
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “หลักธรรมาภิบาลในมิติของความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาค
ประชาชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี” เพื่อศึกษาระดบัการด าเนินงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ประชาชน ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าแนกตามประเภท ขนาด และจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล ศึกษามิติความสัมพนัธ์ระหว่างธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการเมืองภาคประชาชน รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ตามหลกัธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหาแนวทางการส่งเสริมการเมืองภาค
ประชาชนในการมีส่วนร่วมด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี รายละเอียดผลการด าเนินการวจิยั มีดงัน้ี 
 
ส่วนที ่1 การวจัิยเชิงปริมาณ 
 
 ในการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัใชเ้พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของ
ประชาชนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี           
ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 440 ตวัอยา่ง มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล และประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
  3. การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองในการด าเนินงาน 
  4. การหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
  5. ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงาน 
 6. ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 
ข้อมูลทัว่ไปของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล และกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชน        
กลุ่มตวัอยา่ง จงัหวดัราชบุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที ่3 แสดงจ านวน และค่าร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดั 
    ราชบุรี และของกลุ่มตวัอยา่ง 

  n  =  440 
ข้อมูลทัว่ไปของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 

และกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ร้อยละ 

1. ประเภท 
  1.  เทศบาล 

 
251 

 
57.05 

  2.  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 189 42.95 
2. ขนาด 
  1.  เล็ก 

 
26 

 
5.91 

  2.  กลาง 309 70.23 
  3.  ใหญ่ 105 23.86 
3. เพศ 
  1.  ชาย 

 
194 

 
44.09 

  2.  หญิง 246 55.91 
4. อาย ุ
  1.  ไม่เกิน 30 ปี 

 
85 

 
19.31 

  2.  31-40 ปี 141 32.05 
  3.  41-50 ปี 115 26.14 
  4.  51 ปีข้ึนไป 99 22.50 
5. การศึกษา 
  1.  ประถมศึกษา 

 
76 

 
17.28 

  2.  มธัยมศึกษาตอนตน้-ปลาย/ปวช. 91 20.68 
  3.  อนุปริญญา/ปวส. 54 12.27 
  4.  ปริญญาตรี 176 40.00 
  5.  ปริญญาโท 40 9.09 
  6.  ปริญญาเอก 3 0.68 
6. อาชีพ 
  1.  เกษตรกรรม 

 
89 

 
20.22 

  2.  ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 106 24.09 
  3.  รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 155 35.23 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
  n  =  440 

ข้อมูลทัว่ไปของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
และของกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน ร้อยละ 

  4.  ท างานโรงงาน/รับจา้ง 45 10.23 
  5.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……… 45 10.23 

 
 จากตารางท่ี 3 ขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชน          
กลุ่มตวัอยา่ง มีดงัน้ี 
 1. ประเภท พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล จ านวน 251 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.05 และอาศยัในเขตองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 42.95  
 2. ขนาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
ขนาดกลาง มีจ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 70.23 รองลงมาขนาดใหญ่ จ านวน 105 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 23.86 และนอ้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีขนาดเล็ก 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 5.91 
 3. เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 55.91 
และเป็นเพศชาย จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 44.09 
 4. อายุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 32.05 
รองลงมาอายุ 41-50 ปี จ  านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 26.14 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุ ไม่เกิน 30 ปี 
จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 19.31 
 5. การศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 176 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 รองลงมามีการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้-ปลาย/ ปวช. จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.68 และนอ้ยท่ีสุดมีการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 
 6. อาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 155 คน         
คิดเป็นร้อยละ 35.23 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 24.09
และนอ้ยท่ีสุดมีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.23 
 
การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน             
การด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี มีดงัน้ี 
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ตารางที ่4  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
     ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวมและ
     จ  าแนกตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

  การใช้หลกัธรรมาภิบาล    
1 หลกัประสิทธิผล 3.62 .680 มาก 
2 หลกัประสิทธิภาพ 3.52 .717 มาก 
3 หลกัการตอบสนอง 3.70 .697 มาก 
4 หลกัภาระรับผดิชอบ 3.78 .682 มาก 
5 หลกัความโปร่งใส 3.65 .735 มาก 
6 หลกัการมีส่วนร่วม 3.68 .826 มาก 
7 หลกัการกระจายอ านาจ 3.63 .733 มาก 
8 หลกันิติธรรม 3.65 .735 มาก 
9 หลกัความเสมอภาค 4.01 .776 มาก 

10 หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 3.70 .727 มาก 
 รวม 3.70 .628 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน              
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (X =3.70) และทั้ง 10 หลกัธรรมาภิบาลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณา พบวา่ 
การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หลักความเสมอภาค (X =4.01) 
รองลงมาคือหลักภาระรับผิดชอบ (X =3.78) ส าหรับหลักธรรมาภิบาลท่ีค่า เฉล่ียต ่ าสุดคือ            
หลกัประสิทธิภาพ (X =3.52) 
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ตารางที ่5  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
     ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดัราชบุรี ของหลัก    
     ประสิทธิผล และจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

1 เทศบาล/อบต.มีการด าเนินงานท่ีบรรลุผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย 

3.68 .784 มาก 

2 เทศบาล/อบต.มีผลการปฏิบติังานในระดบัชั้นน า 
ของจงัหวดั 

3.44 .833 ปานกลาง 

3 เทศบาล/อบต.มีการปฏิบติัราชการท่ีมีทิศทางยทุธศาสตร์
และเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน 

3.64 .806 มาก 

4 เทศบาล/อบต.มีกระบวนการปฏิบติังานและระบบงาน 
ท่ีเป็นมาตรฐาน 

3.67 .788 มาก 

5 เทศบาล/อบต.มีการติดตามประเมินผลและ 
พฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

3.67 .828 มาก 

 รวม 3.62 .680 มาก 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน       
การด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในหลกัประสิทธิผลมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (X =3.62)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชห้ลกัประสิทธิผล
ในการด าเนินงานระดบัมาก จ านวน 4 ขอ้ และระดบัปานกลาง จ านวน 1 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด           
มีการด าเนินงานในระดบัมาก คือเทศบาล /อบต. มีการด าเนินงานท่ีบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย        
(X =3.68) รองลงมามีการด าเนินงานในระดบัมาก คือเทศบาล/อบต. มีกระบวนการปฏิบติังานและ
ระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน และเทศบาล /อบต. มีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ (X =3.67) ส าหรับขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดมีการด าเนินงานในระดบัปานกลาง      
คือเทศบาล/อบต. มีผลการปฏิบติังานในระดบัชั้นน าของจงัหวดั (X =3.44) 
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ตารางที ่6  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
     ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดัราชบุรี ของหลัก    
     ประสิทธิภาพ และจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

6 เทศบาล/อบต.มีวธีิการบริหารจดัการท่ีส่งผลให ้
องคก์รประหยดัค่าใชจ่้าย 

3.45 .884 ปานกลาง 

7 เทศบาล/อบต.มีวธีิการบริหารจดัการท่ีส่งผลให ้
องคก์รประหยดัค่าใชจ่้าย 

3.37 .888 ปานกลาง 

8 เทศบาล/อบต.มีวธีิการบริหารจดัการท่ีส่งผลให ้
องคก์รประหยดัเวลา 

3.52 .867 มาก 

9 เทศบาล/อบต.มีวธีิการพฒันาขีดความสามารถในการ
ปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ีแต่ละงานอยา่งเหมาะสม 

3.64 .844 มาก 

10 เทศบาล/อบต.มีวธีิการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

3.65 .869 มาก 

 รวม 3.52 .717 มาก 
 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน       
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในหลักประสิทธิภาพมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X =3.52)  
 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลัก
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ และระดบัปานกลาง จ านวน 2 ขอ้ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดมีการด าเนินงานในระดบัมาก คือเทศบาล/อบต. มีวิธีการด าเนินงานเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม (X =3.65) รองลงมามีการด าเนินงาน
ในระดบัมาก คือเทศบาล/อบต. มีวิธีการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ี
แต่ละงานอยา่งเหมาะสม (X =3.64) ส าหรับขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุด มีการด าเนินงานในระดบัปานกลาง 
คือเทศบาล/อบต. มีวธีิการบริหารจดัการท่ีส่งผลใหอ้งคก์รประหยดัค่าใชจ่้าย (X =3.37) 
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ตารางที ่7  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
     ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดัราชบุรี ของหลัก               
     การตอบสนอง และจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

11 เทศบาล/อบต.สามารถใหบ้ริการภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

3.75 .823 มาก 

12 เทศบาล/อบต.สามารถสร้างความเช่ือมัน่และ 
ความไวว้างใจต่อผูรั้บบริการ 

3.75 .805 มาก 

13 เทศบาล/อบต.สามารถตอบสนองความคาดหวงั 
หรือความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

3.68 .835 มาก 

14 เทศบาล/อบต.สามารถตอบสนองผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียได้
ดว้ยความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

3.58 .835 มาก 

15 เทศบาล/อบต.จดัให้เจา้หนา้ท่ีบริการประชาชน 
ดว้ยความคล่องตวัและรวดเร็ว 

3.79 .848 มาก 

 รวม 3.70 .697 มาก 

 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน       
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในหลักการตอบสนองมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X =3.70) 
 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลัก                       
การตอบสนองในการด าเนินงานระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. จดัให้
เจา้หนา้ท่ีบริการประชาชนดว้ยความคล่องตวัและรวดเร็ว (X =3.79) รองลงมา คือเทศบาล/อบต. 
สามารถสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจต่อผูรั้บบริการ (X =3.75) ส าหรับขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
คือเทศบาล /อบต . สามารถตอบสนองผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้ด้วยความหลากหลายและมี             
ความแตกต่าง (X =3.58) 
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ตารางที ่8  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
     ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ของหลกัภาระ
     รับผดิชอบและจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

16 เทศบาล/อบต.มีความรับผดิชอบในการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

3.90 .780 มาก 

17 เทศบาล/อบต.มีความรับผดิชอบต่อผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

3.78 .794 มาก 

18 เทศบาล/อบต.มีความรับผดิชอบในการด าเนินงาน 
ท่ีสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ 

3.75 .736 มาก 

19 เทศบาล/อบต.แสดงถึงความส านึกในการรับผดิชอบ 
ต่อปัญหาสาธารณะ 

3.78 .829 มาก 

20 เทศบาล/อบต.มีการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

3.70 .884 มาก 

 รวม 3.78 .682 มาก 

 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน                    
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในหลกัภาระรับผิดชอบมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X =3.78) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักภาระ
รับผิดชอบในการด าเนินงานระดับมาก ทั้ง 5 ข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. มี            
ความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี (X =3.90) รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(X =3.78) ส าหรับขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือเทศบาล/อบต. 
มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบอยา่งสม ่าเสมอ (X =3.70) 
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ตารางที ่9  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
     ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดัราชบุรี ของหลัก      
     ความโปร่งใส และจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

21 เทศบาล/อบต.มีกระบวนการปฏิบติังานเปิดเผย
ตรงไปตรงมาสามารถช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัย 

3.69 .860 มาก 

22 เทศบาล/อบต.ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
อนัไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสรี 

3.71 .811 มาก 

23 เทศบาล/อบต.ใหป้ระชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน 
ในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ 

3.58 .823 มาก 

24 เทศบาล/อบต.ใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบ 
การด าเนินงานได ้

3.67 .885 มาก 

25 เทศบาล/อบต.ประชาสัมพนัธ์และเปิดเผยขอ้มูล 
การด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง 

3.65 .928 มาก 

 รวม 3.65 .735 มาก 

 
 จากตารางท่ี 9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลใน       
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในหลักความโปร่งใสมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X =3.65) 
 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลัก              
ความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับมาก ทั้ ง 5 ข้อ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือเทศบาล/อบต.                    
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี (X =3.71) 
รองลงมาคือเทศบาล/อบต. มีกระบวนการปฏิบติังานเปิดเผยตรงไปตรงมาสามารถช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้
สงสัย (X =3.69) ส าหรับขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต.ให้ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนใน
การด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ (X =3.58) 
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ตารางที ่10 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
      ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ของหลกัการมี
      ส่วนร่วม และจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

26 เทศบาล/อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการรับรู้ท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหาสาธารณะ 

3.72 .879 มาก 

27 เทศบาล/อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการรับรู้ท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหาสาธารณะ 

3.70 .887 มาก 

28 เทศบาล/อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดและ
เสนอแนะขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

3.74 .881 มาก 

29 เทศบาล/อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตดัสินใจในการด าเนินงาน 

3.63 .951 มาก 

30 เทศบาล/อบต.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

3.62 .961 มาก 

 รวม 3.68 .826 มาก 

 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน                
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในหลกัการมีส่วนร่วมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X =3.68) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักการมี        
ส่วนร่วมในการด าเนินงานระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมคิดและเสนอแนะข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน (X =3.74)
รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ท าความเขา้ใจในประเด็น
ปัญหาสาธารณะ (X =3.72) ส าหรับขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน (X =3.62) 
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ตารางที ่11 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
      ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ของหลัก         
      การกระจายอ านาจ และจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

31 เทศบาล/อบต.มีการส่ือสารและท าความเขา้ใจ 
ในเร่ืองการกระจายอ านาจและหนา้ท่ีการตดัสินใจ 

3.55 .866 มาก 

32 เทศบาล/อบต.มีการกระจายอ านาจสู่ภาคเอกชน 
ในการเป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณะ 

3.49 .854 ปานกลาง 

33 เทศบาล/อบต.เปิดใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสรี 
ในการด าเนินการใหบ้ริการสาธารณะ 

3.58 .909 มาก 

34 เทศบาล/อบต.มุ่งเนน้สร้างความพึงพอใจใหก้บัประชาชน
ท่ีมารับบริการ 

3.83 .837 มาก 

35 เทศบาล/อบต.มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.74 .822 มาก 

 รวม 3.63 .733 มาก 

 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน                   
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในหลกัการกระจายอ านาจมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X =3.63) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชห้ลกัการกระจาย
อ านาจในการด าเนินงานระดบัมาก จ านวน 4 ขอ้ ระดบัระดบัปานกลาง จ านวน 1 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ เทศบาล/อบต. มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กบัประชาชนท่ีมารับบริการ (X =3.83)
รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ (X =3.74) ส าหรับขอ้ท่ี
ค่าเฉล่ียต ่ าสุดมีการด าเนินงานในระดับปานกลางคือ เทศบาล/อบต. มีการกระจายอ านาจสู่
ภาคเอกชนในการเป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณะ (X =3.49) 
 
 
 
 
 



 
198 

ตารางที ่12 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
      ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ของหลัก          
      นิติธรรม และจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

36 เทศบาล/อบต.มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและ
ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.67 .879 มาก 

37 เทศบาล/อบต.จดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมใหค้วามรู้กฎหมาย
ระเบียบและขอ้บงัคบั 

3.51 .883 มาก 

38 เทศบาล/อบต.มีการด าเนินการโดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 

3.71 .830 มาก 

39 เทศบาล/อบต.มีการบงัคบัใชก้ฎระเบียบขอ้บงัคบักบั
ประชาชนอยา่งเสมอภาค 

3.68 .826 มาก 

40 เทศบาล/อบต.มีการด าเนินการตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
กบัประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

3.71 .839 มาก 

 รวม 3.65 .735 มาก 

 
 จากตารางท่ี 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน                    
การด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในหลกันิติธรรมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (X =3.65) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชห้ลกันิติธรรมใน
การด าเนินงานระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. มีการด าเนินการโดย
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน (X =3.71) รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. มีการด าเนินการตาม
กฎระเบียบขอ้บงัคบักบัประชาชนอย่างทัว่ถึง (X =3.71) ส าหรับขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/
อบต. จดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมใหค้วามรู้ กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั (X =3.51) 
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ตารางที ่13 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
      ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ของหลัก         
      ความเสมอภาค และจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

41 เทศบาล/อบต.ด าเนินการให้บริการทุกเพศทุกวยั 3.99 .872 มาก 
42 เทศบาล/อบต.ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยก 

ถ่ินก าเนิด 
3.98 .884 มาก 

43 เทศบาล/อบต.ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยก 
เช้ือชาติศาสนาและภาษา 

4.01 .822 มาก 

44 เทศบาล/อบต.ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยก 
ฐานะทางเศรษฐกิจ 

4.01 .840 มาก 

45 เทศบาล/อบต.ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยก 
ผูพ้ิการ 

4.06 .818 มาก 

 รวม 4.01 .776 มาก 

 
 จากตารางท่ี 13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน                    
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในหลกัความเสมอภาคมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X =4.01) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชห้ลกัความเสมอ
ภาคในการด าเนินงานระดบัมาก ทั้ง 5 ข้อ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. ด าเนินการ
ให้บริการโดยไม่แบ่งแยกผูพ้ิการ (X =4.06) รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. ด าเนินการให้บริการโดย
ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติศาสนาและภาษา (X =4.01) ส าหรับข้อท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต. 
ด าเนินการใหบ้ริการโดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด (X =3.98) 
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ตารางที ่14 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
      ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ของหลัก     
      มุ่งเนน้ฉนัทามติ และจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  S.D. 
ระดับ 
การใช้ 

46 เทศบาล/อบต.จดัใหมี้การประชุมเพื่อแกปั้ญหา 
ขอ้ขดัแยง้ต่างๆ 

3.67 .827 มาก 

47 เทศบาล/อบต.จดัใหมี้แนวทางในการหาขอ้ตกลง 
โดยมุ่งเนน้ฉนัทามติเพื่อหาขอ้ยติุร่วมกนัอนัจะเป็น 
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

3.67 .804 มาก 

48 เทศบาล/อบต.จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีโดยให้
ประชาชนร่วมแสดงฉนัทามติเพื่อหาขอ้สรุป 

3.68 .880 มาก 

49 เทศบาล/อบต.ใชว้ธีิการประชาคมเพื่อจดัล าดบั 
ความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ/ 
กิจกรรมตามงบประมาณท่ีมีอยู ่

3.83 .828 มาก 

50 เทศบาล/อบต.จดัใหก้ารประชาพิจารณ์เพื่อหาขอ้ยติุ 
เก่ียวกบัการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของชุมชน 

3.67 .847 มาก 

 รวม 3.70 .727 มาก 

 
 จากตารางท่ี 14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน                   
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในหลกัมุ่งเน้นฉันทามติมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X =3.70) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการหลักมุ่งเน้น             
ฉนัทามติในการด าเนินงานระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. ใช้วิธีการ
ประชาคมเพื่อจดัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณท่ีมีอยู ่(X =3.83) 
รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีโดยให้ประชาชนร่วมแสดงฉนัทามติเพื่อ
หาขอ้สรุป (X =3.68) ส าหรับขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต. จดัให้มีการประชุมเพื่อแกปั้ญหา 
ขอ้ขดัแยง้ต่างๆ (X =3.67) 
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การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมืองในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมทาง                     
การเมืองภาคประชาชนในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี              
มีดงัน้ี 
 
ตารางที ่15  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
       ทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี 
       โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

ด้านที่ 
การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมือง 

ของภาคประชาชน 

 

  S.D. 
ระดับ 
เข้าร่วม 

1 การตรวจสอบ 1.89 .598 ปานกลาง 
2 รูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน 1.93 .510 ปานกลาง 
3 การเลือกตั้ง 2.29 .424 ปานกลาง 
 รวม 1.89 .598 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 15 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน
กบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง            
(X =1.89) และทั้ง 3 ดา้น เรียงล าดบัของค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการเลือกตั้ง (X =2.29) 
ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน (X =1.93) และดา้นการตรวจสอบ (X =1.89) ตามล าดบั 
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ตารางที ่16  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
       ทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี 
       ดา้นการตรวจสอบและจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน 

 

  S.D. 
ระดับ 
เข้าร่วม 

1 ท่านร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต. 
โดยการใชก้ฎหมายหรือระเบียบ 

1.92 .685 ปานกลาง 

2 ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต. โดย 
ความต่ืนตวัของชุมชนหรือภาคประชาชน 

1.94 .682 ปานกลาง 

3 ท่านร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต.  1.87 .686 ปานกลาง 
4 ท่านร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต.  

โดยความร่วมมือกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.85 .678 ปานกลาง 

 รวม 1.89 .598 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 16 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน
กบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในดา้นการตรวจสอบมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (X =1.89) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาค
ประชาชนระดบัปานกลาง ทั้ง 4 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/
อบต. โดยความต่ืนตวัของชุมชนหรือภาคประชาชน (X =1.94) รองลงมาคือ ร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาล/อบต. โดยการใช้กฎหมายหรือระเบียบ (X =1.92) ส าหรับข้อท่ีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต. โดยความร่วมมือกบัองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง           
(X =1.85) 
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ตารางที ่17  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
       ทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี 
       ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชนและจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน 

 

  S.D. 
ระดับ 
เข้าร่วม 

5 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการประชามติ  
เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจของเทศบาล/อบต. 

2.07 .639 ปานกลาง 

6 ท่านเขา้ร่วมการประชาพิจารณ์เพื่อเป็นทางเลือก 
ในการตดัสินใจด าเนินการของเทศบาล/อบต. 

2.00 .617 ปานกลาง 

7 ท่านเขา้ร่วมการอภิปรายสาธารณะ ในประเด็นต่างๆ  
ท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวมเพื่อน าไปสู่การตดัสินใจร่วมกนั 
ของเทศบาล/อบต. 

1.95 .645 ปานกลาง 

8 ท่านเสนอแนะ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของเทศบาล/
อบต. 

1.72 .686 ปานกลาง 

9 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมของการประชาคมหมู่บา้นหรือ 
ของกลุ่มองคก์รต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้  
และก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั 

2.16 .654 ปานกลาง 

10 ท่านเขา้รวมกลุ่มเคล่ือนไหว กดดนัเพื่อผลประโยชน์ 
ของกลุ่มและส่วนรวม 

1.70 .706 ปานกลาง 

 รวม 1.93 .510 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 17 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน
กบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชนมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (X =1.93) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาค
ประชาชนระดบัปานกลาง ทั้ง 6 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เขา้ร่วมกิจกรรมของการประชาคม
หมู่บา้นหรือของกลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนั (X =2.16) 
รองลงมาคือ เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการประชามติ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจของ
เทศบาล/อบต. (X =2.07) ส าหรับข้อท่ีค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือ เข้ารวมกลุ่มเคล่ือนไหว กดดันเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุ่มและส่วนรวม (X =1.70) 
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ตารางที ่18  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
       ทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี 
       ดา้นการเลือกตั้งและจ าแนกเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที่ 
การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมือง 

ของภาคประชาชน 

 

  S.D. 
ระดับ 
เข้าร่วม 

11 ท่านตรวจบญัชีรายช่ือวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 2.62 .555 มาก 
12 ท่านร่วมรณรงคเ์ลือกตั้ง 2.30 .719 ปานกลาง 
13 ท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2.74 .490 มาก  
14 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้ง 
1.93 .786 ปานกลาง 

15 ท่านติดตามผลการเลือกตั้ง 2.48 .558 มาก 
16 ท่านแสดงพลงักลุ่มถอดถอนนกัการเมือง  

ถา้พบวา่มีการกระท าโดยมิชอบ 
1.68 .761 ปานกลาง 

 รวม 2.29 .424 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 18 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน
กบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ในด้านการเลือกตั้งมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ        
ปานกลาง (X =2.29) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาค
ประชาชนระดบัมาก จ านวน 3 ขอ้ และ 1-2 คร้ัง จ านวน 3 ขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง (X =2.74) รองลงมาคือ ตรวจบญัชีรายช่ือวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (X =2.62) ส าหรับ
ข้อท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ แสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมืองถ้าพบว่ามีการกระท าโดยมิชอบ                   
(X =1.68) 
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การหาความแตกต่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1. การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน
ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ใน 10 หลกัธรรมาภิบาล ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล มีดงัน้ี 
 
ตารางที ่19  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียการด าเนินงาน 
       โดยการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
       จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามประเภท 
 

การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ประเภท  
t 

 
Sig เทศบาล อบต. 

X  S.D. X  S.D. 
1. หลกัประสิทธิผล 3.51 .662 3.76 .679 -3.780 .000* 
2. หลกัประสิทธิภาพ 3.41 .704 3.68 .706 -4.070 .000* 
3. หลกัการตอบสนอง 3.58 .671 3.87 .697 -4.422 .000* 
4. หลกัภาระรับผดิชอบ 3.63 .687 3.97 .624 -5.523 .000* 
5. หลกัความโปร่งใส 3.49 .737 3.87 .678 -5.510 .000* 
6. หลกัการมีส่วนร่วม 3.48 .851 3.94 .716 -5.897 .000* 
7. หลกัการกระจายอ านาจ 3.49 .706 3.82 .727 -4.816 .000* 
8. หลกันิติธรรม 3.52 .743 3.82 .690 -4.234 .000* 
9. หลกัความเสมอภาค 3.84 .826 4.23 .642 -5.510 .000* 
10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 3.51 .731 3.94 .650 -6.409 .000* 

รวมเฉลีย่ 3.55 .650 3.90 .634 -5.972 .000* 
 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 19 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประเภท 
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประเภทต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน              
การด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 
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 เม่ือพิจารณาทั้ง 10 ธรรมาภิบาล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของประเภทองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน มากกวา่ประเภทเทศบาล 
 
ตารางที ่20  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียการด าเนินงาน 
       โดยการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
       จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามเพศ 
 

การด าเนินงานของเทศบาล/ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพศ 

t Sig ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1. หลกัประสิทธิผล 3.61 .702 3.62 .663 -.170 .865 
2. หลกัประสิทธิภาพ 3.45 .760 3.58 .678 -1.828 .068 
3. หลกัการตอบสนอง 3.64 .722 3.75 .674 -1.594 .112 
4. หลกัภาระรับผดิชอบ 3.70 .709 3.84 .654 -2.205 .028* 
5. หลกัความโปร่งใส 3.56 .783 3.73 .688 -2.398 .017* 
6. หลกัการมีส่วนร่วม 3.61 .879 3.73 .780 1.448 .148 
7. หลกัการกระจายอ านาจ 3.59 .793 3.67 .681 -1.187 .236 
8. หลกันิติธรรม 3.55 .756 3.73 .708 -2.651 .008* 
9. หลกัความเสมอภาค 3.97 .825 4.03 .735 -.770 .442 
10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 3.63 .769 3.75 .691 -1.643 .101 

รวมเฉลีย่ 3.64 .658 3.74 .601 -1.774 .077 
 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ 
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลใน                
การด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 
 เม่ือพิจารณาจ าแนกตามหลกัธรรมาภิบาล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ
การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของประเภทองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีค่าเฉล่ียมากกวา่
เพศชายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมัน่ .05 จ านวน 3 หลกัธรรมาภิบาล ได้แก่              
หลกัภาระรับผดิชอบ หลกัความโปร่งใส และหลกันิติธรรม 
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ตารางที ่21  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ในการด าเนินงานของ 
       เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามขนาด 
 

การด าเนินงานของ
เทศบาล/อบต. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

1. หลกัประสิทธิผล ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
437 
439 

1.993 
201.140 
203.133 

.997 

.460 
2.165 .116 

2. หลกัประสิทธิภาพ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
437 
439 

5.425 
220.679 
226.105 

2.713 
.505 

5.372 .005* 

3. หลกัการตอบสนอง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
434 
436 

1.526 
210.409 
211.935 

.763 

.485 
1.574 .208 

4. หลกัภาระรับผดิชอบ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
436 
438 

1.180 
202.561 
203.741 

.590 

.465 
1.270 .282 

5. หลกัความโปร่งใส ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
437 
439 

2.006 
235.514 
237.520 

1.003 
.539 

1.861 .157 

6. หลกัการมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
437 
439 

1.501 
298.368 
299.869 

.750 

.683 
1.099 .334 

7. หลกัการกระจาย 
     อ านาจ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
434 
436 

.561 
233.962 
234.523 

.281 

.539 
.520 .595 

8. หลกันิติธรรม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
437 
439 

4.654 
232.633 
237.287 

2.327 
.532 

4.371 .013* 

9. หลกัความเสมอภาค ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
437 
439 

.845 
263.787 
264.632 

.423 

.604 
.700 .497 
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ตารางที ่21  (ต่อ) 
 

การด าเนินงานของ
เทศบาล/อบต. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

       
10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
436 
438 

1.408 
230.662 
232.069 

.704 

.529 
1.331 .265 

การด าเนินงานภาพรวม
ของเทศบาล/อบต. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
437 
439 

1.129 
169.539 
170.668 

.565 

.394 
1.432 .240 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 21  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของขนาด 
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลใน            
การด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 
 เม่ือพิจารณารายหลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ต าบล จงัหวดัราชบุรี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 มีจ านวน 2 หลกัธรรมาภิบาล คือ    
หลกัประสิทธิภาพ และหลกันิติธรรม 
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ตารางที ่22  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ในการด าเนินงานของ 
       เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามอาย ุ
 

การด าเนินงานของ
เทศบาล/อบต. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

1. หลกัประสิทธิผล ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
436 
439 

6.128 
197.005 
203.133 

2.043 
.452 

4.521 .004* 

2. หลกัประสิทธิภาพ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
436 
439 

10.423 
215.681 
226.105 

3.474 
 

7.024 .000* 

3. หลกัการตอบสนอง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
433 
436 

7.402 
204.533 
211.935 

2.467 
.472 

5.224 .001* 

4. หลกัภาระรับผดิชอบ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
436 
439 

7.687 
196.054 
203.741 

2.562 
.451 

5.685 .001* 

5. หลกัความโปร่งใส ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
436 
439 

6.087 
231.433 
237.520 

2.029 
.531 

3.823 .010* 

6. หลกัการมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
436 
439 

12.994 
286.875 
299.869 

4.331 
 

6.583 .000* 

7. หลกัการกระจาย 
     อ านาจ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
433 
436 

11.325 
223.198 
234.523 

3.775 
.515 

7.324 .000* 

8. หลกันิติธรรม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
436 
439 

13.245 
224.042 
237.287 

4.415 
.514 

8.592 .000* 

9. หลกัความเสมอภาค ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
436 
439 

8.306 
256.326 
264.632 

2.769 
.588 

4.710 .003* 
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ตารางที ่22  (ต่อ) 
 

การด าเนินงานของ
เทศบาล/อบต. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
435 
438 

9.057 
223.013 
232.069 

3.019 
.513 

5.889 .001* 

การด าเนินงานภาพรวม
ของเทศบาล/อบต. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
429 
432 

8.280 
162.388 
170.668 

2.760 
.379 

7.291 .000* 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอาย ุ
พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลใน                     
การด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05  
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ตารางที ่23  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ในการด าเนินงานของ 
       เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
 

การด าเนินงานของ
เทศบาล/อบต. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

1. หลกัประสิทธิผล ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
434 
439 

8.732 
194.400 
203.133 

1.746 
.448 

3.899 .002* 

2. หลกัประสิทธิภาพ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
434 
439 

7.759 
218.345 
226.105 

1.552 
.503 

3.085 .010* 

3. หลกัการตอบสนอง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
431 
436 

8.212 
203.723 
211.935 

1.642 
.473 

3.475 .004* 

4. หลกัภาระรับผดิชอบ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
433 
438 

10.515 
193.226 
203.741 

2.103 
.446 

4.713 .000* 

5. หลกัความโปร่งใส ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
434 
439 

5.679 
231.841 
237.520 

1.136 
.534 

2.126 .061 

6. หลกัการมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
434 
439 

6.391 
293.477 
299.869 

1.278 
.676 

1.890 .095 

7. หลกัการกระจาย
อ านาจ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
431 
436 

5.980 
228.543 
234.523 

1.196 
.530 

2.255 .048* 

8. หลกันิติธรรม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
434 
439 

9.427 
227.860 
237.287 

1.885 
.525 

3.591 .003* 

9. หลกัความเสมอภาค ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
434 
439 

1.026 
263.606 
264.632 

.205 

.607 
.338 .890 
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ตารางที ่23  (ต่อ) 
 

การด าเนินงานของ
เทศบาล/อบต. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
433 
438 

7.468 
224.601 
232.069 

1.494 
.519 

2.880 .014* 

การด าเนินงานภาพรวม
ของเทศบาล/อบต. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
427 
432 

6.239 
164.430 
170.668 

1.248 
 

3.240 .007* 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ         
วุฒิการศึกษา พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช ้           
หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05  
 เม่ือพิจารณารายหลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ต าบล จงัหวดัราชบุรี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
7 หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น .05 ได้แก่                  
หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัการตอบสนอง หลกัภาระรับผิดชอบ หลกัการกระจาย
อ านาจ หลกันิติธรรม และหลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ  
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ตารางที ่24  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ในการด าเนินงานของ 
        เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามอาชีพ 
 

การด าเนินงานของ
เทศบาล/อบต. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

1. หลกัประสิทธิผล ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
435 
439 

1.567 
201.565 
203.133 

.392 

.463 
.846 .497 

2. หลกัประสิทธิภาพ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
435 
439 

.964 
225.141 
226.105 

.241 

.518 
.466 .761 

3. หลกัการตอบสนอง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
432 
436 

2.284 
209.651 
211.935 

.571 

.485 
1.177 .320 

4. หลกัภาระรับผดิชอบ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
434 
438 

2.452 
201.290 
203.741 

.613 

.464 
1.321 .261 

5. หลกัความโปร่งใส ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
435 
439 

1.313 
236.206 
237.520 

.328 

.543 
.605 .659 

6. หลกัการมีส่วนร่วม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
435 
439 

3.631 
296.238 
299.869 

.908 

.681 
1.333 .257 

7. หลกัการกระจาย
อ านาจ 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
432 
436 

1.991 
232.532 
234.523 

.498 

.538 
.925 .449 

8. หลกันิติธรรม ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
435 
439 

3.061 
234.226 
237.287 

.765 

.538 
1.421 .226 

9. หลกัความเสมอภาค ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
435 
439 

1.091 
263.541 
264.632 

.273 

.606 
.450 .772 
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ตารางที ่24  (ต่อ) 
 

การด าเนินงานของ
เทศบาล/อบต. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

 

10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
434 
438 

1.070 
230.999 
232.069 

.268 

.532 
.503 .734 

การด าเนินงานภาพรวม
ของเทศบาล/อบต. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
428 
432 

1.356 
169.312 
170.668 

.339 

.396 
.857 .490 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ                
วุฒิการศึกษา พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลัก              
ธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 
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 2. การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมืองของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
     ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
 
ตารางที ่25  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียการเขา้ร่วม 
       กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
       จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามประเภท 
 

การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมือง 
ภาคประชาชน 

ประเภท 

t Sig เทศบาล อบต. 

X  S.D. X  S.D. 
       

1. ดา้นการตรวจสอบ 1.89 .571 1.88 .633 .300 .764 
2. ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาค 
    ประชาชน 

1.93 .504 1.92 .520 .117 .907 

3. ดา้นการเลือกตั้ง 2.34 .386 2.22 .461 3.065 .002* 
รวมเฉลีย่ 2.05 .405 2.00 .459 1.212 .226 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประเภท พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประเภทต่างกนั มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างจากประเภทเทศบาลมีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองของภาคประชาชนมีค่าเฉล่ียมากกว่าประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 คือ ดา้นการเลือกตั้ง 
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ตารางที ่26  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียการเขา้ร่วม 
       กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
       จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามเพศ 
 

การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมือง 
ภาคประชาชน 

เพศ 

t Sig ชาย หญงิ 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการตรวจสอบ 1.84 .627 1.92 .572 -1.285 .199 
2. ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาค 
    ประชาชน 

1.90 .528 1.95 .496 -1.025 .306 

3. ดา้นการเลือกตั้ง 2.29 .418 2.29 .430 .165 .869 
รวมเฉล่ีย 2.01 .449 2.05 .413 -1.037 .300 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของเพศ 
พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน
กบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายและเพศหญิงมีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดัราชบุรี มีค่าเฉล่ีย      
ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่27  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียการเขา้ร่วม 
       กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
       จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามขนาด 
 
การเข้าร่วมกจิกรรมทางการ

เมืองภาคประชาชน 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

1. ดา้นการตรวจสอบ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
435 
437 

.140 
156.209 
156.349 

.070 

.359 
.195 .823 

2. ดา้นรูปแบบทางการเมือง
ภาคประชาชน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
434 
436 

.835 
112.949 
113.783 

.417 

.260 
1.604 .202 

3. ดา้นการเลือกตั้ง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
432 
434 

.663 
77.547 
78.210 

.331 

.180 
1.846 .159 

การเข้าร่วมกจิกรรม
ภาพรวมของเทศบาล/อบต. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
427 
429 

78.210 
78.955 
79.160 

.102 

.185 
.554 .575 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนก
ตามขนาดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดต่างกนัมีการเขา้ร่วม
กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี       
ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่28  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียการเขา้ร่วม 
       กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
        จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามอาย ุ
 
การเข้าร่วมกจิกรรมทางการ

เมืองภาคประชาชน 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

1. ดา้นการตรวจสอบ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
434 
437 

11.395 
144.954 
156.349 

3.798 
.334 

11.373 .000* 

2. ดา้นรูปแบบทางการเมือง
ภาคประชาชน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
433 
436 

8.491 
105.293 
113.783 

2.830 
.243 

11.639 .000* 

3. ดา้นการเลือกตั้ง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
431 
434 

.386 
77.823 
78.210 

.129 

.181 
.713 .544 

การเข้าร่วมกจิกรรม
ภาพรวมของเทศบาล/อบต. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 
426 
429 

4.903 
74.257 
79.160 

1.634 
174 

9.376 .000* 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 28 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตาม
อายุ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ            
ภาคประชาชนกบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง 
การเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 ไดแ้ก่ ดา้นการตรวจสอบ และดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน 
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ตารางที ่29  การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียการเขา้ร่วม 
       กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
      จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
 

การด าเนินงานของ
เทศบาล/อบต. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

1. ดา้นการตรวจสอบ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
432 
437 

4.599 
151.750 
156.349 

.920 

.351 
2.618 .024* 

2. ดา้นรูปแบบทาง
การเมืองภาค
ประชาชน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
431 
436 

2.034 
111.749 
113.783 

.407 

.259 
1.569 .168 

3. ดา้นการเลือกตั้ง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
429 
434 

2.638 
75.572 
78.210 

.528 

.176 
2.995 .011* 

การเข้าร่วมกจิกรรม
ภาพรวมของ 
เทศบาล/อบต. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
424 
429 

2.956 
76.204 
79.160 

.591 3.290 .006* 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนก           
วุฒิการศึกษา พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง   
การเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ           
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 จ านวน 2 ดา้น คือ ดา้นการตรวจสอบ และดา้นการเลือกตั้ง  
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ตารางที ่30 การวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียการเขา้ร่วม 
       กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
       จงัหวดัราชบุรี โดยจ าแนกตามอาชีพ 
 

การด าเนินงานของ
เทศบาล/อบต. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

1. ดา้นการตรวจสอบ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
433 
437 

3.905 
152.443 
156.349 

.976 

.352 
2.773 .027* 

2. 2. ดา้นรูปแบบทาง
การเมืองภาค
ประชาชน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
432 
436 

1.074 
112.709 
113.783 

.269 

.261 
1.029 .392 

3. ดา้นการเลือกตั้ง ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
430 
434 

.637 
77.572 
78.210 

.159 

.180 
.883 .474 

การเข้าร่วมกจิกรรม 
ในภาพรวมของ 
เทศบาล/อบต. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
425 
429 

1.406 
77.754 
79.160 

.352 

.183 
1.922 .106 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 30 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างจ าแนกตาม
อาชีพ พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ              
ภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ไม่แตกต่างกนั  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงานของเทศบาล/อบต. 
 
 ก่อนการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงานของ
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี จะต้องตรวจสอบคุณสมบติัต่างๆ ว่าข้อมูล
เหมาะสมกบัเทคนิคการวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นหรือไม่ ดว้ยการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Coefficient Correlation) ระหว่างกลุ่มตัวแปร ร่วมกับการหาเมตริก
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรแต่ละคู่เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ท่ีสูงจนเกิด
ปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร (Multicollinearity) โดยพิจารณาประกอบ การทดสอบค่าความ
ทนทาน (Tolerance) และค่า VIF (Variance Inflation Factors) ของตวัแปรแต่ละตวั เพราะปัญหา
การร่วมเส้นตรงหลายตวัแปรจะไม่เกิดข้ึน ถา้ค่าความทนทานมากกวา่ 0.1 (Hair et al, 1995, p.127) 
และค่า VIF ไม่เกิน 10 (Belsley, 1991) ผลการวิเคราะห์ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอตามตารางโดยรายละเอียด
การแทนตวัแปรหลกัธรรมาภิบาล มีดงัน้ี 
 
  A หลกัประสิทธิผล 
  B หลกัประสิทธิภาพ 
  C หลกัการตอบสนอง 
  D หลกัภาระรับผดิชอบ 
  E หลกัความโปร่งใส 
  F หลกัการมีส่วนร่วม 
  G หลกัการกระจายอ านาจ 
  H หลกันิติธรรม 
  I หลกัความเสมอภาค 
  J หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 
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ตารางที ่31  ผลการตรวจสอบปัญหาการร่วมเส้นตรงหลายตวัแปร 
 

 A B C D E F G H I J 
A 1.00          
B 0.79 1.00         
C 0.76 0.77 1.00        
D 0.73 0.74 0.81 1.00       
E 0.69 0.70 0.73 0.78 1.00      
F 0.63 0.65 0.69 0.76 0.79 1.00     
G 0.71 0.72 0.73 0.78 0.74 0.76 1.00    
H 0.65 0.66 0.67 0.73 0.70 0.71 0.78 1.00   
I 0.54 0.55 0.63 0.66 0.69 0.65 0.69 0.69 1.00  
J 0.65 0.64 0.66 0.73 0.72 0.74 0.72 0.77 0.66 1.00 

Tolerance 0.46 0.39 0.36 0.34 0.35 0.36 0.35 0.32 0.29 0.32 
 
 จากตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ตวัแปรอิสระจ านวน 10 ตวัแปร พบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระทั้งหมด 100 คู่ มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ทุกคู่ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระเป็นความสัมพนัธ์ทางบวกทั้ง 100 คู่ 
มีขนาดความสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.54-0.70 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ไม่มีคู่ใดสัมพนัธ์กนัสูงเกิน 
0.80 จึงสามารถน าตวัแปรอิสระเหล่าน้ีไปวเิคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนต่อไป 
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ตารางที ่32  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนดา้น 
        การตรวจสอบกบัการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี 
 

หลกัธรรมาภบิาล B SE.  t Sig. 

1.หลกัประสิทธิผล 0.123 0.07 0.15 1.72 .08 
2.หลกัประสิทธิภาพ 0.02 0.07 0.01 0.29 .76 
3.หลกัการตอบสนอง -0.19 0.07 -0.22 -2.53 .01 
4.หลกัภาระรับผิดชอบ -0.07 0.08 -0.08 -0.82 .41 
5.หลกัความโปร่งใส 0.001 0.07 0.01 0.11 .91 
6.หลกัการมีส่วนร่วม 0.17 0.06 0.24 2.72 .01 
7.หลกัการกระจายอ านาจ 0.12 0.08 0.14 1.52 .13 
8.หลกันิติธรรม 0.15 0.07 0.18 2.14 .03 
9.หลกัความเสมอภาค -0.07 0.05 -0.09 -1.25 .21 

10.หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 0.01 0.07 0.01 0.09 .93 

(Constant) 0.93 0.17  5.49 .00 
R = 0.39      
R2 = 0.15      
F =  7.60      

                 Sig of F = .00*      
 

*  มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 32 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนของตวัแปรพยากรณ์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการเมืองภาคประชาชนด้านการตรวจสอบตวัแปรได้แก่ หลักการตอบสนอง              
(= -0.22) หลกัการมีส่วนร่วม (=0.24) และหลกันิติธรรม (= 0.18) สามารถร่วมกนัพยากรณ์
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนด้านการตรวจสอบกบัการด าเนินงานของเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยรวมของกลุ่มตวัอย่างได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ      
ท่ีระดับ .05 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนด้าน               
การตรวจสอบกบัการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ15 
และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุเท่ากบั 0.39 เม่ือน าตวัแปรทั้ง 3 ตวั ท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์
ความความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนด้านการตรวจสอบกับการด าเนินงานของ
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยรวมของกลุ่มตวัอย่างมาเขียนเป็นสมการ
ถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
 

  Z ความสัมพนัธ์    =    0.24 (การมีส่วนร่วม) + 0.18 (นิติธรรม) - 0.22 (การตอบสนอง) 
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ตารางที ่33  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนดา้น 
         รูปแบบทางการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหาร 
       ส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี 
 

หลกัธรรมาภบิาล B SE.  t Sig. 

1. หลกัประสิทธิผล -0.03 0.06 -0.04 -0.52 .61 
2. หลกัประสิทธิภาพ 0.07 0.06 0.09 1.06 .28 
3.หลกัการตอบสนอง -0.13 0.06 -0.17 -2.00 .04 
4.หลกัภาระรับผดิชอบ -0.05 0.07 -0.06 -0.64 .53 
5.หลกัความโปร่งใส -0.03 0.06 -0.05 -0.56 .58 
6.หลกัการมีส่วนร่วม 0.18 0.05 0.29 3.28 .00 
7.หลกัการกระจายอ านาจ 0.08 0.06 0.11 1.15 .25 
8. หลกันิติธรรม 0.07 0.06 0.10 1.18 .24 
9.หลกัความเสมอภาค -0.00 0.04 -0.00 -0.02 .98 
10.หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 0.06 0.06 0.08 1.01 .32 

(Constant) 1.19 0.15  8.14 .00 
R = 0.39      
R2 = 0.15      
F =  6.48      

                  Sig of F = .00*      
 

*  มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 33 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการเมืองภาคประชาชนด้านรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชนตวัแปร ได้แก่ 
หลักการตอบสนอง (= -0.17) และหลักการมีส่วนร่วม (=0.29) สามารถร่วมกันพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนด้านรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชนกับ                     
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งได้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมือง
ภาคประชาชนด้านรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต าบลจงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 14 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุเท่ากบั 0.37 เม่ือ
น าตัวแปรทั้ ง 3 ตัว ท่ีสามารถร่วมกันพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชน              
ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งมาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
 

  Z ความสัมพนัธ์ = 0.29 (การมีส่วนร่วม) - 0.17 (การตอบสนอง) 
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ตารางที ่34  ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนดา้น 
       การเลือกตั้งกบัการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี 
 

หลกัธรรมาภิบาล B SE.  t Sig. 
1. หลกัประสิทธิผล 0.03 0.06 0.04 0.44 .66 
2. หลกัประสิทธิภาพ 0.03 0.06 0.04 0.44 .66 
3. หลกัการตอบสนอง -0.05 0.06 -0.08 -0.80 .43 
4. หลกัภาระรับผดิชอบ -0.02 0.06 -0.03 -0.32 .75 
5. หลกัความโปร่งใส -0.05 0.06 -0.09 -0.94 .35 
6. หลกัการมีส่วนร่วม 0.05 0.05 0.09 0.98 .33 
7. หลกัการกระจายอ านาจ -0.09 0.06 -0.15 -1.51 .13 
8. หลกันิติธรรม 0.12 0.05 0.21 2.25 .03 
9. หลกัความเสมอภาค 0.07 0.04 0.13 1.73 .08 
10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ -0.02 0.05 -0.03 -0.29 .77 

(Constant) 2.04 0.13  15.96 .00 
R = 0.19      
R2 = 0.04      
F =  1.52      

                 Sig of F = .12      
 

*  มีนยัส าคญัท่ีระดบั.05 
 

 จากตารางท่ี 34 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชนดา้นการเลือกตั้ง ตวัแปรไดแ้ก่ หลกันิติธรรม (= -0.21) 
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนด้านการเลือกตั้ งกับ                
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยรวมของกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนดา้นการเลือกตั้งกบัการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไดร้้อยละ 4 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุเท่ากบั 0.19 เม่ือน าตวัแปรทั้ง 3 ตวัท่ีสามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนดา้นการเลือกตั้งกบัการด าเนินงาน
ของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งมาเขียนเป็นสมการ
ถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
 

  Z ความสัมพนัธ์ = 0.21 (นิติธรรม) 
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ตารางที ่35  ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชน โดยภาพรวม 
       กบัการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี 
 

หลกัธรรมาภิบาลการ 
ด าเนินงาน อปท. 

B SE.  t Sig. 

1. หลกัประสิทธิผล 0.04 0.05 0.06 0.76 .44 
2. หลกัประสิทธิภาพ 0.04 0.05 0.06 0.74 .45 
3. หลกัการตอบสนอง -0.12 0.05 -0.20 -2.27 .02* 
4. หลกัภาระรับผิดชอบ -0.04 0.06 -0.07 -0.74 .45 
5. หลกัความโปร่งใส -0.02 0.05 -0.03 -0.40 .68 
6. หลกัการมีส่วนร่วม 0.13 0.04 0.25 2.86 .00 
7. หลกัการกระจายอ านาจ 0.03 0.05 0.06 0.66 .50 
8. หลกันิติธรรม 0.10 0.05 0.18 2.12 .03 
9. หลกัความเสมอภาค 0.001 0.04 0.002 0.03 .97 
10. หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 0.01 0.04 0.02 0.30 .75 

(Constant) 1.38 0.12  11.19 .00 
R = 0.36          
R2 = 0.13      
F =  6.31      

                    Sig of F = .00*      
 

*  มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 35 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี ตวัแปรไดแ้ก่ หลกัการตอบสนอง (= -0.20) และหลกันิติธรรม (= 0.18) สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรีโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ13 และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุ
เท่ากบั 0.36 เม่ือน าตวัแปรทั้ง 2 ตวั ท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาค
ประชาชนกบัการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรีโดยรวมของกลุ่ม
ตวัอยา่งมาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
 

   Z การเมืองภาคประชาชน    =  0.18 (นิติธรรม) - 0.20 (การตอบสนอง) 
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การเมือง 
ภาคประชาชน   

  หลกันิตธิรรม 

 หลกัการตอบสนอง 

0.67 

  ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการด าเนินงานของ อปท. 
จังหวดัราชบุรี 
 จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับ                 
การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี จากตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม โดย
จดัเรียงล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปหานอ้ย คือ หลกันิติธรรม และหลกัการตอบสนอง น าเสนอ
เป็นตวัแบบ (Model) ท่ีจะเป็นองคป์ระกอบของความสัมพนัธ์ จ านวน 2 ปัจจยั ดงัภาพประกอบท่ี 6  
 
 

 
 
 
 
ภาพประกอบที ่6 ตวัแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงาน 
    ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี 
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 จากขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของประชาชนกลุ่มตวัอย่าง ในส่วนของขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี มีดงัน้ี 
 
ตารางที ่36  แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบั 
       ปัญหา และอุปสรรคของการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานกบัเทศบาล/ 
        องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 

 1. หลกัประสิทธิผล จ านวน = 3 ขอ้ ร้อยละ = 8.57 
1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรติดตามผลงาน ประเมินผลงาน ลงพื้นท่ี หาขอ้มูลท่ีแทจ้ริง  
    ของประชาชนในหมู่บา้น และต าบล 
2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรประเมินผลงาน 
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแกปั้ญหาไม่เกิดประสิทธิผล 
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ตารางที ่36  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 

 2. หลกัประสิทธิภาพ จ านวน = 2 ขอ้ ร้อยละ = 5.71 
1. เจา้หนา้ท่ีบริการประชาชนในส่วนของงานต่างๆ ควรมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ 
2. การใชง้บประมาณในการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรควรยกเลิก  
    เน่ืองจากกลบัมาแลว้ไม่มีผลงานการพฒันา 
 3. หลกัการตอบสนอง จ านวน = 7 ขอ้ ร้อยละ = 20.0 
1. ควรมีเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้พียงพอกบัภารกิจการบริการต่างๆ 
2. ควรรับทราบปัญหาท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้น เช่น ปัญหาความตอ้งการของเกษตรกร และช่วย
แกปั้ญหาครัวเรือน 
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหก้ารดูแล และการใหบ้ริการไม่ครอบคลุมพื้นท่ี 
4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแกปั้ญหาไม่ถูกประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย 
5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดการเอาใจใสต่อระบบสาธารณะ 
6. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรใหค้วามส าคญัของ ถนน ล าคลอง ตอ้งพฒันามากกวา่น้ี  
    ขา้งทางหญา้รกมาก 
7. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้ริการไม่ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน 
 4. หลกัภาระรับผดิชอบ จ านวน = 5 ขอ้ ร้อยละ = 14.28 
1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเห็นความทุกขข์องประชาชนเหมือนความทุกขข์องตนเอง 
2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงท าใหง้านไม่บรรลุผล 
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรทราบขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ตามความเป็นจริง เพื่อแกปั้ญหาได ้
    อยา่งต่อเน่ือง 
4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรลงพื้นท่ีหาขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของประชาชน ในหมู่บา้น 
    ใหค้รอบคลุม 
5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินชอบแกปั้ญหาบนโตะ๊ไม่ค่อยลงไปดูสภาพพื้นท่ีจริง ท าใหแ้กไ้ข 
    ปัญหาไม่ตรงจุด 
 5. หลกัความโปร่งใส จ านวน = 2 ขอ้ ร้อยละ = 5.71 
1. ควรยกเลิกการศึกษาดูงานต่างประเทศ ให้เก็บเงินงบประมาณไวช่้วยเหลือประชาชนใน 
    เวลาเดือดร้อน หรือเกิดภยัพิบติั 
2. ใหข้า้ราชการหน่วยของรัฐซ่ึงรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนท างานโดยสุจริตไม่คอรัปชัน่ 
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ตารางที ่36  (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 

 6. หลกัการมีส่วนร่วม จ านวน = 8 ขอ้ ร้อยละ = 22.85 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีนอ้ย 
2. ประชาชนขาดความกลา้ในการแสดงความคิดต่อสาธารณะบริการทุกอยา่ง 
3. ประชาชนควรมีส่วนร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาดา้นต่างๆ 
4. ประชาชนในชนบทยงัขาดความกระตือรือร้นในการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีพลเมือง 
5. ประชาชนไม่ใหค้วามส าคญัในการเขา้ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเสนอปัญหา    
    หรือแสดงความคิดเห็น 
6. ใหทุ้กฝ่ายส านึกในความเป็นคนไทย ร่วมคิดร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา เพื่อน าพาประเทศไทย 
    เดินไปขา้งหนา้ 
7. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเนน้การจดักิจกรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน 
8. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละ 
    โอกาสมากข้ึน 
 7. หลกันิติธรรม จ านวน = 2 ขอ้ ร้อยละ = 5.71 
1. ตอ้งการวทิยากรดา้นกฎหมายเก่ียวกบัคดีอาญา คดีท่ีดิน คดีแพง่โดยใหค้วามรู้กบัก านนั  
    ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน 
2. เม่ือประชาชนเดือดร้อนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ควรอา้งวา่ไม่มีเงินงบประมาณ  
    หรือท าไม่ไดเ้พราะผิดระเบียบ 
 8. หลกัความเสมอภาค จ านวน = 4 ขอ้ ร้อยละ = 11.42 
1. การแกไ้ขความขดัแยง้ในชุมชนกรณีมีการลุกล ้าท่ีสาธารณะควรด าเนินการตามความถูกตอ้ง 
    เป็นธรรม ไม่ควรเห็นแก่วงศญ์าติของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2. บางคนถูกเรียกเก็บภาษีสูง บางคนไม่เคยเสียภาษีเป็นการปฏิบติัไม่เสมอภาค 
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรใหค้วามรู้กบัประชาชนเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ เสรีภาพ 
    ความเสมอภาคและการแสดงออก 
4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีความยุติธรรมในสังคมไม่ท าใหส้ังคมเกิดความเหล่ือมล ้า 
 9. หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ จ านวน = 2 ขอ้ ร้อยละ = 5.71 
1. ขอใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชม้ติท่ีเป็นคุณธรรมและความดี 
2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรปฏิบติัตามเสียงประชาคมส่วนใหญ่ 
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 จากตารางท่ี 36 พบวา่ ขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัญหา และ
อุปสรรคของการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานกับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล
จงัหวดัราชบุรี มี 9 ประเด็น โดยสรุปจากจ านวนทั้งหมด 35 ขอ้คิดเห็น  
 
ตารางที ่37  แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบั 
       ปัญหา และอุปสรรคของการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ของภาคประชาชน 
       กบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน 
 1. ด้านการตรวจสอบ จ านวน = 3 ร้อยละ = 33.34 
1. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเปิดช่องทางใหป้ระชาชนไดต้รวจสอบได ้
2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส ารวจและสอบถามความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้น 
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดัท ารายงานผลการท างานแจง้ใหป้ระชาชนรับทราบ 
 2. ด้านรูปแบบทางการเมอืงภาค
ประชาชน 

จ านวน = 4 ร้อยละ = 44.44 

1. ตอ้งการเลือกตั้งท่ีโปร่งใสโดยท่ีนกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ินไม่ตกอยูใ่นอ านาจของนกัการเมือง 
    ระดบัชาติ 
2. ประชาชนขาดความกลา้ท่ีจะแสดงออกทางการเมือง 
3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดักิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนใหเ้ป็นแผนงาน 
    ประจ าปี 
4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัความส าคญัทางการเมืองกบั 
    ชีวติความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 3. ด้านการเลอืกตั้ง จ านวน = 2 ร้อยละ = 22.22 
1. การเลือกตั้งยงัมีการซ้ือสิทธิขายเสียง 
2. การเลือกตั้งในภาพรวมยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งน่าพอใจ 

 
 จากตารางท่ี 37 พบวา่ ขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัญหา และ
อุปสรรคของการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลจงัหวดัราชบุรี มี 3 ประเด็น โดยสรุปจากจ านวนทั้งหมด 9 ขอ้คิดเห็น  
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ส่วนที ่2 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual Interview) สัมภาษณ์
คร้ังละหน่ึงคน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อรับความคิดเห็น  องค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ตรงจากผูบ้ริหารเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี เก่ียวกบัการใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน การสนบัสนุนส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาค
ประชาชน ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
  2. ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 ผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายดว้ยตนเอง โดยน าหนงัสือจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม 
พร้อมแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างถึงนายกเทศมนตรี/นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดั
ราชบุรี ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากประชาชน และขอนดัสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
เทศบาล ได้แก่ นายก/รองนายกเทศมนตรี ปลดั/รองปลดัเทศบาล และผูบ้ริหารผูอ้งค์การบริหาร
ส่วนต าบล ไดแ้ก่ นายก/รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และปลดั/รองปลดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล โดยขอนดั วนั เวลา และสถานท่ี จ านวน 26 แห่ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารเทศบาล จ านวน 13 
แห่ง และผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 13 แห่ง ขอ้มูล มีดงัน้ี 
 1. เพศ  กลุ่มเป้าหมายผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นเพศชาย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 86.54 และ
เพศหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46  
 2. อายุ  กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 48.08 รองลงมา อาย ุ41-50 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.69 อายุ 61 ปีข้ึนไป จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 และนอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
 3. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน  
การด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 รองลงมา 6-10 ปี จ  านวน 16 คน       
คิดเป็นร้อยละ 30.77 ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 15 ปีข้ึนไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.23 และนอ้ยท่ีสุดมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 11-15 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 
 4. วุฒิการศึกษา  กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 53.84 รองลงมา ปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85 และน้อย
ท่ีสุดมีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31  
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 5. ต าแหน่ง  กลุ่มเป้าหมายผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาจ านวนเท่ากนั เป็นปลดัเทศบาล จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.15 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15 
นายกเทศมนตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 รองนายกเทศมนตรี จ านวน 3 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 5.77 และนอ้ยท่ีสุดมีจ านวนเท่ากนั เป็นรองปลดัเทศบาล จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 
รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85  
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 
 1. ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 
     การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดัราชบุรี โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ถามเก่ียวกบัการน าหลกัธรรมาภิบาลดา้นต่างๆ ไปใชใ้นการบริหารงาน
อยา่งไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร และถามเก่ียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนการเมืองภาค
ประชาชนดา้นต่างๆ หรือไม่ อยา่งไร มีขอ้ค าถามจ านวน 11 ขอ้ ดงัน้ี 
  1.1 ในการบริหารงานเทศบาล / อบต. ท่านได้ใช้ธรรมาภิบาลหลักประสิทธิผล 
อยา่งไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร  
  1.2 ในการบริหารงานเทศบาล / อบต. ท่านได้ใช้ธรรมาภิบาลหลักประสิทธิภาพ 
อยา่งไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร  
  1.3 ในการบริหารงานเทศบาล / อบต. ท่านได้ใช้ธรรมาภิบาลหลักการตอบสนอง 
อยา่งไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร  
  1.4 ในการบริหารงานเทศบาล / อบต. ท่านไดใ้ช้ธรรมาภิบาลหลกัภาระรับผิดชอบ 
อยา่งไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร  
  1.5 ในการบริหารงานเทศบาล / อบต. ท่านได้ใช้ธรรมาภิบาลหลักความโปร่งใส 
อยา่งไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร  
  1.6 ในการบริหารงานเทศบาล / อบต. ท่านได้ใช้ธรรมาภิบาลหลกัการมีส่วนร่วม 
อยา่งไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร  
  1.7 ในการบริหารงานเทศบาล / อบต. ท่านไดใ้ชธ้รรมาภิบาลหลกัการกระจายอ านาจ 
อยา่งไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร  
  1.8 ในการบริหารงานเทศบาล / อบต. ท่านไดใ้ช้ธรรมาภิบาลหลกันิติธรรม อย่างไร
บา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 
  1.9 ในการบริหารงานเทศบาล / อบต. ท่านได้ใช้ธรรมาภิบาลหลกัความเสมอภาค 
อยา่งไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร  
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  1.10 ในการบริหารงานเทศบาล / อบต. ท่านไดใ้ช้ธรรมาภิบาลหลกัมุ่งเนน้ฉันทามติ 
อยา่งไรบา้ง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร  
  1.11 ท่านสนบัสนุน ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน หรือไม่ อยา่งไร 
  1.12 ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาล / 
อบต. อยา่งไรบา้ง 
 2. ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล  
     จากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาลและ           
การส่งเสริมสนบัสนุนการเมืองภาคประชาชนของเทศบาล มีดงัน้ี 
  2.1 หลกัประสิทธิผล 
   2.1.1 เทศบาลปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏิบติั
ราชการตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการ 
            โดยเทศบาลมีการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม มาจากการประชุมประชาคมเพื่อรับทราบความตอ้งการและปัญหาของประชาชนในแต่ละ
ชุมชน แลว้จึงเรียงล าดบัความส าคญัเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในแต่ละชุมชน
ได้อย่างตรงจุดและทนัต่อความตอ้งการ แต่เน่ืองด้วยงบประมาณและบุคลากรท่ีมีจ ากดั องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดไ้ม่ครบถว้น
ทุกโครงการ/กิจกรรม และฝ่ายการเมืองจะมีการปรับแผนงานเพื่อให้ถูกใจตนเองโดยมุ่งเน้นไปยงั
หวัคะแนน   ไม่ค  านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม โดยหวงัผลในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป และพยายาม
หลีกเล่ียงท่ีจะน าโครงการไปด าเนินการในพื้นท่ีของฝ่ายตรงขา้ม 
   2.1.2 การปฏิบติัราชการตอ้งมีทิศทาง ยทุธศาสตร์และเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน 
            มีการก าหนดทิศทางและเป้าประสงค์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
ก าหนดตามนโยบายของฝ่ายบริหารท่ีไดแ้ถลงต่อสภา โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
ท่ีตั้งตามท่ีได้ก าหนดไวใ้นหมวดท่ี 2 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ในส่วนของยุทธศาสตร์ในการปฏิบติัราชการของเทศบาลนั้น มี            
การก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนอยู่กบับริบทของเทศบาลในแต่ละแห่ง และโครงการ/
กิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว ้โดยประชาชนเข้ามามี            
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และจดัสรรบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการต่างๆ ให ้            
ตรงกบัความเช่ียวชาญท่ีมี แต่ในทางปฏิบติันั้นยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนเท่าท่ีควร 
   2.1.3 มีกระบวนการปฏิบติังานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม 
ประเมินผล และพฒันา ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
            ในส่วนของการบริหารงานบุคลากร เน้นสมรรถนะ เทศบาลมีการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรทุกระดบัให้บุคลากรท างานตามศกัยภาพ ใชค้นให้ถูกกบังาน ท างานให้เต็มท่ี 
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งาน/โครงการส าเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงระบบการท างานในแต่ละงานท่ีเป็นมาตรฐานมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังาน เม่ือเกิดปัญหาอุปสรรคมีการน าแผนไปด าเนินงานให้ครบวงจร (PDCA) 
ซ่ึงเป็นการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อทอ้งถ่ินและประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
   2.1.4 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย  
              การใชก้ฎหมาย การขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน มุมมองของทอ้งถ่ิน
ทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการแตกต่างกนัความพึงพอใจจึงแตกต่างกนั บุคลากรขาดความสามารถ
และขาดความช านาญในการปฏิบติังานและยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการลดผลกระทบต่างๆ         
ท่ีเกิดข้ึน ฝ่ายการเมืองจะมีการปรับแผนงานเพื่อให้ถูกใจตนเองโดยมุ่งเน้นไปยงัหัวคะแนน          
ไม่ค  านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมโดยหวงัผลในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป พยายามหลีกเล่ียงท่ีจะน า
โครงการไปด าเนินการในพื้นท่ีของฝ่ายตรงขา้ม ภาคประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร และ
งบประมาณมีจ านวนจ ากดั 
  2.2 หลกัประสิทธิภาพ 
   2.2.1  การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดี  มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบติังานโดยการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม องค์กร
สามารถใชท้รัพยากรทั้งดา้นตน้ทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
               การด าเนินงานของเทศบาลไดก้ าหนดเป้าหมายและระยะเวลาแลว้เสร็จของ
งาน/โครงการมีการก าหนดตวัช้ีวดัของโครงการแต่ไม่ค่อยบรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร ยงัตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนไดไ้ม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากงบประมาณมีนอ้ย แต่ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์จากการบริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มท่ี มีน ้ าประปาเทศบาลใช้ในราคาถูก            
หน่วยละ 4-8 บาท ขณะท่ีน ้ าประปาส่วนภูมิภาคหน่วยละ 15 บาท ประชาชนสามารถใชน้ ้ าอุปโภค
บริโภคได้ทั้งสอง ทางเลือก มีถนนท่ีใช้เดินทางได้สะดวก ไฟฟ้าสว่างแมจุ้ดเปล่ียว ประชาชนมี
ความปลอดภัยมากข้ึน และมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน ถือว่าคุ้มทุน             
การด าเนินงานเทศบาลเน้นการมีส่วนร่วมโดยการประกาศแจง้เร่ืองต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ
ตลอดโดยเฉพาะดา้นคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมจ านวนมาก 
ในดา้นการใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลด าเนินการด้วยความโปร่งใส ประชาชนร่วมรับรู้ ร่วมเป็น
กรรมการและเนน้การด าเนินงานใหเ้กิดความคุม้ค่าทั้งดา้นงบประมาณและการใหบ้ริการ 
    2.2.2 การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
             ดา้นบุคลากร เทศบาลไดพ้ฒันาขีดความสามารถให้มีความกระตือรือร้นใน
การท างาน งานทุกอย่างท าให้แลว้เสร็จทนัก าหนด ให้โอกาสในการศึกษาอบรม มีการให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนในการรับบริการ
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อย่างเต็มรูปแบบ เช่นการจดัเก็บภาษีและงานทะเบียนโดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานให้ประชาชน
รับทราบ บริการรวดเร็วด้วยมิตรไมตรี ลดขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็น ประชาชนสะดวกข้ึนและ
ประหยดัเวลา เทศบาลมีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการทุกปีเพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังาน 
   2.2.3 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย  
            บุคลากรและประชาชนขาดความตระหนกัรู้และการเขา้ถึงการใชท้รัพยากร
อยา่งประหยดัคุม้ค่าให้เกิดประโยชน์สาธารณะ ฝ่ายการเมืองจะไม่ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม
เพราะเห็นว่าส้ินเปลืองงบประมาณ และไม่เห็นประโยชน์ในการน ามาปฏิบติังาน จะส่งเฉพาะคน
สนิทของตนเอง ในการปฏิบติังานมีขอ้จ ากดัดา้นบุคลากรไม่เพียงพอ รวมถึงการท าความเขา้ใจให้
บุคลากรเกิดความตระหนักในหน้าท่ี และงบประมาณไม่เพียงพอกับการพฒันา แต่บางอย่าง
ประชาชนมีความตอ้งการท่ีมีขอบเขตมากเกินไปจึงไม่สามารถตอบสนองตามความตอ้งการได ้และ
หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองประชาชนจะไม่เขา้ร่วมดว้ย ในส่วนของ
ขั้นตอนตามเอกสาร กฎ ระเบียบท่ีไม่ไดมี้การปรับปรุงท าใหเ้กิดความล่าชา้และไม่สามารถใชว้สัดุท่ี
เหมาะสมหรือคุม้ค่าได ้เพราะแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนัแต่ระเบียบติดอยูก่บัราคากลางท่ีไม่ได้
ปรับปรุง บางโครงการขาดผูรั้บเหมาหรือผูรั้บเหมาท างานล่าช้าโดยมีผลมาจากการก าหนดราคา
เทียบจากราคากลาง บางโครงการมีปัญหาเน่ืองจากความบกพร่องของเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือ
ความไม่ซ่ือสัตยข์องผูป้ระกอบการหรือการมีผลประโยชน์อ่ืน 
  2.3 หลกัการตอบสนอง 
   2.3.1 การใหบ้ริการท่ีสามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
             เทศบาลเป็นหน่วยงานราชการไม่ต้องการผลก าไรจากประชาชน ดังนั้น          
การบริการเต็มท่ี เต็มใจ ตรงประเด็น เขา้ถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนโดยตอ้งรีบขจดัให้หมด
ทุกขห์รือผ่อนคลาย เช่น เกิดเหตุไฟไหม ้ผูบ้ริหารและทีมงานของเทศบาลถึงพื้นท่ีประสบภยัทนัที 
รีบด าเนินการช่วยเหลือ การดูแลและให้บริการประชาชนตอ้งบริการให้ดีท่ีสุด หรือแกไ้ขปัญหาให้
ประชาชนดว้ยความเรียบร้อยรวดเร็วตามเวลาท่ีก าหนด ทอ้งถ่ินอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนเขา้ใจปัญหา
และเขา้ถึงประชาชน ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
   2.3.2 สร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ  
            งาน/โครงการของเทศบาลผา่นการท าประชาคมแลว้จึงน าความตอ้งการของ
ประชาชนมาท าแผนพฒันา โดยค านึงถึงผลดีผลเสียและผลกระทบท่ีจะเกิดกบัประชาชน เทศบาล
ตอ้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากมีกรณีท่ีประชาชนสอบถามขอ้มูลหรือร้องเรียนตอ้ง
ช้ีแจงได ้ทั้งน้ีตอ้งสร้างความเช่ือมัน่เช่ือถือและความไวว้างใจในการปฏิบติังานแก่ประชาชน 
   2.3.3 ตอบสนองตามความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ และ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
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            การด าเนินงานของเทศบาลมุ่งเน้นให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน 
บริการทุกกลุ่มคนให้ประชาชนพึงพอใจมีความสุข ตั้ งแต่สุขอนามยัของแม่และทารกในครรภ ์
รวมถึงศูนยเ์ด็กเล็ก เบ้ียยงัชีพของผูสู้งอาย ุการดูแลคนพิการและผูด้อ้ยโอกาส 
   2.3.4 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
             ผลท่ีเกิดจากการบริหารไม่ตรงกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 
การส่ือสารท่ีไม่ทัว่ถึง หรือประชาชนไม่เขา้ใจ การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไม่ครบ
ตามความเป็นจริง เน่ืองจากงบประมาณนอ้ยไม่เพียงพอกบัการด าเนินงาน ฝ่ายบริหารการเมืองจะมุ่ง
ตอบสนองกลุ่มหัวคะแนนของตนเองโดยไม่ค  านึงถึงสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามล าดับ
ความส าคญัของปัญหา 
  2.4 หลกัภาระรับผดิชอบ 
   2.4.1 การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูใ่นระดบัท่ีสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความส านึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
            เทศบาลมีภาระรับผิดชอบในการด าเนินงาน มีการแกไ้ขปรับปรุงหรือยกเลิก
บทบัญญัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของการท างาน และผลท่ีเกิดข้ึนแม้กระทั่ง
ผลกระทบท่ีตามมาก็ตอ้งยอมรับ เช่น สถานท่ีทิ้งขยะเม่ือประชาชนร้องเรียนวา่กล่ินเหม็น มีควนัไฟ
จากการลุกไหมร้บกวนบริเวณใกลเ้คียง เทศบาลก็ตอ้งยา้ยไปหาพื้นท่ีทิ้งขยะท่ีอ่ืน ซ่ึงตอ้งคิดแผน
ต่อไปในเร่ืองการก าจดัขยะ หรือในกรณีมีการผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนาในการจดักิจกรรมให้
ผูสู้งอายุ เทศบาล ซ้ือของให้ผูสู้งอายุ สตง. ให้คืนเงิน ดงันั้น นายกฯ และปลดัฯ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
องคก์ร จึงเป็นผูรั้บผดิชอบคืนเงินโดยใชเ้งินส่วนตวัให้แทน การท างานเพื่อให้ประชาชนมีความสุข 
บุคลากรของเทศบาลก็ตอ้งมีความสุขดว้ย 
   2.4.2 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
            บุคลากรมีไม่เพียงพอกับการท างานและยงัขาดความรู้ความเข้าใจงานใน
หนา้ท่ีรับผดิชอบ ขาดจิตส านึก ขาดความเสียสละท่ีจะท างานเพื่อประชาชนอยา่งแทจ้ริง และการท า
ความเขา้ใจกบัประชาชนส่วนน้อยท่ีไม่ยอมรับกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่ส่วนใหญ่เขา้ใจและช่วยกนั
รับผดิชอบ 
  2.5 หลกัความโปร่งใส 
   2.5.1 กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมาช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัย 
            เทศบาลด าเนินงานอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาและเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม เทศบาลสามารถช้ีแจงให้เหตุผลเพื่ออธิบายการกระท าของเทศบาล และตอบค าถามของ
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นทุกท่ีทุกโอกาส เพื่อแจกแจงอธิบายการกระท าทั้งหมดท่ีเทศบาลรับผดิชอบ 
   2.5.2 สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสรี 
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            ประชาชนสามารถขอดูขอ้มูลข่าวสารไดห้ลายช่องทาง ทั้งทางเวบ็ไซต์ของ
เทศบาลตาม พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลมีการจดัการตามระเบียบ
ขอ้มูลข่าวสาร ประชาชนเป็นเจา้ของเงิน เจา้ของพื้นท่ี ตอ้งคอยสอดส่องดูแลรักษาผลประโยชน์ 
   2.5.3 สามารถตรวจสอบได ้
            เทศบาลมีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
รับทราบโดยตลอด และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นกลบัไปในกระบวนการได ้
   2.5.4 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
            ประชาชนไม่ค่อยเขา้มามีส่วนร่วม จะเขา้มามีส่วนร่วมเฉพาะเร่ืองท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียเท่านั้น ยงัขาดความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมประชุมและร่วมตรวจสอบ ประชาชน
ไม่อยากเป็นกรรมการเพราะเกรงว่าหากเกิดความไม่ถูกตอ้งจะมีความผิดไปดว้ย ประชาชนท่ีเขา้
มาร่วมเป็นกรรมการมีความรู้ไม่ตรงดา้นท่ีมาตรวจ เช่น เป็นครูเก่าแต่มารับตรวจถนน ในการท างาน
ท่ีเร่งรีบกระชั้นชิดเกินไปอาจเกิดความผดิพลาดไดม้าก เน่ืองจากงานจากองคก์รต่างๆ มอบให้ อปท.
จ านวนมาก เพราะเห็นวา่อยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชน ประชาชนผูรั้บขอ้มูลยงัไม่เขา้ใจขั้นตอนในการ
ท างาน คิดวา่เทศบาลท างานล่าชา้ จึงตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอ 
  2.6 หลกัการมีส่วนร่วม 
   2.6.1 กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาส
ไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคญัท่ี
เ ก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
            เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหลาย
ช่องทาง ทั้งทางเวบ็ไซตข์องเทศบาล ตูรั้บฟังความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการต่างๆ มีการประชาคม 
การท าประชามติโดยเฉพาะโครงการท่ีมีผลกระทบกับประชาชน ต้องให้ประชาชนได้ออก            
ความคิดเห็นรับรู้ขอ้มูลเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เทศบาลด าเนินงานให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในรูปแบบของคณะกรรมการ เช่น เป็นคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา ตรวจรับการจดัซ้ือจดัจา้ง 
เป็นกลุ่มอาสาสมัคร อสม. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทุกโครงการ                   
ทุกกิจกรรมเปิดโอกาส เชิญชวน และพยายามทุกวิธีการเพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม               
ทั้งการปรับเวลาใหส้ะดวกกบัประชาชน 
   2.6.2 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
            เทศบาลไดเ้ปิดโอกาสและเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ แต่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อยมากและให้ความร่วมมือน้อย เพราะติดภาระใน                
การประกอบอาชีพ การตามตวัให้มีส่วนเข้าร่วมยาก และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ี และเพิกเฉยต่อสิทธิของตนเองท่ีเก่ียวข้องกับประโยชน์
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สาธารณะ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นและไม่รู้ถึงความส าคญั คิดว่าไม่เก่ียวกบัตนเอง จะเขา้มามี       
ส่วนร่วมต่อเม่ือตนเองมี ส่วนไดส่้วนเสียเท่านั้น ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมเป็นคนหนา้เดิมๆ ท่ีมา
ตามหนา้ท่ี ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และฐานเสียงของสมาชิก 
  2.7 หลกัการกระจายอ านาจ 
   2.7.1 การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจ ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลาง ใหแ้ก่หน่วยการปกครองอ่ืนและภาคประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร 
            เทศบาลไดมี้การกระจายภารกิจของเทศบาลบางส่วนไปให้ภาคเอกชนเขา้มา
ด าเนินการแทนโดยเทศบาลจะท าหนา้ท่ีให้สัมปทานหรือใบอนุญาต และตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด เช่น ในส่วนของตลาดสดมีทั้งเทศบาลด าเนินการเองโดยกองคลงัจดัเก็บรายได ้                
กองสาธารณสุขดูแลสุขอนามยั และมีตลาดสดของเอกชนด าเนินการเองทุกอยา่งโดยขอใบอนุญาต
จากเทศบาล เทศบาลเขา้ไปตรวจสุขอนามยัให้เป็นไปตามมาตรฐาน การก าจดัขยะให้ภาคเอกชน
ด าเนินการโดยเปิดโอกาสใหแ้ข่งขนัประกวดราคาอยา่งเสรีและเป็นธรรม การบริการส้วมสาธารณะ
ให้เอกชนด าเนินการโดยแข่งขนัอยา่งเสรีและท าสัญญาสัมปทาน ในส่วนของการกระจายอ านาจสู่
ภาคประชาชนนั้นเทศบาลส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจดัการโดยคณะกรรมการของชุมชน  
ในการจดัเสนอโครงการเพื่อชุมชนเขม้แขง็ไดโ้ดยเทศบาลสนบัสนุนงบประมาณและการใหค้วามรู้ 
   2.7.2 มอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร 
            เทศบาลมีการมอบหมายงานให้ผู ้บริหารในระดับรองนายกเทศมนตรี 
ปลดัเทศบาลตามค าสั่งมอบหมายงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินวิกฤติ ไดมี้
การมอบอ านาจการสั่งการในระดบัผูบ้ริหารส่วนการปฏิบติังานโดยตรง มีการติดตามตรวจสอบ          
การสั่งการโดยมีการประชุมติดตามงานทุกเดือน 
   2.7.3 มุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได ้
ส่วนเสีย 
            ในการกระจายอ านาจไม่ว่าจะเป็นการกระจายอ านาจไปสู่ภาคประชาชน 
หรือการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจให้กบับุคลากรนั้น เทศบาลได้ค  านึงถึง
ประโยชน์สุขและความพึงพอใจของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นส าคญั ไม่วา่จะเป็นดา้น
สุขอนามยัท่ีดีให้มีทางเลือกในการรับบริการมากข้ึน สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีและความรวดเร็วใน          
การตอบสนองต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
   2.7.4 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
            เทศบาลได้รับการกระจายอ านาจในหลายเร่ือง แต่หน่วยงานเดิมจะไม่มี
งบประมาณสนบัสนุน ท าใหเ้กิดอุปสรรคดา้นการจดัสรรงบประมาณในการบริหาร ฝ่ายบริหารทาง
การเมืองจะไม่ค่อยมอบอ านาจให้ผูช่้วยฝ่ายบริหารเพราะกลัวข้อผิดพลาด ความขัดแยง้และ            
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ความแตกแยกท่ีมาจากการเลือกตั้งของคนในสังคมส่งผลถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนระดบั
ท้องถ่ินด้วย ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเทศบาลมีหน้าท่ีจัดการปัญหาต่างๆ เน่ืองจากได้รับ
งบประมาณ ท าให้ประชาชนมกัจะไม่จดัการปัญหาเบ้ืองต้นด้วยตนเอง ประชาชนไม่ค่อยพบ
ผูใ้หญ่บา้นส่วนมากจะมาท่ีเทศบาลเพราะเห็นว่ารวดเร็วกว่า และปัญหาในการบริหารจดัการขยะ 
ผูรั้บเหมาผิดสัญญา รับเงินจากเทศบาลไปแลว้แต่ไม่จ่ายค่ารถขยะ รถขยะไม่เก็บขยะ ประชาชน
ร้องเรียน 
  2.8 หลกันิติธรรม 
   2.8.1 การใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการบริหารราชการดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
            เทศบาลด าเนินงานโดยใชก้ฎหมาย ขอ้บงัคบัอยา่งยติุธรรม เสมอภาคไม่เลือก
ปฏิบติั เช่น มีการร้องเรียนว่าญาตินายกปลูกบา้นลุกล ้ าถนนและคลองสาธารณะ เทศบาลไดจ้ดัส่ง
เจา้หนา้ท่ี ไปตรวจสอบพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ถา้ร้องเรียนผา่นสมาชิก ผา่นศูนยด์ ารงธรรม 
เทศบาลจะด าเนินการใหท้นัทีและแจง้ผลใหท้ราบภายในเวลาท่ีก าหนด หากมีโครงการท่ีก ้าก่ึงวา่จะ
ท าไดห้รือท าไม่ได ้เช่น โครงการแจกของผูสู้งอายุ จดังานวนัเด็ก เม่ือ สตง. ตรวจ ผลเป็นอยา่งไร
ผูบ้ริหารพร้อมรับผิดชอบปฏิบติัเทศบาลมีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกบั
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย รถเคล่ือนท่ีประชาสัมพนัธ์
ตามโอกาส ป้ายประกาศ แจง้ผ่านก านัน ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) แต่ละหมู่บา้น           
แจกแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ วารสารเทศบาล การประชุมผูน้ าชุมชนและผูป้ระกอบการ การประชุม
ประชาคมแต่ละคร้ังก็ประชาสัมพนัธ์ เช่น ใกลช่้วงเวลาเสียภาษีต่างๆ 
   2.8.2 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
            ฝ่ายบริหารการเมืองบางคร้ังพยายามหลีกเล่ียงระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมายใน
การบริการประชาชนเพื่อให้กลุ่มตนเองไดรั้บประโยชน์ ฝ่ายขา้ราชการไม่ยอมท าให้เกิดการขดัแยง้
ทั้งสองฝ่าย การตรวจสอบของ สตง. แต่ละปีไม่ค่อยเหมือนกนั การตรวจสอบของ สตง. ยึดตาม
ตวัหนงัสือท่ีใชว้จิารณญาณของตวัเองตดัสินใจซ่ึงควรดูท่ีเจตนาของคนท างานท่ีท าให้ประชาชนรับ
ประโยชน์มากท่ีสุดมากกวา่ ผูท่ี้เขียนระเบียบมาให้ปฏิบติัแต่ผูป้ฏิบติัท ายาก เช่น งานประเพณีแข่ง
เรือจดัประจ าทุกปีมีการจ่ายค่าลากจูงพาหนะปีน้ี สตง. มาตรวจบอกจ่ายไม่ไดเ้กินความจ าเป็นให้ใช้
เรือในพื้นท่ีมาแข่งขนั หรือจุดพลุเปิดสนามก็ใชง้บประมานไม่ไดเ้กินความจ าเป็น จดังานวนัเด็กน า
รถถงัมาให้เด็กดูตอ้งมีค่าขนยา้ยรถถงั สตง. บอกว่าเบิกไม่ได้ติดขดัท่ีระเบียบ หนังสือสั่งการมี
จ านวนมากจากหลายหน่วยงานแต่ท้องถ่ินมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและบุคลากร รวมถึง
ประชาชนไม่เขา้ใจในการท างานเม่ือเทศบาลช้ีแจงวา่ผดิกฎหมายกลบัมองวา่เทศบาลไม่อะลุม้อล่วย
ท าใหเ้กิดปัญหา 
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  2.9 หลกัความเสมอภาค 
   2.9.1 ประชาชนไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยก
ชาย/หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
            เทศบาลให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ         
ทุกวยั เท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ ประชาชนเขา้ถึงบริการได้
สะดวกโดยเทศบาลท าประกาศการให้บริการเร่ืองต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนทั้งระยะเวลาด าเนินการและ
ค่าธรรมเนียม มีการให้ขอ้มูลเอกสารท่ีต้องติดต่อขอรับบริการ มีบตัรคิว และจดัเจา้หน้าท่ีดูแล
ใหบ้ริการประชาชนช่วงเวลาหยุดพกักลางวนัดว้ย โดยปฏิบติัเหมือนกนัทุกคนแมแ้ต่ประชาชนแฝง
คือมาอยู่ในพื้นท่ีแต่ไม่มีช่ือ ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะไดห้มด เทศบาลให้
ความส าคญัในการให้บริการ ประชาชนผูรั้บบริการจะตอ้งพึงพอใจและประทบัใจ โดยเทศบาลจดั
ใหมี้แบบแสดงความพึงพอใจหรือกล่องแสดงความคิดเห็นท่ีสามารถแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบได ้
   2.9.2 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
            การเขา้ไม่ถึงบริการสาธารณะของบุคคลกลุ่มต่างๆ ท่ีไม่สนใจหรือไม่มี
ความรู้ในกิจกรรม/โครงการของเทศบาลจึงตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ทุกรูปแบบ ขอ้จ ากดัในส่วน
ของงบประมาณมีน้อยแต่พื้นท่ีรับผิดชอบกวา้งต้องกระจายงบประมาณให้ทุกหมู่บ้าน และมี
ประชาชนบางรายถือความเป็นส่วนตวักบันกัการเมืองทอ้งถ่ินขอลดัคิว 
  2.10 หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ 
   2.10.1 การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น
ขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์และเสีย
ประโยชน ์โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงซ่ึงตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นท่ียุติไม่ได ้ในประเด็นท่ี
ส าคญัโดยฉนัทามติไม่จ  าเป็นตอ้งหมายความวา่เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์
              การปฏิบัติ งานในองค์กร เ ป็นลักษณะร่วมคิด ร่วมท า  แ ต่หากเ กิด                 
ความขดัแยง้ นายกเทศมนตรีหรือปลัดใช้วิธีการประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเจรจาหาขอ้ยุติท่ีทุกคนอยู่
ร่วมกันได้ ในกรณีของการปฏิบัติงานท่ีประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเก่ียวข้องจะต้องมี           
การประชุมประชาชน มี   การประชาคม มีการจัดเสวนาในประเด็นปัญหาความต้องการและ               
การปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่กรณีท่ีมีความขดัแยง้ในประเด็นสาธารณะตกลงกนั
ไม่ได้ เช่น การเปิดบ่อขยะ การลุกล ้ าท่ีดินสาธารณะ การลุกล ้ าถนนและล าคลองสาธารณะหรือ
ขดัแยง้เร่ืองคูระบายน ้ า นายกเทศมนตรีใช้ความศรัทธาท่ีประชาชนมอบให้อาสาเป็นผูไ้กล่เกล่ีย          
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหาทางออกเป็นฉันทามติท่ีทุกฝ่ายยอมรับได้ แล้วจึงค่อยใช้กฎหมายมา
อธิบายและเป็นแนวปฏิบติัใหแ้ก่ประชาชนต่อไป 
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   2.10.2 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
               ประชาชนบางส่วนยงัไม่ให้ความส าคัญ รวมถึงไม่สนใจในการแสดง             
ความคิดเห็น ส่วนความเห็นของประชาชนท่ีไม่ตรงกนั เถียงกนั ขดัแยง้กนับา้งแต่ไม่มีอะไรรุนแรง 
  2.11 การส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองภาคประชาชน 
               เทศบาลส่งเสริมและสนบัสนุนการเมืองภาคประชาชนให้มีความรู้ความเขา้ใจ
ด้านการเมืองการปกครอง เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทุกคร้ังท่ีมี            
การประชุม ให้ประชาชนคดัเลือกตวัแทนชุมชนเช่นการเลือกตั้งประธานชุมชน การรวมกลุ่มจดัตั้ง
ชมรม เป็นการสร้างอ านาจในการต่อรองท่ีเขม้แข็งเพื่อประโยชน์ของกลุ่มและส่วนรวม เช่น ชมรม
ผูป้ระกอบการค้าแผงลอย ชมรมผูเ้ล้ียงกุ้ง ชมรมชาวสวนองุ่น กลุ่มส่งเสริมบทบาทสตรีหรือ       
การรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะ เช่น รวมกลุ่มเพื่อขอใหปิ้ดโรงงานท่ีปล่อยน ้ าเสียจนท าให้
ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ร่วมรณรงค์กิจกรรมต่อตา้นการซ้ือสิทธิ 
ขายเสียงในการเลือกตั้ง รวมกลุ่มรณรงคใ์นการเลือกตั้งใหเ้ลือกคนดี รวมกลุ่มรณรงคใ์ห้รักษาสิทธิ
ในการตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง การเป็นหูเป็นตาช่วย
สอดส่องกระบวนการเลือกตั้งทุกขั้นตอน เพื่อความบริสุทธ์ิยุติธรรม และสนบัสนุนการรวมกลุ่ม
ของภาคประชาชนในเร่ืองการก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อน าไปสู่
การตัดสินใจร่วมกันกับเทศบาลรวมถึงสนับสนุนภาคประชาชนโดยการต่ืนตัวของชุมชนใน             
การตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 
  2.12 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล 
          ขอ้เสนอแนะจากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน
ของเทศบาล ประกอบด้วย ขอให้การตรวจสอบของ สตง . เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกปี การมี               
ส่วนร่วมเป็นหวัใจส าคญัในการท างานของทอ้งถ่ิน แต่ควรให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้จกับทบาท
หนา้ท่ีมีวินยัในความเป็นพลเมือง จุดอ่อนของทอ้งถ่ินเมืองไทยคือตามใจชาวบา้นมากจนเกินก าลงั
ของท้องถ่ิน รัฐบาลส่วนกลางควรสนับสนุนให้ท้องถ่ินเพิ่มใน 2 ปัจจัยคือ งบประมาณให้มี                
ความสมดุลเหมาะสมกบัภารกิจท่ีถ่ายโอนให้ทอ้งถ่ินและบุคลากร ส่วนการด าเนินงานควรใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลโดยปราศจากอคติโดยการบรรจุเป้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน ควรท า              
การวิจยัเร่ืองของการใชธ้รรมาภิบาลเก่ียวกบัประชาชนดว้ยจะไดข้อ้เท็จจริงมาท่ีสุด ควรลดอ านาจ
หน้าท่ีของนายกเทศมนตรีลง โดยให้ปลดัเทศบาลมีอ านาจบริหารงานบุคลากรและร่วมบริหาร
งบประมาณ เพื่อเป็นการถ่วงดุลระหว่างสายการเมืองกับสายราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนมากท่ีสุด การท างานทอ้งถ่ินตอ้งเขา้หาประชาชนแต่ละหมู่บา้น การเขา้ใจและการเขา้ถึง
จะท าให้งานส าเร็จดว้ยดี ขอให้องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจ โดยทอ้งถ่ินส่งบุคลากรไป
รับการอบรมในหลกัสูตรธรรมาภิบาลให้ทุกคนไดเ้ขา้อบรมแต่ละปีไม่ซ ้ าคน หรือส่งผูท้รงคุณวุฒิ
มาอบรมใหท่ี้เทศบาลเพื่อเป็นการประหยดังบประมาณ และควรมีองคก์รกลางมาดูแลการขบัเคล่ือน
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ธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง จะได้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวตัถุประสงค์ของ         
การท างานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเต็มท่ี ควรมีการแก้ไขกฎหมายภายใต้หลัก                 
ธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ท้องถ่ินบริหารได้คล่องตัวมากข้ึน ถ้าทุกคนมีหลัก               
ธรรมาภิบาลการเมืองไทยคงมีความเจริญกา้วหน้ามากกวา่น้ี เพราะจิตส านึกจะค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมไม่ใช่ท าเพื่อตนเอง การใช้หลกัธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลกั ควรส่งเสริมให้เป็นตวัช้ีวดัของ
การตรวจสอบมาตรฐานการท างาน และควรมีรางวลัของจงัหวดัแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
คะแนนดีจะไดเ้ป็นขวญัก าลงัใจในการท างาน ควรปรับภารกิจใหต้รงกบัสถานการณ์ การตรวจสอบ
ของ สตง. แต่ละชุดขอให้มีมาตรฐานเดียวกนั ควรเขม้งวดเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ในทางปฏิบติัสามารถท าไดค้รบทุกหลกัธรรมาภิบาลแต่บางส่วน
ตอ้งเพิ่มเติมให้ประชาชนตระหนกัในหนา้ท่ีความเป็นพลเมือง ประชาชนคิดวา่การเลือกตั้งแลว้จบ
ซ่ึงความเป็นจริงเป็นเพียงการเร่ิมตน้ มีข้อเสนอแนะท่ีควรปฏิรูปสองประเด็นคือ ประเด็นแรก               
การควบรวมจะเป็นการตอบโจทย์ว่าจะได้นักการเมืองท่ีมีคุณภาพ และประเด็นท่ีสอง อาจมี              
การปรับเปล่ียนท้องถ่ินท่ีให้อ านาจนายกมากเกินไป องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้บริการแก่
ประชาชนดว้ยความคุน้ชินวา่หากชาวบา้นเดือดร้อน อปท. ช่วยท าให้ ประชาชนอ่อนแอไม่ท าอะไร
ดว้ยตนเอง ขณะน้ีผูใ้หญ่บา้นไม่ท าเร่ืองการพฒันาหมู่บา้นแลว้ ถือวา่เป็นหนา้ท่ีของทอ้งถ่ิน อีกทั้ง
มองเห็นความอ่อนแอดา้นศีลธรรม ยกตวัอย่างผูใ้หญ่บา้นเชิญชาวบา้นประชุมตอ้งใช้วิธีหลอกล่อ 
เช่น จดัอาหารเล้ียง มีเบ้ียเล้ียงชีพ มีของแจก มิฉะนั้นชาวบา้นไม่มาร่วมประชุม การส่งมอบภารกิจ 
(ตามกฎหมาย) ควรมาพร้อมงบประมาณ เช่น การฉีดวคัซีนกนัพิษสุนขับา้ หลกัธรรมาภิบาลในทาง
ปฏิบติัถือว่าลม้เหลวให้ดูท่ีวิถีชีวิตแลว้มาเร่ิมตน้ใหม่ในแต่ละพื้นท่ี ส่วนการก าหนดนโยบายตอ้ง           
ท  าได้จริงไม่ใช่ความก้าวหน้าหรือความสวยหรู ในการแจง้กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ 
ของกระทรวง กรม ควรมีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การท างานหากยึดหลักนิติธรรมและ              
ความโปร่งใส ท าใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ปัญหาจะไม่เกิด 
 3. ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
     จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล เก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และการส่งเสริมสนบัสนุนการเมืองภาคประชาชน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล มีดงัน้ี 
  3.1 หลกัประสิทธิผล 
   3.1.1 ปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแผนการปฏิบติัราชการ
ตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการ  
            อบต. มีการจดัท าแผนงาน/โครงการ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ตามท่ีได้ท า
ประชาคมใน การรับทราบปัญหา ความตอ้งการและความเดือดร้อนของประชาชน แลว้ด าเนินงาน
ตามแผนงานและงบประมาณ ซ่ึงสามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยเน้นโครงสร้าง



 
243 

พื้นฐาน ไดแ้ก่ ไฟฟ้าส่องสวา่ง ทางสะดวก น ้ากินน ้าใชเ้พียงพอไดใ้ชน้ ้าจาก อบต. ราคาถูกหน่วยละ 
4-8 บาทและดูแลคุณภาพชีวิตตั้ งแต่แรกเกิดจนถึงผูสู้งอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลกั 
   3.1.2 การปฏิบติัราชการจะตอ้งมีทิศทาง ยทุธศาสตร์ และเป้าประสงคท่ี์ชดัเจน 
             อบต. จดัท าขอ้ตกลงระหวา่งผูบ้ริหารกบัหวัหนา้ส่วนงานในการก ากบัดูแล
การปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จและมีการจูงใจบุคลากรดว้ยโบนสัเป็นรางวลั และปฏิบติังานโดย
มุ่งเนน้ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุด และมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอยา่งย ัง่ยนื 
   3.1.3 มีกระบวนการปฏิบติังานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม 
ประเมินผล และพฒันา ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
             มีการก ากบัติดตามประเมินผล มีการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จทุกโครงการ
ทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและพฒันาเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หลัง               
เสร็จส้ินโครงการ อบต. มีการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ช้บริการซ่ึงมีบางแห่งเน้น
งานท่ีเป็นเลิศ แต่มีบางแห่งพบวา่ แผนเป็นแผนเฉพาะหนา้ไม่สามารถแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยืนไดเ้พราะ
แกปั้ญหาเป็นกลุ่มๆ ไป ยทุธศาสตร์จึงเป็นแค่ช่ือเรียกเท่านั้น 
   3.1.4 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
             ประชาชนไม่เขา้ใจอ านาจหน้าท่ีของ อบต. โดยเขา้ใจว่า อบต. ท าได้ทุก
อยา่ง เช่น การท าถนนในท่ีส่วนบุคคลก็ขอให้ อบต. ท าให้ ในการด าเนินงาน/โครงการ ประชาชน
ยงัให้ความร่วมมือน้อย บางเร่ืองติดขัดกับส่วนราชการด้วยกันเอง เช่น การสร้างสะพาน 
ชลประทานไม่อนุญาตให้ทอ้งถ่ิน ตอ้งให้มีวิศวกรออกแบบซ่ึงตอ้งใช้งบประมาณอีกจ านวนมาก
และไม่ทนัต่อความตอ้งการประโยชน์ใชส้อยของประชาชน ทั้งน้ี อบต. ตอ้งการความร่วมมือจาก
ชลประทานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ใน อบต. ท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ การตอบสนอง                
ความคาดหวงัของประชาชนอาจล่าชา้และอาจไดไ้ม่เตม็ร้อยเปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากงบประมาณมีจ ากดั 
ไม่เพียงพอกบัการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและการพฒันาในพื้นท่ี 
  3.2 หลกัประสิทธิภาพ 
   3.2.1 การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบติังานโดยการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม องค์กร
สามารถใชท้รัพยากรทั้งดา้นตน้ทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
              การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ พิจารณาท่ีประชาชนเป็นหลกั ผลท่ี
ได้คุม้ทุน คุม้ค่า คุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีดีข้ึน มีความปลอดภยัมากข้ึน เช่น การติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในจุดเดินทาง ไฟฟ้าสวา่งแมเ้ป็นจุดเปล่ียว โครงการน ้ าประปาในต าบล โรงกรองน ้ าผลิต
น ้ าท่ีมีคุณภาพ ในการบริหารจดัการองค์กรมีขอ้ตกลงระหว่างฝ่ายบริหารกบัฝ่ายปฏิบติังานเน้น            



 
244 

การประหยดัทรัพยากรภาครัฐ เช่น ประหยดัไฟฟ้า น ้ า วสัดุโดยใช้ตามความจ าเป็น อบต. มี          
การปรับปรุงอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้ทนัสมยั เพื่อให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว           
ลดขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็น ประชาชนมีความสะดวก ประหยดัเวลา มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมใน            
การสร้างความเขม้แขง็ของหมู่บา้นในต าบลโดย การบริหารจดัการดว้ยความโปร่งใสภาคประชาชน
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้
   3.2.2 การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
             อบต. ให้โอกาสและจัดการพฒันาความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยา่งสม ่าเสมอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร และเพื่อการบริการให้ตอบสนองได้ตรงความต้องการของ
ประชาชนทุกกลุ่ม อบต. มีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินการจดัท ากิจกรรม/โครงการต่างๆ หลาย
ช่องทาง เช่น ติดประกาศ เอกสารแผ่นพบั ประกาศเสียงตามสายทุกหมู่บา้น ประชาสัมพนัธ์ผ่าน
สมาชิก อบต. (ส.อบต.) ผ่านก านัน ผูใ้หญ่บา้นและแจง้ในท่ีประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึง และรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานของ อบต. ทุกขั้นตอน รวมถึงมีการสรุปผล        
การด าเนินงานทุกส้ินปีงบประมาณ 
   3.2.3 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
             อบต. ไดก้ าหนดแนวทางและขอ้ตกลงไวแ้ต่ยงัไม่สามารถปฏิบติัไดทุ้กเร่ือง 
บุคลากรขาดความรู้ ไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนและขาดความช านาญ ท าให้การปฏิบติังาน
เป็นไปอยา่งชา้ ในช่วงแรกๆ ท่ีเร่ิมปฏิบติังานโดยการประหยดัและลดขั้นตอน ทั้งน้ีบุคลากรตอ้งใช้
เวลาปรับตวั การให้ความร่วมมือของประชาชนยงัไม่มากพอ และรวมกลุ่มได้ยากในชุมชนของ 
อบต. ขนาดใหญ่เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพและฐานะเศรษฐกิจระดบัปานกลางถึงระดบัดี 
  3.3 หลกัการตอบสนอง 
   3.3.1 การใหบ้ริการท่ีสามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
             อบต. มีการวางแผนในองค์กรให้บุคลากรทุกคนปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี เต็ม
ความสามารถ เตม็ใจใหบ้ริการประชาชน เตม็เวลา มีประสิทธิภาพ การให้บริการดว้ยนโยบาย อบต. 
ยิม้ โดยไดจ้ดับุคลากรใหบ้ริการช่วงเวลาพกักลางวนัแบบ One Stop Service 
   3.3.2 สร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ 
              บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ี จึงรู้ปัญหาของประชาชนเป็นอย่างดี
ประชาชนตอ้งการโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ถนนดี มีประปาสะอาดไวอุ้ปโภคบริโภค ผา่น
เคร่ืองกรองน ้ า มีน ้ าใช้ในการเกษตรกรรม ไฟฟ้าตอ้งสวา่ง ตอนกลางคืนคนกลบัจากการท างานได้
ปลอดภยั ดูแลสุขภาพดี ดูแลส่ิงแวดลอ้มดี การท างานเป็นการท างานเชิงรุก เขา้ถึงประชาชนเพื่อ
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รับรู้ปัญหาและความต้องการ เพื่อให้ประชาชนมีความเช่ือมั่นและไวว้างใจในการดูแล และ
ใหบ้ริการสาธารณะ 
   3.3.3 ตอบสนองตามความคาดหวงั/ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ และ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 
              อบต. ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมอย่างทันท่วงที ประชาชน            
พึงพอใจโดยเฉพาะดา้นสาธารณภยัและคุณภาพชีวติ ตั้งแต่ทารกในครรภจ์นถึงวยัชรา ส าหรับผูป่้วย
ติดเตียง อบต. ไปดูแลและให้  ความช่วยเหลือถึงบ้าน อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี              
ส่วนร่วมตั้งแต่การจดัท าแผนประชาคมหมู่บา้น เพื่อให้ประชาชนไดเ้สนอปัญหา ความตอ้งการและ
โครงการในการพฒันาหมู่บา้นของตนเอง จนกระทัง่ถึงการตรวจสอบและการประเมินผลงาน โดย 
อบต. เปิดช่องทางไวส้ าหรับรับเร่ืองร้องเรียนไวห้ลายช่องทาง และไดก้ าหนดวิธีการในการตอบ
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีประชาชนควรทราบใหช้ดัเจนถูกตอ้ง 
   3.3.4 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
             การท างานตอบสนองค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชามากกวา่ตอบสนองประชาชน 
บางคร้ังมีเร่ืองร้องเรียนเขา้มามากท าให้เจา้หน้าท่ีซ่ึงมีจ านวนนอ้ยไม่สามารถด าเนินการไดท้นัตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด และตามระบบราชการในบางคร้ังตอ้งปฏิบติังานตามขั้นตอนตามกรอบท่ีรัฐ
ก าหนด ท าให้การบริการล่าชา้ไปบา้ง หรือบางเร่ืองอาจตอ้งใชเ้วลาด าเนินการมากกวา่ระยะเวลาท่ี
ก าหนด งบประมาณก็น้อยไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ซ่ึงเป็นประโยชน์
สาธารณะไดค้รอบคลุม ภาคประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี และประชาชนไม่
ค่อยมาร่วมประชาคม ท าให้การตอบสนองความตอ้งการไม่ครบตามความเป็นจริง เช่น อบต. ได้
งบประมาณในการสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก แต่ไม่สามารถสร้างได้ เน่ืองจากมีพระสงฆ์และ
ประชาชนบางส่วนท่ี ไม่เห็นดว้ย จึงตอ้งส่งคืนงบประมาณ 
  3.4 หลกัภาระรับผดิชอบ 
   3.4.1 การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูใ่นระดบัท่ีสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความส านึกในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
              อบต. มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่ดว้ยเป็นองค์กรของพื้นท่ีจึง
ประสานงานทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการประชาชน โดยเน้นการดูแลคุณภาพชีวิต           
ทั้ งผู ้สูงอายุ ผู ้ยากไร้ ผู ้พิการ ผู ้ป่วยติดเตียง ฝ่ายบริหารและบุคลากร มีความรับผิดชอบต่อ            
การใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการเพื่ออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชน ในการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ี
สนองต่อความคาดหวงัของประชาชน รวมถึงตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ และ
แก้ไขอย่างเร่งด่วนทนัท่วงที เช่น น ้ าท่วม บ้านโดนพายุ หรือเกิดเพลิงไหม้ โดยมีการรายงาน
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน มีการตอบค าถาม ตอบขอ้สงสัยของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน 
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หากเกิดความผดิพลาดหรือเกิดผลกระทบกบัประชาชน ฝ่ายบริหารและบุคลากรมีความส านึกพร้อม
รับผดิชอบ มีการแกไ้ขปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทนัที เช่น การท าถนนอาจมีลูกรัง เศษดินร่วงหล่น 
ตอ้งให้ฝ่ายรถน ้ าฉีดน ้ าเพื่อท าความสะอาด และรายงานผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมให้
ประชาชนรับทราบ ทั้งทางเวบ็ไซต ์อบต. เอกสารประชาสัมพนัธ์ และแจง้ในท่ีประชุมประชาคม 
   3.4.2 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
              ในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจไม่ตอบสนองนโยบายผูบ้ริหารได้ครบ     
ทุกประการ 
  3.5 หลกัความโปร่งใส 
    3.5.1 กระบวนการเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัย 
              อบต. ด าเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนทราบ ทั้งก่อนด าเนินงานขณะด าเนินงานและเสร็จส้ินภารกิจ หลายช่องทาง เช่น           
หอกระจายข่าว เวบ็ไซต์ของ อบต. ปิดประกาศ แผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์ เอกสารประชาสัมพนัธ์ 
และในส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง ประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซตข์อง อบต. 
   3.5.2 สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งหา้มตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสรี 
             ประชาชนสามารถขอดูได้หลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ของ อบต. ตาม
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ อบต. ได้มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบในช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ของ อบต.           
ปิดประกาศ แผ่นป้ายประชาสัมพนัธ์ในการจดัซ้ือจดัจ้าง อบต. ท างานเป็นระบบแบบแผนเป็น           
e-Planning โดยลงเว็บไซต์ ติดประกาศ มีการประกาศตามกฎหมาย ด าเนินการตามระเบียบ             
e-Auction และเชิญประชาชนเป็นกรรมการเปิดซองเสนอราคา กรรมการตรวจการรับ 
   3.5.3 สามารถตรวจสอบได ้
             มีการตรวจสอบขั้นตอนการท างานให้เป็นไปตามแผนงาน มีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของรายงานบญัชีการเงินรวมทั้งขอ้มูลต่างๆ ท่ีด าเนินการภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ โดยเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และรับรู้การท างานของ 
อบต. อย่างเสรีสะดวก โดยประกาศออกเสียงตามสายเพื่อเชิญประชาชนให้เขา้ร่วมประชุมสภา            
ร่วมการประชาคม 
   3.5.4 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
              ประชาชนขาดความรู้ ความเขา้ใจ คือประชาชนไม่สามารถรับรู้ทุกเร่ืองท่ีเขา้
มาเป็นกรรมการ ประชาชนไม่ค่อยสนใจในการตรวจสอบ ไม่ค่อยมีเวลาเน่ืองจากตอ้งประกอบ
อาชีพ และไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วม จะเข้ามามีส่วนร่วมเฉพาะเร่ืองท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ผลกระทบเท่านั้น และบางแห่งผูบ้ริหารเห็นแก่ผลประโยชน์ กีดกนัการจดัซ้ือจดัจา้ง 
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  3.6 หลกัการมีส่วนร่วม 
   3.6.1 กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาส
ไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคญัท่ี
เ ก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
             อบต. มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง               
ความคิดเห็น เสนอปัญหาความเดือดร้อนและ ความตอ้งการ เสนอโครงการต่างๆ ของหมู่บา้น เพื่อ
การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน อบต. ยงัเปิดโอกาสและเชิญชวนประชาชนเขา้ร่วม
ประชุมสภา เชิญให้เข้าร่วมจัดท าแผนพฒันาและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของ อบต. เพื่อ
เสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็ และ อบต. ยงัเชิญประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการรับรู้ท าความเขา้ใจ
ในประเด็นปัญหาสาธารณะ เช่น True Move ขอติดตั้งเครือข่ายสัญญาณ หรือกรณีประชาชนสูบน ้ า
เขา้บ่อท าให้ถนนพงั ปัญหาฟาร์มหมู อบต. ตอ้งจดัประชาคมเพื่อแสดงผลกระทบ โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา โดยเปิดโอกาสและเปิดช่องทางในการแสดง                
ความคิดเห็นหลายทาง ทั้งการประชาคม การประชาพิจารณ์ การลงฉนัทามติและขจดัการผกูขาดทั้ง
โดยภาครัฐ หรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความสามคัคีและความร่วมมือกนัระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินงาน ได้ตลอดทุกโครงการ เช่น การจัดซ้ือจดัจ้าง อบต. แต่งตั้ งตวัแทน
ประชาชนร่วมเป็นกรรมการเปิดซอง กรรมการตรวจรับงาน เพื่อมาตรวจสอบในส่ิงท่ีมองเห็นได ้
เช่น ความยาวของถนน 
   3.6.2 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
              ประชาชนยงัขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีเร่ืองการมี              
ส่วนร่วม และมีความรู้ไม่ตรงกบังานท่ีเขา้มามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ แต่ อบต. แกไ้ขโดยเลือกผูท่ี้มี
ประสบการณ์ ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเขา้มามีส่วนร่วม ให้ความสนใจในการเขา้
ร่วมประชุมน้อย จะเขา้มามีส่วนร่วมเฉพาะเร่ืองท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่ค่อยมี
เวลามาร่วมงานกับ อปท. หรือร่วมประชาคม เพราะต้องไปท าอาชีพของตนเอง ผูท่ี้มาจะเป็น
ผูสู้งอายุคนเดิมๆ ซ่ึงไม่ทราบปัญหาไม่แสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกบัผูน้ า จึงเป็น
ข้อจ ากัดท่ีเจ้าหน้าท่ี อบต. ต้องน ามาด าเนินการต่อ และงบประมาณของ อบต. ไม่เพียงพอใน                 
การจดัท าโครงการตามท่ีประชาชนเสนอโครงการมา 
  3.7 หลกัการกระจายอ านาจ 
   3.7.1 การถ่ายโอนอ านาจการตดัสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลาง ใหแ้ก่หน่วยการปกครองอ่ืนและภาคประชาชน ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร 
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             อบต. มีการกระจายอ านาจให้ผูน้  าชุมชนบริหารหมู่บ้านทุกหมู่บ้านดูแล
กนัเอง โดยจดัสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บา้นเท่าๆ กนัตามแผนท่ีเสนอมาโดยมอบให้ ส.อบต.     
ซ่ึงเป็นตวัแทนของแต่ละหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้นดูแลความเป็นอยู่และความจ าเป็น หาก
ประชาชนมีความจ าเป็นหรือเดือดร้อนสามารถแจ้งนายกได้โดยตรง หรือแจ้ง ส .อบต. หรือ 
กรรมการหมู่บา้น นายกและทีมงานจะรีบด าเนินการดูแลอย่างเร็วท่ีสุด อบต. มีการกระจายอ านาจ
การดูแลตลาดนดัชุมชนใหชุ้มชนดูแล โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย แต่ อบต. มีหนงัสือเวียนให้ทราบและถือ
ปฏิบัติในเร่ืองของการดูแลความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ ส่วนการเก็บขยะในพื้นท่ี อบต. 
ด าเนินการเอง แต่การก าจดัขยะ กระจายไปท่ีภาคเอกชนโดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอย่างเสรี 
เปิดเผยเป็นธรรม ในส่วนของการจดัซ้ือจดัจ้าง อบต. กระจายอ านาจไปยงัภาคเอกชนเช่นกัน         
ซ่ึงปฏิบติัตามระเบียบของกรมบญัชีกลางโดยเปิดเผย และเปิดให้แข่งขนัอยา่งเสรีโดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลกั อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการตั้งแต่การเปิดซองเสนอ
ราคา การตรวจรับและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ อบต. 
   3.7.2 มอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร 
             นายก อบต. กระจายอ านาจตามสายงานบงัคบับญัชา โดยท าค าสั่งมอบงาน
เป็นการมอบอ านาจการตดัสินใจใหก้บัรองนายก เลขานายก ปลดั ผูอ้  านวยการกอง และหวัหนา้งาน
ต่างๆ ใน การด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี 
   3.7.3 มุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 
             อบต. มุ่งเน้นความพึงพอใจในการรับบริการทั้งในและนอกสถานท่ีของ
ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นส าคญั เช่น อบต. มอบให้เจา้หน้าท่ีจดัเก็บภาษีไปบริการแต่
ละจุดของหมู่บ้านเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน หากประชาชนต้องการทราบหรือ
ตรวจสอบขอ้มูลก็สามารถด าเนินการได ้
   3.7.4 ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วน
ราชการ 
              มีการลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน มีระบบการท างานแทนกนัไดโ้ดยมีการประชุมรับทราบ
งาน มีคู่มืออธิบายขั้นตอนการท างาน และมีแผนผงัแสดงไวเ้ป็นปัจจุบนัอย่างชดัเจน ประชาชนได้
รับทราบ รวมถึงมีการติดตามผลการปฏิบติังานและปรับปรุงอยูเ่สมอ 
   3.7.5 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
              ปริมาณงานและภารกิจท่ีเพิ่มมากข้ึนแต่บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอกบังาน          
มีปัญหาในขั้นตอนการแบ่งงานและการกระจายอ านาจการตดัสินใจไปสู่บุคคลต่างๆ ท่ีเหมาะสมแต่
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ผูรั้บมอบอ านาจไม่กลา้ตดัสินใจ ในบางแห่งการตดัสินใจของผูท่ี้มาจากการเลือกตั้งตอ้งถูกผูท่ี้มา
จากการแต่งตั้งคุมอีกที 
  3.8 หลกันิติธรรม 
   3.8.1 การใชอ้ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการบริหารราชการดว้ย
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
             อบต. ใช้หลกันิติธรรมในการตรากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต าบล เพื่อบงัคบัใช้
ในต าบลอย่างทัว่ถึง โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของทุกคนด้วยความเสมอภาค เน้นการให้บริการ
ประชาชนดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญัและเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชนมีการแจง้ประชาชนให้ทราบกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการติดประกาศ 
ประชาสัมพนัธ์ผ่าน ส.อบต. ในเวลาพกัเท่ียง อบต. มีการใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ เอกสารแผ่นประชาสัมพนัธ์ แผ่นป้ายโฆษณา รถประสัมพนัธ์ เวบ็ไซต์ อบต. และมี
หนงัสือให้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายของหมู่บา้น แจง้ในท่ีประชุมประชาคม 
ในเวลาท่ีนายกพร้อมทีมงานออกแจกเบ้ียยงัชีพก็ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบโดยตรงดว้ย 
อบต. ด าเนินงานให้บริการประชาชนตามขอบเขตภายใตก้ฎหมายและระเบียบก าหนด แต่ระเบียบ
ขั้นตอนในบางเร่ืองขอให้ยืดหยุ่นตามเจตนาของทอ้งถ่ินบา้ง เช่น การจดังานวฒันธรรมประเพณี
ดั้งเดิม การจดังานวนัเด็ก การจดังานให้ผูสู้งอายุ หาก สตง. ยึดระเบียบตรงตามตวัอกัษร วฒันธรรม
ประเพณีเก่าๆ จะค่อยๆ หายไปไม่มีใครกลา้จดั เพราะจดัแลว้ตอ้งเตรียมตวัคืนเงิน” 
   3.8.2 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
             การตรากฎหมาย อาจท าให้เกิดความเหล่ือมล ้าในสังคม เพราะก่อนท่ีจะตรา
ขอ้บงัคบั จะตอ้งไดรั้บความคิดเห็นจากประชาชน ซ่ึงแต่ละคนมีความเห็นไม่ตรงกนั การตรวจของ 
สตง. ยึดตามตวัหนงัสือ เช่น การแจกของผูสู้งอายุ สตง. แจง้วา่ผิด การจดังานตามประเพณีติดขดัท่ี
การตรวจของ สตง. อีกหน่อยไม่มีใครกลา้จดั กลวัผิด ประเพณีเก่าๆ ก็จะหายไป ความจ าเป็นของ
ประชาชนกับ สตง. ไม่ตรงกัน ประชาชนผูม้าติดต่อไม่เข้าใจในกฎหมาย ท าให้เกิดปัญหาใน              
การปฏิบติังานอยูบ่า้ง และในกรณีท่ีประชาชนไม่รับทราบขอ้กฎหมาย มีความคิดว่าตั้งแต่มี อบต. 
แลว้ยุง่ มากเร่ือง ท าใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังาน แต่ก็สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปท า
ความเขา้ใจกบัประชาชน เช่น กรณีท่ี อบต. เรียกคืนท่ีดินสาธารณะมาใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ประชาชนท่ีเสียประโยชน์ก็ไม่พอใจ เพราะไม่เคยรับทราบขอ้มูลข่าวสารทางกฎหมายโดยตรงอยา่ง
ทัว่ถึง เน่ืองจาก อบต. มีขอ้จ ากดัในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร เช่น หอกระจายข่าวของ
หมู่บา้นมีเพียงบางหมู่จึงไม่ครอบคลุมพื้นท่ี ประชาชนตอ้งสอบถามขอ้มูลจากก านนั ผูใ้หญ่บา้น 
และ อบต. บางแห่งในการปฏิบัติบางเร่ืองอาจไม่ตอบสนองนโยบายของผู ้บริหารได้ครบ                  
ทุกประการ. 
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  3.9 หลกัความเสมอภาค 
   3.9.1 ประชาชนไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยก 
ชาย/หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
             อบต. ท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนในการให้บริการประชาชนด้วย       
ความเสมอภาคทัว่ถึง ทุกคนทุกกลุ่มมีสิทธิเขา้ถึงและรับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกนั เช่น           
การใช้บริการน ้ าประปา อบต. จดัเก็บในราคาทุนพอท่ีให้การด าเนินการบริการประชาชนอยู่ได้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน ไม่มีก าไรต้นทุนแต่ได้ความคุม้ค่าด้านความสะดวกในการอุปโภค
บริโภค และความประหยดัในราคาหน่วยละ 4 บาท ประชาชนจ่ายน้อยมีความสุข แมแ้ต่แรงงาน       
ต่างดา้วก็สามารถใชบ้ริการสาธารณสุข และบริการตามท่ีกฎหมายอนุญาตได ้เช่น ในระยะปี พ.ศ. 
2554 ชาวพม่าท่ีเขา้มาท างานในพื้นท่ีมีปัญหาเร่ืองการจราจรเป็นอย่างมาก เดินขา้มถนนโดยไม่รู้            
กฎจราจร รถชนตอ้งช่วยเหลือเร่งด่วน ตอ้งพยายามอธิบายกฎจราจรให้เขา้ใจ ปัจจุบนัปัญหาน้ีหมด
ไปแลว้ อบต. บริการโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ถ่ินก าเนิด ความเช่ือทางศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ 
เพศ วยั ระดบัการศึกษา ความพิการ ส าหรับผูป่้วยติดเตียง ทีมงาน อบต. ไปเยีย่มดูแลถึงบา้น 
   3.9.2 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
             พนักงานจ้างจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นในการท างาน จะท าตามค าสั่ง
ผูบ้งัคบับญัชา และการส่ือสารระหวา่งบุคลากรของ อบต. กบัแรงงานต่างดา้วในพื้นท่ี 
  3.10 หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ 
   2.10.1 การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็น
ขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บประโยชน์และเสีย
ประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงซ่ึงตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นท่ียุติไม่ไดใ้นประเด็นท่ี
ส าคญัโดยฉนัทามติไม่จ  าเป็นตอ้งหมายความวา่เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์
               อบต. ด าเนินงานโดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ท าความเขา้ใจ แสดงความคิดเห็นร่วมเสนอและร่วมแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ โดยด าเนินการประชุมประชาคม ประชาชนในแต่ละหมู่เสนอโครงการต่างๆ ซ่ึงมีจ านวนมาก
แต่ อบต. จ  ากดัดว้ยงบประมาณ ดงันั้นจึงมีการใชเ้สียงขา้งมากในแต่ละหมู่บา้นวา่ตอ้งการให้จดัท า
บริการสาธารณะเร่ืองใดก่อน ซ่ึง อบต. จะจดัท าตามมติขา้งมากของแต่ละหมู่บา้นหากเร่ืองใดมี
ผลกระทบต่อประชาชน อบต. ใช้การประชุมทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้ไดข้อ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ี
ไดรั้บประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง เพื่อหาขอ้ยุติซ่ึงเป็น
ประโยชน์ส่วนรวมไม่มีขอ้คดัคา้นท่ียุติไม่ได ้ทุกคนยอมรับได ้โดยนายก/รองนายก ปลดั/รองปลดั 
นิติกร เขา้ประชุมไกล่เกล่ีย ซ่ึงส่วนใหญ่ตกลงกนัได้ เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่และศรัทธาในผูน้ า      
แลว้ อบต. ถึงจะด าเนินการรายงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ หรือเพื่อด าเนินการต่อแลว้แต่กรณี 
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เช่น การลุกล ้าท่ีดินป่าชุมชน ท่ีดินสาธารณะหรือล าคลองสาธารณะ การอนุญาตฟาร์มเล้ียงสัตวปี์ก 
ฟาร์มเล้ียงสุกร ซ่ึงมีกล่ินส่งผลกระทบต่อสุขภาวะดา้นการหายใจของประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ี
โดยรอบ หรือกรณีการเวนคืนท่ีดินเพื่อสร้างทางด่วน หรือการจะขดุขยายคลอง ซ่ึงมีผลกระทบกบัท่ี
อยูอ่าศยัและความเป็นอยูข่องประชาชน ตอ้งท าประชาพิจารณ์เพื่อเป็นมติในการแกไ้ขปัญหา 
   3.10.2 ปัญหาอุปสรรค ประกอบดว้ย 
               บุคลากรไม่ค่อยออกความคิดเห็น แล้วแต่ว่าจะให้ท าอะไรก็ท าตาม            
ความขดัแยง้ระหว่าง ผูเ้สียประโยชน์กบั ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการปฏิบติังาน มีขอ้ขดัแยง้ของ
กลุ่มต่างๆ ทั้งบุคคลต่อบุคคลโดยเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ท่ีเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงานของ 
อบต. และในบางคร้ังท่ีมีผูไ้ม่ยอมรับความคิดเห็นส่วนรวม 
  3.11 การส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองภาคประชาชน   
               อบต. ส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองภาคประชาชน โดยส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร แสดงความคิดเห็น เสนอ
ความต้องการของชุมชนในการจัดท าแผนพัฒนาพื้นท่ีในต าบล โดยการประชุมประชาคม                   
การประชาพิจารณ์ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบติังานของ อบต.
ร่วมตรวจสอบ การด าเนินงานการใช้งบประมาณและการใช้สิทธิทางการเมืองภาคประชาชน          
ทุกรูปแบบตั้งแต่ระดบัหมู่บา้นจนถึงระดบัต าบล และส่งเสริมโดยปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย
ให้กับประชาชนตั้งแต่เยาวชน จนถึงประชาชนทัว่ไปด้วยการจดัอบรมโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญ            
ดา้นการเมือง ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของประชาชน สนบัสนุน              
การแสดงออกทางการเมือง การรวมกลุ่มถา้เป็นทางบวก เช่น รวมกลุ่มเพื่อรณรงค์ให้เลือกตั้งคนดี
เขา้มาเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินการใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ การรณรงค์ไม่ซ้ือ
สิทธิไม่ขายเสียง การร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน การเป็นตวัแทนชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง และสนบัสนุนภาคประชาชนในทอ้งท่ีร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของ 
อบต. เพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวมและส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มทางอาชีพเพื่อสร้าง       
ความเข้มแข็งในกลไกการตลาด ทั้ งการก าหนดราคา การต่อรองราคาสินค้าและการเสนอขอ
งบประมาณสนบัสนุน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. ชมรมผูสู้งอาย ุกลุ่มแปรรูปผา้ไทยพื้นบา้นไทยทรง
ด า ลาวโสร่ง กลุ่มอนุรักษ์วฒันธรรมไทยทรงด า กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้และกลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
กล้วยไม้ แต่ถ้าเป็นการรวมกลุ่มทางลบ นายกต้องเจรจาขอทราบเหตุผล หากเป็นประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชนยินดีสนบัสนุน ประชาชนเป็นเจา้ของชุมชนท่ีตนเองมีส่วนในการพฒันา 
ดงันั้นจึงมีสิทธิท่ีจะคุม้ครองชุมชนของตนให้พน้จากการมีผลในทางลบจากโยบายของภาครัฐหรือ
การด าเนินการของภาคเอกชน ประชาชนจึงมีสิทธิท่ีจะคุ้มครองและรักษาชุมชนของตน อบต .           
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเขม้แข็ง ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันา
การเมืองภาคประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินไปสู่ระดบัประเทศ 
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  3.12. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาล / อบต. 
      ข้อเสนอแนะของการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาล/อบต. 
ประกอบดว้ยรัฐควรเขา้มาปลูกฝังว่าประชาชนสามารถยืนไดด้ว้ยตวัเอง แลว้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินเข้าไปส่งเสริม เพราะประชาชนจะเช่ือรัฐบาลมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  
การท างานของทอ้งถ่ินจะส าเร็จไดป้ระชาชนตอ้งร่วมมือดว้ย ดงันั้นถา้ประชาชนไม่เขา้มา องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก็เข้าไปหาประชาชน งานจะเดินไปได้ด้วยดีได้ประโยชน์สาธารณะ              
การกระจายอ านาจยงัไม่เป็น การกระจายอ านาจท่ีแทจ้ริง ระเบียบบางอยา่งควรเอ้ือให้ อบต. ท างาน
ได ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติโดยตรงของประชาชน เช่น การจดังานวนัเด็ก การจดัประเพณีของ
ไทยทรงด า เบิกค่าอาหารไม่ได ้จดัร าวงยอ้นยุคในงานประเพณี จดังานเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณี
เก่าๆ ประจ าทอ้งถ่ิน สตง. ให้คืนเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบโดย สตง. ให้เหตุผลวา่ไม่จ  าเป็น ประเพณี
เก่าๆ จะหายไปในท่ีสุดเพราะไม่มีใครกลา้ท า อะไรก็เบิกไม่ได ้ดงันั้น ขอคู่มือระเบียบปฏิบติัท่ีตรง
กบั สตง. และ สตง. ในแต่ละปีควรมีความเห็นเป็นมาตรฐานเดียวกันขอให้ยืดหยุ่นหรือยกเวน้
ระเบียบบางขอ้บา้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กบัประชาชนมากกวา่เดิมดา้นกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั การท างานบางคร้ังตอ้งเล่ียงระเบียบเพื่อช่วยแกปั้ญหา ซ่ึงบางคร้ังแกไ้ขไม่ทนั ใช้
งบประมาณไม่ทนั งานช้าเพราะกฎระเบียบ คือไม่ไวว้างใจในตวัผูป้ฏิบติั เม่ือถ่ายโอนอ านาจให้
ทอ้งถ่ินแลว้ ก็ควรให้ความไวว้างใจให้บริหารจดัการกนัเอง ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีควบคุมทอ้งถ่ินจน
ปฏิบติัไม่ได ้ยกตวัอยา่งเร่ืองฉีดวคัซีนพิษสุนขับา้ สตง.บอกวา่ผิด ท าไม่ได ้เร่ืองน้ีเป็นอ านาจหนา้ท่ี
ของปศุสัตว์หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลกั ดี แต่บางหลกัติดขดัด้วยข้อกฎหมาย เช่น การจดัซ้ือ          
จดัจา้ง นอกจากจ ากดัดว้ยขอ้กฎหมายแลว้ยงัติดขดัเร่ืองราคากลาง แรงงาน เวลาและลกัษณะพื้นท่ี 
การท างานกับหน่วยงานอ่ืน จ ากัดท่ีระเบียบท าได้ยากมาก มีผลให้โครงการท าไม่ทันกับ             
ความตอ้งการของประชาชน เช่น การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณของ อบต. จะติดตั้งให้
ความสะดวกแก่ประชาชนเดินทางปลอดภยั ตอ้งไปขออนุญาตทางหลวง ซ่ึงขั้นตอนมากมาย หมด
เวลาการใชง้บประมาณท าไม่ทนั พื้นท่ีรกร้างจะสร้างแท็งก์ประปา ตอ้งขออนุญาตใชพ้ื้นท่ีในกรม
จะทุบสะพานเก่าสร้างสะพานใหม่ให้ จะท าคนัคลองเป็นถนนเดินทางสะดวกข้ึน ตอ้งขออนุญาต
กรมชลประทาน ซ่ึงใช้เวลามาก บางโครงการท าไม่ทัน การท างานกับประชาชนต้องมุ่งเน้น
จิตส านึก ใชก้ฎกติกาของสังคมใหเ้สมอภาคมีความยติุธรรม ใหก้ารยอมรับกนัอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่แค่
ตวัหนังสือ ผูน้ าต้องเข้มแข็ง คือ มีความรู้มาก รู้ชัด รู้จริงประชาชนจะเห็นเป็นแบบอย่าง ผูน้ า
ทอ้งถ่ินทุกระดบั ควรมีทศันคติท่ีดีต่อกนัในบางคร้ังการบริหารจดัการเพื่อสนองตอบความตอ้งการ
ของประชาชน ตอ้งประยุกต์บา้ง อาจถูกมองวา่จะไม่ถูกตอ้ง ขอให้พิจารณาท่ีเจตนาเพื่อประโยชน์
ของประชาชนหลกัการท่ีดี คือ การมีส่วนร่วมแต่ประชาชนไม่ให้ความส าคญัเน่ืองจากมีภาระใน 
การประกอบอาชีพ เวลาเชิญประชุมมกัไม่ค่อยมา ท าให้การท างานล่าชา้ ในกรณีท่ีจดัเวทีประชาคม
ถา้ชาวบา้นไม่เอาดว้ย นายกและสภาก็ตอ้งไม่เอาดว้ย ท าใหโ้ครงการในการแกปั้ญหาบางเร่ืองไม่ได้
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รับการแกไ้ข ดงันั้นคนด าเนินการประชาคมตอ้งมีคุณสมบติัเป็นกลาง รอบรู้น่าเช่ือถือและจริงใจใน
การแกปั้ญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนน้อยท่ีจริงจงัในการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ก็ท าให้
ผา่นๆ ไป รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณให้ทอ้งถ่ินเพิ่มเติมให้เพียงพอกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต
และส่ิงแวดลอ้มขอใหรั้ฐบาลเพิ่มการดูแลความเป็นอยูข่องประชาชน เนน้เร่ืองคุณภาพชีวิตของ เด็ก 
สตรี ผูสู้งอายุผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาสให้มากข้ึน และช่วยจดัสรรงบประมาณสนับสนุนให้มีระบบ
น ้ าประปาราคาถูกใช้อย่างทัว่ถึงครอบคลุมทุกหมู่บา้น ขอให้รัฐบาลส่งเสริมและสนบัสนุนราคา
สินค้าทางการเกษตรทั้งผลไม ้กุ้ง ปลา ให้สูงข้ึน เพื่อจูงใจประชาชนให้แข่งขนัทั้งคุณภาพและ
ปริมาณในการผลิตมากข้ึน การปฏิบติังานให้บริการประชาชนเจา้หน้าท่ีควรมองเห็นประชาชน
เสมือนญาติ ประชาชนมาติดต่องานท่ี อบต. แล้วกลับไปด้วยรอยยิ้ม และควรปลูกฝังค่านิยม     
ความรักชาติตั้งแต่เด็กจะไดมี้จิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม เม่ือเติบโตข้ึนควรปลูกฝังศีลธรรม
ใหมี้ความละอายต่อการท าความชัว่ ดงันั้นเม่ือทรัพยากรบุคคลเขม้แขง็การพฒันาทุกดา้นจะราบร่ืน  


