
หัวขอวิจัย แนวทางสงเสริมสํานึกทางกฎหมายของประชาชนตอการมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การทํางานของเทศบาลเมืองสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

ผูวิจัย นายมงคล  เจริญจิตต 

 ดร.กนกพร ฉิมพล ี

หนวยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปท่ีทําการวิจัยเสรจ็เรียบรอย พ.ศ. 2559 

 

   บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาบทบาทของกฎหมายตอประชาชนเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลักษณะสํานึกทางกฎหมายของประชาชน

และแนวทางในการสงเสริมสํานึกทางกฎหมายในเรื่องดังกลาว กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสีค้ิว โดยเปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ แบบปรากฏการณวิทยา ดําเนินการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ประชาชนที่

เกี่ยวของ 5 กลุม ไดแก กลุมบุคลากรและเจาหนาที่ กลุมผูนําชุมชน กลุมผูนําศาสนา กลุมประชาชนทั่วไป 

และกลุมหนวยงานและองคกรในพื้นที่ จํานวน 18 คน เก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม 1 ครั้ง จาก

ประชาชนที่มีประสบการณการมีสวนรวมจํานวน 6 คน และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

 บทบาทของกฎหมายที่มีตอประชาชน พบวา กฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตรวจสอบ

การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันมีบทบาทตอประชาชนนอยที่สุดจากลักษณะของการมีสวน

รวมทั้ง 5 ลักษณะ เพราะประชาชนไมเขาใจความหมาย และคิดวาเรื่องดังกลาวไมเกี่ยวของ หรือไมใช

หนาที่ของตน 

 ลักษณะสํานึกทางกฎหมายในการตรวจสอบการทํางานน้ัน พบวา กลุมผูมีบทบาทในชุมชน  เชน

กลุมผูนําองคกร กลุมองคกรและหนวยงานในพื้นที่จะมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานสูงกวากลุม

ประชาชนทั่วไป เน่ืองจากประชาชนทั่วไปไมคอยใหความสนใจในเรื่องดังกลาว แตก็ปรากฏขอเท็จจริงวา

ประชาชนมีโอกาสในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาลอยูบาง สวนกลุมผูนําศาสนา คอนขางมี

บทบาทจํากัดอยางมากในการมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน ทั้งน้ีวิธีการแสดงออกของประชาชน

ถึงสํานึกทางกฎหมายในการมีสวนรวมดังกลาวน้ีสามารถแสดงออกมาได 3 ลักษณะ คือ การแสดงออก



  

ตรงตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว การแสดงออกดวยวิธีการที่กฎหมายไมไดกําหนดไวแตมีผลเปนการมี

สวนรวมในการตรวจสอบ และการแสดงออกดวยวิธีการอื่นที่ไมมีผลเปนการมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

 ผลจากการสนทนากลุมเสนอแนวทางในการสงเสริมสํานึกทางกฎหมายในการตรวจสอบการ

ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยการประชาสัมพันธการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ผานกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนําชุมชน รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวม

และความสําคัญของการมีสวนรวมตอกลุมผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป 

 แนวทางสงเสริมสํานึกทางกฎหมายสํานึกทางกฎหมายของประชาชนตอการมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวยสองสวน คือ ประการแรกการนําเสนอ

ขอมูลเกี่ยวกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเน่ืองและทั่วถึงผานการกระจายเสียง

ของหนวยงาน การใหผูนําชุมชนเปนผูมีบทบาทในการกระจายขอมูลขาวสารของเทศบาลสูชาวบานใน

ชุมชนไดอยางครอบคลุมและเขาถึงชาวบานจริง ประการที่สองการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการมีสวนรวม โดยอาจเริ่มจากการใหความรูแกกลุมผูนําชุมชน 

ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในชุมชน เขาถึงทั้งหนวยงานและประชาชนไดงาย ผานโครงการอบรมการให

ความรูที่อาจจัดข้ึนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง หรือประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น เชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งเปนหนวยงานที่อยูในพื้นที่ที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวของกับเรื่องของการมี

สวนรวมของประชาชน และขยายผลโครงการลงไปยังกลุมประชาชนทั่วไปดวยการจัดอบรม การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
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Abstract 

 

 The purpose of this research is to discover role of law related public 

participation in monitoring the local administration, people’s legal consciousness, and 

guideline for enhancement of people’s legal consciousness at Sikhiu Town Municipality, 

Nakhon Ratchasima. This qualitative research is a phenomenon study that the data is 

collected through in-depth interviewing from 18 people. They are divided into 5 groups; 

officer, community leader, religious leader, general people and local organization in the 

area, and focus group from 6 people who have some participating experiences. A 

content analysis is used to analyze the data. The results are summarized below. 

 Regarding the role of the law on people, it is found that the law on public 

participation in monitoring the administration has the least role from all 5 types of 

participation because the people do not understand the meaning in this matter. In 

addition, they think that it is not relevant to them or their duty. 

 Concerning the nature of people’s legal consciousness, the result shows that 

people have quite high participation in the monitoring, particularly the officer, 

community leaders and organization in the area. In contrast, general people rarely pay 

any attention to such matters. However, the fact shows that the people have some 

chances to review the administration of the municipality. The religious leaders extremely 

have a limited role in the participation. The way that those people can express their 

legal consciousness could be shown in these three characteristics; from legal means, 

non-legal means but, there is a part in the monitoring, and by non-legal means that do 

not show any part of participation. 



  

 The result of the focus group proposes ways to promote the people’s legal 

consciousness to participate in the monitoring. The suggestion is to inform people all 

work of local government through the activities of local government and community 

leaders. The other suggestion is to educate the community leaders and other people 

about the participation and let them aware of the importance of the participation.  

 The guidelines for the enhancement of people’s legal consciousness in 

monitoring the local administration consist of two elements. Firstly, the local 

government should continuously and thoroughly inform the people what the local 

government will do throughout its sound-broadcasting. This may be effective if the local 

government allows all local leaders to be a representative for informing people. 

Secondly, the local government should educate people about the duty of the local 

government and participation. This state may starts with the local leaders because they 

have an important role in the community, can reach both of the local office and 

community. The possible way maybe to create some training project which the local 

government to operate with another office; namely Nakhon Ratchasima Rajabhat 

University and other places in the area that relate to the curriculums on people’s 

participation. The project or the workshop can eventually be arranged for ordinary 

people.  
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