บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง “หลัก ธรรมาภิ บ าลในมิ ติข องความสั ม พันธ์ ระหว่า งการเมื องภาค
ประชาชนกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับ
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 2) ศึกษาระดับการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน
3) เปรี ย บเที ย บระดับ การด าเนิ น งานตามหลัก ธรรมาภิ บ าล จ าแนกตามประเภทและขนาด
4) เปรี ย บเที ย บระดับ การด าเนิ น งานตามหลัก ธรรมาภิ บ าล จ าแนกตามสถานภาพส่ ว นบุ ค คล
5) ศึกษามิติความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จัง หวัดราชบุรี กับ การเมื องภาคประชาชน 6) ศึ ก ษาปั ญหาและอุ ปสรรคในการดาเนิ นงานตาม
หลัก ธรรมมาภิ บ าล และ 7) หาแนวทางการส่ ง เสริ ม การเมื องภาคประชาชนในการมี ส่ วนร่ ว ม
ด าเนิ น งานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด ราชบุ รี ให้ เ กิ ด
ความเข้มแข็งในการร่ วมบริ หารงานท้องถิ่น ประกอบด้วย สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะการวิจยั รายละเอียดมีดงั นี้
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั นี้ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาล
และเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 440 ตัวอย่าง
และ เพื่ อ รั บ ความคิ ด เห็ น องค์ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ต รงจากการใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลใน
การดาเนิ นงาน การสนับสนุ นส่ งเสริ มการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน ปั ญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้ าหมายที่ เป็ นผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัด
ราชบุรี จานวน 52 คน
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ างและกลุ่มเป้าหมาย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ พักอาศัยอยู่
ในเขตเทศบาล ซึ่ ง เป็ นองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นขนาดกลาง เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 31-40 ปี
มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิ จ และกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย มีอายุ 51-60 ปี มีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งไม่เกิน 5 ปี มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาโท
เป็ นตาแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
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2. การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จังหวัดราชบุรี
กลุ่ มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การใช้หลัก ธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานของ
เทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี พบว่า มีการใช้หลักธรรมาภิบาลมีการดาเนินงาน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และ ทั้ง 10 หลักธรรมาภิบาลมีการดาเนินงานในระดับมากเช่นกัน โดย
เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดไปต่ าสุ ด ดังนี้ หลักความเสมอภาค หลักภาระรับผิดชอบ หลักการ
ตอบสนอง หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลักการมีส่วนร่ วม หลักความโปร่ งใส หลักนิติธรรม หลักการ
กระจายอานาจ หลักประสิ ทธิผล และหลักประสิ ทธิ ภาพตามลาดับ
3. การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนที่มีภูมิลาเนาในเขตองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น จังหวัดราชบุรี
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนของ
เทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี พบว่า มี การเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมื องใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง และทั้ง 3 ด้านมี ก ารดาเนิ นงานในระดับ ปานกลางเช่ นกัน โดย
เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ดไปต่าสุ ด ตามลาดับดังนี้ ด้านการตรวจสอบ ด้านรู ปแบบทางการเมือง
ภาคประชาชน และด้านการเลือกตั้ง
4. การเปรี ยบเทียบระดับการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น จังหวัดราชบุรี จาแนกตามประเภทและขนาด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่มี ประเภทและขนาดต่างกัน มีการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการดาเนินงานแตกต่างกัน ดังนี้ 1) ประเภท พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ .05 ทั้งในภาพรวม และหลักธรรมาภิบาลย่อยทั้ง 10 หลัก 2) ขนาด พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ ความเชื่ อมัน่ .05 จานวน 2 หลักธรรมาภิ บาลย่อยคื อ หลัก
ประสิ ทธิภาพและหลักนิติธรรม
5. การเปรี ยบเทียบระดับการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น จังหวัดราชบุรี จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพส่ วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
หลักธรรมาภิ บาลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ .05 ได้แก่ อายุ และวุฒิการศึกษา
6. มิติความสั มพันธ์ ระหว่ างธรรมาภิบาลในการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น จังหวัดราชบุรี กับการเมืองภาคประชาชน
หลักธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี
มีความสัมพันธ์กบั การเมืองภาคประชาชน ดังนี้ 1) ด้านการตรวจสอบ พบว่า หลักการตอบสนอง
หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม และหลัก นิ ติ ธ รรม มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
2) ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน พบว่า หลักการตอบสนอง และหลักการมีส่วนร่ วมมี
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ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ 3) ด้านการเลื อกตั้ง พบว่า หลักนิ ติธรรม
มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวมมิติความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง
ภาคประชาชนกับ การดาเนิ นงานขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัง หวัด ราชบุ รี พบว่า หลัก
การตอบสนอง และหลักนิ ติธ รรม มี ความสัมพันธ์ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 สาหรั บ
การสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายถึงหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จัง หวัด ราชบุ รี ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การเมื อ งภาคประชาชน ในแต่ ล ะด้า น ตามล าดับ ดัง นี้
1) ด้ า นการตรวจสอบ พบว่ า หลัก การตอบสนอง หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม และหลัก นิ ติ ธ รรม
มีความสัมพันธ์ 2) ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน พบว่า หลักการตอบสนอง หลักการมี
ส่ วนร่ วมและหลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีความสัมพันธ์ และ 3) ด้านการเลือกตั้ง พบว่า หลักนิติธรรม มี
ความสัมพันธ์ โดยภาพรวมการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ตามหลัก
ธรรมาภิ บ าล พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งและกลุ่ ม เป้ าหมาย มี ค วามคิ ด เห็ น เหมื อ นกัน คื อ หลัก การ
ตอบสนอง และหลักนิติธรรม มีความสัมพันธ์กบั การเมืองภาคประชาชน
7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น จังหวัดราชบุรี
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมาย พบว่า ในการดาเนิ นงานตามหลักธรรมมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี มี ปัญหาและอุปสรรค ตามลาดับดังนี้ 1) บุคลากรมี
จานวนน้อยไม่เพียงพอกับปริ มาณงานที่ได้รับการกระจายอานาจในหลายเรื่ องจากหลายหน่วยงาน
และบุ คลากรบางส่ วนยังขาดความรู ้ ค วามเข้าใจในงาน 2) บุ คลากรของท้องถิ่ นทั้งผูบ้ ริ หารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่ องของหลักธรรมาภิบาลที่ชดั เจน 3) ฝ่ ายบริ หารการเมือง
จะมุ่ ง ตอบสนองกลุ่ ม หัว คะแนนของตนเองท าให้ ใ ห้ ผ ลจากการบริ ห ารไม่ ต รงกับ ปั ญ หาและ
ความต้องการของประชาชน 4) ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมื อง
กับ อปท. และให้ความร่ วมมื อน้อย จะเข้ามามี ส่ วนร่ วมต่ อเมื่ อตนเองมี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย เท่า นั้น
5) การตรวจสอบของ สตง. แต่ละคณะในแต่ละปี มีขอ้ การตรวจสอบเชิ งลึกต่างกัน มีผลทาให้ อปท.
เกิ ดความสั บ สนในการปฏิ บตั ิ งาน และ 6) งบประมาณมี จานวนจากัดไม่ เพี ยงพอต่ อการพัฒนา
ในเขตพื้นที่
8. แนวทางการส่ งเสริ ม การเมืองภาคประชาชนในการมีส่วนร่ วมด าเนิ นงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จังหวัดราชบุรี
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้ าหมาย พบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี มี
แนวทางการส่ งเสริ มการเมื องภาคประชาชนในการมี ส่วนร่ วมดาเนิ นงานตามหลักธรรมาภิ บาล
ใน 3 ด้าน ตามลาดับดังนี้ ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน โดย 1) เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารและแสดงความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งในการประชุ ม การประชาคม
การประชามติ การประชาพิจารณ์ 2) ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิ ทธิ และเสรี ภาพ
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ทางการเมืองการปกครอง 3) การรวมกลุ่มอภิปรายสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ 4) เปิ ด
โอกาสให้ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ วมทางการเมื อ งอย่า งเข้ม แข็ง ซึ่ ง เป็ นพื้ นฐานส าคัญในการพัฒ นา
การเมืองภาคประชาชนในระดับท้องถิ่ นไปสู่ ระดับประเทศ ด้านการตรวจสอบ โดย 1) ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการติดตามการปฏิ บตั ิงานของ อปท. 2) สนับสนุนภาคประชาชนโดย
การตื่นตัวของชุ มชนในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของ อปท. และ 3) เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ร่ วมตรวจสอบการใช้งบประมาณของ อปท. และด้านการเลือกตั้ง โดย 1) สนับสนุนการแสดงออก
ทางการเมื องทางบวกที่ เป็ นการรวมกลุ่ มเพื่อรณรงค์ให้เลื อกตั้งคนดี เข้ามาเป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น
2) การใช้สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง ทั้ง ระดับ ท้อ งถิ่ น และระดับ ชาติ 3) การรณรงค์ไ ม่ ซ้ื อ สิ ท ธิ ไ ม่ ข ายเสี ย ง
4) การร่ ว มเป็ นคณะกรรมการเลื อ กตั้ง ในระดับ ท้อ งถิ่ น 5)รวมกลุ่ ม รณรงค์ ใ ห้ รั ก ษาสิ ท ธิ ใ น
การตรวจสอบรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ เลื อกตั้ง และ 6) ช่ วยสอดส่ องกระบวนการเลื อกตั้งทุกขั้นตอนเพื่อ
ความบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรม
อภิปรายผลการวิจัย
หลัก ธรรมาภิ บ าลในมิ ติข องความสั ม พันธ์ ระหว่า งการเมื องภาคประชาชนกับ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี เป็ นดังนี้
สมมติฐานข้ อที่ 1 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี มีการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมาก
จากผลการศึกษาพบว่า เป็ นไปตามสมมติฐาน ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลดังนี้
เนื่องจากหลักธรรมาภิบาล เป็ นหลักการที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(2552, หน้า 8-9) เสนอเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ นาไปปฏิบตั ิ ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึง
พยายามดาเนิ นการตามหลักการดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ คุณากร กรสิ งห์ (2550) ที่
ศึ ก ษาวิ จ ัย เปรี ย บเที ย บการน าหลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ นองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จัง หวัด
นครสวรรค์ พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลที่ มี ก ารนาหลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับการศึ กษาของ กุลวัชร หงษ์คู (2553) ที่ศึกษาวิจยั ธรรมาภิ บาลกับ
การบริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรณี ศึกษาเทศบาลนครสมุทรสาคร พบว่า บุคลากร
ภายในเทศบาลนครสมุทรสาคร มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด และมี ท ัศ นคติ ใ นทางบวกเกี่ ย วกับ หลัก ธรรมาภิ บ าล ในภาพรวมอยู่ ร ะดับ
เห็ นด้วยมาก ดัง นั้น เมื่ อองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ค วามตั้ง ใจที่ จะดาเนิ นการให้องค์กรที่ มี
ธรรมาภิ บ าล และบุ คลากรภายในมี ความรู้ ความเข้าใจเป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน ย่อมส่ ง ผลให้
ประชาชนได้รับการบริ การที่ดี และมีส่วนร่ วมดาเนิ นการมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ Santiso (2001,
pp.154-180) ศึกษาเรื่ อง ความร่ วมมือระหว่างประเทศในเรื่ องของประชาธิ ปไตยและการบริ หาร

258
จัดการบ้านเมืองที่ดี : ระยะที่สอง พบว่า ในปี 1990 มีการเริ่ มประชาสัมพันธ์ถึงการเกิดภาวะฉุ กเฉิ น
ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย เป็ นการน า ไปสู่ ธ รรมาภิ บ าลทั้ง วัตถุ ป ระสงค์ข อง
เงื่ อนไขในการพัฒนาร่ วมกัน ซึ่ งอะไรที่ จะทาให้การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยดี ข้ ึ นนั้น
ในทานองเดียวกัน Woods (2000, pp.823-841)ได้ศึกษาเรื่ อง ความท้าทายของการบริ หารจัดการที่ดี
สาหรับกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศและธนาคารโลก พบว่า IMF และธนาคารโลกได้รับรอง
ธรรมาภิบาล คือกลุ่มของหลักการที่แนะนาวัตถุประสงค์ในประเทศสมาชิ ก ทั้งมีการจัดตั้งสถาบัน
องค์กรเสมือนมาตรฐานที่เห็นได้จริ ง ขณะที่ธนาคารพัฒนาแห่ งเอเชี ย (ADB,1995) Kofi Annan
(Weiss, 2000) และ โกวิทย์ พวงงาม (2553, หน้า 39) มีความเห็นพ้องกันว่า ธรรมาภิบาลเป็ นแนว
ทางการบริ หารงานของรัฐในทุกๆ ด้านโดยชอบธรรมมุ่งความสนใจไปที่องค์ประกอบที่ทาให้เกิ ด
การจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นการใช้กระบวนการการมีส่วนร่ วมจากทุกส่ วนของสังคมทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างจริ งจัง ต่อเนื่ องและก่อให้เกิ ดการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน
หลัก นิ ติธ รรม สร้ า งเสริ ม ประชาธิ ป ไตยมี ค วามโปร่ ง ใส ขณะที่ ศ รี พ ชั รา สิ ท ธิ ก าจร แก้วพิ จิตร
(2551) ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน มี 8 ประกอบด้ว ย ได้แ ก่ 1) หลัก ความรั บ ผิดชอบ 2) หลัก นิ ติธ รรม
และความเสมอภาค 3) หลักความโปร่ งใส 4) หลักความคุ ม้ ค่า 5) หลักความมัน่ คง 6) หลักความมี
ส่ วนร่ วม 7) หลักคุ ณธรรมและ 8) หลักการใช้อานาจหน้าที่ และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า ทั้ง 10 หลักธรรมาภิบาลดี ควรใช้หลัก
ธรรมาภิบาลโดยปราศจากอคติ ยึดเป้ าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน
เมื่อพิจารณาเป็ นหัวข้ อหลักธรรมาภิบาลย่อยเรียงลาดับตามค่ าเฉลีย่ มากไปน้ อย คือ
1. หลักความเสมอภาค พบว่า มีการใช้หลักความเสมอภาคในการดาเนินงาน อยูใ่ นระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ เทศบาล/อบต. ดาเนิ นการให้บริ การโดยไม่แบ่งแยกผูพ้ ิการ รองลงมา
คือ เทศบาล/อบต. ดาเนิ นการให้บริ การโดยไม่แบ่งแยกเชื้ อชาติศาสนาและภาษา สอดคล้อง กับ
แนวคิดของสานักงาน ก.พ.ร. (2552, หน้า 9-10) ที่กล่าวไว้ว่า ประชาชนควรได้รับการปฏิบตั ิและ
ได้รับบริ การอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย หญิง ถิ่ นกาเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ
อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ นอกจากนี้ เทศบาล/อบต. มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า
ในการดาเนิ นงานของ อปท. ให้บริ การประชาชนด้วยความเสมอภาคทัว่ ถึ ง ทุกคนทุกกลุ่มมีสิทธิ
เข้า ถึ ง และรั บ บริ ก ารสาธารณะอย่า งเท่ า เที ย มกัน อปท. ให้ค วามส าคัญ ในการให้บ ริ ก ารโดย
ไม่แบ่งแยกเชื้ อชาติ ถิ่ นกาเนิ ด ความเชื่ อทางศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิ จ เพศ วัย ระดับการศึ กษา
ความพิการแม้แต่แรงงานต่างด้าวก็สามารถใช้บริ การสาธารณสุ ข
ข้อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด คื อ เทศบาล/อบต. ดาเนิ นการให้บ ริ ก ารโดยไม่ แบ่ ง แยกถิ่ นก าเนิ ด
สอดคล้องกับมาตรา 1 แห่ งรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองถึ งความเสมอภาคตาม
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กฎหมายของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกแหล่ งกาเนิ ด เชื้ อชาติ หรื อศาสนา สาธารณรั ฐเคารพต่ อ
ความเชื่อของทุกนิกายอันเป็ นหลักสาคัญในการปกครองประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า การเข้าไม่ถึงบริ การสาธารณะของบุคคล
กลุ่มต่างๆ ที่ไม่สนใจหรื อไม่มีความรู ้ ในกิ จกรรม/โครงการของ อปท. และประชาชนผูร้ ับบริ การ
มีบางรายถื อความเป็ นส่ วนตัวกับนักการเมืองท้องถิ่ นขอลัดคิ ว ดังนั้น บางครั้งการเมืองท้องถิ่ นที่
การเลื อกตั้งผูบ้ ริ หารทาให้เกิ ดการแบ่งพรรคแบ่งพวกในการเลือกตั้ง ผูบ้ ริ หารที่ได้รับเลื อกตั้งควร
คานึงถึงเรื่ องดังกล่าวให้มากขึ้น
2. หลักภาระรั บผิดชอบ พบว่า มีการใช้หลักภาระรับผิดชอบในการดาเนิ นงาน อยูใ่ น
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ เทศบาล/อบต. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ สอดคล้อง
กับ Smith (1985,p.1) อธิบายถึงความรับผิดชอบของท้องถิ่นในด้านต่างๆ โดยท้องถิ่นมีหน่วยงานที่
เป็ นของตนเอง ทาหน้าที่ในการบริ หารงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ในขณะที่ ถวิลวดี บุรีกุล
และคณะ (2547) ได้ศึกษาเรื่ องการวัดระดับการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อใช้ใ นการศึ กษา
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้กาหนด 6 องค์ประกอบหลักของการสานึ ก รับผิดชอบ ได้แก่
การบริ ห ารงานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การมี เ ป้ าหมายที่ ชัด เจน การมี ร ะบบติ ด ตามประเมิ น ผล
การจัดการกับผูไ้ ม่มีผลงาน การมีแผนสารอง และการสร้างความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน และสอดคล้อง
กับ ผลการสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัง หวัด ราชบุ รี พบว่า อปท.มี ภาระ
รั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายในการแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง หรื อ ยกเลิ ก บทบัญ ญัติ ใ ห้ ส อดคล้อ งเหมาะสม
กับ สถานการณ์ ข องการท างานและผลที่ เ กิ ด ขึ้ นแม้ก ระทั่ง ผลกระทบที่ ต ามมาฝ่ ายบริ ห ารและ
บุคลากรต้องมีความสานึ กพร้อมรับผิดชอบต้องยอมรับและแก้ไขทันที รองลงมาคือ เทศบาล/อบต.
มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนิ นงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ดังที่สถาบันพระปกเกล้า (2548,
หน้า 7-19, 7-20) ได้กาหนดตัวชี้ วดั การมีเป้ าหมายที่ชดั เจนโดยให้หน่วยงานมีการทาเป้ าหมายย่อย
ที่ ต้องการบรรลุ ในการปฏิ บ ตั ิ ง าน มี ก ารกาหนดมาตรฐานการปฏิ บ ตั ิ ง านการจัดทาดัช นี ช้ ี วดั ผล
การปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน และบุคลากรทราบถึงเป้ าหมายที่ตอ้ งการบรรลุมีการทาข้อตกลงสองฝ่ าย
ร่ วมกันระหว่างหน่วยงานและพนักงาน และทาเป็ นข้อตกลงที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ าย สอดคล้องกับ
ผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี พบว่า การดาเนิ นงานของ
อปท. ตามเป้ าหมายที่ ส นองต่ อความคาดหวัง ของประชาชนและตระหนัก ถึ ง ความรั บ ผิด ชอบ
ต่อปั ญหาสาธารณะ รวมถึ งการแก้ไขอย่างเร่ งด่วนทันที่ ข้อที่ ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือ เทศบาล/อบต. มี
การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบอย่างสม่าเสมอ ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า อปท. มีการรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน โครงการ กิจกรรม ให้ประชาชนรับทราบ ทั้งทางเว็บไซต์ เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ และแจ้งในที่ประชุ มประชาคม ดังนั้นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี
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ควรมี ก ารก าหนดช่ ว งเวลาในการรายงานผลการด าเนิ น งานที่ แ น่ น อน และประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้
ประชาชนทราบอย่างสม่าเสมอ
3. หลักการตอบสนอง พบว่า มีการใช้หลักการตอบสนองในการดาเนินงาน อยูใ่ นระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ เทศบาล/อบต. จัดให้เจ้าหน้าที่บริ การประชาชนด้วยความคล่องตัวและ
รวดเร็ ว สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(มาตรา 37) หน่วยงานต้องกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชน
และข้าราชการทราบเป็ นการทัว่ ไป สอดคล้องกับ วิภาส ทองสุ ทธิ์ (2551, หน้า 22-27) อธิ บายว่า
ธนาคารโลกและธนาคารพัฒ นาแห่ ง เอเชี ย อี ก ทั้ง ยัง ให้ ค วามส าคัญ กั บ องค์ ป ระกอบด้ า น
ความสามารถในการตอบสนอง และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า ในการดาเนินงานของ อปท. นั้นมีการวางแผนในองค์กรให้บุคลากร
ทุกคนปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เต็มใจให้บริ การประชาชนเต็มเวลามีประสิ ทธิ ภาพ
การให้บริ การด้วยนโยบาย เทศบาล/อบต. ยิ้มโดยจัดบุคลากรให้บริ การช่ วงเวลาพักกลางวันแบบ
One Stop Service ทั้งนี้มีการจัดทาคู่มือเพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชน รองลงมาคือ เทศบาล/
อบต. สามารถสร้างความเชื่อมัน่ และความไว้วางใจต่อผูร้ ับบริ การซึ่ งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี พบว่า อปท. ทางานเชิ งรุ ก เข้าถึงความทุกข์
ร้อนของประชาชนโดยต้องรี บขจัดให้หมดทุกข์หรื อผ่อนคลายหรื อแก้ไขปั ญหาให้ประชาชนด้วย
ความเรี ย บร้ อยรวดเร็ วตามเวลาที่ กาหนดและบริ ก ารทุ ก กลุ่ มคน ดัง ที่ สานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2556) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไว้วา่ ยกระดับองค์การสู่
ความเป็ นเลิศ โดยการยกระดับความโปร่ งใสและสร้ างความเชื่ อมัน่ ศรัทธาในการบริ หารราชการ
แผ่นดิ น และสอดคล้องกับ ก.พ.ร. (2552, หน้า 8) ที่ได้กาหนดความหมายและความสาคัญของ
หลัก การตอบสนอง ในการบริ ห ารจัด การบ้า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านภาครั ฐ ได้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน กล่าวคือ การให้บริ การที่สามารถดาเนิ นการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และสร้างความเชื่อมัน่ ความไว้วางใจรวมถึงการตอบสนองความคาดหวังความต้องการของ
ประชาชนผูร้ ับบริ การและเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
ข้อที่ ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ดคื อ เทศบาล/อบต. สามารถตอบสนองผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ได้ด้ว ย
ความหลากหลายและมีความแตกต่าง ซึ่ งสอดคล้องกับ (UNDP, 1997) ได้นาเรื่ องแนวคิดเกี่ ยวกับ
การพัฒนามนุษย์มารวมไว้ในการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้าง
และความสั ม พัน ธ์ ข องสถาบัน ทางการเมื อ งด้า นการตอบสนองโดยสถาบันและกระบวนการ
ดาเนิ นงานต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ขณะที่ โกวิทย์ กังสนันท์ (2552)
ศึกษาวิจยั เรื่ อง ธรรมาภิบาลภาครัฐ : รากฐานและความท้าทายต่อรัฐบาลไทย พบว่า หลักการสาคัญ
ที่ ท ้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาและข้ อ จ ากั ด ด้ า นต่ า งๆรั ฐ และรั ฐ บาลไทยจึ ง ต้อ งอยู่ ภ ายใต้
ความคาดหวังและแรงกดดันจากธรรมาภิบาลซึ่ งครอบคลุมตั้งแต่ประเด็น 1) บทบาทของรัฐบาลใน
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กรอบธรรมาภิบาล 2) ความท้าทายด้านความชอบธรรม 3) ความสามารถเชิงนโยบายสาธารณะ
4) การจัดบริ การสาธารณะในรู ปแบบใหม่ 5) การกระจายอานาจของรัฐบาลมากขึ้น 6) การเพิ่ม
ภาระหน้าที่ดา้ นการประสานงานบริ การ และ 7) ความท้าทายด้านการจัดการ และสอดคล้องกับผล
การสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี พบว่า การทางานตอบสนอง
คาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชามากกว่าตอบสนองประชาชน ฝ่ ายบริ หารการเมื องจะมุ่งตอบสนองกลุ่ ม
หัวคะแนนของตนเองโดยไม่คานึงถึงลาดับความสาคัญของปั ญหาทาให้ให้ผลจากการบริ หารไม่ตรง
กับ ปั ญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่ ง สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 ที่ว่า ความพยายามของ
รัฐบาลที่จะส่ งเสริ มให้การบริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีตน้ ทุนที่ต่าลง มีการจัดซื้ อ
จัดจ้างที่คุม้ ค่ากับงบประมาณที่จ่ายไปกับสามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนได้มากขึ้น
4. หลักมุ่งเน้ นฉั นทามติ พบว่า มีหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ในการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก
ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ เทศบาล/อบต. ใช้วิธีการประชาคมเพื่อจัดลาดับความจาเป็ นเร่ งด่ วนของ
โครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่ งสอดคล้องกับ August (1988) Avery, Auvien, Streibal
and Weiss (1981) และวันชัย วัฒนศัพท์ (2546, หน้า 2) กล่าวถึงระเบียบทางสังคมจะมีข้ ึนมาได้ก็
โดยอาศัยกฎธรรมชาติ สิ่ งที่เป็ นพื้นฐานของระเบียบทางสังคมในการพูดคุยกันซึ่ งกลุ่มผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย ร่ วมกันก าหนดโดยฉันทามติ การท าฉัน ทามติ ไ ด้รับความนิ ย มมากในการน ามาใช้
เปลี่ ยนแปลงกระบวนการกลุ่ มทางสั งคม และสอดคล้องกับ ผลการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า อปท. จากัดด้วยงบประมาณ จึงมีการใช้เสี ยงข้างมากใน
แต่ ล ะหมู่ บ ้า นเพื่ อ จัด ล าดับ ความส าคัญ ซึ่ ง อปท. จะจัด ท าตามมติ ข ้า งมากของแต่ ล ะหมู่ บ ้า น
รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี โดยให้ประชาชนร่ วมแสดงฉันทามติเพื่อ
หาข้อสรุ ป สอดคล้องกับ จารุ วรรณ แก้วมะโน (2555, หน้า15-16) เสนอ 5 ขั้นตอนการหาฉันทามติ
ได้แก่ 1) นาประเด็นปั ญหาที่ได้รับการคัดเลื อกทั้งหมดมาอภิปราย 2) อภิ ปรายถึ งความแตกต่าง
และความคล้ายคลึ งของปั ญหาและแนวทางแก้ไข 3) นาข้อเสนอที่คล้ายคลึ งกันมาผสมผสานกัน
เพื่ อก าหนดแนวทางที่ ดีที่ สุ ดในการแก้ไ ขปั ญหา 4) การพิ จารณาปั ญหา 5) การหาฉัน ทามติ
และสอดคล้องกับ ผลการสัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัง หวัดราชบุ รี พบว่า
ในการดาเนิ นงานของ อปท. การปฏิ บตั ิ งานในองค์ก รเป็ นลัก ษณะร่ วมคิ ด ร่ วมท า แต่ หากเกิ ด
ความขัดแย้ง นายกหรื อปลัดใช้วิธีการประชุ มผูท้ ี่เกี่ยวข้องเจรจาหาข้อยุติที่ทุกคนอยูร่ ่ วมกันได้ และ
ในกรณี ข องการปฏิ บ ัติ ง านที่ ป ระชาชนมี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย หรื อ เกี่ ย วข้อ งจะต้อ งมี ก ารประชุ ม
ประชาชน มี ก ารประชาคมในแต่ ล ะหมู่ เสนอโครงการต่ า งๆ มีก ารจัดเสวนาในประเด็นปั ญหา
ความต้องการเพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่า ด้ว ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ. 2544 ประกอบกับ มี
การตรวจสอบท้องถิ่ นเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม หรื อสนับ สนุ นเพื่ อดาเนิ นการด้า นการแก้ไ ขปั ญหา
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การทุ จริ ตคอรั ป ชั่น โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ง ประชาชนเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมในการจัด ซื้ อ จัดจ้า งโดยผ่า น
ประชาคม หน่วยตรวจสอบของจังหวัด/อาเภอ ดาเนิ นการตรวจสอบบัญชีรายงานทางการเงินและ
การทุจริ ตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ข้อที่ ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือ เทศบาล/อบต. จัดให้มีการประชุ มเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
สอดคล้องกับ วันชัย วัฒนศัพท์ (2546, หน้า 3) เสนอแนะให้มีกระบวนการเจรจาโต๊ะกลมเพื่อสร้าง
ฉันทามติโดยมี ข้ นั ตอน นับตั้งแต่การเลื อกคนกลาง เลื อกหรื อกาหนดสถานที่เจรจา กาหนดเวลา
เรี ยนรู ้ในกระบวนการร่ วมกัน สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จัง หวัด ราชบุ รี พบว่ า มี ค วามขัด แย้ง ระหว่ า งผู ้เ สี ยประโยชน์ ก ั บ ผู ้ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ าก
การปฏิ บ ตั ิ ง าน มี ขอ้ ขัดแย้ง ของกลุ่ มต่ า งๆ ทั้ง บุ ค คลต่อบุ ค คล หรื อกลุ่ มที่ เสี ยผลประโยชน์ จาก
การดาเนิ นงานของ อปท. ประชาชนบางส่ วนยังไม่ให้ความสาคัญในการแสดงความคิดเห็น และ
บางครั้งมีผไู ้ ม่ยอมรับความคิดเห็นส่ วนรวม ซึ่ งสอดคล้องกับ มนัส สุ วรรณ เอกมล สายจันทร์ และ
ไพสิ ฐ พาณิ ช ย์กุ ล (2546) ผลการวิจยั เรื่ อง การตรวจสอบขององค์ก รภาคประชาชนในระบบ
การบริ หารงานและกิ จการสาธารณะของท้องถิ่ น พบว่า ก่ อนการประชุ ม ทุ ก ครั้ งจะต้องเปิ ดเผย
หรื อแจ้งวาระการประชุ มล่วงหน้าผ่านสื่ อต่างๆ หรื อติดประกาศในที่ชุมชนให้ประชาชนในหน่วย
การปกครองท้องถิ่นได้ทราบโดยทัว่ กัน รวมทั้งเมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุ มแล้วต้องจัดทาสรุ ปรายงาน
ผลการประชุมแต่ละครั้งติดประกาศในที่ชุมชนให้ประชาชนทราบภายในระยะเวลาอันสมควร
5. หลักการมีส่วนร่ วม พบว่า มีการใช้หลักการมีส่วนร่ วม ในการดาเนินงานอยูใ่ นระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ เทศบาล/อบต. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมคิดและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน ซึ่ งสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2556, หน้า 22-23) การมีส่วนร่ วมของประชาชนก็คือการให้ขอ้ มูลต่อสาธารณะชน และให้
สาธารณะชนได้แ สดงความคิ ด เห็ น ต่ อ โครงการและการตัด สิ นใจต่ า งๆ ของรั ฐ บาล ซึ่ งจะส่ ง
ผลกระทบต่อความเป็ นอยูแ่ ละวิถีชีวติ ของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ ป ระชาชนได้รั บ รู ้ แ สดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มคิ ด ร่ ว มตัด สิ น ใจ ติ ด ตามตรวจสอบด้ว ย
สอดคล้องกับ นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์ (2544, หน้า 37) อานันท์ ปั นยารชุ น (2544, หน้า 16-17) บวรศักดิ์
อุวรรณโณ (2544, หน้า 24-25) และอรทัย ก๊กผล (2547, หน้า 18-19) มีความเห็ นพ้องกันว่า การมี
ส่ วนร่ วมโดยวางอยูบ่ นพื้นฐานของเหตุผล ข้อมูล และจะไม่มีใครได้ตามที่ตอ้ งการทั้งหมด การมี
ส่ วนร่ วมที่แท้จริ งที่ตอ้ งเป็ นการจัดตั้งขึ้นเองโดยประชาชนทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงองค์กร ซึ่ งมี
ศักยภาพในการเข้าไปร่ วมตัดสิ นใจหรื อคานการตัดสิ นใจในเรื่ องที่ อยู่ใ นพื้นที่ ส าธารณะ โดยมี
เทคนิ ค ในการบริ ห ารจัด การเพื่ อหลี ก เลี่ ย งความขัดแย้ง การมี ท ัก ษะในการขจัดข้อขั ดแย้งโดย
สันติวิธีย่อมเป็ นสิ่ งจาเป็ น และยังขึ้นอยู่กบั ลักษณะการเข้าร่ วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ตน้ จนสิ้ นสุ ด
ประชาชนเข้าร่ วมบนพื้นฐานของความเสมอภาคเสรี ภาพโดยไม่เกิดจากการบังคับหรื อขู่เข็ญจากผูท้ ี่
เหนื อกว่า โดยสอดคล้องกับ บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2550, หน้า 20-21) กล่าวถึงการมี
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ส่ ว นร่ วม (Participation)ในการเสริ มสร้ า งการบริ หารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี ข อง
กระทรวงมหาดไทย ว่า เป็ นการมี ส่วนร่ วมของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ รัฐในการบริ หารงาน
เพื่อให้เกิดความคิดริ เริ่ มและพลังการทางานที่สอดประสานกัน เพื่อบรรลุเป้ าหมายในการให้บริ การ
ประชาชน ซึ่ งสอดคล้องกับ ณฐภัทร ถิรารางค์กูล (2556) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน และการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน และการบริ หารงานขององค์กรการบริ หาร
ส่ วนตาบลจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับ ผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า อปท. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นและรับทราบข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ ตูร้ ับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการต่างๆ รองลงมาคือ เทศบาล/อบต. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการรับรู ้ ทา
ความเข้าใจในประเด็นปั ญหา สอดคล้องกับ Hilliard and Kemp (1999) เห็นว่า การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนที่ ม ากขึ้ น จะช่ ว ยให้ มี ก ารตรวจสอบการท างานของผู ้บ ริ ห ารและท าให้ ผู ้บ ริ ห ารมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น สมฤดี นิ โครวัฒนยิ่งยง (2545, หน้า 306-308) และพิภพ ธงไชย
(2544, หน้า 240) มี ค วามเห็ นสอดคล้องกันว่า การมี ส่ วนร่ วมเป็ นการป้ องกันและตรวจสอบ
การฉ้อราษฎร์ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ชอบมาพากลในการใช้อานาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตนและพวกพ้อ งหรื อ การคัด ค้า นกรณี ที่ มี ก ารกระท าอัน มิ ช อบหรื อ ขัด ต่ อ ศี ล ธรรมซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบุคคลและผลประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้ องกันมิให้การฉ้อราษฎร์ บงั หลวง
ได้โดยง่าย ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี
พบว่า อปท. เชิ ญประชาชนให้มีส่วนร่ วมในการรับรู ้เพื่อทาความเข้าใจในประเด็นปั ญหาสาธารณะ
กรณี True Move ขอติดตั้งเครื อข่ายสัญญาณ หรื อกรณี ประชาชนสู บน้ าเข้าบ่อทาให้ถนนพัง ปั ญหา
ฟาร์ มหมู ซึ่ งต้องจัดประชาคมเพื่อแสดงผลกระทบ โดยประชาชนมีส่วนร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วม
แก้ไขปั ญหา
ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุ ดคือ เทศบาล/อบต. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน สอดคล้องกับกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1977, pp.219-222)
กล่ าวถึ งรู ปแบบการมี ส่วนร่ วม ว่าการมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นผลซึ่ งระดับการมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ Arnstein (1969, pp.216-224) ซึ่ งได้เสนอตัวแบบขั้นบันไดการมี
ส่ วนร่ วมของพลเมืองว่าแบ่งออกเป็ น 8 ขั้นตามลาดับ ได้แก่ 1) ขั้นการควบคุ ม 2) ขั้นรักษา 3) ขั้น
การให้ขอ้ มูล 4) ขั้นการรับฟั งความคิดเห็ น )5 ขั้นการปรึ กษาหารื อ 6) ขั้นการเป็ นหุ ้นส่ วน 7) ขั้น
มอบหมายอานาจ และ 8) ขั้นอานาจพลเมือง ซึ่ งสอดคล้องกับ มนูญ จันทร์ สมบูรณ์ (2550, หน้า 97)
โดยเฉพาะการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานบุ ค คล การมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามประเมิ น ผล
การดาเนินงาน ทั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัด
ราชบุรี พบว่า อปท. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนร่ วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนิ นงานได้
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ตลอดทุ ก โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ มี ผ ลกระทบกับ ประชาชนต้อ งให้ป ระชาชนได้อ อก
ความคิดเห็นรับรู ้ขอ้ มูลเพื่อแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน อปท. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในรู ปแบบของ
คณะกรรมการ เป็ นคณะกรรมการเปิ ดซองเสนอราคา ตรวจรับการจัดซื้ อจัดจ้าง
6. หลักความโปร่ งใส พบว่า มีการใช้หลักความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ เทศบาล/อบต. ให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารอันไม่ตอ้ งห้าม
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี สอดคล้องกับหลักการที่ 6 ของกระบวนการตัดสิ นใจโดยฉันทามติ ของ
วันชัย วัฒนศัพท์ (2546, หน้า 2-3) คือ Equal Opportunity ทุกกลุ่มต้องสามารถเข้าถึ งข้อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งและมี โ อกาสในการมี ส่ วนร่ วมอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพตลอดกระบวนการ และ
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2551 คือการให้ความช่ วยเหลื อประชาชนชุ มชนและ
องค์กรภาคประชาสังคม ให้สามารถใช้สิทธิ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งในการรับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่ วมใน การกาหนดนโยบายการวางแผนด้านต่างๆ ทั้งในระดับชาติ
และท้องถิ่ น รองลงมาคือเทศบาล/อบต. มีกระบวนการปฏิ บตั ิงานเปิ ดเผยตรงไปตรงมาสามารถ
ชี้ แ จงได้เ มื่ อ มี ข ้อ สงสั ย ดัง ที่ อรพิ น สพโชคชัย (2541) ได้สั ง เคราะห์ ถึ ง องค์ป ระกอบของ
ธรรมาภิบาลไว้วา่ กลไกที่มีความสุ จริ ตและโปร่ งใสซึ่ งรวมถึงการมีระบบกติกาและการดาเนิ นงาน
ที่เปิ ดเผยตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี เป็ นธรรมถูกต้อง
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และสอดคล้อ งกับ ผลการสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น
จังหวัดราชบุรี พบว่า อปท. เปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้ภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่ วมและรั บ รู ้
การท างานของ อปท. โดย อปท. เชิ ญประชาชนให้เข้า ร่ วมประชุ ม สภา ร่ วมการประชาคมเป็ น
กรรมการเปิ ดซองเสนอราคา กรรมการตรวจการรับ ภาคประชาชนสามารถขอทราบข้อมูลตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ในการดาเนิ นงาน แล้วยังมีคู่แข่งทางการเมื องที่ ไม่ได้รับการเลื อกตั้งคอยตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
เพื่อความโปร่ งใสและให้เกิดประโยชน์สาธารณะสู งสุ ดแก่ประชาชน
ข้อที่ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือ เทศบาล/อบต. ให้ประชาชนสามารถรู ้ ทุกขั้นตอนในการดาเนิ น
กิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น จัง หวัดราชบุ รี พบว่า การดาเนิ นงานของ อปท. ทุ ก ขั้นตอนเปิ ดเผยตรงไปตรงมา และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ทั้งก่อนดาเนิ นงาน ขณะดาเนิ นงานและงานเสร็ จสิ้ นแล้ว อาจ
เพราะขั้นตอนต่างๆ มีรายละเอียดที่ประชาชนอาจไม่ทราบ จึงส่ งผลให้มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
7. หลักนิติธรรม พบว่า มีการใช้หลักนิ ติธรรมในการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ เทศบาล/อบต. มี ก ารด าเนิ น การโดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน
สอดคล้องกับแนวคิดของ จันจิรา เอี่ยมมยุรา (2552, หน้า 1) ที่ว่า หน่วยงานของรัฐต้องยอมตนอยู่
ภายใต้ระบบกฎหมายและยอมผูกพันการกระทาใดๆ ของตนกับกฎเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่ งส่ วนหนึ่ ง
ได้บญั ญัติรับรองสิ ทธิ เสรี ภาพต่างๆ ของประชาชนเอาไว้ สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร
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องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี พบว่า ในการดาเนิ นงานของ อปท. โดยคานึ งถึงสิ ทธิ
เสรี ภ าพของทุ ก คนอย่า งยุติ ธ รรม เสมอภาค รองลงมาคื อ เทศบาล/อบต. มี ก ารด าเนิ นการตาม
กฎระเบี ย บข้อบัง คับ กับ ประชาชนอย่า งทัว่ ถึ ง สอดคล้อ งกับ ผลการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า อปท. ใช้ในการตราข้อบังคับกฎ ระเบียบ เพื่อบังคับใช้
ในพื้นที่อย่างทัว่ ถึง
ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือเทศบาล/อบต. จัดให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มให้ความรู ้กฎหมายระเบียบ
และข้อบังคับ ดังนั้น ทางองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในจังหวัดราชบุรี ควรเพิ่มกิจกรรมส่ งเสริ ม
ให้ความรู้กฎหมายระเบียบและข้อบังคับมากยิง่ ขึ้น
8. หลักการกระจายอานาจ พบว่า มีการใช้หลักการกระจายอานาจในการดาเนินงาน อยู่
ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ เทศบาล/อบต. มุ่งเน้นสร้ างความพึงพอใจให้กบั ประชาชน
ที่มารับบริ การ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุ่งให้ประชาชนเป็ นปั จจัยสาคัญเป็ นหัวใจของการบริ หารรัฐกิจแนวใหม่น้ ี เพราะ
ประชาชนมี ฐานะของการเป็ นพลเมื องและการเป็ นหุ ้นส่ วนในการดาเนิ นกิ จกรรมเป็ นสิ่ งสาคัญ
การให้บริ การกับประชาชนจึ ง ต้องเป็ นไปเพื่ อให้ประชาชนมี ความพึง พอใจและมี ความสุ ข เป็ น
สาคัญ สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี พบว่า
อปท. สนับสนุนงบประมาณพร้อมให้ความรู ้ และพยายามให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการปั ญหา
ในชุ มชนของตนเองก่อน หากประชาชนต้องการทราบหรื อตรวจสอบข้อมูลสามารถดาเนิ นการได้
อปท. มุ่ ง เน้น ความพึ ง พอใจของประชาชน รองลงมาคื อ เทศบาล/อบต. มี ก ารปรั บปรุ ง การ
ปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งสม่ า เสมอ สอดคล้องกับ ผลการสัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จังหวัดราชบุรี พบว่า ในการดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่ และมีการลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานที่ไม่
จาเป็ น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การประชาชน มีระบบการทางาน
แทนกันได้โดยมีการรับทราบงานและมีการติดตามตรวจสอบการสั่งการโดยมีการประชุ มทุกเดือน
เพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงานและปรับปรุ งอยูเ่ สมอ
ข้อที่ ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ดคื อเทศบาล/อบต. มี ก ารกระจายอานาจสู่ ภาคเอกชนในการเป็ น
ผูใ้ ห้บริ การสาธารณะ สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัด
ราชบุรี พบว่า ในส่ วนของการจัดซื้ อจัดจ้าง อปท. กระจายอานาจไปยังภาคเอกชน ซึ่ งปฏิบตั ิตาม
ระเบียบของกรมบัญชีกลางโดยเปิ ดเผย และเปิ ดให้แข่งขันอย่างเสรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็ นหลัก ซึ่ งปั จจุบนั ยังคงเป็ นเรื่ องยาก เนื่องจากข้อจากัดต่างๆ ทางด้านระเบียบกฎหมาย นอกจากนี้
ยังรวมถึงความพร้อมของเอกชนในการร่ วมดาเนินงานให้บริ การสาธารณะในท้องถิ่น
9. หลักประสิ ทธิผล พบว่า มีการใช้หลักประสิ ทธิ ผลในการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ เทศบาล/อบต. มีการดาเนินงานที่บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย สอดคล้องกับ
ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี พบว่า อปท. มีการพัฒนา
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ศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ โดยให้ทางานตามศักยภาพ เน้นสมรรถนะในการทางานใช้คนให้ถูก
กับ งาน ท างานให้เต็ม ที่ งาน/โครงการสาเร็ จตามเป้ าหมาย มี ระบบการท างานที่เป็ นมาตรฐาน
รองลงมาคือเทศบาล/อบต. มีกระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบงานที่เป็ นมาตรฐานและเทศบาล/
อบต. มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า มีการติดตามประเมินผล
การปฏิ บ ตั ิ ง านและประเมิ นความพึ ง พอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ ก าร เพื่ อ การพัฒนาปรั บปรุ ง
อย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริ งต่อท้องถิ่นและประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ข้อที่ ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ดคื อ เทศบาล/อบต. มี ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านในระดับ ชั้นนาของจัง หวัด
ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี พบว่า
การบริ หารงานของ อปท. ยังมีการทาข้อตกลงระหว่างผูบ้ ริ หารกับหัวหน้าส่ วนงานในการกากับ
ดู แ ลการปฏิ บ ัติ ง านให้ ป ระสบผลส าเร็ จ โดยมี เ งิ น โบนัส เป็ นรางวัล จู ง ใจ ในส่ ว นนี้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามอาจมีความเข้าใจในคาว่า “ระดับชั้นนาของจังหวัด” ต่างกัน จึงคิดเห็นต่างกัน
10. หลักประสิ ทธิภาพ พบว่า มีการใช้หลักประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ เทศบาล/อบต. มีวิธีการดาเนิ นงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ทุ ก กลุ่ ม สอดคล้องกับ การประเมินสภาวะแวดล้อม (SWOT)
ของจังหวัดราชบุรี และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ราชบุรี, 2557, หน้า 26-31) ที่มีจุดแข็งคือ มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีอานาจหน้าที่ในการดูแล
รับผิดชอบในการแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่ นมากถึ ง 112
แห่งครอบคลุมทั้งจังหวัด และมีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร เครื่ องมือ เครื่ องจักรขนาด
ใหญ่ สามารถรองรั บการดาเนิ นโครงการขนาดใหญ่ได้ สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี พบว่า การดาเนิ นงานของ อปท. ได้กาหนดเป้ าหมาย
และระยะเวลาแล้วเสร็ จตามแผนงาน/โครงการ มีการกาหนดตัวชี้ วดั ของโครงการ แต่ยงั ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ไม่ครบร้อยเปอร์ เซ็นต์ เนื่ องจากงบประมาณมีนอ้ ย แต่ประชาชนได้
ใช้ป ระโยชน์ จ ากการบริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานอย่ า งเต็ ม ที่ รองลงมาคื อ เทศบาล/อบต. มี วิ ธี
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้าที่แต่ละงานอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับ สานักงาน ก.พ.ร. (2552, หน้า 8) ที่วา่ การออกแบบกระบวนการปฏิบตั ิงานโดยการใช้เทคนิค
และเครื่ องมือการบริ หารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงาน
และระยะเวลาให้เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดต่ อการพัฒนาขี ดความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ราชการตาม
ภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มสอดคล้องกับผล
การสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด ราชบุ รี พบว่ า อปท. ได้ด าเนิ น
การส่ งเสริ มและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความกระตือรื อร้น ในการทางานโดยให้
โอกาสในการศึกษาอบรมเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่องค์กรและการบริ การประชาชน
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ข้ อ ที่ ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ดคื อ เทศบาล/อบต. มี วิ ธี ก ารบริ หารจัด การที่ ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ร
ประหยัดเวลา ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัด
ราชบุรี พบว่า มีการให้บริ การแบบ One Stop Service โดยลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นและแสดงขั้นตอน
การปฏิ บตั ิ งานให้ประชาชนรับทราบ งานทุกอย่างทาให้เสร็ จทันกาหนด บริ การรวดเร็ วด้วยมิตร
ไมตรี ประชาชนสะดวกประหยัดเวลา ในเรื่ องดังกล่าวประชาชนอาจไม่เข้าใจว่าประหยัดเวลา
สมมติฐานข้ อที่ 2 ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี มีระดับ
การเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง อยูใ่ นระดับมาก
จากผลการศึกษาพบว่า ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เพราะกลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางการเมืองของภาคประชาชนอยูใ่ นระดับปานกลาง สาเหตุที่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เป็ นดังนี้
1. ด้ านการตรวจสอบ จากผลการศึกษาในภาพรวม ประชาชนมี การเข้าร่ วมกิ จกรรม
ทางการเมื องของภาคประชาชนอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่ อเที ยบกับ งานวิจยั ของ มนัส สุ วรรณ
เอกมล สายจันทร์และ ไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล (2546) ที่ศึกษาการตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนใน
ระบบการบริ หารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น พบว่า ประชาชนที่ใช้สิทธิ เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหลายยังมีจานวนค่อนข้างน้อย จะเห็นได้
ว่าเมื่อเวลาผ่านไป 10 กว่าปี ประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น เนื่ องจากช่ องทางการเข้าถึงข่าวสาร
ต่างๆ สะดวกมากขึ้น สอดคล้องกับ Williamson (1996) อธิ บายว่า การใช้อานาจนี้ เชื่ อมโยงถึงระบบ
ตรวจสอบความรับผิดชอบและการควบคุม ทั้งในการจัดตั้งระดับสากลและท้องถิ่น ในโครงสร้าง
บรรทัดฐานและการปฏิ บตั ิที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ รวมถึงการใช้อานาจนั้นจะเน้นระบบ
การควบคุมโดยตั้งใจหรื อไม่ได้ต้ งั ใจ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Grindle (2007, pp.145-163) ที่
ศึกษาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น ที่วา่ ช่องทางการสื่ อสารทางการเมือง ระบบเครื อข่าย
สารสนเทศ (Internet) มี อิทธิ พลต่อการระดมในการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมือง สื่ อสารมวลชน
หรื อการลงโฆษณาและการจัดให้มีเวทีสาธารณะ ก็เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
แต่ที่ยงั ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน อาจเนื่องจากประชาชนบางส่ วนยังขาดความรู ้ความเข้าใจว่าตนเอง
มีสิทธิ ในการตรวจสอบ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ดังที่ว่า รั ฐควรจะดาเนิ นการในสิ่ งต่อไปนี้
รณรงค์ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับสิ ทธิ ต่างๆ ของประชาชน โดยเฉพาะในสิ ทธิ ที่เกี่ ยวกับเรื่ องของท้องถิ่ น
ไม่ว่าสิ ทธิ ในการจัดการทรัพยากร สิ ทธิ ในการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม สิ ทธิ ในการเสนอออก
ข้อบังคับท้องถิ่ น สิ ทธิ ในการเสนอให้ถอดถอนผูไ้ ด้รับเลื อกตั้ง สิ ทธิ ในการรับรู ้ข่าวสารและอื่นๆ
เมื่อประชาชนรู ้และตระหนักถึงสิ ทธิ ของตนเองแล้วอาจนาไปสู่ การจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ตามความสนใจ
เมื่อพิจารณาจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาล/อบต.
โดยความตื่นตัวของชุมชนหรื อภาคประชาชน ดังที่ มนัส สุ วรรณ และคณะ (2546, หน้า 137-154)
อธิ บายไว้วา่ รู ปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนที่เกิ ดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรื อความตื่นตัว
ของภาคประชาชน ซึ่ งอาจเป็ นการดาเนิ นการโดยปั จเจกบุ คคลกลุ่มต่างๆ ชุ มชนท้องถิ่ นโดยรวม

268
สื่ อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชนและอื่นๆ ในขณะที่ สมบูรณ์ ศิริประชัย (2542, หน้า 9-10) อธิ บาย
ถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน โดยระบบการคลังและงบประมาณจะต้องมี
ความโปร่ งใสตรวจสอบได้มีระบบบัญชี ระบบการตรวจสอบและรายงานผลที่ได้มาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับของสากล มีการขจัดปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นซึ่ งมี ความเห็ นสอดคล้องกับธนาคารโลก
และธนาคารพัฒนาแห่ งเอเชี ย ซึ่ งสอดคล้องกับ Shimomura (2003, pp.19-25) ได้ศึกษาบทบาทของ
การบริ หารงานท้องถิ่ นในเอเชี ย พบว่า กรณี ประเทศไทย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีแนวโน้ม
ที่ มี ร ายได้แ ละงบประมาณเพิ่ ม มากขึ้ น แต่ ม ัก มี ปั ญ หาการใช้ ง บประมาณไปเพื่ อ ประโยชน์
ของผูบ้ ริ หารเองและมีการแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณในทางมิชอบ และสอดคล้องกับผล
การสัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัง หวัดราชบุ รี พบว่า อปท. สนับสนุ นภาค
ประชาชนโดยการตื่นตัวของชุ มชนในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของ อปท. การเป็ นตัวแทน
ชุมชนเพื่อเสริ มสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่ ว มในการบริ ห ารจัด การในนโยบายของรั ฐ มากขึ้ น ท าให้ ป ระชาชนเกิ ด การตื่ น ตัว เพิ่ ม ขึ้ น
เกิ ดกระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนามากขึ้นเพื่อลดความขัดแย้ง (องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ราชบุ รี, 2557, หน้า 26-31) รองลงมาคื อ เข้าร่ วมตรวจสอบการดาเนิ นงานของเทศบาล/อบต.
โดยการใช้กฎหมายหรื อระเบียบ ดังประเด็นที่สองที่ มนัส สุ วรรณ และคณะ (2546, หน้า 137-154)
กล่าวไว้วา่ ประชาชนตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาล/อบต. โดยความตื่นตัวของชุมชนหรื อ
ภาคประชาชนและสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัด
ราชบุ รี พบว่า ประชาชนสามารถเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการติ ดตามการปฏิ บตั ิ ง านของ อปท. ร่ วม
ตรวจสอบการดาเนินงานการใช้งบประมาณ
ข้อ ที่ ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ เข้า ร่ ว มตรวจสอบการด าเนิ น งานของเทศบาล/อบต. โดย
ความร่ วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังที่ มนัส สุ วรรณ และคณะ (2546, หน้า 137-154) อธิ บายไว้วา่
ประชาชนร่ วมตรวจสอบการดาเนิ นงานของเทศบาล/อบต. โดยความร่ วมมือกับองค์กรที่เกี่ ยวข้อง
ทั้ง นี้ การตรวจสอบโดยภาคประชาชนในสามประเด็ น นั้น เป็ นรู ป แบบการตรวจสอบ ดัง นี้
1) รู ปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนที่กาหนดรู ปแบบหรื อกระบวนการไว้อย่างชัดเจน เป็ น
กฎหมายหรื อระเบียบที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตาม 2) รู ปแบบของการตรวจสอบโดยประชาชนที่ เกิ ดขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ หรื อความตื่ นตัวของภาคประชาชน ซึ่ งอาจเป็ นการดาเนิ นการโดยปั จเจกบุ คคล
กลุ่มต่างๆ ชุมชนท้องถิ่นโดยรวมสื่ อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชนและอื่นๆ และ 3) รู ปแบบของการ
ตรวจสอบโดยประชาชนที่ เกิ ดจากการสร้ างความร่ วมมื อในการทางานระหว่างองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นกับชุ มชนหรื อองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่ นนั้น ซึ่ งนาไปสู่ การตรวจสอบในทางอ้อมโดยปริ ยาย
ในทานองเดียวกันสุ รศักดิ์ โตประสี (2553) ศึกษาเกี่ ยวกับธรรมาภิบาลในการบริ หารงานคลังของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรส่ งเสริ มให้มีการตรวจสอบการ
ท างานขององค์ก รโดยภาคประชาชนอย่า งใกล้ชิ ดอย่า งเป็ นรู ป ธรรมมากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้องกับ
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ธี รยุทธ บุญมี (2541) ได้อธิ บายแนวคิดธรรมรัฐ ว่า เป็ นหุ ้นส่ วนกันในการบริ หารและปกครอง
ประเทศโดยรั ฐ ประชาชนและเอกชน ซึ่ งขบวนการนี้ จะก่อให้เกิ ดความเป็ นธรรม ความโปร่ งใส
ความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของคนดีซ่ ึ งแนวคิดนี้ เกิ ดจากที่เห็ นว่า ระบบราชการล้าหลัง
ทุกส่ วนต้องการการปฏิรูปต้องมีการปรับโครงสร้างราชการให้ดีข้ ึน ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึ้น
และต้องการให้มีการตรวจสอบโดยสื่ อมวลชนและนักวิชาการ
2. ด้ านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่ วม
กิ จกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Norris
(2000) ที่ศึกษาผลกระทบของการสื่ อสารทางการเมืองในยุคประชาธิ ปไตยหลัง ยุคอุตสาหกรรม
พบว่า การสื่ อสารทางการเมืองเช่ น หนังสื อพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ และระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
(Internet) จะมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ ทางการเมื อง ความไว้วางใจทางการเมืองและการระดมทาง
การเมืองโดยมีผลทาให้ คนรู ้ สึกมี ประสิ ทธิ ภาพทางการเมื องสู งขึ้ นและส่ งผลเอื้ อต่ อการเข้าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองมากขึ้นด้วย และสอดคล้องกับ ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (2550) ศึกษาเรื่ องการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมือง:ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง พบว่า การเมืองภาคพลเมืองที่มีประสิ ทธิ ภาพมี
คุ ณภาพและมี ค วามกระตื อ รื อร้ น ดัง นั้นการพัฒนาคนและการสร้ างพลเมื องต้อ งใช้เวลาอย่า ง
ต่อเนื่อง และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาการพัฒนาพลเมือง ดังที่ ณรงค์ บุญสวยขวัญ
(2550) ศึ ก ษาการปฏิ บ ัติ ก ารของกลุ่ ม องค์ก รขบวนการประชาสั ง คมชนบทไทยกับ นัย ยะของ
การเมืองภาคพลเมือง พบว่า ปฏิ บตั ิ การของประชาสังคมในพื้นที่ ลุ่มน้ าปากพนังเป็ นการทาแทน
มากกว่า การท้า ทายหรื อ เผชิ ญ หน้ า บทบาทการท าแทนจึ ง โดดเด่ น แม้ว่ า ในบางกิ จ กรรมของ
การปฏิบตั ิอาจจะก้าวล่วงไปในการท้าทายหรื อเผชิ ญหน้า แต่ก็ยงั มีการปฏิบตั ินอ้ ยส่ วนการขัดขวาง
หรื อต่ อต้า นมี บ ทบาทน้อยมาก ดัง นั้นปฏิ บ ัติก ารของกลุ่ ม องค์ก รขบวนการในพื้ นที่ แ ห่ ง นี้ จึง มี
ลักษณะปฏิสัมพันธ์เชิงประสานมากกว่าบทบาทของการทาแทน ในขณะที่รัฐหรื อราชการอ่อนแอที่
จะปฏิบตั ิภารกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพ บทบาทการทาแทนจึงเป็ นเหมือนกับเป็ นการสมยอมของรัฐ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การเข้าร่ วมกิจกรรมของการประชาคมหมู่บา้ นหรื อของกลุ่มองค์กร
ต่ า งๆ เพื่ อ แลกเปลี่ ย น เรี ยนรู ้ และก าหนดข้ อ ตกลงร่ วมกั น สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
กระทรวงมหาดไทย (2544) ที่วา่ การประชาคม เป็ นรู ปแบบปฏิบตั ิการเชิงประสานหรื อปฏิสัมพันธ์
ทางบวกที่ เป็ นไปตามการสั่ ง การของรั ฐ ไทยให้ มี รู ป แบบประชาคมระดับ ต่ า งๆ โดยมี องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นศูนย์กลางในการประสานงานกับภาคส่ วนต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ประชาคม
หมู่บา้ น ประชาคมตาบล ประชาคมอาเภอ และประชาคมจังหวัด สอดคล้องกับประภาส ปิ่ นตบแต่ง
(2551, หน้า 96-102) ได้ศึ ก ษาขบวนการ “สมัช ชาคนจน” พบว่า มี ก ารจัด โครงสร้ า งเป็ นแบบ
เครื อข่ายสร้ างกลไกตัดสิ นใจแบบเสมอหน้ากัน สอดคล้องกับ ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า อปท. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในการประชุม การประชาคม และสอดคล้องกับงานของ ณรงค์
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บุญสวยขวัญ (2549, หน้า 238-240) พบว่า การประชุ มเป็ นรู ปแบบที่ แสดงถึ งการมีส่วนร่ วมของ
สมาชิก รองลงมาคือ เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการประชามติ เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ
ของเทศบาล/อบต. ดังที่ Charney (1998) อธิ บายว่า การมี “กิจกรรมต่อเนื่อง” มีความสาคัญ เพราะว่า
กิ จ กรรมคื อ เครื่ อ งมื อ หรื อ สื่ อ ที่ จ ะสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ด้ว ยกัน และเป็ นพื้ น ที่
สาธารณะที่ ส มาชิ ก สามารถเข้า ถึ ง ได้ห รื อ กิ จ กรรมเป็ นแหล่ ง ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งสมาชิ ก ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้บ ริ หารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด ราชบุ รี พบว่ า
การประชาพิจารณ์ ซึ่ งประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการติดตามการปฏิ บตั ิงานของ อปท.
ดังที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 144 บัญญัติวา่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็ นผูค้ วบคุมและดาเนิ นการจัดหรื อจัดให้มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรสมาชิ กวุฒิสภา
สมาชิ กสภาท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น รวมทั้งการออกเสี ยงประชามติให้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและ
เที่ยงธรรม
ข้อที่ ค่ า เฉลี่ ยต่ า สุ ด คื อ เข้า รวมกลุ่ ม เคลื่ อนไหว กดดันเพื่ อผลประโยชน์ข องกลุ่ มและ
ส่ วนรวม โดยการเข้ารวมกลุ่มเคลื่อนไหว ส่ วนใหญ่เกิดจากการเสี ยผลประโยชน์ในเรื่ องต่างๆ ดังที่
Starkey (1997, p.14) กล่าวว่า การเชื่อโยงเครื อข่ายเป็ นการรวมกลุ่มของปั จเจกบุคคลหรื อองค์กรที่มี
ลักษณะพื้นฐานที่สาคัญ คือ “ความสมัครใจ” หรื อความเป็ นอิสระในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
หรื อสารสนเทศและกิ จกรรมร่ วมกัน ขณะที่ Gerlarch (1999, pp.89-90) อธิ บายว่า การเชื่ อมโยง
เครื อข่ายจะต้องมาจากสมาชิกที่มีทศั นคติ ค่านิ ยม หรื อมีความรู ้ความเข้าใจร่ วมกัน หรื อมีอตั ลักษณ์
ร่ วมกัน ในทานองเดียวกัน เสกสรร ประเสริ ฐกุล (2553) อธิ บายไว้วา่ การเคลื่อนไหวทางการเมือง
ของภาคประชาชนยังไม่อาจจะถ่วงดุลอานาจรัฐและกาหนดขอบเขตอานาจทุนได้ สอดคล้องกับผล
การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี พบว่า การรวมกลุ่มทางลบ นายก
ต้องเจรจาขอทราบเหตุผลถ้าเป็ นเป็ นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนจะได้รับการสนับสนุ น ใน
พื้นที่จงั หวัดราชบุรี ก็มีบา้ ง เช่น การเคลื่อนไหวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้ า การ
รวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะ กรณี การรวมกลุ่มเพื่อขอให้ปิดโรงงานที่ปล่อยน้ าเสี ยจนทา
ให้สิ่งแวดล้อมเป็ นพิษ
3. ด้ านการเลือกตั้ง พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี การเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมือง
ของภาคประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ดังที่ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และธี รภัทร์ เสรี รังสรรค์ (2539,
หน้า 12) อธิ บายว่า การเลื อกตั้งเป็ นสิ ทธิ ทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชนตามครรลองของ
ระบอบประชาธิ ป ไตย ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ เ สรี ภาพแก่ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการปกครอง โดย
การพิ จ ารณาเลื อกผูส้ มัค รรั บ เลื อกตั้ง ไปท าหน้า ที่ แทนตน เพื่ อมี ส่ วนร่ ว มในการออกกฎหมาย
คุ ม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์ข องประชาชนซึ่ งเป็ นกระบวนการทางนิ ติบญ
ั ญัติ รวมทั้งการเข้า ไปท า
หน้าที่รัฐบาลบริ หารประเทศให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน โดยสอดคล้องกับ Conway
(2000) ได้ศึ ก ษา การมี ส่ วนร่ ว มทางการเมื องของคนอเมริ ก ัน ในเชิ ง พหุ มิ ติ เกี่ ย วกับ ปั จจัย ด้า น
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สื่ อสารมวลชน (Mass Media) พบว่า การกระจายเสี ยง การช่วยอุดหนุนในการลงโฆษณาและการจัด
ให้มีเวทีสาธารณะปราศรัยตอบโต้กนั ระหว่างผูเ้ ข้าแข่งขันทางโทรทัศน์โดยเฉพาะในช่ วงของการ
เลือกตั้งมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทางการเมืองในการเลือกผูแ้ ทนของประชาชนมากกว่าปกติ และ
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี พบว่า อปท.
สนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองทางบวก ที่เป็ นการรวมกลุ่มเพื่อรณรงค์ให้เลือกตั้งคนดีเข้ามา
เป็ นผูบ้ ริ หารท้องถิ่น การใช้สิทธิ เลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การรณรงค์ไม่ซ้ื อสิ ทธิ ไม่
ขายเสี ยง การร่ วมเป็ นคณะกรรมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น รวมกลุ่มรณรงค์ให้รักษาสิ ทธิ ในการ
ตรวจสอบรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้ง การเป็ นหู เป็ นตาช่ วยสอดส่ องกระบวนการเลื อกตั้งทุกขั้นตอน
เพื่ อ ความบริ สุ ท ธิ์ ยุติธ รรม ในท านองเดี ย วกันสถาบันวิ จ ัย และให้ ค าปรึ ก ษาแห่ ง มหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทย
และต่างประเทศผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาของหลักกฎหมายเลื อกตั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของการเลื อกตั้งเริ่ มตั้งแต่ กฎหมาย
เลือกตั้งฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 ต่อมาจนถึงฉบับปั จจุบนั ซึ่ งมีการพัฒนา
มาตามลาดับ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง เนื่ องจากกฎหมายกาหนดให้ผไู ้ ม่ไป
ลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ง ต้องเสี ยบางอย่าง เช่น การลงสมัครรับเลื อกตั้ง ประชาชนจึงมีความตื่นตัว
ดังที่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (2542, หน้า 95) อธิ บายว่า การเลือกตั้งเป็ นไปอย่างเสรี กล่าวคือต้องไม่ยอม
ให้มีการใช้อิทธิ พลข่มขู่ บังคับ ขู่เข็ญโดยผิดกฎหมายนอกจากนี้ แล้วการใช้สิทธิ เลื อกตั้งในรัฐเสรี
นิยมประชาธิ ปไตยจะต้องเป็ นไปโดยลับซึ่ งหมายความว่าการตัดสิ นใจของผูล้ งคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
ต้องไม่สามารถถูกตรวจสอบได้โดยบุคคลอื่น หลักการใช้สิทธิ เลือกตั้งที่ตอ้ งเป็ นไปโดยลับนี้ ยอ่ มมี
ผลเป็ นการสนับสนุ นหลักการใช้สิทธิ เลื อกตั้งโดยเสรี ด้วย สอดคล้องกับ ชัยอนันต์ สมุ ทรวณิ ช
(2535, หน้า 11) กล่าว่า ประชาชนที่ไปลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งเพื่อแสดงออกถึ งการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย จึงเป็ นพวกที่มีอิสรเสรี ภาพในการแสดงออกถึงพฤติกรรม
ของตนเองอย่างเต็มที่ ส่ วนประชาชนที่ ไปลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งเพราะต้องการแลกเปลี่ ยนกับ
ผลประโยชน์ที่ เป็ นทรั พ ย์บ ริ ก าร ความสะดวกสบายหรื อการได้รั บการยอมรั บ ความเป็ นพวก
เดี ย วกัน จึ ง เป็ นพวกที่ ไ ม่ มี อิ ส รเสรี ภาพในการลงคะแนนเสี ย ง จึ ง มี ก ารซื้ อขายเสี ย งกัน ขึ้ น ใน
ประชาชนกลุ่มดังกล่าวซึ่ งนับว่าเป็ นอุปสรรคที่สาคัญยิ่งต่อระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ณัฐกร วิทิตานนท์ และธี รวัฒน์ ปาระมี (2555, หน้า 36) เห็นว่าการเลือกตั้งถือเป็ นสิ ทธิ
ทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชน ในขณะเดียวกันก็เป็ นกระบวนการทางการเมืองที่สาคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็ นกิ จกรรมที่แสดงออกถึ งการมีส่วนร่ วมทางการเมื องของประชาชน ในฐานะเจ้าของ
อานาจอธิ ปไตย ที่จะแสดงเจตจานงเลื อกสรรผูป้ กครอง หรื อแนวนโยบายสาธารณะ และสร้ าง
ความชอบธรรมให้แก่ผปู ้ กครอง และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน

272
ท้องถิ่ น จัง หวัดราชบุ รี พบว่า อปท. มี ข้อเสนอแนะให้ประชาชนตระหนัก ในหน้าที่ ความเป็ น
พลเมื อง ประชาชนคิ ดว่าการเลื อกตั้งแล้วจบซึ่ งความเป็ นจริ งเป็ นเพียงการเริ่ มต้น รองลงมา คือ
ตรวจบัญชี รายชื่ อว่าตนเป็ นผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้ง ก่ อนการเลื อกตั้งทางหน่ วยงานที่ รับผิดชอบจะปิ ด
ประกาศบัญชี รายชื่ อผูม้ ี สิทธิ เลื อกตั้งในพื้นที่ ซ่ ึ งสะดวกในการตรวจสอบ ดังที่ รั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 (หมวด 7) ให้อานาจแก่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่ วมทางการเมืองโดยตรงของการมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้ง โดยจาแนกตามกิจกรรมการมีส่วนร่ วม
ก่อนการเลื อกตั้ง ได้แก่ 1) ตรวจบัญชี รายชื่ อว่าตนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งหรื อไม่ 2) ตรวจสอบพรรค
การเมืองและผูส้ มัครรับเลือกตั้ง 3) ร่ วมรณรงค์เลือกตั้ง 4) ฟังการปราศรัยนโยบายของผูส้ มัครและ
พรรคการเมือง 5) สอดส่ องดู แลพฤติ กรรมที่มิชอบ 6) ศึก ษาประวัติผูส้ มัคร 7) ให้ก ารศึ ก ษาแก่
ประชาชน และ 8) การต่อรองนโยบายของพรรคการเมือง ซึ่ งสอดคล้องกับ ลิขิต ธี รเวคิน (2541,
หน้า 332) วัชรา ไชยสาร (2541, หน้า 8-9) และกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ (2541, หน้า 1) มี
ความเห็ นสอดคล้องกันว่า การเลื อกตั้งเป็ นกิ จกรรมทางการเมืองที่ประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของอานาจ
อธิ ปไตยได้ ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่ วมทางการเมือง อันเป็ นกลไกที่แสดงออกซึ่ งเจตจานงของ
ประชาชน เป็ นกระบวนการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งผูแ้ ทนของตนเพื่อไปทาหน้าที่แทนชุมชน ใน
รัฐสภาซึ่ งจะต้องมีการรณรงค์หาเสี ยงการชักจูงผูม้ ีสิทธิ ลงคะแนนเสี ยงให้คล้อยตามกับนโยบายที่
เสนอหรื อข้อสัญญาที่เสนอเพื่อจะได้รับคะแนนเสี ยงและยังสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี พบว่า มีการสนับสนุ นการรวมกลุ่ มรณรงค์ให้รักษา
สิ ทธิในการตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้ง ซึ่งสะดวกในการตรวจสอบ
ข้อที่ค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ การแสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมืองถ้าพบว่ามีการกระทาโดย
มิชอบ ดังที่ รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 มาตรา 286 ที่ เปิ ดช่ องให้ประชาชนใช้สิทธิ เข้าชื่ อถอดถอน
ผูไ้ ด้รับเลื อกตั้งสามในสี่ ของจานวนประชาชนที่ มาลงคะแนนที่มาใช้สิทธิ สามารถลงมติเพื่อถอด
ถอนสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นที่ประชาชนเห็ นว่าไม่สมควรที่จะดารงตาแหน่ ง แม้
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการถอดถอนดังกล่าวจะประกาศใช้มากว่า 3 ปี แล้วตั้งแต่ พ.ศ.
2542 แต่ก็ยงั ไม่เคยมี ทอ้ งถิ่ นใดได้ทาการถอดถอนสมาชิ กสภาท้องถิ่ นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นเลย
จุ ด นี้ นัก วิ เ คราะห์ ห ลายคนตั้ง ข้อ สั ง เกตว่า หลัก เกณฑ์ ใ นการถอดถอนนั้น ปฏิ บ ัติ ไ ด้ย ากเพราะ
กฎหมายกาหนดให้ประชาชนต้องมาใช้สิทธิ ลงมติมากกว่ากึ่งหรื อมากกว่าร้อยละห้าสิ บของผูม้ ีสิทธิ
เลื อกตั้ง และสามในสี่ ของร้ อยละห้าสิ บดังกล่าวจึงจะถอดถอนได้ หากไม่มีการแก้ไขกฎหมายใน
ประเด็นนี้แนวโน้มที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองว่าด้วยการถอดถอนคงเกิดขึ้นได้
ยาก และตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 (หมวด 7) ให้อานาจแก่
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยตรงในกิจกรรมการมีส่วนร่ วมหลังการเลือกตั้ง
ได้แก่ 1) ติ ดตามผลการเลื อ กตั้ง 2) ติ ดตามผลการใช้สิ ท ธิ เลื อกตั้ง 3) ติ ดตามการจัด ตั้ง รั ฐบาล
4) ติดตามตรวจสอบการทางานของผูแ้ ทนที่เราเลือก และ 5) แสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมือง
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ถ้าพบว่ามี การกระทาโดยมิชอบ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น จัง หวัดราชบุ รี พบว่า อปท. สนับสนุ นการแสดงออกทางการเมื องทางบวก แต่ ถ้า เป็ น
การรวมกลุ่มทางลบ นายกต้องเจรจาขอทราบเหตุผลก่อนในท้องถิ่ นการแสดงพลังกลุ่มถอดถอน
นักการเมืองจะมีนอ้ ยเนื่องจากประชาชนเห็นว่าทางราชการมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่ องนี้อยูแ่ ล้ว
สมมติฐานข้ อที่ 3 ประเภทและขนาดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี
ที่ต่างกัน มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานแตกต่างกัน จากผลการศึกษา พบว่า
1. ประเภท ในภาพรวม กลุ่ มตัวอย่างที่ มีประเภทต่างกัน มี การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การดาเนิ นงานแตกต่างกันซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน อาจเนื่ องมาจากประเภทเทศบาลและองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล มีระเบียบข้อบังคับ และสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ต่างกันจึงส่ งผลต่อการดาเนินงาน
ให้มีความแตกต่างกัน
2. ขนาด ในภาพรวม กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ข นาดต่ า งกัน มี ก ารใช้ ห ลัก ธรรมาภิ บ าลใน
การดาเนิ นงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่ องจาก กลุ่มตัวอย่างอาจมองว่าหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 8 หลัก ได้แก่ หลักประสิ ทธิ ผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลัก
ความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักการกระจายอานาจ หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ อปท. ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรื อขนาดเล็ ก ก็ ดาเนิ นการเหมื อนๆ กัน ยกเว้น หลัก
ประสิ ทธิ ภาพและหลักนิ ติธรรม ที่เป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกลุ่ มตัวอย่างได้รับ
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ จากช่ องทางต่างๆ ที่ อปท. ใช้สื่อสารกับประชาชน เช่ นกาหนดการเริ่ ม
และแล้วเสร็ จของโครงการ การชาระภาษี เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัด
ราชบุรี ที่มีประเภทต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานของ อปท.
โดยภาพรวมแตกต่างกัน ส าหรั บ กลุ่ มตัวอย่า งที่ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
ของ อปท. โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ริพงษ์ ปานจันทร์ (2554)
ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารงานของเทศบาลต าบลในจัง หวัด นครปฐม พบว่ า
ทั้งประชาชนและพนักงานของเทศบาลตาบลมี ความเห็ นตรงกันว่า การบริ หารงานของเทศบาล
ตาบลในการให้บริ การสาธารณะ ด้านงานส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตมีประสิ ทธิ ผลมากในทานองเดียวกัน
วระชาติ ทนัง ผล (2555) ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ห ลัก ธรรมมาภิ บ าลในการบริ ห าร
การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษากรณี องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพังงา พบว่าปั จจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อการดาเนิ นงานตามหลัก ธรรมภิ บ าลอยู่ใ นระดับ ปานกลาง การด าเนิ น งานตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลอยู่ใ นระดับ มาก ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ นงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพังงาอยูใ่ นระดับสู ง
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สมมุติฐานข้ อที่ 4 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การดาเนินงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแตกต่างกัน
1. เพศ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการด าเนิ น งานของเทศบาล/องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งไม่ เ ป็ นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นว่า การดาเนิ นงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นตามหลักหลักประสิ ทธิ ผล หลักประสิ ทธิ ภาพ หลักการตอบสนอง หลักการมีส่วนร่ วม
หลัก การกระจายอานาจ หลัก ความเสมอภาค และหลัก มุ่ ง เน้นฉันทามติ เป็ นหน้าที่ ข อง อปท.
ยกเว้น หลัก ภาระรั บ ผิด ชอบ หลัก ความโปร่ ง ใส และหลัก นิ ติธ รรม ที่ เ ป็ นไปตามสมมติ ฐ าน
อาจเป็ นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ที่ มีโอกาสและให้เวลาเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
การดาเนินงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. อายุ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการดาเนิ นงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบลแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานทั้ง
10 หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ได้เห็นการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ประชาชนที่มีอายุ 31-40 ปี ตัวอย่าง 41-50 ปี
และอายุ 51 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบลแตกต่างกันซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติฐานทั้ง 7 หลักธรรมาภิบาล คือ หลักประสิ ทธิ ผล หลักประสิ ทธิ ภาพ หลักการตอบสนอง
หลักภาระรับผิดชอบ หลักการกระจายอานาจ หลักนิ ติธรรม และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่า มีความพอใจการดาเนิ นการของ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นมากกว่า เนื่ องจากมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
มากกว่า รวมทั้งมีส่วนในการดาเนินการมากกว่าด้วย
จะเห็ นได้วา่ กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแตกต่างกัน โดยภาพรวม เพศ และ
วุฒิการศึกษา ของกลุ่ มตัวอย่าง มี ความคิดเห็ นต่อการใช้หลักธรรมาภิ บาลในการดาเนิ นงานของ
อปท. แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน ยกเว้นอายุของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
ต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานของ อปท. ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ รศักดิ์ โตประสี (2553) สิ ริพงษ์ ปานจันทร์ (2554) วระชาติ ทนังผล
(2555) ณฐภัทร ถิ รารางค์กูล (2556) ในภาพรวมการดาเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลของ อปท.
อยูใ่ นระดับมาก
สมมติฐานข้ อที่ 5 ข้อมูลส่ วนบุคคลที่ต่างกัน มีการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาค
ประชาชนแตกต่างกัน
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1. เพศ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบลไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
อาจเนื่ องจากการรับข้อมูลข่าวสาร สื่ อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและสะดวกรวดเร็ วทาให้ทุกคนเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึง
2. อายุ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบลแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน อาจเป็ น
เพราะกลุ่ มตัวอย่า งช่ วงอายุ 31-50 ปี เนื่ องจากเป็ นวัยทางานมี โอกาสเข้าถึ งข่าวสารมากกว่า
ประชาชนอายุ 51 ปี ขึ้นไป หากเป็ นผูส้ ู งอายุ จะเป็ นคนเดิมๆ ซึ่ งไม่ทราบปั ญหา
3. วุฒิการศึกษา ในผูท้ ี่มาจะเป็ นภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการเข้า
ร่ วมกิ จกรรมทางการเมื องของภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบลแตกต่างกัน
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน จะเห็นได้วา่ ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่า มีความสนใจการเข้า
ร่ วมกิจกรรมทางการเมือง เนื่ องจากมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเมืองการปกครองจากข่าวสาร
ได้หลายช่ องทางมากกว่าผูท้ ี่ มีก ารศึ กษาน้อยกว่าซึ่ งอาจขาดความรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับบทบาท
หน้าที่ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นส่ วนใหญ่จะเห็นด้วยกับผูน้ า
4. อาชีพ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีการเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบลไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
อาจเป็ นเพราะว่า กลุ่ มตัวอย่างให้ความร่ วมมื อน้อย เพราะติดภาระในการประกอบอาชี พ และ
เพิ ก เฉยต่ อ สิ ท ธิ ข องตนเองที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ประโยชน์ ส าธารณะ และไม่ รู้ ถึ ง ความส าคัญ คิ ด ว่ า
ไม่เกี่ยวกับตนเองจะเข้ามามีส่วนร่ วมต่อเมื่อตนเองมีส่วนได้ส่วนเสี ยเท่านั้น ประชาชนที่มีส่วนร่ วม
เป็ นคนหน้าเดิมๆ ที่มาตามหน้าที่ ได้แก่ ผูน้ าชุมชน กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นและฐานเสี ยงของสมาชิก
จะเห็ นได้ว่า กลุ่ มตัวอย่า งที่ มี เพศ อายุ วุฒิก ารศึ กษาและอาชี พ ต่ างกันมี ก ารเข้า ร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน แตกต่างกัน สอดคล้องกับ มนูญ จันทร์ สมบรู ณ์ (2550)
ศึกษาเรื่ องวัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผูน้ าท้องถิ่นและประชาชน ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความมีวฒั นธรรมธรรมาภิบาลของประชาชน ได้แก่ ปั จจัยด้านคุ ณลักษณะ
ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ยังสอดคล้องกับ ณฐภัทร ถิ รารางค์กูล
(2556) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน และการบริ หารงาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จาแนกตาม เพศ การศึกษา อาชี พ และรายได้
พบว่า การมีส่วนร่ วมทางการเมืองในภาพรวม และด้านการร่ วมกิ จกรรมการเลื อกตั้ง แตกต่างกัน
ยกเว้น เพศที่ โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่มีความกระตือรื อร้ นหรื อ
สนใจทางการเมื อ ง เห็ นว่า การเมื อ งเป็ นเรื่ องที่ น่า เบื่ อและไม่ ต้อ งการเข้า มามี ส่ วนร่ ว ม ปั ญหา
อุปสรรค ได้แก่ ประชาชนไม่มีเวลาในการเข้าร่ วมการบริ หารงาน อบต. ประชาชนเห็นว่าตัวเองไม่
สาคัญและมองว่าการบริ หารงาน อบต. ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง
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สมมติฐานข้ อที่ 6 หลักธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จังหวัดราชบุรี มีความสัมพันธ์กบั การเมืองภาคประชาชน
1. ด้ านการตรวจสอบ พบว่า หลักการตอบสนอง (=-0.22) หลักการมีส่วนร่ วม (=0.24)
และหลักนิติธรรม (= 0.18) สามารถร่ วมกันพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชน
ด้านการตรวจสอบกับการดาเนินงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรีโดยรวม
ของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เหตุที่หลักการตอบสนองในการดาเนิ นงานมี ความสัมพันธ์กบั การเมืองภาคประชาชน
ด้านการตรวจสอบ เนื่ องจากการที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใน
ส่ วนที่ให้ความสาคัญกับการสนองความต้องการของประชาชน กล่าวถึ งการปฏิ บตั ิราชการต้องมี
เป้ าหมายเพื่อให้เกิ ดความผาสุ กและความเป็ นอยู่ที่ดีข องประชาชนความสงบและปลอดภัยของ
สั ง คมส่ วนรวม ตลอดจนเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดของประเทศ (มาตรา 7) ซึ่ งส่ วนราชการจะต้อ ง
ดาเนิ นการโดยถื อว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่ จะได้รับการบริ การจากรัฐ และจะต้องมีแนวทาง
การบริ หารราชการที่ มุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชน ตลอดจนต้อ งด าเนิ น การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชนหรื อชี้ แจงทาความเข้าใจให้กบั ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุ งวิธี
ปฏิบตั ิราชการให้เหมาะสมและเพื่อสร้างความพึ งพอใจแก่ประชาชนผูร้ ับบริ การ (มาตรา 8) ดังที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 8) กาหนดความสาคัญของหลักธรรมาภิ
บาลใน การบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักที่ 3 หลักการตอบสนอง โดย อปท. ให้บริ การที่สามารถ
ด าเนิ น การได้ภ ายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้ า งความเชื่ อ มั่น ความไว้ว างใจและตอบสนอง
ความคาดหวัง ความต้องการของประชาชน ผูร้ ับบริ การทั้งผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความหลากหลาย
และมี ค วามแตกต่ า ง ท าให้ ป ระชาชนรู ้ สึ ก ถึ ง ความส าคัญ ของตนเอง จึ ง เข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มใน
การตรวจสอบ ในทางกลับกัน หากไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ประชาชนก็จะ
รู ้ สึกไม่ดีในการตรวจสอบ ขณะที่ หควณ ชู เพ็ญ (2551, หน้า 8-9) ได้อธิ บายถึ งเหตุผลและ
ข้อสนับสนุนการกระจายอานาจที่ช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดีเพราะ
องค์กรท้องถิ่นย่อมทราบความต้องการของประชาชนได้ดีกว่ารัฐบาลกลาง อีกทั้งยังมีการตรวจสอบ
จากประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิดกว่าการตรวจสอบจากส่ วนกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
คุณากร กรสิ งห์ (2550) ศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลจังหวัดนครสวรรค์ ในทานองเดี ยวกัน สุ รศักดิ์ โตประสี (2553) ศึกษา
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริ หารงานคลังขององค์การบริ หารส่ วนตาบล มีขอ้ เสนอแนะให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นส่ งเสริ มให้มีการตรวจสอบการทางานขององค์กรโดยภาคประชาชนอย่า ง
ใกล้ชิดอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้นและสอดคล้องกับ สถาบันพระปกเกล้า (2547, หน้า 15-19) ศึกษา
ถึงการบริ หารราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความคุม้ ค่าในเชิ งภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอน
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การปฏิ บ ัติง าน การปรั บ ปรุ ง ภารกิ จของส่ ว นราชการ การอ านวยความสะดวกเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
เหตุที่หลักการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน มีความสัมพันธ์กบั การเมืองภาคประชาชน
ด้านการตรวจสอบ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น มาก การตรวจสอบก็ จ ะกระท าได้ม าก ในทางกลับ กัน การเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาก การตรวจสอบก็จะกระทาได้นอ้ ย
ดังที่ UNDP ได้นิยามการดาเนินงานของภาคการเมือง การบริ หาร และเศรษฐกิจที่จะจัดการกิจการ
ของประเทศในทุกระดับ ประกอบด้วยกลไก กระบวนการ และสถาบันต่างๆ ที่ประชาชนและกลุ่ม
สามารถแสดงออกซึ่ งผลประโยชน์ ปกป้ องสิ ทธิ ของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็ นที่
แตกต่างกันบนหลักการของการมีส่วนร่ วม เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดลาดับความสาคัญทางการเมือง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ยื น อยู่บ นความเห็ น พ้อ งต้อ งกัน ทางสั ง คม และเสี ย งของคนยากจนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ได้รับการพิจารณาในการตัดสิ นใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา (สุ ดจิต นิ มิตกุล,
2543, หน้า 13-22) ขณะที่ JICA กล่าวถึง Good Governance ว่าเป็ นรากฐานของการพัฒนาอย่างมี
ส่ ว นร่ ว ม โดยก าหนดให้ รั ฐ มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มและสร้ า งบรรยากาศให้ เ กิ ด
กระบวนการมีส่วนร่ วม จะนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน พึ่งตนเองได้และมีความยุติธรรมทางสังคม
(อมรา พงศาพิชญ์, 2543, หน้า 68-81) สอดคล้องกับ Smith (2007, p.6) มีความเห็นต่อองค์ประกอบ
ธรรมาภิบาลที่คล้ายคลึงกับ Healy and Robinson, Romeo และ Santiso ซึ่ งเห็นว่าควรให้ความสาคัญ
กับการมีส่วนร่ วมของประชาชน ความโปร่ งใสและการตรวจสอบได้ในการบริ หารราชการ และ
ตรวจสอบผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองโดยภาคประชาชน การยึดมัน่ ต่อระบบกฎหมายตามหลักนิ ติ
ธรรม การบริ ห ารงานภาครั ฐอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การขจัดการคอร์ รัป ชั่น ในท านองเดี ย วกัน
ไพบูลย์ โพธิ์ สุวรรณ (2551, หน้า 235-236) ได้ศึกษาเรื่ องยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นสู่ ผลสัมฤทธิ์
กรณี ศึกษาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในประเทศไทย พบว่า กระบวนการก าหนดยุท ธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่ นที่ นาไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ โดยให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมผ่านกลไกการมี ส่วนร่ วม
ที่ เป็ นอัตลักษณ์ ของแต่ ละท้องถิ่ น สอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม(2553, หน้า 39) อธิ บายถึ ง
การบริ ห ารงานของภาครั ฐ ในทุ ก ๆ ด้า นโดยชอบธรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน้น การใช้
กระบวนการการมีส่วนร่ วมจากทุกส่ วนของสังคมไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง เพื่อให้ประเทศมีพ้ืนฐานประชาธิ ปไตยที่เข้มแข็ง มีความชอบธรรมด้าน
กฎหมาย มีเสถี ยรภาพ มี โครงสร้ างการบริ หารที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ มนัส สุ วรรณ เอกกมล สายจันทร์ และไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล (2546, หน้า
137-154) พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชนท้องถิ่ นเพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่ นเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญยิ่งเพราะจะทาให้การบริ หารงานมีความโปร่ งใส
ตรงกับการแก้ไขปั ญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด
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หลักนิติธรรมในการดาเนินงาน เป็ นสิ่ งที่สาคัญยิ่งในการตรวจสอบ เนื่องจากการมีสิทธิ
ได้รับข้อมูล คาชี้ แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วน
ท้องถิ่ นและมี สิทธิ แสดงความคิ ดเห็ นก่ อนการอนุ ญาตหรื อการดาเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมใด
ที่ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้อม สุ ข ภาพอนามัย คุ ณภาพชี วิต หรื อส่ วนได้เสี ย ส าคัญ
อื่ น ใดเกี่ ย วกับ ตนหรื อ ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ตามมาตรา 5 แห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ดัง ที่
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับหลักนิ ติธรรม โดยกาหนดให้มีการสารวจ ตรวจสอบ ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับ สถานการณ์ หรื อสอดคล้องกับความจาเป็ นทาง
เศรษฐกิ จสังคม และความมัน่ คงของประเทศโดยคานึ งถึ งความสะดวก รวดเร็ วและลดภาระของ
ประชาชนเป็ นสาคัญ โดยนาข้อเสนอแนะของประชาชนมาพิจารณาด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
มนัส สุ วรรณ เอกมล สายจันทร์ และ ไพสิ ฐ พาณิ ชย์กุล (2546) พบว่า ประชาชนที่ใช้สิทธิ เพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหลายยังมีจานวนค่อนข้างน้อย
ขณะที่ Kofi Annan (Weiss, 2000) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลเป็ นแนวทาง การบริ หารงานของรัฐที่เป็ น
การก่อให้เกิดการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน หลักนิติธรรม สร้างเสริ มประชาธิ ปไตยมีความโปร่ งใส และ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ (Weiss, 2000) ซึ่ งสอดคล้องกับ Carlson and Schwarz (1995, p.29) กล่าวถึ ง
พลเมืองซึ่ งมี ความคาดหวัง และต้องการบริ การที่ ถูกต้องตามหลักนิ ติธรรมบริ การสาธารณะใน
กรอบธรรมาภิ บ าล จึ ง เน้น คุ ณภาพสิ น ค้า และบริ ก ารมากขึ้ น บริ ก ารสาธารณะเน้นคุ ณภาพอาจ
ครอบคลุ ม มิ ติ ต่ า งๆ ได้แ ก่ ค วามสะดวกความมั่น คง ความไว้ใ จได้ ความเอาใจใส่ ส่ ว นบุ ค คล
ความสามารถแก้ปั ญหา ความยุ ติธ รรม ความคุ ้ม ค่ า และนัย ยะอิ ทธิ พ ลของความเป็ นพลเมื อ ง
สอดคล้องกับ โกวิทย์ พวงงาม และคณะ (2550) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการพัฒนาและเสริ มสร้างกลไก
การป้ องกันการทุจริ ตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พบว่า ปั ญหาการทุ จริ ตที่เกิ ดจากการทุจริ ต
ด้านงบประมาณการทาบัญชี การจัดซื้ อจัดจ้างและการเงิ นการคลังส่ วนใหญ่ กระบวนการทุจริ ต
ใน อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณการทาบัญชี การจัดซื้ อจัดจ้างและการเงินการคลังมีสาเหตุมาจาก
การที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิ บตั ิ หรื อไม่ทาตามระเบี ยบฯปั ญหาการทุ จริ ตที่ เกิ ดจากการทุ จริ ตด้าน
งบประมาณการทาบัญชี การจัดซื้ อจัดจ้างและการเงินการคลังส่ วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุจริ ตใน
อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณการทาบัญชี การจัดซื้ อจัดจ้างและการเงินการคลังมีสาเหตุมาจากการ
ที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่ทาตามระเบียบ ซึ่ งสอดคล้องกับ คุณากร กรสิ งห์ (2550) ศึกษาวิจยั
เรื่ องการศึ กษาเปรี ย บเที ย บการนาหลักธรรมาภิ บ าลมาใช้ในองค์การบริ หารส่ วนตาบล จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า อบต. ไม่ค่อยมีการตรวจสอบ มักเป็ นการตรวจสอบด้านเดียว คือตรวจสอบจาก
เอกสารเป็ นหลัก และประชาชนมี พฤติ กรรมการเข้าไปมี ส่วนร่ วมต่ า ทั้งนี้ สอดคล้องกับ จันจิรา
เอี่ยมมยุรา (2552, หน้า 1) อธิ บายความหมายซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิ ปไตยและการปกป้ อง
คุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน โดยหน่วยงานของรัฐต้องยอมตนอยูภ่ ายใต้ระบบกฎหมายและ
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ยอมผูกพันการกระทาใดๆ ของตนกับกฎเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่ งส่ วนหนึ่ งได้บญ
ั ญัติรับรองสิ ทธิ
เสรี ภาพต่างๆ ของประชาชนเอาไว้ อีกส่ วนหนึ่ งได้บญั ญัติไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจากัด
ต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการซึ่ งฝ่ ายปกครองจะกระทาได้ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
กฎหมายโดยไม่สามารถทาตามอาเภอใจได้
2. ด้ านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน พบว่า หลักการตอบสนอง (= -0.17) และ
หลัก การมี ส่ ว นร่ ว ม ( =0.29) สามารถร่ ว มกัน พยากรณ์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการเมื อ งภาค
ประชาชนด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชนกับการดาเนิ นงานของเทศบาล/องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จังหวัดราชบุรี โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เหตุที่หลักการตอบสนองในการดาเนิ นงานมี ความสัมพันธ์กบั การเมืองภาคประชาชน
ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน เนื่ องจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนอยู่ในระดับมาก การตอบสนองมีผลต่อทัศนคติในการตัดสิ นใจเลื อก
ผูส้ มัครในครั้งต่อไปอย่างมีนยั สาคัญ ผูบ้ ริ หารจึงพยายามอย่างสู งสุ ดที่จะตอบสนองประชาชนทุก
กลุ่ ม ทางด้านประชาชนที่ ไ ด้รับ การตอบสนองจะเข้าใจถึ ง ความสาคัญของตนเองและของกลุ่ ม
ฉะนั้นการพยายามบอกความต้องการและติดตามการดาเนินงานของ อปท. ในความต้องการของตน
นั้นได้รับการตอบสนองมากน้อยเพียงใด จึงมีความสัมพันธ์กบั การเมืองภาคประชาชนด้านรู ปแบบ
ทางการเมืองภาคประชาชน ดังที่ ไชยรัตน์ เจริ ญสิ นโอฬาร (2542) อธิ บายการเมืองภาคประชาชน
เกี่ ย วกับขบวนการเคลื่ อนไหวใหม่ ในทางสัง คม และการปรากฏตัวของการเคลื่ อนไหวใหม่ใ น
ทางสังคม เป็ นสิ่ งที่มีปรากฏในระดับโลกโดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา การเคลื่อนไหวไม่ได้มี
สถานะที่ เ ป็ นแนวคิ ด แต่ เ ป็ นความเคลื่ อ นไหวที่ เ กิ ด จากแรงกดดั น ในด้ า นต่ า งๆ และเป็ น
การเคลื่ อนไหวที่ เป็ นปฏิ กิ ริยาตอบสนองต่อสภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในวิถีชีวิต และสอดคล้องกับ
เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล (2553) ได้กล่ าวถึ งการเคลื่ อนไหวอย่างมี จิตสานึ กทางการเมื องของกลุ่ ม
ประชาชนเพื่อลดฐานการครอบงาของรั ฐ รวมทั้งเพื่อโอนอานาจบางส่ วนมาให้ประชาชนเพื่อใช้
ดูแลชี วิตของตนเองโดยตรง ในขณะที่ สมเกี ยรติ พงษ์ไพบูลย์ (2545) อธิ บายถึงการเมืองที่ภาค
ประชาชนส่ วนต่างๆ มีส่วนร่ วมในทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ว่า
เป็ นการเมืองที่ประชาชนนอกสภาฯ มีบทบาทและเข้าใจถึงอานาจโดยตรงในการจัดสรรทรัพยากร
สาธารณะต่างๆ และการเข้าถึ งอานาจในการกาหนดนโยบายสาธารณะ โดยไม่ตอ้ งผ่านการเมือง
ประชาธิ ปไตยแบบตัวแทนทั้งจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ซึ่ งหมายถึงต้องสร้างประชาธิ ปไตยแบบมี
ส่ วนร่ วมและประชาธิ ปไตยทางตรงให้เกิ ดขึ้ น เพื่อกากับและกาหนดทิ ศทางการเคลื่ อนไหวของ
ประชาชน มากกว่า ฝากความหวัง และพึ่ ง พาระบบประชาธิ ป ไตยแบบตัวแทนเพี ย งอย่า งเดี ย ว
(สานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2554, หน้า 12) ซึ่ งสอดคล้องกับ อนุ ชาติ พวงสาลี และ
กฤตยา อาชวนิ จ กุ ล (2542, หน้า 6) กล่ า วถึ ง การเมื อ งภาคประชาชนไว้ว่ า เป็ นการพัฒ นา
ประชาธิ ปไตยไปในอีกเส้นทางหนึ่ งที่เคารพรับฟั งเสี ยงของคนเล็กๆ ให้ความสาคัญต่อเรื่ องที่ดูเล็ก

280
ซึ่ งแต่เดิมไร้พลังอานาจหรื อไร้ผสู ้ นใจให้มีความเข้มแข็ง มีคนตระหนักรู ้มากขึ้น และสอดคล้องกับ
ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2551) ศึ กษาเรื่ องพัฒนาการการเมืองภาคประชาชน : บทสังเคราะห์และ
ข้อสังเกตปรากฏการณ์ ในสังคมการเมืองไทย พบว่า การเมืองแบบตัวแทนเป็ นปรากฏการณ์ ทาง
การเมืองภาคประชาชนที่ มีความเคร่ งเครี ยดในช่วงกลาง พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ เชื่ อว่าการพัฒนาการเมือง
ภาคประชาชนมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการพัฒนาให้เป็ นกลไกควบคู่กบั การเมื องในระบบตัวแทน
นัน่ หมายถึงว่าการเมืองภาคประชาชนพัฒนาสู งขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นก็เท่ากับไปเติมศักยภาพ
ของการเมืองในระบบให้มีคุณภาพมากขึ้น การเมืองภาคประชาชนหรื อภาคพลเมืองต้องพัฒนาใน
บริ บทการเมืองแบบตัวแทนที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้แต่การเมืองในระบบตัวแทนมีขอ้ จากัดมีปัญหา
ทางความชอบธรรมมีขอ้ จากัดในทางคุณภาพประสิ ทธิ ภาพหรื อการตอบสนองประชาชน
เหตุที่หลักการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน มีความสัมพันธ์กบั การเมืองภาคประชาชน
ด้านรู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน เนื่องจากการให้ความคิดเห็ นโดยผ่านกระบวนการรับฟั ง
ความคิดเห็นประชาชน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งอาจมีได้หลายรู ปแบบ อาทิ การประชุม
การประชาคม การประชาพิจารณ์ การประชามติ การปรึ กษาหารื อโดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การร่ ว มคิ ดและร่ วมตัดสิ นใจซึ่ ง ถื อเป็ นการเพิ่ ม ส่ วนร่ วมของภาคพลเมื องขึ้ นมาอี ก ระดับ หนึ่ ง
โดยเฉพาะในชุ มชนท้องถิ่น สาหรับการมีส่วนร่ วมในการรับฟั งความคิดเห็นนั้นสามารถทาได้โดย
การมีส่วนร่ วมของการประชุ มสภาท้องถิ่ น การมี ส่วนร่ วมในการจัดทาแผนพัฒนาอี กด้วย (มนู ญ
จัน ทร์ ส มบู ร ณ์ , 2550, หน้า 97) ส าหรั บ หลัก การตอบสนอง หากองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้ว ประชาชนก็ จะร่ วมดาเนิ นงานกับ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับโกวิทย์ พวงงาม (2553, หน้า 1-22) ศึกษาการส่ งเสริ ม
ธรรมาภิบาลและความโปร่ งใสในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นพบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ต้นแบบได้พบจุ ดเด่ นของโครงการและกิ จกรรมซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของภาพสะท้อนการมีส่วนร่ วม
และความโปร่ งใสในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในทานองเดียวกัน Davis (2005) ได้ทาการศึกษา
เหตุจูงใจและการจูงใจในบริ บทของสังคม ความโน้มเอียงทางการเมืองและพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมทางการเมืองของชาวแอฟริ กนั และชาวอเมริ กนั ด้วยวิธีการวิจยั แบบผสมผสาน พบว่า บริ บท
ของสั ง คมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด ความโน้ ม เอี ย งทางการเมื อ งโดยการสื่ อ สารทางการเมื อ งใน
ครอบครัวมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดเรื่ องราวทางการเมืองให้กบั บุคคลในช่ วงวัยเด็กและจะ
ส่ งผลต่อเนื่ องไปถึ งวัยผูใ้ หญ่ และสอดคล้องกับ ธนาคารพัฒนาแห่ งเอเชี ย (ADB, 1995) กล่าวถึ ง
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับธนาคารโลก (World Bank, 1992) และโครงการใน
การพัฒนาของสหประชาชาติ (UNDP, 1997) โดยเฉพาะการให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการตัดสิ นใจ และการร่ วมประสานงานในขั้นการกาหนดนโยบายและการปฏิ บ ตั ิ
การตรวจสอบ การปฏิ บ ตั ิ ง านของหน่ วยงาน การยึ ด หลัก กฎหมายในการปฏิ บ ัติ ง าน รวมถึ ง
การปฏิรูปกฎหมาย (สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2542, หน้า 9-10)
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3. ด้ า นการเลือกตั้ง พบว่า หลักนิ ติธ รรม (=-0.21) สามารถพยากรณ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างการเมืองภาคประชาชนด้านการเลือกตั้งกับการดาเนิ นงานของเทศบาล/องค์การบริ หารส่ วน
ตาบล จังหวัดราชบุรี โดยรวมของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เหตุ ที่ ห ลัก นิ ติ ธ รรมในการด าเนิ น งาน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การเมื อ งภาคประชาชน
เนื่ องจากการดาเนินการตามหลักนิ ติธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีความสัมพันธ์เชิ งลบ
กับการเลื อกตั้ง อาจเป็ นเพราะการเลื อกตั้ง ท้องถิ่ นมี ก ารแข่ งขันที่ รุนแรง ประชาชนรู ้ สึกเบื่ อต่ อ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรส่ งเสริ มหลักนิ ติธรรม เพื่อให้มนั่ ใจว่า
การจัดลาดับความสาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมยืนอยูบ่ นความเห็นพ้องต้องกันทางสังคม
การพัฒ นาท้อ งถิ่ น ซึ่ งเป็ นรากฐานส าคัญ ของการพัฒ นาชาติ ที่ เ ป็ นรู ป ธรรม ท านองเดี ย วกัน
การเลือกตั้งเป็ นสิ ทธิ ทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิ ปไตย
ที่ ใ ห้สิ ทธิ เสรี ภาพแก่ ประชาชนได้มีส่ วนร่ วมในการปกครอง โดยการพิ จารณาเลื อกผูส้ มัครรั บ
เลือกตั้งไปทาหน้าที่แทนตน (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และธี รภัทร์ เสรี รังสรรค์, 2539, หน้า 12) ขณะที่
ผูน้ าองค์กรและยุทธ์ ศาสตร์ การจัดการจึ ง มี บ ทบาทส าคัญในการกาหนดกรอบธรรมาภิ บาล แต่
สาหรั บภาครัฐจุ ดเริ่ มต้นอยู่ที่ฐานนิ ติธรรม หรื อการปกครองโดยกฎหมายองค์กรสาธารณะต่างๆ
เกิ ดขึ้ นเพื่ อบริ หารกฎหมายธรรมาภิ บ าลและการจัดการต้องมี ค วามรั บ ผิดชอบต่อกฎหมายและ
กระบวนการกฎหมาย ซึ่ งครอบคลุ มตั้งแต่การสร้ างกฎหมายการแปลความกฎหมายเป็ นนโยบาย
ที่ ตอบสนองต่อประชาชนหรื อสาธารณะ ตลอดจนการตัดสิ นใจของผูเ้ ป็ นตัวแทนและผูบ้ ริ หาร
ที่ทรงอานาจกฎหมาย และตัดสิ นใจในนามของประชาชนตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง และผูบ้ ริ หาร
หน่วยงานภาครัฐจึงใช้อานาจชอบธรรมกระทาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะในภาพรวม
ธรรมาภิบาลภาครัฐจึงอยูใ่ นกรอบคิดสถาบันนิ ยม (Lynn, Jr., Heinrich, and Hill, 2001, pp.27-30)
สอดคล้องกับ ถวิลวดี บุรีกุล (2556, หน้า 2) อธิ บายถึงการเมืองภาคพลเมืองให้มีประสิ ทธิ ผ ลต้องมี
การสนับสนุ น การติดตามและตรวจสอบ กระบวนการปฏิ รูปการเมื อง การเกิ ดองค์กรประชาชน
การรณรงค์เพื่อการเรี ยนรู้ประชาธิ ปไตยของประชาชน การสร้างสานึกของพลเมืองเพื่อเสริ มสร้าง
วัฒ นธรรมประชาธิ ป ไตย การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการเลื อ กตั้ง และ
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ทั้งนี้ตอ้ งมีการสนับสนุ นที่เป็ นรู ปธรรม เช่น กฎหมายที่ส่งเสริ มและ
สนับสนุ นการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนหรื อการเมืองภาคพลเมือง เพื่อให้ประชาชน
สามารถทากิจกรรมการเมืองภาคพลเมืองได้อย่างเต็มที่ อรพิน สพโชคชัย (2541) ได้สังเคราะห์ถึง
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล กล่าวคือ การมี ส่วนร่ วมของสาธารณชนเป็ นกลไกกระบวนการที่
ประชาชน (ชายและหญิง) มีโอกาสและมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะ
เป็ นโอกาสในการเข้าร่ วมในทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกลุ่มผูแ้ ทนราษฎรที่ได้รับการเลื อกตั้ง
จากประชาชนโดยชอบธรรม เปิ ดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่ วมอย่างเสรี ขณะที่ วันชัย วัฒนศัพท์
(2546, หน้า 2) อธิ บายว่า ประชาชนต้องการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ กระบวนการร่ วมตัดสิ นใจ
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ดังกล่ า วเป็ นกระบวนการที่ ม าพูดคุ ย กันเพื่อหาทางออกที่ ดีที่สุ ดโดยกระบวนการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
การตัดสิ นใจจะไม่ใช้เสี ยงข้างมากโดยการลงมติยกมือหรื อหย่อนบัตรในทานองเดี ยวกัน Dalton
(2008) ศึ กษาเกี่ ยวกับสัญชาติ บรรทัดฐานและ การขยายตัวของการมี ส่วนร่ วมทางการเมืองใน
สหรัฐอเมริ กา พบ ว่าการมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้งที่เสรี และเป็ นธรรมที่เลือกรัฐบาล การมีส่วนร่ วม
ทางการเมื องสามารถและควรจะเป็ น วงที่ ก ว้า งขึ้ น ดัง นั้นบรรทัดฐานของ การมี ส่ วนร่ วมทาง
การเมืองที่ควรจะ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตย โดย
อธิ บายทั้งด้านของพลเมืองและผลกระทบต่อการเมือง การมีส่วนร่ วมมากกว่าการไม่มีส่วนร่ วมกับ
บรรทัดฐานจะเปลี่ยนแปลงและขยายรู ปแบบของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในสหรัฐอเมริ กา ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Cederman, Gleditsch and Hug (2009) ทาการวิจยั เกี่ยวกับวิธีการประชาธิ ปไตยอาจมี
ผลต่อความเสี่ ยงของสงครามกลางเมือง พบว่า สงครามกลางเมืองชาติพนั ธุ์มีแนวโน้มที่จะปะทุข้ ึน
หลังการเลื อกตั้งที่มีการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลื อกตั้งครั้งแรกและครั้งที่สองต่อไปนี้
ระยะเวลาของการไม่มีก ารลงคะแนนเลื อกตั้ง เมื่ อจาแนกถึ งระดับ ของแต่ล ะกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ และ
ความขัด แย้ง เหนื อ ดิ น แดนหรื อรั ฐ บาล และสอดคล้ อ งกับ Gilley.(2010) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
ประชาธิ ปไตย ถู ก ต้องตามกฎหมายและการเมื องทัว่ โลก โดยเฉพาะในเอเชี ย รวมถึ ง สิ ทธิ ตาม
กฎหมายในสหรั ฐ อเมริ กา : ผู ้ที่ มี ส่ ว นได้ แ ละผู ้ที่ มี ส่ ว นเสี ยความชอบธรรม (2009) และ
ประชาธิ ป ไตยของจี น ในอนาคต ( 2004) พบว่า ภาคประชาสั ง คมที่ แ ข็ ง แกร่ ง ช่ ว ยให้ ร ะบอบ
ประชาธิ ปไตยเข้มแข็ง โดยมัน่ ใจการเลื อกตั้งที่เป็ นธรรมได้มาตรฐานของการกากับดูแลที่ดีจาก
การปลูกฝังเงื่อนไขทางการเมืองภายใน ซึ่ งระบอบประชาธิ ปไตยสามารถเจริ ญเติบโตได้ ประเทศที่
มีการเลือกตั้งที่เป็ นธรรมมีความรับผิดชอบ จะสร้างมาตรฐานของการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ข้อ ได้ เ ปรี ยบที่ ส าคัญ คื อ ความเข้ม แข็ ง ของภาคประชาสั ง คม การศึ ก ษาความจริ งจะเป็ น
ประชาธิ ปไตยที่แสดงให้เห็นว่า ภาคประชาสังคมและ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยจะร่ วมกัน
เสริ มการบริ หารจัดการที่ดี
โดยภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการดาเนิ นงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุ รี พบว่า หลักการตอบสนอง (= -0.20) และหลักนิ ติธรรม
(= 0.18) สามารถร่ วมกันพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการดาเนิ นงาน
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัง หวัดราชบุ รี โดยรวมของกลุ่ ม ตัว อย่า งได้อ ย่า งมี นัย ส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถร่ วมกันพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับ
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ได้ร้อยละ 13 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ เท่ากับ 0.36 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดราชบุรี ที่มีความเห็นพ้องกันว่าในภาพรวมมิติความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชน
กับหลักธรรมาภิบาลในการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีความสัมพันธ์ จานวน 2
หลักได้แก่ หลักการตอบสนอง และหลักนิ ติธรรม ดังที่ Jayasuriya (2005) มีขอ้ โต้แย้งการเพิ่ม
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ขีดความสามารถเชิงนโยบายในรู ปของตัวแบบสหสัมพันธ์ (Relational Model) ที่ใช้กบั ธรรมาภิบาล
ใหม่โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ 1) ล้มเลิกกรอบคิดการแบ่งส่ วนสังคมออกเป็ นสองขั้ว คือภาครัฐ
และภาคเอกชน และสร้ างพื้นฐานความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแทนรั ฐและตัวแทนตลาด ลักษณะ
ยืดหยุ่นมี การพึ่งพาต่อกันแบบซับซ้อนในรู ปของภาคเอกชนในธรรมาภิบาลสาธารณะ และมี
สถาบันรู ปแบบผสม 2) สร้างกลไกและขีดความสามารถที่จาเป็ นสาหรับการให้อานาจและใช้อานาจ
ในรู ปธรรมาภิบาล 3) สร้างรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาสังคมใหม่โดยเน้นการมี
ส่ วนร่ วมของประชาสังคม ในแผนงานทางสังคมของรัฐบาล 4) การพัฒนาความสามารถเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ของตัวแทนจากทุกฝ่ าย
เหตุ ที่ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการเมื อ งภาคประชาชนกับ การด าเนิ น งานขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี ตามหลักการตอบสนอง มี ความสัมพันธ์ กบั การเมืองภาค
ประชาชน เนื่องจาก
ในการดาเนิ นงานของ อปท. นั้นมี การวางแผนในองค์กรให้บุคลากรทุ กคนปฏิ บตั ิ งาน
อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เต็มใจให้บริ การประชาชนเต็มเวลามีประสิ ทธิ ภาพ การให้บริ การด้วย
นโยบาย เทศบาล/อบต. ยิม้ โดยจัดบุคลากรให้บริ การช่วงเวลาพักกลางวันแบบ One Stop Service
โดยมีการจัดทาคู่มือเพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชน บุคลากรส่ วนใหญ่เป็ นคนในพื้นที่ได้รับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงรู ้ปัญหาของประชาชนเป็ นอย่างดี อปท. เป็ นหน่วยงานที่อยูใ่ กล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด ทางานเชิงรุ ก เข้าถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนโดยต้องรี บขจัดให้หมดทุกข์
หรื อผ่อนคลายหรื อแก้ไขปั ญหาให้ประชาชนด้วยความเรี ยบร้ อยรวดเร็ วตามเวลาที่ ก าหนดและ
บริ การทุ ก กลุ่ ม คนให้ประชาชนพึง พอใจมี ค วามสุ ขในการดู แลและบริ ก ารสาธารณะของ อปท.
ส่ วนใหญ่ประชาชนต้องการโครงสร้ างพื้นฐาน ถนนดี มี ประปาสะอาดไว้อุปโภคบริ โภค ไฟฟ้ า
สว่าง กลางคืนคนกลับจากการทางานได้ปลอดภัย การดูแลสุ ขภาพดี สิ่ งแวดล้อมดี และส่ งเสริ มให้
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการติดตามผลงานอย่าง
สม่าเสมอ อปท. ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุ มอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะด้านสาธารณภัย
และคุณภาพชี วิต ตั้งแต่ทารกในครรภ์ รวมถึงศูนย์เด็กเล็ก เบี้ยยังชี พของผูส้ ู งอายุ การดูแลคนพิการ
ผูด้ อ้ ยโอกาสสาหรับผูป้ ่ วยติดเตียง อปท. ดูแลให้ความช่วยเหลือถึงบ้าน ในการดาเนิ นงาน บางแห่ ง
ตอบสนองไม่ครอบคลุ มทุ กความต้องการของประชาชนและผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง เนื่ องจากจากัดที่
งบประมาณ อปท. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมตั้งแต่การจัดทาแผนประชาคมหมู่บา้ น
ให้ประชาชนได้เสนอปั ญหา ความต้องการและโครงการในการพัฒนาหมู่บา้ นของตนเอง รวมถึ ง
การตรวจสอบและการประเมินผลงาน ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สาหรับในส่ วนที่ให้ความสาคัญกับการสนองความต้องการของประชาชน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, หน้า 8-9).กาหนดให้เป็ นแนวปฏิบตั ิตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สิ ริพงษ์ ปานจันทร์ (2554) วระชาติ ทนังผล (2555)
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Norris (2000) Conway (2000) Woods (2000) Santiso (2001) Shimomura (2003) และ Grindle
(2007) ในประเด็นสาธารณะที่ท้ งั องค์กรภาครัฐและประชาชนต้องร่ วมกันเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ให้ทอ้ งถิ่ นโดยเฉพาะคุ ณภาพชี วิตของประชาชนทั้งนี้ หมายรวมถึงมิติของความสัมพันธ์ ระหว่าง
การเมืองภาคประชาชนทั้งโดยการตรวจสอบการดาเนิ นงาน รู ปแบบการแสดงออกทางการเมือง
และพฤติกรรมในการเลือกตั้ง กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วย
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการดาเนิ นงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ตามหลักนิติธรรม จากกลุ่มตัวอย่างและผลจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดราชบุรี พบว่า ในการดาเนิ นงานของ อปท. ใช้หลัก
นิ ติธ รรมในการตราข้อบัง คับ กฎ ระเบี ย บ เพื่ อบัง คับ ใช้ใ นพื้ น ที่ อย่า งทัว่ ถึ ง โดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ
เสรี ภาพของทุกคนอย่างยุติธรรม เสมอภาค ถ้าประชาชนร้องเรี ยนผ่านสมาชิ ก ผ่านศูนย์ดารงธรรม
อปท. จะดาเนินการให้ทนั ทีและแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาที่กาหนด อปท. มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหลายช่องทาง อปท. ให้บริ การ
ประชาชนตามขอบเขตภายใต้กฎหมายและระเบียบ แต่ระเบียบขั้นตอนในบางเรื่ องขอให้ยืดหยุ่น
ตามเจตนาของท้องถิ่นบ้าง เพื่อแก้ไขปั ญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ทนั เวลา
องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัง หวัดราชบุ รี มี ก ารส่ ง เสริ ม ประชาสัม พันธ์ ข่ าวสารและความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ อย่างเสมอภาคและทัว่ ถึง ทาให้ประชาชนเกิดความรู ้ความเข้าใจในสิ ทธิ
หน้ า ที่ แ ละปฏิ บ ัติ ต ามสิ ท ธิ ข องหน้ า ที่ พ ลเมื อ งที่ ก ฎหมายก าหนด ดัง นั้น หลัก นิ ติ ธ รรมจึ ง มี
ความสัมพันธ์กบั การเมืองภาคประชาชนในการตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี และมีการรวมกลุ่มทางการเมืองภาคประชาชนในการเลื อกตั้ง ทั้งในระดับ
ท้องถิ่ นจนถึ งระดับชาติ นอกจากนี้ พ้ืนที่จงั หวัดราชบุ รีอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เป็ นพื้นที่ ใกล้แหล่ ง
เรี ยนรู ้ ทั้งเทคโนโลยีและองค์กรการเรี ยนรู ้ ที่ทนั สมัย ประชาชนมีการส่ งเสริ มการศึกษาให้กบั บุตร
หลานเป็ นส่ วนใหญ่ จึงส่ งผลให้เป็ นสังคมของผูม้ ีความรู ้ สอดคล้องกับการส่ งเสริ มหลักนิ ติธรรม
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการจัดลาดับความสาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยูบ่ นความเห็ นพ้อง
ต้องกันทางสังคม และเสี ยงของคนยากจนและผูด้ ้อยโอกาส ได้รับการพิจารณาในการตัดสิ นใจ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา (สุ ดจิต นิ มิตกุล, 2543, หน้า 13-22) ในทานองเดี ยวกันกับผล
การศึกษาของ สถาบันพระปกเกล้า (2548, หน้า 6-4) ภูมิชยั สุ วรรณดี มานิ ตย์ จุมปา และ ชิ ตาพร
พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล (2543) Gilley.(2010) Ndoma and Tumin (2011) พบว่า ภาคประชาสังคมที่
แข็งแกร่ งช่วยให้ระบอบประชาธิ ปไตยเข้มแข็ง โดยมัน่ ใจการเลือกตั้งที่เป็ นธรรมได้มาตรฐานของ
การกากับดู แลที่ ดีจากการปลู กฝั งเงื่ อนไขทางการเมื องภายใน ซึ่ งระบอบประชาธิ ปไตยสามารถ
เจริ ญ เติ บ โตได้ ประเทศที่ มี ก ารเลื อกตั้ง ที่ เป็ นธรรม มี ค วามรั บ ผิด ชอบ จะสร้ างมาตรฐานของ
การบริ หารจัดการบ้านเมื องที่ ดี ดัง นั้นมี ความจาเป็ นอย่า งยิ่งที่ จะต้องใช้หลัก การบริ หารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีอย่างจริ งจังเพื่อนาพาสังคมประเทศชาติให้พฒั นาอย่างยัง่ ยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
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ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง หลักธรรมาภิบาลในมิ ติความสัมพันธ์ระหว่างการเมื องภาคประชาชนกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีขอ้ เสนอแนะ ประกอบด้วย
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 รัฐบาลควรใช้หลักธรรมาภิบาลโดยปราศจากอคติ ยึดเป้ าหมายคือประโยชน์สุข
ของประชาชน
1.2 รัฐบาลควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้องค์กรที่ มีความเกี่ ยวข้องในการฝึ กอบรม/
เผยแพร่ หลัก ธรรมาภิ บาลให้ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเรื่ องธรรมาภิ บาลโดยท้องถิ่ นส่ งบุ คลากรไปรั บ
การอบรมในหลักสู ตรให้ทุกคนได้เข้าอบรมแต่ละปี ไม่ซ้ าคนหรื อส่ งผูท้ รงคุ ณวุฒิมาอบรมให้ที่
เทศบาลเพื่อประหยัดงบประมาณ
1.3 รัฐบาลควรจัดให้มีองค์กรกลางเพื่อก ากับดู แลการขับเคลื่ อนธรรมาภิ บาลอย่า ง
จริ ง จัง จะเป็ นแนวทางให้ อปท. ดาเนิ นงานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกันและบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ข อง
การทางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างเต็มที่
1.4 รั ฐบาลควรดาเนิ นการให้มี การแก้ไ ขกฎหมายภายใต้หลัก ธรรมาภิ บาล เพื่ อให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมและท้องถิ่นสามารถบริ หารได้คล่องตัวมากขึ้น
1.5 การด าเนิ น งานโดยหลัก ธรรมาภิ บ าลทั้ง 10 หลัก รั ฐ บาลควรส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น
ตัวชี้วดั ของการตรวจสอบมาตรฐานการทางานและควรมีรางวัลของจังหวัดให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่มีคะแนนดีจะได้เป็ นขวัญกาลังใจในการทางาน
1.6 รัฐบาลควรเน้นการจัดการศึกษาในการให้ความรู ้ แก่ ประชาชนเพื่อตระหนักใน
หน้า ที่ ความเป็ นพลเมื องของชาติ ซึ่ ง ประชาชนคิ ดว่า การเลื อกตั้งแล้วจบ แต่ ความจริ งเป็ นเพีย ง
การเริ่ มต้นของการใช้สิทธิ ในหน้าที่ความเป็ นพลเมือง
1.7 รัฐบาลควรเข้ามาปลูกฝังให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้ แล้วองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเข้าไปเสริ ม เนื่องจากประชาชนเชื่อถือรัฐบาลมากกว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.8 รัฐบาลควรปฏิ รูปท้องถิ่ นในสองประเด็นคื อ ประเด็นแรก การควบรวมจะเป็ น
การตอบโจทย์วา่ จะได้นกั การเมืองที่มีคุณภาพ และประเด็นที่สอง อาจมีการปรับเปลี่ยนท้องถิ่นที่ให้
อานาจนายกมากเกินไป
1.9 รั ฐ บาลควรก าหนดนโยบายที่ ส ามารถท าได้จริ งไม่ ใ ช่ เพี ย งความก้า วหน้า หรื อ
ความสวยหรู
1. 10 รัฐบาลควรกาหนดนโยบายในการส่ งมอบภารกิ จ (ตามกฎหมาย) มาพร้ อมกับ
งบประมาณ
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1.11 การกระจายอานาจควรเป็ นการกระจายอานาจที่ แท้จริ ง เมื่อรัฐถ่ายโอนอานาจ
แล้วควรให้ความไว้วางใจให้บ ริ หารจัดการเอง ระเบี ย บบางอย่า งที่ เกี่ ย วข้องกับการดาเนิ นชี วิต
โดยตรงของประชาชนควรเอื้อให้ อปท. ทางานได้
1.12 รัฐบาลควรกากับดู แลให้การตรวจสอบของ สตง. เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันทุกปี
และยืดหยุน่ หรื อยกเว้นระเบียบบางข้อเพื่อบรรเทาความเดื อดร้ อน ให้เกิ ดประโยชน์แก่ประชาชน
มากขึ้น
1.13 รั ฐ บาลควรก ากับ ดู แ ลให้ ข ้า ราชการในองค์ ก รซึ่ งรั บ เงิ น เดื อ นจากภาษี ข อง
ประชาชนทางานโดยสุ จริ ตไม่คอรัปชัน่
1.14 การแจ้ง กฎ ระเบี ย บและหนั ง สื อ สั่ ง การต่ า งๆ ของกระทรวง กรม ควรมี
ความรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
1.15 รั ฐ บาลควรก าหนดมาตรการในการท างานร่ วมกับ หน่ วยงานอื่ นที่ จากัดด้ว ย
ระเบียบ ขั้นตอนมากมาย ทางานยากมาก จนกระทัง่ หมดเวลาการใช้งบประมาณมีผลให้โครงการทา
ไม่ทนั กับความต้องการของประชาชน
1.16 รัฐบาลควรลดอานาจหน้าที่ของนายกเทศมนมนตรี /นายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลลงโดยให้ปลัดมีอานาจบริ หารงานบุคลากรและร่ วมบริ หารงบประมาณ เพื่อเป็ นการถ่วงดุ ล
ระหว่างสายการเมืองกับสายราชการ
1.17 รัฐบาลควรสนับสนุ นงบประมาณและอัตราบุคลากร ให้ทอ้ งถิ่นให้มีความสมดุล
เพียงพอกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิ่ งแวดล้อม เหมาะสมกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้ทอ้ งถิ่น
1.18 รัฐบาลควรสนับสนุนวิทยากรด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา คดีที่ดิน คดีแพ่งโดย
ให้ความรู ้กบั กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน
1.19 รั ฐบาลควรเพิ่มการดู แลความเป็ นอยู่ของประชาชน เน้นเรื่ องคุณภาพชี วิตของ
เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสให้มากขึ้น
1.20 รัฐบาลควรส่ งเสริ มและสนับสนุ นราคาสิ นค้าทางการเกษตรให้สูงขึ้นเพื่อจูงใจ
ประชาชนให้แข่งขันทางการผลิตมากขึ้น
1.21 รั ฐ บาลควรมี น โยบายปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มความรั ก ชาติ ต้ ัง แต่ ว ยั เด็ ก จะได้มี จิ ต
สาธารณะ เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม เมื่อเติบโตขึ้นควรเข้มงวดเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมในการเลื อกตั้ง
โดยเฉพาะการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง รวมถึงควรปลูกฝังศีลธรรมให้มีความละอายต่อการกระทาความชัว่
1.22 รั ฐบาลควรมี นโยบายส่ งเสริ มและสร้ างจิ ตสานึ กในความเป็ นคนไทย ร่ วมคิด
ร่ วมทาร่ วมแก้ปัญหา เพื่อนาพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้า
2. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยสรุ ป มีดงั นี้
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1. ด้ านหลักธรรมาภิบาล
1.1 หลักประสิ ทธิผล
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรติ ดตามผลงาน ประเมิ นผลงาน ลงพื้ นที่
หาข้อมูลที่แท้จริ งของประชาชนในหมู่บา้ น และตาบล
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรประเมินผลงานให้ปัจจุบนั และสม่าเสมอ
3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรแก้ปัญหาให้เกิดประสิ ทธิ ผล
1.2 หลักประสิ ทธิภาพ
1) เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ที่ให้บริ การประชาชนในส่ วน
ของงานต่างๆควรมีความรู ้ความสามารถและมีคุณภาพ
2) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ควรยกเลิ ก การใช้ ง บประมาณเพื่ อ พัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรในการศึกษาดูงานต่างประเทศ เนื่องจากกลับมาแล้วไม่มีผลงานในการพัฒนา
1.3 หลักการตอบสนอง
1) ควรมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เพียงพอกับภารกิจการบริ การ
ต่างๆ และควรให้บริ การด้วยรอยยิม้
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรรับทราบปั ญหาความต้องการของเกษตรกร
ที่มีอยูใ่ นหมู่บา้ น และช่วยแก้ปัญหาครัวเรื อน
3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรดูแล และให้บริ การที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน อย่างทัว่ ถึงครอบคลุมพื้นที่
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรแก้ปัญหาให้ถูกประเด็น ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
5) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรเพิ่ มการเอาใจใสต่ อระบบสาธารณะให้
ความสาคัญและพัฒนา ถนน ลาคลอง มากขึ้น
6) ผูน้ าท้องถิ่ น ทุ ก ระดับ ควรมี ท ศั นคติ ที่ ดีต่อ กัน ซึ่ ง ในบางครั้ งการบริ หาร
จัดการเพื่อสนองตอบความต้องการและเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนต้องประยุกต์บา้ ง อาจถูกมองว่า
ไม่ถูกต้องขอให้พิจารณาที่เจตนา
1.4 หลักภาระรับผิดชอบ
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรให้ความสาคัญต่อความทุกข์ของประชาชน
มากขึ้น
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้งาน
บรรลุผล
3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไม่ควรแก้ปัญหาบนโต๊ะ ควรลงพื้นที่ไปดูสภาพ
พื้นที่จริ ง รับทราบข้อมูลแท้จริ งของประชาชนในหมู่บา้ นให้ครอบคลุม จะทาให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด
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1.5 หลักความโปร่ งใส
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรยกเลิกการศึกษาดูงานต่างประเทศ ควรเก็บ
เงินงบประมาณไว้ช่วยเหลือประชาชนในเวลาเดือดร้อน หรื อเกิดภัยพิบตั ิ
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรก ากับดู แลให้ขา้ ราชการในองค์กรซึ่ งรั บ
เงินเดือนจากภาษีของประชาชนทางานโดยสุ จริ ตไม่คอรัปชัน่
1.6 หลักการมีส่วนร่ วม
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรทาความเข้าใจและเข้าหาประชาชนเพื่อให้
การมีส่วนร่ วมของประชาชนกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีมากขึ้น งาน/โครงการของท้องถิ่นจะ
สาเร็ จได้ประโยชน์สาธารณะ
2. องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรส่ ง เสริ ม ให้ประชาชนมี ความกล้าแสดง
ความคิดต่อสาธารณะบริ การทุกอย่าง
3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านต่างๆ มากขึ้น
4) องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ควรให้ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ เกี่ ย วกับ บทบาท
หน้าที่การมีวนิ ยั ในความเป็ นพลเมืองแก่ประชาชน
5) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรส่ งเสริ ม สร้ า งแรงจู งใจให้ประชาชนใน
ชนบทมีความกระตือรื อร้นในการใช้สิทธิ และหน้าที่พลเมืองในการเข้าร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เพื่อเสนอปัญหาหรื อแสดงความคิดเห็น
6) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรให้ประชาชนเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละโอกาสมากขึ้น
7) องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรเน้นการจัดกิ จกรรมให้ภาคประชาชนมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองมากขึ้น
8) องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรส่ ง เสริ ม และกระตุ ้นให้ทุก ฝ่ ายสานึ ก ใน
ความเป็ นคนไทย ร่ วมคิดร่ วมทา ร่ วมแก้ปัญหา เพื่อนาพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้า
1.7 หลักการกระจายอานาจ
1) นายกขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรกระจายอานาจการบริ หารและ
การตัดสิ นใจภายในองค์กรอย่างแท้จริ ง
2) นายกขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรกระจายอานาจภาคเอกชนอย่าง
เป็ นธรรมไม่เห็นแก่พวกพ้อง
3) ผูบ้ ริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรกระจายอานาจการตัดสิ นใจใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้ภาคประชาชนมากขึ้น
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1.8 หลักนิติธรรม
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรจัดวิทยากรด้านกฎหมายเกี่ ยวกับคดี อาญา
คดีที่ดิน คดีแพ่งโดยให้ความรู ้กบั กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรให้ความช่วยเหลือเมื่อประชาชนเดือดร้อน
ไม่ควรอ้างว่าไม่มีเงินงบประมาณหรื อทาไม่ได้เพราะผิดระเบียบ
1.9 หลักความเสมอภาค
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรแก้ไขความขัดแย้งในชุมชนกรณี มีการลุกล้ า
ที่สาธารณะควรดาเนินการตามความถูกต้องเป็ นธรรม ไม่ควรเห็นแก่วงศ์ญาติของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรมี ความยุติธรรม ปฏิ บตั ิกบั ประชาชนด้วย
ความเสมอภาคด้านภาษี ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรให้ความรู ้กบั ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรี ภาพ ความเสมอภาคและการแสดงออก
5) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นทางานกับประชาชนต้องมุ่งเน้นจิ ตสานึ ก ใช้
กฎกติกาของสังคมให้เสมอภาคมีความยุติธรรม ให้การยอมรับกันอย่างแท้จริ งไม่ใช่แค่ตวั หนังสื อ
1.10 หลักมุ่งเน้ นฉันทามติ
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรใช้มติที่เป็ นคุณธรรมและความดี
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรปฏิบตั ิตามเสี ยงประชาคมส่ วนใหญ่
3) ผูน้ าท้องถิ่นต้องมีความเข้มแข็ง มีความรู ้จริ ง ประชาชนจะเห็นเป็ นแบบอย่าง
2. ด้ านการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชน
2.1 การตรวจสอบ
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรเปิ ดช่องทางให้ประชาชนได้ตรวจสอบอย่าง
แท้จริ ง
2) องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรส ารวจและสอบถามความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บา้ น
3) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ควรจัด ท ารายงานผลการท างานแจ้ง ให้
ประชาชนรับทราบ
2.1 รู ปแบบทางการเมืองภาคประชาชน
1) องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ควรส่ ง เสริ ม ให้ ประชาชนมี ความกล้าที่ จ ะ
แสดงออกทางการเมือง
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนให้
เป็ นแผนงานประจาปี
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3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความสาคัญ
ทางการเมืองกับชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
2.3 การเลือกตั้ง
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
โดยระบุโทษและเน้นย้าถึงผลเสี ยของการซื้ อสิ ทธิ ขายเสี ยง
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรจัดการเลือกตั้งที่โปร่ งใสโดยที่นกั การเมือง
ระดับท้องถิ่นไม่ตกอยูใ่ นอานาจของนักการเมืองระดับชาติ
3. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไป มีดงั นี้
3.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์กรภาครัฐที่ส่งผลต่อ
ภาคประชาชนในเขตพื้นที่อื่น โดยใช้พ้นื ที่ทดลองและพื้นที่เปรี ยบเทียบ
3.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนกับสาธารณะบริ การตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3.3 ควรมี การศึกษาวิจยั ขอบข่ายของกฎหมายปกครองที่ส่งผลต่อการบริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลที่ชดั เจน

