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บทคดัย่อ 

 
  การวิจยัเร่ือง “หลกัธรรมาภิบาลในมิติของความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชน
กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี” มีวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาระดับ          
การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 2) ศึกษาระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน 
3) เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามประเภทและขนาด                          
4) เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล                        
5) ศึกษามิติความสัมพนัธ์ระหว่างธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี กับการเมืองภาคประชาชน 6) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล และ 7) หาแนวทางการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัแบบผสม ประกอบดว้ย การใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณและ
วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี 26 แห่ง 10 อ าเภอ มีขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามวิธีการของ Yamane จ านวน 440 คน 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย เป็นผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2 คน เป็นขา้ราชการ
การเมือง จ านวน 1 คน และขา้ราชการ จ านวน 1 คน จาก 26 แห่ง รวม 52 คน  
 ผลการวิจยั พบว่า 1) มีการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทั้ง 10 หลกั 2) ประชาชนมีการเขา้ร่วม
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ทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 4) ในภาพรวม มิติความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชน
กบัหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ  านวน 2 หลกัไดแ้ก่ หลกัการตอบสนอง และหลกันิติธรรม 5) ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานตามหลกัธรรมมาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า มี
ขอ้จ ากดัของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบติัการและงบประมาณ ประชาชนให้ความร่วมมือนอ้ย 
และผลจากการตรวจสอบของ สตง. 6) แนวทางการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนในการมี      
ส่วนร่วมด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้ง 3 ด้าน ตามล าดบั
ความส าคญั คือ ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการเลือกตั้ง  
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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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IX 

สารบัญตาราง 
  
ตารางท่ี  หนา้ 

   

           1 แสดงจ านวนประชากร และขนาดของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จ าแนกตามอ าเภอ ของจงัหวดัราชบุรี   

 
172 

           2 แสดงจ านวนประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง โดยจ าแนกตามอ าเภอ 
ในจงัหวดัราชบุรี   

 
178 

           3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาล/ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดัราชบุรี   

 
188 

           4 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้
หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวม และจ าแนกตามหลกัธรรมาภิบาล   

 
 

190 
           5 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้

หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี ของหลกัประสิทธิผล และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

191 
           6 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้

หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี ของหลกัประสิทธิภาพ และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

192 
           7 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้

หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี ของหลกัการตอบสนอง และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

193 
           8 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้

หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี ของหลกัภาระรับผดิชอบ และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

194 
           9 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้

หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี ของหลกัความโปร่งใส และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

195 
          10 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้

หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี ของหลกัการมีส่วนร่วม และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

196 
 



 
X 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  
ตารางท่ี  หนา้ 

   

          11 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้
หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี ของหลกัการกระจายอ านาจ และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

197 
          12 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้

หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี ของหลกันิติธรรม และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

198 
          13 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้

หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี ของหลกัความเสมอภาค และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

199 
          14 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใช ้

หลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี ของหลกัมุง้เนน้ฉนัทามติ และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

200 
          15 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการเขา้ร่วม 

กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัราชบุรี โดยภาพรวม และจ าแนกเป็นรายดา้น   

 
 

201 
          16 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการเขา้ร่วม 

กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
จงัหวดัราชบุรี ดา้นการตรวจสอบ และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

202 
          17 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการเขา้ร่วม 

กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
จงัหวดัราชบุรี ดา้นรูปแบบการเมืองภาคประชาชน  
และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 
 

203 
          18 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการเขา้ร่วม 

กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
จงัหวดัราชบุรี ดา้นการเลือกตั้ง และจ าแนกเป็นรายขอ้   

 
 

204 
          19 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย 

การด าเนินงาน โดยการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล/ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามประเภท   

 
 

205 



 
XI 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  
ตารางท่ี  หนา้ 

   

          20 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย 
การด าเนินงาน โดยการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล/ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามเพศ   

 
 

206 
          21 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย 

การด าเนินงาน โดยการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล/ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามขนาด   

 
 

207 
          22 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี  
โดยจ าแนกตามอายุ   

 
 

209 
          23 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี  
โดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษา   

 
 

211 
          24 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ในการด าเนินงาน 

ของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี  
โดยจ าแนกตามอาชีพ   

 
 

213 
          25 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามประเภท   

 
 

215 
          26 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามเพศ   

 
 

216 
          27 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามขนาด   

 
 

217 
          28 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามอายุ   

 
 

218 
 



 
XII 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
  
ตารางท่ี  หนา้ 

   

          29 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย 
การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษา   

 
 

219 
          30 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียการเขา้ 

ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหาร 
ส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามอาชีพ   

 
 

220 
          31 ผลการตรวจสอบปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร   222 
          32 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชน 

ดา้นการตรวจสอบกบัการด าเนินงานของเทศบาล/ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี  

 
 

223 
          33 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชน 

ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงานของเทศบาล/ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี   

 
 

224 
          34 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชน 

ดา้นการเลือกตั้งกบัการด าเนินงานของเทศบาล/ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  จงัหวดัราชบุรี   

 
 

225 
          35 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนกบั 

การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี   
 

226 
          36 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถาม 

ท่ีเก่ียวกบัปัญหา และอุปสรรคของการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
กบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี   

 
 

227 
          37 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถาม 

ท่ีเก่ียวกบัปัญหา และอุปสรรคของการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
ของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี  

 
 

230 
   

 
 
 



 
XIII 

สารบัญภาพ 
  
ภาพประกอบท่ี  หนา้ 

   

1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั   5 
2 แสดงองคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการ 

บา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) 10 องคป์ระกอบ   
 

30 
3 กรอบคิดเชิงทฤษฎีการจดัการทางสังคมเพื่อการอธิบาย 

การพฒันาการเมืองภาคประชาชน   
 

53 
4 ภาครัฐและภาคประชาชนกบัการตรวจสอบการบริหารงาน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
 

128 
5 รูปแบบการตรวจสอบการบริหารงานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินโดยภาคประชาชน   
 

129 
6 ตวัแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงาน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี   
 

227 
 
 


