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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 การจดัการภาครัฐในปัจจุบนัให้ความส าคญักับแนวคิดธรรมาภิบาล กล่าวคือ หลกัการ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การให้ความส าคัญกับประชาชนและแนวคิดเร่ืองของการเป็น
พลเมือง ชุมชน และประชาสังคม การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชน และการตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน โดยการให้คุณค่าในศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์การกระจายอ านาจให้แก่
ชุมชน ท าใหบ้ทบาทหนา้ท่ีของภาครัฐเปล่ียนแปลงไปจากผูป้ฏิบติัเป็นผูส้นบัสนุน ก ากบัติดตามผล 
ท าใหก้ระบวนการหลายดา้นขององคก์รภาครัฐตอ้งปรับบทบาทหนา้ท่ี ทบทวนแนวทางการพฒันา
ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ตระหนกัถึงการมีความรับผิดชอบรับการตรวจสอบสาธารณะ เป็น
ส่ิงส าคญั (Denhardt, J.V., & Denhardt, R.B., 2003, pp.42-43) 
 ธรรมาภิบาลจึงท าหน้าท่ีเป็นกลไกและแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงภาคเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองโดยเน้นการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริง มีความชอบธรรมของกฎหมายมี
เสถียรภาพมีโครงสร้างและกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบไดอ้นัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (รัชยา ภกัดีจิตต์, 2555,หน้า 21) โดยใช้อ านาจทาง
การเมือง การบริหารและเศรษฐกิจในการด าเนินภารกิจของประเทศทุกระดบัท่ีอยูบ่นฐานของหลกั
นิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัการมีส่วนร่วมและหลกัความคุม้ค่าเป็นส าคญั (หควณ ชูเพญ็, 2553) 
 การเมืองภาคประชาชนในฐานะท่ีพลเมืองเป็นสมาชิกของสังคม ท่ามกลางการเมืองเชิง
สถาบนัหรือการเมืองเชิงตวัแทน เพื่อตดัสินใจการจดัการตนเอง ร่วมกนัท ากิจกรรมของชุมชนและ
สาธารณะให้เกิดความสุขเป็นสังคมการเมืองท่ีดี กระบวนการตดัสินใจใช้อ านาจของตนเองและ
สังคม จึงมีกลไกกระบวนการพื้นท่ีทางสังคมท่ีใช้การเคล่ือนไหวซ่ึงมีการสร้างความสัมพนัธ์ 
ระหว่างพลเมืองและกลุ่มทางสังคมให้มีพลงัท่ีอาจจะทา้ทายหรือตอบโตก้บัอ านาจรัฐ หรือเป็น
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์เชิงอ านาจกับระบบการเมืองเชิงสถาบนัหรือระบบอ านาจรัฐในระบบ
ตวัแทน หรือเป็นกระบวนการทางการเมืองของพลเมืองในสังคมการเมืองทั้งระดบัทอ้งถ่ินและ
กิจกรรมระดบัชาติท่ีอยูร่ะดบัสูงข้ึนไป (ณรงค ์บุญสวยขวญั, 2552, หนา้ 17) 
  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้การปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งและมีการบริหาร
จดัการท่ีดี จึงจดัสรรงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัประกวดเพื่อให้รางวลั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ทุกปีเป็นการสร้าง 
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มาตรการจูงใจ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,2546, หนา้ 6-7) และก าหนดในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยให้
ความส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัการสร้างระบบบริหารจดัการท่ีดี 
  จงัหวดัราชบุรีเป็นจงัหวดัท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ได้รับรางวลัเม่ือปี พ.ศ. 
2547 และมีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ไดรั้บรางวลัอีก 15 แห่ง รวมเป็น 16 แห่ง 
(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน, ออนไลน์, 2557) ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดพ้ิจารณาแลว้ ว่าเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี 
โดยสภาพทางภูมิศาสตร์จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
ประกอบดว้ยจงัหวดั ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม 
และประจวบคีรีขนัธ์ และโดยการปกครอง จงัหวดัราชบุรีมีจ านวนประชากร 880,162 คน (ท่ีท าการ
ปกครองจงัหวดัราชบุรี, ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2556) การปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบ่งออกเป็น 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 31 แห่ง และองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 77 แห่ง สมาชิกสภาจงัหวดั 30 คน มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 5 คน และเม่ือศึกษา
ประวติัของพรรคการเมืองท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) จงัหวดัราชบุรี สังกดัยอ้นหลงัไปถึง 
พ.ศ. 2544 (สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัราชบุรี, ออนไลน์, 2557) พบว่า สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร (ส.ส.) มาจากหลายพรรคการเมือง ซ่ึงจากผลการเลือกตั้งจะเห็นว่าประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในจงัหวดัราชบุรีไม่ไดถู้กครอบง าจากพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง 
 จากขอ้มูลดงักล่าวเป็นเหตุผลส าคญัท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัหลกัธรรมมาภิบาลในมิติ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งประเทศ ดงันั้นในการบริหารจดัการชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีบริบทของสังคมน่าอยู่ น่าอาศยัโดยมีธรรมาภิบาลเป็นภูมิคุม้กนัใน
การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ทั้งภาครัฐท่ีเป็นกลไกในการปฏิบติังาน รวมถึงการเปิดช่องทางให้
ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในลกัษณะต่างๆ 
ตามระบอบประชาธิปไตยและหาความเช่ือมโยงระหวา่งระบบควบคุม ก ากบั ตรวจสอบขององคก์ร
ภาครัฐท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการตรวจสอบในส่วนของภาคประชาชน เพื่อสร้าง
ความเขม้แข็งให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัเป็นตวัช้ีวดัของการน านโยบายท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซ่ึงจะเป็นยทุธศาสตร์ตอบโจทย์
ได้ว่า ประชาชนมองนโยบายภาครัฐอย่างไร ประชาชนได้อะไร และสุดท้ายประเทศชาติ
เปล่ียนแปลงเชิงพฒันาอยา่งไร 
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ค ำถำมในกำรวจัิย 
 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ไดน้ ามาสู่ประเด็นค าถามในการวิจยั ดงัน้ี 
 1. การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ตามหลกัธรรมาภิบาล
อยูใ่นระดบัใด 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีประเภทและขนาดต่างกัน มีระดับ            
ธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อยา่งไร 
 3. ธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัราชบุรี                
มีอิทธิพลต่อการเมืองภาคประชาชนอยา่งไร 
 4. การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ตามหลกัธรรมมาภิบาล
มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรบา้ง 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบุรี มีแนวทางการส่งเสริมการเมืองภาค
ประชาชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ในการร่วมบริหารงานทอ้งถ่ินอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี 
 2. เพื่อศึกษาระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาในเขต
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี  
 3. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามประเภทและขนาด 
 4. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 5. เพื่อศึกษามิติความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี กบัการเมืองภาคประชาชน 
 6. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามหลกัธรรมมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี  
  7. เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี 
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ควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 
 ความรู้และผลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นข้อมูล เป็นแนวทาง                   
การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัราชบุรี ให้
สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงเป็นการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และสามารถน าไปใชใ้นการ
พฒันาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์นสังคมโลกาภิวตัน์ 
 
กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 
 การวิจยัเร่ืองธรรมมาภิบาลในมิติความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัธรรมมาภิบาล (Good 
Governance) ทั้ งในประเทศและต่างประเทศแล้วน าหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีของ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552, หนา้ 8-9) ซ่ึงประกอบดว้ย
องค์ประกอบ 10 หลกั ไดแ้ก่ หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัการตอบสนอง หลกัภาระ
รับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม            
หลกัความเสมอภาค และหลกัมุ่งเน้นฉันทามติ โดยน าแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองภาคประชาชนกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีมิติความสัมพันธ์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจสอบโดย
ประชาชน ดว้ย 3 รูปแบบคือ โดยก าหนดเป็นกฎหมายหรือระเบียบโดยชุมชนหรือภาคประชาชน 
และโดยการสร้างความร่วมมือ (มนสั สุวรรณ เอกกมล สายจนัทร์ และไพสิฐ พาณิชยก์ุล, 2546, 
หน้า 135-154) ด้านรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชนได้แก่ การประชามติ การประชาพิจารณ์       
การอภิปรายสาธารณะ การริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชน การประชาคม และการนัดหยุดงาน/            
การชุมนุมประทว้ง (ณรงค์ บุญสวยขวญั, 2552, หน้า 56-80) ดา้นการเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัพุทธศกัราช 2550 หมวด 7) ประกอบดว้ย ตรวจบญัชีรายช่ือว่าตนเป็นผูมี้
สิทธิเลือกตั้ง ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ติดตามผลการเลือกตั้ง และแสดงพลงักลุ่มถอดถอนนกัการเมือง ถา้พบวา่มีการกระท าโดย    
มิชอบแลว้มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพประกอบท่ี 1 
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  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพประกอบที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 
 1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี มีระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ทางการเมือง อยูใ่นระดบัมาก 
 3. ประเภทและขนาดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ท่ีต่างกนัมีการใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานแตกต่างกนั 

หลกัธรรมำภบิำลในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จงัหวดัรำชบุรี 
 1. หลกัประสิทธิผล 
 2. หลกัประสิทธิภาพ  
 3. หลกัการตอบสนอง  
 4. หลกัภาระรับผิดชอบ  
 5. หลกัความโปร่งใส  
 6. หลกัการมีส่วนร่วม  
 7. หลกัการกระจายอ านาจ  
 8. หลกันิติธรรม  
 9. หลกัความเสมอภาค  
 10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 

กำรเข้ำร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืง 
ของภำคประชำชน 

       1. กำรตรวจสอบ 
   1) โดยก าหนดเป็นกฎหมายหรือระเบียบ 
   2) โดยชุมชนหรือภาคประชาชน 
   3) โดยการสร้างความร่วมมือ 
       2. รูปแบบทำงกำรเมอืงภำคประชำชน 
   1) การประชามติ 
   2) การประชาพิจารณ์ 
   3) การอภิปรายสาธารณะ 
   4) การริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชน 
   5) การประชาคม 
   6) การนดัหยดุงาน/การชุมนุมประทว้ง 
       3. กำรเลอืกตั้ง 
   1) ตรวจบญัชีรายช่ือวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
   2) ร่วมรณรงคเ์ลือกตั้ง 
   3) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
   4) ร่วมเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
   5) ติดตามผลการเลือกตั้ง 
   6) แสดงพลงักลุ่มถอดถอนนกัการเมือง 
       ถา้พบวา่มีการกระท าโดยมิชอบ 

ข้อมูลสถำนภำพส่วนบุคคล 
 1. เพศ       2. อาย ุ
 3. การศึกษา  4. อาชีพ 
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) 
 1. ประเภทของ อปท. 
 2. ขนาดของ อปท. 
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 4. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน                       
แตกต่างกนั 
 6. หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี                  
มีความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชน 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม ก าหนดขั้นตอนการศึกษา 2 รูปแบบ คืองานวิจยั            
เชิงปริมาณและบูรณาการเสริมดว้ยงานวจิยัเชิงคุณภาพ มีขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 1. กำรวจัิยเชิงปริมำณ 
     1.1 ด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน 10 อ าเภอ ในจงัหวดั
ราชบุรี จ  านวน 850,162 คน 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี 26 แห่ง ใน 10 อ าเภอ โดยใชก้ารค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมดว้ย
วธีิการของ Yamane ไดจ้  านวน 440 คน 
     1.2 ด้ำนตัวแปรทีศึ่กษำ 
  1.2.1 ตัวแปรอิสระ   เป็นข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี            
ประกอบดว้ย ประเภท และขนาดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ในองคป์ระกอบ 10 หลกั ไดแ้ก่ หลกัประสิทธิผล 
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมี         
ส่วนร่วม หลกัการกระจายอ านาจ หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค และหลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 
  1.2.2 ตัวแปรตำม  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนใน 3 ดา้น 
คือ 1) ดา้นการตรวจสอบ 2) ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน และ 3) ดา้นการเลือกตั้ง  
     1.3 ด้ำนเนือ้หำ  
   ด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักธรรมาภิบาลใน          
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมทาง 
การเมืองของภาคประชาชน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองของภาคประชาชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี 
     1.4 ด้ำนพืน้ที ่ไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี 
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 2. กำรวจัิยเชิงคุณภำพ 
     2.1 ด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 
           กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นขา้ราชการการเมือง 1 คน และขา้ราชการ 1 คน 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวม 2 คน จากกลุ่มตวัอยา่ง 26 แห่ง รวมทั้งส้ิน 52 คน 
     2.2 ด้ำนตัวแปรทีศึ่กษำ 
  2.2.1 ตัวแปรอิสระ  คือ ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร                         
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ขอ้ประเด็นท่ีเป็นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะขององคป์ระกอบ               
ธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลกั 
  2.2.2 ตัวแปรตำม  เป็นแนวทางการส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ประกอบด้วย ด้านการตรวจสอบ  
ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน และดา้นการเลือกตั้ง 
 3. ระยะเวลำกำรวจัิย 
     การศึกษาวิจัยเร่ือง หลักธรรมาภิบาลในมิติความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาค
ประชาชน กบัองค์กรบริหารส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ใช้เวลาในการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 
2557-2558 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 
 1. ได้ทราบถึงหลกัการ แนวทางการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัธรรมาภิบาลใน  
การด าเนินงานกบัการเมืองภาคประชาชน และแนวทางการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนในการมี
ส่วนร่วมด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี  
 2. น าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร                   
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  
 3. น าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์             
และสังคมศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 ประชำชน หมายถึง ประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัราชบุรี 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชน
ในทอ้งถ่ินนั้น มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์สุข
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ของชุมชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีหมายถึงเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
จงัหวดัราชบุรี 
 กำรด ำเนินงำน หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           
ตามแผนงานโครงการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรีโดยใชธ้รรมาภิบาล 10 หลกัการ  
 ธรรมำภิบำล หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุมดูแล 
กิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองครองธรรม ให้เป็นการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ประชาชนมี          
การด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุขอย่างย ัง่ยืน ประกอบดว้ย องค์ประกอบ 10 หลกั ไดแ้ก่ หลกัประสิทธิผล 
หลกัประสิทธิภาพ หลกัการตอบสนอง หลกัภาระรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วน
ร่วม หลกัการกระจายอ านาจ หลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาค และหลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 
  1. หลกัประสิทธิผล(Effectiveness)หมายถึง ผลการปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย ของแผนการปฏิบติัราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ โดยการปฏิบติั
ราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบติังานและ
ระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและ 
เป็นระบบ 
  2. หลกัประสิทธิภำพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการก ากบั
ดูแลท่ีดี ท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยการใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการ
ท่ีเหมาะสม ให้องคก์รสามารถใชท้รัพยากรทั้งดา้นตน้ทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพฒันาขีดความสามารถ ในการปฏิบติัราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
  3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการ
ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตาม         
ความคาดหวงั ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการและ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลาย 
และมีความแตกต่าง 
  4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบใน          
การปฏิบติัหน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดบัท่ี
สนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ 
   5. หลกัควำมโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา 
ช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัย และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร อนัไม่ตอ้งห้ามตามกฎหมายไดอ้ย่างเสรี 
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
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  6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชน
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดง
ทศันะ ร่วมเสนอปัญหา ประเด็นท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมในการแก้ไขปัญหา           
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
  7. หลกักำรกระจำยอ ำนำจ(Decentralization)หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน) และภาคประชาชนด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและ
ความรับผิดชอบในการตดัสินใจ การด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 
  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ในการบริหารราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ  
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
  9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) หมายถึง การไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอยา่ง
เท่าเทียมกนัโดยไม่มีการแบ่งแยก ชาย หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
  10. หลกัมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายใน
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใชก้ระบวนการเพื่อหาขอ้คิดเห็น
จากกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงซ่ึง
ตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นท่ียุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคญัโดยฉันทามติ ไม่จ  าเป็นตอ้งหมายความว่าเป็น
ความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์
 กำรเมืองภำคประชำชน หมายถึง อุดมการณ์ กระบวนการ วธีิการ และการกระท าทั้งหลาย
ในวิถีทางหรือแนวทางประชาธิปไตย โดยสันติวิธีซ่ึงประชาชนในฐานะท่ีเป็นเจา้ของสิทธิ อ านาจ 
สามารถท่ีจะใชสิ้ทธิหรืออ านาจไดท้ั้งโดยทางตรงและโดยทางออ้ม ในระบบการเมืองการปกครอง
ท่ีจะท าใหต้น ทั้งในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มชุมชนในระดบัต่างๆ เช่น การเคล่ือนไหวของ
ประชาชนเพื่อปกป้อง เรียกร้องสิทธิของตนท่ีควรจะได้รับรวมทั้ งติดตาม ควบคุม/ตรวจสอบ             
การท างานของรัฐโดยท่ีประชาชนทุกกลุ่มสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองใน
ระดบัต่างๆ ไดอ้ยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั  
 มิติควำมสัมพันธ์ หมายถึง ความเก่ียวข้องกันในเร่ืองของหลักธรรมาภิบาลระหว่าง
การเมืองภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัราชบุรี ใน 3 ดา้น คือ ดา้น     
การตรวจสอบ ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน และดา้นการเลือกตั้ง 
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  1. กำรตรวจสอบ หมายถึง มิติความสัมพนัธ์ในการตรวจสอบโดยประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพใน 3 รูปแบบคือการตรวจสอบโดยกฎหมายหรือระเบียบ การตรวจสอบโดยชุมชน
หรือภาคประชาชน และการตรวจสอบโดยการสร้างความร่วมมือ 
  1.1 โดยก ำหนดเป็นกฎหมำยหรือระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบในลกัษณะท่ี
ก าหนดไวแ้ลว้ในกฎหมาย เช่น การมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล การใช้สิทธิร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูล การใช้
สิทธิเข้าช่ือถอดถอนผูไ้ด้รับเลือกตั้ งและการก าหนดให้ต้องมีตัวแทนของประชาชนร่วมเป็น
กรรมการในการประมูลต่างๆ เป็นตน้ 
  1.2 โดยชุมชนหรือภำคประชำชน หมายถึง การแสดงออกของประชาชนเพื่อให้
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินตอบสนองความตอ้งการหรือความคิดเห็นของกลุ่มคน เช่น ภาคประชาชนมี
การรวมตวักนัท ากิจกรรมต่างๆ หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินตอ้งคลอ้ยตามหรือตอ้งรับฟัง 

  1.3 โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือ หมายถึง ทั้งสองฝ่ายคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
กบัชุมชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั ท าใหก้ารตรวจสอบเกิดข้ึนในกระบวนการท างาน
โดยอตัโนมติั เช่น การร่วมคิด ร่วมท า หรือปฏิบติัในโครงการต่างๆ การจดัให้มีการประชุมทั้งชุมชน 
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง และการจดัเวทีหรือการประชุมสัญจรเคล่ือนยา้ยไปตามชุมชนยอ่ย  
  2. รูปแบบทำงกำรเมืองภำคประชำชน หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาค
ประชาชนท่ีปฏิสัมพนัธ์กบัการเมืองเชิงสถาบนั หรือรัฐ หรือราชการ ทั้งเชิงบวกหรือปฏิสัมพนัธ์ 
เชิงประสานกบัรัฐ หรือราชการ และเชิงลบหรือปฏิสัมพนัธ์เชิงปะทะกับรัฐหรือราชการ ได้แก่    
การประชามติ การประชาพิจารณ์ การอภิปรายสาธารณะ การริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชน           
การประชาคม และการนดัหยดุงาน/การชุมนุมประทว้ง 
  2.1 กำรประชำมติ หมายถึง การออกเสียงประชามติทางการเมืองของประชาชนใน
การตดัสินใจทางการเมือง ซ่ึงจะท าให้ประชาชนมีโอกาสใชสิ้ทธิของตนเองเพื่อแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองแทนการเมืองแบบตวัแทนหรือผูแ้ทน 
  2.2 กำรประชำพจิำรณ์ หมายถึง การด าเนินงานโดยราชการหรือรัฐท่ีให้ประชาชน
มาร่วม เพื่อแกไ้ขความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มคนท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนั และหรือรับประโยชน์
ต่างกนัจากโครงการพฒันาของราชการหรือรัฐ 
  2.3 กำรอภิปรำยสำธำรณะ หมายถึง การประสานระหว่างประชาชนกบัราชการ
หรือรัฐเพื่อปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ของชุมชนทอ้งถ่ินหรือสารธารณะ จนน าไปสู่การตดัสินใจ
ร่วมกนัท่ีราชการหรือรัฐตอ้งผกูพนัน าไปปฏิบติัการ 
  2.4 กำรริเร่ิมกฎหมำยโดยประชำชน  หมายถึง ราชการหรือรัฐเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง สามารถเสนอร่างกฎหมายท่ีเห็นสมควรเขา้สู่กระบวนการพิจารณา
สาธารณะ และการริเร่ิมกฎหมายโดยประชาชนโดยตรงหรือโดยออ้ม 



 
11 

  2.5 กำรประชำคม หมายถึง การค้นหาปัญหา และความต้องการร่วมกนัของ
ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ แลว้น าปัญหาและความตอ้งการไปก าหนดเป็นแผนงานระยะยาว 
และสุดทา้ยจะปรับไปสู่ขอ้บญัญติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละปี 
  2.6 กำรนัดหยุดงำน/กำรชุมนุมประท้วง หมายถึง การท่ีกลุ่มประชาชนกระท า  
หรือเคล่ือนไหวท่ีไม่เป็นไปตามท่ีราชการหรือรัฐก าหนดข้ึน จึงท าการกดดนัเพื่อผลประโยชน์ของ
กลุ่มดว้ยรูปแบบต่างๆ  
  3. กำรเลือกตั้ง หมายถึง กิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย ดว้ยการไปออกเสียงเลือกผูแ้ทนของตนเพื่อท า
หน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกลไกแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนท่ีเรียกร้อง
สนบัสนุน ใหมี้การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในทางการเมืองและการตดัสินใจ
ในทางนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยร่วมกิจกรรมในกระบวนการเลือกตั้ง 
ไดแ้ก่ ตรวจบญัชีรายช่ือวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมรณรงคเ์ลือกตั้ง ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ร่วม
เป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ติดตามผลการเลือกตั้ง และแสดงพลังกลุ่มถอดถอน
นกัการเมืองถา้พบวา่มีการกระท าโดยมิชอบ 
  3.1 ตรวจบัญชีรำยช่ือว่ำตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนตรวจบญัชี
รายช่ือวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
  3.2 ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนร่วมกิจกรรมก่อนการเลือกตั้งเพื่อ       
เชิญชวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปใชสิ้ทธิในการเลือกผูแ้ทนของตน เขา้ไปท าหนา้ท่ีด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยสุจริตยติุธรรม 
  3.3 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนใชสิ้ทธิในการเป็นเจา้ของอ านาจ
อธิปไตยดว้ยการไปออกเสียงเลือกผูแ้ทนของตน เพื่อท าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
  3.4 ร่วมเป็นคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  หมายถึง ประชาชนร่วมเป็น
เจา้หน้าท่ีจดัการเลือกตั้งในระดบัต่างๆ เช่น กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนบัคะแนน 
และกรรมการการเลือกตั้งประจ าร่วมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  3.5 ติดตำมผลกำรเลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลงัการใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และการติดตามผลการนบัคะแนนใหเ้ป็นไปอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม 
  3.6 แสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักกำรเมืองถ้ำพบว่ำมีกำรกระท ำโดยมิชอบ หมายถึง 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและใชพ้ลงัการรวมกลุ่ม เพื่อถอดถอนนกัการเมืองเม่ือพบวา่
มีการกระท าโดยมิชอบในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีอยูใ่นรูปแบบทัว่ไปไดแ้ก่ เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
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 ขนำดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดตามเกณฑต์วัช้ีวดัจากรายได ้มี 3 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ ดงัน้ี 
 1. เทศบำล 
     1.1 เทศบาลต าบลขนาดเล็ก มีรายไดน้อ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทต่อปี 
     1.2 เทศบาลต าบลขนาดกลาง มีรายได ้20 ลา้นบาทข้ึนไปไม่เกิน 150 ลา้นบาทต่อปี 
     1.3 เทศบาลต าบล/เมืองขนาดใหญ่ มีรายไดต้ั้งแต่ 150 ลา้นบาทต่อปีข้ึนไป 
 2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
     2.1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก มีรายไดน้อ้ยกวา่ 6 ลา้นบาทต่อปี 
     2.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีรายได ้6 ลา้น ไม่เกิน 20 ลา้นบาทต่อปี 
     2.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีรายไดต้ั้งแต่ 20 ลา้นบาทต่อปีข้ึนไป 
 


