเปนตองกระจายระบบงานใหเทศบาลเพื่อใหเกิด
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ความคลองตัวและปรับตัวใหยืดหยุนตามสภาพพื้นที่ และเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองและการ

บริหารของประเทศในอนาคต ผูนําเทศบาลยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การ

สนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝน

ทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย และเทศบาลมีองคประกอบ ดังนี ้

  1) เทศบาลเปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

  2) เทศบาลมีสภาและผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของทองถิ่น 

  3) เทศบาลมีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4) เทศบาลมีเขตการปกครองของทองถิ่นที่ชัดเจน 

  5) เทศบาลมีงบประมาณรายไดเปนของตนเอง  

  6) เทศบาลมีอํานาจหนาที่เหมาะสมตอการใหบริการประชาชนในทองถิ่น 

  7) เทศบาลมีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายทองถิ่น 

  8) เทศบาลมีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐบาลไทย 

 4.2.4 วิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 

 อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมมะนําไปสูความสําเร็จ ความสําเร็จของแตละองคกอนเริ่มตนจาก

สิ่ง เล็ก ๆ กอนเสมอ สิ่งเล็ก ๆ คือธรรมมะ ธรรมมะประจําใจของแตละบุคคลในองคกร ธรรมมะเปน

เรื่องละเอียดประณีต ความเขาใจของแตละบุคคลไมเหมือนกัน การเปลี่ยนธรรมมะเปนกฎหมาย เปน

กติกา เปนวัตถุประสงคจึงจําเปนตองมี เพื่อใหบุคคลในการทํางานทํางานไดสอดคลองกัน หากไมมี

การเปลี่ยนธรรมเปนกฎหมาย เปนกติกา เปนวัตถุประสงค ความคลาดเคลื่อนของธรรมมะ กติกา 

วัตถุสงคนั้นคาดเคลื่อนไปทําใหการอยูรวมกันนั้นลําบาก และไมสามารถทํางานรวมกันได อิทธิบาท 4 

เปนหลักธรรมหนึ่งที่หนุนนําความสําเร็จ ใหเกิดขึ้นแกตนเองและองคกร หากองคกรหรือบุคคลนั้นได

นําอิทธิบาท 4 มาแสดงแกบุคคลกรในองคกร ผูบริหารและบุคคลกรใสใจอิทธิบาท 4 องคกรนั้นเกิด

ความ 

 อิทธิบาตร 4 ในพระไตรปฎกนั้นจะแสดงวาสรุปใจความกวาง ๆ ไดสองนัยยะคือ จะกลาวถึง

ผูที่บําเพ็ญอิทธิบาท 4 แลว จะเปนผูมีอายุยืนยาว ทําการงานสิ่งใดก็สําเร็จ แตเมื่อผูวิจัยวิเคราะหดู

พระสูตรเหลานั้นแลวจะพูดถึงประเด็นเรื่องของอายุยืนซึ่งไมตรงกับประเด็นหัวขอวิจัยเทาใดนัก 

นอกจากวาเปลี่ยนจากอายุของคนเปนอายุของเทศบาลหมายถึง หากเทศบาลนั้นนอมนําหลักธรรม

อิทธิบาท 4 ไปเจริญใหมากแลว จะทําใหเทศบาลนั้นมีความเจริญรุงเรื่อง และเทศบาลนั้นจะตั้งมั่นอยู

ไดนาน กับอีกนัยยะหนึ่งจะกลาวถึงคุณธรรมขึ้นสูง หลักธรรมอิทธิบาท 4 นั้นเปนหลักธรรมเบื้องสูง

เปนหลักธรรมนอมไปซึ่งพระนิพพาน ดังขอความที่ปรากฏใน มหาปรินิพพานสูตร วา“อิทธิบาท 4 

ผูใดผูหนึ่งเจริญ ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยานแลวทําใหเปนที่ตั้งแลว ใหตั้งมั่นแลว สั่งสมแลว 

ปรารภดีแลว ผูนั้นเมื่อมุงหวัง พึงดํารงอยูได 1 กัป 2 หรือเกินกวา 1 กัป” สอดคลองกับขอความที่
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ปรากฏใน จักกวัตติสูตร วา “อิทธิบาท 4 ประการนี้ใหมาก เมื่อมุงหวัง เธอจะพึงดํารงอยูได 1 กัป 

หรือเกินกวา 1 กัป” สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน ปาสาทิกสูตร วา “ธรรมนั้นคืออะไร คือ (1) 

สติปฏฐาน 4 (2) สัมมัปปธาน 4 (3) อิทธิบาท 4 (4) อินทรีย 5 (5) พละ 4 (6) โพชฌงค 7 (7) 

อริยมรรคมีองค 8 จุนทะ ธรรมทั้งหลายนี้แลเราแสดงไวแลวเพื่อความรูยิ่ง บริษัททั้งหมดนั่นแหละพึง

พรอมเพรียงกันประชุม สอบทานอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะพึงสังคายนากัน ไมพึงวิวาท

กัน เพื่อใหพรหมจรรยนี้ตั้งอยู ไดนาน ดํารงอยูไดนานขอนั่นพึงเปนไปเพื่อเกื้อกูลแกคนหมูมาก เพื่อ

สุขแกคนหมูมาก เพื่ออนุเคราะห ชาวโลกเพื่อประโยชนเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทวดาและมนุษย

ทั้งหลาย” สรุปคือพุทธเจาทรงใหภิกษุเจริญอิทธิบาท 4 สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน ลักขณ

สูตร เกี่ยวกับการทํานายลักษณะของพุทธเจา “ถาพระกุมารทรงครองเรือน จะมีพระชนมายุยืนยาว 

ถาออกผนวชจะใหพระชนมายุยืนยาวกวานั่นเพื่อใหมีความชํานาญในการเจริญอิทธิบาทนั่นเปน นิมิต

แหงความเปนผูมีพระชนมายุยืนยาว ดวยประการฉะนี”้ สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน สังคีติสูตร

ในสังคีติสูตร วา “อิทธิบาท (คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ) 4 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1) เจริญอิทธิ

บาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจาก ฉันทะและความเพียรสรางสรรค) 

2) เจริญอิทธิ บาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียร

สรางสรรค) 3) เจริญ อิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความ

เพียรสรางสรรค) 4)เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสา

และความเพียรสรางสรรค)”สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน เจโตขีลสูตร วา “ภิกษุนั้นเจริญอิทธิ

บาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร เจริญ

อิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทที่ ประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธาน

สังขาร มีความเพียรยิ่งเปนที่ 5 ภิกษุผูมีองค 15 รวมทั้งความเพียร อันยิ่งอยางนั้นยอมเปนผูควรแก

ความเบื่อหนายยิ่ง ควรแกการตรัสรู และควรแกการบรรลุธรรมอัน เปนแดนเกษม”สรุปคือ ภิกษุเจริญ

อิทธิบาท 4 แลวจะบรรลุธรรมขั้นสูง สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน มหาสกุลุทายิสูตร วา “เพราะ

เจริญอิทธิบาท 4 ประการนั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุที่สุดแหงอภิญญาและอภิญญา

บารมีอยู” สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน สฬายตนวิภังคสูตร วา เมื่อภิกษุเจริญอิทธิบาท 4 แลว

จะทําใหธรรมขออื่น ๆ บริบูรณไปดวย สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร วา 

“ภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา “เราเจริญอิทธิบาท 4 ไดแลวหรือหนอ” ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา 

“เรายังเจริญอิทธิบาท 4 ไมได” ภิกษุนั่นพึงพยายามเพื่อเจริญอิทธิบาท 4 แตถาภิกษุพิจารณาอยูรู

อยางนี้วา “เราเจริญอิทธิบาท 4 ไดแลว” ภิกษุนั่นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและ

กลางคืน อยูดวยปติและปราโมทยนั้นแล” สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน รัชชสูตร วา “ขาแต 

พระองคผูเจริญอิทธิบาท 4 ประการพระองคทรงเจริญทําใหมากทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ทั้ง ทั้ง

ไวเนือง ๆ สั่งสมแลวปรารภเสมอดีแลว ก็เมื่อพระองคทรงพระประสงคพึงอธิษฐานภูเขาหลวงชื่อวา 
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หิมพานตใหเปนทองคําลวน ภูเขานั่นก็เปนทองคําลวนไดจริง”สรุปคือเมือเจริญอิทธิบาท 4 แลวจะ

สามารถมีฤทธิ์ได สอดคลองกับขอความที่ปรากฏใน ปาลิเลยยสูตร วา “การวิจัยแสดงอิทธิบาท 4 

ประการโดยการวิจัย แสดงอินทรีย 4 ประการโดยการวิจัย แสดงพละ 4 การวิจัย แสดงโพชฌงค 7 

ประการโดยการวิจัย แสดงอริยมรรคมีองค 8 โดยการวิจัย ภิกษุทั้งหลายเราไดแสดงธรรมโดยการวิจัย

เชนนี้ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยการวิจัยเชนนี้ แตก็มีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ยังเกิดความคิดคํานึง

วา “เมื่อบุคคลรู เห็นอยางไร อาสวทั้งหลายสิ้นไปโดยลําดับ” สรุปคือเมื่อภิกษุเจริญอิทธิบาท 4 แลว

จะทําใหหมดกิเลส จะเห็นไดวา อิทธิบาท 4 นั้นจะหากบุคคลเจริญแลวจะไดรับ ลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุข มีรางกายแข็งแรงอายุยืนยาว และสูงสุดคือมีฤทธิ์และหมดกิเลส  

 “อิทธิบาท 4” แปลความหมายตามคําหมายความวาวิถีทางหรือหลักการที่จะนําไปสูจุดหมาย

ปลายทางหรือไปสูความสําเร็จไดประกอบไปดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เปนคุณธรรมที่ควร

นํามาใชในการประกอบกิจการงานตาง ๆ และนํามาใชในการปฏิบัติธรรม ถาเราสามารถฝกคุณธรรม

นี้ใหเกิดขึ้นแลว การงานตาง ๆ จะสําเร็จสมความมุงหมายในการปฏิบัติสมาธิจะทําใหเขาถึงธรรมได

ในที่สุด สอดคลองกับ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณสังวร กลวาวา อิทธิ แปลวา

ความสําเร็จ ความสําเร็จแหงการปฏิบัติ ขั้นหนึ่ง ๆ ก็เปนอิทธิอยางหนึ่ง จนถึงเปนความสําเร็จอยางสูง 

สอดคลองกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) กลาววา การจะประสบความ

เจริญรุงเรืองในธุรกิจการงานนั้น บุคคลผูเปนสมาชิกขององคกร จะขาดคุณธรรมที่ทําไปสูความสําเร็จ

ที่เรียกวา “อิทธิบาท 4” ไปมิไดเลย สอดคลองกับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) กลาว

วา “อิทธิบาท 4” หมายถึง เครื่องใหถึงความสําเร็จหรือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุง

หมาย อันประกอบไปดวย พุทธทาสภิกขุ กลาววา คําวา “อิทธิบาท” แปลวา บาทฐานแหง

ความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องใหลุถึงความสําเร็จตามที่ตนประสงคผูหวังความสําเร็จใน

สิ่งใดตองทําตนใหสมบูรณดวยสิ่งที่เรียกวา อิทธิบาท สอดคลองกับ พระครูจันทกิจโสภณ กลาววา 

“อิทธิบาท” หากแปลตามคําจึงหมายความวาวิถีทางหรือหลักการที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทางหรือ

ไปสูความสําเร็จ สอดคลองกับ พิทูร มลิวัลย กลาววา เมื่อบุคคลมีคุณธรรม 4 อยางนี้สมบูรณแลวจะ

ใหสําเร็จการงานที่ตนประสงคไมยากนักคุณ 4 อยางนี้ มีบริบูรณแลว อาจชักนําบุคคลใหถึงสิ่งที่ตอง

ประสงคซึ่งไมเหลือวิสัย สอดคลองกับ วินัย ภูมิสุข กลาววา “อิทธิบาท 4” หมายถึง ขอปฏิบัติที่ให

บรรลุถึงความสําเร็จหรือทางแหงความสําเร็จ สอดคลองกับ ลูกจันทน จันทนะโพ กลาววา ธรรมะที่

เปนขอปฏิบัติแหงความสําเร็จในกิจใด ๆ ก็ตามเรียกวา “อิทธิบาท”  

 อิทธิบาทเปนคุณอันวิเศษที่เกื้อหนุนใหประสบความสําเร็จในกิจหรืองานตาง ๆ พระพุทธองค 

จึงตรัสวา เปนบาทฐานเครื่องแหงความสําเร็จ อิทธิบาทเปนธรรมะที่เปนขอปฏิบัติแหงความสําเร็จใน

กิจใด ๆ แมพระพุทธเจาเองก็ใชหลักธรรมเหลาเปนเครื่องดําเนินใหถึงการตรัสรูเปนพระอรหันต

สั มมาสั มพุทธ เจ า  อิทธิ บาท  4 เป นหลั กธรรมของของผู ห วั งผลสํ า เ ร็ จ  สอดคล องกับ  
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สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณสังวร กลาววา อิทธิบาทจึงเปนคุณอันวิเศษที่เกื้อหนุน

ใหประสบความสําเร็จในกิจหรืองานตาง ๆ สอดคลองกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ กลาววา 

อิทธิบาท 4 แมพระพุทธเจาเองก็ใชหลักธรรมเหลาเปนเครื่องดําเนินใหถึงการตรัสรูเปนพระอรหันต

สัมมาสัมพุทธเจา สอดคลองกับ สุภีร ทุมทอง กลาววา อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมของของผูหวัง

ผลสําเร็จ คนเราเกิดมาแลวตองมีการทํางานหรือตองหางานทํา  

 องคประกอบของอิทธิบาท 4 

 1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทํานั้น เมื่อเกิดความรักและพอใจในสิ่งนั้นแลวหลักธรรมขอ

อื่น ๆ จะตาม   

 2) วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียร ความมุงม่ันทุมเท เปนความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ สละ

เวลา เพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนเอง และวิริยะมักจะมากับความอดทนคืออดทนในการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบอยูดวยขยันอดทนไมยอทอ 

 3) จิตตะ คือ ใจที่จดจอและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจอแลวเกิดความรอบคอบตาม คํานี้

ยิ่งใหญมากปจจุบัน สังคมซับซอน มีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย แตละคนมีภาระหนาที่ ที่ตองทํา

มากมาย ไมรูจะทําอะไรกอน เวลาอานหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอานทํางานก็คิดวาตอง

อานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ ไมสามารถมีจิตจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดนาน ผลคือ ทําอะไรก็ไมดี

สักอยางทําผิด ๆ ถูก ๆ อยูอยางนั้น ดังนั้นผูบริหารเทศบาลจะตองมีจิตตะเปนอยางยิ่งเพื่อที่จะไดมี

จิตใจจอตอหนาที่ของตนเอง โดยเพราะงานดานปกครองของฝายปกครอง งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย คือไมวาทําสิ่งใด ๆ ก็จักนึกถึงเรื่องนี้อยูเปนประจํา  

 4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ไดคิดไดทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวย

ความมุงมั่น (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและ

รอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง และทบทวนองคการหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได

คิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่รวมคิด

รวมทํากับคนอ่ืน เพื่อปรับปรุงปรับแกไขใหดียิ่งขึ้น  

สอดคลองกับ สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณสังวร กลาววา อิทธิบาท 4 ประกอบดวย 

  1. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 

  2. วิริยะ ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น 

  3. จิตตะ ความเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น 

  4. วิมังสา การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น 

สอดคลองกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) กลาววา “อิทธิบาท 4” ประกอบดวย 

ฉันทะ คือความพอใจ วิริยะ คือความเพียร จิตตะ คือความเอาใจใส และวิมังสา คือการหมั่น
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ตรวจสอบทบทวนสอดคลองกับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) กลาววา อิทธิบาท 4” 

ธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย อันประกอบไปดวย  

  1. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจคือความตองการที่จะทําใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และ

ปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

  2. วิริยะ หมายถึง ความเพียรคือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายามเขมแข็ง 

อดทนเอาธุระไมทอถอย 

  3. จิตตะ หมายถึง ความคิดคือตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและสิ่งนั้นดวยความคิดเอาจิตฝกใฝไม

ปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป 

  4. วิมังสา หมายถึง ความไตรตรองหรือทดลองคือหมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ 

 สรุป“อิทธิบาท 4” เปนแนวทางการทํางานการศึกษาถึงสภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและ

คนหาวิธีการแกไข ดวยความชอบใจรักใครที่จะทําดวยความเต็มใจ เต็มที่ มีความขยัน มีจิตใจจดจอ

ตอหนาที่ตนเอง และวิเคราะหถึงสภาพปญหาวาเมื่อเกิดปญหาขึ้นจะแกไขปญหาอยางไร และเมื่อ

แกไขก็พิจารณาวาสมควรหรือไม และมีวิธีการพัฒนาตออยางไร โดยอิทธิบาท 4 มีหลักธรรมยอย 4 

อยางเพ่ือจะนําไปสูความสําเร็จ 

 1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทํานั้น เมื่อเกิดความรักและพอใจในสิ่งนั้นแลวหลักธรรมขอ

อื่น ๆ จะตาม   

 2) วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียร ความมุงม่ันทุมเท เปนความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ สละ

เวลา และวิริยะมักจะมากับความอดทนคืออดทนในการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบอยูดวย

ขยันอดทนไมยอทอ 

 3) จิตตะ คือ ใจที่จดจอและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจอแลวเกิดความรอบคอบตาม คํานี้

ยิ่งใหญมากปจจุบัน สังคมซับซอน มีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย แตละคนมีภาระหนาที่ ที่ตองทํา

มากมาย ไมรูจะทําอะไรกอน เวลาอานหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอานทํางานก็คิดวาตอง

อานหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ ไมสามารถมีจิตจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดนาน ผลคือ ทําอะไรก็ไมดี

สักอยางทําผิด ๆ ถูก ๆ อยูอยางนั้น ดังนั้นจิตตะมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพื่อที่จะไดมีจิตใจจอตอ

หนาที่ของตนเอง  

 4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ไดคิดไดทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวย

ความมุงมั่น (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและ

รอบคอบ จึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง และทบทวนองคการหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได

คิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร ทั้งที่เปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องที่รวมคิด

รวมทํากับคนอ่ืน เพื่อปรับปรุงปรับแกไขใหดียิ่งขึ้น 
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การวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

  ดานไฟทางสาธารณะ  

 1) ฉันทะ ดานไฟทางสาธารณะในเขตอําเภอพระประแดง ผูบริหารมีการนําหลักฉันทะมาใช

ในการทํางานเปนอยางดี มีความตั้งใจในการทํางานแกไขปญหา และมีความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติ

หนาที่ บุคลากรในองคกรมีความกระตือรือรนในการทํางาน งานที่รับผิดชอบตรงกับความสามารถ 

 2) วิริยะ ดานไฟทางสาธารณะ ผูบริหารมีความพากเพียรในการทํางาน คนควาขอมูลในการ

ทํางานของตน มีการทําอยางตอเนื่อง มุงมั่นหาวิธีปองกันปญหา แกปญหาไมใหเกิดขึ้นบอยครั้ง 

 3) จิตตะ ดานไฟทางสาธารณะ มีความเอาใจใสในการพัฒนางาน ไมทอดทิ้งงาน คิดถึงผลเสีย

ทีเ่กิดขึ้น ตั้งใจทําอยางเต็มที่ มีความระมัดระวังในการทํางานเปนอยางดี   

 4) วิมังสา ดานไฟทางสาธารณะ องคกรมีการตรวจสอบแกไขปญหา ประชุมหารือ หา

ขอบกพรองอยางสม่ําเสมอ มีการรับฟง ตัดสินการทํางานของผูใตบังบัญชาอยางเปนกลาง 

  ดานความสะอาด  

 การปลูกฝงหลักการทํางานตามแนวอิทธิบาทสี่ในดานความสะอาด งานดานนี้เปนงานที่

ตองการความเสียสละเปนอยางสูงของบุคลากรที่รับผิดชอบตั้งแตระดับลางจนถึงผูบริหาร เนื่องจาก

ตองเกี่ยวของกับสิ่งสกปรกและการความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะของประชาชนในชุมชน การใหขอมูล

ความรูตองกระทําอยางตอเนื่องจริงจัง สรางจิตสาธารณะใหกับประชาชน การคัดแยกขยะในปจจุบัน

เปนสิ่งที่สําคัญมาก และขยะพลาสติกเปนภัยตอระบบนิเวศนในระยะสั้นและระยะยาว บุคลากรที่

ทํางานดานนี้จะตองมีหลักอิทธิบาทสี่ในการทํางาน 

 1. ฉันทะ ดานความสะอาด พบวาผูปกครองมีความตั้งใจในงานที่ทํา มีความรูความเขาใจใน

งาน บุคลากรมีการความรูตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ 

 2. วิริยะ ดานความสะอาด มีการติดตามงานที่มอบหมายอยางตอเนื่องเพราะงานดานความ

สะอาดจะเกี่ยวของกับคนโดยตรง และจะพบกับความมักงายเปนหลัก ตองหมั่นตรวจทานติดตาม

อยางตอเนื่องอดทน 

 3. จิตตะ ดานความสะอาด พบวาผูปกครองเทศบาลพระประแดง มีความเอาใจใสตอปญหา

ในพื้นที่ดี มีตรวจทานงานสม่ําเสมอ มีแผนงานปลูกจิตสํานึกรักษาความสะอาดภายในองคกรและ

ประชาชน มีการเก็บขอมูลปญหาเฉพาะพื้นที่ที่ชัดเจน 

 4. วิมังสา ดานความสะอาด พบวามีการประชุม รับรายงาน นําเสนอวิธีแกปญหาจากหลาย

ฝาย รับฟงขอมูลใหมๆ มีการวางแผนงานกอนลงพื้นที่ ไตรตรองถึงปญหาที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นใน

อนาคต 
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  ดานปองกันสาธารณภัย  

 สาธารณภัยคือภัยที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติและภัยที่ถูกทําใหเกิดขึ้น ในการวิเคราะหการ

ปกครองตามหลักอิทธิบาทสี่ของผูบริหารเทศบาลพระประแดงพบวา 

 1) ฉันทะ ดานปองกันภัยสาธารณะ พบวามีความตั้งใจในการทํางาน ไมมีการโอนยาย

หนวยงานเกิดขึ้น มีความชํานาญในงานที่ทํา 

 2) วิริยะ ดานการปองกันสาธารณภัย มีความพยายามลดอัตราการเกิดขึ้นของสาธารณภัยใน

รูปแบบและเหตุตาง ๆ มีความพยายามเขาถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น 

 3) จิตตะ ดานการปองกันภัยสาธารณะ มีความเอาใจใสงาน เตรียมพรอมรับมือภัยที่เกิดขึ้น

เฉพาะฤดูกาลในพื้นที่อยางเต็มที่ มีแบบแผนการดําเนินการชัดเจนรอบคอบ 

 4) วิมังสา ดานการปองกันสาธารณภัย มีการประชุมหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น มีการเฝา

ระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแลว วางแผนรับสถานการณที่เกิดขึ้นเปนอยางดี มีขั้นตอน มี

การไตรตรองทบทวนงาน โดยเฉพาะแผนรับมือเหตุไฟไหม มีการซักซอมในหนวยงานและลงพ้ืนที่ตาม

แผนที่วางไว 
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บทท่ี 5  

สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขต

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อัน

ประกอบไปดวย การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณเจาะลึก 

(Indepth Interview) โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาสภาพปญหาการปกครองของผูบริหาร

เทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิ

บาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเสนอแนะการ

ปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 การวิจัยในครั้งนี้ไดทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษา

วิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ โดยเริ่มตนจากการศึกษาขอความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับนัยของแนวความคิดในทาง

ปรัชญาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองคการ แนวคิด

เกี่ยวกับหลักการปกครอง แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล สภาพปญหา

การปกครองในเขตพื้นที่วิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสรุปเปนประเด็นในการสรางเครื่องมือใน

การสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) โดยเมื่อสรางเครื่องมือแลวไดสงแบบสัมภาษณเจาะลึก

ใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานในการตรวจสอบวาแบบสัมภาษณเจาะลึกนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคของการ

วิจัยหรือไม  

 ประชากรผูใหขอมูลสําคัญไดแกสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองใน

เทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะหการปกครอง

ตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได

ดําเนินการคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญดวยการเลือกแบบเจาะจง (purposive random) อันเปนการ

เลือกตัวอยางที่ผูวิจัยไดดําเนินการพิจารณาเลือกผูใหขอมูลสําคัญดวยตนเอง โดยพิจารณาจาก 

อํานาจหนาที่เกี่ยวของกับ ดานไฟทางสาธารณะ ดานความสะอาด และดานการปองกันสาธารณภัย 

เทศบาลในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด 12 คน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) มาวิเคราะหตีความ ผูวิจัยไดสรุปและอภิปรายผลดังนี้ ขอ

คนพบจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันเปนแนวทางประการสําคัญที่สามารถนําไปสูการจัดทํา

ขอเสนอแนะในการศึกษาวิเคราะหปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาลในเขตอําเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตอไป 
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  5.1 สรุปผลการวิจัย 

  5.2 อภิปรายผล  

  5.3 ขอเสนอแนะการวิจัย  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 

 การศึกษาศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขต

อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  อันเปนรูปแบบของการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปน

รูปแบบหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาประเทศ เพราะ

เปนการสนับสนุนกระจายอํานาจปกครองจากสวนกลางใหกับประชาชนไดมากที่สุด ผูบริหารสวน

ทองถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ ดังนั้นผูบริหารสวนทองถิ่นจึงเขาใจสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นของตน และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันเวลาและ

เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น การปกครองสวนทองถิ่นทําใหประชาชนในทองถิ่นรูจักการปกครองตนเอง 

เปนหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ที่ผสมผสานหลักธรรมคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาเอาไวดวย หลักธรรมที่สามารถนําความสําเร็จมาสูการปฏิบัติงานของผูบริหาร

เทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คือ หลักอิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิต

ตะ วิมังสา อันเปนหลักธรรมแหงความสําเร็จที่ยึดเหนี่ยวหลักการทํางานจึงเกิดความสําเร็จ.ฉันทะ 

เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหบุคลากรเกิดและมีความพอใจในหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติอยางเต็มกําลัง

ความสามารถของตนเอง รักและพอใจที่ไดพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรูมาใชในแกไขปญหาตาง ๆ 

กระตือรือรนพรอมจะบริการประชาชนอยูเสมอไมปลอยใหประชาชนรอคอยความชวยเหลือเปน

เวลานาน วิริยะ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงเปนแบบอยางและไดพระราชทานบท

พระราชนิพนธ เรื่องพระมหาชนก เนนใหประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความเพียร

ชอบ มีความตื่นตัวพรอมที่จะพัฒนาการทํางานอยูตลอดเวลา เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลาและรวดเร็ว สนับสนุนบุคลากรในองคกรใหเกิดความขยันในหนาที่ เกิดความชํานาญใน

หนาที่ และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยความขยันหมั่นเพียร บริการประชาชนดวยความจริงใจ

และตรงตอเวลา จิตตะ หลักที่จะตองเอาใจใสงานอยูเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานในองคการ

มีระบบที่ตรวจสอบใหบุคลากรขององคการใหมีการเอาใจใสในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เมื่อเกิด

ปญหาก็หมั่นตรวจสอบหาขอบกพรองของตนเองเพื่อพัฒนางานของตนเอง ฝกฝนตนเองใหมีความรู

พรอมที่จะมาสนับสนุนการทํางานอยางสม่ําเสมอ โดยศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ นํามา

แกไขปญหาตาง ๆ ในเทศบาลอยางเต็มกําลังความสามารถ วิมังสา การพัฒนาบุคลากรในองคกร ดวย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเหมาะสม มีการแกไขปญหาการปฏิบัติงานของ
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บุคลากรในองคการใหมีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป สงเสริมใหมีการเรียนรูเพิ่มเติมหาวิธีการตาง ๆ มา

พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอดทนตอปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการ

ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถของตนเองไตรตรองการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยูเสมอโดย

ใชกําลังสติปญญาแสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

 ดานไฟทางสาธารณะ ภาพรวมของสภาพปญหาดานไฟทางสาธารณะ พบปญหาเกี่ยวสภาพ

พื้นที่มีขนาดกวางใหญ มีงบประมาณการบริหารจัดการไมเพียงพอ บุคคลการมีจํานวนไมเพียงพอตอ

การดําเนินงาน มีอุปกรณไมเพียงพอเกาหรือชํารุด สวนวิธีการแกไขนั้น คือ การเพิ่มงบประมาณหรือ

รองบประมาณในปถัดไป เพิ่มการจัดเก็บภาษี และการประกาศรับสมัครบุคลากรเพิ่ม การปฏิบัติ

หนาที่พบวาผูบริหารมีอิทธิบาท 4 ในปฏิบัติหนาที่ มีความรัก และพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

นําไปสูความสุขในการทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนา และมีจิตใจจดจอตอหนาที่ไม

ทอดทองธุระ และเมื่อเจออุปสรรคจะตองพิจารณาโดยรอบขอบ เมื่อปฏิบัติหนาที่แลวมีประเมินผลทุก

ครั้ง ทั้งดานจํานวนและคุณภาพ จุดออนจุดแข็งสงผลไปสูปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

 ดานความสะอาด ภามรวมของสภาพปญหาดานความสะอาด ประชาชนมีจํานวนมากท้ังเปน

ประชาชนในทองถิ่นและประชาชนแฝง ประชาชนขาดความรูในการคัดแยกขยะและการักษาสิ่งวัด

ลอม ประชาชนขาดจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกับสิ่งแวดลอม ถังขยะมีจํานวนไมเพียงพอ รถขนขยะไม

เพียงพอทั้งเกาและชํารุด บุคคลการในการทํางานดานความสะอาดไมเพียงพอ มีงบประมาณไม

เพียงพอตอการบริหาร จากภาพรวมของสภาพปญหามีการแกไขคือ มีการรณรงคและจัดอรบรมให

ความรูแกนักเรียนและประชาชน จัดซื้อถังขยะและรถขนขยะเพิ่ม เปดรับสมัครบุคคลกรดานความ

สะอาด เพิ่มเงินอัตราการเก็บขยะ เก็บภาษีเพิ่ม รองบประมาณในปถัดไปหรือรอเงินอุดหนุนจาก

สวนกลาง การปฏิบัติหนาที่พบวาผูบริหารมีอิทธิบาท 4 ในปฏิบัติหนาที่ มีความรักและพอใจในการ

ปฏิบัติหนาที่ของตน นําไปสูความสุขในการทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนา และมี

จิตใจจดจอตอหนาที่ไมทอดทองธุระ และเมื่อเจออุปสรรคจะตองพิจารณาโดยรอบขอบ เมื่อปฏิบัติ

หนาที่แลวมีประเมินผลทุกครั้ง ทั้งดานจํานวนและคุณภาพ จุดออนจุดแข็งสงผลไปสูปฏิบัติงานได

สําเร็จ 

 ดานการปองกันสาธารณภัย ในพื้นที่การทําวิจัยปญหาดานการปองกันสาธารณภัยมี

ภาพรวมความสอดคลองเหมือนกันคือ ปญหาน้ําทวม เพลิงไหม และโรคไขเลือดออก สภาพปญหาใน

ดานนี้ผูบริหารใหความสนใจเปนอยางมากเนื่องจาก ภัยสาธารณะเกิดขึ้นกับประชาชนในวงกวางและ

สรางความเสียใหกับประชาชนอยางรายแรง ขั้นเสียชีวิตและทรัพยสิ้น ผูบริหารจึงใหความสําคัญใน

ดานนี้เปนอยางมาก ผูบริหารจัดสรรงบประมาณการเพื่อซื้อเครื่องมือ ยานพาหนะ และจางบุคคลากร

เพิ่มอยางเต็มที่ รวมการปองกันเชิงรุก การอบรมการดับเพลิง การอบรมกําจัดลูกน้ํายุงลาย การลอกคู

คลองน้ํา เปนตน ยกเวนปญหาที่ตองใชงบประมาณสูงเชน สรางเขื่อน กําแพงกันน้ํา โครงการเหลานี้
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ติดปญหาเรื่องของสิทธิที่ดินในการกอสราง และการกอสรางใชงบประมาณสูง การปฏิบัติหนาที่พบวา

ผูบริหารมีอิทธิบาท 4 ในปฏิบัติหนาที่ มีความรัก และพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของตน นําไปสู

ความสุขในการทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนา และมีจิตใจจดจอตอหนาที่ไมทอดทอง

ธุระ และเมื่อเจออุปสรรคจะตองพิจารณาโดยรอบขอบ เมื่อปฏิบัติหนาที่แลวมีประเมินผลทุกครั้ง ทั้ง

ดานจํานวนและคุณภาพ จุดออนจุดแข็งสงผลไปสูปฏิบัติงานไดสําเร็จ 

 สรุปไดวาหลักธรรมอิทธิบาท 4 นั้นมีความสําคัญอยางมากไมวาจะประกอบอาชีพใด เพศใด 

อายุเทาใด การศึกษาเทาใด สถานะใด ยอมเปนหลักธรรมนํามาซึ่งความสําเร็จ ในหนาที่การงานของ

ตน เพราะ ฉันทะ คือ ชอบใจความรักความพอใจในการกระทําสิ่งนั้น ๆ วิริยะ คือ ขยันไมยอทอใน

การทําสิ่งนั้น ๆ ทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม อดทนไมทอถอย อะไรเกิดก็แข็งใจทํา จิตตะ คือ ตั้งใจทํา 

มีใจจดจอ ทําสิ่งนั้นดวยความฝกใฝ เอาใจใสเสมอ มีใจจดจอเปนสมาธิ วิมังสา คือ เขาใจทํา มีความรู

ความสามารถในสิ่งที่ทํา ทําดวยความพิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหา

วิธีแกไขปรับปรุง เมื่อองคกรใดหรือบุคคลใดนอมนําหลักอิทธิบาท 4 ไปปฏิบัติดวยตนเองหรือ 

นําไปใชในการบริหาร การปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือ การบริหารงานนั้นยอมเกิดความเสร็จ ขอเสนอแนะ

การปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ  

 ในการแกไขขอบกพรองหรือปญหาที่เกิดขึ้นในความเพียร ความพยายามที่จะกระทําการงาน

อยางตอเนื่อง จิตตะหมายถึงความคิดการไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรูสึกของตัวเอง วิมังสาหมายถึง

ความไตรตรองใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํา

นั้นมีการวางแผนวัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน ผูบริหารใหความสําคัญดานฉันทะฉันทะคือ

ความพอใจในการทํางานของตนเองใหถูกตองตามกฎระเบียบ แตยังขาดดานวิมังสาคือความไตรตรอง

ใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้นมีการวางแผน

วัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง อาจเพราะมีเวลา จํากัดในการปฏิบัติงาน และไมเขาใจในสิ่งที่ตนเองทํา 

ขาดโอกาสในการศึกษาดูงานจึงทําใหผลวิจัยเชิงปริมาณดานวิมังสามีคาในการวิจัยนอยที่สุด  

 

5.2 อภิปรายผลวิจัย 
 

 ผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไดแกไขสภาพปญหาการ

ปกครองดวยการนําอิทธิบาท 4 ประยุกตใชในการปกครอง คือ ผูบริหารเทศบาลมีความพอใจและรัก

ใครในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง นําไปสูความสุขในการทํางาน มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติ

หนา และมีจิตใจจดจอตอหนาที่ไมทอดทองธุระ และเมื่อเจออุปสรรคจะตองพิจารณาโดยรอบขอบ 

เมื่อปฏิบัติหนาที่แลวมีประเมินผลทุกครั้ง ทั้งดานจํานวนและคุณภาพ จุดออนจุดแข็งสงผลไปสู
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ปฏิบัติงานไดสําเร็จ สอดคลอง พระศักดิ์นรินทร สมจิตฺโต ไดศึกษาการใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร บุคลากรองคการ

ในองคการ มีการนําอิทธิบาท 4 มาใชในการปฏิบัติงานไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ฉันทะคือ

ความรักในสิ่งที่ตนทํา วิริยะคือความเพียรในการปฏิบัติงาน จิตตะคือความเอาใจฝกใฝในการ

ปฏิบัติงาน วิมังสาคือความไตรตรองในการปฏิบัติงาน บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลให

ความสําคัญดานจิตตะคือความเอาใจฝกใฝในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก แตก็มีวิริยะคือความเพียร

ในการปฏิบัติงานนอยมาก กลาวโดยสรุปบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแหงนี้ มีความเอาใจฝกใฝ

ในการปฏิบัติงาน แตอาจขาดแรงจูงใจในการทํางานจึงทําใหพนักงานในองคการแหงนี้ ขาดความ

เพียรในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ พระพิชัย สุรกฺโข ไดศึกษาการบริหารจัดการบุคลากรตามหลัก

อิทธิบาท 4 ของโรงเรียน มัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูบริหาร

ไดบริหารจัดการบุคคลโดยใช อิทธิบาท 4 ในการบริหารบุคคล ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

ฉันทะหมายถึงความพอใจในการทํางานของตนเองใหถูกตองตามกฎระเบียบ วิริยะหมายถึงความ

เพียร ความพยายามที่จะกระทําการงานอยางตอเนื่อง จิตตะหมายถึงความคิดการไมทอดทิ้งสิ่งนั้นไป

จากความรูสึกของตัวเอง วิมังสาหมายถึงความไตรตรองใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหา

เหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้นมีการวางแผนวัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน 

ผูบริหารใหความสําคัญดานฉันทะฉันทะคือความพอใจในการทํางานของตนเองใหถูกตองตาม

กฎระเบียบ แตยังขาดดานวิมังสาคือความไตรตรองใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล

และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้นมีการวางแผนวัดผลคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง อาจเพราะมีเวลา 

จํากัดในการปฏิบัติงาน และไมเขาใจในสิ่งที่ตนเองทํา ขาดโอกาสในการศึกษาดูงานจึงทําใหผลวิจัย

เชิงปริมาณดานวิมังสามีคาในการวิจัยนอยที่สุด สอดคลอง พระมหาวันเพ็ญ สารโท ไดศึกษาการนํา

หลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการปกครองบริหารงานของ กํานันผูใหญบาน อําเภอนากลาง จังหวัด

หนองบัวลําภู กํานันผูใหญบานในอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู มีการนําอิทธิบาท 4 ไปใชใน

การปกครองและการบริหารงาน กํานันผูใหญบานใหความสําคัญอยางมากกับการนําอิทธิบาท 4 มาใช

ใชในการปกครองและการบริหารงาน ในทองถิ่นตนเอง กํานันผูใหญบานใหความสําคัญกับหลักฉันทะ

มากที่สุดในการทํางาน เนื่องจากวาหากมีความรักในสิ่งที่ตนทําแลวจะเปนแรงผลักดันใหคุณธรรมขอ

อื่น ๆ ตามมา และกํานันผูใหญบานใหความเห็นวาควรนําหลักอิทธิบาทมาใชในการสรางนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย สอดคลอง พระครูจันทกิจโสภณ จนํทวํโส ไดศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 

4 ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยไดนิยาม 

อิทธิบาทดังนี้ 1) ฉันทะ ความรัก และความพอใจในสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความพอใจ ดวย

ความรักในสิ่งนั้น ทําสิ่งนั้นดวยความเต็มใจ ไมเบื่อหนายในกิจที่ทํา 2) วิริยะความเพียรในการกระทํา

สิ่งนั้น ๆ คือเมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความขยันหมั่นเพียรดวยความพยายาม และมีมานะอุตสาหะไม
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ทอดทิ้งกิจที่ทํานั้น (การแข็งใจ ) 3) จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส ความเอาใจจดจอในสิ่งที่ทํา ไมวาง

ธุระในสิ่งนั้นๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความรูจักไตรตรอง ทําดวยปญญา รูจักพิจารณาใครครวญ 

รูจักพินิจพิเคราะห ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุดวยความรอบคอบ (การเขาถึง) และ 3) วิมังสา 

การใชปญญาพิจารณา ไตรตรอง ตรวจสอบในสิ่งนั้น ๆ คือ เมื่อทําสิ่งใดก็ทําดวยความรูจักไตรตรอง 

ทําดวยปญญา รูจัก พิจารณาใครครวญ รูจักพินิจพิเคราะห ทดลอง ทดสอบ ตรวจตราหาสาเหตุดวย

ความรอบคอบ (การ เขาใจ) เหมาะสําหรับคนทํางาน เพราะวา จะไดชวยในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพและงานสําเร็จ ตามที่ไดตั้งใจแลวผลการศึกษาพบวาเมื่อสัมภาษณครูโรงเรียนอนุบาล

ศรีมโหสถ 80% ตอบวาไดใชหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการเรียนการสอน เพราะเห็นวาหลักอิทธิบาท

จะทําใหเกิดความสําเร็จในการเรียนการสอน และอีก 20% คาดวาเปนครูใหมยังคาดประสบการณใน

การเรียนการสอนและนับถือศาสนาอื่นซึ่งมีหลักธรรมของตนเอง จึงไมไดนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชใน

การเรียนการสอน สอดคลอง พระอธิการประเสริฐ กาจโน ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษา

แนวทางการประยุกตใชอิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี

วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาอิทธิบาท 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่อวิเคราะหคุณคาของอิทธิ

บาท 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาทและ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชอิทธิบาท 4 เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณคาของอิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมแหงความสําเร็จแกผูนําไปปฏิบัติที่ทันสมัย

อยูเสมอ นอกจากจะเปนคุณธรรมนําไปสูความสําเร็จในการงานแลว ยังเปนอายุวัฒนธรรม คือความ

เปนเหตุใหคนมีอายุยืนยาวดวย นอกจากนั้น อิทธิบาท 4 ยังมีสาระที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ เมื่อเกิด

ฉันทะมีใจรักแลวก็ใหพากเพียร เมื่อพากเพียรแลวก็เอาใจใสเสมอ และเปดชองใหปญญาพิจารณา

ไตรตรอง การศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ

หลักธรรมที่ชวยใหทํางานไดสําเร็จ ฉันทะ ความพอใจรักใครในการเรียนรู การพัฒนาจิตใจ หนาที่และ

การงาน การเรียนรู ตองดูแลการเรียนใหดี วิริยะ ความเพียรพยายามในการเรียนการพัฒนาจิตใจและ

การทํางาน คือตั้งใจทํา และมีความรับผิดชอบสูง การทํางานการเรียนรูและการพัฒนาจิตใจนั้นจะ

ออกมาดีและมีคุณภาพ จิตตะการเอาใจใสคือความคิด เอาใจจดจอในการทํางาน การเรียนการและ

พัฒนาจิตใจ และวิมังสา การพิจารณาใครครวญไตรตรอง คือตองปรับปรุงอยูเสมอ บุคคลตองมีพอใจ

ในงานที่ทํา และมีความเพียรพยายามเอาใจใสในหนาที่การงานนั้นอยางตอเนื่อง ดวยการพินิจ

พิจารณาอยางรอบคอบรอบดาน การศึกษาเลาเรียนจะประสบผลสําเร็จพัฒนาขึ้น การพัฒนาจิตใจคือ

การยกระดับจิตใจใหสูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนาหนาที่การงานใหดีขึ้นไดนั้นตองมีธรรมประจําใจ คืออิทธิ

บาท 4 ประการ เปนหลักธรรมสําหรับพัฒนาบุคคลใหเปนบุคคลที่ดีของสังคมทําใหสังคมอยูรวมกัน

อยางมีความสุขประกอบดวย ฉันทะ มีใจรัก วิริยะ พากเพียรทํา จิตตะ เอาจิตฝกใฝ วิมังสา ใชปญญา

สอบสวน หลักธรรมดังกลาว เปรียบเสมือนตนทุนชีวิต ชวยใหประสบความสําเร็จในทุกกิจการที่

กระทําทั้งทางดานการศึกษา การพัฒนาจิตใจ การประกอบการงาน การดํารงชีวิตทําใหสามารถพึ่งพา
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ตนเองได สอดคลองกับ บัญชา ทาทอง ไดทําการศึกษาการใชหลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความ

รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การใชหลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาความ

รับผิดชอบของนักเรียน ผลวิจัยพบวานักเรียนเห็นวาอิทธิบาท 4 มีความสําคัญในการพัฒนาตนเองใน

ดานตาง ๆ และยังเปนหลักธรรมที่มีความสําคัญในการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน ลักขณา 

สริวัฒน ไดทําการศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกตใชอิทธิบาท 4 ของครูระดับประถมศึกษาที่สอน

ในโรงเรียน หลักเมืองมหาสารคาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 

1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ครูระดับประถมศึกษาใชหลักอิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญในชั้นเรียน และใหความสําคัญพิเศษกับหลักธรรมฉันทะเนื่องจากวา เมื่อเราทํา

สิ่งใดดวยใจรักแลว สิ่งอื่น ๆ จะตามมาเพราะเมื่อใจรักสิ่งใดยอมทําใหเกิดความขยันในสิ่งนั้น เมื่อเกิด

ความขยันในสิ่งนั้นจิตใจยอมจดจอ เมื่อจิตใจจดจอยอมใครครวญใหเกิดปญญา สอดคลองกับ อาทิต

ยา จุฬาเสรีกุล ไดศึกษาการใชหลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิม

พระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หลักธรรมอิทธิบาท 4 มีความสําคัญตอการ

บริหารการศึกษาของผูบริหาร และเปนหลักธรรมสงผลตอการบริหารการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ

ยิ่งขึ้นมากยิ่ง โดยใหความสําคัญตอหลักจิตตะคือมีจิตใจจดจอ เพราะวาการบริหารการศึกษานั้นตอง

ใชความรอบรูอยางมากตองใชความคิดในดานตาง ๆ เชน ความสามารถของบุคคลกร การจัดการ

หลักสูตร การบริหารจัดสถานที่ เปนตน ดั้งนั้นผูบริหารจําตองมีจิตใจจดจอตอการบริหารการศึกษา

อยางมาก สอดคลอง ผอบทอง สุจินพรัหม ไดศึกษาการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ

พิเศษจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อศึกษาทรรศนะของบคุลา

กรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนเห็นสําคัญ

อยางยิ่งในการนํา อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน เนื่องจากวาหลักอิทธิบาท 4 คือหลักธรรมแหง

ความสําเร็จ บุคคลกรทุกคนเห็นวา ผูบริหารควรแสดงภาวะผูนําในทุกสถานการณสามารถนิเทศ

แนะนําผูรวมงาน ผูบริหารควรเอาใจใสติดตามการทํางานตามแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย และผูบริหารควรพิจารณาไตรตรองหาวิธีการแกไขปญหาในการ

ทํางานตาง ๆ อยางเปนระบบ พรอมทั้งประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สอดคลองกับ สุพันธ แสนสี ไดทําการศึกษา การสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารตามหลัก อิทธิบาท 

4 ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน เพื่อศึกษาการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารและอื่น ๆ โดยใช

หลักอิทธิบาท 4 ผูบริหารควรนําอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารเพื่อใหเกิดการบริหารมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และนํามาซึ่งประโยชนสุขของคนในชุมชน สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

การ ประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ ควรเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอความ
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ตองการ ปญหาและแสดงความคิดเห็นวิจารณการบริหารงานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไดรับขอมูลปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนปญหาใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

สอดคลองกับ ผดุง วรรณทอง ไดศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารองคกรเอกชน

ในจังหวัดนนทบุรี 1) ดานฉันทะ มีความจําเปนและสําคัญตอการบริหารองคกรเอกชน เพราะเปน

จุดเริ่มตน ที่จะทําใหบุคลากรเกิดและมีความพอใจในหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ ของตนเองรักและพอใจที่จะไดรับพัฒนาตนเอง เพื่อนําความรูมาใชในหนาที่ที่ตนกําลัง

ปฏิบัติอยู กระตือรือรนพรอมที่จะใหมีการพัฒนาตนเอง ทั้งดานรางกายและจิตใจ ผูบังคับบัญชาเปด

โอกาสให มีสวนรวมที่จะพัฒนางาน และบุคลากรมีความพอใจที่จะมีการพัฒนาอยูสม่ําเสมอ และเปด

โอกาส ใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนางานและนโยบายขององคกร มีการจัดการฝกอบรมทั้งภายใน

และ ภายนอกองคกรอยูเสมอ 2) ดานวิริยะ มีความจําเปนและสําคัญมากตอการบริหารองคกรเอกชน 

เนื่องจากหลักการนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ทรงเปนแบบอยางและไดพระราชทาน

บทพระราชนิพนธ เรื่องพระมหาชนกที่เนนใหประชาชนมีความวิริยะ หรือหลักการประกอบความ

เพียรชอบ บุคลากรมีความตื่นตัวพรอมที่จะพัฒนาการทํางานอยูตลอดเวลา ฝกฝนพยายามพัฒนา

ตนเองใหเกิด ความชํานาญในหนาที่ดวยการเรียนรูเพิ่มเติม คนควาหาความรูเกี่ยวกับงานที่ตนเอง

ปฏิบัติอยางเต็มศักยภาพ มีการจัดฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความมุงมั่นที่จะ

พัฒนาการอยางตอเนื่อง 3) ดานจิตตะ มีความจําเปนและสําคัญตอการบริหารองคกรเอกชน 

เชนเดียวกัน โดย ผูบริหารใหความสําคัญกับการทํางานที่ตองอาศัยดานจิตตะเปนหลักที่จะตองเอาใจ

ใสงานอยูเสมอองคกรเอกชนควรสงเสริมการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ดานจิตตะ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการทํางานมีระบบที่ตรวจสอบใหบุคลากรมีการเอาใจใสในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เมื่อเกิด

ปญหาก็ หมั่นตรวจสอบหาขอบกพรองของตนเองเพื่อพัฒนางานของตนเอง ฝกฝนตนเองใหมีความรู

พรอมที่ จะมาสนับสนุนการทํางานอยางสม่ําเสมอ โดยศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ นํามา

พัฒนาองคกรทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ 4) ดานวิมังสา มีความจําเปนและ

สําคัญตอการบริหารองคกรเอกชน เชนเดียวกัน เพราะ ผูบริหารตางใหความสําคัญกับการพัฒนา

บุคลากร ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยางเหมาะสม มีการแกไขปญหาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป สงเสริมใหมี การเรียนรูเพิ่มเติม หาวิธีการตาง ๆ มา

พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และอดทนตอปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการ

ปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถของตนเองไตรตรองการ ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยูเสมอ โดย

ใชกําลังสติปญญาแสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

 สรุปไดวาหลักธรรมอิทธิบาท 4 มีความสําคัญอยางมากไมวาจะประกอบอาชีพใด เพศใด อายุ

เทาใด การศึกษาเทาใด สถานะใด ยอมเปนหลักธรรมนํามาซึ่งความสําเร็จ ในหนาที่การงานของตน 

เพราะ ฉันทะ คือ ชอบใจความรักความพอใจในการกระทําสิ่งนั้น ๆ วิริยะ คือ ขยันไมยอทอในการทํา
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สิ่งนั้น ๆ ทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม อดทนไมทอถอย อะไรเกิดก็แข็งใจทํา จิตตะ คือ ตั้งใจทํา มีใจ

จดจอ ทําสิ่งนั้นดวยความฝกใฝ เอาใจใสเสมอ มีใจจดจอเปนสมาธิ วิมังสา คือ เขาใจทํา มีความรู

ความสามารถในสิ่งที่ทํา ทําดวยความพิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหา

วิธีแกไขปรับปรุง เมื่อองคกรใดหรือบุคคลใดนอมนําหลักอิทธิบาท 4 ไปปฏิบัติดวยตนเองหรือ 

นําไปใชในการบริหาร การปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือ การบริหารงานนั้นยอมเกิดความเสร็จ 

 

5.3 ขอเสนอแนะการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 หลักธรรมอิทธิบาท 4 มีความสําคัญอยางมากไมวาจะประกอบอาชีพใด เพศใด อายุเทาใด 

การศึกษาเทาใด สถานะใด ยอมเปนหลักธรรมนํามาซึ่งความสําเร็จ ในหนาที่การงานของตน เพราะ 

ฉันทะ คือ ชอบใจความรักความพอใจในการกระทําสิ่งนั้น ๆ วิริยะ คือ ขยันไมยอทอในการทําสิ่งนั้น 

ๆ ทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม อดทนไมทอถอย อะไรเกิดก็แข็งใจทํา จิตตะ คือ ตั้งใจทํา มีใจจดจอ 

ทําสิ่งนั้นดวยความฝกใฝ เอาใจใสเสมอ มีใจจดจอเปนสมาธิ วิมังสา คือ เขาใจทํา มีความรู

ความสามารถในสิ่งที่ทํา ทําดวยความพิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหา

วิธีแกไขปรับปรุง เมื่อองคกรใดหรือบุคคลใดนอมนําหลักอิทธิบาท 4 ไปปฏิบัติดวยตนเองหรือ 

นําไปใชในการบริหาร การปฏิบัติงานนั้น ๆ หรือ การบริหารงานนั้นยอมเกิดความเสร็จ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนะโยบาย 

 ผูบริหารมีธรรมมะอยูประจําอยูแลว แตเพ่ือความไมประมาทควรนอมหลักธรรมตาง ๆ มาใช

ในการปกครอง การบริหารงาน และการปฏิบัติหนาที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนบุคคลกรที่ไมมี

ธรรมะใหมีธรรม และสนับสนุนบุคคลกรที่มีธรรมะใหมีธรรมมะขึ้น ในการปฏิบัติหนาที่ควรเนนความ

รวดเร็วทันตอสถานการณ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในเบื้องตน 

 5.3.2 ขอเสนอแนะทําวิจัย 

 ควรทําการประเมินผลในการทํางาน การแกไขขอบกพรองหรือปญหาที่เกิดขึ้นในการ

ปฏิบัติงานนั้น ๆ วาประสพผลสําเร็จหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปเปนบรรทัดฐานในการ

พัฒนาการทํางานในโอกาสตอ ๆ ไป และผูวิจัยเสนอใหทําการวิจัยเรื่อง 

 1. การบริหารงานดวยหลักอิทธิบาท 4 

 2. การปฏิบัติงานดวยอิทธิบาท 4 

 3. การแกไขปญหาดวยอิทธิบาท 4 
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แบบสัมภาษณ เจาะลึก  

(Indepth Interview) 
เรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการปกครองตามหลักอิทธิบาท 4  

ของผูบริหารเทศบาล ในเขตอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” 

ตอนที ่1ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 
ผูใหสัมภาษณ (ชื่อนามสกุล)……………………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง .................................................................................................................. ............................... 

สถานที่ทํางาน ………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ ……………………………………………………………………………………………….………… 

ตอนที่ 2  การปกครองทองถิ่นและการใหบริการประชาชนมีปญหาอยางไรบาง 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………..………………………………………………..……………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

2.1 ดานไฟทางสาธารณะ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………..……..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………..………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

2.2 ดานความสะอาด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………..………………………………………………..……………… 
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2.3 ดานการปองกันสาธารณภัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3 ทานนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 ประยุกตใชในการปกครองหรือการใหบริการประชนอยางไร 

3.1 หลัก ฉันทะ (เต็มใจในการใหบริการประชาชน) 

ดานอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………..………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

ดานความสะอาด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

ดานการปองกันสาธารณภัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………………………..……………………………………… 
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3.2 หลัก วิริยะ (อดทนขยันใหบริการประชาชน) 

ดานอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………..………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

ดานความสะอาด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………. 

ดานการปองกันสาธารณภัย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………..………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

3.3 หลัก จิตตะ (จิตใจจดจอไมทอดทิ้งหนาของตน) 

ดานอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………..………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………….………………………………… 
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ดานความสะอาด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..………………………………………………..…………………………………………………………………… 

ดานการปองกันสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..………………………………………………..…………………………………………………………………… 

3.4 หลัก วิมังสา (ใครครวญหาขอมูลความรูเพิ่มเติม) 

ดานอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………..………………………………………………..……………………………………………………………………… 

ดานความสะอาด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..………………………………………………..…………………………………………………………………… 

ดานการปองกันสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะการปกครองตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 ของผูบริหารเทศบาลควรเปนอยางไร 

ดานอุปกรณไฟฟาสองสวาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ดานความสะอาด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..………………………………………………..…………………………………………………………………… 

ดานการปองกันสาธารณภัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………..………………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

ขอขอบคุณที่กรุณาใหคําสัมภาษณ 

พระนลธวัช อนาวิโล 

 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ผูสัมภาษณ 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณขอมูล 
 

เทศบาลเมืองลัดหลวง 

1. นายชวลิต เติมปรีดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง) 

2. นายดนัย เชื่อมประไพ ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง) 

3. นายวิโรจน ไชยมาลา ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง) 

4. นายอภิชาติ ทิพยอักษร ตําแหนง หัวหนาหนวยอํานวยการ  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง)   

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

1. นางจุฑาพา เมนมิ่ง ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี  

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

2. นายวิรภัทร เข็มทอง ตําแหนงรองปลัดเทศบาล  

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

3. นางสาวเรวดี คําเพ็ง ตําแหนงรองปลัดเทศบาล  

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

4. นางสาวธัญญา หนังสือ ตําแหนงนักสาธารณสุข  

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย) 

เทศบาลเมืองพระประแดง 

1. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ ตําแหนง นายกเทศมนตรี  
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2. นางจิณัตตา ไชยเจริญ ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  
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3. นางณัฐธรี เพรชรัตน ตําแหนง หัวสํานักปลัดเทศบาล  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง)  

4. นายสุพิศ คําหารพล ตําแหนง ผูอํานวยการชาง  

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562  : สํานักงานเทศบาลเมืองพระประแดง)  
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ภาคผนวก ฉ 

รูปภาพในการสัมภาษณเจาะลึก 
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ภาพผูใหสัมภาษณขอมูล 
 

เทศบาลเมืองลัดหลวง 

 

 

 
นายชวลิต เติมปรีดา ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562) 

 

 

 
นายดนัย เชื่อมประไพ ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม 

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562) 
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นายวิโรจน ไชยมาลา ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562) 

 

 

 
นายอภิชาติ ทิพยอักษร ตําแหนง หัวหนาหนวยอํานวยการ 

(สัมภาษณ, 28 พฤษภาคม 2562) 
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เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 

 
นางจุฑาพา เมนมิ่ง ตําแหนง รองนายกเทศมนตรี 

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562) 

 

 
นายวิรภัทร เข็มทอง ตําแหนงรองปลัดเทศบาล  

และนางสาวเรวดี คําเพ็ง ตําแหนงรองปลัดเทศบาล 

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562) 

 

 
นางสาวธัญญา หนังสือ ตําแหนงนักสาธารณสุข 

(สัมภาษณ, 4 มิถุนายน 2562) 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ  สกลุ    : พระนลธวัช อนาวิโล (การุณ) 

วัน  เดือน  ปเกิด  : วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2533 

ภูมิลําเนา    :  54 หมูที่ 1  วัดบางพึ่ง ต. บางพึ่ง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

10130 

อปุสมบท    : เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2555 พระครูประทีปธรรมานุวัตร วัดศรี

สมบูรณ พระอุปชฌาย ณ วัดสวางคงคารม ต. ไคสี อ. เมือง จ.บึงกาฬ 

38000 

การศึกษา 

   2546  : ประถมศึกษา โรงเรียนอนบาลวิศิลฐอํานวยศิลย 

  2549  : มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนบึงกาฬ 

  2544  : โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ 

   2560  : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม  

หนาที่การงานปจจุบัน  

 2556 – ปจจุบัน   : ครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
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