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หลกัและแนวทางการศึกษาการเมือง
ทอ้งถ่ิน 

ตอนท่ี 1.1 หลกัการศึกษา
การเมืองทอ้งถ่ิน 

ตอนท่ี 1.2 แนวทางการศึกษา
การเมืองทอ้งถ่ิน 

ตอนท่ี 1.3 การประยกุตใ์ช้
แนวทางในการศึกษาการเมือง
ทอ้งถ่ิน 

1.1.1 ความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบั
การเมืองทอ้งถ่ิน 

1.1.2 ความส าคญัของการเมืองทอ้งถ่ิน 

1.1.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเมือง
ทอ้งถ่ินกบัการเมืองระดบัชาติ 

1.2.1 แนวทางการศึกษาก่อนยคุ
พฤติกรรมนิยม 

1.2.2 แนวทางการศึกษายคุพฤติกรรม
นิยม 

1.3.1 หลกัการประยกุตใ์ชแ้นวทาง 

1.3.2 กรณีศึกษาการวเิคราะห์การเมือง
ทอ้งถ่ิน 

1.2.3 แนวทางการศึกษาหลงัยคุ
พฤติกรรมนิยม 
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หน่วยที ่1  
หลกัและแนวทางการศึกษาการเมืองท้องถิน่ 
 

เค้าโครงเนือ้หา 
 ตอนท่ี 1.1  หลกัการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 1.1.1  ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการเมืองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 1.1.2  ความส าคญัของการเมืองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 1.1.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองทอ้งถ่ินกบัการเมืองระดบัชาติ 
 ตอนท่ี 1.2  แนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 1.2.1  แนวทางการศึกษาก่อนยคุพฤติกรรมนิยม 
  เร่ืองท่ี 1.2.2  แนวทางการศึกษายคุพฤติกรรมนิยม 
  เร่ืองท่ี 12.3 แนวทางการศึกษาหลงัยคุพฤติกรรมนิยม 
 ตอนท่ี 1.3  การประยกุตใ์ชแ้นวทางในการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ิน 
  เร่ืองท่ี 1.3.1  หลกัการประยกุตใ์ชแ้นวทาง 
  เร่ืองท่ี 1.3.2  กรณีศึกษาการวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ิน 
 

แนวคดิ 
 1. หลกัการส าคญัในการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินไดแ้ก่ การเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการเมืองทอ้งถ่ินซ่ึง
เป็นการเมืองระดบัฐานรากของระบบการเมืองการปกครองของประเทศซ่ึงมีภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งหลาย 
ภาคส่วนท าให้การเมืองทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อการเมืองการปกครองของประเทศโดยท่ีการเมืองทอ้งถ่ินมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัการเมืองระดบัชาติอยา่งใกลชิ้ด 
 2. แนวการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินแบ่งออกไดเ้ป็น 3  ยคุไดแ้ก่ ยคุก่อนพฤติกรรมนิยม ยคุพฤติกรรม
นิยม และยคุหลงัพฤติกรรมนิยม 
 3. การประยุกต์ใช้แนวทางในการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินมีหลกัการส าคญัคือ การน าทฤษฎีสู่การ
ปฏิบติั และวธีิการใชแ้นวทางในการวเิคราะห์การเมืองทอ้งถ่ินโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี 
  

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 1 จบแลว้  นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายหลกัการส าคญัในการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินได ้
 2. อธิบายแนวทางศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินได ้
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 3. อธิบายหลกัการประยกุตใ์ชแ้นวทางในการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินและกรณีศึกษาได ้

กจิกรรม 
 1.  กิจกรรมการเรียน 
      1)  ศึกษาแผนผงัแนวคิดของหน่วยท่ี 1           

     2)  อ่านแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 1           
     3)  ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 1        
     4)  ศึกษาเน้ือหาสาระ ดงัน้ี        

  ก.  หนงัสือและบทความเพิ่มเติม        
ข.  ส่ือโสตทศัน์และอ่ืนๆ           

     5)  ปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง           
     6)  ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ           
    7)  ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียนหน่วยท่ี 1 

              2.  งานท่ีก าหนดให้ท า             
     1)  คน้ควา้ศึกษาเพิ่มเติมจากต าราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ        

     2)  สรุปประเด็นส าคญัจากการศึกษาเพิ่มเติม โดยอาจใชเ้น้ือหาเพิ่มเติมดงักล่าวประกอบการตอบ
ค าถามหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีก าหนดส าหรับชุดวชิาน้ี 
            3.  การสัมมนาเสริม เขา้รับการสัมมนาเสริมตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

แหล่งวทิยาการ 
 1.  ส่ือการศึกษา          
      1)  แนวการศึกษาหน่วยท่ี 1              

     2)  เอกสารอา้งอิงในบรรณานุกรม 
 2.  หนงัสือในห้องสมุดต่างๆ และศูนยว์ทิยบริการ 
 
การประเมินผลการเรียน 
 1.  ประเมินจากการสัมมนาเสริม และงานท่ีก าหนดใหท้ าในแผนกิจกรรม   

2.  ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมในการเรียนรู้ของนกัศึกษาเก่ียวกบัเร่ือง “หลกัและแนวทางการศึกษา 
                       การเมืองทอ้งถ่ิน” 
ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี  
                      30 นาที 
 
1. นกัศึกษามีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการส าคญัในการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ิน วา่คืออะไร จงอธิบาย  
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ตอนที ่1.1  
หลกัการศึกษาการเมืองท้องถิน่ 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 1.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 1.1.1  ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัการเมืองทอ้งถ่ิน 
 เร่ืองท่ี 1.1.2  ความส าคญัของการเมืองทอ้งถ่ิน 
 เร่ืองท่ี 1.1.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองทอ้งถ่ินกบัการเมืองระดบัชาติ 
 
แนวคิด 
 1. การเมืองทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัสรร
แบ่งปันส่ิงมีคุณค่าในทอ้งถ่ินโดยปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นการร่วมมือหรือความขดัแยง้ข้ึนอยูก่บับริบท
ของสภาพแวดลอ้มในแต่ละช่วงเวลา 
 2. การเมืองทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อระบบการเมืองในฐานะท่ีเป็นการเมืองระดบัฐานรากของระบบ
การเมืองของประเทศ โดยท่ีภาคส่วนในทอ้งถ่ินต่างมีส่วนร่วมในการจดัสรรแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าในทอ้งถ่ิน
ร่วมกนั 
 3. การเมืองทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์ทั้งในเชิงสร้างสรรค ์ ความเป็นหุน้ส่วนและความขดัแยง้กบั
การเมืองระดบัชาติผา่นสถาบนัและกระบวนการทางการเมือง 
 

วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายพื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองทอ้งถ่ินได ้
 2. อธิบายความส าคญัของการเมืองทอ้งถ่ินได ้
 3. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองทอ้งถ่ินกบัการเมืองระดบัชาติได ้
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เร่ืองที ่ 1.1.1  ความเข้าใจพืน้ฐานเกีย่วกบัการเมอืงท้องถิ่น 
 

สาระสังเขป 
 “all Politics is local” เป็นประโยคท่ีคุน้ชินในแวดวงการเมืองของสหรัฐอเมริกามานาน โดยอดีต
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรนายโทมสั ฟิลลิป ทิป โอ นิล จูเนียร์ (Thomas Phillip "Tip" O'Neill Jr.) (ช่วงปี 
1977 – 1987)  เป็นผูก้ล่าวไวเ้พื่อแสดงให้เห็นว่า ประเด็นการเมืองท่ีเกิดข้ึนในระดับชาติล้วนมีท่ีมาจาก
ทอ้งถ่ินทั้งส้ิน และเป็นท่ีมาของนโยบายรัฐบาลหรือกฎหมายของรัฐสภา และเป็นท่ีเขา้ใจไดว้่า การเมือง
ทอ้งถ่ินเปรียบเสมือนฐานรากของการเมืองระดบัชาติและส่งต่อไปถึงการเมืองระดบัชาติ 
 
ความหมายของ “การเมืองท้องถิ่น”  
 การเมือง (politics) เป็นค าท่ีถูกกล่าวขวญับ่อยคร้ังมากค าหน่ึง   ค าวา่ “การเมือง” เป็นค าท่ีมาจากค า
กรีกโบราณคือ Politika ซ่ึงหมายถึง “กิจการของเมือง” (affairs of the cities) ก่อนท่ีจะกลายมาเป็น politics 
ในภาษาองักฤษสมยัใหม่ (modern English)  เม่ือพิจารณาการนิยามของค าว่า “การเมือง” กลบัมีการนิยาม
ความหมายของค าน้ีอยูม่ากเช่นกนั 

Harold Lasswell นกัรัฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงดา้นนโยบายสาธารณะให้ความเห็นวา่ การเมืองคือ ใคร
ไดอ้ะไร เม่ือไร และอยา่งไร (Who get what when and how) (Lasswell 1936)  ในขณะท่ี เดวดิ  อีสตนั (David 
Easton) นกัรัฐศาสตร์อีกคนหน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีเก่ียวกบัแนวคิดเชิงระบบใหค้วามเห็นวา่ การเมืองเป็นเร่ือง
ของการใช้อ านาจในการจัดสรรแบ่งปันส่ิงมีคุณค่าในสังคม (authoritative allocation of values for the 
society  ) (David Easton (1957)  แดเนียล  คาราเมน่ี (Daniele Caramani) นิยามการเมืองวา่ เป็นกิจกรรมของ
มนุษย์ในการตดัสินใจท่ีเก่ียวกับสาธารณะและการใช้อ านาจโดยท่ีเป็นกิจกรรมในการได้มาซ่ึงอ านาจ
ตดัสินใจดงักล่าวและใชอ้ านาจนั้น1  

ชัยอนันต์ สมุทรวณิช เห็นว่า การเมืองเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนักนัเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
แบ่งปันคุณค่าท่ีใหป้ระโยชน์แก่ฝ่ายตนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได ้หรือ “The competition for the authority to 
determine the authoritative allocation of values to society”2   
 ส าหรับผูเ้ขียนเห็นว่า การเมืองเป็นทั้งการร่วมมือหรือแย่งชิงกนัเพื่อให้ได้อ  านาจมาเพื่อจดัสรร
แบ่งปันทรัพยากรในสังคมซ่ึงอ านาจในท่ีน้ีหมายถึงอ านาจรัฐท่ีสามารถตอบสนองความต้องการหรือ
ผลประโยชน์ของตนเองหรือของกลุ่มได ้
 ส่วนค าวา่ “ทอ้งถ่ิน” (local) เป็นค าท่ีมีหลายความหมายเช่นกนั อาทิ 

                                                 
1 Daniele Caramani 2011, p.2 
2 ชยัอนนัต ์สมุทวณิช. (2535). รัฐ. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 



8 

 

 ทอ้งถ่ินในความหมายแรก หมายถึงสภาพทางกายภาพของทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นเขตเมือง (urban area) ท่ีมี
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคมท่ีพร้อม เช่น ถนน น ้ าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ เป็นตน้ ในขณะท่ี 
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นชนบท (rural) มกัมีโครงสร้างพื้นฐานดอ้ยกวา่ทอ้งถ่ินท่ีเป็นเขตเมือง  
 ทอ้งถ่ินในความหมายท่ีสอง หมายถึง ลกัษณะของชุมชนท่ีมีประชากรอาศยัอยู่รวมกนั โดยชุมชน
เมืองเป็นชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่นกวา่ชุมชนชนบทท่ีประชากรอาจอยูก่ระจดักระจาย และเบาบางกว่า
ชุมชนเมือง  
 ทอ้งถ่ินในความหมายท่ีสาม หมายถึง สถานท่ีท่ีประชาชนมาอาศยัอยู่รวมกนัและมีการพฒันาวิถี
การด ารงชีวิตท่ีมีลกัษณะเฉพาะของชุมชนทอ้งถ่ินในแง่ของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีจนเป็นท่ี
ยอมรับของคนในชุมชนทอ้งถ่ินนั้น ๆ และมีความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นระหวา่งกนัและกนัในชุมชนทอ้งถ่ิน 
 ทอ้งถ่ินในความหมายท่ีส่ี หมายถึง โครงสร้างทางการเมืองระดบัชุมชนทอ้งถ่ินนั้น โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รตวัแทนประชาชนท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นเลือกเขา้ไปท าหนา้ท่ีตามท่ีรัฐ
มอบหมายหรือกระจายอ านาจมาให้ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นโดย
ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารกิจการของทอ้งถ่ินร่วมกบัการเมืองภาคตวัแทนดว้ย 
  เห็นได้ว่า ท้องถ่ินมีความหมายครอบคลุมถึงทั้ งในเชิงกายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง 
 เม่ือน าค าวา่ “การเมือง” กบัค าวา่ “ทอ้งถ่ิน” เขา้มารวมกนัเป็น “การเมืองทอ้งถ่ิน” (local politics) จึง
เป็นค าท่ีมีความหมายในเชิงสาระส าคญัท่ีสะทอ้นถึงการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการร่วมมือหรือแยง่ชิงอ านาจในการจดัสรรแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าในชุมชนทอ้งถ่ิน 
 นอกจากน้ี การเมืองทอ้งถ่ินยงัเป็นพื้นท่ีทางการเมืองท่ีภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงได้แก่ ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนต่างก็มีส่วนร่วมในการจดัสรรส่ิงมีคุณค่าในทอ้งถ่ินโดยมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั
และกนัอยูต่ลอดเวลาซ่ึงในปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจมีทั้งความร่วมมือและความขดัแยง้เกิดข้ึน รวมถึงมีการ
ประนีประนอมกนั 
 ดงันั้น ในการท าความเขา้ใจกบัการเมืองทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงและเขา้ใจบริบทของการเมือง
ทอ้งถ่ินซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นท่ี เช่น การเมืองทอ้งถ่ินในเขตเมือง การเมืองทอ้งถ่ินในเขต
ชนบท เป็นตน้ 
 
(โปรดอ่านเน้ือหาสาระในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง Local Politics and Public Resource Allocation in South India 
สืบคน้จาก eprints.lse.ac.uk/.../Just_Rewards_Local_ Politics_and_Public_Resource เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 
2560   เขียนโดย Timothy Besley Rohini Pande Vijayendra Rao, และเน้ือหาสาระในหนังสือ การเมือง 
ของใคร โดยใคร เพื่อใคร เขียนโดย ปธาน สุวรรณมงคล การเมืองทอ้งถ่ิน ) 
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กจิกรรมที ่1.1.1  (ค าถาม) 
 ในความเขา้ใจของนกัศึกษา การเมืองทอ้งถ่ินหมายถึงอะไร 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 1.1.1 
 

 
 
 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.1 กิจกรรม 1.1.1) 
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เร่ืองที ่1.1.2  ความส าคญัของการเมอืงท้องถิ่น 
 

สาระสังเขป 
  
 การเมืองทอ้งถ่ินมีความส าคญัอย่างไรมกัเป็นค าถามท่ีหลายคนสงสัยว่า ท าไมตอ้งศึกษาการเมือง
ทอ้งถ่ิน 
 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นเร่ืงอท่ี 1.1.1 แลว้ว่า การเมืองทั้งหลายลว้นมีท่ีมาจากทอ้งถ่ิน (all politics is local) 
ท าให้เห็นได้ว่า ประเด็นการเมืองท่ีเกิดข้ึนหลากหลาย เช่น การยื่นกระทูถ้ามรัฐบาลของสมาชิกรัฐสภา
เก่ียวกบัประเด็นความเดือดร้อนจากอุทกภยัท่ีชาวบา้นประสบ การเดินขบวนประทว้งของชาวบา้นต่อการ
ตดัสินใจของรัฐบาลในการเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลงังานถ่านหิน  เป็นตน้ มาจาก
ประเด็นท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินเป็นส่วนใหญ่ 
 สามารถกล่าวไดว้่า การเมืองทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อการเมืองระดบัชาติ ในฐานะท่ีเป็นฐานราก
ส าคญัของการเมืองระดบัชาติ ซ่ึงหากการเมืองทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งมัน่คงแลว้ย่อมส่งผลดีต่อการเมือง
ระดบัชาติอย่างแน่นอน ดงัปรากฏให้เห็นตวัอย่างในหลายประเทศท่ีมีการพฒันาทางการเมืองท่ีเขม้แข็ง
มัน่คง เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเยอรมนั เป็นตน้ ซ่ึงการเมืองของประเทศดงักล่าวน้ีมีพฒันาการทาง
การเมืองจากระดบัล่างสู่ระดบับน โดยมลรัฐหรือชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งและมีบทบาทส าคญัในการ
ปกครองตนเองมาก่อน ส่งผลใหเ้ม่ือรวมตวักนัเป็นประเทศท าใหก้ารเมืองระดบัชาติมีความเขม้แขง็ไปดว้ย 
 การเมืองท้องถ่ินยงัเป็นเสมือนช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินในการ
สะทอ้นถึงปัญหา ความตอ้งการของตนผา่นการแสดงออกทางการเมืองในหลากหลายช่องทาง เช่น การยื่น
ขอ้เรียกร้องต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตเลือกตั้งของตน หรือการร้องเรียนผา่น
ส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้ปัญหาความตอ้งการของตนเองแพร่กระจายออกไปในวงกวา้งจนท าให้เจา้หน้าท่ี
รัฐมิอาจน่ิงเฉยไดต้อ้งเขา้มาด าเนินการแกไ้ขหรือตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 
 นอกจากน้ี การเมืองทอ้งถ่ินยงัเป็นช่องทางให้ประชาชนไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการจดัสรรส่ิงมีคุณค่า
ในชุมชนท้องถ่ินอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณท้องถ่ินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกัเป็น
ผูรั้บผิดชอบหลกัในการจดัสรรงบประมาณซ่ึงเป็นภาษีท่ีประชาชนจ่ายให้กบัรัฐและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แต่ในหลายปีท่ีผา่นมาไดเ้กิดมิติใหม่ทางการเมืองทอ้งถ่ินข้ึน เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีเมือง Porto Alegre 
ประเทศบราซิล ซ่ึงเป็นเมืองทางตอนใตข้องประเทศท่ีมีประชากร 1.3 ลา้นคน โดยในปี 1989 พรรคแรงงาน 
(Workers’ Party) ซ่ึงเป็นพรรคท่ีประกอบดว้ยขบวนการทางสังคมต่างๆ ท่ีรวมตวักนัและประสบชยัชนะการ
เลือกตั้งทอ้งถ่ินเป็นคร้ังแรก และสามารถชนะการเลือกตั้งติดต่อกนัส่ีสมยั โดยเสนอนโยบายเนน้ความเป็น
ธรรมทางสังคมและควบคุมการตดัสินใจในการบริหารทอ้งถ่ินโดยประชาชน หลงัจากพรรคแรงงานเขา้
บริหารเมือง Porto Alegre ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนในเมืองไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในการเสนอความตอ้งการต่อ
สภางบประมาณ  (Budget assemblies) ซ่ึ งก็ปรากฏว่า  มีประชาชนประมาณ  10,000 – 15,000 คน  
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ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนยากจนไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมสภางบประมาณ และมีความเช่ือมัน่ว่า คณะผูบ้ริหาร
เคารพการตดัสินใจของพวกตน และต่อมาได้มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยให้ชุมชนท้องถ่ินเป็นผู ้
พิจารณาเสนอความตอ้งการเป็นเบ้ืองตน้และเสนอต่อระดบัเขตและระดบัคณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ
ตามล าดบั ซ่ึงในระดบัเขตและคณะกรรมการฯ จะมีตวัแทนของประชาชนร่วมอยู่ดว้ย ซ่ึงปรากฏว่า การ
ตดัสินใจท่ีผ่านคณะกรรมการฯ ไปแล้วได้รับการด าเนินการจากฝ่ายบริหารท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่  การ
ด าเนินการทางการเมืองเช่นน้ี ส่งผลให้เกิดกลุ่มการเมืองต่างๆ เพิ่มจ านวนมากข้ึนเพื่อน าเสนอปัญหา ความ
ตอ้งการของกลุ่มต่อท่ีประชุมโดยมีการร่วมมือกนัระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ในการเป็นพนัธมิตรเพื่อยื่นขอ้เสนอ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ทางการเมืองข้ึนและสร้างความต่ืนตวัทางการเมืองแก่ประชาชนในเมืองเป็นอยา่งมาก 
กรณีของเมือง Porto Alegre ไดรั้บการยกย่องให้เป็นกรณีตวัอย่างระดบันานาชาติถึงแนวทางการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองทอ้งถ่ิน 
 ในอีกดา้นหน่ึง การเมืองทอ้งถ่ินยงัเป็นเวทีหรือพื้นท่ีสาธารณะทางการเมืองของกลุ่มการเมือง หรือ
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนทอ้งถ่ินในการเจรจาแลกเปล่ียนหรือต่อรองผลประโยชน์ระหวา่งกนัหรือ
ระหวา่งกลุ่มกบัภาครัฐ เช่น การท่ีกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเจรจาร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวในพื้นท่ีใน
การต่อตา้นโครงการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานถ่านหินท่ีจงัหวดักระบ่ี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ช่ือเสียงทางด้านการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ หรือกรณีชาวบา้นบริเวณริมคลองแสนแสบยินยอมยุติการ
ประทว้งและร้ือถอนบา้นออกจากพื้นท่ีเพื่อแลกเปล่ียนกบัการท่ีรัฐจดัหาท่ีอยูใ่ห้ใหม่ท่ีดีกวา่เดิม หรือกรณี
ชุมชนป้อมพระกาฬยืนหยดัต่อสู้กบักรุงเทพมหานครท่ีพยายามยา้ยผูท่ี้อาศยัอยู่ในบริเวณป้อมพระกาฬ
ออกไป เพื่อจดัท าเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์โดยชาวบา้นเสนอให้พฒันาเป็นเขตพื้นท่ีเรียนรู้ทางวฒันธรรมดัง่เดิม
และอยูร่่วมในชุมชนเดิมต่อไปได ้เป็นตน้ การมีพื้นท่ีสาธารณะเช่นน้ีท าให้มีกระบวนการเจรจาต่อรองกนั
เพื่อน าไปสู่ขอ้ยติุโดยสันติวธีิไดใ้นระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 ดงันั้น การเมืองทอ้งถ่ินจึงเป็นเสมือนโรงเรียนในการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนใน
ชุมชนท้องถ่ินในทางปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง และเป็นการเมืองท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด เม่ือ
ประชาชนมีความต่ืนรู้ทางการเมืองมากข้ึนแลว้ ประชาชนก็จะเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
ประโยชน์ของคนในทอ้งถ่ินและชุมชนทอ้งถ่ินโดยรวม และเป็นการส่งเสริมและสร้างความมัน่คงอย่าง
ย ัง่ยนืใหแ้ก่ระบอบประชาธิปไตย 
 
(โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง Porto Alegre and The Participatory Budget: 
Civic Education, Politics and the possibilities for replication” paper prepared for the Carold Institute project 
“Building Local and Global Democracy” (2004-2006) www.carold.ca เขียนโดย Rebecca Abers  , หนงัสือ
การเมืองทอ้งถ่ิน การเมืองของใคร โดยใคร เพื่อใคร  เขียนโดย ปธาน สุวรรณมงคล  และหนงัสือการเมือง

ภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย พิมพค์ร้ังท่ี 4  เขียนโดย  เสกสรร ประเสริฐกุล) 
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กจิกรรมที ่1.1.2 
 การเมืองทอ้งถ่ินมีความส าคญัอยา่งไร 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 1.1.2 
 

 
 
 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.1 กิจกรรม 1.1.2) 
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เร่ืองที ่1.1.3   ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมอืงท้องถิ่นกบัการเมอืงระดับชาติ 
 
สาระสังเขป 
  การเมืองทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองระดบัชาติในหลายมิติดงัน้ี 
 มิติแรก การเมืองทอ้งถ่ินเป็นฐานรากส าคญัทางการเมือง (political based) ของการเมืองระดบัชาติ
เปรียบเสมือนส่ิงปลูกสร้างท่ีตอ้งมีฐานรากท่ีมัน่คงแข็งแรงจึงจะท าให้ส่ิงปลูกสร้างนั้นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมัน่คงยาวนาน ดงันั้น การเมืองระดบัชาติจะมัน่คง มีเสถียรภาพได้ต้องมีการเมืองท้องถ่ินท่ีมั่นคง  
ดงัปรากฏการณ์ในประเทศท่ีมีพฒันาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมัน่คงต่อเน่ืองยาวนานนั้น 
ยอ่มมีการเมืองทอ้งถ่ินท่ีเขม้แขง็มาก่อน 
 มิติที่สอง การเมืองทอ้งถ่ินเป็นหุ้นส่วนทางการเมือง (political partnership) กบัการเมืองระดบัชาติ 
ดงัปรากฏให้เห็นวา่ การเมืองทอ้งถ่ินเป็นฐานการเมืองส าคญัของการเมืองระดบัชาติในการเลือกตั้งทัว่ไป
โดยพรรคการเมืองท่ีมีสาขาพรรคท่ีเข้มแข็งในท้องถ่ินย่อมสามารถช่วยให้ผูส้มคัรเลือกตั้งของพรรค
การเมืองระดบัชาติชนะการเลือกตั้งทัว่ไปได้ ในทางกลบักนั พรรคการเมืองระดบัชาติท่ีเป็นท่ีนิยมของ
ประชาชนก็สามารถช่วยใหผู้ส้มคัรเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินท่ีเป็นสมาชิกของพรรคหรือพรรคใหก้ารสนบัสนุน
สามารถชนะการเลือกตั้งทอ้งถ่ินไดเ้ช่นกนั  
 มิติที่สาม  การเมืองทอ้งถ่ินเป็นตวัช้ีวดัความนิยมทางการเมือง (political preference) หรือความ 
ชอบธรรมทางการเมือง (political legitimacy) ของการเมืองระดบัชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงของ 
การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินโดยหากพรรคการเมืองระดบัชาติหรือผูน้ าทางการเมืองระดบัชาติไดรั้บความนิยม
จากประชาชน หรือประชาชนเส่ือมความนิยม ย่อมส่งผลให้สมาชิกพรรคหรือกลุ่มการเมืองท่ีพรรค
สนบัสนุนไดรั้บชยัชนะในการเลือกตั้งหรือประสบความพา่ยแพใ้นการเลือกตั้งได ้
 

 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง การเมืองทอ้งถ่ิน การเมืองของใคร โดย
ใคร เพื่อใคร  เขียนโดย ปธาน สุวรรณมงคล) 
 

กจิกรรมที ่1.1.3   
 การเมืองทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองระดบัชาติอยา่งไร 
 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 1.1.3 
 

 
 

 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.1 กิจกรรม 1.1.3) 
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ตอนที่ 1.2  
แนวทางการศึกษาการเมืองท้องถิน่ 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 1.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 1.2.1  แนวทางการศึกษาก่อนยคุพฤติกรรมนิยม 
 เร่ืองท่ี 1.2.2  แนวทางการศึกษายคุพฤติกรรมนิยม 
 เร่ืองท่ี 1.2.3 แนวทางการศึกษาหลงัยคุพฤติกรรมนิยม 
 

แนวคดิ 
 1.  แนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินก่อนยุคพฤติกรรมนิยมเนน้โครงสร้าง หนา้ท่ีและสถาบนัทาง
การเมืองเป็นส าคญั 
 2.  แนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินยุคพฤติกรรมนิยมเนน้การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของ
คนในชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อองคค์วามรู้เป็นส าคญั 

3. แนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินยุคหลงัพฤติกรรมนิยมเนน้การน าองคค์วามรู้ท่ีมีอยูไ่ปใช้ใน
การแกไ้ขปัญหาและหรือพฒันาสังคมใหดี้ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายแนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินยคุก่อนพฤติกรรมนิยมได ้
 2.  อธิบายแนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินยคุพฤติกรรมนิยมได ้
 3.อธิบายแนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินยคุหลงัพฤติกรรมนิยมได ้
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เร่ืองที่  1.2.1  แนวทางการศึกษาก่อนยุคพฤติกรรมนิยม  
 
สาระสังเขป 
 แนวทางการศึกษาการเมืองท้องถ่ินก่อนยุคพฤติกรรมนิยมให้ความส าคัญกับการศึกษาเชิง
โครงสร้าง หน้าท่ี (structural – functional)  และสถาบนัทางการเมือง (political institutional) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษารัฐศาสตร์โดยทัว่ไป ดงัปรากฏวา่ การศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินมุ่งเนน้ไปท่ีการปกครองทอ้งถ่ิน 
(Local Government)  ซ่ึงเป็นการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินระดบัล่าง 

กล่าวได้ว่า การปกครองทอ้งถ่ินเป็นการเมืองระดบัท้องถ่ิน โดยมีการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ 
การปกครองทอ้งถ่ินไวม้ากโดยเฉพาะการศึกษาเก่ียวกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นองค์กรหลกั
ในทางการเมืองทอ้งถ่ินโดยมีผูบ้ริหาร สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมี
บทบาทส าคญัในการอ านวยบริการสาธารณะท่ีจ าเป็นแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน และตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 การศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินในยุคน้ีจึงมกัเป็นการศึกษาเจาะจงไปท่ีโครงสร้าง หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นการเฉพาะ และมีการศึกษาเปรียบเทียบการปกครองทอ้งถ่ินในประเทศต่าง ๆ และ
ภายในประเทศ เช่น งานของ Anders Lidstrom  เร่ือง The comparative study of local government systems—
a research agenda ใน Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice  Volume 1, 1998 - 
Issue 1 ง า น ข อ ง  Harold Wolman เ ร่ื อ ง  Comparing Local Government Systems Across Countries: 
Conceptual and Methodological Challenges to Building a Field of Comparative Local Government Studies 
ในGovernment and Policy, vol. 26, no. 1, Feb. 2008). งานของ  Ulrik Kjaer ใน  Twenty Five Years of 
Reforming Local Government in a Comparative Perspective: Unity in Diversity? ง า น ข อ ง  Michael 
Goldsmith,  Susan Clarke , Peter John , Vincent Hoffmann-Martinot , Harald Baldersheim (ผู้เ ขี ยนและ
บรรณาธิการ ), และ Hellmut Wollmann (ผู้เ ขียนและบรรณาธิการ ) (2006) ร่วมกัน เ ขียนเ ร่ือง  The 
Comparative Study of Local Government and Politics: Overview and Synthesis (The World of Political 
Science Barbara Budrich Publishers   ส าหรับนักวิชาการของไทย ได้แก่ โกวิทย์ พวงงาม (2550) การ
ปกครองทอ้งถ่ินไทย : หลกัการและมิติใหม่ในอนาคต  นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2546) ทิศทางการปกครอง
ทอ้งถ่ินของประเทศไทยและต่างประเทศ อุษา ใบหยก (2552) วิเคราะห์การปกครองทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ 
(COMPAR ATIVE LOCAL GOVERNMENTS) 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ มีการสอนวิชาการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินเปรียบเทียบในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 
ทั้งต่างประเทศและประเทศไทยมาอยา่งต่อเน่ือง เพราะสามารถสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน
ไดจ้ากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบท าใหก้ารศึกษาในแนวทางน้ียงัคงด าเนินมาจนถึงขณะน้ี 

http://ideas.repec.org/a/pio/envirc/v26y2008i1p87-103.html
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 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง การปกครองทอ้งถ่ินไทย : หลกัการและ
มิติใหม่ในอนาคต กรุงเทพฯ : เขียนโดย โกวิทย ์พวงงาม (2550) ทิศทางการปกครองทอ้งถ่ินของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ กรุงเทพฯ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขียนโดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และ
คณะ) 
 
กจิกรรมที ่1.2.1   
 สาระส าคญัของแนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินในยคุก่อนพฤติกรรมนิยมคืออะไร 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 1.2.1 
 

 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.2 กิจกรรม 1.2.1) 
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เร่ืองที ่1.2.2  แนวทางการศึกษายุคพฤติกรรมนิยม 
 
สาระสังเขป 
  
 การศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินยุคพฤติกรรมนิยม มุ่งเน้นศึกษาเชิงพฤติกรรมทางการเมืองในระดับ
ทอ้งถ่ินของประชาชนเพื่อสร้างองคค์วามรู้ (body of knowledge) โดยการใชร้ะเบียบวธีิการวิจยัเพื่อแสวงหา
ความรู้อยา่งเป็นวิทยาศาสตร์มากข้ึน เน่ืองจากการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อนและ
ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีสามารถวดัเชิงพฤติกรรมไดอ้ยา่งเท่ียงตรง น่าเช่ือถือ ท าให้มีการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัทั้งใน
เชิงปริมาณ (quantitative method) และเชิงคุณภาพ (qualitative method)ในการศึกษา 
 แนวทางส าคญัในการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินในยุคพฤติกรรมนิยมไดอ้าศยัแนวทางหลายแนวทาง
อาทิ แนวทางชนชั้นน า (elite approach) แนวทางจิตวิทยา  (psychology approach) แนวทางกลุ่ม (group 
approach) เป็นต้น โดยมีการใช้แนวทางเหล่าน้ีเพื่อท าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการเมืองหรือ
พฤติกรรมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน อาทิ  งานของ เกียรติศกัด์ิ ธนวตันากุล (2537) บทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มีอิทธิพลต่อราษฎรในพื้นท่ีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ศึกษาเฉพาะกรณีพืน้ท่ี
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี วิทยานิพนธ์หลกัสูตรโครงการปริญญาโทส าหรับนกับริหาร สาขาบริหาร 
รัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หรืองานของ ยงยุทธ สิงห์ธวชั  (2551) ศึกษาเร่ือง การถอด
ถอนผูบ้ริหารท้องถ่ินโดยประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น จงัหวดัน่าน 
(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
รวมทั้งผลงานของ มาลี ปานม่วง (2554) ศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบการถอดถอนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยประชาชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ กบัองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัน่าน (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต แขนง
วชิาการเมืองการปกครอง) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นตน้ 
 ขณะน้ีก็ยงัมีการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินเชิงพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยผูศึ้กษาใช้ระเบียบวิธีการ
วิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองทอ้งถ่ินท าให้เกิดความเขา้ใจเชิง
พฤติกรรมมากข้ึนและสามารถสร้างองคค์วามรู้ทางการเมืองทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา วทิยานิพนธ์ท่ีปรากฏในเน้ือหาขา้งตน้) 
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กจิกรรมที ่1.2.2   
 สาระส าคญัของแนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินในยคุพฤติกรรมนิยมคืออะไร 
 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 1.2.2 
  

 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.2 กิจกรรม 1.2.2) 
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เร่ืองที ่1.2.3  แนวทางการศึกษาหลงัยุคพฤติกรรมนิยม 
 
สาระสังเขป 
 

 แนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินยุคหลงัพฤติกรรมนิยม เป็นยุคท่ีให้ความส าคญักบัการน าองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพฒันาสังคมให้ดีข้ึน อนัเป็นปรากฏการณ์ท่ีสะทอ้นถึงการท่ี
นกัวิชาการไดต้ระหนกัวา่ บทบาทของตนไม่เพียงแต่การสร้างองคค์วามรู้เท่านั้นแต่ยงัตอ้งน าองคค์วามรู้ท่ี
สร้างข้ึนมาไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอีกดว้ย หรือกล่าวไดว้่า เป็นการกา้วลงจากหอคอยงาช้างมาสู่
โลกความเป็นจริงมากข้ึน 
 แนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินท่ีส าคญัมุ่งไปท่ีภาคประชาชนมากข้ึน หลงัจากท่ีผ่านมาไดใ้ห้
ความส าคญักบัโครงสร้าง หน้าท่ี และสถาบนัทางการเมืองภาคตวัแทน อาทิ การเมืองภาคพลเมือง (civic 
politics) แนวทางขบวนการทางสังคม (social movement) แนวทางชุมชนนิยม (Communitarian) แนวทาง
สิทธิพลเมือง (civil right) แนวทางสิทธิชุมชน (community right) ท าให้เกิดประเด็นในการศึกษาการเมือง
ทอ้งถ่ินท่ีกวา้งขวางกวา่เดิมมาก เช่น การศึกษาเก่ียวกบัความเสมอภาคทางเพศ การศึกษาความขดัแยง้จาก
ความไม่เท่าเทียม ความไม่เป็นธรรม หรือจากความยากจน การเมืองทอ้งถ่ินกบัส่ิงแวดลอ้ม ขบวนการทาง
สังคมเพื่อส่ิงแวดลอ้มหรือความเป็นธรรมในสังคม เป็นตน้    

ผลงานวิชาการในยุคหลังพฤติกรรมนิยมจึงสะท้อนถึงการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
หลากหลายมากข้ึน อาทิ เก่ียวกบัการปฏิรูปการเมืองทอ้งถ่ินเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีบทบาทเพิ่ม
มากข้ึนในการเมืองการบริหารท้องถ่ิน เช่น บทความของ Maeve Reston เร่ือง Hillary Clinton's gender 
politics งานของ Department of Housing, Planning, Community and Local Government เร่ือง Putting People 
First, Action Programme for Local Government, งานของ  Xiau Yau (2015) เ ร่ือง  Reforming governance 
under authoritarianism: motivations and pathways of local participatory reform in the People’s Republic of 
China งานของ Rebecca Abers  เร่ือง Porto Alegre and The Participatory Budget: Civic Education, Politics 
and the possibilities for replication” paper prepared for the Carold Institute project “Building Local and 
Global Democracy” (2004-2006) www.carold.ca งานของ จิตติมา เศรษฐศิริวรกุล (ร.ต.อ.หญิง) (2539) เร่ือง 
การระดมมวลสมาชิกเพื่อสร้างพลงัของกลุ่มผลประโยชน์ ศึกษากรณีกลุ่มสมชัชาเกษตรกรรายย่อมภาค
อีสาน วทิยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั  เสกสรร ประเสริฐกุล (2557) พิมพค์ร้ังท่ี 4 การเมือง
ภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย   ประภาส ป่ินตบแต่ง (2552) แนวการวิเคราะห์การเมืองแบบ 
ขบวนการทางสังคม จารุวรรณ แกว้มะโน (2555) รายงานผลการศึกษา ชุดการถอดบทเรียนชุมชนเขม้แข็ง 
เป็นตน้ 
 กล่าวได้ว่า การศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินในยุคหลงัพฤติกรรมนิยมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองทอ้งถ่ินมากข้ึน ในทิศทางท่ีภาคประชาชนไดมี้บทบาทเพิ่มมากข้ึนในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีค่า

http://edition.cnn.com/profiles/maeve-reston
http://www.carold.ca/
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ในทอ้งถ่ินหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารทอ้งถ่ินมากข้ึน อนัเป็นพฒันาการท่ีดีส าหรับการเมือง
ทอ้งถ่ินและการเมืองระดบัชาติโดยรวม 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เร่ือง การเมืองภาคประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยไทย เขียนโดย เสกสรร ประเสริฐกุล,  แนวการวิเคราะห์การเมืองแบบ ขบวนการทางสังคม 
เขียนโดยประภาส ป่ินตบแต่ง ,รายงานผลการศึกษา ชุดการถอดบทเรียนชุมชนเขม้แข็ง เขียนโดย จารุวรรณ 
แกว้มะโน)  

 
กจิกรรมที ่1.2.3  
 สาระส าคญัของแนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินในยคุหลงัพฤติกรรมนิยมคืออะไร 
 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 1.2.3 
 

 
 
 

 
   
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.2 กิจกรรม 1.2.3) 
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ตอนที่ 1.3  การประยุกต์ใช้แนวทางในการศึกษาการเมืองท้องถิน่ 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 1.3 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 

หัวเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 1.3.1  หลกัการประยกุตใ์ชแ้นวทาง 
 เร่ืองท่ี 1.3.2  กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชแ้นวทางการวเิคราะห์ 
 

แนวคดิ 
 1.  หลกัการประยกุตใ์ชแ้นวทางวิเคราะห์ไดแ้ก่ ผูศึ้กษาตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในแนวทางท่ีจะใช้
วิเคราะห์ มีความสามารถในการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม มีความคิดเชิงประยุกต์ มีความสามารถในการ
ปรับตวัตามสถานการณ์ มีความสามารถในการบูรณาการประเด็น  
 2. กรณีศึกษาท่ีน ามาเป็นตวัอย่างไดแ้ก่ การถอดบทเรียนชุมชนเขม้แข็ง โดยจารุวรรณ  แกว้มะโน 
ได้น าแนวทางขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมภายใตแ้นวคิดการระดมทรัพยากรและแนวคิดขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมมาใชป้ระยกุตใ์นการวเิคราะห์ 
  
วตัถุประสงค์ 
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายหลกัการประยกุตใ์ชแ้นวทางได ้
 2.  อธิบายกรณีศึกษาการประยกุตใ์นแนวทางการวเิคราะห์ได ้
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เร่ืองที ่1.3.1  หลกัการประยุกต์ใช้แนวทาง 
 

สาระสังเขป 
 ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายค าว่า “ประยุกต์” ไวว้่า “น าความรู้ใน
วทิยาการต่าง ๆ มาปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ เช่น วทิยาศาสตร์ประยกุต ์จิตวทิยาประยกุต”์  
 ในท่ีน้ี การประยุกต์ไม่ใช่ “การลอกเรียนแบบ” แต่เป็นการ “ปรับใช้” แนวทางการศึกษาการเมือง
ทอ้งถ่ินเพื่อสร้างองค์ความรู้และหรือการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง 
การประยกุตเ์ป็นการน า “ภาคทฤษฎี” ไปสู่ “การปฏิบติั” นัน่เอง  
 ในการประยกุตใ์ชแ้นวทาง จ าเป็นท่ีผูป้ระยกุตต์อ้งมีส่ิงต่อไปน้ี 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางท่ีจะน าไปประยุกต์  นับเป็นส่ิงท่ีต้องมาเป็นล าดับต้น ๆ 
กล่าวคือ ผูท่ี้จะน าแนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินไปประยกุตใ์ชต้อ้งมีความรู้ ความเขา้ใจใน
แนวทางดงักล่าวอยา่งเพียงพอ  

2. ความสามารถในการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม ความสามารถเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมไปใชใ้น
การประยกุตน์บัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัซ่ึงผูศึ้กษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในประเด็นท่ีจะศึกษา
จึงจะสามารถเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อใหเ้กิดผลตามท่ีมุ่งหวงัได ้

3. มีความคิดเชิงประยุกต์  ความคิดเชิงประยุกต์ หรือ Applicative Thinking เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีผูจ้ะ
ประยุกต์จ  าเป็นตอ้งมี ทั้งน้ี ความคิดเชิงประยุกต์มีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางสมอง 
โดยท่ีสมองมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีเราประสบโดยพยายามน าส่ิงท่ีมีอยู่มา
ประยุกต์ใช้อาทิ เราไม่มีไขขวงในการไขน็อต แต่สมองจะหาทางให้โดยน าเอาเหรียญมาใช้
แทน เป็นตน้ โดยนยัดงักล่าว สมองจะน าความรู้เก่ียวกบัแนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินท่ี
เรามีอยูม่าใชใ้นสถานการณ์ท่ีเราตอ้งการศึกษา 

4. มีความสามารถในการปรับตวัตามสถานการณ์ เป็นความสามารถของผูป้ระยุกต์ใช้แนวทาง
การศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินเม่ือประสบกบัสถานการณ์ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีคาด แต่ยงัสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์โดยท่ีอาจมีการปรับแนวทางการศึกษาใหม่หรือเพิ่มเติมโดยยงัคง
เป้าหมายเดิมอยูไ่ด ้

5. มีความสามารถในการบูรณาการประเด็นหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ  เม่ือน า
แนวทางการศึกษาไปใช้ในการศึกษาสถานการณ์ท่ี เกิดข้ึนจริงแล้ว ผูป้ระยุกต์ตอ้งสามารถ
สังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนหรือไดรั้บรู้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และน ามาบูรณาการภายใต้
แนวทางการศึกษา เพื่อท าความเขา้ใจกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือแสวงหาแนวทางแกไ้ข 
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กล่าวไดว้า่ หลกัการประยุกต์แนวทางในการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัตวับุคคลท่ี
ประยกุตแ์นวทางเป็นส าคญั 
 
 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนังสือ/ต ารา เ ร่ือง การคิดเชิงประยุกต์   เขียนโดย  
เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ) 
 

กจิกรรมที ่1.3.1   
จงอธิบายหลกัการประยกุตม์า 2 หลกั   
 

บันทกึค าตอบกจิกรรม 1.3.1 
   

 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.3 กิจกรรม 1.3.1) 
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เร่ืองที ่1.3.2  กรณตีัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวทางศึกษาการเมอืงท้องถิ่น 
 
สาระสังเขป 
 
  ในเร่ืองท่ี 1.3.2 ผูเ้ขียนน าเสนอกรณีตวัอย่างการประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาการเมืองทอ้งถ่ิน 
โดยน าผลการศึกษาของจารุวรรณ แกว้มะโน เร่ือง รายงานผลการศึกษา ชุดการถอดบทเรียนชุมชนเขม้แขง็ 
โดยจารุวรรณ  แกว้มะโน ไดน้ าแนวทางขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมภายใตแ้นวคิดการระดมทรัพยากร 
(Resource Mobilization) มาใช้ แนวคิดน้ีตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า การเคล่ือนไหวของภาคประชาชนเกิดข้ึน
บนพื้นฐานของความเดือดร้อนร่วมกัน (shared grievances) เป็นส าคญั แต่เพราะเหตุใดจึงมีบางพื้นท่ีท่ี
ประสบความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหา สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ตอ้งมีปัจจยับางอยา่งท่ีส่งผลให้เกิดความส าเร็จใน
บางพื้นท่ี 

แนวคิดน้ีให้ความส าคัญในการอธิบายทั้ งเง่ือนไขท่ีจ าเป็น (necessary condition) และเง่ือนไข
เพียงพอ (sufficient condition) โดยมองวา่ ขบวนการเคล่ือนไหวภาคพลเมืองจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากปราศจาก
เง่ือนไขส่วนใดส่วนหน่ึง ในส่วนของเง่ือนไขจ าเป็นก็คือ ความเดือดร้อนจ าเป็นต่างๆ ขณะท่ี เง่ือนไข
เพียงพอนั้ นรวมไปถึงเร่ืองการจัดการองค์กร หรือองค์กรเคล่ือนไหวทางสังคม (social movement 
organization - SMO) ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการลดปัญหาเร่ืองความเส่ียงการรับภาระของแต่ละบุคคล 
การเฉล่ียความรับผดิชอบ การมีองคก์รเพื่อการจดัการและการท าหนา้ท่ีคลา้ยเลขานุการของกลุ่ม 

ทั้งน้ี จารุวรรณ  แกว้มะโน ไดน้ าเอาแนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของเดวิด  แมทธิวส์ 
((David Mathews) มาร่วมอธิบายร่วมดว้ยโดยแมทธิวส์ มองวา่ การขบัเคล่ือนของการเมืองภาคพลเมืองนั้น
จะเกิดข้ึนได ้ส่ิงส าคญั พลเมืองตอ้งตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเองก่อน ตอ้งเช่ือมัน่วา่ตนเองสามารถแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาชุมชนดว้ยตนเองได้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้ผูใ้ดเขา้มาช่วยเหลือ หากตระหนกันะจุดน้ีได ้
จะท าให้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยอาศยัหลกัการทั้ง 6 ประการ ซ่ึงแมทธิวส์ให้ค  าอธิบายหลักการทั้ง 6 
ประการ ไวด้งัต่อไปน้ี  

1. หลักความสามารถ หมายถึง พลเมืองคือผูท่ี้ตระหนกัถึงความสามารถและศกัยภาพของตนเอง 
ตอ้งมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อชะตากรรมของตนเอง มีความพร้อมในการลงมือกระท าส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง 
ดว้ยความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของปัญหาและมีความรับผิดชอบ รวมทั้งพร้อมท่ีจะพฒันาปรับปรุงศกัยภาพ
ของตนเองอยูเ่สมอ  

2. หลักแห่งอ านาจ คือ การท่ีพลเมืองเขา้ใจอ านาจรูปแบบต่างๆ และเขา้ใจวา่อ านาจทางการเมืองมี
หลายประเภท โดยเขา้ใจวา่ประช าชนสามารถสร้างอ านาจข้ึนเองได ้ 
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3. หลกัความสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีจะเกิดข้ึนในกระบวนการแกไ้ขปัญหา ซ่ึง
หลีกเล่ียงไม่ได ้เม่ือตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัภาคราชการและภาคธุรกิจ  

4. หลักเจตจานงทางการเมืองและผลประโยชน์ นับเป็นทุนทางการเมืองท่ีส าคญัท่ีสุด หลกัน้ีมี
ความส าคญัอยา่งมากซ่ึงจะส่งผลต่อการลงมือกระท าส่ิงต่างๆของพลเมือง  

5. หลกัการลงมือปฏิบัติ นบัเป็นหลกัท่ีส าคญัอีกประการ เพราะเจตจ านงต่างๆ ท่ีมี แมจ้ะแรงกลา้แต่
หากปราศจากการลงมือปฏิบัติแล้วย่อมไม่เกิดผลใดๆ หลักแห่งการปฏิบัติน้ีจึงมีความส าคัญ เป็น
กระบวนการท่ีพลเมืองเรียนรู้ท่ีจะประสานงานร่วมมือและสร้างความรับผดิชอบร่วมกนั  

6. หลกัการตอบสนองด้วยตนเอง นบัเป็นหลกัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงเพราะกาฃรลงมือปฏิบติัเพื่อ
แกไ้ขปัญหานั้นมีหลากหลายรูปแบบ ความส าเร็จหน่ึงๆ จะเกิดข้ึนได ้ไม่อาจเฝ้ารอใหผู้อ่ื้นลงมือปฏิบติัหรือ
แกไ้ขปัญหาแทนได ้แต่ตนเองจะตอ้งมีความตั้งมัน่ ตั้งใจ ท่ีจะลงมือแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองก่อน และเร่ิมลง
มือปฏิบติัจากส่ิงท่ีตนท าได้ก่อน เป็นตน้ แนวคิดน้ีมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกบัชุมชนเขม้แข็งในฐานะ
ชุมชนท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได ้
 จารุวรรณ  แกว้มะโน ไดศึ้กษากรณี 4 กรณีตวัอยา่งไดแ้ก่ การเปล่ียนบ่อขยะเป็นป่าชุมชน การเมือง
เชิงวฒันธรรม ของ กลุ่มคนรักเมืองเพชร  การปลูกตน้ส านึก ณ ป่าโนนใหญ่ แผนพฒันาจงัหวดัฉบบัเจา้
เมือง และผลการศึกษาพบว่า เง่ือนไขปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเคล่ือนไหวภาคพลเมืองนั้นแม้จะมีหลาย
ประการ แต่ปัจจยัท่ีส าคญัคือความเขม้แขง็ของคนในชุมชน ท่ีมีความตระหนกัในศกัยภาพของตนเองในการ
แกไ้ขปัญหาต่างๆไดด้ว้ยตวัของตนเอง และความมุ่งมัน่ตั้งใจ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัในการแสวงหาความรู้
และแสวงหาแนวทางต่างๆ มาแกไ้ขปัญหา 
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ท่ีมา : ดดัแปลงจาก จารุวรรณ  แกว้มโน 
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 (โปรดอ่านเน้ือหาสาระโดยละเอียดในหนงัสือ/ต ารา เร่ือง รายงานผลการศึกษา ชุดการถอดบทเรียน
ชุมชนเขม้แขง็ เขียนโดย จารุวรรณ แกว้มะโน ) 
 
กจิกรรมที ่1.3.2   
 จารุวรรณ แกว้มะโนน าแนวคิดใดมาใชใ้นการศึกษาชุมชนเขม้แขง็ 
 
บันทกึค าตอบกจิกรรม 1.3.2 
 

 
 
 

 
 (โปรดอ่านค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.3 กิจกรรม 1.3.2) 
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แนวตอบกจิกรรมหน่วยที่ 1 
หลกัและแนวทางการศึกษาการเมอืงท้องถิ่น 
ตอนที ่1.1  หลกัการศึกษาการเมืองท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรมที ่1.1.1 
  การเมืองทอ้งถ่ินสามารถพิจารณาไดว้า่ เป็นเร่ืองของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการ
จดัสรรส่ิงมีคุณค่าในทอ้งถ่ิน โดยปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นความขดัแยง้หรือความร่วมมือกนัหรือทั้งสอง
อยา่งควบคู่กนัก็ได ้  
  
แนวตอบกจิกรรม 1.1.2 
  การเมืองทอ้งถ่ินเป็นเสมือนโรงเรียนสอนความเป็นประชาธิปไตยในทางปฏิบติัแก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน และมีส่วนส าคญัในการสร้างความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ระบอบประชาธิปไตย  
 
แนวตอบกจิกรรม 1.1.3 

การเมืองทอ้งถ่ินเป็นตวัช้ีวดัความนิยมของการเมืองระดบัชาติหรือความชอบธรรมทางการเมือง
ระดบัชาติได้อีกทางหน่ึง อาทิ ในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถแสดงออกถึง
ความคิดหรือทศันคติของตนผา่นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยการลงคะแนนเสียงหรือไม่ลงคะแนนเสียง
ใหแ้ก่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองท่ีสนบัสนบัสนุน เป็นตน้ 
 
ตอนที ่1.2  แนวทางการศึกษาการเมืองท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรม 1.2.1 
  การให้ความส าคญักับการศึกษาโครงสร้าง หน้าท่ีและสถาบนัทางการเมืองของการเมืองการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 
 
แนวตอบกจิกรรม 1.2.2  

การใหค้วามส าคญักบัการศึกษาเชิงพฤติกรรมทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินของประชาชนเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ (body of knowledge) โดยการใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเพื่อแสวงหาความรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
มากข้ึน 
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ตอนที ่1.3  การประยุกต์ใช้แนวทางในการศึกษาการเมืองท้องถิ่น 
แนวตอบกจิกรรม 1.3.1  
 หลกัความรู้ความเขา้ใจในแนวทางท่ีจะใช้ศึกษา และหลกัความสามารถในการเลือกแนวทางท่ี
เหมาะสมในการศึกษา 
 
แนวตอบกจิกรรม 1.3.2 
 แนวคิดการระดมทรัพยากร (Resource Mobilization) และแนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม  
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “หลักและแนวทาง 
                       การศึกษาการเมืองทอ้งถ่ิน” 
ค าแนะน า       อ่านค าถามแลว้เขียนค าตอบลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ นกัศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดน้ี 
          30 นาที 

จากการศึกษาหลกัและแนวทางการเมืองทอ้งถ่ินในหน่วยท่ี 1 แลว้ นกัศึกษามีความเขา้ใจเก่ียวกบั
การเมืองทอ้งถ่ินอยา่งไร  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 1 
ก่อนเรียน 
 การเมืองทอ้งถ่ินเป็นการเมืองท่ีเป็นฐานส าคญัของการเมืองระดบัชาติจึงมีผลต่อการพฒันาการทาง
การเมืองของระบอบการเมือง และความมีเสถียรภาพทางการเมืองอีกดว้ย 
 

หลงัเรียน 

 การศึกษาการเมืองท้องถ่ินต้องมองในมุมมองท่ีหลากหลาย เพราะการเมืองท้องถ่ินมีความ
สลบัซบัซ้อนเก่ียวพนักบัหลายภาคส่วนซ่ึงมีผลประโยชน์ของตนเอง ท าให้เกิดความขดัแยง็หรือร่วมมือกนั
ไดใ้นบางสถานการณ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

บรรณานุกรม 

โกวทิย ์พวงงาม (2550) การปกครองท้องถ่ินไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต กรุงเทพฯ : วญิญูชน 
เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ.(2546) การคิดเชิงประยกุต์. กรุงเทพ : ซสั เซสมีเดียม  
จารุวรรณ แกว้มะโน (2555) รายงานผลการศึกษา ชุดการถอดบทเรียนชุมชนเขม้แข็ง กรุงเทพฯ สถาบนั

พระปกเกลา้ 
จิตติมา เศรษฐศิริวรกุล (ร.ต.อ.หญิง) (2539) การระดมมวลสมาชิกเพ่ือสร้างพลังของกลุ่มผลประโยชน์  

ศึกษากรณีกลุ่ มสมัชชาเกษตรกรรายย่อมภาคอีสาน  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั (ไม่ไดตี้พิมพ)์ 

ชยัอนนัต ์สมุทวณิช. (2535). รัฐ. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2546) ทิศทางการปกครองท้องถ่ินของประเทศไทยและต่างประเทศ  กรุงเทพฯ 

ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาลี ปานม่วง. (2554). เปรียบเทียบการถอดถอนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยประชาชน กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอเขว้า จังหวัดชัยภูมิ กับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย

โก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการเมือง

การปกครอง ไม่ไดตี้พิมพ)์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, นนทบุรี.   

ยงยุทธ สิงห์ธวชั. (2551). การถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ินโดยประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยโก๋น จังหวัดน่าน. (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาการเมืองการ

ปกครอง (ไม่ไดตี้พิมพ)์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, นนทบุรี.   

ปธาน สุวรรณมงคล. (2554). การเมืองท้องถ่ิน การเมืองของใคร โดยใคร เพ่ือใคร. นนทบุรี: จตุพร ดีไซน์.  
อุษา ใบหยก (2552) วิเคราะห์การปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ (COMPAR ATIVE LOCAL GOVERNMENTS 

กรุงเทพฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
Easton, David (1957), An Approach to the Analysis of Political Systems, in World Politics 9. 
Harold D. Lasswell (1958) Politics Who get What, When, How New York Meridian books 
Rebecca Abers  Porto Alegre and The Participatory Budget: Civic Education, Politics and the possibilities 

for replication” paper prepared for the Carold Institute project “Building Local and Global 
Democracy” (2004-2006) www.carold.ca 

Besley,Timothy  Rohini Pande Vijayendra Rao Local Politics and Public Resource Allocation in South 
India eprints.lse.ac.uk/.../Just_Rewards_Local_Politics_and_Public_Resource จาก 
https://en.wikipedia.org/wiki/Politics สืบคน้เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560   



33 

 

Wolman, Harold  Comparing Local Government Systems Across Countries: Conceptual and 
Methodological Challenges to Building a Field of Comparative Local Government Studies 
Government and Policy, vol. 26, no. 1, Feb. 2008 

Kjaer, Ulrik Twenty Five Years of Reforming Local Government in a Comparative Perspective: Unity in 
Diversity? 

Lidstrom, Anders The comparative study of local government systems—a research agenda  Journal of 
Comparative Policy Analysis: Research and Practice  Volume 1, 1998 - Issue 1   

Goldsmith, Michael  (Author), Clarke, Susan  (Author),  Peter John (Author), Hoffmann-
Martinot , Vincent (Author),  Baldersheim, Harald (Author, Editor),  Wollmann, Hellmut 
(Author, Editor) (2006) The Comparative Study of Local Government and Politics: Overview 
and Synthesis (The World of Political Science Barbara Budrich Publishers    

Reston, Maeve   Hillary Clinton's gender politics  www.cnn.com/2015/01/05/politics/hillary-clinton-
gender 

 
 
 
 
 

 
 

http://ideas.repec.org/a/pio/envirc/v26y2008i1p87-103.html
mailto:ulk@sam.sdu.dk
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13876989808412617?journalCode=fcpa20
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Susan+Clarke&search-alias=books&field-author=Susan+Clarke&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Peter+John&search-alias=books&field-author=Peter+John&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_6?ie=UTF8&text=Hellmut+Wollmann&search-alias=books&field-author=Hellmut+Wollmann&sort=relevancerank
http://edition.cnn.com/profiles/maeve-reston

