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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง “หลักธรรมาภิบาลในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชน
กับองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี” มี วตั ถุ ประสงค์ใ นการวิจยั เพื่อ 1) ศึก ษาระดับ
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 2) ศึกษาระดับการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน
3) เปรี ย บเที ย บระดับ การด าเนิ น งานตามหลัก ธรรมาภิ บ าล จ าแนกตามประเภทและขนาด
4) เปรี ย บเที ย บระดับ การด าเนิ น งานตามหลัก ธรรมาภิ บ าล จ าแนกตามสถานภาพส่ ว นบุ ค คล
5) ศึกษามิติความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จัง หวัดราชบุรี กับ การเมื องภาคประชาชน 6) ศึ ก ษาปั ญหาและอุ ปสรรคในการดาเนิ นงานตาม
หลัก ธรรมมาภิ บ าล และ 7) หาแนวทางการส่ ง เสริ ม การเมื องภาคประชาชนในการมี ส่ วนร่ ว ม
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม ประกอบด้วย การใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณและ
วิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จังหวัดราชบุรี 26 แห่ ง 10 อาเภอ มีขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ Yamane จานวน 440 คน
สาหรับกลุ่มเป้ าหมาย เป็ นผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จานวน 2 คน เป็ นข้าราชการ
การเมือง จานวน 1 คน และข้าราชการ จานวน 1 คน จาก 26 แห่ง รวม 52 คน
ผลการวิจยั พบว่า 1) มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 10 หลัก 2) ประชาชนมีการเข้าร่ วม
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กิ จกรรมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน 3) ระดับการดาเนิ นงานตาม
หลักธรรมาภิบาล จาแนกตามประเภท ขนาดและสถานภาพส่ วนบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่ อมัน่ .05 4) ในภาพรวม มิติความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชน
กับหลักธรรมาภิ บ าลในการดาเนิ นงานขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น มี ความสัม พันธ์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 หลักได้แก่ หลักการตอบสนอง และหลักนิติธรรม 5) ปั ญหา
และอุปสรรคในการดาเนิ นงานตามหลักธรรมมาภิ บาล ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พบว่า มี
ข้อจากัดของบุคลากรทั้งฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการและงบประมาณ ประชาชนให้ความร่ วมมือน้อย
และผลจากการตรวจสอบของ สตง. 6) แนวทางการส่ ง เสริ ม การเมื อ งภาคประชาชนในการมี
ส่ วนร่ วมดาเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ทั้ง 3 ด้าน ตามลาดับ
ความสาคัญ คือ ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน ด้านการตรวจสอบ และด้านการเลือกตั้ง
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ABSTRACT
The aims of this research were 1) to study the implementation of good governance
principles 2) to study the level of public participation in political activities 3) to compare the
implementation of good governance principles on basis of organization types and sizes
4) to compare the implementation of good governance principles on basis of personal factors
5) to study the context of relationship between good governance for working of local
administrative organizations in Ratchaburi Province and civil politics 6) to study the problems and
obstacles in the implementation of good governance principles and 7) to study the approach to
promotion of civil politics’ participation in good governance implementation of local
administrative organizations in Ratchaburi Province.
This research applied mixed-method research design, which involved quantitative and
qualitative methods. The sample included 440 residents within ten districts under the
responsibility of twenty-six local administrative organizations in Ratchaburi Province obtained
through Yamane’s determining sample size. The target group included fifty-two individuals: two
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executives of local administrative organizations, one political government officer, and one general
governance officer.
The findings revealed as follows: 1) The implementation of ten good governance
principles by local administrative organizations in Ratchaburi Province was reported to be at the
high level 2) the public participation in political activities was found at the moderate level in three
aspects 3) the implementation of good governance principles on basis of organization types, sizes,
and personal factors was different at significance level .05 4) the connective aspect between the
good governance principles applied in local administrative organizations and the civil politics
from statistical data significantly related at .05 of the 2 aspects : the responsiveness and the rule of
law. 5) the problems and obstacles in the implementation of good governance principles included
the followings: the limitations of supervisors and sub-ordinates, and budget; low public
cooperation; and the auditing results from Office of the Auditor General of Thailand and 6) the
approach to promotion of civil politics’ participation in good governance implementation of local
administrative organizations in three aspects after priority referred to civil political pattern,
auditing and election.
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 แสดงจานวนประชากร และขนาดของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จาแนกตามอาเภอ ของจังหวัดราชบุรี
2 แสดงจานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง โดยจาแนกตามอาเภอ
ในจังหวัดราชบุรี
3 แสดงจานวนและค่าร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของเทศบาล/
องค์การบริ หารส่ วนตาบลจังหวัดราชบุรี
4 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ในภาพรวม และจาแนกตามหลักธรรมาภิบาล
5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ของหลักประสิ ทธิผล และจาแนกเป็ นรายข้อ
6 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ของหลักประสิ ทธิภาพ และจาแนกเป็ นรายข้อ
7 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ของหลักการตอบสนอง และจาแนกเป็ นรายข้อ
8 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ของหลักภาระรับผิดชอบ และจาแนกเป็ นรายข้อ
9 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ของหลักความโปร่ งใส และจาแนกเป็ นรายข้อ
10 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ของหลักการมีส่วนร่ วม และจาแนกเป็ นรายข้อ
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
11 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ของหลักการกระจายอานาจ และจาแนกเป็ นรายข้อ
12 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ของหลักนิติธรรม และจาแนกเป็ นรายข้อ
13 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ของหลักความเสมอภาค และจาแนกเป็ นรายข้อ
14 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ของหลักมุง้ เน้นฉันทามติ และจาแนกเป็ นรายข้อ
15 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม และจาแนกเป็ นรายด้าน
16 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ด้านการตรวจสอบ และจาแนกเป็ นรายข้อ
17 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ด้านรู ปแบบการเมืองภาคประชาชน
และจาแนกเป็ นรายข้อ
18 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จังหวัดราชบุรี ด้านการเลือกตั้ง และจาแนกเป็ นรายข้อ
19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ย
การดาเนินงาน โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานของเทศบาล/
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี โดยจาแนกตามประเภท
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ย
การดาเนินงาน โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานของเทศบาล/
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี โดยจาแนกตามเพศ
21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ย
การดาเนินงาน โดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานของเทศบาล/
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี โดยจาแนกตามขนาด
22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ในการดาเนินงาน
ของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี
โดยจาแนกตามอายุ
23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ในการดาเนินงาน
ของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี
โดยจาแนกตามวุฒิการศึกษา
24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ในการดาเนินงาน
ของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี
โดยจาแนกตามอาชีพ
25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ย
การเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี โดยจาแนกตามประเภท
26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ย
การเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี โดยจาแนกตามเพศ
27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ย
การเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี โดยจาแนกตามขนาด
28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ย
การเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี โดยจาแนกตามอายุ
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ย
การเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี โดยจาแนกตามวุฒิการศึกษา
30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยการเข้า
ร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี โดยจาแนกตามอาชีพ
31 ผลการตรวจสอบปั ญหาการร่ วมเส้นตรงหลายตัวแปร
32 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชน
ด้านการตรวจสอบกับการดาเนินงานของเทศบาล/
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี
33 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชน
ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชนกับการดาเนินงานของเทศบาล/
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี
34 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชน
ด้านการเลือกตั้งกับการดาเนิ นงานของเทศบาล/
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี
35 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับ
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
36 แสดงค่าความถี่และร้อยละของข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม
ที่เกี่ยวกับปั ญหา และอุปสรรคของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
กับเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี
37 แสดงค่าความถี่และร้อยละของข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม
ที่เกี่ยวกับปั ญหา และอุปสรรคของการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง
ของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี
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สารบัญภาพ
ภาพประกอบที่
1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
2 แสดงองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 10 องค์ประกอบ
3 กรอบคิดเชิงทฤษฎีการจัดการทางสังคมเพื่อการอธิบาย
การพัฒนาการเมืองภาคประชาชน
4 ภาครัฐและภาคประชาชนกับการตรวจสอบการบริ หารงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5 รู ปแบบการตรวจสอบการบริ หารงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นโดยภาคประชาชน
6 ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการดาเนิ นงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี
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