บุพปัจจัยทางการเมืองและอานาจฝ่ายบริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง: กรณีศึกษาจังหวัดลาปาง
Political Antecedents and Administrative Power Effecting the Work
Performance of Direct-elected Mayor: A case Study at Lampang Province
กิตติภูมิ นามวงค์

1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลทางการเมืองในการใช้อานาจฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภา
และพฤติกรรมทางการเมืองที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชาชน ที่รู้และเข้าใจผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ในเขตเทศบาลนครลาปาง
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เขตเทศบาลตาบลเกาะคา และเขตเทศบาลตาบลห้างฉัตร จานวน 400 ราย โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงชั้น
(Hierarchical Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมทางการเมือง อานาจฝ่ายบริหารและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาอยู่ในระดับ
ปานกลาง และยังมีอิทธิพลต่อกันโดยทางตรงและทางอ้อม โดยข้อมูลเชิงปริมาณมีข้อค้นพบอย่างที่มีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: บุพปัจจัยทางการเมือง, อานาจฝ่ายบริหาร, ผลการปฏิบัติงาน, การเลือกตั้งโดยตรง

Abstract
The research aimed to study the board of council; and the political behavior effecting the
work performance of the direct-elected mayor. The research employed the quantitative method to
collect data, using a questionnaire as a tool To know and understand the performance of Directelected Mayor. and the sample was 400 people from Lampang Municipal Area, Kelangnakorn
Municipal Area, Koh Kah Municipal Area, and Hang Chat Municipal Area. Hierarchical Regression
Analysis was also used to find out the relationship among variables The result found that the work
performance of the mayor was related to political behavior, and the administrative power; while the
relationship between the administrative team and the board of council was at a moderate level, and
they had effect on each other directly and indirectly, having statistical significance.
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บทนา

ให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจที่มีสาระเกี่ยวกับการกาหนดอานาจหน้าที่
ในการบริหารสาธารณะและการจัดสัดส่วนภาษีอากร
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ด้วยมุ่งคานึงถึงการกระจายอานาจ
เพิ่มขึ้นให้ แก่ท้องถิ่นเป็นสาคัญ และกาหนดให้ มี
คณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ต่างๆ ดังกล่าวอีกด้วย
การก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ ในการก ากั บ ดู แ ล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทาเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม
ทั้งนี้จะกระทบถึงสาระสาคัญแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีสภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาท้ องถิ่น การเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น และ
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจาก
การเลื อกตั้ งโดยตรงจากประชาชนให้ ใช้ วิ ธี ออกเสี ยง
ลงคะแนนโดยตรงหรือมีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละสี่ปีจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือน
ประจาพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ หรือ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้
การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น
ราษฎรผู้ มีสิ ทธิ เลื อกตั้ ง มีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจานวนผู้ มีสิ ท ธิเลื อกตั้ งที่ม าลงคะแนนเสี ย ง
เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด
ไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง การลงคะแนนเสียง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติเรื่องการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคือ หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถมีอิสระในการ
ดาเนินงานของท้องถิ่นด้วยตนเองตามแต่ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะในเรื่องต่างๆ
(สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2548) คือ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่
จะปกครองตนเองได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้จะต้องมี
สิ ทธิ ปกครองตนเอง เป็ นองค์ กรที่ มาจากการเลื อกตั้ ง
โดยประชาชน มี อิ สระในการกาหนดนโยบาย วิ นิ จฉั ย
ปัญหาต่างๆ และมีอิสระในการเก็บภาษีอากรและการเงิน
การคลังของท้องถิ่นเอง (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2544) ตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรั ฐ รั ฐต้องกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นพึ่ งตนเองและตั ดสิ นใจในกิจการท้องถิ่ นได้เอง
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นให้ทั่วถึง
และเท่ าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
โดยค านึ งถึ งเจตนารมณ์ ของประชาชนในจั งหวั ดนั้ นๆ
เป็นสาคัญ
ความเป็นอิสระของท้องถิ่น รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่ ท้องถิ่ นตามหลั กแห่ งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น มีสิทธิจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิ
ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ
มีอานาจหน้าที่ของตนเอง ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย
อานาจหน้าที่และการพัฒนาการกระจายอานาจของรัฐ
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ต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด การริเริ่มเสนอ
ข้ อบั ญญั ติ ท้ องถิ่ น ราษฎรผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งในองค์ กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น
เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
คาร้องนั้นจะต้องจัดทาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอ
มาด้วย หลักเกณฑ์และวีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบั ญญัติ การบริหารงานบุ คคล
ท้องถิ่นประกอบด้วยการแต่งตั้งและการให้พ้นจาก
ตาแหน่ง ต้องเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสม
ของแต่ละท้องถิ่น และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน
ปัจจุบันทุกเทศบาลทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเทศบาลตาบลได้ใช้รูปแบบการบริหารงานแบบ
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนทั้งหมด เทศบาลบางแห่งสามารถบริหารเทศบาล
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่บางแห่งการบริหารเทศบาล
มีปัญหา ทั้งความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร
การใช้อานาจการบริหารของนายกเทศมนตรี และที่สาคัญ
คือพฤติกรรมทางการเมือง
ส าหรั บเทศบาลที่ สามารถบริ หารงานได้ อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารอยู่ ใ นขณะนี้ ก็ ยั ง ไม่
สามารถสรุปได้ว่า เทศบาลใดจะไม่มีปัญหาแต่ประการใด
ในอนาคต ด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้ผู้วิจัยตั้งข้อสงสัย
ว่าการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
มีฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ทั้งอานาจฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ฝ่ ายสภา และพฤติกรรมทางการเมืองมีความเหมาะสม
หรือไม่ การมุ่งประเด็น ปั ญหาไปที่เรื่ องที่มาของ
อานาจฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับ
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ฝ่ายสภา และพฤติกรรมทางการเมืองซึ่งก็หมายถึง
การไม่ได้พิจารณาเฉพาะแนวคิดว่าด้วยฝ่าบริหาร
เข้มแข็งมีลักษณะอย่างไรอย่างเดียว เพราะแนวคิด
ว่าด้วยฝ่าบริหารเข้มแข็งมิใช่หมายถึงการเลือกตั้ ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบั ญญั ติ เทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11, ฉบับที่ 12
และฉบับที่ 13) (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2546) คือ ต้องการ
ให้ฝ่ ายบริหารของเทศบาลมีความเข้มแข็งและมี
เสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้นให้องค์กรเทศบาล
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพราะทั้งฝ่ายบริหารคือนายกเทศมนตรี และ
ฝ่ายสภา คือสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรง และให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การตั ดสิ นใจทางการเมื อง การติ ดตามการด าเนิ นการ
ด้านนโยบายที่ได้นาเสนอต่อประชาชนและการเสนอตัว
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จากเจตนารมณ์ ดั งกล่ าว จะเห็ นได้ ว่ าพระราช
บัญญัตเิ ทศบาลต้องการให้ฝ่ายบริหารของเทศบาลมีความ
เข้มแข็งและมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งอานาจฝ่ายบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาและพฤติกรรม
ทางการเมือง ตามแนวคิดว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีต้องมีอานาจในการบริหารงานเทศบาล
อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมไปถึงอานาจในการบริหารงานบุคคล
ซึ่งสามารถแต่งตั้ง ถอดถอนรองนายกเทศมนตรี
ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี เลขานุ การนายกเทศมนตรี
และให้คุณให้โทษแก่ข้าราชการประจาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ มีอานาจในการจัดทางบประมาณ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล
โดยไม่ต้องเกรงกลัวกับอานาจการต่อรองฝ่ายสภาเทศบาล
ฝ่ายสภาเทศบาลมีอานาจหน้าที่เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ
และพิ จารณาอนุ มั ติ งบประมาณเท่ านั้ น ฝ่ ายบริ หาร
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มีอานาจในการเสนอข้อบัญญัติเทศบาล และมีอานาจใน
การยังยั้งข้อบัญญัติที่ออกโดยฝ่ายสภาได้
จากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในองค์กร
เทศบาลที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทยปัจจุบันได้ใช้
รู ปแบบการเลื อกตั้ งนายกเทศมนตรี โดยตรงทั้ งหมด
ตามพระราชบั ญญั ติเทศบาลจึ งจ าเป็ นที่ จะต้องท า
การศึกษาวิจัยว่า ผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นไปตามแนวความคิดว่า
ด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการใช้อานาจ
ฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภา
และพฤติกรรมทางการเมืองเป็นอย่างไร และมีข้อค้นพบ
เสนอแนะต่อการพัฒนาองค์กรเทศบาลในประเทศไทยได้
ในด้านใดบ้าง

ประชาชนในท้ องถิ่ น แห่ งนั้ นๆ กระทั่ งปี พ.ศ. 2540
จุดเปลี่ยนสาคัญที่สุดของการเมืองไทย และคือจุดเปลี่ยน
เดียวกันกับที่เปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่นของไทย
อย่างมหาศาลได้เกิดขึ้น ในช่วงปลายปีนี้เอง นับแต่มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 เมื่อวันที่
11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ด้วยมีกระแสเรียกร้องจากสังคม
ให้มีการปฏิรูปการเมือง (political reform) อย่างจริงจัง
ก่อนหน้านั้น
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ถือว่า
หลักสาคัญของการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น
อย่ างชั ดเจน คื อ มาตรา 78 ซึ่ งปรากฏอยู่ ในหมวด 5
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีใจความสาคัญกาหนดให้
“รัฐ ต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจ
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ ทั่ว ถึง
และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจั งหวัด
ที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในจังหวัดนั้น”
ส่ วนรั ฐธรรมนู ญฉบั บ 2550 ได้ บั ญญั ติ
สาระส าคั ญที่ เกี่ ยวกับการกระจายอ านาจการปกครอง
สู่ ท้ องถิ่ น เอาไว้ หลายมาตรา ในหมวด 14 การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา 281-290 รวม 10 มาตรา
ด้ ว ยกั น โดยที่ ส าคั ญ คื อ มาตรา 281 ที่ ได้ อธิ บายถึ ง
ขอบเขตอานาจที่มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยระบุเนื้อหาไว้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย
ย่อมมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะการกาหนดอานาจและ
หน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งในการใช้
อานาจฝ่ายบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ฝ่ายสภาและพฤติกรรมทางการเมืองที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
ทบทวนวรรณกรรม
การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทยเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
ความเกี่ยวข้อง กับหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด กล่าวคือ เป็นตัวแทนของรัฐบาลในฐานะ
ผู้นานโยบายของรัฐไปปฏิบัติเข้าร่วมกับผู้บริหารในรัฐบาล
ก าหนดแนว นโยบายต่ างๆ ประสานงานและดู แลการ
บริหารงานคลั ง การบริ หารงานบุ คคลให้ กับหน่ วยการ
ปกครองท้ องถิ่ น ตลอดจนเป็ นหน่ วยงานตั วแทนของ
รัฐบาลทาหน้าที่ดูแลออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ สาหรับ
การบริ หารงานของหน่ว ยการปกครองท้องถิ่น ให้ มี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ความผาสุกแก่
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
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เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติโดยคานึ งถึงการกระจาย
อานาจเพิ่ มขึ้ นให้ แก่ ท้องถิ่ นเป็ นส าคั ญ ” ยิ่ งกว่ านั้ น
ตามมาตรา 284 ก็ห้ามไม่ให้มีการแต่งตั้งบุคคลเข้า
ด ารงต าแหน่ งในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ซึ่ งมี ผล
ทาให้กระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกการเข้าดารงตาแหน่ง
ของทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ และข้าราชการ
ในองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในเวลาต่อมา
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่ วนท้ องถิ่น ได้มี การเปลี่ ยนแปลงไปอย่ างชัดเจน
ในอั นดั บแรก บทบาทของราชการส่ วนภู มิ ภาคที่ เคย
เป็นเสมือนผู้บังคับบัญชาของราชการส่วนท้องถิ่น
จะเปลี่ยนแปลงไป โดยหันไปเน้นหนักในด้านของ
การกากับดูแลมากกว่าอื่นใด ในอันดับต่อมาขนาดของ
ราชการส่วนกลางและราชการส่ วนภูมิภาคต้องปรั บตัว
ให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะ
ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
ตามกระแสการปฏิรูปในทศวรรษ 2540 นี้ถือได้ว่า
คือ ทศวรรษส าคัญของการปฏิรู ปการปกครองท้องถิ่ น
ของไทย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในเรื่ องของการกระจาย
อานาจไปสู่ท้องถิ่นมากกว่าทุกทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง ผู้ บ ริ ห าร
ท้องถิ่นโดยตรง
การเลื อ กตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารโดยตรงหรื อ
เรียกอีกอย่างว่าเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรงเป็น
แนวคิดที่มุ่งศึกษา ที่มา ของหั ว หน้ าฝ่ ายบริ ห าร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าควรมีที่มาแบบ
ใดจึงจะเกิดความชอบธรรมและประโยชน์มากที่สุด
ซึ่งที่มาของผู้ บริหารท้องถิ่นในโลกมาจาก 3 วิธีที่สาคัญ
ได้แก่(1) การเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง (2) การเลือกตั้ง
ของตัวแทนประชาชน หรือการเลือกตั้งโดยอ้อม (3) วิธีการ
พิเศษ เช่น แต่งตั้ง คัดสรร หรือว่าจ้าง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ปัจจุบันกฎหมายเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากประชาชน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองและ
เทศบาลตาบล ดังนั้นการที่จะพิจารณาได้ว่าที่มาของ
ผู้ บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมาด้วยวิธี ใด
จาต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียต่างๆ เสียก่อน
การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งในองค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในการเลื อกตั้ งผู้ บริ หารโดยตรง
ในสั งคมไทยไม่ ใช่ เรื่ องแต่ ประการใด มี การพิ จารณา
กันมาบ้ างแล้ วตั้ งแต่ ในสมั ยรั ฐบาลพลเอกเกรี ยงศั กดิ์
ชมะนันท์ ในปี พ.ศ. 2521 (นรนิ ติ เศรษฐบุตร, 2544;
สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2539) และประสบผลสาเร็จจน
ออกมาเป็นรูปธรรมในพระราชบัญญัติระเบี ยบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ต่อมารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้เปิดโอกาส
ให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีผู้บริหาร
ท้ องถิ่ นที่ มาจากการเลื อกตั้ งโดยตรงจากประชาชนได้
จึงทาให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบอื่นๆ
มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้ทั้งหมด
จนในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
จึงมีการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงทุกรูปแบบ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบสภาผู้จัดการ (CouncilManager) จะได้ ผู้ บริหารที่เป็ นนักบริ หารโดยอาชี พ
มากกว่านักการเมืองท้องถิ่น (Levery and Kevin, 1992)
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การกระจาย
อานาจ
สมคิด เลิ ศไพฑูรย์ (2546) กล่ าวว่า การ
กระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) แบ่ ง
ออกเป็ น 2 กรณี คื อ (1) การแบ่ งอ านาจการปกครองที่
เรียกว่า Decentralization และ (2) การมอบอานาจให้
ท้องถิ่นปกครองตนเอง (Devolution)หมายความว่า
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การมอบอ านาจให้ ท้ อ งถิ่ น ปกครองตนเองนี้ มี
หลักการสาคัญ ที่ว่า จะต้องเป็นการมอบอานาจให้ทั้ง
อานาจการเมือง (Political Decentralization) และ
อานาจในการบริหาร (Administrative Decentralization)
ซึ่งจะตรงกับสภาพความเป็นจริงของการปกครองตนเอง
ในท้องถิ่นนั้น จะได้มีสิทธิมีเสียงทางการเมือง มีการเลือกตั้ง
มีการกาหนดนโยบาย มีการควบคุมทางการเมือง
การมีส่ วนร่ ว มทางการเมืองของประชาชนต่างๆ
เพื่อให้บริการและการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นไป
ตามเจตจานงหรือความต้องการของคนในท้องถิ่น
ให้มากที่สุด
หลั กการส าคั ญของการมอบอ านาจให้ ท้ องถิ่ น
ปกครองตนเอง (Devolution) จะต้องประกอบไป
ด้วยดังต่อไปนี้ (Harrop and Miller, 1987) คือ
(1) ต้องให้องค์กรที่ได้รับการกระจายอานาจนั้นให้
มีการเลื อกตั้ง (2) ต้องให้ มีองค์กรในการบริห าร
หรือการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้น โดยต้องมีส ภาพ
เป็นนิติบุคคล (3) หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ
ควรมีอิสระหรือสิทธิในการปกครองตนเอง (Autonomy)
(4) หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ควรจะต้องมีอานาจ
ในการดาเนินการตราข้อบัญญัติ (5) หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นนั้นๆ ควรมีอานาจในการจัดเก็บรายได้โดย
ชอบด้ วยกฎหมาย และเป็ นไปตามการกระจายอ านาจ
ของรั ฐบาลกลาง (6) ภายในการปกครองท้ องถิ่ นนั้ นๆ
จะต้องมีอานาจในการปกครองบังคับบัญชา (7) องค์การ
นั้นจะต้ องมีอานาจหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบภายใน
อาณาเขตที่กาหนดขึ้นโดยรัฐบาลกลาง
พฤติกรรมทางการเมืองและผลการปฏิบัติงาน
นั บตั้ งแต่ เรื่ องการใช้ สิ ทธิ ออกเสี ยง
เลือกตั้ง (อันเป็นจุดเริ่มแรกของการโอนอานาจอัน
ชอบธรรมของประชาชนให้ กั บ บุ ค คลเข้ า ด ารง
ตาแหน่ งทางการเมือ งในระบอบประชาธิป ไตย)
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

การมี ส่ ว นร่ ว มกิ จการหรื อองค์ การทางการเมื อง
การมีความสัมพันธ์ติดต่อกับนักการเมือง การอภิปราย
หรื อการแสดงออก ซึ่ งความเห็ นในประเด็ นปั ญหา
นักการเมือง ตลอดจนการติดตามข่าวสารต่างๆ ทาง
การเมือง เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมในการใช้
สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
พฤติ ก รรมทางการเมื อ ง ซึ่ ง ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับในระดับใดต่อผู้แทนปวงชน
ในระบอบประชาธิปไตยก็พิจารณาได้จากเรื่องนี้เป็น
สาคัญ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพฤติกรรมในการใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งของประชาชน เป็นส่วนสาคัญที่สุด
อย่างหนึ่งในบรรดาพฤติกรรมทางการเมือง (Robson,
1953)
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติกรรมทางการเมือง เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องและผูกพันใน
ฐานะที่เป็นตัวแปรอิสระ (independent variables)
ในกระบวนการทางการเมืองมีดังนี้ (1) ปัจจัยทางสั งคม
(social factors) (2) ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาการเมือง
(psychological political factors) (3) การรับข่าวสาร
เกี่ ยวกั บการเลื อกตั้ ง (information) (4) ปั จจั ยใน
ผลประโยชน์ แห่ งตนในการเลื อกตั้ ง (self-interest) (5)
อุดมการณ์ทางการเมือง (political ideology) (Tony,
2000) (6) การตั ดสิ นใจลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ ง
นายกเทศมนตรี (voting decision for the direct
Mayoral Election)
การบริ ห ารท้ อ งถิ่ น และความสั ม พั น ธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภา
หน่ วยการบริ หารท้ องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทศบาลควรประกอบด้วย ลักษณะสาคัญ
คือ (1) มีรูปแบบและโครงสร้าง รวมทั้งเนื้อหาสาระและ
แก่ นแท้ ภายในหน่ วยงานที่ สอดคล้ องกั บลั กษณะที่
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ประชาชนในท้ อ งถิ่ น เป็ น เจ้ า ของหน่ ว ยงาน หรื อ
หน่วยงานเป็นประชาชนในท้องถิ่นเอง (of local
people) เป็ นหน่ วยงานที่บริหารโดยประชาชนใน
ท้องถิ่นเอง (by local people) รวมตลอดไปถึง
การมี ฐานะเป็ นนิ ติ บุ ค คล การมี ห น่ ว ยงานที่แ บ่ ง
ออกเป็ น 2 ฝ่ า ย ได้แ ก่ ฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ยนิ ติ
บั ญ ญั ติ ที่ ต่ า งมาจากการเลื อ กของประชาชน
(popular vote) โดยอาจมาจากการเลือกตั้งโดยตรง (direct
election) ของประชาชนหรือมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม
(indirect election) ก็ได้ (Bowman and Kearney,
1999) (2) มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่บริหารงานของ
ตนเองได้อย่างเป็นอิสระ (autonomy) ภายในเขต
พื้นที่ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ชัดเจน และเหมาะสมกับ
สภาพของท้ อ งถิ่ น การควบคุ ม ดู แ ลใดๆ ที่ มี ต่ อ
หน่วยการบริหารท้องถิ่นควรเป็นไปน้อยที่สุด และ
เท่าที่จาเป็น ซึ่งเรียกว่า การควบคุมดูแลที่น้อยที่สุด
คือ การควบคุมดูแลที่น้อยที่สุด เฉพาะในเรื่องความเป็น
อิสระหรือการถูกควบคุมดูแลมากน้อยเพียงใดในส่วน
เกี่ยวกับงบประมาณควรยึดหลักว่าถ้าหน่วยการบริหาร
ท้องถิ่นใดใช้งบประมาณของตนเองประชาชนใน
หน่วยการบริหารท้องถิ่นต้องเป็นผู้ควบคุมตรวจสอบเอง
เป็นหลั ก แต่ถ้ าใช้งบประมาณของรั ฐบาลในส่ วนกลาง
ก็จะต้องยินยอมและพร้อมให้รัฐบาลในส่วนกลาง
เข้ามาควบคุมตรวจสอบได้เสมอ และไม่ว่าหน่วย
การบริหารท้องถิ่นจะมีความเป็นอิสระมากน้อยเพียงใด
ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเสมอ (สมคิด
เลิ ศไพฑูรย์ และมรุต วัน นาก, 2546) (3) มีการ
บริหารงานบุคคลของตนเอง หมายถึง การมีอานาจหน้าที่
ด้านการบริหารงานบุคคลหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภายในหน่วยงาน (James, 2001) (4) มีงบประมาณหรือ
มีรายได้ของตนเอง หมายถึง หน่ วยการบริ หารท้องถิ่ น
มีแหล่งรายได้ของตนเองเป็นส่วนใหญ่ และรายได้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

บางส่วนอาจได้มาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลในส่วนกลาง
(5) มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน หมายถึง หน่วยการ
บริหารท้องถิ่นให้บริการสาธารณะต่อประชาชนได้
อย่างคล่องตัวรวดเร็ว ใกล้ชิด ทั่วถึง สนองความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนและนับจากประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550
เป็นต้นมาการบริหารงานที่โปร่งใส และเปิดโอกาสให้
มีการควบคุมตรวจสอบได้เป็นเรื่องสาคัญที่สมควร
รวมไว้ด้วย
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างฝ่ ายบริ หารกั บฝ่ ายสภา
ท้องถิ่น คือ (1) เสถียรภาพและความเข้มแข็งของ
ฝ่ ายบริ หาร (2) ร่ างเทศบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีกับเสถียรภาพของฝ่ายบริหาร (3) อานาจ
ต่อรองของสภาที่มีต่อฝ่ายบริหาร และ (4) การยุบ
สภาและการตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกั บผู้มีสิทธิ
เลื อ กตั้ ง และไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี
โดยตรงในจังหวัดลาปาง
ผู้ วิ จั ยก าหนดอั ตราส่ ว นในการเก็ บข้ อมู ล
ร้อยละ 30 ของเทศบาลในจังหวัดล าปาง โดยใช้ตาราง
เลขสุ่ม (Table of Random Number) จากการสุ่ม 25
เทศบาล ได้เทศบาลที่เป็นหน่วยของตัวอย่างจานวน
4 เทศบาลได้แก่ (1) เทศบาลนครลาปาง (2) เทศบาลเมือง
เขลางค์ นคร (3) เทศบาลต าบลเกาะคา (4) เทศบาล
ตาบลห้างฉัตร
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งใช้เป็นหน่ว ยวิเคราะห์โ ดยใช้สู ตรคานวณกลุ่ ม
ตัวอย่างของยามาเน่ แต่ละเทศบาล (1) เขตพื้นที่
เทศบาลนครลาปาง จานวน 160 ราย (2) เขตพื้นที่เทศบาล
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เมืองเขลางค์นคร จานวน 140 ราย (3) เขตพื้นที่
เทศบาลต าบลเกาะคา จ านวน 60 ราย (4) เขตพื้ นที่
เทศบาลตาบลห้างฉัตร จานวน 40 ราย รวมได้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จานวน 400 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แต่ละประเด็นที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และข้อมูล
เกี่ยวกั บข้ อคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะที่มี ต่อพฤติกรรม
ทางการเมือง อานาจฝ่ายบริหารและความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ ายบริ หารกั บฝ่ ายสภาที่ มี ผลต่ อการปฏิ บั ติ งานของ
นายกเทศมนตรี ที่มาจากการเลื อกตั้งโดยตรงใน
จังหวัดลาปาง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ (1) วิเคราะห์
ข้ อมู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พรรณนา (2) วิ เคราะห์ ถดถอย
พหุเชิงเส้น (Hierarchical Regression Analysis)
(3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation)

มีความสัมพันธ์กันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภา
คือ ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล ประชาชนเลือกกลุ่มการเมืองเดียวกันมากที่สุด
รองลงมาเลือกเฉพาะนายกเทศมนตรีและสมาชิก
สภาเทศบาลเพียงอย่างเดียวตามลาดับ ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเป็นลักษณะความสัมพันธ์
ทางอานาจและการใช้อานาจของฝ่ายบริหาร เช่น
การจัดสรรงบประมาณ โครงการจัดตั้งองค์กรชุมชนและ
ความสัมพันธ์คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ตลอดจน
อานาจฝ่ายบริหารที่ใช้ในการครอบงาโดยผ่านผู้นาชุมชน
ในการให้ความช่วยเหลือสร้างระบบหัวคะแนนเพื่อ
ความได้เปรียบทางการเมือง
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย
เพศ อายุ การศึ กษา อาชี พ และรายได้ ของประชากร
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงาน
ของนายกเทศมนตรี อ ย่ า งมี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทาง
สถิติที่สูง คือ ประชาชนที่มีอายุสูงขึ้นมีแนวโน้มใน
การยอมรับผลการปฏิบัติงานมากขึ้นเช่นกัน และ
จากการวิเคราะห์จาแนกประเภทได้ยืนยันข้อสรุปนี้
และแสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของปัจจัยนี้นับว่าสูง
ทีเดียว ส่วนปัจจัยที่แสดงให้เห็ นว่าไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญ คือ รายได้ของประชาชน ส่ วนปัจจัย
การศึกษาและอาชีพของประชาชนนั้น ถึงแม้จะ
แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงาน
อยู่บ้าง แต่กระนั้นความน่าเชื่อถือของข้อค้นพบนี้
นับว่ามีไม่มากนัก
เมื่ อพิ จารณาถึ งปั จจั ยความเชื่ อถื อไม่ ไว้ วางใจ
นักการเมืองแล้ว ปรากฏว่าโดยภาพรวมแล้วประชาชนไม่
ค่ อยมี ความเชื่ อถื อไว้ วางใจนั กการเมื องเท่ า ที่ ค วร
เหตุผลเบื้องหลังการยอมรับผลการปฏิบัติงานของ

ผลการวิจัย
การศึกษาอิทธิพลของการใช้อานาจฝ่ ายบริ หาร
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาและ
พฤติ กรรมทางการเมื องที่ มี ต่ อผลการปฏิ บั ติ งานของ
นายกเทศมนตรี โดยในการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
พบว่า อานาจฝ่ายบริหารมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภา และพฤติกรรม
ทางการเมือง ตามลาดับ
ด้านพฤติกรรมทางการเมือง พบว่า ในผลการ
ปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีมีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกันระหว่างปัจจัย คือ ปัจจัยทางสังคมปัจจัยทาง
จิ ตวิ ทยา ปั จจั ยทางข่ าวสารทางการเมื อง และปั จจั ย
อุดมการณ์ทางการเมือง
ด้า นความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งฝ่ ายบริ ห ารกั บ
ฝ่ ายสภา พบว่า ผลการปฏิ บั ติงานของนายกเทศมนตรี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
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นายกเทศมนตรีนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับเหตุและ
ผลตามความคิดทางระบอบประชาธิปไตยนั่นคือ ประชาชน
โดยมากยั งไม่ เป็ นประชาชนในระบอบประชาธิ ปไตย
เท่าที่ควร ส่วนผู้ที่มีความพอในในผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลสูงก็มีแนวโน้มในการยอมรับสูงเช่นเดียวกัน
ขณะเดีย วกัน ประชาชนโดยมากแล้ วยั งไม่
ค่ อยให้ ความสนใจในข่ าวสารทางการเมื องเท่ าที่ ควร
ซึ่งอาจจะทาให้เชื่อมโยงไปสู่การขาดแรงกระตุ้นใน
ปัจจั ยด้านอื่ นตามไปด้ วย ซึ่งทาให้ ได้ รั บการพิจารณา
เป็นพิเศษโดยเฉพาะจากผลการวิเคราะห์แสดงให้
เห็นว่าผู้ที่ให้ความสนใจในข่าวสารทางการเมืองนั้น
ก็มีความสัมพันธ์กับความเข้าใจในข่าวสารที่ได้รับ
ด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาในประเด็นนี้ จากผลการ
วิเคราะห์ปรากฏว่าผู้ที่มีความเข้าใจในข่าวสารทาง
การเมืองที่สูงมีแนวโน้มในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองสู งด้ว ย ดังนั้ น การให้ ข่าวสารทางการเมือ ง
เข้ า ถึ ง ประชาชนต้ อ งควบคู่ ไ ปกั บ การเข้ า ใจใน
ข่าวสารที่เขาได้รับด้วย
ผลการวิเคราะห์ ปั จจั ยผลประโยชน์ แห่ งตน
ทางการเมื อง พบว่า โดยมากตระหนั กถึ งผลประโยชน์
แห่งตนในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย
เท่าที่ควร ซึ่ งอาจเนื่ องมาจากการมีความรู้ สึ กไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพทางการเมืองและการขาดอุดมการณ์
ในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่กระนั้น
จากผลการวิ เคราะห์ แสดงให้ เห็ นว่ าผู้ ที่มี ผลประโยชน์
แห่งตนสูงมีแนวโน้มที่เข้าสู่กระบวนการทางการเมืองสูง
เช่นเดียวกัน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอุดมการณ์ทางการเมือง
พบว่า โดยมากแล้วยังขาดเหตุผลและหย่อนการใช้
เหตุผลตามครรลองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะ
ในประเด็ น ของความรู้ สึ ก ผู ก พั น ต่ อ ส่ ว นรวมนั้ น
ประชาชนเกือบครึ่งยังยึดถื อผลประโยชน์แห่งตน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

เป็ นหลั ก และยั งยอมรั บในอ านาจของผู้ อื่ นมากกว่ า
ตนเอง โดยเฉพาะความรู้สึกเจ้ าขุนมูลนายยังฝั ก
รากลึกในความรู้สึกของประชาชนโดยตรงอันทาให้
เกิดความรู้สึกไม่มีประสิทธิภาพทางการเมือง แต่กระนั้น
โดยมากก็ยังมีโ ลกทัศน์ต่อการเปลี่ ยนแปลงที่สู ง
แต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง อีกทั้งการยอมรับ
ในการใช้อานาจทางการปกครองยังมีต่าอีกด้วย ดังนั้น
โดยสรุปแล้ ว ยังกล่าวได้ว่าประชาชนยังมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการปกครองทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ต่า
และยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในกฏิกาและแนวปฏิบั ติ
ในทางการปกครองอยู่มากด้วย
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสถียรภาพและ
ความเข้มแข็งของฝ่ายบริหาร พบว่า ประชาชนมี
ความเชื่ อมั่ นในผลการปฏิ บัติ งานของนายกเทศมนตรี
และกลุ่ มสมาชิกสภาเทศบาลที่ เป็ นกลุ่ มเดี ยวมากกว่ า
ทั้งนี้ก็เพราะเพื่อต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภามี ความสัมพันธ์กันโดยไม่
ต้องการให้เกิดความขัดแย้งและต้องการให้เทศบาลพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการยุบสภาหรือการ
ตั้งกระทู้ถาม พบว่า การยุบสภามีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของนายกเทศมนตรีสูง คือ การยุบสภา แสดงถึง
ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร
กับฝ่ายสภาสิ้นสุดลง ถึงแม้อานาจการยุบสภาของ
นายกเทศมนตรี ไ ม่มี โ ดยตรง ดั ง นั้ น การยุ บ สภา
ย่อมแสดงถึงการขัดแย้ง และโอกาสมีการเปลี่ ยนแปลง
ทางการเมืองสูง ส่วนการตั้งกระทู้ถาม เป็นการตรวจสอบ
ของฝ่ ายสภาที่มีต่อฝ่ ายบริหารมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของนายกเทศมนตรีด้วย
จากผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย อ านาจในการ
บริหารงานบุคคล พบว่า อานาจในการบริหารงาน
บุคคลมีผลต่อการปฏิบัติงานค่อนข้างสูง คือ เมื่อฝ่ าย
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บริหารควบคุมทั้งงานบริ หารบุ คคล อานาจหน้ าที่
และนโยบายได้ ทั้ ง หมดแล้ ว ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีสูง ทั้งนี้ผลของการ
ปฏิบัติงานจะเห็นผลชัดเจนก็ต่อเมื่อมีผู้ปฏิบัติงาน
คือ เจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ และมีอานาจในการ
ใช้งบประมาณลงไปสู่ประชาชน แต่ถ้าตรงข้ามฝ่าย
บริหารไม่สามารถคุมอานาจการบริหารบุคคล อานาจ
หน้าที่ และงบประมาณได้ดี ย่อมมีผลทางการเมือง
ตรงข้ามเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับอุทิศ แก้วขาว,
2543, หน้า 30-31 อ้างถึงใน พิชัย ขุมเงิน, 2553,
หน้า 30-31) ที่ระบุบทบาทหน้าที่ในการบริหารเทศบาล
ในฐานะตัว แทนของประชาชนมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน เข้าหาประชาชนในโอกาสต่าง ๆ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอานาจในการจัดทา
งบประมาณ พบว่าเมื่อฝ่ายบริหารมีอานาจในการ
จัดทางบประมาณมากย่อมมีผลต่อการปฏิบัติงาน
แนวโน้มสูงเช่นเดียวกัน คือ อานาจการจัดทางบประมาณ
แสดงถึ งผลของการปฏิ บั ติ งาน ถ้ าจั ดท างบประมาณ
ในพื้นที่มากแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารมีผลงานมาก
ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานมาก และมีแนวโน้มใน
ผลทางการเมืองสูงเช่นเดียวกัน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอานาจในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ พบว่า เมื่อฝ่ายบริหารมีอานาจการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์มาก แสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารมีผล
การปฏิบัติงานแนวโน้มสูงด้วย คือ เมื่อสามารถจัดหา
วัสดุอุปกรณ์มาปฏิบัติงานให้ประชาชนมากแนวโน้ ม
ย่อมมีผ ลงานมาก และมีแนวโน้มมากต่อผลทาง
การเมือง
ผลการวิเคราะห์อานาจในการบริหารจัดการ
ทั่วไป พบว่า อานาจในการบริหารจัดการทั่วไปมี
ผลต่อการปฏิบั ติงานของนายกเทศมนตรี สู ง คือ
ถ้าฝ่ายบริหารมีอานาจในการบริหารจัดการทั่วไป
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

อย่างมีประสิทธิภาพย่อมแสดงถึงผลของการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารสูง และมีผลทางการเมืองสูงเช่นเดียวกัน
ผลการวิเคราะห์ อานาจการให้ บริการประชาชน
พบว่า การใช้อานาจบริหารของฝ่ายบริหารในการให้บริการ
ประชาชนมีผลต่อการปฏิ บิงานของนายกเทศมนตรีสู ง
คือ เมื่อฝ่ายบริหารใช้อานาจทั้งบุคลากร อานาจหน้าที่
และงบประมาณ ให้บริการกับประชาชนย่อมส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ดังนั้น เมื่อ
มีการให้บริการกับประชาชนมากเท่าไหร่ แนวโน้ม
ที่ส่งผลในทางการเมืองสูงตามลาดับเช่นกัน
ดังนั้น อานาจฝ่ายบริหารจึงมีผลต่อการปฏิบัติ
งานสูงสุดเพราะอานาจฝ่ายบริหาร คือ อานาจรัฐที่
มีค วามสั ม พั น ธ์ และเชื่ อ มโยงกั น ทั้ ง อ านาจการ
บริหารงานบุคคล อานาจการจัดทางบประมาณ อานาจ
การจั ดหาวั สดุ อุ ปกรณ์ อ านาจการบริ หารงานทั่ วไป
และอ านาจการให้ บริ การประชาชน โดยทุ กๆ ปั จจั ย
มีความสาคัญต่อผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. เพิ่ มระดั บการประชาสั มพั นธ์ ต่ อประชาชน
ด้วยการรายงานข่าวที่ประชาชนควรทราบ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ ายเงินงบประมาณของเทศบาล
เสนอต่อประชาชนเป็นประจา และควรทาโดยการ
ให้ ข่ า วและรายงานแก่ ห นั ง สื อพิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น และ
วิทยุท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่หรือโดยการติดไว้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลซึ่งควรจะติดตั้งไว้ทั่วไป
ในเขตเทศบาล นอกจากนี้ควรชักชวนและอานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าฟังการประชุมของ
สภาเทศบาลและควรให้ข่ าวกับหนังสือพิมพ์ วิทยุ
เกี่ยวกับการประชุม และความเคลื่ อนไหวต่างๆ
ของเทศบาลเพื่อเผยแพร่เป็นประจา
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2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นายกเทศมนตรี
สาชิกสภาเทศบาล และพนักงานของเทศบาล หาโอกาสออก
พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในเขตเทศบาลมากยิ่งขึ้น
3. ควรส่ งเสริมให้เพิ่มวิธีการที่ จ ะแสดงถึง
ความผูกพันระหว่างเทศบาลกับประชาชน เช่น การทาป้าย
คาขวัญ ผลงานการบริ จาค ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือกัน
ระหว่างเทศบาลกับประชาชนในเขตเทศบาล และ
ควรติดตั้งไว้ห ลายๆ แห่ง โดยเฉพาะแต่ล ะแหล่ ง
ชุมชนที่หนาแน่น
4. ควรส่งเสริมและปรับปรุงสถานที่ออกกาลังกาย
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่สาคัญที่น่าสนใจ
ตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและการละเล่น
ของท้องถิ่น
5. ควรจัดนิทรรศการแสดงผลงานอันเป็นประโยชน์
ที่ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับเปรียบเทียบกับ
ภาษีอากรที่เสียไป ตลอดจนเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนให้
เทศบาลดาเนินการและผลที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสนใจและเอาใจใส่ในผลประโยชน์
ของตนเองมากยิ่งขึ้น

6. ควรมีการจัดให้มีการอบรมครู ข้าราชการ
พนักงานเทศบาล เกี่ยวกับวิธีการสอนและการอบรม
เรื่ องการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยและการ
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เพื่ อ นไปชี้ แจงเผยแพร่ แก่
นักเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนโดยทั่วไป
และเพื่อให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น
7. ควรหาทางส่ งเสริมให้ เทศบาลมีรายได้
เพิ่ มขึ้ น เพื่ อน าไปขยายกิจ กรรมที่ส มควรจะท า
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง และในเวลา
เดียวกันควรลดการควบคุมจากส่วนกลางให้เหลื อ
เท่ า ที่ จ าเป็ น เท่ า นั้ น ซึ่ ง จะท าให้ ป ระชาชนเห็ น
ความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
8. ควรนาวัส ดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการให้ บริ การสาธารณะมากขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจัดพิมพ์เอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติตัวเลข ระบบ
ฐานข้อมูลหรือจัดทาเว็บไซต์ (Website) ของเทศบาล
เพื่อเผยแพร่นโยบาย ประวัติของฝ่ายบริหาร ผลงานรับ
แล้วส่งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการร้องเรียน เป็นต้น
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