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บทคัดย่อ 
 

การศึกษา ความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลหนองควายกับประชาชนใน
การสร้างชุมชนโปร่งใส ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาศึกษาการท างานร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลหนอง
ควายและประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส 2) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
ชุมชนโปร่งใสของเทศบาลต าบลหนองควาย วิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง รวมทั้งมีการเก็บ
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วทาการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองควาย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล อดีตนายกเทศมนตรี กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ประธานกลุ่มลูกเสือ
ชาวบา้น ประธานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพิจารณารางวัลจากสถาบัน
พระปกเกล้า และเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลหนองควายกับประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส เกิด
จากการท างานร่วมกันระหว่าง 3 ส่วนส าคัญ ประกอบไปด้วย ส่วนแรก เทศบาล
บริหารราชการโดยยึดหลักความโปร่งใสในการท างานและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ส่วนที่สอง ผู้น าชุมชนมีบทบาทในการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการทางานของเทศบาล 
และให้ทางเทศบาลรับทราบถึงความต้องการของประชาชน  และส่วนสุดท้าย 
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมที่เทศบาลได้จัดท า
ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและตรวจสอบการท างานของทางเทศบาล
เพื่อความโปร่งใส  ในส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับประชาชน
ในการสร้างชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้าน
ความเข้มแข็งของกลุ่ม ปัจจัยด้านค่านิยมและวัฒนธรรมชุมชน และปัจจัยการมีส่วน
ร่วม  
 
ค าส าคัญ: ความโปร่งใส, การมีส่วนร่วม, บทบาท, ผู้นาชุมชน, ประชาชนในชุมชน  
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Abstract 
 
This study has the objectives to (1) study the coordination 

between the municipality and people to creating a transparency 
NongKhwai community. (2) Study about factors involved in creating a 
transparency community of municipal by using qualitative research and 
the gathering data by using the semi structured interview include the 
data collection from documentary research and descriptive analysis. 
The source of main information is the executives committee of 
municipal, mayor, deputy mayor, municipal clerk, sub district headman, 
village headman, disaster prevention volunteer group leader, public 
health volunteer group leader, civil boy scout group leader, women 
empowerment group leader, prize committee from king Prajadhipok’s 
institute and community development.  The result of study found that 
the coordination between municipality and people in creating 
transparency, course by the interaction between three important factor 
consist of first, municipality administration based on the transparency 
work and people cooperating. Second point, the community leader has 
a role of relativity united between  municipality and people to make 
understand the process of municipality’s work and to make 
municipality understand what is people’s require and the last point, 
people can participate the project and activity that provided by 
municipality to strengthen the community’s united and investigate the 
municipality’s work for transparency. Factor affecting of coordination 
that can devied into four factors such leader ship, community strength 
point, value, community culture and participation in.  
 
Keywords : Transparency, Participation, Role, Community Leaders, 
People in the Community  
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บทน า 
 

ความโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักที่น ามาใช้
บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริม
องค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในหลักธรรมาภิบาล หมายถึง 
การกระท าการใดๆ ของภาครัฐทั้งในระดับบุคคลและองค์กร ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น
ได้ คาดเดาได้ และเข้าใจได้ ครอบคลุมถึงทุกการกระท ากล่าว คือ การมีระบบงาน
และขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่าง
ตรงไปตรงมา ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งที่องค์กรนั้นกระท าอยู ่ 

 
ค าว่า “ความโปร่งใส” ในความหมายทั่วไป หมายถึง การมองเห็นภาพโดย

ตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบกับการ
ประสานงาน การร่วมมือร่วมใจและการตัดสินใจ ความโปร่งใสถือว่าเป็นมาตรการ
ส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ระดับหนึ่ง (ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2553: 2) เนื่องจากการด าเนินงานให้ขั้นตอนต่างๆ ขององค์กร
หรือหน่วยงานนั้นต้องมีความเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
แผนงานหรือการเงิน เมื่อการด าเนินงานในองค์กรหรือหน่วยงานมีความเปิดเผยและ
สามารถตรวจสอบได้ จึงส่งผลให้การทุจริตและคอร์รัปช่ันกระท าได้ยากขึ้นในระดับ
หนึ่ง  
 

การน าความโปร่งใสเข้ามาใช้ร่วมกับการบริหารราชการนั้นท า ให้มี
ระบบงานและขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน การมีหลักเกณฑ์ประเมิน มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การตรวจสอบความถูกต้องและช่วยป้องกันให้การทุจริตคอร์รัปช่ันท าได้ยาก ที่ผ่าน
มารัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้แถลง
เป็นนโยบายของรัฐบาลและกาหนดไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 7 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ที่เน้นการเปิด
ระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย  
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สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันหนึ่งที่มุ่งเน้นและสนับสนุนในเรื่องของ
ความโปร่งใส โดยเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้ก ากับของรัฐสภา มีพันธกิจด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันฯ ได้
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาปกครองท้องถิ่นให้มีรากฐานที่มั่นคงของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยทางสถาบันพระปกเกล้าเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ทางสถาบันจึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบัน
พระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  
 

เทศบาลต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชน
ตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ทางด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยรางวัลดังกล่าวนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนส าคัญ คือ ความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วม (สถาบันพระปกเกล้า, 2549)  
 

ด้านความโปร่งใสพิจารณาว่าเทศบาลมีรูปแบบอย่างไรในการบริหารงาน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนหรือไม่ มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและตอบสนองปัญหาของประชาชนใน
ลักษณะใด ซึ่งเป็นการพิจารณาจากการด าเนินงานของทางเทศบาล ด้านการมีส่วน
ร่วมพิจารณาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ชุมชนและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ัน การเสนอความคิดและติดตามในการเสนอแนะโครงการหรือจัดท า
แผนพัฒนา การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม หากเทศบาลมีลักษณะ
เข้าเกณฑ์การพิจารณาครบทุกองค์ประกอบก็สามารถส่งผลงานที่มีและเข้ารับการ
พิจารณารางวัลได้  
 

การที่ผู้วิจัยได้เลือกเทศบาลต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ่เป็นพื้นที่ในการศึกษา เกิดจากการที่เทศบาลต าบลหนองควายได้รับรางวัล
พระปกเกล้าทางด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่การที่
เทศบาลตาบลหนองควายได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจาปี 2555 และปี 2556 ซึ่ง
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ได้รับรางวัล 2 ปีติดต่อกันนั้นแสดงให้เห็นว่าทางเทศบาลมีการด าเนินงานและมี
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
เทศบาลต าบลหนองควายได้เปลี่ยนฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลมาเป็น
เทศบาลเมื่อปลายปี 2556 ได้ไม่นาน การที่เทศบาลขนาดเล็กมีการด าเนินงานจน
สามารถได้รับรางวัลพระปกเกล้า 2 ปีต่อเนื่องนั้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาพื้นที่
ดังกล่าว  
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. ศึกษาการท างานร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลหนองควายและ
ประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส  
 

2. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างชุมชนโปร่งใสของเทศบาลต าบล
หนองควาย  
 

วิธีการวิจัย 
 

พ้ืนที่ในการวิจัย  การศึกษาเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ในการ
วิจัย โดยข้อมูลของงานวิจัยเป็นการศึกษาย้อนหลังในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว  (เอมอร      
จังศิริพรปกรณ์, 2555) โดยเป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นการศึกษาและเก็บข้อมูล จากตัวแปรต่างที่เกี่ยวข้อง ศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร จนสามารถอธิบายถึงเหตุที่ท าให้เทศบาลต าบลหนองควาย
ได้รับรางวัลพระปกเกล้า  

 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2544) ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ใน
การศึกษา คือ เทศบาลต าบลหนองควายและพื้นท่ีที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวน 12 
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หมู่บ้าน ในการก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้  1. เทศบาล
ต าบลหนองควาย 2. ประชาชน และ 3. หน่วยงานภาครัฐภายนอก รวมทั้งหมด 24 
คน  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

และการตอบประเด็นค าถามการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นการ
สัมภาษณ์เพื่อเจาะลึกประเด็นต่างๆ โดยแบบสัมภาษณ์นั้นมีการตั้งค าถามมาจากการ
ค้นคว้าเอกสารและปัจจัยตา่งๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นประเด็นหลกั
ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลตอบค าถามได้อย่างอิสระ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยาย 
(Descriptive) ที่ได้จากการสัมภาษณ์และการจดบันทึก โดยได้รับข้อมูลจาก เทศบาล
ต าบลหนองควายและประชาชน  2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ 
การกระท ากับข้อมูลที่ได้จากเอกสารหนังสือ เอกสารทางวิชาการ เอกสารราชการ 
โดยแบ่งเนื้อหาข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่และแยกข้อมูลออกเป็นข้อค้นพบหรือ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือข้อมูลที่เป็นการแสดงความคิดเห็น  โดยข้อมูลที่ท าการ
วิเคราะห์ออกมาทั้งจะสามารถอธิบายถึงบทบาทและความเกี่ยวข้องของข้อมูลแต่ละ
ส่วนซึ่งจะท าให้เห็นความสัมพันธ์ในรูปของกระบวนการ และอธิบายถึงการสร้าง
ชุมชนโปร่งใสซึ่งเป็นที่มาของการได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2555 และปี 
2556 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 

ผลการวิจัย 
 

ส่วนแรก การท างานร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลหนองควายและ
ประชาชนในการสร้างชุมชนโปร่งใส  
 

1. บทบาทของเทศบาลต าบลหนองควายในการสร้างชุมชนโปร่งใส จาก
การสัมภาษณ์ ณรงค์ ธิลา, เกรียงไกร เกสร และ ภาสกร เก๊าง้ิว (2558) 
นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ท าให้ทราบว่าด้านบทบาทของเทศบาล
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ต าบลหนองควายในการสร้างชุมชนโปร่งใส  เทศบาลต าบลหนองควายได้ให้
ความส าคัญในเรื่องของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก
และวางได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่าง
รอบด้าน มีการจัดท าและวางแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจนตรวจสอบได ้การพัฒนา
องค์กรมีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ และประสิทธิภาพบุคลากรใน
การท างาน การวางแผนจัดก าลังบุคลากรให้มีจ านวนที่เพียงพอ เพื่อให้มีความพร้อม
ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ มีการประสานการท างานร่วมกับผู้น าชุมชนและกลุ่ม
ต่างๆในพื้นที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน จากการสัมภาษณ์  
มงคลศักดิ์ เมืองธรรม (2558) ปลัดเทศบาล กล่าวว่า “เทศบาลต าบลหนองควาย แม้
จะเป็นเทศบาลขนาดเล็ก แต่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความ
พร้อม เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน เหตุการณ์บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
หากมีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับปัญหาจะท าให้ปัญหาถูกแก้ไขได้รวดเร็ว”  
 

การส่งเสริมด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ทางเทศบาลมีการขอ
ความร่วมมือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ในรูปแบบของโครงการ เช่น โครงการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เป็น
ต้น ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนท าร่วมกับเทศบาลและได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสอง
ฝ่าย โครงการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานของทางเทศบาล 
เช่น โครงการคุณ นะ ท า (คุณธรรม) โครงการคลินิกช่าง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในกระบวนการท างานของประชาชนและสามารถตรวจสอบการท างานของ
เทศบาลได้ด้วยตนเอง การเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทาง
เทศบาล เทศบาลต าบลหนองควายได้เปิดช่องทางไว้ โดยประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารได้จากช่องทางดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถแจ้งเหตุหรือร้องเรียนปัญหาได้จาก
ช่องทางดังกล่าวด้วยเช่นกัน จากการสัมภาษณ์ ณรงค์ ธิลา (2558) นายกเทศมนตรี 
กล่าวว่า “กิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลจัดท าขึ้นนั้นแม้จะก่อให้เกิดภาระงานที่เพิ่ม
มากขึ้นต่อทางเทศบาลแต่ทางเทศบาลก็เต็มใจท า เนื่องจากเป็นสิ่งดีต่อชุมชนและ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ความสามัคคีต่อคนในชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมต่อทุกภาค
ส่วนในต าบล ผลกระทบจากการเมืองระดับชาติมีส่วนท าให้ประชาชนในพื้นที่มี
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แบ่งตัวออกเป็นกลุ่มความคิดไปบ้าง กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยน าประชาชนกลับมารัก
สามัคคีได้ การสร้างคนนั้นท าได้ยาก ไม่เหมือนการสร้างสิ่งของเพียงแค่มีงบประมาณ
ก็สามารถสร้างได้ ทางเทศบาลจึงให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อประชาชนใน
ชุมชน”  
 

2. บทบาทของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนโปร่งใส ด้าน
บทบาทของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนโปร่งใส การท างานในส่วน
ของประชาชนนับว่ามีบทบาทที่สาคัญไม่แพ้กัน โดยภาคประชาชนในแต่ละส่วนมี
บทบาทที่แตกต่างกันออกไป ด้านผู้น าชุมชนมีการประสานการท างานร่วมกับทาง
เทศบาลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง
เทศบาล การจัดสายตรวจชุมชนร่วมกับทางเทศบาลเพื่อออกตรวจพื้นที่และเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น การประสานกับประชาชนในการให้ความร่วมมือกับทาง
เทศบาลในการเข้าร่วมกิจกรรม การเป็นตัวแทนของประชาชนในการเข้าไปรับทราบ
ข้อมูลจากการประชุมและตรวจสอบการท างานของทางเทศบาล การดูแลประชาชน
ในหมู่บ้านเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหา ทาความเข้าใจต่อกัน และการรับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนไปแจ้งให้ทางเทศบาลได้รับทราบ ในส่วนของประชาชนท่ัวไปมีการให้ความ
ร่วมมือกับเทศบาลในรูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานที่ทางเทศบาลได้
จัดขึ้น การเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเสนอแนะความต้องการในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การพัฒนาชุมชนโดยเข้าร่วมโครงการที่ทางเทศบาลได้จัดท าขึ้น การ
ตรวจสอบด้านความโปร่งใสในการท างานของทางเทศบาลโดยการเข้าร่วมโครงการ 
เช่น โครงการคุณ นะ ท า (คุณธรรม) โครงการคลินิกช่าง เป็นต้น  
 

ส่วนที่สอง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างชุมชนโปร่งใสของเทศบาล
ต าบลหนองควาย  
 

1. ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้านผู้น า พบว่า ผู้น ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากใน
การน าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การที่ประชาชนให้ความ
เชื่อมันและไว้วางใจในตัวของผู้น าท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกร่วมที่อยากจะร่วมคิด 
ร่วมท า และให้การสนับสนุน ในส่วนของเทศบาลต าบลหนองควาย นายกเทศมนตรี
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นั้นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในการรับเลือกเข้าไปด ารง
ต าแหน่ง ประชาชนมีความไว้วางใจและคาดหวังที่จะเห็นการพัฒนาของชุมชน 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองควายเป็นคนที่ติดดิน เข้าถึงง่าย มีความเป็นกันเอง 
เนื่องจากเป็นคนที่เกิดและเติบโตในชุมชนทาให้ประชาชนมีความคุ้นเคยและใกล้ชิด 
มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง นอกเวลางาน ไม่ว่า
ประชาชนจะมีงานอะไรหากนายกเทศมนตรีมีเวลาว่างก็จะไปเข้าร่วมทุกครั้ง  เช่น 
งานบุญ งานบวช งานศพ งานแต่ง เป็นต้น การที่นายกเทศมนตรีมีบุคลิกที่เข้าถึง
ประชาชนในทุกด้านทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  ท าให้ประชาชนเกิด
ความรักใคร่และเช่ือมั่น  
 

ในส่วนของผู้น าชุมชนหรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนนั้นให้ความเคารพ
และความไว้วางใจไม่ต่างกับนายกเทศมนตรี ต าบลหนองควายนั้นมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่มีความสามารถจนเป็นที่เคารพนับถือจากประชาชนเป็นจ านวนมาก ได้แก่ ก านัน
หมู่ที่ 2 ได้รับความเคารพนับถือจากผู้ใหญ่บ้านคนอื่นและประชาชนมายาวนาน 
เนื่องจากมีบทบาทการทางานที่จริงจัง เป็นคนตรง ให้ความร่วมมือในการท างานกับ
ทางเทศบาลมาโดยตลอด มีผลงานมากมายจนได้รับความไว้วางใจให้ดารงต าแหน่ง
ก านัน จากการสัมภาษณ์ ประพัฒน์ หลวงโตน (2558) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ท าให้ทราบ
ว่า มีบุคลิกท่ีท างานจริงจังและต้องการให้หมู่บ้านมีการพัฒนาในรอบด้าน เห็นได้จาก
ภายในหมู่บ้านจะมีโครงการขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก จนได้รับฉายาว่า “ผู้ใหญ่บ้าน
ขี้ขอ” แม้การด าเนินโครงการจะมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ แต่ผู้ใหญ่บ้าน
สามารถระดมเงินจากการสนับสนุนของประชาชนในหมู่บ้านจนสามารถจัดท า
โครงการต่างๆได้มากมาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ถูกเชิญ
ไปเป็นวิทยากรตามหน่วยงานอื่นอยู่เป็นประจ า ท าให้ประชาชนให้ความเคารพนับถือ
เป็นอย่างมาก จากการสัมภาษณ์ ถนอม วงศ์ต๋าคา (2558) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ได้กล่าว
ว่า “ชุมชนโปร่งใสและการมีส่วนร่วมเกิดจากการท างานร่วมกันไม่ใช่การท างานเพียง
ฝ่ายเดียว เป็นการท างานร่วมกันซึ่งเกิดจากความต้องการเดียวกันจากหลายฝ่าย 
ไม่ใช่การท างานจากความต้องการเพียงฝ่ายเดียว การให้ความรู้ความเข้าใจต่อ
ประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งว่าความโปร่งใสนั้นคืออะไร มีผลดีอย่างไร ความไม่โปร่งใส
คืออะไร มีผลเสียอย่างไร ซึ่งผู้ใหญ่บ้านกล่าวอีกว่า ตนเองจะปลูกฝังค าว่า “ของเรา”  
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ให้ประชาชนได้ยินตลอดเวลาในเสียงตามสาย เพราะค าว่า “ของเรา” ท าให้เกิด
ความรู้สึกว่าประชาชนนั้นเป็นเจ้าของท าให้อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม เพราะเมื่อเป็น
เจ้าของก็จะท าให้เกิดความรัก ความหวงแหน”  
 

2. ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม 
ต าบลหนองควายนั้นมีกลุ่มที่มีความเข็มแข็งและมีความสามารถอยู่หลากหลาย และ
ร่วมท างานกับทางเทศบาลต าบลหนองควายอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพัฒนา
บทบาทสตรีที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขท่ีมีการท างานร่วมกับทางเทศบาลมาโดยตลอดและให้ความส าคัญในด้าน
ของความโปร่งใสในการท างาน กลุ่มลูกเสือชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาล
โดยไม่ต้องร้องขอในการท าสาธารณประโยชน์ กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในการบริการประชาชนในด้านความสงบเรียบร้อยและช่วยเหลือประชาชน กลุ่ม
เหล่านี้ถือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก บางกลุ่มท างานโดยไม่
หวังผลตอบแทนและไม่มีงบประมาณสนับสนุน ท าด้วยจิตอาสาและหวังให้ชุมชนเกิด
การพัฒนา แม้จะเป็นกลุ่มเล็กและไม่มีงบประมาณสนับสนุน แต่ได้ให้ความร่วมมือกับ
ทางเทศบาลและท างานร่วมกันอย่างเต็มที ่ 
 

3. ปัจจัยด้านค่านิยม และวัฒนธรรมชุมชน ปัจจัยด้านค่านิยม และ
วัฒนธรรมชุมชน ต าบลหนองควายเป็นชุมชนที่มีขนาดเล็ก มีความเป็นชุมชนท้องถิ่น
และความเจริญของเมืองยังแพร่ขยายเข้ามาไม่มากนัก ท าให้ประชาชนยังมีความ
เคารพและเช่ือฟังในตัวของผู้น าชุมชน การที่ประชาชนมีผู้น าชุมชนเป็นเสาหลัก
เปรียบเสมือนพ่อ ท าให้สามารถควบคุมประชาชนได้ง่าย การร้องขอหรือให้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับทางเทศบาล หากผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือ ประชาชนในหมู่บ้านก็จะให้
ความร่วมมือด้วยเช่นกัน ประกอบกับประชาชนในชุมชนมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยแม้
จะเกิดความขัดแย้งแต่ก็สามารถปรับความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ การที่ประชาชนใน
ต าบลหนองควายไม่มีความยัดแย้ง ไม่มีการแตกแยกออกเป็นกลุ่ม แม้จะเห็นต่างแต่
ไม่มีการโจมตีให้ร้ายต่อกัน ท าให้ความขัดแย้งภายในชุมชนอยู่ในระดับที่ต่ าและท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมได้ง่าย  
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4. ปัจจัยการมีส่วนร่วม ปัจจัยการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วมในต าบลหนองควายเกิดขึ้นจากหลายรูปแบบ เห็นได้จาก
เทศบาลได้ให้ความส าคัญกับความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความ
สามัคคีในชุมชนด้วยรูปแบบของกิจกรรมและโครงการ การมีผู้น าชุมชนที่ประชาชน
ให้ความเคารพนับถือท าให้ชักชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยง่าย การที่
ประชาชนเห็นความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม การรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ
ตนเองจนน ามาสู่การมีส่วนร่วม การที่ทุกฝ่ายเห็นความส าคัญของการมีสว่นร่วมและมี
ช่องทางการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย ท าให้เกิดการท างานร่วมกันจนน าไปสู่ความ
โปร่งใส  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

การสร้างชุมชนโปร่งใสในต าบลหนองควายเกิดจากการท างานร่วมกันและ
การเข้ามามีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน โดยด้านเทศบาลนั้นได้ท าการเปิดช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาล เทศบาลต าบลหนองควายได้เปิด
ช่องทางไว้ ไม่ว่าจะเป็น เว็ปไซต์ โทรศัพท์ การประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาล ฯลฯ 
การร่วมกับผู้น าชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาล โดยประชาชน
สามารถรับรู้ข่าวสารได้จากช่องทางดังกล่าว อีกทั้งยังสามารถแจ้งเหตุหรือร้องเรียน
ปัญหาได้จากช่องทางดังกล่าวด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ บุญยิ่ง 
ประทุม (2550) เรื่อง พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามยอด จังหวัด
ลพบุรี ที่พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการสร้างความเข้าใจต่อประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล การท าประชาคมเพื่อร่วมกันเสนอความ
ต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ สุภัคจารีย์ 
เชื้อยัง (2553) เรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วและประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน พบว่า มีการสร้างความตระหนักและผลเสีย
จากเผาให้ประชาชนเกิดความตระหนัก ผู้บริหารและสภามีการก าหนดแผน ระเบียบ
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และข้อบัญญัติในการน าออกมาบังคับใช้ อีกทั้งยังมีการจัดท าเอกสารและให้
ค าแนะน าวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการปัญหาหมอกควันแก่ประชาชน และยัง
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นเพื่อจัดท าเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วและประชาชน  
 

ด้านบทบาทของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนโปร่งใส  ใน
ส่วนของประชาชนท่ัวไปมีการให้ความร่วมมือกับเทศบาลในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่
ว่าจะเป็นการร่วมงานท่ีทางเทศบาลได้จัดขึ้น การเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเสนอแนะ
ความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาชุมชนโดยเข้าร่วมโครงการที่
ทางเทศบาลได้จัดท าขึ้น การตรวจสอบด้านความโปร่งใสในการท างานของทาง
เทศบาลโดยการเข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการคุณ นะ ท า (คุณธรรม) โครงการ
คลินิกช่าง เป็นต้น การรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ของประชาชนน าโดยกลุ่ม
พัฒนาบทบาทสตรีซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาล  ท าให้
เศรษฐกิจในชุมชนเกิดการหมุนเวียนประชาชนมีรายได้และมีสินค้าที่สร้างช่ือเสียง
ให้กับต าบล การท างานของกลุ่มจิตอาสาจากการรวมตัวกันของประชาชนและท างาน
ร่วมกับทางเทศบาล ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและการให้บริการประชาชน
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ไพรชล ตันอุด (2552) เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ผู้น าและประชาชนในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ กรณีศึกษาเทศบาลเมือง
แกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน ด้วยการท ากิจกรรมร่วมกับเทศบาล โดยทางเทศบาลประสานกับผู้น า
ชุมชนในการขอแรงสนับสนุนจากประชาชน โดยขึ้นอยู่กับความสนใจในกิจกรรมนั้นๆ
ของประชาชน ส่วนช่องทางการเข้ามีส่วนร่วมนอกจากการท ากิจกรรม คือ การเป็น
สมาชิกกลุ่ม การเป็นคณะกรรมการชุมชนและการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวที
ประชาคม  อีกทั้งการสร้างชุมชนโปร่งใสในต าบลหนองควายมีปัจจัยสนับสนุนหลาย
ส่วน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น า พบว่า ผู้น ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการน าประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การที่ประชาชนให้ความเชื่อมันและไว้วางใจ
ในตัวของผู้น าท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกร่วมที่อยากจะร่วมคิด ร่วมท า และให้การ
สนับสนุนในส่วนของเทศบาลตาบลหนองควาย นายกเทศมนตรีนั้นได้รับความ
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ไว้วางใจจากประชาชนเป็นอย่างมากในการรับเลือกเข้าไปดารงตาแหน่ง ประชาชนมี
ความไว้วางใจและคาดหวังที่จะเห็นการพัฒนาของชุมชน  สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ บุญยิ่ง ประทุม (2550) เรื่อง พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี พบว่า การที่ผู้น าเข้าถึงพื้นที่และการมีบทบาทของผู้น า
ชุมชนส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งผลต่อการบริหารงานตามหลัก
ความโปร่งใส ในส่วนของผู้น าชุมชนหรือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนนั้นให้ความ
เคารพและความไว้วางใจไม่ต่างกับนายกเทศมนตรี ต าบลหนองควายนั้นมีก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านที่มีความสามารถจนเป็นที่เคารพนับถือจากประชาชนเป็นจานวนมาก 
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ประพัฒน์ วงค์ชมพู (2551) เรื่อง บทบาทก านัน
ผู้ใหญ่บ้านกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษากรณีเฉพาะอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ พบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นกลไกส าคัญของราชการส่วนภูมิภาค ใน
การประสาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังมี
บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดท าประชาคมเพื่อเสริมสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีศักยภาพสูงในการขอความร่วมมือจากประชาชน 
กลุ่มองค์กร และหน่วยงานราชการในการพัฒนาพ้ืนท่ี   

 
ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม ต าบลหนองควายนั้นมีกลุ่มที่มีความเข็ม

แข็งและมีความสามารถอยู่หลากหลาย และร่วมท างานกับทางเทศบาลต าบลหนอง
ควายอย่างเต็มที่ โดยแต่ละกลุ่มมีผู้น าที่มีความเข็มแข็งและได้รับความไว้วางใจจาก
สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มลูกเสือ
ชาวบ้าน และกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัย
ของ ปาณิสรา ขวัญชู (2555) เรื่อง บทบาทผู้น ากลุ่มในการอนุรักษ์อาชีพทอผ้ายก 
ดอกของกลุ่มอาชีพทอผ้าวัดต้นแก้วต าบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดล าพูน พบว่า 
ภายในกลุ่มมีความเช่ือใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้น ากลุ่มและสมาชิก การ
ด าเนินงานมีโครงสร้างที่ชัดเจน การท างานงานอาศัยความเช่ือมั่นต่อผู้น ากลุ่ม มีการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ และมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์
ของกลุ่มเข้าร่วมการประชุมอบรม เวทีเสวนา ของหน่วยงานภายนอก และนาข้อมูลที่
ได้มาเผยแพร่ในสมาชิกในกลุ่ม  
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีบทบาท
ส าคัญในการท าสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนในหลายด้าน แต่ไม่มีงบประมาณและ
เบี้ยเลี้ยงสนับสนุน ส่งผลให้มีสมาชิกจ านวนน้อยและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
จึงเสนอเสนอว่า ทางเทศบาลควรสนับสนุนงบประมาณหรือเบี้ยเลี้ยง เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจการท างาน ซึ่งอาจส่งผลต่อจ านวนสมาชิกที่อาจเพิ่มขึ้น  
 

2. จากการศึกษาพบว่าเทศบาลต าบลหนองควายมีเว็ปไซต์ที่เปิดให้บริการ
ข้อมูลในด้านต่างๆ แต่ข้อมูลมีจ านวนน้อยและไม่รอบด้าน เช่น รายระเอียดโครงการ
ที่ส าคัญ กลุ่มที่มีบทบาทต่อชุมชน รายระเอียดกลุ่มอาชีพและสินค้าในชุมชน เป็นต้น 
จึงเสนอเสนอว่า ทางเทศบาลต าบลหนองควายควรมีข้อมูลให้บริการที่รอบด้านและ
หลากหลาย  
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