
บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “หลักธรรมาภิบาลในมิติของความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาค
ประชาชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบั
การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 2) ศึกษาระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน 
3) เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามประเภทและขนาด                          
4) เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล                        
5) ศึกษามิติความสัมพนัธ์ระหว่างธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี กับการเมืองภาคประชาชน 6) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล และ 7) หาแนวทางการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดราชบุรี ให้เกิด                      
ความเขม้แขง็ในการร่วมบริหารงานทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะการวจิยั รายละเอียดมีดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 
 การวิจยัน้ี เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาล
และเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 440 ตวัอยา่ง 
และ เพื่อรับความคิดเห็น องค์ความรู้และประสบการณ์ตรงจากการใช้หลักธรรมาภิบาลใน           
การด าเนินงาน การสนบัสนุนส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน ปัญหา
อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ราชบุรี จ  านวน 52 คน 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 
     ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พกัอาศยัอยู่
ในเขตเทศบาล ซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี             
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีอายุ 51-60 ปี มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 5 ปี มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท 
เป็นต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
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 2. การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัราชบุรี 
     กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี พบวา่ มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลมีการด าเนินงาน
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ ทั้ง 10 หลกัธรรมาภิบาลมีการด าเนินงานในระดบัมากเช่นกนั โดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด ดงัน้ี หลกัความเสมอภาค หลกัภาระรับผิดชอบ หลกัการ
ตอบสนอง หลกัมุ่งเน้นฉนัทามติ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความโปร่งใส หลกันิติธรรม หลกัการ
กระจายอ านาจ หลกัประสิทธิผล และหลกัประสิทธิภาพตามล าดบั  
 3. การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนที่มีภูมิล าเนาในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวดัราชบุรี 
     กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนของ
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี พบว่า มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองใน      
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และทั้ ง 3 ด้านมีการด าเนินงานในระดับปานกลางเช่นกัน โดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด ตามล าดบัดงัน้ี ดา้นการตรวจสอบ ดา้นรูปแบบทางการเมือง
ภาคประชาชน และดา้นการเลือกตั้ง  
 4. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวดัราชบุรี จ าแนกตามประเภทและขนาด 
     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี ประเภทและขนาดต่างกนั มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการด าเนินงานแตกต่างกนั ดงัน้ี 1) ประเภท พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ .05 ทั้งในภาพรวม และหลกัธรรมาภิบาลยอ่ยทั้ง 10 หลกั 2) ขนาด พบวา่ แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 จ านวน 2 หลกัธรรมาภิบาลย่อยคือ หลัก
ประสิทธิภาพและหลกันิติธรรม  
 5. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวดัราชบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
     กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ .05 ไดแ้ก่ อาย ุและวฒิุการศึกษา  
 6. มิติความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวดัราชบุรี กบัการเมืองภาคประชาชน 
     หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี              
มีความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชน ดงัน้ี 1) ดา้นการตรวจสอบ พบว่า หลกัการตอบสนอง           
หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05               
2) ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน พบว่า หลกัการตอบสนอง และหลกัการมีส่วนร่วมมี
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ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ดา้นการเลือกตั้ง พบว่า หลกันิติธรรม             
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในภาพรวมมิติความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมือง
ภาคประชาชนกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า หลัก                  
การตอบสนอง และหลักนิติธรรม มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ส าหรับ          
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายถึงหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จังหวัดราชบุรี ท่ีมีความสัมพันธ์กับการเมืองภาคประชาชน ในแต่ละด้าน ตามล าดับดังน้ี                   
1) ด้านการตรวจสอบ พบว่า หลักการตอบสนอง หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม                          
มีความสัมพนัธ์ 2) ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน พบว่า หลกัการตอบสนอง หลกัการมี
ส่วนร่วมและหลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ มีความสัมพนัธ์ และ 3) ดา้นการเลือกตั้ง พบวา่ หลกันิติธรรม มี
ความสัมพนัธ์ โดยภาพรวมการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ตามหลกั
ธรรมาภิบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย มีความคิดเห็นเหมือนกัน คือ หลักการ
ตอบสนอง และหลกันิติธรรม มีความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชน 
 7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวดัราชบุรี 
      จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบว่า ในการด าเนินงานตามหลกัธรรมมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี มีปัญหาและอุปสรรค ตามล าดบัดงัน้ี 1) บุคลากรมี
จ านวนนอ้ยไม่เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีไดรั้บการกระจายอ านาจในหลายเร่ืองจากหลายหน่วยงาน
และบุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ความเข้าใจในงาน 2) บุคลากรของทอ้งถ่ินทั้งผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของหลกัธรรมาภิบาลท่ีชดัเจน 3) ฝ่ายบริหารการเมือง
จะมุ่งตอบสนองกลุ่มหัวคะแนนของตนเองท าให้ให้ผลจากการบริหารไม่ตรงกับปัญหาและ           
ความตอ้งการของประชาชน 4) ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของพลเมือง
กบั อปท. และให้ความร่วมมือน้อย จะเข้ามามีส่วนร่วมต่อเม่ือตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น           
5) การตรวจสอบของ สตง. แต่ละคณะในแต่ละปีมีขอ้การตรวจสอบเชิงลึกต่างกนั มีผลท าให้ อปท.
เกิดความสับสนในการปฏิบติังาน และ 6) งบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อการพฒันา                
ในเขตพื้นท่ี  
 8. แนวทางการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมด าเนินงานตามหลัก           
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัราชบุรี 
      จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี มี
แนวทางการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล              
ใน 3 ดา้น ตามล าดบัดงัน้ี ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน โดย 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในการประชุม การประชาคม              
การประชามติ การประชาพิจารณ์ 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในสิทธิและเสรีภาพ
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ทางการเมืองการปกครอง 3) การรวมกลุ่มอภิปรายสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ 4) เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเข้มแข็งซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการพฒันา
การเมืองภาคประชาชนในระดบัทอ้งถ่ินไปสู่ระดบัประเทศ ดา้นการตรวจสอบ โดย 1) ประชาชน
สามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบติังานของ อปท. 2) สนบัสนุนภาคประชาชนโดย
การต่ืนตวัของชุมชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของ อปท. และ 3) เปิดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมตรวจสอบการใชง้บประมาณของ อปท. และดา้นการเลือกตั้ง โดย 1) สนบัสนุนการแสดงออก           
ทางการเมืองทางบวกท่ีเป็นการรวมกลุ่มเพื่อรณรงค์ให้เลือกตั้งคนดีเข้ามาเป็นผูบ้ริหารท้องถ่ิน            
2) การใช้สิทธิเลือกตั้ งทั้ งระดับท้องถ่ินและระดับชาติ 3) การรณรงค์ไม่ซ้ือสิทธิไม่ขายเสียง             
4) การร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ งในระดับท้องถ่ิน 5)รวมกลุ่มรณรงค์ให้รักษาสิทธิใน          
การตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และ 6) ช่วยสอดส่องกระบวนการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเพื่อ
ความบริสุทธ์ิยติุธรรม 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 
 หลักธรรมาภิบาลในมิติของความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี เป็นดงัน้ี 
 สมมติฐานข้อที่ 1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี มีการใช้หลกัธรรมาภิบาล
ในการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
 จากผลการศึกษาพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐาน ผูว้จิยัขออภิปรายผลดงัน้ี 
 เน่ืองจากหลกัธรรมาภิบาล เป็นหลกัการท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(2552, หนา้ 8-9) เสนอเพื่อใหส่้วนราชการต่างๆ น าไปปฏิบติั ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึง
พยายามด าเนินการตามหลกัการดงักล่าว สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ คุณากร กรสิงห์ (2550) ท่ี
ศึกษาวิจัย เปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดั
นครสวรรค์ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ค่อนข้างมาก 
นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัการศึกษาของ กุลวชัร หงษ์คู (2553) ท่ีศึกษาวิจยั ธรรมาภิบาลกบั       
การบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร พบวา่ บุคลากร
ภายในเทศบาลนครสมุทรสาคร มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และมีทัศนคติในทางบวกเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ระดับ                    
เห็นด้วยมาก ดงันั้น เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความตั้งใจท่ีจะด าเนินการให้องค์กรท่ีมี      
ธรรมาภิบาล และบุคลากรภายในมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมส่งผลให้
ประชาชนไดรั้บการบริการท่ีดี และมีส่วนร่วมด าเนินการมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั Santiso (2001, 
pp.154-180) ศึกษาเร่ือง ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองของประชาธิปไตยและการบริหาร
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จดัการบา้นเมืองท่ีดี : ระยะท่ีสอง พบวา่ ในปี 1990 มีการเร่ิมประชาสัมพนัธ์ถึงการเกิดภาวะฉุกเฉิน
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการน า ไปสู่ธรรมาภิบาลทั้งวตัถุประสงค์ของ
เง่ือนไขในการพฒันาร่วมกนั ซ่ึงอะไรท่ีจะท าให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีข้ึนนั้น                 
ในท านองเดียวกนั Woods (2000, pp.823-841)ไดศึ้กษาเร่ือง ความทา้ทายของการบริหารจดัการท่ีดี
ส าหรับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก พบวา่ IMF และธนาคารโลกไดรั้บรอง 
ธรรมาภิบาล คือกลุ่มของหลกัการท่ีแนะน าวตัถุประสงคใ์นประเทศสมาชิก ทั้งมีการจดัตั้งสถาบนั
องค์กรเสมือนมาตรฐานท่ีเห็นไดจ้ริง ขณะท่ีธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย (ADB,1995) Kofi Annan 
(Weiss, 2000) และ โกวิทย ์พวงงาม (2553, หนา้ 39) มีความเห็นพอ้งกนัว่า ธรรมาภิบาลเป็นแนว
ทางการบริหารงานของรัฐในทุกๆ ดา้นโดยชอบธรรมมุ่งความสนใจไปท่ีองคป์ระกอบท่ีท าให้เกิด
การจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเนน้การใชก้ระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคมทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอยา่งจริงจงั ต่อเน่ืองและก่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน 
หลักนิติธรรม สร้างเสริมประชาธิปไตยมีความโปร่งใส ขณะท่ีศรีพชัรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร 
(2551) ศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พบวา่ การใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มี 8 ประกอบด้วย ได้แก่ 1) หลักความรับผิดชอบ 2) หลักนิติธรรม                
และความเสมอภาค 3) หลกัความโปร่งใส 4) หลกัความคุม้ค่า 5) หลกัความมัน่คง 6) หลกัความมี
ส่วนร่วม 7) หลกัคุณธรรมและ 8) หลกัการใช้อ านาจหน้าท่ี และสอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบวา่ ทั้ง 10 หลกัธรรมาภิบาลดี ควรใช้หลกั
ธรรมาภิบาลโดยปราศจากอคติ ยดึเป้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน 
 เมื่อพจิารณาเป็นหัวข้อหลกัธรรมาภิบาลย่อยเรียงล าดับตามค่าเฉลีย่มากไปน้อย คือ 
 1. หลกัความเสมอภาค  พบวา่ มีการใชห้ลกัความเสมอภาคในการด าเนินงาน อยูใ่นระดบั
มาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยกผูพ้ิการ รองลงมา
คือ เทศบาล/อบต. ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติศาสนาและภาษา สอดคลอ้ง กบั
แนวคิดของส านกังาน ก.พ.ร. (2552, หน้า 9-10) ท่ีกล่าวไวว้่า ประชาชนควรไดรั้บการปฏิบติัและ
ไดรั้บบริการอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ นอกจากน้ี เทศบาล/อบต. มีความใกลชิ้ดกบัประชาชน
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า 
ในการด าเนินงานของ อปท. ให้บริการประชาชนดว้ยความเสมอภาคทัว่ถึง ทุกคนทุกกลุ่มมีสิทธิ
เข้าถึงและรับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน อปท. ให้ความส าคัญในการให้บริการโดย           
ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ถ่ินก าเนิด ความเช่ือทางศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ เพศ วยั ระดบัการศึกษา 
ความพิการแมแ้ต่แรงงานต่างดา้วก็สามารถใชบ้ริการสาธารณสุข 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต. ด าเนินการให้บริการโดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด 
สอดคล้องกบัมาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ได้รับรองถึงความเสมอภาคตาม
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กฎหมายของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกแหล่งก าเนิด เช้ือชาติ หรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพต่อ 
ความเช่ือของทุกนิกายอนัเป็นหลกัส าคญัในการปกครองประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบวา่ การเขา้ไม่ถึงบริการสาธารณะของบุคคล
กลุ่มต่างๆ ท่ีไม่สนใจหรือไม่มีความรู้ในกิจกรรม/โครงการของ อปท. และประชาชนผูรั้บบริการ             
มีบางรายถือความเป็นส่วนตวักบันกัการเมืองทอ้งถ่ินขอลดัคิว ดงันั้น บางคร้ังการเมืองทอ้งถ่ินท่ี 
การเลือกตั้งผูบ้ริหารท าให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการเลือกตั้ง ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บเลือกตั้งควร
ค านึงถึงเร่ืองดงักล่าวใหม้ากข้ึน 
 2. หลักภาระรับผิดชอบ พบว่า มีการใช้หลกัภาระรับผิดชอบในการด าเนินงาน อยูใ่น
ระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี สอดคลอ้ง
กบั Smith (1985,p.1) อธิบายถึงความรับผิดชอบของทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ โดยทอ้งถ่ินมีหน่วยงานท่ี
เป็นของตนเอง ท าหนา้ท่ีในการบริหารงานในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ในขณะท่ี ถวิลวดี บุรีกุล 
และคณะ (2547) ได้ศึกษาเร่ืองการวดัระดับการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีเพื่อใช้ในการศึกษา      
ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้ก าหนด 6 องค์ประกอบหลกัของการส านึกรับผิดชอบ ได้แก่  
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การมีเป้าหมายท่ีชัดเจน การมีระบบติดตามประเมินผล         
การจดัการกบัผูไ้ม่มีผลงาน การมีแผนส ารอง และการสร้างความเป็นเจา้ของร่วมกนั และสอดคลอ้ง
กับผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า อปท.มีภาระ
รับผิดชอบตามกฎหมายในการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกบทบัญญัติให้สอดคล้องเหมาะสม                  
กับสถานการณ์ของการท างานและผลท่ีเกิดข้ึนแม้กระทั่งผลกระทบท่ีตามมาฝ่ายบริหารและ
บุคลากรตอ้งมีความส านึกพร้อมรับผิดชอบตอ้งยอมรับและแกไ้ขทนัที รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. 
มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ดงัท่ีสถาบนัพระปกเกลา้ (2548, 
หนา้ 7-19, 7-20) ไดก้ าหนดตวัช้ีวดั การมีเป้าหมายท่ีชดัเจนโดยให้หน่วยงานมีการท าเป้าหมายยอ่ย
ท่ีต้องการบรรลุในการปฏิบติังาน มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานการจดัท าดชันีช้ีวดัผล               
การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และบุคลากรทราบถึงเป้าหมายท่ีตอ้งการบรรลุมีการท าขอ้ตกลงสองฝ่าย
ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานและพนกังาน และท าเป็นขอ้ตกลงท่ียอมรับกนัทั้งสองฝ่าย สอดคลอ้งกบั
ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า การด าเนินงานของ
อปท. ตามเป้าหมายท่ีสนองต่อความคาดหวงัของประชาชนและตระหนักถึงความรับผิดชอบ          
ต่อปัญหาสาธารณะ รวมถึงการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทนัท่ี ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต. มี   
การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบวา่ อปท. มีการรายงาน
ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน โครงการ กิจกรรม ให้ประชาชนรับทราบ ทั้งทางเวบ็ไซต ์เอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ และแจง้ในท่ีประชุมประชาคม ดงันั้นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี 
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ควรมีการก าหนดช่วงเวลาในการรายงานผลการด าเนินงานท่ีแน่นอน และประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
 3. หลักการตอบสนอง  พบวา่ มีการใชห้ลกัการตอบสนองในการด าเนินงาน อยูใ่นระดบั
มาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. จดัใหเ้จา้หนา้ท่ีบริการประชาชนดว้ยความคล่องตวัและ
รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
(มาตรา 37) หน่วยงานตอ้งก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชน
และขา้ราชการทราบเป็นการทัว่ไป สอดคลอ้งกบั วิภาส ทองสุทธ์ิ (2551, หน้า 22-27) อธิบายว่า
ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย อีกทั้ งย ังให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้าน
ความสามารถในการตอบสนอง และสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบวา่ ในการด าเนินงานของ อปท. นั้นมีการวางแผนในองคก์รให้บุคลากร
ทุกคนปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเต็มความสามารถ เต็มใจให้บริการประชาชนเต็มเวลามีประสิทธิภาพ 
การให้บริการดว้ยนโยบาย เทศบาล/อบต. ยิ้มโดยจดับุคลากรให้บริการช่วงเวลาพกักลางวนัแบบ 
One Stop Service ทั้งน้ีมีการจดัท าคู่มือเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน รองลงมาคือ เทศบาล/
อบต. สามารถสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจต่อผูรั้บบริการซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า อปท. ท างานเชิงรุก เขา้ถึงความทุกข์
ร้อนของประชาชนโดยตอ้งรีบขจดัให้หมดทุกข์หรือผ่อนคลายหรือแกไ้ขปัญหาให้ประชาชนดว้ย 
ความเรียบร้อยรวดเร็วตามเวลาท่ีก าหนดและบริการทุกกลุ่มคน ดงัท่ี ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (2556) ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไวว้า่ ยกระดบัองคก์ารสู่
ความเป็นเลิศ โดยการยกระดบัความโปร่งใสและสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธาในการบริหารราชการ
แผ่นดิน และสอดคลอ้งกบั ก.พ.ร. (2552, หน้า 8) ท่ีไดก้  าหนดความหมายและความส าคญัของ
หลักการตอบสนอง ในการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้การปฏิบัติงานภาครัฐได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กล่าวคือ การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด และสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจรวมถึงการตอบสนองความคาดหวงัความตอ้งการของ
ประชาชนผูรั้บบริการและเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 ข้อท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต. สามารถตอบสนองผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้ด้วย    
ความหลากหลายและมีความแตกต่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (UNDP, 1997) ไดน้ าเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบั
การพฒันามนุษยม์ารวมไวใ้นการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโครงสร้าง 
และความสัมพนัธ์ของสถาบันทางการเมืองด้านการตอบสนองโดยสถาบันและกระบวนการ
ด าเนินงานตอ้งพยายามดูแลเอาใจใส่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ขณะท่ี โกวิทย ์กงัสนนัท์ (2552) 
ศึกษาวจิยัเร่ือง ธรรมาภิบาลภาครัฐ : รากฐานและความทา้ทายต่อรัฐบาลไทย พบวา่ หลกัการส าคญั
ท่ีท้องถ่ินต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ากัดด้านต่างๆรัฐและรัฐบาลไทยจึงต้องอยู่ภายใต ้                  
ความคาดหวงัและแรงกดดนัจากธรรมาภิบาลซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ประเด็น 1) บทบาทของรัฐบาลใน
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กรอบธรรมาภิบาล 2) ความทา้ทายดา้นความชอบธรรม 3) ความสามารถเชิงนโยบายสาธารณะ               
4) การจดับริการสาธารณะในรูปแบบใหม่ 5) การกระจายอ านาจของรัฐบาลมากข้ึน 6) การเพิ่ม
ภาระหนา้ท่ีดา้นการประสานงานบริการ และ 7) ความทา้ทายดา้นการจดัการ และสอดคลอ้งกบัผล
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า การท างานตอบสนอง
ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชามากกว่าตอบสนองประชาชน ฝ่ายบริหารการเมืองจะมุ่งตอบสนองกลุ่ม
หวัคะแนนของตนเองโดยไม่ค  านึงถึงล าดบัความส าคญัของปัญหาท าใหใ้หผ้ลจากการบริหารไม่ตรง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีว่า ความพยายามของ
รัฐบาลท่ีจะส่งเสริมให้การบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีตน้ทุนท่ีต ่าลง มีการจดัซ้ือ
จดัจา้งท่ีคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีจ่ายไปกบัสามารถตอบสนองความตอ้งการแก่ประชาชนไดม้ากข้ึน 
 4. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ พบวา่ มีหลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ ในการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. ใช้วิธีการประชาคมเพื่อจดัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วนของ
โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณท่ีมีอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบั August (1988) Avery, Auvien, Streibal 
and Weiss (1981) และวนัชยั วฒันศพัท์ (2546, หนา้ 2) กล่าวถึงระเบียบทางสังคมจะมีข้ึนมาไดก้็
โดยอาศยักฎธรรมชาติ ส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานของระเบียบทางสังคมในการพูดคุยกนัซ่ึงกลุ่มผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียร่วมกันก าหนดโดยฉันทามติ การท าฉันทามติได้รับความนิยมมากในการน ามาใช้
เปล่ียนแปลงกระบวนการกลุ่มทางสังคม และสอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบวา่ อปท. จ ากดัดว้ยงบประมาณ จึงมีการใชเ้สียงขา้งมากใน
แต่ละหมู่บ้านเพื่อจัดล าดับความส าคัญ ซ่ึง อปท. จะจัดท าตามมติข้างมากของแต่ละหมู่บ้าน 
รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปีโดยให้ประชาชนร่วมแสดงฉนัทามติเพื่อ
หาขอ้สรุป สอดคลอ้งกบั จารุวรรณ แกว้มะโน (2555, หนา้15-16) เสนอ 5 ขั้นตอนการหาฉนัทามติ 
ไดแ้ก่ 1) น าประเด็นปัญหาท่ีไดรั้บการคดัเลือกทั้งหมดมาอภิปราย 2) อภิปรายถึงความแตกต่าง  
และความคลา้ยคลึงของปัญหาและแนวทางแกไ้ข 3) น าขอ้เสนอท่ีคลา้ยคลึงกนัมาผสมผสานกนั 
เพื่อก าหนดแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหา 4) การพิจารณาปัญหา 5) การหาฉันทามติ         
และสอดคล้องกบั ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า     
ในการด าเนินงานของ อปท. การปฏิบติังานในองค์กรเป็นลักษณะร่วมคิด ร่วมท า แต่หากเกิด      
ความขดัแยง้ นายกหรือปลดัใชว้ิธีการประชุมผูท่ี้เก่ียวขอ้งเจรจาหาขอ้ยุติท่ีทุกคนอยูร่่วมกนัได ้และ
ในกรณีของการปฏิบัติงานท่ีประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเก่ียวข้องจะต้องมีการประชุม
ประชาชน มีการประชาคมในแต่ละหมู่เสนอโครงการต่างๆ มีการจดัเสวนาในประเด็นปัญหา   
ความตอ้งการเพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบกับมี          
การตรวจสอบท้องถ่ินเก่ียวกับการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อด าเนินการด้านการแก้ไขปัญหา      



 
262 

การทุจริตคอรัปชั่น โดยมีการแต่งตั้ งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดซ้ือ จัดจ้างโดยผ่าน
ประชาคม หน่วยตรวจสอบของจงัหวดั/อ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบบญัชีรายงานทางการเงินและ
การทุจริตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต. จดัให้มีการประชุมเพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ต่างๆ
สอดคลอ้งกบั วนัชยั วฒันศพัท ์(2546, หนา้ 3) เสนอแนะให้มีกระบวนการเจรจาโต๊ะกลมเพื่อสร้าง
ฉันทามติโดยมีขั้นตอน นับตั้งแต่การเลือกคนกลาง เลือกหรือก าหนดสถานท่ีเจรจา ก าหนดเวลา 
เรียนรู้ในกระบวนการร่วมกนั สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จังหวัดราชบุรี  พบว่า  มีความขัดแย้งระหว่างผู ้เ สียประโยชน์กับผู ้ท่ีได้รับประโยชน์จาก                          
การปฏิบติังาน มีขอ้ขดัแยง้ของกลุ่มต่างๆ ทั้งบุคคลต่อบุคคล หรือกลุ่มท่ีเสียผลประโยชน์จาก               
การด าเนินงานของ อปท. ประชาชนบางส่วนยงัไม่ให้ความส าคญัในการแสดงความคิดเห็นและ
บางคร้ังมีผูไ้ม่ยอมรับความคิดเห็นส่วนรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มนสั สุวรรณ เอกมล สายจนัทร์ และ 
ไพสิฐ พาณิชย์กุล (2546) ผลการวิจยั เร่ือง การตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบ       
การบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน พบว่า ก่อนการประชุมทุกคร้ังจะตอ้งเปิดเผย   
หรือแจง้วาระการประชุมล่วงหนา้ผา่นส่ือต่างๆ หรือติดประกาศในท่ีชุมชนให้ประชาชนในหน่วย
การปกครองทอ้งถ่ินไดท้ราบโดยทัว่กนั รวมทั้งเม่ือเสร็จส้ินการประชุมแลว้ตอ้งจดัท าสรุปรายงาน
ผลการประชุมแต่ละคร้ังติดประกาศในท่ีชุมชนใหป้ระชาชนทราบภายในระยะเวลาอนัสมควร 
  5. หลักการมีส่วนร่วม พบวา่ มีการใชห้ลกัการมีส่วนร่วม ในการด าเนินงานอยูใ่นระดบั
มาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดและเสนอแนะ
ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (2556, หนา้ 22-23) การมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือการใหข้อ้มูลต่อสาธารณะชน และให้
สาธารณะชนได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการและการตัดสินใจต่างๆ ของรัฐบาล ซ่ึงจะส่ง     
ผลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ละวถีิชีวติของประชาชนทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้แสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ติดตามตรวจสอบด้วย 
สอดคลอ้งกบั นิธิ เอ่ียวศรีวงศ ์(2544, หน้า 37) อานนัท์ ปันยารชุน (2544, หน้า 16-17) บวรศกัด์ิ 
อุวรรณโณ (2544, หนา้ 24-25) และอรทยั ก๊กผล (2547, หนา้ 18-19) มีความเห็นพอ้งกนัวา่ การมี
ส่วนร่วมโดยวางอยูบ่นพื้นฐานของเหตุผล ขอ้มูล และจะไม่มีใครไดต้ามท่ีตอ้งการทั้งหมด การมี
ส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงท่ีตอ้งเป็นการจดัตั้งข้ึนเองโดยประชาชนทั้งในระดบับุคคลไปจนถึงองคก์ร ซ่ึงมี
ศกัยภาพในการเขา้ไปร่วมตดัสินใจหรือคานการตดัสินใจในเร่ืองท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ โดยมี
เทคนิคในการบริหารจดัการเพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้ การมีทักษะในการขจดัข้อขัดแยง้โดย             
สันติวิธีย่อมเป็นส่ิงจ าเป็น และยงัข้ึนอยู่กบัลกัษณะการเขา้ร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ตน้จนส้ินสุด 
ประชาชนเขา้ร่วมบนพื้นฐานของความเสมอภาคเสรีภาพโดยไม่เกิดจากการบงัคบัหรือขู่เข็ญจากผูท่ี้
เหนือกว่า โดยสอดคลอ้งกบั บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี (2550, หนา้ 20-21) กล่าวถึงการมี
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ส่วนร่วม (Participation)ในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีของ
กระทรวงมหาดไทย ว่า เป็นการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชนและเจา้หน้าท่ีรัฐในการบริหารงาน 
เพื่อใหเ้กิดความคิดริเร่ิมและพลงัการท างานท่ีสอดประสานกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายในการให้บริการ
ประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณฐภทัร ถิรารางคก์ูล (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน และการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการบริหารงานขององค์กรการบริหาร
ส่วนต าบลจงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและรับทราบขอ้มูลข่าวสารหลายช่องทาง ทั้งทางเวบ็ไซต ์ตูรั้บฟังความคิดเห็นเก่ียวกบั
โครงการต่างๆ รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ท า   
ความเขา้ใจในประเด็นปัญหา สอดคลอ้งกบั Hilliard and Kemp (1999) เห็นวา่ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท่ีมากข้ึนจะช่วยให้มีการตรวจสอบการท างานของผู ้บริหารและท าให้ผู ้บริหารมี                   
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน สมฤดี นิโครวฒันยิ่งยง (2545, หน้า 306-308) และพิภพ ธงไชย 
(2544, หน้า 240) มีความเห็นสอดคล้องกนัว่า การมีส่วนร่วมเป็นการป้องกันและตรวจสอบ                   
การฉอ้ราษฎร์ท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากความไม่ชอบมาพากลในการใชอ้ านาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตนและพวกพ้องหรือการคัดค้านกรณีท่ีมีการกระท าอันมิชอบหรือขัดต่อศีลธรรมซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อพื้นท่ีส่วนบุคคลและผลประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกนัมิให้การฉ้อราษฎร์บงัหลวง
ไดโ้ดยง่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี 
พบวา่ อปท. เชิญประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรับรู้เพื่อท าความเขา้ใจในประเด็นปัญหาสาธารณะ 
กรณี True Move ขอติดตั้งเครือข่ายสัญญาณ หรือกรณีประชาชนสูบน ้ าเขา้บ่อท าให้ถนนพงั ปัญหา
ฟาร์มหมู ซ่ึงตอ้งจดัประชาคมเพื่อแสดงผลกระทบ โดยประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม
แกไ้ขปัญหา 
 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน สอดคลอ้งกบักบัแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1977, pp.219-222) 
กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วม ว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผลซ่ึงระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั Arnstein (1969, pp.216-224) ซ่ึงไดเ้สนอตวัแบบขั้นบนัไดการมี
ส่วนร่วมของพลเมืองวา่แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตามล าดบั ไดแ้ก่ 1) ขั้นการควบคุม 2) ขั้นรักษา 3) ขั้น
การให้ขอ้มูล 4) ขั้นการรับฟังความคิดเห็น )5 ขั้นการปรึกษาหารือ 6) ขั้นการเป็นหุ้นส่วน 7) ขั้น
มอบหมายอ านาจ และ 8) ขั้นอ านาจพลเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มนูญ จนัทร์สมบูรณ์ (2550, หนา้ 97) 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล                   
การด าเนินงาน ทั้งน้ีไม่สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ราชบุรี พบว่า อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานได้
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ตลอดทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีผลกระทบกับประชาชนต้องให้ประชาชนได้ออก                
ความคิดเห็นรับรู้ขอ้มูลเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกนั อปท. ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบของ
คณะกรรมการ เป็นคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา ตรวจรับการจดัซ้ือจดัจา้ง 
 6. หลกัความโปร่งใส พบวา่ มีการใชห้ลกัความโปร่งใสในการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. ให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอนัไม่ตอ้งห้าม
ตามกฎหมายไดอ้ย่างเสรี สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ี 6 ของกระบวนการตดัสินใจโดยฉนัทามติของ 
วนัชยั วฒันศพัท์ (2546, หน้า 2-3) คือ Equal Opportunity ทุกกลุ่มตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ี
เ ก่ียวข้องและมีโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่าง มีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ และ
พระราชบญัญติัสภาพฒันาการเมือง พ.ศ. 2551 คือการให้ความช่วยเหลือประชาชนชุมชนและ
องคก์รภาคประชาสังคม ให้สามารถใชสิ้ทธิตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญทั้งในการรับทราบและ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารการมีส่วนร่วมใน การก าหนดนโยบายการวางแผนดา้นต่างๆ ทั้งในระดบัชาติ
และทอ้งถ่ิน รองลงมาคือเทศบาล/อบต. มีกระบวนการปฏิบติังานเปิดเผยตรงไปตรงมาสามารถ
ช้ีแจงได้เม่ือมีข้อสงสัย ดังท่ี อรพิน สพโชคชัย (2541) ได้สังเคราะห์ถึงองค์ประกอบของ             
ธรรมาภิบาลไวว้า่ กลไกท่ีมีความสุจริตและโปร่งใสซ่ึงรวมถึงการมีระบบกติกาและการด าเนินงาน
ท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอยา่งเสรี เป็นธรรมถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี พบว่า อปท. เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและรับรู้    
การท างานของ อปท. โดย อปท. เชิญประชาชนให้เขา้ร่วมประชุมสภา ร่วมการประชาคมเป็น
กรรมการเปิดซองเสนอราคา กรรมการตรวจการรับ ภาคประชาชนสามารถขอทราบขอ้มูลตาม 
พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง
ในการด าเนินงาน แลว้ยงัมีคู่แข่งทางการเมืองท่ีไม่ได้รับการเลือกตั้งคอยตรวจสอบอย่างใกล้ชิด     
เพื่อความโปร่งใสและใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดแก่ประชาชน 
 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต. ให้ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า การด าเนินงานของ อปท. ทุกขั้นตอนเปิดเผยตรงไปตรงมา และ
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ ทั้งก่อนด าเนินงาน ขณะด าเนินงานและงานเสร็จส้ินแลว้ อาจ
เพราะขั้นตอนต่างๆ มีรายละเอียดท่ีประชาชนอาจไม่ทราบ จึงส่งผลใหมี้ค่าเฉล่ียต ่าสุด 
 7. หลักนิติธรรม พบวา่ มีการใช้หลกันิติธรรมในการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. มีการด าเนินการโดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จนัจิรา เอ่ียมมยุรา (2552, หน้า 1) ท่ีว่า หน่วยงานของรัฐตอ้งยอมตนอยู่
ภายใตร้ะบบกฎหมายและยอมผกูพนัการกระท าใดๆ ของตนกบักฎเกณฑข์องกฎหมาย ซ่ึงส่วนหน่ึง
ไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพต่างๆ ของประชาชนเอาไว ้สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
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องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า ในการด าเนินงานของ อปท. โดยค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของทุกคนอย่างยุติธรรม เสมอภาค รองลงมาคือเทศบาล /อบต. มีการด าเนินการตาม
กฎระเบียบข้อบังคับกับประชาชนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบวา่ อปท. ใชใ้นการตราขอ้บงัคบักฎ ระเบียบ เพื่อบงัคบัใช้
ในพื้นท่ีอยา่งทัว่ถึง 
 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือเทศบาล/อบต. จดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้กฎหมายระเบียบ
และขอ้บงัคบั ดงันั้น ทางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัราชบุรี ควรเพิ่มกิจกรรมส่งเสริม
ใหค้วามรู้กฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบัมากยิง่ข้ึน 
 8. หลักการกระจายอ านาจ พบวา่ มีการใช้หลกัการกระจายอ านาจในการด าเนินงาน อยู่
ในระดบัมาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กบัประชาชน
ท่ีมารับบริการ สอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีมุ่งให้ประชาชนเป็นปัจจยัส าคญัเป็นหวัใจของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่น้ีเพราะ 
ประชาชนมีฐานะของการเป็นพลเมืองและการเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินกิจกรรมเป็นส่ิงส าคญั   
การให้บริการกับประชาชนจึงตอ้งเป็นไปเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมีความสุขเป็น
ส าคญั สอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า 
อปท. สนบัสนุนงบประมาณพร้อมใหค้วามรู้ และพยายามให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อจดัการปัญหา
ในชุมชนของตนเองก่อน หากประชาชนตอ้งการทราบหรือตรวจสอบขอ้มูลสามารถด าเนินการได ้ 
อปท. มุ่งเน้นความพึงพอใจของประชาชน รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. มีการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี พบวา่ ในการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ี และมีการลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีไม่
จ  าเป็น เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชน มีระบบการท างาน
แทนกนัไดโ้ดยมีการรับทราบงานและมีการติดตามตรวจสอบการสั่งการโดยมีการประชุมทุกเดือน
เพื่อติดตามผลการปฏิบติังานและปรับปรุงอยูเ่สมอ 
 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือเทศบาล/อบต. มีการกระจายอ านาจสู่ภาคเอกชนในการเป็น                
ผูใ้ห้บริการสาธารณะ สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ราชบุรี พบว่า ในส่วนของการจดัซ้ือจดัจา้ง อปท. กระจายอ านาจไปยงัภาคเอกชน ซ่ึงปฏิบติัตาม
ระเบียบของกรมบญัชีกลางโดยเปิดเผย และเปิดให้แข่งขนัอยา่งเสรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลกั ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากขอ้จ ากดัต่างๆ ทางดา้นระเบียบกฎหมาย นอกจากน้ี 
ยงัรวมถึงความพร้อมของเอกชนในการร่วมด าเนินงานใหบ้ริการสาธารณะในทอ้งถ่ิน 
 9. หลักประสิทธิผล พบวา่ มีการใชห้ลกัประสิทธิผลในการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. มีการด าเนินงานท่ีบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบั
ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า อปท. มีการพฒันา
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ศกัยภาพของบุคลากรทุกระดบั โดยใหท้ างานตามศกัยภาพ เนน้สมรรถนะในการท างานใชค้นให้ถูก
กบังาน ท างานให้เต็มท่ี งาน/โครงการส าเร็จตามเป้าหมาย มีระบบการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน 
รองลงมาคือเทศบาล/อบต. มีกระบวนการปฏิบติังานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐานและเทศบาล /
อบต. มีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบติังานและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ช้บริการ เพื่อการพฒันาปรับปรุง                 
อยา่งต่อเน่ืองก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริงต่อทอ้งถ่ินและประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 ข้อท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เทศบาล/อบต. มีผลการปฏิบติังานในระดับชั้นน าของจงัหวดั             
ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า       
การบริหารงานของ อปท. ยงัมีการท าขอ้ตกลงระหว่างผูบ้ริหารกบัหัวหน้าส่วนงานในการก ากบั
ดูแลการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จโดยมีเงินโบนัสเป็นรางวลัจูงใจ  ในส่วนน้ีผูต้อบ
แบบสอบถามอาจมีความเขา้ใจในค าวา่ “ระดบัชั้นน าของจงัหวดั” ต่างกนั จึงคิดเห็นต่างกนั 
 10. หลักประสิทธิภาพ พบว่า มีการใชห้ลกัประสิทธิภาพในการด าเนินงานอยู่ในระดบั
มาก ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เทศบาล/อบต. มีวิธีการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สอดคล้องกบัการประเมินสภาวะแวดล้อม (SWOT)           
ของจงัหวดัราชบุรี และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัราชบุรี (องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ราชบุรี, 2557, หนา้ 26-31) ท่ีมีจุดแขง็คือ มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการดูแล
รับผิดชอบในการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินมากถึง 112 
แห่งครอบคลุมทั้งจงัหวดั และมีความพร้อมในดา้นงบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรขนาด
ใหญ่ สามารถรองรับการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ สอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า การด าเนินงานของ อปท. ไดก้ าหนดเป้าหมาย 
และระยะเวลาแลว้เสร็จตามแผนงาน/โครงการ มีการก าหนดตวัช้ีวดัของโครงการ แต่ยงัตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนไดไ้ม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากงบประมาณมีนอ้ย แต่ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์จากการบริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มท่ี รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. มีวิธี          
การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการของเจา้หนา้ท่ีแต่ละงานอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบั ส านกังาน ก.พ.ร. (2552, หนา้ 8) ท่ีวา่ การออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยการใชเ้ทคนิค
และเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม ให้องคก์รสามารถใช้ทรัพยากรทั้งดา้นตน้ทุนแรงงาน 
และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มสอดคลอ้งกบัผล
การสัมภาษณ์ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัราชบุรี พบว่า อปท. ได้ด าเนิน                 
การส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความกระตือรือร้น ในการท างานโดยให้
โอกาสในการศึกษาอบรมเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องคก์รและการบริการประชาชน 
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 ข้อท่ีค่า เฉล่ียต ่ า สุดคือ เทศบาล /อบต . มีวิ ธีการบริหารจัดการท่ีส่งผลให้องค์กร
ประหยดัเวลา ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ราชบุรี พบวา่ มีการให้บริการแบบ One Stop Service โดยลดขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นและแสดงขั้นตอน
การปฏิบติังานให้ประชาชนรับทราบ งานทุกอย่างท าให้เสร็จทนัก าหนด บริการรวดเร็วดว้ยมิตร
ไมตรี ประชาชนสะดวกประหยดัเวลา ในเร่ืองดงักล่าวประชาชนอาจไม่เขา้ใจวา่ประหยดัเวลา 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี มีระดบั
การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง อยูใ่นระดบัมาก 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เพราะกลุ่มตวัอยา่งมีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองของภาคประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง สาเหตุท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เป็นดงัน้ี 
 1. ด้านการตรวจสอบ จากผลการศึกษาในภาพรวม ประชาชนมีการเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองของภาคประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือเทียบกับงานวิจยัของ มนัส สุวรรณ        
เอกมล สายจนัทร์และ ไพสิฐ พาณิชยก์ุล (2546) ท่ีศึกษาการตรวจสอบขององคก์รภาคประชาชนใน
ระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของทอ้งถ่ิน พบวา่ ประชาชนท่ีใชสิ้ทธิเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ในการตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินทั้งหลายยงัมีจ านวนค่อนขา้งนอ้ย จะเห็นได้
วา่เม่ือเวลาผ่านไป 10 กวา่ปี ประชาชนมีความต่ืนตวัมากข้ึน เน่ืองจากช่องทางการเขา้ถึงข่าวสาร
ต่างๆ สะดวกมากข้ึน สอดคลอ้งกบั Williamson (1996) อธิบายวา่ การใชอ้  านาจน้ีเช่ือมโยงถึงระบบ
ตรวจสอบความรับผิดชอบและการควบคุม ทั้งในการจดัตั้งระดบัสากลและทอ้งถ่ิน ในโครงสร้าง
บรรทดัฐานและการปฏิบติัท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการใช้อ านาจนั้นจะเนน้ระบบ
การควบคุมโดยตั้งใจหรือไม่ไดต้ั้งใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Grindle (2007, pp.145-163) ท่ี
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่น ท่ีวา่ ช่องทางการส่ือสารทางการเมือง ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ (Internet) มีอิทธิพลต่อการระดมในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง ส่ือสารมวลชน
หรือการลงโฆษณาและการจดัให้มีเวทีสาธารณะ ก็เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
แต่ท่ียงัไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจเน่ืองจากประชาชนบางส่วนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจวา่ตนเอง
มีสิทธิในการตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัท่ีว่า รัฐควรจะด าเนินการในส่ิงต่อไปน้ี 
รณรงคใ์ห้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิต่างๆ ของประชาชน โดยเฉพาะในสิทธิท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของทอ้งถ่ิน 
ไม่ว่าสิทธิในการจดัการทรัพยากร สิทธิในการจดัการศึกษาและวฒันธรรม สิทธิในการเสนอออก
ขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน สิทธิในการเสนอให้ถอดถอนผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง สิทธิในการรับรู้ข่าวสารและอ่ืนๆ 
เม่ือประชาชนรู้และตระหนกัถึงสิทธิของตนเองแลว้อาจน าไปสู่การจดัตั้งกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ  
 เม่ือพิจารณาจากขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต. 
โดยความต่ืนตวัของชุมชนหรือภาคประชาชน ดงัท่ี มนสั สุวรรณ และคณะ (2546, หนา้ 137-154) 
อธิบายไวว้า่ รูปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ หรือความต่ืนตวั
ของภาคประชาชน ซ่ึงอาจเป็นการด าเนินการโดยปัจเจกบุคคลกลุ่มต่างๆ ชุมชนทอ้งถ่ินโดยรวม 
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ส่ือมวลชน องคก์รพฒันาเอกชนและอ่ืนๆ ในขณะท่ี สมบูรณ์ ศิริประชยั (2542, หน้า 9-10) อธิบาย
ถึงการจดัการทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน โดยระบบการคลงัและงบประมาณจะตอ้งมี
ความโปร่งใสตรวจสอบไดมี้ระบบบญัชี ระบบการตรวจสอบและรายงานผลท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของสากล มีการขจดัปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นซ่ึงมีความเห็นสอดคล้องกบัธนาคารโลก
และธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Shimomura (2003, pp.19-25) ไดศึ้กษาบทบาทของ
การบริหารงานทอ้งถ่ินในเอเชีย พบว่า กรณีประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีแนวโน้ม    
ท่ีมีรายได้และงบประมาณเพิ่มมากข้ึน แต่มักมีปัญหาการใช้งบประมาณไปเพื่อประโยชน์           
ของผูบ้ริหารเองและมีการแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณในทางมิชอบ และสอดคลอ้งกบัผล
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า อปท. สนับสนุนภาค
ประชาชนโดยการต่ืนตวัของชุมชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของ อปท. การเป็นตวัแทน
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเขม้แขง็ รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการในนโยบายของรัฐมากข้ึน ท าให้ประชาชนเกิดการต่ืนตัวเพิ่มข้ึน               
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันามากข้ึนเพื่อลดความขดัแยง้ (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ราชบุรี, 2557, หน้า 26-31) รองลงมาคือ เข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต.           
โดยการใชก้ฎหมายหรือระเบียบ ดงัประเด็นท่ีสองท่ี มนสั สุวรรณ และคณะ (2546, หนา้ 137-154) 
กล่าวไวว้า่ ประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต. โดยความต่ืนตวัของชุมชนหรือ
ภาคประชาชนและสอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ราชบุรี พบว่า ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบติังานของ อปท. ร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานการใชง้บประมาณ 
 ข้อท่ีค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือ เข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล /อบต. โดย               
ความร่วมมือกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัท่ี มนสั สุวรรณ และคณะ (2546, หนา้ 137-154) อธิบายไวว้า่ 
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล/อบต. โดยความร่วมมือกบัองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้ งน้ีการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในสามประเด็นนั้ น เป็นรูปแบบการตรวจสอบ ดังน้ี                     
1) รูปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนท่ีก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการไวอ้ยา่งชดัเจน เป็น
กฎหมายหรือระเบียบท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 2) รูปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนท่ีเกิดข้ึนเอง            
โดยธรรมชาติหรือความต่ืนตวัของภาคประชาชน ซ่ึงอาจเป็นการด าเนินการโดยปัจเจกบุคคล           
กลุ่มต่างๆ ชุมชนทอ้งถ่ินโดยรวมส่ือมวลชน องคก์รพฒันาเอกชนและอ่ืนๆ และ 3) รูปแบบของการ
ตรวจสอบโดยประชาชนท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือในการท างานระหว่างองค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินกบัชุมชนหรือองคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ินนั้น ซ่ึงน าไปสู่การตรวจสอบในทางออ้มโดยปริยาย 
ในท านองเดียวกนัสุรศกัด์ิ โตประสี (2553) ศึกษาเก่ียวกบัธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลงัของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรโดยภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ                
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ธีรยุทธ บุญมี (2541) ไดอ้ธิบายแนวคิดธรรมรัฐว่า เป็นหุ้นส่วนกนัในการบริหารและปกครอง
ประเทศโดยรัฐ ประชาชนและเอกชน ซ่ึงขบวนการน้ีจะก่อให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส 
ความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนดีซ่ึงแนวคิดน้ีเกิดจากท่ีเห็นว่า ระบบราชการลา้หลงั 
ทุกส่วนตอ้งการการปฏิรูปตอ้งมีการปรับโครงสร้างราชการใหดี้ข้ึน ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน
และตอ้งการใหมี้การตรวจสอบโดยส่ือมวลชนและนกัวชิาการ  
 2. ด้านรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีการเขา้ร่วม
กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Norris 
(2000) ท่ีศึกษาผลกระทบของการส่ือสารทางการเมืองในยุคประชาธิปไตยหลงัยุคอุตสาหกรรม 
พบว่า การส่ือสารทางการเมืองเช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทศัน์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
(Internet) จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางการเมือง ความไวว้างใจทางการเมืองและการระดมทาง
การเมืองโดยมีผลท าให้คนรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองสูงข้ึนและส่งผลเอ้ือต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมทางการเมืองมากข้ึนดว้ย และสอดคลอ้งกบั ศรัณยุ หมั้นทรัพย ์(2550) ศึกษาเร่ืองการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมือง:ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง พบวา่ การเมืองภาคพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพมี
คุณภาพและมีความกระตือรือร้น ดังนั้ นการพฒันาคนและการสร้างพลเมืองต้องใช้เวลาอย่าง
ต่อเน่ือง และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาการพฒันาพลเมือง ดงัท่ี ณรงค ์บุญสวยขวญั 
(2550) ศึกษาการปฏิบัติการของกลุ่มองค์กรขบวนการประชาสังคมชนบทไทยกับนัยยะของ
การเมืองภาคพลเมือง พบว่า ปฏิบติัการของประชาสังคมในพื้นท่ีลุ่มน ้ าปากพนังเป็นการท าแทน
มากกว่าการท้าทายหรือเผชิญหน้า บทบาทการท าแทนจึงโดดเด่นแม้ว่าในบางกิจกรรมของ            
การปฏิบติัอาจจะกา้วล่วงไปในการทา้ทายหรือเผชิญหนา้ แต่ก็ยงัมีการปฏิบติันอ้ยส่วนการขดัขวาง
หรือต่อต้านมีบทบาทน้อยมาก ดังนั้นปฏิบัติการของกลุ่มองค์กรขบวนการในพื้นท่ีแห่งน้ีจึงมี
ลกัษณะปฏิสัมพนัธ์เชิงประสานมากกวา่บทบาทของการท าแทน ในขณะท่ีรัฐหรือราชการอ่อนแอท่ี
จะปฏิบติัภารกิจใหมี้ประสิทธิภาพ บทบาทการท าแทนจึงเป็นเหมือนกบัเป็นการสมยอมของรัฐ 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การเขา้ร่วมกิจกรรมของการประชาคมหมู่บา้นหรือของกลุ่มองคก์ร
ต่างๆ  เพื่ อแลกเปล่ียน เ รียนรู้  และก าหนดข้อตกลงร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงมหาดไทย (2544) ท่ีวา่การประชาคม เป็นรูปแบบปฏิบติัการเชิงประสานหรือปฏิสัมพนัธ์
ทางบวกท่ีเป็นไปตามการสั่งการของรัฐไทยให้มีรูปแบบประชาคมระดับต่างๆ โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานกบัภาคส่วนต่างๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น ประชาคม
หมู่บา้น ประชาคมต าบล ประชาคมอ าเภอ และประชาคมจงัหวดั สอดคลอ้งกบัประภาส ป่ินตบแต่ง 
(2551, หน้า 96-102) ได้ศึกษาขบวนการ “สมัชชาคนจน” พบว่ามีการจัดโครงสร้างเป็นแบบ
เครือข่ายสร้างกลไกตดัสินใจแบบเสมอหน้ากนั สอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบวา่ อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในการประชุม การประชาคม และสอดคลอ้งกบังานของ ณรงค ์   
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บุญสวยขวญั (2549, หน้า 238-240) พบว่า การประชุมเป็นรูปแบบท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก รองลงมาคือ เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการประชามติ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ
ของเทศบาล/อบต. ดงัท่ี Charney (1998) อธิบายวา่ การมี “กิจกรรมต่อเน่ือง” มีความส าคญั เพราะวา่
กิจกรรมคือ เคร่ืองมือหรือส่ือท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันและเป็นพื้นท่ี
สาธารณะท่ีสมาชิกสามารถเข้าถึงได้หรือกิจกรรมเป็นแหล่งปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัราชบุรี พบว่า           
การประชาพิจารณ์ ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบติังานของ อปท. 
ดงัท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 144 บญัญติัวา่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผูค้วบคุมและด าเนินการจัดหรือจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม 
 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เขา้รวมกลุ่มเคล่ือนไหว กดดันเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มและ
ส่วนรวม โดยการเขา้รวมกลุ่มเคล่ือนไหว ส่วนใหญ่เกิดจากการเสียผลประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ ดงัท่ี  
Starkey (1997, p.14) กล่าววา่ การเช่ือโยงเครือข่ายเป็นการรวมกลุ่มของปัจเจกบุคคลหรือองคก์รท่ีมี
ลกัษณะพื้นฐานท่ีส าคญั คือ “ความสมคัรใจ” หรือความเป็นอิสระในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร
หรือสารสนเทศและกิจกรรมร่วมกนั ขณะท่ี Gerlarch (1999, pp.89-90) อธิบายว่า การเช่ือมโยง
เครือข่ายจะตอ้งมาจากสมาชิกท่ีมีทศันคติ ค่านิยม หรือมีความรู้ความเขา้ใจร่วมกนั หรือมีอตัลกัษณ์
ร่วมกนั ในท านองเดียวกนั เสกสรร ประเสริฐกุล (2553) อธิบายไวว้า่ การเคล่ือนไหวทางการเมือง
ของภาคประชาชนยงัไม่อาจจะถ่วงดุลอ านาจรัฐและก าหนดขอบเขตอ านาจทุนได ้สอดคลอ้งกบัผล
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบวา่ การรวมกลุ่มทางลบ นายก
ตอ้งเจรจาขอทราบเหตุผลถา้เป็นเป็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนจะไดรั้บการสนบัสนุน ใน
พื้นท่ีจงัหวดัราชบุรี ก็มีบา้ง เช่น การเคล่ือนไหวของเกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรงไฟฟ้า การ
รวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะ กรณีการรวมกลุ่มเพื่อขอให้ปิดโรงงานท่ีปล่อยน ้ าเสียจนท า
ใหส่ิ้งแวดลอ้มเป็นพิษ 
 3. ด้านการเลือกตั้ง พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ของภาคประชาชนอยู่ในระดบัปานกลาง ดงัท่ี พรศกัด์ิ ผ่องแผว้ และธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์ (2539, 
หน้า 12) อธิบายว่า การเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชนตามครรลองของ
ระบอบประชาธิปไตย ท่ีให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง โดย                 
การพิจารณาเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้ งไปท าหน้าท่ีแทนตน เพื่อมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย
คุม้ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนซ่ึงเป็นกระบวนการทางนิติบญัญติั รวมทั้งการเขา้ไปท า
หนา้ท่ีรัฐบาลบริหารประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน โดยสอดคลอ้งกบั Conway 
(2000) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนอเมริกันในเชิงพหุมิติ เก่ียวกับปัจจยัด้าน
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ส่ือสารมวลชน (Mass Media) พบวา่ การกระจายเสียง การช่วยอุดหนุนในการลงโฆษณาและการจดั
ให้มีเวทีสาธารณะปราศรัยตอบโตก้นัระหว่างผูเ้ขา้แข่งขนัทางโทรทศัน์โดยเฉพาะในช่วงของการ
เลือกตั้งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางการเมืองในการเลือกผูแ้ทนของประชาชนมากกวา่ปกติ และ 
สอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า อปท. 
สนบัสนุนการแสดงออกทางการเมืองทางบวก ท่ีเป็นการรวมกลุ่มเพื่อรณรงคใ์ห้เลือกตั้งคนดีเขา้มา
เป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน การใชสิ้ทธิเลือกตั้งทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ การรณรงคไ์ม่ซ้ือสิทธิ ไม่
ขายเสียง การร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน รวมกลุ่มรณรงคใ์ห้รักษาสิทธิในการ
ตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง การเป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องกระบวนการเลือกตั้งทุกขั้นตอน 
เพื่อความบริสุทธ์ิยุติธรรม ในท านองเดียวกันสถาบันวิจัยและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ (2551) ศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาพฒันาการของหลกักฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทย
และต่างประเทศผลการศึกษา พบว่า การพฒันาของหลกักฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพของการเลือกตั้งเร่ิมตั้ งแต่กฎหมาย
เลือกตั้งฉบบัแรกคือ พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 ต่อมาจนถึงฉบบัปัจจุบนัซ่ึงมีการพฒันา 
มาตามล าดบั 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เน่ืองจากกฎหมายก าหนดให้ผูไ้ม่ไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตอ้งเสียบางอย่าง เช่น การลงสมคัรรับเลือกตั้ง ประชาชนจึงมีความต่ืนตวั 
ดงัท่ี วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (2542, หนา้ 95) อธิบายวา่ การเลือกตั้งเป็นไปอยา่งเสรีกล่าวคือตอ้งไม่ยอม
ให้มีการใช้อิทธิพลข่มขู่ บงัคบั ขู่เข็ญโดยผิดกฎหมายนอกจากน้ีแลว้การใชสิ้ทธิเลือกตั้งในรัฐเสรี
นิยมประชาธิปไตยจะตอ้งเป็นไปโดยลบัซ่ึงหมายความวา่การตดัสินใจของผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ตอ้งไม่สามารถถูกตรวจสอบไดโ้ดยบุคคลอ่ืน หลกัการใชสิ้ทธิเลือกตั้งท่ีตอ้งเป็นไปโดยลบัน้ียอ่มมี
ผลเป็นการสนับสนุนหลกัการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเสรีด้วย สอดคล้องกบั ชัยอนันต์ สมุทรวณิช
(2535, หน้า 11) กล่าวา่ ประชาชนท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นพวกท่ีมีอิสรเสรีภาพในการแสดงออกถึงพฤติกรรม
ของตนเองอย่างเต็มท่ี ส่วนประชาชนท่ีไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะตอ้งการแลกเปล่ียนกบั
ผลประโยชน์ท่ีเป็นทรัพย์บริการ ความสะดวกสบายหรือการได้รับการยอมรับความเป็นพวก
เดียวกัน จึงเป็นพวกท่ีไม่มีอิสรเสรีภาพในการลงคะแนนเสียง จึงมีการซ้ือขายเสียงกันข้ึนใน
ประชาชนกลุ่มดงักล่าวซ่ึงนบัวา่เป็นอุปสรรคท่ีส าคญัยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ณฐักร วทิิตานนท ์และธีรวฒัน์ ปาระมี (2555, หนา้ 36) เห็นวา่การเลือกตั้งถือเป็นสิทธิ
ทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชน ในขณะเดียวกนัก็เป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีส าคญัอยา่ง
ยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในฐานะเจา้ของ
อ านาจอธิปไตย ท่ีจะแสดงเจตจ านงเลือกสรรผูป้กครอง หรือแนวนโยบายสาธารณะ และสร้าง
ความชอบธรรมให้แก่ผูป้กครอง และสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน



 
272 

ท้องถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า อปท. มีข้อเสนอแนะให้ประชาชนตระหนักในหน้าท่ีความเป็น
พลเมือง ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งแล้วจบซ่ึงความเป็นจริงเป็นเพียงการเร่ิมตน้ รองลงมา คือ 
ตรวจบญัชีรายช่ือว่าตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนการเลือกตั้งทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะปิด
ประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งในพื้นท่ีซ่ึงสะดวกในการตรวจสอบ ดงัท่ี รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัพุทธศกัราช 2550 (หมวด 7) ให้อ านาจแก่ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วน
ร่วมทางการเมืองโดยตรงของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง โดยจ าแนกตามกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ก่อนการเลือกตั้ง ไดแ้ก่ 1) ตรวจบญัชีรายช่ือวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 2) ตรวจสอบพรรค
การเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 3) ร่วมรณรงคเ์ลือกตั้ง 4) ฟังการปราศรัยนโยบายของผูส้มคัรและ
พรรคการเมือง 5) สอดส่องดูแลพฤติกรรมท่ีมิชอบ 6) ศึกษาประวติัผูส้มคัร 7) ให้การศึกษาแก่
ประชาชน และ 8) การต่อรองนโยบายของพรรคการเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลิขิต ธีรเวคิน (2541, 
หนา้ 332) วชัรา ไชยสาร (2541, หนา้ 8-9) และกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ (2541, หนา้ 1) มี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจ
อธิปไตยได ้ไดแ้สดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง อนัเป็นกลไกท่ีแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของ
ประชาชน เป็นกระบวนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนของตนเพื่อไปท าหน้าท่ีแทนชุมชน ใน
รัฐสภาซ่ึงจะตอ้งมีการรณรงคห์าเสียงการชกัจูงผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงให้คลอ้ยตามกบันโยบายท่ี
เสนอหรือขอ้สัญญาท่ีเสนอเพื่อจะไดรั้บคะแนนเสียงและยงัสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มรณรงค์ให้รักษา
สิทธิในการตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงสะดวกในการตรวจสอบ 
 ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การแสดงพลงักลุ่มถอดถอนนกัการเมืองถา้พบวา่มีการกระท าโดย 
มิชอบ ดงัท่ี รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 286 ท่ีเปิดช่องให้ประชาชนใช้สิทธิเขา้ช่ือถอดถอน       
ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งสามในส่ีของจ านวนประชาชนท่ีมาลงคะแนนท่ีมาใช้สิทธิสามารถลงมติเพื่อถอด
ถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีประชาชนเห็นว่าไม่สมควรท่ีจะด ารงต าแหน่ง แม้
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการถอดถอนดงักล่าวจะประกาศใชม้ากวา่ 3 ปีแลว้ตั้งแต่ พ.ศ. 
2542 แต่ก็ยงัไม่เคยมีทอ้งถ่ินใดไดท้  าการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเลย             
จุดน้ีนักวิเคราะห์หลายคนตั้ งข้อสังเกตว่าหลักเกณฑ์ในการถอดถอนนั้นปฏิบัติได้ยากเพราะ
กฎหมายก าหนดใหป้ระชาชนตอ้งมาใชสิ้ทธิลงมติมากกวา่ก่ึงหรือมากกวา่ร้อยละหา้สิบของผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ง และสามในส่ีของร้อยละห้าสิบดงักล่าวจึงจะถอดถอนได ้หากไม่มีการแกไ้ขกฎหมายใน
ประเด็นน้ีแนวโนม้ท่ีจะใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองวา่ดว้ยการถอดถอนคงเกิดข้ึนได้
ยาก และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัพุทธศกัราช 2550 (หมวด 7) ให้อ านาจแก่
ประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในกิจกรรมการมีส่วนร่วมหลงัการเลือกตั้ง 
ได้แก่ 1) ติดตามผลการเลือกตั้ง 2) ติดตามผลการใช้สิทธิเลือกตั้ง 3) ติดตามการจดัตั้ งรัฐบาล          
4) ติดตามตรวจสอบการท างานของผูแ้ทนท่ีเราเลือก  และ 5) แสดงพลงักลุ่มถอดถอนนกัการเมือง 
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ถา้พบว่ามี การกระท าโดยมิชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า อปท. สนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองทางบวก แต่ถ้าเป็น             
การรวมกลุ่มทางลบ นายกตอ้งเจรจาขอทราบเหตุผลก่อนในทอ้งถ่ินการแสดงพลงักลุ่มถอดถอน
นกัการเมืองจะมีนอ้ยเน่ืองจากประชาชนเห็นวา่ทางราชการมีหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ 
 สมมติฐานข้อที่ 3 ประเภทและขนาดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี       
ท่ีต่างกนั มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานแตกต่างกนั จากผลการศึกษา พบวา่ 
 1. ประเภท ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างท่ีมีประเภทต่างกัน มีการใช้หลกัธรรมาภิบาลใน         
การด าเนินงานแตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจเน่ืองมาจากประเภทเทศบาลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล มีระเบียบขอ้บงัคบั และสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีต่างกนัจึงส่งผลต่อการด าเนินงาน
ใหมี้ความแตกต่างกนั 
 2. ขนาด  ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดต่างกัน มีการใช้หลักธรรมาภิบาลใน              
การด าเนินงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก กลุ่มตวัอยา่งอาจมองว่าหลกั              
ธรรมาภิบาลทั้ง 8 หลกั ได้แก่ หลกัประสิทธิผล หลกัการตอบสนอง หลกัภาระรับผิดชอบ หลกั
ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการกระจายอ านาจ หลกัความเสมอภาค และหลกัมุ่งเน้น
ฉันทามติ อปท. ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ก็ด าเนินการเหมือนๆ กัน ยกเวน้ หลัก
ประสิทธิภาพและหลกันิติธรรม ท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างไดรั้บ
ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์จากช่องทางต่างๆ ท่ี อปท. ใช้ส่ือสารกบัประชาชน เช่นก าหนดการเร่ิม      
และแลว้เสร็จของโครงการ การช าระภาษี เป็นตน้ 
 จะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
ราชบุรี ท่ีมีประเภทต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ อปท. 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน
ของ อปท. โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริพงษ์ ปานจนัทร์ (2554) 
ศึกษาวิจัยเร่ือง ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวดันครปฐม  พบว่า           
ทั้งประชาชนและพนักงานของเทศบาลต าบลมีความเห็นตรงกนัว่า การบริหารงานของเทศบาล
ต าบลในการใหบ้ริการสาธารณะ ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีประสิทธิผลมากในท านองเดียวกนั             
วระชาติ ทนังผล (2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง การประยุกต์ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร                    
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว : ศึกษากรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพงังา พบวา่ปัจจยั             
ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามหลักธรรมภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง การด าเนินงานตามหลัก                 
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามหลัก                 
ธรรมาภิบาลในองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพงังาอยูใ่นระดบัสูง   
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 สมมุติฐานข้อที ่4 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
การด าเนินงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 
 1. เพศ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัหลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัการตอบสนอง หลกัการมีส่วนร่วม 
หลักการกระจายอ านาจ หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ เป็นหน้าท่ีของ อปท.  
ยกเวน้ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักนิติธรรม ท่ีเป็นไปตามสมมติฐาน        
อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีโอกาสและให้เวลาเขา้ไปมีส่วนร่วมใน                
การด าเนินงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2. อายุ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาล
ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบลแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานทั้ง 
10 หลกัธรรมาภิบาล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ไดเ้ห็นการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีประชาชนท่ีมีอายุ 31-40 ปี ตวัอยา่ง 41-50 ปี 
และอาย ุ51 ปีข้ึนไป 
 3. วุฒิการศึกษา ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกนัซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานทั้ง 7 หลกัธรรมาภิบาล คือ หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัการตอบสนอง 
หลกัภาระรับผิดชอบ หลกัการกระจายอ านาจ หลกันิติธรรม และหลกัมุ่งเน้นฉันทามติ ทั้งน้ีอาจ 
เป็นเพราะว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาในระดบัท่ีสูงกว่า มีความพอใจการด าเนินการของ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากกว่า เน่ืองจากมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มากกวา่ รวมทั้งมีส่วนในการด าเนินการมากกวา่ดว้ย 
 จะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั โดยภาพรวม เพศ และ
วุฒิการศึกษา ของกลุ่มตวัอย่าง มีความคิดเห็นต่อการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ
อปท. แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ยกเวน้อายุของกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
ต่อการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของ อปท. ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุรศกัด์ิ โตประสี (2553) สิริพงษ ์ปานจนัทร์ (2554) วระชาติ ทนงัผล 
(2555) ณฐภทัร ถิรารางค์กูล (2556) ในภาพรวมการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ อปท.            
อยูใ่นระดบัมาก  
 สมมติฐานข้อที่ 5 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีต่างกนั มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาค
ประชาชนแตกต่างกนั 
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 1. เพศ ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนกบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
อาจเน่ืองจากการรับขอ้มูลข่าวสาร ส่ือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและสะดวกรวดเร็วท าให้ทุกคนเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 2. อายุ ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนั มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ            
ภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบลแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน อาจเป็น
เพราะกลุ่มตวัอย่างช่วงอายุ 31-50 ปี เน่ืองจากเป็นวยัท างานมีโอกาสเขา้ถึงข่าวสารมากกว่า
ประชาชนอาย ุ51 ปีข้ึนไป หากเป็นผูสู้งอาย ุจะเป็นคนเดิมๆ ซ่ึงไม่ทราบปัญหา 
 3. วุฒิการศึกษา ในผูท่ี้มาจะเป็นภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีการเขา้
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกนั          
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน จะเห็นไดว้า่ประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดบัท่ีสูงกวา่ มีความสนใจการเขา้
ร่วมกิจกรรมทางการเมือง เน่ืองจากมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครองจากข่าวสาร
ได้หลายช่องทางมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาน้อยกว่าซ่ึงอาจขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท
หนา้ท่ี ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเห็นดว้ยกบัผูน้ า 
  4. อาชีพ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนกบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความร่วมมือน้อย เพราะติดภาระในการประกอบอาชีพ และ
เพิกเฉยต่อสิทธิของตนเองท่ีเก่ียวข้องกับประโยชน์สาธารณะ และไม่รู้ถึงความส าคัญคิดว่า             
ไม่เก่ียวกบัตนเองจะเขา้มามีส่วนร่วมต่อเม่ือตนเองมีส่วนไดส่้วนเสียเท่านั้น ประชาชนท่ีมีส่วนร่วม
เป็นคนหนา้เดิมๆ ท่ีมาตามหนา้ท่ี ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้นและฐานเสียงของสมาชิก 
 จะเห็นได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและอาชีพ ต่างกันมีการเขา้ร่วม
กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั มนูญ จนัทร์สมบรูณ์ (2550) 
ศึกษาเร่ืองวฒันธรรมธรรมาภิบาลของผูน้ าทอ้งถ่ินและประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความมีวฒันธรรมธรรมาภิบาลของประชาชน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ยงัสอดคลอ้งกบั ณฐภทัร ถิรารางค์กูล 
(2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ าแนกตาม เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได ้
พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวม และดา้นการร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง แตกต่างกนั 
ยกเวน้ เพศท่ีโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความกระตือรือร้นหรือ
สนใจทางการเมือง เห็นว่าการเมืองเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือและไม่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม ปัญหา
อุปสรรค ไดแ้ก่ ประชาชนไม่มีเวลาในการเขา้ร่วมการบริหารงาน อบต. ประชาชนเห็นวา่ตวัเองไม่
ส าคญัและมองวา่การบริหารงาน อบต. ไม่ใช่หนา้ท่ีของตนเอง 
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 สมมติฐานข้อที่ 6 หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี มีความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชน 
 1. ด้านการตรวจสอบ พบวา่ หลกัการตอบสนอง (=-0.22) หลกัการมีส่วนร่วม (=0.24) 
และหลกันิติธรรม (= 0.18) สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชน
ดา้นการตรวจสอบกบัการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรีโดยรวม
ของกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 เหตุท่ีหลกัการตอบสนองในการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชน 
ด้านการตรวจสอบ เน่ืองจากการท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ใน
ส่วนท่ีให้ความส าคญักบัการสนองความตอ้งการของประชาชน กล่าวถึงการปฏิบติัราชการตอ้งมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนความสงบและปลอดภยัของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ (มาตรา 7) ซ่ึงส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บการบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทาง         
การบริหารราชการท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตลอดจนต้องด าเนินการรับฟัง          
ความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงท าความเขา้ใจให้กบัประชาชน ทั้งน้ีเพื่อให้มีการปรับปรุงวิธี
ปฏิบติัราชการให้เหมาะสมและเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผูรั้บบริการ (มาตรา 8) ดงัท่ี
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552, หนา้ 8) ก าหนดความส าคญัของหลกัธรรมาภิ
บาลใน การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี หลกัท่ี 3 หลกัการตอบสนอง โดย อปท. ให้บริการท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจและตอบสนอง                  
ความคาดหวงั ความตอ้งการของประชาชน ผูรั้บบริการทั้งผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลาย
และมีความแตกต่าง ท าให้ประชาชนรู้สึกถึงความส าคัญของตนเอง จึงเข้าไปมีส่วนร่วมใน                   
การตรวจสอบ ในทางกลบักนั หากไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน ประชาชนก็จะ
รู้สึกไม่ดีในการตรวจสอบ ขณะท่ี หควณ ชูเพ็ญ (2551, หน้า 8-9) ได้อธิบายถึงเหตุผลและ
ขอ้สนบัสนุนการกระจายอ านาจท่ีช่วยตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดดี้เพราะ
องคก์รทอ้งถ่ินยอ่มทราบความตอ้งการของประชาชนไดดี้กวา่รัฐบาลกลาง อีกทั้งยงัมีการตรวจสอบ
จากประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งใกลชิ้ดกวา่การตรวจสอบจากส่วนกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
คุณากร กรสิงห์ (2550) ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดันครสวรรค์ ในท านองเดียวกนั สุรศกัด์ิ โตประสี (2553) ศึกษา
เก่ียวกบัธรรมาภิบาลในการบริหารงานคลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบล มีขอ้เสนอแนะให้องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการท างานขององค์กรโดยภาคประชาชนอย่าง
ใกลชิ้ดอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึนและสอดคลอ้งกบั สถาบนัพระปกเกลา้ (2547, หนา้ 15-19) ศึกษา
ถึงการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอน
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การปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ การอ านวยความสะดวกเพื่อตอบสนอง               
ความตอ้งการของประชาชน  
 เหตุท่ีหลกัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชน 
ดา้นการตรวจสอบ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมาก การตรวจสอบก็จะกระท าได้มาก ในทางกลับกันการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี               
ส่วนร่วมในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาก การตรวจสอบก็จะกระท าไดน้อ้ย 
ดงัท่ี UNDP ไดนิ้ยามการด าเนินงานของภาคการเมือง การบริหาร และเศรษฐกิจท่ีจะจดัการกิจการ
ของประเทศในทุกระดบั ประกอบดว้ยกลไก กระบวนการ และสถาบนัต่างๆ ท่ีประชาชนและกลุ่ม
สามารถแสดงออกซ่ึงผลประโยชน์ ปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็นท่ี
แตกต่างกนับนหลกัการของการมีส่วนร่วม เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัล าดบัความส าคญัทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยู่บนความเห็นพ้องต้องกันทางสังคม และเสียงของคนยากจนและ
ผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บการพิจารณาในการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒันา (สุดจิต นิมิตกุล, 
2543, หนา้ 13-22) ขณะท่ี JICA กล่าวถึง Good Governance วา่เป็นรากฐานของการพฒันาอยา่งมี
ส่วนร่วม โดยก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน พึ่งตนเองไดแ้ละมีความยุติธรรมทางสังคม 
(อมรา พงศาพิชญ,์ 2543, หนา้ 68-81) สอดคลอ้งกบั Smith (2007, p.6) มีความเห็นต่อองคป์ระกอบ
ธรรมาภิบาลท่ีคลา้ยคลึงกบั Healy and Robinson, Romeo และ Santiso ซ่ึงเห็นวา่ควรให้ความส าคญั
กบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใสและการตรวจสอบไดใ้นการบริหารราชการ และ
ตรวจสอบผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยภาคประชาชน การยึดมัน่ต่อระบบกฎหมายตามหลกันิติ
ธรรม การบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ การขจัดการคอร์รัปชั่น ในท านองเดียวกัน 
ไพบูลย ์โพธ์ิสุวรรณ (2551, หนา้ 235-236) ไดศึ้กษาเร่ืองยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศไทย พบว่า กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์            
การพฒันาท้องถ่ินท่ีน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านกลไกการมีส่วนร่วม              
ท่ีเป็นอตัลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน สอดคล้องกับ โกวิทย ์พวงงาม(2553, หน้า 39) อธิบายถึง                 
การบริหารงานของภาครัฐในทุกๆ ด้านโดยชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคมไม่วา่จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานประชาธิปไตยท่ีเขม้แข็ง มีความชอบธรรมดา้น
กฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มนสั สุวรรณ เอกกมล สายจนัทร์ และไพสิฐ พาณิชยก์ุล (2546, หนา้ 
137-154) พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์กรปกครองทอ้งถ่ินเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัยิ่งเพราะจะท าให้การบริหารงานมีความโปร่งใส
ตรงกบัการแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินมากท่ีสุด  
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 หลกันิติธรรมในการด าเนินงาน เป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งในการตรวจสอบ เน่ืองจากการมีสิทธิ
ไดรั้บขอ้มูล ค าช้ีแจงและเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ทอ้งถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใด      
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญ             
อ่ืนใดเก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน ตามมาตรา 5 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ดังท่ี                
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีให้
ความส าคญักบัหลกันิติธรรม โดยก าหนดให้มีการส ารวจ ตรวจสอบ ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์ หรือสอดคล้องกบัความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจสังคม และความมัน่คงของประเทศโดยค านึงถึงความสะดวก รวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคญั โดยน าขอ้เสนอแนะของประชาชนมาพิจารณาดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
มนสั สุวรรณ เอกมล สายจนัทร์และ ไพสิฐ พาณิชยก์ุล (2546) พบวา่ ประชาชนท่ีใช้สิทธิเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการตรวจสอบการท างานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินทั้งหลายยงัมีจ านวนค่อนขา้งนอ้ย 
ขณะท่ี Kofi Annan (Weiss, 2000) กล่าววา่ ธรรมาภิบาลเป็นแนวทาง การบริหารงานของรัฐท่ีเป็น
การก่อใหเ้กิดการเคารพสิทธิมนุษยชน หลกันิติธรรม สร้างเสริมประชาธิปไตยมีความโปร่งใส และ
เพิ่มประสิทธิภาพ (Weiss, 2000) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Carlson and Schwarz (1995, p.29) กล่าวถึง 
พลเมืองซ่ึงมีความคาดหวงั และตอ้งการบริการท่ีถูกตอ้งตามหลกันิติธรรมบริการสาธารณะใน
กรอบธรรมาภิบาล จึงเน้นคุณภาพสินค้าและบริการมากข้ึนบริการสาธารณะเน้นคุณภาพอาจ
ครอบคลุมมิติต่างๆ ได้แก่ความสะดวกความมั่นคง ความไวใ้จได้ ความเอาใจใส่ส่วนบุคคล 
ความสามารถแก้ปัญหา ความยุติธรรม ความคุ้มค่า และนัยยะอิทธิพลของความเป็นพลเมือง 
สอดคลอ้งกบั โกวทิย ์พวงงาม และคณะ (2550) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาและเสริมสร้างกลไก 
การป้องกนัการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการทุจริต
ด้านงบประมาณการท าบญัชีการจดัซ้ือจดัจา้งและการเงินการคลงัส่วนใหญ่ กระบวนการทุจริต              
ใน อปท. เก่ียวกบัดา้นงบประมาณการท าบญัชีการจดัซ้ือจดัจา้งและการเงินการคลงัมีสาเหตุมาจาก            
การท่ี อปท. ละเลยไม่ปฏิบติัหรือไม่ท าตามระเบียบฯปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากการทุจริตด้าน
งบประมาณการท าบญัชีการจดัซ้ือจดัจา้งและการเงินการคลงัส่วนใหญ่พบวา่กระบวนการทุจริตใน 
อปท. เก่ียวกบัดา้นงบประมาณการท าบญัชีการจดัซ้ือจดัจา้งและการเงินการคลงัมีสาเหตุมาจากการ
ท่ี อปท. ละเลยไม่ปฏิบติัหรือไม่ท าตามระเบียบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั คุณากร กรสิงห์ (2550) ศึกษาวิจยั 
เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดั
นครสวรรค ์พบว่า อบต. ไม่ค่อยมีการตรวจสอบ มกัเป็นการตรวจสอบดา้นเดียว คือตรวจสอบจาก
เอกสารเป็นหลกั และประชาชนมีพฤติกรรมการเขา้ไปมีส่วนร่วมต ่า ทั้งน้ีสอดคล้องกบั จนัจิรา  
เอ่ียมมยรุา (2552, หนา้ 1) อธิบายความหมายซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดประชาธิปไตยและการปกป้อง
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยหน่วยงานของรัฐตอ้งยอมตนอยูภ่ายใตร้ะบบกฎหมายและ
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ยอมผูกพนัการกระท าใดๆ ของตนกบักฎเกณฑ์ของกฎหมาย ซ่ึงส่วนหน่ึงไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิ
เสรีภาพต่างๆ ของประชาชนเอาไว ้อีกส่วนหน่ึงไดบ้ญัญติัไวล่้วงหนา้เก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้จ ากดั
ต่างๆ เก่ียวกบัวธีิการซ่ึงฝ่ายปกครองจะกระท าไดใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
กฎหมายโดยไม่สามารถท าตามอ าเภอใจได ้
 2. ด้านรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน พบว่า หลกัการตอบสนอง (= -0.17) และ
หลักการมีส่วนร่วม (=0.29) สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาค
ประชาชนดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 เหตุท่ีหลกัการตอบสนองในการด าเนินงานมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชน 
ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชนอยู่ในระดบัมาก การตอบสนองมีผลต่อทศันคติในการตดัสินใจเลือก
ผูส้มคัรในคร้ังต่อไปอยา่งมีนยัส าคญั ผูบ้ริหารจึงพยายามอยา่งสูงสุดท่ีจะตอบสนองประชาชนทุก
กลุ่ม ทางด้านประชาชนท่ีได้รับการตอบสนองจะเขา้ใจถึงความส าคญัของตนเองและของกลุ่ม 
ฉะนั้นการพยายามบอกความตอ้งการและติดตามการด าเนินงานของ อปท. ในความตอ้งการของตน
นั้นไดรั้บการตอบสนองมากนอ้ยเพียงใด จึงมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชนดา้นรูปแบบ
ทางการเมืองภาคประชาชน ดงัท่ี ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2542) อธิบายการเมืองภาคประชาชน
เก่ียวกับขบวนการเคล่ือนไหวใหม่ในทางสังคม และการปรากฏตวัของการเคล่ือนไหวใหม่ใน                
ทางสังคม เป็นส่ิงท่ีมีปรากฏในระดบัโลกโดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา การเคล่ือนไหวไม่ไดมี้
สถานะท่ีเป็นแนวคิดแต่เป็นความเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากแรงกดดันในด้านต่างๆ และเป็น                         
การเคล่ือนไหวท่ีเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิต และสอดคล้องกับ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2553) ได้กล่าวถึงการเคล่ือนไหวอย่างมีจิตส านึกทางการเมืองของกลุ่ม
ประชาชนเพื่อลดฐานการครอบง าของรัฐ รวมทั้งเพื่อโอนอ านาจบางส่วนมาให้ประชาชนเพื่อใช้
ดูแลชีวิตของตนเองโดยตรง ในขณะท่ี สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย ์(2545) อธิบายถึงการเมืองท่ีภาค
ประชาชนส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในทุกระดบั ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ วา่ 
เป็นการเมืองท่ีประชาชนนอกสภาฯ มีบทบาทและเขา้ใจถึงอ านาจโดยตรงในการจดัสรรทรัพยากร
สาธารณะต่างๆ และการเขา้ถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยไม่ตอ้งผ่านการเมือง
ประชาธิปไตยแบบตวัแทนทั้งจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ซ่ึงหมายถึงตอ้งสร้างประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมและประชาธิปไตยทางตรงให้เกิดข้ึน เพื่อก ากบัและก าหนดทิศทางการเคล่ือนไหวของ
ประชาชน มากกว่าฝากความหวงัและพึ่ งพาระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเพียงอย่างเดียว 
(ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2554, หน้า 12) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อนุชาติ พวงส าลี และ
กฤตยา อาชวนิจกุล  (2542, หน้า 6) กล่าวถึง การเมืองภาคประชาชนไวว้่า เป็นการพฒันา
ประชาธิปไตยไปในอีกเส้นทางหน่ึงท่ีเคารพรับฟังเสียงของคนเล็กๆ ให้ความส าคญัต่อเร่ืองท่ีดูเล็ก 
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ซ่ึงแต่เดิมไร้พลงัอ านาจหรือไร้ผูส้นใจให้มีความเขม้แข็ง มีคนตระหนกัรู้มากข้ึน และสอดคลอ้งกบั 
ณรงค์ บุญสวยขวญั (2551) ศึกษาเร่ืองพฒันาการการเมืองภาคประชาชน : บทสังเคราะห์และ
ขอ้สังเกตปรากฏการณ์ในสังคมการเมืองไทย พบว่า การเมืองแบบตวัแทนเป็นปรากฏการณ์ทาง
การเมืองภาคประชาชนท่ีมีความเคร่งเครียดในช่วงกลาง พ.ศ. 2551 ทั้งน้ีเช่ือวา่การพฒันาการเมือง
ภาคประชาชนมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการพัฒนาให้เป็นกลไกควบคู่กบัการเมืองในระบบตวัแทน           
นัน่หมายถึงวา่การเมืองภาคประชาชนพฒันาสูงข้ึนมีความเขม้แข็งมากข้ึนก็เท่ากบัไปเติมศกัยภาพ
ของการเมืองในระบบให้มีคุณภาพมากข้ึน การเมืองภาคประชาชนหรือภาคพลเมืองตอ้งพฒันาใน
บริบทการเมืองแบบตวัแทนท่ีเราไม่อาจจะปฏิเสธไดแ้ต่การเมืองในระบบตวัแทนมีขอ้จ ากดัมีปัญหา
ทางความชอบธรรมมีขอ้จ ากดัในทางคุณภาพประสิทธิภาพหรือการตอบสนองประชาชน 
 เหตุท่ีหลกัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชน 
ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน เน่ืองจากการให้ความคิดเห็นโดยผ่านกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นประชาชน ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงอาจมีไดห้ลายรูปแบบ อาทิ การประชุม 
การประชาคม การประชาพิจารณ์ การประชามติ การปรึกษาหารือโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การร่วมคิดและร่วมตัดสินใจซ่ึงถือเป็นการเพิ่มส่วนร่วมของภาคพลเมืองข้ึนมาอีกระดับหน่ึง
โดยเฉพาะในชุมชนทอ้งถ่ิน ส าหรับการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นนั้นสามารถท าไดโ้ดย
การมีส่วนร่วมของการประชุมสภาทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาอีกดว้ย (มนูญ 
จนัทร์สมบูรณ์, 2550, หน้า97) ส าหรับหลักการตอบสนอง หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว ประชาชนก็จะร่วมด าเนินงานกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัโกวทิย ์พวงงาม (2553, หนา้ 1-22) ศึกษาการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตน้แบบได้พบจุดเด่นของโครงการและกิจกรรมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของภาพสะทอ้นการมีส่วนร่วม
และความโปร่งใสในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในท านองเดียวกนั Davis (2005) ไดท้  าการศึกษา
เหตุจูงใจและการจูงใจในบริบทของสังคม ความโน้มเอียงทางการเมืองและพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของชาวแอฟริกนัและชาวอเมริกนัดว้ยวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน พบว่า บริบท
ของสังคมมีอิทธิพลต่อการเกิดความโน้มเอียงทางการเมืองโดยการส่ือสารทางการเมืองใน
ครอบครัวมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดเร่ืองราวทางการเมืองให้กบับุคคลในช่วงวยัเด็กและจะ
ส่งผลต่อเน่ืองไปถึงวยัผูใ้หญ่ และสอดคลอ้งกบั ธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย (ADB, 1995) กล่าวถึง
องคป์ระกอบของธรรมาภิบาลท่ีสอดคลอ้งกบัธนาคารโลก (World Bank, 1992) และโครงการใน
การพฒันาของสหประชาชาติ (UNDP, 1997) โดยเฉพาะการให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตดัสินใจ และการร่วมประสานงานในขั้นการก าหนดนโยบายและการปฏิบติั             
การตรวจสอบ การปฏิบติังานของหน่วยงาน การยึด หลักกฎหมายในการปฏิบัติงาน รวมถึง                
การปฏิรูปกฎหมาย (สมบูรณ์ ศิริประชยั, 2542, หนา้ 9-10) 
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 3. ด้านการเลือกตั้ง พบว่า หลักนิติธรรม (=-0.21) สามารถพยากรณ์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนดา้นการเลือกตั้งกบัการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 เหตุท่ีหลักนิติธรรมในการด าเนินงาน มีความสัมพันธ์กับการเมืองภาคประชาชน 
เน่ืองจากการด าเนินการตามหลกันิติธรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์เชิงลบ 
กบัการเลือกตั้ง อาจเป็นเพราะการเลือกตั้งทอ้งถ่ินมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง ประชาชนรู้สึกเบ่ือต่อ 
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมหลกันิติธรรม เพื่อให้มัน่ใจวา่
การจดัล าดบัความส าคญัทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมยืนอยูบ่นความเห็นพอ้งตอ้งกนัทางสังคม 
การพัฒนาท้องถ่ินซ่ึงเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาชาติท่ีเป็นรูปธรรม ท านองเดียวกัน                    
การเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 
ท่ีให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง โดยการพิจารณาเลือกผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งไปท าหน้าท่ีแทนตน (พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้ และธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์, 2539, หนา้ 12) ขณะท่ี 
ผูน้  าองค์กรและยุทธ์ศาสตร์การจดัการจึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนดกรอบธรรมาภิบาล แต่
ส าหรับภาครัฐจุดเร่ิมตน้อยู่ท่ีฐานนิติธรรม หรือการปกครองโดยกฎหมายองค์กรสาธารณะต่างๆ 
เกิดข้ึนเพื่อบริหารกฎหมายธรรมาภิบาลและการจดัการต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายและ
กระบวนการกฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การสร้างกฎหมายการแปลความกฎหมายเป็นนโยบาย          
ท่ีตอบสนองต่อประชาชนหรือสาธารณะ ตลอดจนการตดัสินใจของผูเ้ป็นตวัแทนและผูบ้ริหาร               
ท่ีทรงอ านาจกฎหมาย และตดัสินใจในนามของประชาชนตวัแทนท่ีมาจากการเลือกตั้ง และผูบ้ริหาร
หน่วยงานภาครัฐจึงใชอ้  านาจชอบธรรมกระท าการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการสาธารณะในภาพรวม
ธรรมาภิบาลภาครัฐจึงอยูใ่นกรอบคิดสถาบนันิยม (Lynn, Jr., Heinrich, and Hill, 2001, pp.27-30) 
สอดคลอ้งกบั ถวิลวดี บุรีกุล (2556, หนา้ 2) อธิบายถึงการเมืองภาคพลเมืองให้มีประสิทธิผลตอ้งมี
การสนบัสนุน การติดตามและตรวจสอบ กระบวนการปฏิรูปการเมือง การเกิดองค์กรประชาชน   
การรณรงคเ์พื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยของประชาชน การสร้างส านึกของพลเมืองเพื่อเสริมสร้าง                     
วฒันธรรมประชาธิปไตย การให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ ง และ                    
การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ ทั้งน้ีตอ้งมีการสนบัสนุนท่ีเป็นรูปธรรม เช่น กฎหมายท่ีส่งเสริมและ
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือการเมืองภาคพลเมือง เพื่อให้ประชาชน
สามารถท ากิจกรรมการเมืองภาคพลเมืองไดอ้ยา่งเต็มท่ี อรพิน สพโชคชยั (2541) ไดส้ังเคราะห์ถึง
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของสาธารณชนเป็นกลไกกระบวนการท่ี
ประชาชน (ชายและหญิง) มีโอกาสและมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะ
เป็นโอกาสในการเขา้ร่วมในทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกลุ่มผูแ้ทนราษฎรท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง
จากประชาชนโดยชอบธรรม เปิดโอกาสใหส้าธารณชนมีส่วนร่วมอยา่งเสรี ขณะท่ี วนัชยั วฒันศพัท ์
(2546, หนา้ 2) อธิบายวา่ ประชาชนตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ กระบวนการร่วมตดัสินใจ
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ดงักล่าวเป็นกระบวนการท่ีมาพูดคุยกนัเพื่อหาทางออกท่ีดีท่ีสุดโดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน           
การตดัสินใจจะไม่ใช้เสียงขา้งมากโดยการลงมติยกมือหรือหย่อนบตัรในท านองเดียวกนั Dalton 
(2008) ศึกษาเก่ียวกบัสัญชาติ บรรทดัฐานและ การขยายตวัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
สหรัฐอเมริกา พบ วา่การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท่ีเสรีและเป็นธรรมท่ีเลือกรัฐบาล การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองสามารถและควรจะเป็น วงท่ีกวา้งข้ึน ดังนั้นบรรทดัฐานของ การมีส่วนร่วมทาง    
การเมืองท่ีควรจะ เป็นองค์ประกอบส าคญัของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดย
อธิบายทั้งดา้นของพลเมืองและผลกระทบต่อการเมือง การมีส่วนร่วมมากกวา่การไม่มีส่วนร่วมกบั
บรรทดัฐานจะเปล่ียนแปลงและขยายรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Cederman, Gleditsch and Hug (2009) ท าการวิจยัเก่ียวกบัวิธีการประชาธิปไตยอาจมี
ผลต่อความเส่ียงของสงครามกลางเมือง พบวา่ สงครามกลางเมืองชาติพนัธ์ุมีแนวโนม้ท่ีจะปะทุข้ึน
หลงัการเลือกตั้งท่ีมีการแข่งขนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัการเลือกตั้งคร้ังแรกและคร้ังท่ีสองต่อไปน้ี
ระยะเวลาของการไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง เม่ือจ าแนกถึงระดบัของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุและ      
ความขัดแย้งเหนือดินแดนหรือรัฐบาล  และสอดคล้องกับ Gilley.(2010) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
ประชาธิปไตย ถูกตอ้งตามกฎหมายและการเมืองทัว่โลก โดยเฉพาะในเอเชีย รวมถึงสิทธิตาม
กฎหมายในสหรัฐอเมริกา :  ผู ้ท่ี มี ส่วนได้และผู ้ท่ี มีส่วนเสียความชอบธรรม (2009) และ 
ประชาธิปไตยของจีนในอนาคต ( 2004) พบว่า ภาคประชาสังคมท่ีแข็งแกร่งช่วยให้ระบอบ
ประชาธิปไตยเขม้แข็ง โดยมัน่ใจการเลือกตั้งท่ีเป็นธรรมไดม้าตรฐานของการก ากบัดูแลท่ีดีจาก        
การปลูกฝังเง่ือนไขทางการเมืองภายใน ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยสามารถเจริญเติบโตได ้ประเทศท่ี
มีการเลือกตั้งท่ีเป็นธรรมมีความรับผิดชอบ จะสร้างมาตรฐานของการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
ข้อได้เปรียบท่ีส าคัญคือ ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม การศึกษาความจริงจะเป็น
ประชาธิปไตยท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ภาคประชาสังคมและ การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะร่วมกนั
เสริมการบริหารจดัการท่ีดี  
 โดยภาพรวมความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า หลกัการตอบสนอง (= -0.20) และหลกันิติธรรม                
(= 0.18) สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัราชบุรีโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างได้อย่างมีนัยส าคัญ                  
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนกบั
การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ไดร้้อยละ 13 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุเท่ากบั 0.36 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีความเห็นพอ้งกนัวา่ในภาพรวมมิติความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชน
กบัหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความสัมพนัธ์ จ านวน 2 
หลกัไดแ้ก่ หลกัการตอบสนอง และหลกันิติธรรม ดงัท่ี Jayasuriya (2005) มีขอ้โตแ้ยง้การเพิ่ม       
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ขีดความสามารถเชิงนโยบายในรูปของตวัแบบสหสัมพนัธ์ (Relational Model) ท่ีใชก้บัธรรมาภิบาล
ใหม่โดยมีส่วนประกอบหลกัๆ คือ 1) ลม้เลิกกรอบคิดการแบ่งส่วนสังคมออกเป็นสองขั้ว คือภาครัฐ
และภาคเอกชน และสร้างพื้นฐานความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแทนรัฐและตวัแทนตลาด ลกัษณะ
ยืดหยุ่นมีการพึ่งพาต่อกนัแบบซับซ้อนในรูปของภาคเอกชนในธรรมาภิบาลสาธารณะ  และมี
สถาบนัรูปแบบผสม 2) สร้างกลไกและขีดความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการใหอ้ านาจและใชอ้ านาจ
ในรูปธรรมาภิบาล 3) สร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและประชาสังคมใหม่โดยเนน้การมี
ส่วนร่วมของประชาสังคม ในแผนงานทางสังคมของรัฐบาล 4) การพฒันาความสามารถเชิง
ยทุธศาสตร์ของตวัแทนจากทุกฝ่าย 
 เหตุท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ตามหลกัการตอบสนอง มีความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาค
ประชาชน เน่ืองจาก 
 ในการด าเนินงานของ อปท. นั้นมีการวางแผนในองค์กรให้บุคลากรทุกคนปฏิบติังาน 
อยา่งเต็มท่ีเต็มความสามารถ เต็มใจให้บริการประชาชนเต็มเวลามีประสิทธิภาพ การให้บริการดว้ย
นโยบาย เทศบาล/อบต. ยิม้โดยจดับุคลากรให้บริการช่วงเวลาพกักลางวนัแบบ One Stop Service 
โดยมีการจดัท าคู่มือเพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชน บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีไดรั้บ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงรู้ปัญหาของประชาชนเป็นอยา่งดี อปท. เป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่กลชิ้ด
ประชาชนมากท่ีสุด ท างานเชิงรุก เขา้ถึงความทุกขร้์อนของประชาชนโดยตอ้งรีบขจดัให้หมดทุกข์
หรือผ่อนคลายหรือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วตามเวลาท่ีก าหนดและ
บริการทุกกลุ่มคนให้ประชาชนพึงพอใจมีความสุขในการดูแลและบริการสาธารณะของ อปท.  
ส่วนใหญ่ประชาชนตอ้งการโครงสร้างพื้นฐาน ถนนดี มีประปาสะอาดไวอุ้ปโภคบริโภค ไฟฟ้า
สวา่ง กลางคืนคนกลบัจากการท างานไดป้ลอดภยั การดูแลสุขภาพดี ส่ิงแวดลอ้มดี และส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการติดตามผลงานอยา่ง
สม ่าเสมอ อปท. ตอบสนองความตอ้งการไดค้รอบคลุมอย่างทนัท่วงทีโดยเฉพาะดา้นสาธารณภยั
และคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ทารกในครรภ ์รวมถึงศูนยเ์ด็กเล็ก เบ้ียยงัชีพของผูสู้งอายุ การดูแลคนพิการ 
ผูด้อ้ยโอกาสส าหรับผูป่้วยติดเตียง อปท. ดูแลให้ความช่วยเหลือถึงบา้น ในการด าเนินงาน บางแห่ง
ตอบสนองไม่ครอบคลุมทุกความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากจ ากดัท่ี
งบประมาณ อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การจดัท าแผนประชาคมหมู่บา้น
ให้ประชาชนไดเ้สนอปัญหา ความตอ้งการและโครงการในการพฒันาหมู่บา้นของตนเอง รวมถึง
การตรวจสอบและการประเมินผลงาน ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ส าหรับในส่วนท่ีให้ความส าคญักบัการสนองความตอ้งการของประชาชน 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552, หนา้ 8-9).ก าหนดให้เป็นแนวปฏิบติัตามหลกั
ธรรมาภิบาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สิริพงษ ์ปานจนัทร์ (2554) วระชาติ ทนงัผล (2555) 
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Norris (2000) Conway (2000) Woods (2000) Santiso (2001) Shimomura (2003) และ Grindle 
(2007) ในประเด็นสาธารณะท่ีทั้งองคก์รภาครัฐและประชาชนตอ้งร่วมกนัเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ให้ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งน้ีหมายรวมถึงมิติของความสัมพนัธ์ระหว่าง
การเมืองภาคประชาชนทั้งโดยการตรวจสอบการด าเนินงาน รูปแบบการแสดงออกทางการเมือง
และพฤติกรรมในการเลือกตั้ง กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย  
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองภาคประชาชนกบัการด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ตามหลกันิติธรรม จากกลุ่มตวัอยา่งและผลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี พบว่า ในการด าเนินงานของ อปท. ใช้หลกั           
นิติธรรมในการตราข้อบงัคบั กฎ ระเบียบ เพื่อบังคบัใช้ในพื้นท่ีอย่างทัว่ถึง โดยค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของทุกคนอยา่งยุติธรรม เสมอภาค ถา้ประชาชนร้องเรียนผา่นสมาชิก ผา่นศูนยด์ ารงธรรม 
อปท. จะด าเนินการใหท้นัทีและแจง้ผลใหท้ราบภายในเวลาท่ีก าหนด อปท. มีการประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนไดรั้บทราบเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งหลายช่องทาง อปท. ให้บริการ
ประชาชนตามขอบเขตภายใตก้ฎหมายและระเบียบ แต่ระเบียบขั้นตอนในบางเร่ืองขอให้ยืดหยุ่น
ตามเจตนาของทอ้งถ่ินบา้ง เพื่อแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชนไดท้นัเวลา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัราชบุรี มีการส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและความรู้
เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั อยา่งเสมอภาคและทัว่ถึง ท าให้ประชาชนเกิดความรู้ความเขา้ใจในสิทธิ
หน้าท่ีและปฏิบัติตามสิทธิของหน้าท่ีพลเมืองท่ีกฎหมายก าหนด ดังนั้ นหลักนิติธรรมจึงมี
ความสัมพนัธ์กบัการเมืองภาคประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี และมีการรวมกลุ่มทางการเมืองภาคประชาชนในการเลือกตั้ง ทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินจนถึงระดบัชาติ นอกจากน้ีพื้นท่ีจงัหวดัราชบุรีอยู่ในพื้นท่ีภาคกลาง เป็นพื้นท่ีใกล้แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งเทคโนโลยีและองค์กรการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั ประชาชนมีการส่งเสริมการศึกษาให้กบับุตร
หลานเป็นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้เป็นสังคมของผูมี้ความรู้ สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมหลกันิติธรรม 
เพื่อให้มัน่ใจวา่การจดัล าดบัความส าคญัทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยูบ่นความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัทางสังคม และเสียงของคนยากจนและผูด้้อยโอกาส ได้รับการพิจารณาในการตดัสินใจ
จดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒันา (สุดจิต นิมิตกุล, 2543, หน้า 13-22) ในท านองเดียวกนักบัผล
การศึกษาของ สถาบนัพระปกเกลา้ (2548, หน้า 6-4)  ภูมิชยั สุวรรณดี มานิตย ์จุมปา และ ชิตาพร 
พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล (2543) Gilley.(2010) Ndoma and Tumin (2011) พบวา่ ภาคประชาสังคมท่ี
แข็งแกร่งช่วยให้ระบอบประชาธิปไตยเขม้แข็ง โดยมัน่ใจการเลือกตั้งท่ีเป็นธรรมไดม้าตรฐานของ
การก ากบัดูแลท่ีดีจากการปลูกฝังเง่ือนไขทางการเมืองภายใน ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยสามารถ
เจริญเติบโตได้ ประเทศท่ีมีการเลือกตั้งท่ีเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ จะสร้างมาตรฐานของ                
การบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี ดงันั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้หลักการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดีอยา่งจริงจงัเพื่อน าพาสังคมประเทศชาติใหพ้ฒันาอยา่งย ัง่ยนืดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง หลกัธรรมาภิบาลในมิติความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีขอ้เสนอแนะ ประกอบดว้ย 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
      ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปไดด้งัน้ี  
  1.1 รัฐบาลควรใช้หลกัธรรมาภิบาลโดยปราศจากอคติ ยึดเป้าหมายคือประโยชน์สุข
ของประชาชน  
  1.2 รัฐบาลควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้องค์กรท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการฝึกอบรม/
เผยแพร่หลกัธรรมาภิบาลให้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองธรรมาภิบาลโดยทอ้งถ่ินส่งบุคลากรไปรับ    
การอบรมในหลกัสูตรให้ทุกคนได้เขา้อบรมแต่ละปีไม่ซ ้ าคนหรือส่งผูท้รงคุณวุฒิมาอบรมให้ท่ี
เทศบาลเพื่อประหยดังบประมาณ  
  1.3 รัฐบาลควรจดัให้มีองค์กรกลางเพื่อก ากบัดูแลการขบัเคล่ือนธรรมาภิบาลอย่าง
จริงจังจะเป็นแนวทางให้ อปท. ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวตัถุประสงค์ของ          
การท างานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอยา่งเตม็ท่ี 
   1.4 รัฐบาลควรด าเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและทอ้งถ่ินสามารถบริหารไดค้ล่องตวัมากข้ึน 
  1.5 การด าเนินงานโดยหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก รัฐบาลควรส่งเสริมให้เป็น
ตวัช้ีวดัของการตรวจสอบมาตรฐานการท างานและควรมีรางวลัของจงัหวดัให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีมีคะแนนดีจะไดเ้ป็นขวญัก าลงัใจในการท างาน 
   1.6 รัฐบาลควรเน้นการจดัการศึกษาในการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อตระหนกัใน
หน้าท่ีความเป็นพลเมืองของชาติ ซ่ึงประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งแล้วจบ แต่ความจริงเป็นเพียง     
การเร่ิมตน้ของการใชสิ้ทธิในหนา้ท่ีความเป็นพลเมือง 
  1.7 รัฐบาลควรเขา้มาปลูกฝังให้ประชาชนสามารถพึ่งตวัเองได ้แลว้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเขา้ไปเสริม เน่ืองจากประชาชนเช่ือถือรัฐบาลมากกวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  1.8 รัฐบาลควรปฏิรูปทอ้งถ่ินในสองประเด็นคือ ประเด็นแรก การควบรวมจะเป็น           
การตอบโจทยว์า่จะไดน้กัการเมืองท่ีมีคุณภาพ และประเด็นท่ีสอง อาจมีการปรับเปล่ียนทอ้งถ่ินท่ีให้
อ านาจนายกมากเกินไป 
  1.9 รัฐบาลควรก าหนดนโยบายท่ีสามารถท าได้จริงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าหรือ        
ความสวยหรู 
  1. 10 รัฐบาลควรก าหนดนโยบายในการส่งมอบภารกิจ (ตามกฎหมาย) มาพร้อมกบั
งบประมาณ 
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  1.11 การกระจายอ านาจควรเป็นการกระจายอ านาจท่ีแทจ้ริง เม่ือรัฐถ่ายโอนอ านาจ
แล้วควรให้ความไวว้างใจให้บริหารจดัการเอง ระเบียบบางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต
โดยตรงของประชาชนควรเอ้ือให ้อปท. ท างานได ้ 
  1.12 รัฐบาลควรก ากบัดูแลให้การตรวจสอบของ สตง. เป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกปี 
และยืดหยุน่หรือยกเวน้ระเบียบบางขอ้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
มากข้ึน  
  1.13 รัฐบาลควรก ากับดูแลให้ข้าราชการในองค์กรซ่ึงรับเงินเดือนจากภาษีของ
ประชาชนท างานโดยสุจริตไม่คอรัปชัน่  
  1.14 การแจ้งกฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ของกระทรวง กรม ควรมี        
ความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์  
  1.15 รัฐบาลควรก าหนดมาตรการในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีจ ากัดด้วย
ระเบียบ ขั้นตอนมากมาย ท างานยากมาก จนกระทัง่หมดเวลาการใชง้บประมาณมีผลให้โครงการท า
ไม่ทนักบัความตอ้งการของประชาชน 
  1.16 รัฐบาลควรลดอ านาจหน้าท่ีของนายกเทศมนมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลงโดยให้ปลดัมีอ านาจบริหารงานบุคลากรและร่วมบริหารงบประมาณ เพื่อเป็นการถ่วงดุล
ระหวา่งสายการเมืองกบัสายราชการ 
  1.17 รัฐบาลควรสนบัสนุนงบประมาณและอตัราบุคลากร ให้ทอ้งถ่ินให้มีความสมดุล
เพียงพอกบัการพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม เหมาะสมกบัภารกิจท่ีถ่ายโอนใหท้อ้งถ่ิน  
  1.18 รัฐบาลควรสนบัสนุนวทิยากรดา้นกฎหมายเก่ียวกบัคดีอาญา คดีท่ีดิน คดีแพ่งโดย
ใหค้วามรู้กบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน 
  1.19 รัฐบาลควรเพิ่มการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน เน้นเร่ืองคุณภาพชีวิตของ 
เด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสใหม้ากข้ึน  
  1.20 รัฐบาลควรส่งเสริมและสนบัสนุนราคาสินคา้ทางการเกษตรให้สูงข้ึนเพื่อจูงใจ
ประชาชนใหแ้ข่งขนัทางการผลิตมากข้ึน  
  1.21 รัฐบาลควรมีนโยบายปลูกฝังค่านิยมความรักชาติตั้ งแต่วยัเด็ก จะได้มีจิต
สาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม เม่ือเติบโตข้ึนควรเขม้งวดเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการเลือกตั้ง
โดยเฉพาะการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง รวมถึงควรปลูกฝังศีลธรรมใหมี้ความละอายต่อการกระท าความชัว่  
  1.22 รัฐบาลควรมีนโยบายส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในความเป็นคนไทย ร่วมคิด 
ร่วมท าร่วมแกปั้ญหา เพื่อน าพาประเทศไทยเดินไปขา้งหนา้ 
 2. ข้อเสนอแนะเพือ่การด าเนินงาน  
     ขอ้เสนอแนะเพื่อการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยสรุป มีดงัน้ี 
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  1. ด้านหลกัธรรมาภิบาล 
   1.1 หลกัประสิทธิผล 
    1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรติดตามผลงาน ประเมินผลงาน ลงพื้นท่ี    
หาขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของประชาชนในหมู่บา้น และต าบล 
    2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรประเมินผลงานใหปั้จจุบนัและสม ่าเสมอ 
    3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรแกปั้ญหาใหเ้กิดประสิทธิผล 
   1.2 หลกัประสิทธิภาพ 
    1) เจา้หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีให้บริการประชาชนในส่วน
ของงานต่างๆควรมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ 
    2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรยกเลิกการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของบุคลากรในการศึกษาดูงานต่างประเทศ เน่ืองจากกลบัมาแลว้ไม่มีผลงานในการพฒันา 
   1.3 หลกัการตอบสนอง 
    1) ควรมีเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เพียงพอกบัภารกิจการบริการ
ต่างๆ และควรใหบ้ริการดว้ยรอยยิม้ 
    2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรรับทราบปัญหาความตอ้งการของเกษตรกร
ท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้น และช่วยแกปั้ญหาครัวเรือน 
    3) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรดูแล และให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของประชาชน อยา่งทัว่ถึงครอบคลุมพื้นท่ี 
    4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรแกปั้ญหาใหถู้กประเด็น ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
    5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเพิ่มการเอาใจใสต่อระบบสาธารณะให้
ความส าคญัและพฒันา ถนน ล าคลอง มากข้ึน  
    6) ผูน้  าท้องถ่ินทุกระดับ ควรมีทศันคติท่ีดีต่อกัน ซ่ึงในบางคร้ังการบริหาร
จดัการเพื่อสนองตอบความตอ้งการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตอ้งประยุกตบ์า้ง อาจถูกมองวา่
ไม่ถูกตอ้งขอใหพ้ิจารณาท่ีเจตนา 
   1.4 หลกัภาระรับผดิชอบ 
    1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรให้ความส าคญัต่อความทุกขข์องประชาชน
มากข้ึน 
    2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้งาน
บรรลุผล 
    3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ควรแกปั้ญหาบนโต๊ะ ควรลงพื้นท่ีไปดูสภาพ
พื้นท่ีจริง รับทราบขอ้มูลแทจ้ริงของประชาชนในหมู่บา้นใหค้รอบคลุม จะท าใหแ้กปั้ญหาไดต้รงจุด 
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   1.5 หลกัความโปร่งใส 
    1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรยกเลิกการศึกษาดูงานต่างประเทศ ควรเก็บ
เงินงบประมาณไวช่้วยเหลือประชาชนในเวลาเดือดร้อน หรือเกิดภยัพิบติั 
    2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรก ากบัดูแลให้ขา้ราชการในองค์กรซ่ึงรับ
เงินเดือนจากภาษีของประชาชนท างานโดยสุจริตไม่คอรัปชัน่ 
   1.6 หลกัการมีส่วนร่วม 
    1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรท าความเขา้ใจและเขา้หาประชาชนเพื่อให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีมากข้ึน งาน/โครงการของทอ้งถ่ินจะ
ส าเร็จไดป้ระโยชน์สาธารณะ 
    2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความกล้าแสดง
ความคิดต่อสาธารณะบริการทุกอยา่ง 
     3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาดา้นต่างๆ มากข้ึน 
     4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับบทบาท
หนา้ท่ีการมีวนิยัในความเป็นพลเมืองแก่ประชาชน 
    5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใน
ชนบทมีความกระตือรือร้นในการใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีพลเมืองในการเขา้ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อเสนอปัญหาหรือแสดงความคิดเห็น 
    6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรให้ประชาชนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละโอกาสมากข้ึน 
    7) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเน้นการจดักิจกรรมให้ภาคประชาชนมี 
ส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน 
    8) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกฝ่ายส านึกใน
ความเป็นคนไทย ร่วมคิดร่วมท า ร่วมแกปั้ญหา เพื่อน าพาประเทศไทยเดินไปขา้งหนา้ 
   1.7 หลกัการกระจายอ านาจ 
    1) นายกขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรกระจายอ านาจการบริหารและ
การตดัสินใจภายในองคก์รอยา่งแทจ้ริง 
    2) นายกขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรกระจายอ านาจภาคเอกชนอย่าง
เป็นธรรมไม่เห็นแก่พวกพอ้ง 
    3) ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรกระจายอ านาจการตดัสินใจใน
การพฒันาทอ้งถ่ินใหภ้าคประชาชนมากข้ึน 
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   1.8 หลกันิติธรรม 
    1) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดัวิทยากรดา้นกฎหมายเก่ียวกบัคดีอาญา 
คดีท่ีดิน คดีแพง่โดยใหค้วามรู้กบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน 
    2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรให้ความช่วยเหลือเม่ือประชาชนเดือดร้อน
ไม่ควรอา้งวา่ไม่มีเงินงบประมาณหรือท าไม่ไดเ้พราะผดิระเบียบ 
   1.9 หลกัความเสมอภาค 
    1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรแกไ้ขความขดัแยง้ในชุมชนกรณีมีการลุกล ้า
ท่ีสาธารณะควรด าเนินการตามความถูกตอ้งเป็นธรรม ไม่ควรเห็นแก่วงศญ์าติของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
    3) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีความยุติธรรม ปฏิบติักบัประชาชนดว้ย
ความเสมอภาคดา้นภาษี ไม่ใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
    4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรให้ความรู้กบัประชาชนเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาคและการแสดงออก 
    5) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท างานกบัประชาชนตอ้งมุ่งเน้นจิตส านึก ใช ้        
กฎกติกาของสังคมใหเ้สมอภาคมีความยติุธรรม ใหก้ารยอมรับกนัอยา่งแทจ้ริงไม่ใช่แค่ตวัหนงัสือ 
   1.10 หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ 
    1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรใชม้ติท่ีเป็นคุณธรรมและความดี 
    2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรปฏิบติัตามเสียงประชาคมส่วนใหญ่ 
    3) ผูน้  าทอ้งถ่ินตอ้งมีความเขม้แขง็ มีความรู้จริง ประชาชนจะเห็นเป็นแบบอยา่ง 
  2. ด้านการเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน 
   2.1 การตรวจสอบ 
    1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเปิดช่องทางใหป้ระชาชนไดต้รวจสอบอยา่ง
แทจ้ริง 
    2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส ารวจและสอบถามความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บา้น 
    3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรจัดท ารายงานผลการท างานแจ้งให้
ประชาชนรับทราบ 
   2.1 รูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน 
    1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความกล้าท่ีจะ
แสดงออกทางการเมือง 
    2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจดักิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนให้
เป็นแผนงานประจ าปี 
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    3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัความส าคญั
ทางการเมืองกบัชีวติความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
   2.3 การเลอืกตั้ง 
    1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
โดยระบุโทษและเนน้ย  ้าถึงผลเสียของการซ้ือสิทธิขายเสียง 
    2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรจดัการเลือกตั้งท่ีโปร่งใสโดยท่ีนกัการเมือง
ระดบัทอ้งถ่ินไม่ตกอยูใ่นอ านาจของนกัการเมืองระดบัชาติ 
 3. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
     ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 
  3.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลขององคก์รภาครัฐท่ีส่งผลต่อ
ภาคประชาชนในเขตพื้นท่ีอ่ืน โดยใชพ้ื้นท่ีทดลองและพื้นท่ีเปรียบเทียบ 
  3.2 ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัสาธารณะบริการตาม
หลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  3.3 ควรมีการศึกษาวิจยัขอบข่ายของกฎหมายปกครองท่ีส่งผลต่อการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีชดัเจน 


