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Abstract 

 The objectives of the study were to study the management based on good 
governance in Chae Sorn Administrative Organization (SAO) and public participation in 
democracy of Chae Sorn SAO. The number of 380 samples was determined from 
people in the SAO area. The instrument was a five-rating scale questionnaire with a 
statistical treatment analyzed by frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The findings were found that level of public participation in democracy of 
the SAO area was overall at a high level. When considered in each category, the 
values were listed from the most to the least mean of such Participation as Decision-
Making, Evaluation, Benefit Gain, and Work Operation. Similarly, the level of 
management based on good governance in the SAO area was overall at a high level. 
When considered in each category, the values were listed from the most to the least 
mean of such Rule as Participation, Morality, Law, Transparency, Responsibility, and 
Worthiness. 

 

Keywords: Participation in Democracy, Good Governance, Chae Sorn Sub-District   
               Administrative Organization                          
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
                                      

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

          องค�กรปกครองส	วนทองถ่ินเป�นองค�กรตามนโยบายการกระจายอํานาจแนวทางพ้ืนฐานแห	ง
รัฐท่ีได บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญแห	งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 โดยเนนใหเกิดการกระจาย
อํานาจการส	งเสริมและสนับสนุนให องค�กรปกครองส	วนทองถ่ินมีความเขมแข็งในการบริหารงานโดย
อิสระและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอย	างมีประสิทธิภาพใหประชาชนมีส	วน
ร	วมในการบริหารงานเช	น ร	วมคิด ร	วมตัดสินใจ ร	วมดําเนินการและร	วมแกไขป6ญหาของทองถ่ิน
ตนเองไดเพ่ือใหการบริหารงานของทองถ่ินเป�นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองความตองการ
ตอบสนองการเรียกรองของประชาชนในทองถ่ินไดอย	างท่ัวถึงรวดเร็วและตรงตามความตองการของ
ประชาชนอย	างแทจริง โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือความเป�นอยู	ท่ีดีข้ึนของประชาชนในทองถ่ิน 

รัฐธรรมนูญแห	งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 หมวดท่ีว	าดวยการปกครอง
ส	วนทองถ่ิน ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ิน มีการถ	ายโอนภารกิจและ
กระจายอํานาจจากราชการส	วนกลางใหแก	องค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก	องค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เป�นผลให
ประชาชนมีส	วนร	วมทางการเมืองมากข้ึน สามารถเขาไปตรวจสอบความโปร	งใสของการบริหารงาน
ขององค�กรปกครองส	วนทองถ่ินในรูปคณะกรรมการต	าง ๆ เช	น คณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
คณะกรรมการพัฒนาองค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน รวมถึงมีการจัดต้ังองค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีคอย
ตรวจสอบการบริหารงาน เพ่ือใหเป�นไปตามเจตนารมณ�และหลักการสากลของการปกครองทองถ่ิน 
จากการปฏิรูประบบราชการในป> พุทธศักราช 2545 เป�นผลทําใหส	วนราชการต	าง ๆ เนนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประโยชน�ต	อประชาชนมากท่ีสุด สํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว	าดวยการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) พ.ศ. 2542 

เทศบาลตําบลเป�นองค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน มีอํานาจอิสระในการปกครองตนเองภายใต
กฎหมายของรัฐ เทศบาลตําบลตองมีสถานะตามกฎหมาย (Legal Status) มีพ้ืนท่ีและระดับ (Area 
and Level) ท่ีแน	นอนมีการกระจายอํานาจและหนาท่ี (Devolution of Power and Function) 
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โดยการกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีชัดเจนมีความเป�นนิติบุคคล (Artificial Person) มีการเลือกต้ัง 
(Election) มีอํานาจอิสระ (Autonomy) มีงบประมาณเป�นของตนเอง และมีการกากับดูแลจาก
หน	วยงานของรัฐเป�นการกระจายอํานาจการปกครองใหประชาชนในทองถ่ินมีอํานาจอิสระจาก
ส	วนกลางภายใตขอบเขตของกฎหมายท้ังทางการเมือง การบริหารตามหลักการปกครองตนเอง 
(Local self-government) เป�นการปกครองท่ีรัฐกระจายอํานาจท้ังทางการเมืองและ การบริหารให
ประชาชนในทองถ่ินมีอํานาจปกครองตนเองมีฐานะเป�นตัวแทนของประชาชนจัดการและดําเนินการ
แกไขป6ญหาและสนองตอบต	อความตองการของประชาชนโดยมีอํานาจอิสระสามารถกําหนดนโยบาย
และการบริหารงานใหเป�นไปตามนโยบายหรือความตองการของตนเองภายในขอบเขตท่ีกฎหมายได
บัญญัติไว  

โดยหลักการแลว องค�กรปกครองส	วนทองถ่ินตองมีสภาทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ิน 
หรือ ผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงไดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนหรือความเห็นชอบของสภา
ทองถ่ิน มีวาระการดํารงตําแหน	งคราวละสี่ป> โดยท่ีคณะผูบริหารทองถ่ินจะเป�นขาราชการ ซ่ึงมี
เงินเดือนประจํา พนักงาน ลูกจาง หน	วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของทางราชการ ส	วนทองถ่ิน 
และจะมีผลประโยชน�ขัดกันกับการดํารงตําแหน	ง ตามท่ีกฎหมายบัญญัติมิได และโดยภารกิจท่ีสําคัญ
ประการหนึ่ง กล	าวคือองค�การบริหารส	วนทองถ่ิน ย	อมมีอํานาจหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี 
ภูมิป6ญญาทองถ่ิน องค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีส	งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ เป�นตน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) การกระจายอํานาจให
องค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน มีจุดหมายหลัก คือ ตองแกไขป6ญหาของชุมชนเพ่ือส	งเสริมสรางใหชุมชน
เขมแข็ง ยิ่งในภาวะท่ีประเทศกําลังประสบป6ญหาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ องค�กรปกครองส	วน
ทองถ่ินจึงตองมีความรับผิดชอบในการเขาไปมีบทบาทในการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาชุมชนใหมีความ
เขมแข็งยิ่งข้ึน รวมท้ังบทบาทเก่ียวกับการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ทางน้ําทางบก และทางระบายน้ํา 
ถนนหนทาง นอกจากนี้ยังมีเก่ียวกับสุขอนามัย กิจกรรมการส	งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมส	งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ตลอดจนกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิด
ประโยชน�สูงสุดแก	ทองถ่ิน การบริหารประเทศในลักษณะการกระจายอํานาจดังกล	าวมาก็นับว	าเป�น
สิ่งท่ีมีเหตุผล ท้ังนี้เพราะประเทศเม่ือมีชุมชนก็มีป6ญหาต	าง ๆ มากมาย แตกต	างกันไป ซ่ึงเป�นการยาก
ท่ีคนในทองถ่ินอ่ืนจะเขาใจอย	างลึกซ้ึง และสามารถเขาไปจัดการดูแลและแกไขป6ญหาต	าง ๆ ไดอย	าง
มีประสิทธิภาพ 

องค�กรปกครองส	วนทองถ่ินตามหลักการกระจายอํานาจคือ การตอบสนองความตองการและ
ความเป�นอยู	ของประชาชนใหดีข้ึน มีการตอบสนองต	อการพัฒนาประเทศ และการใหบริการ
ประชาชนดวยความเป�นธรรม นําการบริหารของรัฐลงสู	ประชาชนอย	างรวดเร็ว ดังนั้น รัฐบาลจึงมี
นโยบายท่ีจะใหส	วนราชการและองค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน มีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตาม
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หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยไดจัดใหมีการประกวดองค�กรปกครองส	วนทองถ่ินท่ีมี
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติเป�นประจําทุกป> ซ่ึงหลักธรรมาภิบาล
ดังกล	าว ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร	งใสตรวจสอบได หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุมค	าและประชาชนมีส	วนร	วม โดยมุ	งท่ีจะใหองค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน มีการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือตอบสนองเปcาหมายการใหบริการขององค�กร
ปกครองส	วนทองถ่ินอันสูงสุดไดแก	ประชาชน 

จากกรณีดังกล	าวผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง เรื่อง การมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตย
ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน ไดมีส	วนร	วม มีความรูความ
เขาใจในภารกิจขององค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน ซ่ึงตนเองตองทําหนาท่ีในการร	วมคิด ร	วม
วางแผน ร	วมติดตาม และร	วมประเมินผลการดําเนินการขององค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน ตาม
หลักธรรมาภิบาล ต	อไป 

1.2 วัตถุประสงค!ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาการมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส	วน
ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ประกอบดวย 1) การมีส	วน
ร	วมในการตัดสินใจ 2) การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน 3) การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� และ 
4) การมีส	วนร	วมในการประเมินผล 

2. เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอ    
เมืองปาน จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน 1) ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลักคุณธรรม 3) ดาน
หลักการมีส	วนร	วม 4) ดานหลักความโปร	งใส 5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ 6) ดานหลักความคุมค	า 
 3. เพ่ืออธิบายการมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส	วน
ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล           

1.3 คําถามของการศึกษา 

1. ระดับการมีส	วนร	วมของประชาชนดานประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การ
บริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ประกอบดวย 1) 
การมีส	วนร	วมในการตัดสินใจ 2) การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน 3) การมีส	วนร	วมในการรับ
ผลประโยชน� และ 4) การมีส	วนร	วมในการประเมินผล อยู	ในระดับใด 

2. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน 1) ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลักคุณธรรม 3) ดาน
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หลักการมีส	วนร	วม 4) ดานหลักความโปร	งใส 5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ 6) ดานหลักความ
คุมค	า มีคุณภาพระดับใด 
 3. การมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล มีลักษณะอย	างไร         

1.4 สมมติฐานของการศึกษา 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะผูบริหารทองถ่ิน ในการบริหารจัดหารดานประชาธิปไตย
ของประชาชน ภายใตหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในครั้งนี้ ผูศึกษาทบทวน 
วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของและกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 

สมมติฐาน 1 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1.1 สมมติฐานท่ี 1 
 
 สมมติฐานท่ี 1 การบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม มีระดับเดียวกันกับการมีส	วนร	วมในการ
ตัดสินใจ การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� และการมีส	วนร	วมใน
การประเมินผล อย	างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
การมีส.วนร.วมด/านประชาธิปไตย 

IV1. หลักนิติธรรม  DV1. การมีส	วนร	วมในการตัดสินใจ   
ตัดสินใจ 

DV2. การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน 

DV3. การมีส	วนร	วมในการรับ

DV4. การมีส	วนร	วมในการประเมินผล 



5 
 

 

สมมติฐาน 2 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1.2 สมมติฐานท่ี 2 
 
 สมมติฐานท่ี 2 การบริหารจัดการตามหลักคุณธรรม มีระดับเดียวกันกับการมีส	วนร	วมในการ
ตัดสินใจ การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� และการมีส	วนร	วมใน
การประเมินผล อย	างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย 

IV2.หลักคุณธรรม 
 

DV1.การมีส	วนร	วมในการตัดสินใจ    
 

DV2.การมีส	วนร	วมในการดําเนนิงาน 

DV3.การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
 

DV4.การมีส	วนร	วมในการประเมินผล 
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สมมติฐาน 3 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1.3  สมมติฐานท่ี 3 
 

 สมมติฐานท่ี 3 การบริหารจัดการตามหลักการมีส	วนร	วม มีระดับเดียวกันกับการมีส	วนร	วม
ในการตัดสินใจ การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� และการมีส	วน
ร	วมในการประเมินผล อย	างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
 

การมีส.วนร.วมด/านประชาธิปไตย 

IV3.หลักการมีส	วนร	วม 
 

DV1.การมีส	วนร	วมในการตัดสินใจ    

DV2.การมีส	วนร	วมในการดําเนนิงาน 

DV3.การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� 

DV4.การมีส	วนร	วมในการประเมินผล 
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สมมติฐาน 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1.4 สมมติฐานท่ี 4 
 
 สมมติฐานท่ี 4 การบริหารจัดการตามหลักความโปร	งใส มีระดับเดียวกันกับการมีส	วนร	วมใน
การตัดสินใจ การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� และการมีส	วน
ร	วมในการประเมินผล อย	างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
 

DV1.การมีส	วนร	วมในการตัดสินใจ    

DV2.การมีส	วนร	วมในการดําเนนิงาน 

DV3.การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� 

IV4.หลักความโปร	งใส 
 

การมีส.วนร.วมด/านประชาธิปไตย 

DV2.การมีส	วนร	วมในการดําเนนิงาน 
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สมมติฐาน 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1.5 สมมติฐานท่ี 5 
 
 สมมติฐานท่ี 5 การบริหารจัดการตามหลักความรับผิดชอบ มีระดับเดียวกันกับการมีส	วน
ร	วมในการตัดสินใจ การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� และการมี
ส	วนร	วมในการประเมินผล อย	างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการตามหลกัธรรมภิบาล 

DV1.การมีส	วนร	วมในการตัดสินใจ    

DV2.การมีส	วนร	วมในการดําเนนิงาน 

DV3.การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� 

DV4.การมีส	วนร	วมในการประเมินผล 

การมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย 

IV5.หลักความรับผิดชอบ 
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สมมติฐาน 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1.6 สมมติฐานท่ี 6 
 
 สมมติฐานท่ี 6 การบริหารจัดการตามหลักความคุมค	า มีระดับเดียวกันกับการมีส	วนร	วมใน
การตัดสินใจ การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� และการมีส	วน
ร	วมในการประเมินผล อย	างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

         1. ขอบเขตด/านเนื้อหา 
 การศึกษาการมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส	วน
ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล ในครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาดาน
เนื้อหาในประเด็นต	าง ๆ ดังนี้ 
 1.1 การศึกษาในสาระตัวแปรตน ท่ีเก่ียวกับลักษณะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
องค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ในลักษณะต	าง ๆ ประกอบดวย 1) 

การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
 

DV1.การมีส	วนร	วมในการตัดสินใจ    

DV2.การมีส	วนร	วมในการดําเนนิงาน 

DV3.การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� 

DV4.การมีส	วนร	วมในการประเมินผล 

IV6.หลักความคุมค	า 
 

การมีส.วนร.วมด/านประชาธิปไตย 
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ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลักคุณธรรม 3) ดานหลักการมีส	วนร	วม 4) ดานหลักความโปร	งใส 5) ดาน
หลักความรับผิดชอบ และ 6) ดานหลักความคุมค	า 

1.2 การศึกษาในสาระตัวแปรตาม ท่ีเก่ียวกับลักษณะการมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตย ของ
ประชาชน ในเขตพ้ืนท่ี ตําบลแจซอน ในลักษณะต	าง ๆ ประกอบดวย 1) การมีส	วนร	วมในการ
ตัดสินใจ 2) การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน 3) การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� และ 4) การมีส	วน
ร	วมในการประเมินผล 

2 ขอบเขตด/านระยะเวลา 
 การศึกษาการศึกษาการมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การ

บริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาลในครั้งนี้ มีขอบเขต
ดานระยะเวลา ประกอบดวย 
          2.1 ระยะเวลาของขอมูล เป�นขอมูลในช	วงป>ท่ี พ.ศ.2557-2558  

 2.2 ช	วงเวลาเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการเก็บขอมูลในเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2559  
 3  ขอบเขตด/านพ้ืนท่ี 
 การศึกษาการมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส	วน
ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล ในครั้งนี้ ไดแก	 เขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

 4 ขอบเขตด/านประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 1) คณะผูบริหารองค�การบริหารส	วนตําบลแจ
ซอน จํานวน 4 คน ไดแก	 นายกองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน รองนายกองค�การบริหารส	วน
ตําบลแจซอน รองนายกองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน และเลขานุการนายกองค�การบริหารส	วน
ตําบลแจซอน 2) สมาชิกสภาองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน จํานวน 24 คน และ 3) บุคลากรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน จํานวน 49 คน รวมจํานวนประชากรท่ีใชใน
การศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 77 คน 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแนวคิดของ Cohen& Uphoff ในการศึกษาลักษณะการมี
ส	วนร	วมดานประชาธิปไตยของประชาชนในเขตองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน และในการศึกษา
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน ซ่ึงไดเป�นกรอบแนวคิด
ท่ีใชในการศึกษา ดังนี้ 
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                   ตัวแปรต/น             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 

แผนภาพท่ี 1.7 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

 

 

 

 

ความเป�นธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน 
1) ดานหลักนิติธรรม  
2) ดานหลักคุณธรรม  
3) ดานหลักการมีส	วนร	วม  
4) ดานหลักความโปร	งใส  
5) ดานหลักความรับผิดชอบ 
6) ดานหลักความคุมค	า 

การมีส.วนร.วมด/านประชาธิปไตย ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแจ/ซ/อน  
ตามแนวคิดของ Cohen & Uphoff   
1.การมีส	วนร	วมในการตัดสินใจ   
(Decision Making) 
2. การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน          
(Implementation) 
3. การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน�  
(Benefits) 
4. การมีส	วนร	วมในการประเมินผล  

ท่ีมา : Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1981). Rural 
Development Participation: Concept and 
Measure For Project Design Implementation 
and Evaluation: Rural Development 
Committee Center for international Studies. 
New York: Cornell University Press. 

ท่ีมา: หลักบริหารจัดการกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2542 (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2542) 
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1.7 นิยามศัพท!เฉพาะ 

         เพ่ือใหผูวิจัยและผูอ	านมีความเขาใจตรงกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทาการวิจัยศึกษาเรื่อง การมีส	วน
ร	วมดานประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล  
 การมีส.วนร.วมในการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง ในกระบวนการของการ
ตัดสินใจนั้น ประการแรกสุดท่ีตองกระทํา คือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ 
ต	อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวของ การตัดสินใจนี้เป�นกระบวนการต	อเนื่องท่ีตอง
ดําเนินการไปเรื่อยๆ ต้ังแต	การตัดสินใจในช	วงเริ่มตน การตัดสินใจในช	วงดําเนินการวางแผน และการ
ตัดสินใจในช	วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 
 การมีส.วนร.วมในการดําเนินงาน (Implementation) หมายถึง ในส	วนท่ีเป�นองค�ประกอบของ
การดําเนินงานโครงการนั้นไดมาจากคําถามว	าใครจะทําประโยชน�ใหแก	โครงการไดบางและจะทํา
ประโยชน�ไดโดยวิธีใด เช	น การช	วยเหลือดานทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงานและ
การขอความช	วยเหลือ เป�นตน 
 การมีส.วนร.วมในการรับผลประโยชน! (Benefits) หมายถึง ในส	วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน�
นอกจากความสําคัญของผลประโยชน�ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังจะตองพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน�ภายในกลุ	มดวย ผลประโยชน�ของโครงการนี้รวมท้ังผลท่ีเป�นประโยชน�ทางบวก
และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป�นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป�นประโยชน�และเป�นโทษต	อบุคคลและ
สังคมดวย 
 การมีส.วนร.วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส	วนร	วมในการประเมิน 
ผลนั้นสิ่งสําคัญจะตองสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 
(Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ	มต	าง ๆ ได 
 หลักนิติธรรม หมายถึง การดําเนินการปฏิบัติเก่ียวกับตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับ ใหทันสมัย
และเป�นธรรม เป�นท่ียอมรับของชุมชนและชุมชนยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย 
 หลักคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติงานโดยยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ตามหลักความ
ถูกตองใหเป�นไปตามระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนดไว 
 หลักความโปร.งใส หมายถึง การเป{ดเผยขอมูลข	าวสารอย	างตรงไปตรงมาใหประชาชน
เขาถึงขอมูลไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบได โดยไม	ถือปฏิบัติในการเผยแพร	
ขอมูลข	าวสารใหประชาชนทราบ 
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 หลักความมีส.วนร.วม หมายถึง การเป{ดโอกาสใหประชาชนมีส	วนร	วมในทุกข้ันตอน เช	น 
การบริหารงานของเทศบาล ต้ังแต	การรับรูขอมูลข	าวสาร การแสดงความความคิดเห็นในการตัดสินใจ 
รวมท้ังการตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน 
 หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติต	อประชาชน 
ความใส	ใจต	อป6ญหาของชุมชน ความกระตือรือรนในการแกไขป6ญหาความเดือดรอนของประชาชนให
บรรลุผลโดยเลือกปฏิบัติ และความกลาหาญท่ีจะยอมรับผลการกระทํา 
 หลักความคุ/มค.า หมายถึง การบริหารงานโดยใชทรัพยากร/งบประมาณ ใหเกิดประโยชน�
สูงสุดแก	ประชาชน นับต้ังแต	 การจัดซ้ือ-จัดจาง ประหยัด การจัดลําดับข้ันการดําเนินงาน ตลอดจน
การจัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใชจ	ายงบประมาณรวมท้ังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ของทองถ่ินใหสมบูรณ�และยั่งยืน 
 

1.8 ประโยชน!ที่ได/รับจากการศึกษา 

        การวิจัยนี้ เป�นการศึกษาเรื่อง การมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตย ในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหาร
ส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ไดขอมูลเก่ียวกับการมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหาร
ส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ประกอบดวย 1) การมี
ส	วนร	วมในการตัดสินใจ 2) การมีส	วนร	วมในการดําเนินงาน 3) การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� 
และ 4) การมีส	วนร	วมในการประเมินผล 

2. ไดขอมูลเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส	วนตําบลแจ
ซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน 1) ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลัก
คุณธรรม 3) ดานหลักการมีส	วนร	วม 4) ดานหลักความโปร	งใส 5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ 6) 
ดานหลักความคุมค	า 

3. ไดขอมูลอธิบายเก่ียวกับการมีส	วนร	วมดานประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค�การ
บริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือไปใชในการปรับปรุง 
และพัฒนาองค�การบริหารส	วนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง       
 
   
 



 
 

บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 การศึกษาครั้งนี้ผู�ศึกษาได�ทําการศึกษา ค�นคว�าข�อมูล เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และข�อค�นพบ
ทางการวิจัยท่ีเก่ียวข�องในเรื่อง การมีส(วนร(วมด�านประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค-การ
บริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามแนวทางการบริหารจัดการนิยม โดยมี
จุดมุ(งหมายเพ่ือให�สามารถวิเคราะห-ข�อมูลต(าง ๆ ได�อย(างลึกซ้ึงในการมีส(วนร(วมด�านประชาธิปไตย 
ตามแนวทางบริหารจัดการนิยม ท่ีเป5นองค-รวมได� ซ่ึงผู�ศึกษาได�ศึกษาค�นคว�าข�อมูลเพ่ือให�ปรากฏเป5น
ข�อเท็จจริงและสนับสนุนแนวคิดในการศึกษาในครั้งนี้ ให�มีความถูกต�อง ชัดเจน โดยได�มีการกําหนด
ประเด็นการนําเสนอดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีส(วนร(วมด�านประชาธิปไตย (ตัวแปรตาม) 
   2.1.1 การมีส(วนร(วมในการตัดสินใจ   
   2.1.2 การมีส(วนร(วมในการดําเนินงาน    
   2.1.3 การมีส(วนร(วมในการรับผลประโยชน-  
   2.1.4 การมีส(วนร(วมในการประเมินผล  
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล (ตัวแปรต�น) 
   2.2.1 ด�านหลักนิติธรรม  
   2.2.2 ด�านหลักคุณธรรม  
   2.2.3 ด�านหลักการมีส(วนร(วม  
   2.2.4 ด�านหลักความโปร(งใส  
   2.2.5 ด�านหลักความรับผิดชอบ 
   2.2.6 ด�านหลักความคุ�มค(า 
  2.3 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน 
 2.4 ธรรมาภิบาลกับองค-การบริหารส(วนตําบล   
 2.5 องค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
   2.6.1 การมีส(วนร(วมด�านประชาธิปไตย (ตัวแปรตาม) 
   2.6.2 หลักธรรมาภิบาล (ตัวแปรต�น) 
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2.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตย 
  ความหมายของการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตย 

 ยุคของการเปลี่ยนแปลงจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน เป5นประชาธิปไตยแบบมีส(วนร(วม การ
ทํางานแบบมีส(วนร(วมนั้นไม(ว(าจะเป5นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค-กร หรือ
ระดับประเทศนั้นว(ามีความสําคัญอย(างยิ่งในกระบวนทัศน-ปCจจุบัน เพราะจะช(วยให�ผู�มีส(วนร(วมเกิด
ความรู�สึกความเป5นเจ�าของ (Ownership) และจะทําให�ผู�มีส(วนร(วมหรือผู�มีส(วนได�ส(วนเสียนั้น 
ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได�อย(างสมัครใจ เต็ม
ใจ และสบายใจ ได�มีการดําเนินการแก�ปCญหาความไม(เรียบร�อยในห�องเรียนโดยกระบวนการมีส(วน
ร(วม (วันชัย วัฒนศัพท-, 2553) แต(อย(างไรก็ตาม การเข�ามามีส(วนร(วมนั้น จําเป5นจะต�องมีข้ันตอน
เสียก(อน โดยคนจะเข�าร(วมในกิจกรรมทุกอย(าง อย(างน�อยต�องมีพ้ืนฐานคติความคิดในเรื่องของการมี
ส(วนร(วมอยู(ภายในใจ ไม(มากก็น�อย ท้ังนี้ หลักการพ้ืนฐานของการมีส(วนร(วมจะรวมถึงการให�
ความสําคัญต(อมนุษย-ไม(น�อยไปกว(าเทคโนโลยี และควรคิดว(ามนุษย-ทุกคนต(างมีความคิดและมีศักด์ิศรี
เท(าเทียมกันมาต้ังแต(เกิด มีภูมิปCญญาท่ีสอดคล�องกับวิถีชีวิต ความเป5นอยู(ของตนในระดับหนึ่ง  มี
ความสามารถพัฒนาชีวิต ให�ดีได�ถ�าได�รับโอกาสท่ีจะร(วมคิด ร(วมเข�าใจ และร(วมจัดการเทคโนโลยี
อย(างเหมาะสม (นรินทร-ชัย พัฒนพงศา, 2546) ดังนั้น ก(อนอ่ืนจะได�รับรู�ถึงเนื้อหาสาระ จะขอ
กล(าวถึงความหมายของคําว(า “การมีส(วนร(วม” เป5นปฐมบท เพ่ือเป5นการปูพ้ืนฐานในการทําความ
เข�าใจในลําดับหัวข�ออ่ืนๆ ต(อไป 

1. ความหมายการมีส(วนร(วม 
สําหรับความหมายของการมีส(วนร(วม มีนักวิชาการท้ังชาวไทย และชาวต(างประเทศท่ีมี

ความรู� ความสามารถ และทําวิจัย แต(งตํารา เก่ียวกับเรื่องนี้มานาน ได�ให�ความหมายของการมีส(วน
ร(วมดังรายละเอียด ดังนี้ 

Arnstien (1969) การมีส(วนร(วม หมายถึง การเข�าไปมีส(วนร(วมโดยไม(มีบทบาทอะไรเลย 
ย(อมไม(ได�ผลการมีส(วนร(วมท่ีมีคุณภาพนั้น ผู�เข�าร(วมจะต�องรู�จักใช�อํานาจและสามารถควบคุมกิจกรรม
นั้นได�จึงจะทําให�เกิดผลอย(างมีประสิทธิภาพ 

Berkley (1975) การมีส(วนร(วม หมายถึง การท่ีผู�นําเป̀ดโอกาสให�ผู�ตามทุกคนเข�ามามีส(วน
ร(วมตัดสินใจในการทํางานเท(าท่ีจะสามารถกระทําได� 

William Erwin (1976) การมีส(วนร(วม หมายถึง กระบวนการให�ประชาชนเข�ามามีส(วน
เก่ียวข�องในการดเนินงานพัฒนา ร(วมคิด ร(วมตัดสินใจ แก�ปCญหาของตนเอง 

Cohen & Uphoff (1981) การมีส(วนร(วม หมายถึง สมาชิกของชุมชนต�องเข�ามามีส(วน
เก่ียวข�องใน 4 มิติ ได�แก( 1) การมีส(วนร(วมการตัดสินใจว(าควรทําอะไรและทําอย(างไร 2) การมีส(วน
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ร(วมเสียสละในการพัฒนา รวมท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีได�ตัดสินใจ 3) การมีส(วนร(วมในการแบ(งปCน
ผลประโยชน-ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 4) การมีส(วนร(วมในการประเมินผลโครงการ 

United Nations (1981) การมีส(วนร(วม หมายถึง การเข�าร(วมอย(างกระตือรือร�นและมีพลัง
ของประชาชนในด�านต(าง ๆ ได�แก( ในการตัดสินใจเพ่ือกําหนดเปiาหมายของสังคมและการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือให�บรรลุเปiาหมาย และปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต(าง ๆ  ด�วยความเต็มใจ 

Putti (1987) การมีส(วนร(วม หมายถึง พ้ืนฐานของกิจกรรมต(าง ๆ ท่ีจะส(งผลให�การบริหาร
จัดการมีลักษณะกว�าง ซ่ึงเป5นทางหนึ่งท่ีจะทําให�การมีส(วนร(วมขยายไปสู(การปฏิบัติงานในระดับล(าง
ขององค-การ 

นิคม ผัดแสน (2540) การมีส(วนร(วม หมายถึง การท่ีให�ประชาชนได�คิดค�นแนวทางข้ึนเอง 
เป5นผู�กําหนดการตัดสินใจ คิดค�นปCญหา และการดําเนินการในข้ันตอนต(าง ๆ  เช(น แสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะ และสนับสนุนกิจกรรมต(าง ๆ  

อุทัย บุญประเสริฐ (2542) การมีส(วนร(วม หมายถึง การเป̀ดโอกาสให�สมาชิกของชุมชนและ
ประชาชนเข�ามามีส(วนร(วมตัดสินใจในกิจกรรมใดๆ ให�ความช(วยเหลือและมีอิทธิพลต(อการดําเนิน
กิจกรรมท่ีมีผลกระทบต(อประชาชน   

พีระ พรนวม (2544) การมีส(วนร(วม หมายถึง เป5นการกระจายอํานาจให�ประชาชนได�มี
โอกาสเข�ามามีส(วนร(วมในการพิจารณาปCญหาความต�องการร(วมกัน ในการตัดสินใจร(วมกัน วางแผน
ดําเนินงานหรือแก�ไขปCญหาร(วมกัน ดําเนินการหรือปฏิบัติงานร(วมกัน ตลอดจนรับรู�ผลดี เสีย จนเกิด
ความภาคภูมิใจร(วมกัน 

สมยศ นาวีการ (2545) การมีส(วนร(วมหมายถึงกระบวนการของการให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�มีส(วน
เก่ียวข�องในกระบวนการตัดสินใจ (Participative Management) เน�นการมีส(วนเก่ียวข�องอย(างแข็งขัน
ของบุคคล PM ใช�ความคิดสร�างสรรค- และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก�ปCญหาของการบริหาร 

นรินทร-ชัย พัฒนพงศา (2546) การมีส(วนร(วม หมายถึง การท่ีฝqายหนึ่งฝqายใดท่ีไม(เคยได�เข�า
ร(วมในกิจกรรมต(าง ๆ  หรือเข�าร(วมการตัดสินใจหรือเคยเล็กน�อยได�เข�าร(วมด�วยมากข้ึน เป5นไปอย(างมี
อิสรภาพ เสมอภาค มิใช(เพียงมีส(วนร(วมอย(างผิวเผินแต(เข�าร(วมด�วยแท�จริงยิ่งข้ึน 

จิราภรณ-  ศรีคํา (2547) การมีส(วนร(วม หมายถึง การท่ีบุคคลท่ีมีความสนใจหรือมีส(วน
เก่ียวข�องในเรื่องเดียวกันเข�ามาร(วมกัน เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ไม(ว(าจะเป5นการวางแผน การดําเนินงาน 
การรับทราบผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผล หรือร(วมกันทํากิจกรรมต(าง ๆ  เพ่ือบรรลุ
เปiาหมายตามท่ีได�ตกลงกันไว� 

จินตนา สุจจานันท- (2549) การมีส(วนร(วม หมายถึง กระบวนการดําเนินงานรวมพลัง
ประชาชนกับองค-กรของรัฐหรือองค-กรเอกชนเพ่ือประโยชน-ในการพัฒนาหรือแก�ปCญหาของชุมชน 
โดยให�สมาชิกเข�ามาร(วมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพ่ือแก�ปCญหาของชุมชน 
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ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลปr (2550) การมีส(วนร(วม หมายถึง การเป̀ดโอกาสให�ประชาชนทุกภาค
ส(วนท่ีเก่ียวข�องเข�ามามีบทบาทร(วมในกิจกรรมทุกประการตามกําลังความสามารถของสมาชิกไม(ว(าจะ
เป5นการตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร(วมกัน นําผลท่ีได�มา
ปรับปรุงแก�ไขพัฒนางานในกลุ(มให�มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึน 

สัญญา เคณาภูมิ (2551) การมีส(วนร(วม หมายถึง การท่ีสมาชิกได�มีโอกาสร(วมคิด ร(วม
ตัดสินใจ ร(วมวางแผน ร(วมปฏิบัติตามโครงการ ร(วมติดตามประเมินผลเพ่ือให�บรรลุเปiาหมายท่ีพึง
ประสงค- ท้ังนี้ การมีส(วนร(วมจะต�องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได�รับผลประโยชน-ท่ีเกิดจาก
ชุมชนโดยส(วนรวมร(วมกัน 

เมตต- เมตต-การุณจิต (2553) การมีส(วนร(วม หมายถึง การเป̀ดโอกาสให�บุคคลหรือกลุ(ม
บุคคลเข�ามามีส(วนร(วมในกิจกรรม ไม(ว(าจะเป5นทางตรงหรือทางอ�อม ในลักษณะของการร(วมรับรู� ร(วม
คิด ร(วมทํา ร(วมตัดสินใจ ร(วมติดตามผล 

โดยสรุป การมีส(วนร(วม หมายถึง การเป̀ดโอกาสให�ประชาชนทุกภาคส(วนร(วมมือกันการ
ตัดสินใจ การดําเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลร(วมกันเป5นไปอย(างมี
อิสรภาพ เสมอภาคนําผลท่ีได�มาปรับปรุงแก�ไขพัฒนางานเพ่ือพัฒนาหรือใช�ความคิดสร�างสรรค- และ
ความเชี่ยวชาญของแต(ละคนในการแก�ปCญหาของชุมชนและพัฒนางานในกลุ(มให�มีความโปร(งใสและ
ให�มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ข้ึน 
 2. กระบวนการมีส(วนร(วม 

เม่ือกล(าวถึงกระบวนการมีส(วนร(วมของประชาชนแล�ว จะต�องนึกถึงกระบวนการท่ีจะให�
ประชาชนได�เข�ามามีบทบาทในทุกข้ันตอนของการมีส(วนร(วม เพราะอย(างน�อยท่ีสุดประชาชนจะต�อง
ได�รับรู�ข้ันตอนการดําเนินการต(าง ๆ  ไม(ว(าจะเป5นข้ันตอนการตัดสินใจ ข้ันตอนการดําเนินงาน และ
ข้ันตอนในการประเมินผลงาน เพ่ือให�รับรู�ถึงความเป5นไปในกิจกรรมสาธารณะต(าง ๆ  ซ่ึงมีผลกระทบ
ต(อประชาชนท้ังทางตรงและทางอ�อม ดังนั้น กระบวนการมีส(วนร(วมของประชาชน มีนักวิชาการท่ีได�
ทําการวิจัย ได�กล(าวถึงกระบวนการมีส(วนร(วมตามประเด็นสําคัญต(าง ๆ  เช(น  

ถวิลวดี บุรีกุล (2543) ได�กล(าวถึงกระบวนการมีส(วนร(วมท่ีนํามาประมวลเป5นระดับไว�ได�อย(าง
น(าสนใจโดยถวิลวดี ได�ทําวิจัยเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส(วนร(วม และได�ข�อสรุปถึงกระบวนการมีส(วน
ร(วม ควรจะมีลําดับข้ันประกอบไปด�วย การให�ข�อมูล การเป̀ดรับความคิดเห็นของประชาชน การ
ปรึกษาหารือการวางแผนร(วมกัน การร(วมปฏิบัติและการควบคุมติดตามโดยประชาชน โดยเป5นการ
เริ่มจากการสื่อสารทางเดียว ซ่ึงเป5นการให�ข�อมูลแต(เพียงอย(างเดียวไปจนถึงสื่อสารสองทางท่ีเป5นการ
ปรึกษาหารือ ร(วมคิด ร(วม 

วางแผน และเม่ือสื่อสารกันเข�าใจตรงกันแล�ว จึงเป5นการร(วมทํา และในท่ีสุดเป5นการร(วม
ติดตามควบคุม ซ่ึงนับเป5นข้ันตอนของการมีส(วนร(วมสูงสุด 
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อภิญญา  กังสนารักษ- (2544) ได�นําเสนอกระบวนการมีส(วนร(วมของชุมชนว(า ชุมชนต�องมี
ส(วนร(วมใน 4 ข้ันตอน ได�แก( 1) การมีส(วนร(วมในการริเริ่มโครงการ ร(วมค�นหาปCญหาและสาเหตุของ
ปCญหาภายในชุมชน ร(วมตัดสินใจกําหนดความต�องการและร(วมลําดับความสําคัญของความต�องการ 
2) การมีส(วนร(วมในข้ันการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค-วิธีการแนวทางการดําเนินงาน รวมถึง
ทรัพยากรและแหล(งวิทยากรท่ีจะใช�ในโครงการ 3) การมีส(วนร(วมในข้ันตอนการดําเนินโครงการ ทํา
ประโยชน-ให�แก(โครงการ  โดยร(วมช(วยเหลือด�านทุนทรัพย-  วัสดุอุปกรณ-  และแรงงาน 4) การมีส(วน
ร(วมในการประเมินผลโครงการ  เพ่ือให�รู�ว(าผลจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค-ท่ีกําหนดไว�
หรือไม( โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเป5นระยะต(อเนื่องหรือประเมินผลรวมท้ังโครงการในคราว
เดียวก็ได�  

ประพันธ- สร�อยเพ็ชร (2547) ได�กล(าวว(า การมีส(วนร(วมท่ีแท�จริงน(าจะประกอบด�วย 4 
ข้ันตอนหลัก คือ 1) การค�นหาปCญหา และสาเหตุ 2) การวางแผนดําเนินกิจกรรม 3) การลงทุนและ
การปฏิบัติงาน 4) การติดตามและประเมินผล ในขณะเดียวกัน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ- (2548) ได�ชี้ให�เห็นถึงประเด็นสําคัญของกระบวนการมีส(วนร(วมท่ีมีความลึกลงไปอีก ได�แก( 1) 
การตัดสินใจและผลกระทบท่ีสําคัญ 2) การตัดสินใจจะมีผลกระทบต(อบางคนมากกว(าคนอ่ืน 3) การ
ตัดสินใจจะมีผลกระทบต(อผลประโยชน-ของบางคนหรือกลุ(มคนท่ีมีอยู(เดิม 4) การตัดสินใจท่ีเก่ียวข�อง
กับเรื่องท่ีมีความขัดแย�งอยู(ก(อนแล�ว 5) ความจําเป5นเพ่ือให�มีการสนับสนุนต(อผลการตัดสินใจ  ส(วน 
อคิน รพีพัฒน- (2547) ได�แบ(งข้ันตอนการมีส(วนร(วมออกเป5น 4  ข้ันตอน  คือ 1) การกําหนดปCญหา  
สาเหตุของปCญหา  ตลอดจนแนวทางแก�ไข 2) การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนา แก�ไข
ปCญหา 3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

 งานวิจัยของทรงวุฒิ เรืองวาทศิลปr (2550) ได�ทําวิจัยเรื่องการมีส(วนร(วมในการจัดการศึกษา 
ได�ใช�หลักการท่ีอิงไปในแนวทางของนโยบาย และได�พบว(า แท�จริงแล�วกระบวนการมีส(วนร(วมมี
ลักษณะท่ีคล�ายกับการกําหนดนโยบาย เพราะท�ายท่ีสุดของการกําหนดนโยบาย คือ การตัดสินใจและ
การตัดสินใจนี้เอง จึงเป5นเหตุเบ้ืองต�นของการกําหนดนโยบาย และเป5นการเป̀ดโอกาสให�ประชาชนได�
เข�ามาแสดงความคิดเห็นเสมือนหนึ่งเป5นการขัดเกลานโยบายให�มีความเหมาะสมกับความต�องการ
ของประชาชน ตามแนวคิดของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลปrแล�ว กระบวนการการมีส(วนร(วมน(าจะเริ่มจาก 
1) การมีส(วนร(วมในการตัดสินใจ 2) การมีส(วนร(วมในการดําเนินกิจกรรม 3) การมีส(วนร(วมในการ
ติดตามตรวจสอบการประเมินผล ในขณะท่ี เมตต- เมตต-การุณ-จิต (2553) ได�กล(าวถึงกระบวนการการ
มีส(วนร(วมของประชาชน โดยท่ีมีความสอดคล�องกับ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลปr แต(ได�เพ่ิมบางประเด็นท่ี
เห็นว(า ยังมีข�อบกพร(องและอาจจะเสริมประเด็นดังกล(าวให�มีความชัดเจนข้ึน โดยเริ่มจาก 1) การมี
ส(วนร(วมในการค�นหาสาเหตุ และความต�องการ 2) มีส(วนร(วมใน 
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การวางแผน 3) มีส(วนร(วมในการตัดสินใจ 4) มีส(วนร(วมในการปฏิบัติการ 5) มีส(วนร(วมใน
การติดตามประเมินผล 6) มีส(วนร(วมในการเผยแพร(ประชาสัมพันธ- 

แต(อย(างไรก็ตาม แนวคิดของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลปr และเมตต- เมตต-การุณ-จิต ยังคงมี
ลักษณะในเชิงแคบ หากแต( ยุวัฒน- วุฒิเมธี (อ�างใน จิราภรณ- ศรีคํา, 2547) ได�ให�ความเห็นใน
กระบวนการมีส(วนร(วมท่ีลึก หรือเป5นการต(อเติมประเด็นสําคัญในกระบวนการมีส(วนร(วมมากกว(า ซ่ึง
ยุวัฒน- วุฒิเมธีนี้ ได�เน�นกระบวนการมีส(วนร(วมไปในทางของการพัฒนาชุมชน โดยการบูรณาการ
แนวทางท่ีเป5นนโยบายเข�ากับการพัฒนา จึงสะท�อนแนวคิดในเชิงสังคมมากกว(า ตามแนวคิดของเขา
แล�ว กระบวนการมีส(วนร(วมจะต�องเริ่มจาก 1) การมีส(วนร(วมในการรับรู�ข�อมูลข(าวสาร 2) การมีส(วน
ร(วมในการคิด 3) การมีส(วนร(วมในการตัดสินใจ 4) การมีส(วนร(วมในการวางแผนและดําเนินการ 5) 
การมีส(วนร(วมในการประเมินผล 6) การมีส(วนร(วมในการรับผลประโยชน- สอดคล�องกับแนวคิดของ
วรรณศิลปr พีรพันธุ- (2553) ได�กล(าวถึง กระบวนการมีส(วนร(วมในการวางแผนของประชาชนประกอบ
ไปด�วย 1)การรับรู�ข�อมูลข(าวสาร  2) การให�ความเห็น 3) การประชุมรับฟCงความเห็น 4) การร(วม
ตัดสินใจ 5) การทํางานร(วมกัน  

จากแนวคิดกระบวนการมีส(วนร(วมท่ีนักวิชาการท้ังหลายได�ให�ทรรศนะไว�ในเบ้ืองต�นท่ีกล(าว
มา มีความหลากหลายในประเด็นมากพอสมควร แต(อย(างไรก็ตาม หากนํามาประมวลให�เป5นลักษณะ
ท่ีเป5นระบบตามแนวคิดของ Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1980) จะเห็นว(า มีความเป5นระบบใน
เรื่องของประเด็นสําคัญ โดยเขาได�มีการนําเอากระบวนการมีส(วนร(วมจากนักวิชาการท้ังหลายมา
ประมวลเป5นแนวคิดหลัก และได�จําแนก รูปแบบกระบวนการมีส(วนร(วม ดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 การมีส(วนร(วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจ
นั้น ประการแรกสุดท่ีต�องกระทํา คือ การกําหนดความต�องการและการจัดลําดับความสําคัญ 
ต(อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวข�อง การตัดสินใจนี้เป5นกระบวนการต(อเนื่องท่ีต�อง
ดําเนินการไปเรื่อยๆ ต้ังแต(การตัดสินใจในช(วงเริ่มต�น การตัดสินใจในช(วงดําเนินการวางแผน และการ
ตัดสินใจในช(วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว� 

ข้ันท่ี 2 การมีส(วนร(วมในการดําเนินงาน (Implementation) ในส(วนท่ีเป5นองค-ประกอบของการ
ดําเนินงานโครงการนั้นได�มาจากคําถามว(าใครจะทําประโยชน-ให�แก(โครงการได�บ�างและจะทํา
ประโยชน-ได�โดยวิธีใด เช(น การช(วยเหลือด�านทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงานและ
การขอความช(วยเหลือ เป5นต�น 

ข้ันท่ี 3 การมีส(วนร(วมในการรับผลประโยชน- (Benefits) ในส(วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน-นอกจาก
ความสําคัญของผลประโยชน-ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล�ว ยังจะต�องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน-ภายในกลุ(มด�วย ผลประโยชน-ของโครงการนี้รวมท้ังผลท่ีเป5นประโยชน-ทางบวกและผลท่ี
เกิดข้ึนในทางลบท่ีเป5นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป5นประโยชน-และเป5นโทษต(อบุคคลและสังคมด�วย 
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ข้ันท่ี 4 การมีส(วนร(วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส(วนร(วมในการประเมิน ผลนั้น
สิ่งสําคัญจะต�องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง 
(Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ(มต(าง ๆ  ได� 

โดยสรุป กระบวนการมีส(วนร(วมในงานวิจัยครั้งนี้ ผู�ศึกษาจะมุ(งให�ความสนใจถึงกระบวนการ
มีส(วนร(วมในประเด็น การมีส(วนร(วมในการค�นหาสาเหตุ และความต�องการ การมีส(วนร(วมในการ
วางแผนและดําเนินการ การมีส(วนร(วมในการตัดสินใจ มีส(วนร(วมในการปฏิบัติการ การมีส(วนร(วมใน
การประเมินผล มีส(วนร(วมในการเผยแพร(ประชาสัมพันธ-  
 3. ประเภทการมีส(วนร(วม 

เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืนๆ (2545) สรุปได�ว(า การมีส(วนร(วมของชุมชน แบ(งได�ออกเป5น 3 
ประเภท ได�แก( 

1) การมีส(วนร(วมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เป5นการมีส(วนร(วมท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธ-เชิงอํานาจไม(เท(าเทียมกันกล(าวคือ ฝqายหนึ่งรู�สึกด�อยอํานาจกว(า มีทรัพยากรหรือความรู�
ด�อยกว(าอีกฝqายหนึ่ง เป5นต�น 

2) การมีส(วนร(วมแบบบางส(วน (Partial Participation) เป5นการมีส(วนร(วมท่ีเกิดจากการ
กําหนดนโยบายของรัฐ โดยไม(รู�ความต�องการของประชาชน ดังนั้น การมีส(วนร(วมจึงเป5นเพียง
ประชาชนได�ร(วมแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางส(วนบางเรื่องเท(านั้น 

3) การมีส(วนร(วมแบบสมบูรณ- (Full Participation) เป5นการมีส(วนร(วมในทุกข้ันตอนของการ
พัฒนาด�วยความเท(าเทียมกันทุกฝqาย จัดเป5นการมีส(วนร(วมในการพัฒนาอย(างแท�จริงของประชาชน
ตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เม่ือนํามาใช�ในการเรียนรู�จะสนับสนุนและส(งเสริมให�
กระบวนการเรียนรู�ร(วมกันของชุมชนดําเนินไปอย(างมีประสิทธิภาพ 

สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีส(วนร(วมจัดการศึกษา สรุปได�ว(า การมี
ส(วนร(วมของชุมชน แบ(งได�ออกเป5น 2 ประเภท ได�แก( 

1) ลักษณะการมีส(วนร(วมจากความเก่ียวข�องทางด�านเหตุผล โดยการเป̀ดโอกาสให�สังคม 
องค-กรต(าง ๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน�าท่ีในการเข�ามามีส(วนร(วมในการ
ดําเนินงาน ต้ังแต(การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร(วมปฏิบัติและการรับผิดชอบใน
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังส(งเสริม ชักนํา สนับสนุนให�การดําเนินงานเกิดผลประโยชน-ต(อชุมชนตาม
จุดมุ(งหมายท่ีกําหนดด�วยความสมัครใจ  

2) ลักษณะการมีส(วนร(วมจากความเก่ียวข�องทางด�านจิตใจ เป5นการมีส(วนร(วมของชุมชนท่ี
การเก่ียวข�องทางด�านจิตใจ อารมณ- รวมท้ัง ค(านิยมของประชาชนเป5นเครื่องชี้นําตนเองให�เข�ามามี
ส(วนร(วม แสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค- การกระทําให�บรรลุวัตถุประสงค-ท่ีกําหนดไว� ทําให�ผู�ท่ีเข�ามามี
ส(วนร(วม เกิดความผูกพัน มีความรู�สึกรับผิดชอบต(อกิจกรรมท่ีดําเนินงานด�วยความสมัครใจ 
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จินตนา สุจจานันท- (2549) ได�แบ(งประเภทของการมีส(วนร(วมของประชาชนไว�เป5น 2 
ประเภท ดังนี้ 

1) การมีส(วนร(วมท่ีแท�จริง (Genuine Participation) เป5นการเป̀ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามี
ส(วนร(วมในโครงการต้ังแต(เริ่มต�นจนกระท่ังจบโครงการ เริ่มต้ังแต(ร(วมศึกษาปCญหาและความต�องการ 
ร(วมหาวิธีแก�ปCญหา ร(วมวางนโยบายและแผนงาน ร(วมตัดสินใจการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู(และร(วมปฏิบัติ
ตามแผนท่ีกําหนดไว� และร(วมประเมินผลโครงการ 

2) การมีส(วนร(วมท่ีไม(แท�จริง (No Genuine Participation) เป5นการมีส(วนร(วมเพียงบางส(วน
โดยเฉพาะเข�าร(วมในการปฏิบัติตามโครงการท่ีได�มีการกําหนดไว�แล�ว เช(น การเข�าเป5นสมาชิก หรือการ
ร(วมเสียสละแรงงาน 

นิรันดร- จงวุฒิเวศย- (อ�างในสิริพัฒน- ลาภจิตร, 2550) ได�สรุปรูปแบบของการมีส(วนร(วมมี
ดังต(อไปนี้ 

1) การท่ีประชาชนมีส(วนร(วมโดยตรง (Direct Participation) โดยผ(านองค-กรท่ีจัดต้ังโดย
ประชาชน (Inclusive Organization) การรวมกลุ(มเยาวชนต(าง ๆ  

2) การท่ีประชาชนมีส(วนร(วมทางอ�อม (Indirect Participation) โดยผ(านองค-กรผู�แทน
ของประชาชน (Representative Organization) กรรมการของกลุ(มหรือชุมชน 

3) การมีประชาชนมีส(วนร(วมโดยเป̀ดโอกาสให� (Open Participation) โดยผ(านองค-กรท่ี
ไม(ใช(ผู�แทนของประชาชน (Non-Representative Organization) เช(น สถาบันหรือหน(วยงานท่ีเชิญ
ชวน หรือเป̀ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส(วนร(วมเม่ือไรท่ีได�ทุกเวลา 

เมตต- เมตต-การุณ-จิต (2553) ได�กล(าวถึงประเภทของการมีส(วนร(วมโดยสามารถจําแนก
การมีส(วนร(วมออกเป5น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) การมีส(วนโดยตรง การมีส(วนร(วมในการบริหารเป5นเรื่องท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเป5น
สําคัญ  ดังนั้น ผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช(น ผู�บริหาร หัวหน�าโครงการ มักจะเป̀ดโอกาส
ให�บุคคลอ่ืนเข�ามามีส(วนร(วมในรูปของกรรมการท่ีปรึกษาท่ีให�ข�อคิด ข�อเสนอแนะ เพราะกิจกรรม
บางอย(างอาจมีอุปสรรค ไม(สารถแก�ปCญหาให�ลุล(วงไปได�ด�วยดี จึงจําเป5นต�องให�บุคคลอ่ืนเข�ามาร(วมใน
การตัดสินใจ เพ่ือให�ผลการตัดสินใจเป5นท่ียอมรับแก(คนท่ัวไปหรือเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ การมี
ส(วนร(วมโดยตรงจึงมีสาระสําคัญอยู(ท่ีว(า เป5นการร(วมอย(างเป5นทางการและมักทําเป5นลายลักษณ-
อักษร เช(น คําสั่งแต(งต้ัง หนังสือเชิญประชุม บันทึกการประชุม เป5นต�น 

2) การมีส(วนร(วมโดยอ�อม การมีส(วนร(วมโดยอ�อมเป5นเรื ่องของการทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งให�บรรลุเปiาหมายอย(างไม(เป5นทางการ โดยไม(ได�ร(วมในการตัดสินใจในกระบวนการ
บริหาร แต(เป5นเรื่องของการให�การสนับสนุน ส(งเสริมให�บรรลุเปiาหมายเท(านั้น เช(น การบริจาคเงิน 
ทรัพย-สิน วัสดุอุปกรณ- แรงงาน เข�าช(วยสมทบ ไม(ได�เข�าร(วมประชุมแต(ยินดีร(วมมือ เป5นต�น 



22 
 

4. ลักษณะการมีส(วนร(วม 
ลักษณะการมีส(วนร(วมนั้น จะพิจารณาได�หลากหลาย ข้ึนอยู(กับว(าจะสนใจศึกษาใน

ประเด็นบ�าง ประเด็นท่ีน(าสนใจในงานวิจัยครั้งนี้ คือ การเน�นลักษณะการมีส(วนร(วมในประเด็นท่ีเกิด
จากกิจกรรม เช(น การเข�าร(วมแสดงความคิดเห็นในประโยชน-สาธารณะ การเข�าร(วมในการตัดสินใจ 
การวางแผน และร(วมตรวจสอบในลักษณะองค-กรชุมชน ฯลฯ และการเน�นการศึกษาในลักษณะของ
การบริหารท่ีเกิดจากการดําเนินงานในทางนโยบายและในทางปฏิบัติการโดยเจ�าหน�าท่ีของรัฐร(วมกับ
ชุมชน  ดังมีนักวิชาการได�ให�ความเห็น เช(น Ornstein (อ�างใน ชูชาติ พ(วงสมจิตต-, 2540) เห็นว(า การ
มีส(วนร(วมจะมีลักษณะมากน�อยเพียงใด ให�พิจารณาว(าผู�นําเป̀ดโอกาสให�ประชาชนเข�าไปร(วมในการ
ใช�อํานาจและมีบทบาทในการควบคุมได�เท(าใด ซ่ึงเป5นข�อบ(งบอกถึงภาวะผู�นําท่ีเป5นประชาธิปไตย ว(า 
มีสูงหรือตํ่า โดย Ornstein ได�สรุปลักษณะการมีส(วนร(วมออกเป5น 3 ลักษณะ คือ 1) การมีส(วนร(วม
เทียม หรือไม(มีส(วนร(วม 2) การมีส(วนร(วมพอเป5นพิธีหรือร(วมเพียงบางส(วน 3) การมีส(วนร(วมอย(าง
แท�จริง คือ มีอํานาจและบทบาทมาก สอดคล�องกับ แนวคิดของ Campbell & Ramseyer (อ�างใน จิ
ราภรณ- ศรีคํา, 2547) ได�แบ(งลักษณะการมีส(วนร(วมของประชาชนได� 5 ลักษณะ ได�แก( 1) ลักษณะท่ี
ไม(มีส(วนร(วมเลย  2) ลักษณะท่ีมีส(วนร(วมน�อย  3) ลักษณะท่ีมีส(วนร(วมปานกลาง 4) ลักษณะท่ีมีส(วน
ร(วมมาก 5) ลักษณะท่ีมีส(วนร(วมมากท่ีสุด   

Huntington & Nelson (1975)เห็นว(า ลักษณะการมีส(วนร(วมของประชาชนจะพิจารณา
จาก กิจกรรม และการบริหาร ซ่ึงจะต�องมีการศึกษาควบคู(กันไป ในระดับกิจกรรมนั้น จะเป5นพ้ืนฐาน
เบ้ืองต�นของการทําให�ประชาชนได�มีโอกาสเข�ามามีส(วนร(วมมากท่ีสุด ส(วนในด�านการบริหารนั้น จะ
เป5นลักษณะของผู�มีอํานาจหน�าท่ีท่ีจะเป̀ดทางให�ประชาชนได�มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือ
แสดงออกถึงเข�าร(วมในกิจกรรม โดย Huntington & Nelson ได�มีหลักในการพิจารณาถึงลักษณะ
การมีส(วนร(วมดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กิจกรรม ลักษณะของการมีส(วนร(วมประเภทนี้ให�ดูจากกิจกรรมที่เข�าร(วม เช(น ด�าน
การเมือง อาจพิจารณาจากการมีส(วนร(วมของประชาชนในการเลือกต้ัง การลงประชามติ การประท�วง 
กรณีท่ีรัฐมีโครงการท่ีมีผลกระทบต(อประชาชน เป5นต�น ว(า สามารถกระทําได�เพียงใด 

2) ระดับการบริหาร โครงสร�างขององค-กรหนึ่งจะต�องมีสายการบังคับบัญชา ดังนั้น การมี
ส(วนร(วมจะพิจารณาได�จาก 

-  ในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝqายจะมีความเสมอกันในตําแหน(ง ดังนั้น การมีส(วนร(วมใน
แนวราบจึงเป5นไปอย(างหลวมๆ ไม(จริงจัง ท้ังนี้อาจเป5นเพราะมีสถานะหรือตําแหน(งเท(ากัน 

-  ในแนวด่ิง เป5นการมีส(วนร(วมตามสายการบังคับบัญชา เช(น มีหัวหน�าลูกน�อง มีฝqาย 
แผนกต(าง ๆ  ลดหลั่นกันไป เป5นต�น การทํางานจึงมีการตรวจสอบตามลําดับข้ัน การแสวงหา
ผลประโยชน-เพ่ือตนเองหรือผู�อ่ืนจะได�รับการตรวจสอบจากผู�บังคับบัญชา 
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-  การมีส(วนร(วมทั้งแนวราบและแนวดิ่งนั้น ในบางครั้งจะต�องทํางานร(วมกัน
ผู�บังคับบัญชาและเพ่ือนร(วมงานในแผนกอ่ืน จึงต�องแสดงบทบาทตาสถานภาพของแนวราบและ
แนวด่ิง 

ไพบูลย- วัฒนศิริธรรม และพรรณทิพย- เพชรมาก (2551) ได�กล(าวถึงลักษณะการมีส(วนร(วม
ในการพัฒนาชุมชนไว�ใน เอกสารประกอบการสอนการมีส(วนร(วมของประชาชนในการพัฒนาเมือง
และชนบท โดยได�ข�อสรุปลักษณะการมีส(วนร(วมแบ(งออกเป5น 6 ลักษณะ ได�แก( 

1) การรับรู�ข(าวสาร (Public Information) การมีส(วนร(วมแบบนี้ ประชาชนเป5นผู�ท่ีมีส(วน
ได�ส(วนเสีย และบุคคลหรือหน(วยงานท่ีเก่ียวข�องจะต�องได�รับการแจ�งให�ทราบถึงรายละเอียดของ
โครงการท่ีจะดําเนินการ รวมท้ังผลกระทบท่ีคาดว(าจะเกิดข้ึน ท้ังนี้ การแจ�งข(าวสารดังกล(าวจะต�อง
เป5นการแจ�งก(อนท่ีจะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ 

2) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป5นรูปแบบของการมีส(วนร(วมท่ีมีการ
จัดการหารือระหว(างผู�ดําเนินการโครงการกับประชาชนท่ีเก่ียวข�องและได�รับผลกระทบ เพ่ือรับฟCง
ความคิดเห็นและการตรวจสอบข�อมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้ ยังเป5นช(องทางการกระจายข(าวารข�อมูลไป
ยังประชาชนและหน(วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เกิดความเข�าใจ และเพ่ือให�มีการให�ข�อเสนอแนะเพ่ือ
ประกอบทางเลือกการตัดสินใจ 

3) การประชุมรับฟCงความคิดเห็น (Public Meeting) มีวัตถุประสงค-เพ่ือให�ประชาชนและฝqาย
ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู�ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ ใช�เวทีสาธารณะในการทําความ
เข�าใจ การประชุมรับฟCงความคิดเห็นมีหลายวิธีการ เช(น การประชุมระดับชุมชน (Community 
Meeting) การประชุมรับฟCงความคิดเห็นเชิงวิชาการ (Technical Meeting)  

4) การประชาพิจารณ- (Public Hearing) เป5นการประชุมท่ีมีข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเป5น
ระบบ และมีความชัดเจนมากข้ึน เป5นเวทีในการสเนอข�อมูลอย(างเป̀ดเผยไม(มีการป̀ดบังขอผู�ท่ีมีส(วนได�
และส(วยของโครงการ การประชาคมและคณะกรรมการจัดประชุมจะต�องมีองค-ประกอบของผู�เข�าร(วม
ท่ีเป5นท่ียอมรับ มีหลักเกณฑ-และประเด็นในการพิจารณาท่ีชัดเจน และมีการแจ�งให�ทุกฝqายทราบอย(าง
ชัดเจน 

5) การมีส(วนร(วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป5นเปiาหมายสูงสุดของการมีส(วนร(วม
ของประชาชนให�ประชาชนเป5นผู�ตัดสินใจต(อประเด็นปCญหานั้นๆ ซ่ึงอาจจะดําเนินการโดยการเลือก
ตัวแทนเข�าไปเป5นกรรมการท่ีมีอํานาจการตัดสินใจ 

6) การใช�กลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไม(ถือว(าเป5นการมีส(วนร(วมของประชาชนโดยตรงในเชิง
การปiองกันและแก�ไข แต(เป5นลักษณะของการเรียกร�องและการปiองกันสิทธิของตนเองอันเนื่องมาจาก
การไม(ได�รับความเป5นธรรม เพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลประโยชน-ท่ีตนเองควรจะไดรับ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห(ง
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ราชอาณาจักรไทยได�ให�หลักเรื่องการมีส(วนของประชาชนไว�หลายประการ และประชาชนสามารถใช�
สิทธิตามรัฐธรรมนูญท้ังในรูปแบบของปCจเจกหรือในรูปแบบกลุ(ม องค-การ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว� 

โดยสรุป ลักษณะการมีส(วนร(วม คือ การมีส(วนร(วมในระดับกิจกรรม ได�แก( การรับรู�ข(าวสาร การ
ปรึกษาหารือ การประชุมรับฟCงความคิดเห็น การประชาพิจารณ- การลงประชามติ และการมีส(วนร(วม
ในระดับการบริหาร ได�แก( การมีส(วนร(วมในการตัดสินใจ การใช�กลไกทางกฎหมาย ในประเด็นการมี
ส(วนร(วม 

ในระดับการบริหารนี้ ยังจะต�องพิจารณาจาก ในแนวราบ ทุกแผนกทุกฝqายจะมีความ
เสมอกันในตําแหน(ง และ ในแนวด่ิงเป5นการมีส(วนร(วมตามสายการบังคับบัญชา 
 5. ปCจจัยท่ีทําให�เกิดการมีส(วนร(วม 

การท่ีชุมชนจะเข�ามามีส(วนร(วมนั้น มีปCจจัยท่ีส(งผลให�ประชาชนเข�ามามีส(วนร(วม ซ่ึงมี
นักวิชาการได�เสนอแนวคิด ดังนี้ 

Koufman (1949) ศึกษาปCจจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบว(า อายุ เพศ 
การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได�และระยะเวลาการอยู(อาศัยในท�องถ่ิน มีความสัมพันธ-
กับระดับการมีส(วนร(วมของประชาชน ในขณะท่ี ประยูร  ศรีประสาธน- (2542) ได�นําเสนอปCจจัยของ
การมีส(วนร(วม ว(าปCจจัยท่ีส(งผลต(อการมีส(วนร(วม  มีด�วยกัน 3 ปCจจัย คือ 1) ปCจจัยส(วนบุคคล  ได�แก(  
อายุ  เพศ  2) ปCจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได�แก( การศึกษา อาชีพ รายได� และการเป5นสมาชิกกลุ(ม 
3) ปCจจัยด�านการสื่อสาร ได�แก( การรับข(าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล และมีความสอดคล�องกับ 
สุธี  วรประดิษฐ- (2553) ได�ศึกษาการมีส(วนร(วมของประชาชน และได�นําเสนอปCจจัยท่ีมีส(วนในการ
ผลักดันให�ประชาชนเข�ามามีส(วนร(วม โดยได�สรุป แบ(งออกเป5น 3 ประเด็น คือ 1) ลักษณะส(วนบุคคล 
ได�แก( เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ-ต(าง ๆ   

2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได�แก(  อาชีพ รายได� 3) การได�รับข�อมูลข(าวสาร ได�แก( ความถ่ี
ในการรับรู�ข(าวสาร  และแหล(งท่ีมาของข(าวสาร แต(ไม(สอดคล�องกับ Leeder (อ�างใน จิราภรณ- ศรีคํา, 
2547) ได�สรุปปCจจัยท่ีทําให�ประชาชนเข�ามามีส(วนร(วมหรือไม(มีส(วนร(วมในกิจกรรมต(าง ๆ  ไว�ว(า 
บุคคลหรือกลุ(มบุคคลจะเข�ามามีส(วนร(วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต(อเม่ือกิจกรรมนั้นสอดคล�องกับความเชื่อ
พ้ืนฐาน ทัศนคติ และค(านิยมของตน มีคุณค(าสอดคล�องกับกับผลประโยชน-ของตน มีเปiาหมายท่ีจะ
ส(งเสริมและปกปiองรักษาผลประโยชน-ของตน สอดคล�องกับสิ่งท่ีตนได�มาหรือหวังเอาไว� และบุคคล
หรือกลุ(มบุคคลจะไม(เข�ามามีส(วนร(วมในกิจกรรมใดก็ต(อเม่ือตนเองได�มีประสบการณ-ท่ีเป5นอคติต(อเรื่อง
นั้นๆ มาแล�ว และบุคคลหรือกลุ(มบุคคลจะเข�ามามีส(วนร(วมในกิจกรรมใดๆ ย(อมข้ึนอยู(กับความคิดเห็น
ของตนเป5นใหญ( ข้ึนอยู( กับอุปนิสัยและจารรีตประเพณี ข้ึนอยู( กับโอกาสท่ีจะอํานวยข้ึนอยู(กับ
ความสามารถรวมท้ังการเข�ามามีส(วนร(วมในกิจกรรมใดๆ ของบุคคลและกลุ(มบุคคลจะกระทําโดยการ
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บีบบังคับหาได�ไม( นอกจากนี้บุคคลและกลุ(มบุคคลจะเข�ามามีส(วนร(วมในกิจกรรมใดๆ ก็ต(อเม่ือได�รับ
การสนับสนุน กระตุ�นยั่วยุและจูงใจให�เกิดข้ึน 

 ในขณะเดียวกัน ก็มีนักวิชาการกลุ(มหนึ่งท่ีได�ศึกษาปCจจัยเชิงสาเหตุท่ีเน�นท่ีปCจจัยส(วนบุคคล 
องค-กรและชุมชน ซ่ึงจะเป5นปCจจัยท่ีเหมาะสมกับการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เช(น สิริพัฒน- ลาภจิตร 
(2550) ได�ศึกษาปCจจัยท่ีส(งผลต(อการตัดสินใจมีส(วนร(วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน 
องค-การบริหารส(วนตําบล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงได�ข�อสรุปประเด็นปCจจัยท่ีมี
ส(วนสําคัญประกอบด�วย 1) ปCจจัยด�านบุคคล ได�แก( การเป5นหน�าท่ีของประชาชน อาสาสมัครด�วยใจ 
มีความรู�ความสามารถ กล�าพูดกล�าแสดงความคิดเห็น เป5นท่ีเคารพนับถือของคนในชุมชน มีทักษะ
และประสบการณ- เป5นประโยชน-กับตัวเองและชุมชน 2) ปCจจัยด�านชุมชน ได�แก( ชุมชนให�การ
สนับสนุนและเป̀ดโอกาสให�มี 

ส(วนร(วม เลือกให�เป5นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุ(มต(าง ๆ ท่ีสนับสนุนผลักดันการ
มีส(วนร(วม 3) ปCจจัยด�านองค-การ ได�แก( อบต. ดําเนินงานเป5นไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส(กระตือรือร�น
ในการแก�ปCญหา มีประชาพิจารณ-ประชาคมหมู(บ�าน สอดคล�องกับ เนตรรุ�ง อยู(เจริญ (2553) ได�ศึกษา
ปCจจัยเชิงสาเหตุท่ีส(งผลต(อการมีส(วนร(วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทําวิจัยครั้งนี้ เนตรรุ�ง อยู(
เจริญ ได�พบตัวแปรท่ีมีผลต(อการมีส(วนร(วม ประกอบด�วย 1) ปCจจัยด�านองค-กร ได�แก( บรรยากาศ
องค-กร และการติดต(อสื่อสาร 2) ปCจจัยส(วนบุคคล ได�แก( เจตคติต(อการมีส(วนร(วม และแรงจูงใจใน
การทํางาน ท่ีส(งผลต(อการมีส(วนร(วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยสรุปปCจจัยท่ีทําให�เกิดการมีส(วนร(วม ได�แก( 1) ปCจจัยด�านบุคคลได�แก( เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ-ต(าง ๆ 2) ปCจจัยด�านชุมชน ได�แก(ชุมชนให�การสนับสนุนและเป̀ดโอกาสให�มีส(วนร(วม 
เลือกให�เป5นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี และมีกลุ(มต(าง ๆ ท่ีสนับสนุนผลักดันการมีส(วนร(วม 3) 
ปCจจัยด�านองค-การ ได�แก( บรรยากาศองค-กร การติดต(อสื่อสาร กฎระเบียบ การเอาใจใส(กระตือรือร�น
ในการแก�ปCญหา มีประชาพิจารณ-ประชาคม 4) ปCจจัยด�านทัศนคติ ได�แก( เจตคติต(อการมีส(วนร(วม 
และแรงจูงใจในการทํางาน 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล  

  แนวคิดเรื่องการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดีไม(ใช(เรื่องใหม( แต(เป5นการสะสมความรู�
ท่ีเป5นวัฒนธรรมในการอยู(รวมกันเป5นสังคมของมวลมนุษย-นับเป5นพัน ๆ ป� ซ่ึงเป5นหลักการเพ่ือการอยู(
ร(วมกันในบ�านเมืองและสังคมอย(างมีความสุข สามารถประสานประโยชน-และคลี่คลายปCญหาข�อ
ขัดแย�งโดยสันติวิธีธรรมาภิบาลเป5นหลักของการใช�อํานาจในการจัดการทรัพยากรทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือการพัฒนา การมองแนวความคิดธรรมาภิบาลอย(างกว�างๆ จะทําให�เรา
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สามารถเข�าใจเรื่องท่ีเป5นแกนและองค-ประกอบเชิงปฏิบัติการซ่ึงเป5นพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล ได� 3 
มิติ คือ มิติด�านการเมือง มิติด�านเศรษฐกิจ สังคมและมิติท่ีเกิดจากการปฏิสัมพันธ-อย(างเป5นพลวัตร 
ระหว(างมิติด�านการเมืองและมิติด�านเศรษฐกิจและสังคม โดยผ(านกระบวนการของการจัดการเชิง
สถาบัน 
  แนวคิดหลักในการปฏิรูปภาครัฐและระบบราชการในประเทศท่ีพัฒนาแล�วมีความต(างกับ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาค(อนข�างมาก เพราะประเทศท่ีพัฒนาแล�วมีคนท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงดูได�จากการศึกษา
ท่ีสูงข้ึนของประชนและความมีระเบียบ วินัย เคารพกฎ กติกาของบ�านเมือง 

ความหมายของการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
ความหมายของธรรมาภิบาล 

 ไชยวัฒน- คํ้าชู (2545) ให�ความหมายของ “ธรรมาภิบาล” ไว�ว(าหมายถึงการมีส(วนร(วม คือ
ความโปร(งใสตรวจสอบได�และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือให�หลักว(าการดําเนินนโยบาย
ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยู(บนฉันทานุมัติอย(างกว�างขวางของสังคม และให�ความม่ันใจ
ว(าเสียงคนยากจนและคนด�อยโอกาสจะเป5นท่ีรับฟCงในกระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบาย
โดยเฉพาะอย(างยิ่งในส(วนท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร 

ลิขิต ธีรเวคิน (2541) ให�ความหมายของคําว(า “good governance” ไว�ว(าน(าเป5นการปรับ
ศัพท-ทางเศรษฐกิจ คือ “economic governance” มาเป5นศัพท-ทางรัฐศาสตร- จึงถือได�ว(าเป5นศัพท-
ใหม( และมีความหมายหลายประการ แต(ถ�ามองกันอย(างลึกๆ แล�ว น(าจะหมายถึงกระบวนการ
ปกครองบริหารท่ีอาศัยปรัชญาหลักการท่ีถูกต�อง เอ้ืออํานวยประโยชน-ต(อสังคมและประเทศชาติ มี
ประสิทธิภาพในการแก�ไขปCญหาของสังคมและนํามาซ่ึงความเจริญในด�านต(างๆ อย(างเช(นหลักการของ
ธรรมรัฐในสมัยโบราณ เช(น หลักทศพิธราชธรรม 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2542) ให�ความหมายไว�ว(า ธรรมาภิบาล หรือ good governance ใน
ความหมายแบบสากลนี้ มีความหมายรวมถึง ระบบโครงสร�างและกระบวนการต(างๆ ท่ีวางเกณฑ-
ความสัมพันธ-ระหว(างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศ เพ่ือท่ีภาคต(างๆ ของสังคมจะพัฒนา
และอยู(ร(วมกันอย(างสันติสุข ในขณะท่ี ประสิทธิ์ ดํารงชัย (2542) กล(าวว(า good governance เป5น
คําท่ีธนาคารโลกได�นํามาใช�เม่ือประมาณปลาย ค.ศ.1980 โดยได�ให�ความหมาย good governance 
ว(าเป5นลักษณะและวิถีทางของการใช�อํานาจรัฐได�ถูกใช�ในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเพ่ือพัฒนา  

สําหรับคําว(า “ธรรมาภิบาล” (good governance) ในภาคเอกชนนั้น หมายถึงความ
รับผิดชอบและหน�าท่ี ท่ีกรรมการและผู�บริหารบริษัทควรมีต(อผู� มีส(วนได�ส(วนเสียกับบริ ษัท 
(Stakehoders) ซ่ึงอาจหมายถึงผู�ถือหุ�น เจ�าหนี้ พนักงาน ลูกค�า ตลอดจนประชาชนท่ัวไป คณะ
กรมการ (board) มีหน�าท่ีตรวจสอบ (Monitor) การบริหารงานของผู�บริหาร (Management) ให�
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สอดคล�องกับวัตถุประสงค-และนโยบายของบริษัทและตรวจสอบความถูกต�องของการตรวจสอบบัญชี
ภายใน (Internal auding) ผู�บริหารมีหน�าท่ีในการบริหารธุรกิจเพ่ือสร�างผลกําไรให�แก(ผู�ถือหุ�นมาก
ท่ีสุด ท้ังกรรมการและผู�บริหารมีความรับผิดชอบร(วมกันท่ีจะชดใช�หนี้ให�แก(เจ�าหนี้จนครบถ�วนตาม
กําหนดเวลา มีความรับผิดชอบต(อพนักงานให�มีความเป5นอยู(ท่ีดี ลูกค�าให�ได�รับสินค�าท่ีมีคุณภาพหรือ
บริการท่ีดี ตลอดจนประชาชนให�ได�อยู(ในสิ่งแวดล�อมท่ีดีอีกด�วย (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2542) 

กล(าวโดยสรุปแล�ว หลักธรรมาภิบาล (Good governance) หมายถึง แนวทางในการจัด
ระเบียบเพ่ือให�สังคมของประเทศท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู(ร(วมกัน
ได�อย(างสงบสุข และต้ังอยู(ใน ความถูกต�องเป5นธรรม 

การประยุกต)หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ 
ท(ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย(างรวดเร็ว กติกาของสังคมและการบริหารจัดการ

บ�านเมืองท่ีใช� จําเป5นต�องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยในสังคมสมัยใหม( ทุกประเทศมีแนว
ทางการปรับปรุงการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคม (Governance) ท่ีเป5นจุดร(วมเหมือนกัน คือ 
ความสงบสุขของประชาชน เสถียรภาพความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการพัฒนา
ประเทศอย(างสมดุล เท(าทันโลก อันจะนําไปสู(ความสามารถในการแข(งขันในเวทีโลกได�ประเทศไทยก็มี
การปรับเปลี่ยนหลายประการโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ-ของสังคมใหม( โดย
ปรากฏใน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2540 ซ่ึงสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ คือความพยายามในการสร�างระบบการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
สําหรับสังคมไทยโดยเน�นการเป̀ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส(วนร(วมในการตัดสินใจของภาครัฐมาก
ข้ึนการประกันและคุ�มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนภาครัฐมีการบริหารการปกครองท่ีโปร(งใส 
สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากข้ึน  

ในสภาวะการปรับเปลี่ยนอาจก(อให�เกิดความสับสนกับบุคลากรในองค-กรซ่ึงผลกระทบต(อ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจึงจําเป5นท่ีหน(วยงานท่ีรับผิดชอบจะต�องเร(งเสริมสร�างความเข�าใจ
แนวคิดของการปรับเปลี่ยนท่ีเป5นอยู( เพ่ือก(อให�เกิดทัศนคติท่ีถูกต�อง นอกจากนั้นยังมุ(งให�ได�รับ
หลักการและแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล�อง กับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม( อันจะส(งผลให�การ
ปฏิบัติงานเป5นไปอย(างมีประสิทธิภาพและความต่ืนตัวของประชาชนท่ีต�องการเข�ามามีส(วนร(วมในการ
บริหารงานภาครัฐ 

ระบบราชการนับเป5นกลไกสําคัญยิ่งต(อความสําเร็จของการบริหารประเทศ โดยเฉพาะใน
ระยะเวลาท่ีประเทศต�องประสบกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมอยู(ในขณะนี้ ภาครัฐจะต�อง
เป5นพลังขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให�มีประสิทธิภาพและสามารถสร�างความเข�มแข็งให�แก(ชุมชน 
เป̀ดโอกาสให�ประชาชนได�เข�ามามีส(วนร(วมในการบริหารประเทศ แต(ท่ีผ(านมากลไกภาครัฐโดยรวมยัง
ล�าสมัย ขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงเป5นปCญหาสําคัญท่ีถ(วงรั้งให�ระบบราชการไม(สามารถตอบสนองการ
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เปลี่ยนแปลงและความต�องการของประชาชนได�เท(าท่ีควร จึงมีความจําเป5นอย(างยิ่งท่ีจะต�องปฏิรูป
ราชการอย(างจริงจัง ให�ระบบราชการเป5น ราชการยุคใหม(ท่ีมีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู(
การแข(งขันในสังคมโลก สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย(างแท�จริง 

การปฏิรูประบบราชการจึงเป5นภารกิจท่ีจําเป5นต�องดําเนินการอย(างต(อเนื่อง ส(วนกิจกรรมท่ี
ทําจะเป5นการปรับบางส(วนเพ่ือให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนไป หรือจะปรับปรุงให�
ครอบคลุมท้ังระบบท่ีเรียกว(าการปฏิรูปราชการขนานใหญ(นั้น ข้ึนอยู(กับความจําเป5น สภาพแวดล�อม 
และปCจจัยคุกคามจากภายนอกในขณะนั้นๆ หรือเม่ือระบบราชการไม(สามารถสนองตอบความ
ต�องการของประเทศชาติและประชาชน รวมท้ังยังเป5นเครื่องถ(วงรั้งความเจริญของประเทศ และ
เพ่ือให�การปฏิรูปราชการเกิดผลอย(างเป5นรูปธรรมในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� จึงเห็นสมควรมีการเน�น
การดําเนินการในเรื่องหลัก ๆ เพ่ือเป5นตัวเร(งหรือตัวขับเคลื่อนสําคัญท่ีส(งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
เป5นลูกโซ(ในระยะต(อ ๆ ไป ดังนี้  

1) การจัดโครงสร�างส(วนราชการให�กะทัดรัด ขจัดภารกิจท่ีไม(จําเป5นให�ความสําคัญ
ต(อภารกิจหลัก เพ่ือปรับระบบราชการให�มีเอกภาพ ชัดเจนขนาดเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง 

2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานของส(วนราชการให�เกิดความคล(องตัวในการ
บริหาร มีการวัดผลสําเร็จของงานในระดับต(างๆ ได�อย(างเป5นรูปธรรม สามารถตรวจสอบได�  

3) ปรับแนวทางและวิธีการบริหารงบประมาณ โดยให�เน�นนโยบายและยุทธศาสตร-
การพัฒนาของรัฐเป5นตัวกําหนด (Strategic based budgeting) เพ่ือใช�ระบบงบประมาณแนวใหม(
เป5นเครื่องมือ ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ 

4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลและเงินเดือนค(าตอบแทนของระบบราชการใหม( 
เพ่ือสร�างข�าราชการมืออาชีพและเป5นกลางทางการเมือง สร�างกลไกการส(งเสริมให�คนมีคุณภาพสูงมา
รับราชการเป5นอาชีพ การบํารุงขวัญกําลังใจเพ่ือให�ข�าราชการปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย-และสร�าง
ประโยชน-ให�แก(ส(วนรวม 

5) ปรับระบบการให�บริการท่ีตอบสนองความต�องการของประชาชน เป̀ดโอกาสให�
ประชาชนและประชาสังคมมีส(วนร(วมในกระบวนการตัดสินใจและการตรวจสอบงานภาครัฐมากข้ึน 

แนวคิดเรื่องการบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดีไม(ใช(เรื่องใหม( แต(เป5นการ
สะสมความรู�ท่ีเป5นวัฒนธรรมในการอยู(รวมกันเป5นสังคมของมวลมนุษย-นับเป5นพันๆ ป� ซ่ึงเป5น
หลักการเพ่ือการอยู(ร(วมกันในบ�านเมืองและสังคมอย(างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน-และ
คลี่คลายปCญหาข�อขัดแย�งโดยสันติวิธี และสังคมมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กล(าวโดยสรุปแล�ว ภาครัฐในโลกประชาธิปไตยยุคใหม(จึงมีเปiาหมายร(วมกัน 3 ประการ คือ 
(สํานักงานข�าราชการพลเรือน, 2544) 
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ประการท่ี 1 การบริหารมุ(งผลสัมฤทธิ์ ได�แก( การบริหารโดยมุ(งผลลัพธ-ท่ีเกิดกับประชาชน
หรือผู�บริการการปรับปรุงงานบริการให�มีคุณภาพได�มาตรฐาน ตามท่ีประชาชนต�องการ และรายงาน
ผลงานให�สาธารณะทราบท่ีความโปร(งใสในการตัดสินใจ และในกระบวนการทํางานโดยเป̀ดโอกาสให�
ประชาชนได�รับรู� ข�อมูลข(าวสารทางราชการร(วมแสดงความคิดเห็น และมีส(วนร(วมในการทํางาน 
รวมท้ังการให�ความสําคัญกับความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล ผู�บริหารจะ
บริหารงานอย(าง คล(องตัว แต(ในขณะเดียวกันต�องรับผิดชอบต(อผลงานนั้น ๆ แทนการยึดม่ันในการทํา
ให�ถูกต�องตามกฎ ระเบียบ วิธีการอย(างเดียวเช(นในอดีต 

ประการท่ี 2 การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐได�แก( การเน�นงานในหน�าท่ีหลักของภาครัฐ ซ่ึง
ได�แก(การกําหนดนโยบายท่ีมองการณ-ไกล มีการบังคับใช�กฎหมายท่ีให�ความเสมอภาค เป5นธรรม โดย
กระจายงานให�บริการแก(ราชการส(วนท�องถ่ิน ภาคเอกชน และองค-กรบริหารอิสระมีส(วนร(วมในการ
ดําเนินการ 

ประการท่ี 3 การบริหารแบบพหุภาคี ได�แก( การบริหารท่ีให�ผู�ท่ีมีส(วนได�ส(วนเสีย เข�ามามี
ส(วนร(วมในการกําหนดนโยบาย ตัดสินใจ หรือร(วมปฏิบัติบริการเพ่ือให�การบริหารและการบริการ
สาธารณะเป5นท่ีพึงพอใจของประชาชนหรือผู�รับบริการ และเป5นการจัดระบบการบริหารแบบใหม(ท่ีไม(
ผูกขาดหรือรวมศูนย-อํานาจแบบในอดีตท่ีทําให�รัฐไม(สามารถแก�ปCญหาได�ทันการณ- หรือมีสภาพความ
ป̀ดบังซ(อนเร�น ไม(โปร(งใสต(อสาธารณชน 

การบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี  
การบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) มีการใช�คําศัพท-ท่ีใช�กันอยู(

หลายคํา ได�แก( ธรรมาภิบาล การปกครองท่ีดี ธรรมรัฐ ในท่ีนี้ใช�คําว(า “การบริหารกิจการบ�านเมืองและ
สังคมท่ีดี” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าด�วยการสร�างระบบบริหารกิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ. 2542 อย(างไรก็ดี Good Governance โดยศัพท-หมายถึง กติกา หรือกฏเกณฑ-การบริหารการ
ปกครองท่ีดี เหมาะสม และเป5นธรรม ท่ีใช�ในการธํารงรักษาสังคมบ�านเมืองและสังคม อันหมายถึง การ
จัดการบริหารทรัพยากรและสังคมท่ีดีในทุกๆ ด�าน และทุก ๆ ระดับ รวมถึง การจัดระบบองค-กรและกลไก
ของคณะรัฐมนตรีส(วนราชการ องค-กรของรัฐ และรัฐบาลท่ีไม(ใช(ส(วนราชการ องค-กรของเอกชน ชมรมและ
สมาคมเพ่ือกิจกรรมต(างๆ นิติบุคคล เอกชน และภาคประชาสังคม 

การบริหารงานตามหลัก “ธรรมาภิบาล” (good governance) รายละเอียดดังนี้ (บวรศักด์ิ 
อุวรรณโณ, 2542) 

1) หลักนิติธรรม (The rule of law) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข�อบังคับต(าง ๆ โดยถือว(าเป5นการปกครองภายใต�กฎหมายมิใช(ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของ ตัว
บุคคล จะต�องคํานึงถึงความเป5นธรรม และความยุติธรรม รวมท้ังมีความรัดกุมและรวดเร็วด�วย 
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงการตรากฎหมายท่ีถูกต�องเป5นธรรม การบังคับให�ทันสมัยและเป5น
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ธรรม เป5นท่ียอมรับของสังคม ชุมชนท�องถ่ิน อันจะทําให�สังคมโดยรวมยินยอมพร�อมใจกันปฏิบัติตาม
กฎหมายและข�อบังคับ โดยถือว(าเป5นการปกครองภายใต�กฎหมายมิใช(อําเภอใจหรืออํานาจเฉพาะ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงในระดับภาครัฐนั้น จะต�องมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีใช�ในการ
บริหารจัดการร(วมกันภายในภาครัฐ ส(วนในระดับองค-การ/หน(วยงานนั้นจะต�องปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ี
ใช�ในการบริหารและการดําเนินงาน รวมท้ังข�อตกลงในการสับเปลี่ยนหน�าท่ีในการปฏิบัติงาน 

2) หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดม่ันในความถูกต�อง ดีงาม การส(งเสริม ให�
บุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพร�อมกัน เพ่ือให�บุคลากรมีความซ่ือสัตย- จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย 
ประกอบอาชีพสุจริต เป5นนิสัย ประจําชาติ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงหลักการยึดม่ันในความ
ถูกต�องดีงาม โดยรณรงค-ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐยึดถือหลักการนี้ในการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือเป5นตัวอย(างแก(
สังคมและส(งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย- 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป5นนิสัยประจําชาติ ซ่ึงในระดับภาครัฐนั้น 
ผู�แทนประชาชนท่ีเข�าไปทําหน�าท่ีบริการราชการเข�าสู(หน�าท่ีด�วยความชอบธรรม ท้ังเจ�าหน�าท่ีฝqาย
การเมืองและฝqายประจําจะต�องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
อย(างเคร(งครัด ส(วนในระดับองค-การ/หน(วยงาน เจ�าหน�าทีจะต�องปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพ ให�
ความยุติธรรมแก(ประชาชนอย(างเท(าเทียมกัน รวมท้ังจัดระบบงานท่ีตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข�อบังคับ ดังนั้น องค-การบริหารส(วนตําบลจะต�องยึดม่ันในความ
ถูกต�องดีงาม ส(งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนพัฒนาตนเองโดยแสดงออกทางกิจกรรมต(างๆ ในแต(ละ
ด�านอย(างเหมาะสม 

3) หลักการมีส�วนร�วม (Participation) หมายถึง การให�โอกาสให�บุคลากรหรือผู�มี ส(วน
เก่ียวข�องเข�ามามีส(วนร(วมทางการ บริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต(างๆ เช(น เป5น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทํางานโดยให�ข�อมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา 
ร(วมวางแผนและร(วมปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงเป5นหลักการท่ีเป̀ดโอกาสให�ประชาชนมี
ส(วนร(วมรับรู�และเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือการตัดสินใจในปCญหาสําคัญของสังคม ชุมชนท�องถ่ิน ไม(
ว(าด�วยการแสดงออกต(อสาธารณะ ประชาพิจารณ- หรือการแสดงออกทางประเพณีก็ตาม 

4) หลักความโปร�งใส (Accountability)หมายถึง ความโปร(งใส พอเทียบได�ว(ามีความหมาย 
ตรงข�าม หรือเกือบตรงข�าม กับการทุจริต คอร-รัปชั่น โดยท่ีเรื่องทุจริต คอร-รัปชั่น ให�มี ความหมายในเชิง
ลบ และความน(าสะพรึงกลัวแฝงอยู( ความโปร(งใสเป5นคําศัพท-ท่ีให�แง(มุมในเชิงบวก และให�ความสนใจใน
เชิงสงบสุข ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข(าวสาร ได�สะดวกและเข�าใจง(าย และมีกระบวนการให�ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต�องอย(างชัดเจนในการนี้ เพ่ือเป5น สิริมงคลแก(บุคลากรท่ีปฏิบัติงานให�มีความโปร(งใส 
ขออัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งในองค-พระบาทสมเด็จ พระเจ�าอยู(หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ท่ีได�ทรงมี
พระราชกระแสรับสั่ง ได�แก( ผู�ท่ีมีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม�จะมีความรู�น�อยก็ย(อมทําประโยชน-ให�แก(
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ส(วนรวมได�มากกว(าผู�ท่ีมีความรู�มาก แต(ไม(มีความสุจริต ไม(มีความบริสุทธิ์ใจ นอกจากนี้ยังหมายความ
รวมถึงหลักการสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานของ
องค-การหน(วยงานให�มีความโปร(งใส มีการเป̀ดเผยข�อมูลข(าวสารท่ีเป5นประโยชน-อย(างตรงไปตรงมา
ด�วยภาท่ีเข�าใจง(าย ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข(าวสารได�สะดวกและมีกระบวนการการให�ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต�อง องค-การบริหารส(วนตําบลจะต�องมีนโยบายท่ีส(งเสริมให�ประชาชนเข�าร(วมการ
บริหารและดําเนินงานในด�านต(างๆ เพ่ือความโปร(งใส ตรวจสอบได� ซ่ึงสามารถตรวจสอบได�ท้ังโดย
หน(วยตรวจสอบภายในและผู�ตรวจสอบภายนอก 

5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนัก
ในสิทธิและหน�าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต(อสังคม การใส(ใจปCญหาการบริหารจัดการ การ
กระตือรือร�นในการแก�ปCญหา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต(าง รวมท้ังความกล�าท่ีจะยอมรับผลดี
และผลเสียจากกระทําของตนเอง เป5นหลักการท่ีตระหนักในสิทธิหน�าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบ
ต(อสังคม ชุมชนท�องถ่ิน การใส(ใจปCญหาสาธารณะของบ�านเมืองและการกระตือรือร�นในการปCญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต(าง และความกล�าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
องค-การบริหารส(วนตําบลมีหน�าท่ีความรับผิดชอบต(อสังคม ชุมชนท�องถ่ินท่ีประชาชนมุงหวัง จึงต�อง
ยึดม่ันในนโยบายท่ีได�แถลงไว� กับประชาชน และรับผิดชอบต(อการกระทําของตน ยึดม่ันใน
ผลประโยชน-ของประชาชนเป5นสําคัญ 

6) หลักความคุ�มค�า (Cost – effectiveness or economy) หมายถึง การบริหารจัดการ
และใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให�เกิดประโยชน-สูงสุดแก(ส(วนรวม โดยรณรงค-ให�บุคลากรมีความ
ประหยัด ใช�วัสดุอุปกรณ-อย(างคุ�มค(า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให�สมบูรณ-ยั่งยืน ซ่ึงการ
ประยุกต-ใช�ดังการดังกล(าวในระดับองค-การ ผู�บริหารต�องทบทวนงานในความรับผิดท้ังหมด เพ่ือ
พิจารณาถ(ายโอนงานท่ีภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนทําได�มีประสิทธิภาพสูงกว(าออกไปเลือกนํา
เทคโนโลยีมาใช�และพัฒนาความสามารถของเจ�าหน�าท่ีของรัฐอย(างเป5นระบบและต(อเนื่อง 

องค-การบริหารส(วนตําบล เป5นองค-กรปกครองส(วนท�องถ่ินท่ีใกล�ชิดกับประชาชนมีหน�าท่ี
ให�บริการสาธารณะ แก�ไขปCญหาความเดือดร�อนของประชาชน ท่ีผ(านมาได�ปรากฏว(ามีองค-การบริหาร
ส(วนตําบลหลายแห(ง มีการทุจริตคอรัปชั่นหลายรูปแบบ เป5นสาเหตุของความด�อยประสิทธิภาพใน
การบริหารและการพัฒนาท�องถ่ินให�เจริญก�าวหน�าตามเจตนารมณ-ของการกระจายอํานาจการ
ปกครอง 

การปกครองด�วยหลักบริหารจัดการกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 กับองค-การบริหารส(วน
ตําบล ผู�บริหารและสมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบล เป5นผู�นําท�องถ่ินท่ีได�รับความไว�วางใจจาก
ประชาชนให�เข�ามาบริหารงาน ดังนั้น การท่ีจะปฏิบัติให�บรรลุเปiาหมายดังกล(าว ผู�นําควรถึงพร�อมด�วย
หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด�วย 
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 1. หลักนิติธรรม 
 2. หลักคุณธรรม 
  3. หลักความโปร(งใส 

  4. หลักการมีส(วนร(วม 
   4.1 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา 

    4.2 การมีส(วนร(วมในคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
   4.3 การมีส(วนร(วมทางการเมือง 
    4.4 การมีส(วนในการเสนอข�อบัญญัติตําบล 
    4.5 การมีส(วนร(วมในการถอดถอนผู�บริหารและสมาชิกสภาองค-การบริหาร
ส(วนตําบล 
    4.6 การมีส(วนร(วมในการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงาน 
  5. หลักความรับผิดชอบ 
  6. หลักความคุ�มค(า 
 ดังมีรายละเอียดพอสังเขป ดังต(อไปนี้ 
 1. หลักนิติธรรม 
  องค-การบริหารส(วนตําบล ได�ตราข�อบัญญัติ ซ่ึงเป5นระเบียบ กฎหมายของท�องถ่ิน โดยยึด
หลักความเป5นธรรม และการมีส(วนร(วมของประชาชน ประกอบกับมีการประชาสัมพันธ-ให�ประชาชน
ทราบอย(างต(อเนื่อง โดยไม(เลือกปฏิบัติ เช(น 
  1) การจัดเก็บภาษีและค(าธรรมเนียมต(าง ๆ ซ่ึงครอบคลุมทุกภาคส(วน ไม(เว�นแม�แต(ผู�บริหาร 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบล หรือพนักงานส(วนตําบล 
  2) การจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับทราบความคิดเห็นและเป̀ดโอกาสให�มีส(วนร(วมในการเสนอ
ปCญหาความต�องการของหมู(บ�าน 
  3) การป̀ดประกาศข�อบัญญัติงบประมาณประจําป�และเพ่ิมเติม ประกาศงบแสดงฐานะ
การเงินภายหลังสิ้นป�งบประมาณ ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ-ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�
ทราบโดยท่ัวกัน 
 2. หลักคุณธรรม 
   องค-การบริหารส(วนตําบล ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานโดยผู�บริหารท�องถ่ิน 
ได�เป5นแบบอย(างของพนักงานองค-การบริหารตําบลและประชาชนในตําบล โดยการปกครอง
ผู�บังคับบัญชาอย(างเป5นธรรม มีการลงโทษแก(ผู�กระทําผิดและยกย(องคนท่ีกระทําความดี ขยัน
ปฏิบัติงาน โดยไม(เลือกพวกพ�องของตน เช(น  
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    1) การพิจารณาความดีความชอบของพนักงานองค-การบริหารส(วนตําบล โดยการ
เป̀ดโอกาสให�ผู�ร(วมงานได�ประเมินซ่ึงกันและกัน 
   2) การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาต(าง ๆ อย(างเป5นธรรมและท่ัวถึง 
   3) การให�บริการประชาชนอย(างเป5นธรรมและถูกต�อง โดยมีการจัดทําบัตรคิวแก(ผู�
มาใช�บริการ 
 3. หลักความโปร�งใส 
 องค-การบริหารส(วนตําบล สร�างความโปร(งใส สามารถตรวจสอบได�ทุกข้ันตอนโดยการเป̀ด
โอกาสให�เข�ามามีส(วนร(วมในการรับทราบ และเสนอความเห็นต(อโครงการพัฒนาตามพระราชบัญญัติ
ข�อมูลข(าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เช(น 
   1.) การแจ�งประชาสัมพันธ-ให�ประชาชนทราบถึงการจัดการประชุมสภาองค-การ
บริหารส(วนตําบล  
   2.) การรายงานผลการปฏิบัติงานต(อสภาองค-การบริหารส(วนตําบลป�ละ 2 ครั้ง 
   3.) การเป̀ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส(วนร(วมตรวจสอบโครงการพัฒนาและ
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
   4.) การประชาสัมพันธ-ให�ประชาชนทราบเม่ือมีการดําเนินโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
เพ่ือให�มีส(วนร(วมในการตรวจสอบการใช�งบประมาณ 
 4. หลักการมีส�วนร�วม 
   องค-การบริหารส(วนตําบล ได�ส(งเสริมและสนับสนุนการมีส(วนร(วมของประชาชน โดยจัดให�มี
เวทีประชาคมเพ่ือรวบรวมปCญหาความต�องการ ของประชาชน โดยเฉพาะผู�นําท�องถ่ิน เช(น กํานัน/
ผู�ใหญ(บ�าน ผู�นํากลุ(มอาชีพต(าง ๆ ตัวแทนประชาคมตําบล/หมู(บ�าน ตัวแทนผู�สูงอายุ และตัวแทนกลุ(ม
เยาวชนระดับตําบล/หมู(บ�าน เป5นต�น ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาขององค-การบริหาร
ส(วนตําบล ตลอดจนการแก�ไขปCญหาความเดือดร�อนของประชาชน เพ่ือให�องค-การบริหารส(วนตําบล
สามารถแก�ไขปCญหาและตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย(างมีประสิทธิภาพ เช(น 
    1) การส(งเสริมให�ประชาชนไปใช�สิทธิเลือกต้ังทุกระดับ 
   2) การประชุมคณะกรรมการหมู(บ�านและประชาคมตําบล เป5นประจําทุกป�เพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค-การบริหารส(วนตําบล 
 5. หลักความรับผิดชอบ 
  องค-การบริหารส(วนตําบล ได�ตระหนักถึงหน�าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต(อประชาชน ในพ้ืนท่ี มี
การให�ความช(วยเหลือประชาชนท่ีได�รับความเดือดร�อนอย(างทันท(วงที และท่ัวถึง ท้ังในเวลาปกติ และ
นอกเวลาราชการ โดยไม(เลือกปฏิบัติ มีการจัดบริการสาธารณะอย(างเป5นธรรมท้ังในพ้ืนท่ีของส(วน
ราชการท่ีอยู(ในพ้ืนท่ีและประชาชนในหมู(บ�านต(าง ๆ เช(น 
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   1) การให�บริการจัดเก็บภาษีและค(าธรรมเนียมเคลื่อนท่ี 
   2) การให�บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
   3) การให�ความช(วยเหลือและแก�ไขปCญหาอุทกภัยและวาตภัยทันที ท่ีได�รับแจ�งจาก
ผู�นําหมู(บ�านหรือสมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบล 
   4) การให�บริการในการขออนุญาตก(อสร�างท่ีเป5นธรรมและรวดเร็ว 
 6. หลักความคุ�มค�า 
 องค-การบริหารส(วนตําบล ได�จัดสรรงบประมาณการพัฒนาต(าง ๆ โดยประเมินความคุ�มค(า
ของโครงการและประโยชน-สูงสุดท่ีประชาชนจะได�รับ มีการจัดลําดับความสําคัญเร(งด(วน ก(อนหลัง 
การจัดหาพัสดุเน�นการประหยัดคุ�มค(า และมีประสิทธิภาพ เช(น 
   1.) การประชุมคณะผู�บริหาร เพ่ือกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมพัฒนาต(าง ๆ ให�
เป5นไปตามแผนงานและแผนยุทธศาสตร-การพัฒนา 
   2.) การติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ ทุกข้ันตอน เพ่ือพิจารณาตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการในการนํามาเป5นฐานข�อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาต(อไป 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท�องถ่ิน 

 การเมืองการปกครองท�องถ่ินนั้นเป5นเรื่องท่ีมีความสําคัญ ต(อการเมืองการปกครองของ
ประเทศ และเป5นรากฐานในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
 เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967: 101-103 อ�างใน โกวิทย- พวงงาม, 2549: 1) นิยามว(า การ
ปกครองท�องถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให�อํานาจ หรือกระจายอํานาจไปให�หน(วยการ
ปกครองท�องถ่ิน เป̀ดโอกาสให�ประชาชนในท�องถ่ินได�มีอํานาจในการปกครองร(วมกันท้ังหมด หรือเป5น
บางส(วนในการบริหารท�องถ่ิน ตามหลักการท่ีว(า ถ�าอํานาจการปกครองมาจากประชานในท�องถ่ินแล�ว 
รัฐบาลของท�องถ่ิน ก็ย(อมเป5นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้น การ
บริหารการปกครองท�องถ่ิน จึงจําเป5นต�องมีองค-กรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของ
รัฐบาลกลางโดยให�องค-กรอันมิได�เป5นส(วนหนึ่งของรัฐบาลกลางมีอํานาจในการตัดสินใจและ
บริหารงานภายในท�องถ่ินในเขตอํานาจของตน 
 อุทัย หิรัญโต (2523: 2 อ�างใน โกวิทย- พวงงาม, 2549: 3) นิยามว(า การปกครองท�องถ่ิน คือ 
การปกครองท่ีรัฐบาล มอบอํานาจให�ประชาชนในท�องถ่ินใดท�องถ่ินหนึ่งจัดการปกครองและ
ดําเนินการบางอย(าง โดยดําเนินการกันเองเพ่ือบําบัดความต�องการของตน การบริหารงานของท�องถ่ิน
มีการจัดเป5นองค-การ มีเจ�าหน�าท่ีซ่ึงประชาชนเลือกต้ังข้ึนมาท้ังหมดหรือบางส(วน ท้ังนี้มีความเป5น
อิสระในการบริหารงาน แต(รัฐบาลต�องควบคุมด�วยวิธีการต(าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการ
ควบคุมรัฐหาได�ไม( เพราะการปกครองท�องถ่ินเป5นสิ่งท่ีรัฐทําให�เกิดข้ึน 
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 สมคิด เลิศไพฑูรย- (2547: 4-5อ�างใน โกวิทย- พวงงาม, 2549: 3) นิยามว(า การปกครองส(วน
ท�องถ่ิน คือการให�คนในท�องถ่ินมีอิสระในการปกครองกันเอง กล(าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเอง
โดยประชาชนในท�องถ่ิน ซ่ึงแนวคิดดังกล(าวมีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอํานาจการปกครอง 
(Decentralization) ท่ีหมายถึง การท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองให�องค-การอ่ืน ๆ ท่ีไม(ใช(องค-กร
ส(วนกลางจัดทําบริการสาธารณะบางอย(างภายใต�การกํากับดูแลของรัฐ 
 จากนิยามต(าง ๆ ข�างต�นสามารถประมวลได�เป5นหลักการปกครองท�องถ่ินในสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหล(านั้นอาจมีความแตกต(างกันในด�านความเจริญ 
จํานวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี เช(น หน(วยการปกครองส(วนท�องถ่ินของไทยจัดเป5น
กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค-การบริหารส(วนจังหวัด องค-การบริหารส(วนตําบลและเมืองพัทยาตาม
เหตุผลดังกล(าว 
  2. หน(วยการปกครองท�องถ่ินจะต�องมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน�าท่ีตาม
ความเหมาะสม กล(าวคือ อํานาจของหน(วยการปกครองท�องถ่ินจะต�องมีขอบเขตพอควร เพ่ือให�เกิด
ประโยชน-ต(อการปฏิบัติหน�าท่ีของหน(วยการปกครองท�องถ่ินอย(างแท�จริง หากมีอํานาจมากเกินไปไม(มี
ขอบเขต หน(วยการปกครองท�องถ่ินนั้น ก็จะกลายสภาพเป5นรัฐอธิปไตยเอง เป5นผลเสียต(อความม่ันคง
ของรัฐบาล อํานาจของท�องถ่ินนี้มีขอบเขต ท่ีแตกต(างกันออกไป ตามลักษณะความเจริญและ
ความสามารถของประชาชนในท�องถ่ินนั้นเป5นสําคัญรวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการ
กระจายอํานาจให�หน(วยการปกครองท�องถ่ินระดับใด จึงจะเหมาะสม 
 3. หน(วยการปกครองท�องถ่ินจะต�องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ท่ีจะดําเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ(งได�เป5น 2 ประเภท คือ 
    3.1 หน(วยการปกครองท�องถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมาย หรือระเบียบข�อบังคับ ต(าง ๆ ของ
องค-การปกครองท�องถ่ินเพ่ือประโยชน-ในการบริหารตามหน�าท่ีและเพ่ือใช�บังคับประชาชนในท�องถ่ิน
นั้น ๆ เช(น เทศบัญญัติ ข�อบังคับ สุขาภิบาล เป5นต�น 
    3.2 สิทธิท่ีเป5นหลักในการดําเนินการบริหารท�องถ่ิน คือ อํานาจในการกําหนดงบประมาณ 
เพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหน�าท่ีของหน(วยการปกครองท�องถ่ินนั้น ๆ 
 4. มีองค-การท่ีจําเป5นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค-กรท่ีจําเป5นของท�องถ่ิน 
จัดแบ(งเป5นสองฝqาย คือ องค-การฝqายบริหารและองค-การฝqายนิติบัญญัติ เช(น การปกครองท�องถ่ิน
แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป5นฝqายบริหารและสภาเทศบาลเป5นฝqายนิติบัญญัติหรือในแบบมหา
นคร คือ กรุงเทพมหานครจะมีผู�ว(าราชการกรุงเทพมหานครเป5นฝqายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจะ
เป5นฝqายนิติบัญญัติ เป5นต�น 
 5. ประชาชนในท�องถ่ินมีส(วนร(วมในการปกครองท�องถ่ิน จากแนวคิดท่ีว(าประชาชนใน
ท�องถ่ินเท(านั้นท่ีจะรู�ปCญหาและวิธีการแก�ไขของตนเองอย(างแท�จริง หน(วยการปกครองท�องถ่ินจึง



36 
 

จําเป5นต�องมีคนในท�องถ่ินมาบริหารงาน เพ่ือสมเจตนารมณ-และความต�องการของชุมชนและอยู(
ภายใต� การควบคุมของประชาชนในท�องถ่ิน นอกจากนั้นยังเป5นการฝ�กให�ประชาชนในท�องถ่ินเข�าใจ
ในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย(างแท�จริงอีกด�วย 

2.4 ธรรมาภิบาลกับองค)การบริหารส�วนตําบล 

  องค-การบริหารส(วนตําบล (อบต.) เป5นองค-กรปกครองท�องถ่ินท่ีใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
มีศักยภาพในการให�บริการสาธารณ แก�ไขปCญหาความเดือดร�อน และตอบสนองความต�องการของ
ประชาชนได�อย(างแท�จริง  

 สิ่งท่ีท�าทาย อบต.อยู(ในขณะนี้ คือ การปรับกลยุทธ- ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของ
บุคลากรของ องค-การบริหารส(วนตําบล ไปสู(การเป5น “ราชการยุคใหม(“ มุ(งปฏิบัติเพ่ือเปiาหมาย คือ 
การพัฒนาท�องถ่ินให�เจริญก�าวหน�า และให�ประชาชนในท�องถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 สําหรับธรรมาภิบาลนั้นได�กําหนดไว�ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว(าด�วย การบริหาร
กิจการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม เป5นการปฏิบัติเก่ียวกับการตรากฎหมาย กฎ ข�อบังคับให�ทันสมัย และเป5น
ธรรมเป5นท่ียอมรับของชุมชน และชุมชนยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงการปฏิบัติของ อบต.สามารถ
ดําเนินการให�สอดคล�องได� โดยการออกข�อบัญญัติตําบลของ อบต. ต�องเป5นไปตามท่ีกฎหมายให�
อํานาจไว� และต�องมุ(งให�เกิดความเป5นธรรมและเพ่ือรักษาผลประโยชน-ของประชาชนเป5นหลัก และ
เพ่ือให�เป5นท่ียอมรับของชุมชน ควรเป̀ดเวทีให�ประชาชนได�แสดง ความคิดเห็นอย(างกว�างขวาง อบต. 
ต�องเผยแพร(และประชาสัมพันธ-ข�อบัญญัติตําบลและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับสิทธิและหน�าท่ีของ
ประชาชน ให�ประชาชนทราบอย(างท่ัวถึงด�วยการป̀ดประกาศ ณ ท่ีทําการ อบต. หรือชุมชนทุก
หมู(บ�าน หรือการประชาสัมพันธ-ด�วยรูปแบบ อ่ืน ๆ เช(นทําเอกสารแจกจ(ายในการประชุมหรือเสียง
ตามสาย  

องค-การบริหารส(วนตําบล ซ่ึงเป5นองค-กรท่ีมีอํานาจในการบังคับใช�ข�อบัญญัติตําบล รวมท้ัง
กฎหมาย ระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง ต�องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข�อบังคับให�ถูกต�อง ตามท่ี
บัญญัติไว� และต�องบังคับใช�อย(างเสมอภาค ไม(มีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดหรือกลุ(มใดเป5นกรณีพิเศษ 
เพ่ือให�เกิดความเป5นธรรมและเสมอภาค ได�แก( การจัดเก็บภาษีต�องจัดเก็บอย(างท่ัวถึงเท(าเทียมและ
ถูกต�อง โดยไม(กลั่นแกล�งหรือลดหย(อนแก(ผู�ใดเป5นการเฉพาะ 

2. หลักคุณธรรม เป5นการปฏิบัติท่ียึดม่ันในความถูกต�องดีงาม เป5นแบบอย(างแก(ประชาชน เพ่ือ
เสริมสร�างความซ่ือสัตย-สุจริตจริงใจ มีระเบียบ วินัย มาทํางานตรงต(อเวลาให�บริการประชาชนด�วย
ความเสมอภาค ถูกต�อง สมาชิกสภา อบต.ต�องตระหนักในหน�าท่ีของตนในฐานะเป5นผู�แทนของ
ประชาชนต�องมุ(งเน�นรักษาผลประโยชน-ส(วนตนมาประชุมอย(างสมํ่าเสมอ พิจารณาเรื่องต(างๆ ในสภา
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อย(างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา ยึดหลักผลประโยชน-ต(อส(วนรวมและถูกต�องตามกฎหมายผู�บริหาร อบต.
ต�องมีคุณธรรมสูง เนื่องจากเป5นผู�บังคับบัญชาพนักงาน ในขณะเดียวกันก็เป5นผู�ท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ
การเบิกจ(ายงบประมาณต(าง ๆ จะต�องยึดหลักความถูกต�องเป5นไปตามระเบียบ กฎหมาย ท่ีกําหนดไว� 
จัดสรรงบประมาณให�เกิดความเป5นธรรมแก(ทุกชุมชน  

3. หลักความโปร(งใส โดยเน�นการปรับกลไก และวิธีการทํางานให�มี ความโปร(งใส มีการ
เป̀ดเผยข�อมูลข(าวสารอย(างตรงไปตรงมา ให�ประชาชนเข�าถึงข�อมูล ได�สะดวก และมีกระบวนการให�
ประชาชนตรวจสอบได�โดย องค-การบริหารส(วนตําบล ต�องถือปฏิบัติในการเผยแพร(ข�อมูลข(าวสารให�
ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ.ข�อมูลข(าวสาร พ.ศ. 2539 โดยเอกสารท่ีต�องป̀ดประกาศให�ประชาชน
ทราบได�แก( 

 3.1 ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ(ายประจําป� และข�อบัญญัติงบประมาณรายจ(าย เพ่ิมเติม 
 3.2 มติการประชุมของคณะผู�บริหารองค-การบริหารส(วนตําบลท่ีมีผลกระทบต(อผลได�

ผลเสียของประชาชน 
 3.3 มติของสภาท่ีผ(านการรับรองแล�ว โดยเฉพาะมติท่ีกระทบต(อสิทธิหน�าที รวมท้ังผลได�

ผลเสียแก(ประชาชน รวมท้ังมติอ่ืน ๆท่ีประชาชนควรทราบ 
 3.4 วาระการประชุมของสภาองค-การบริหารส(วนตําบลจะต�องป̀ดประกาศให�ประชาชน

ทราบล(วงหน�า เพ่ือเป̀ดโอกาสให�ประชาชนท่ีมีความสนใจเข�าร(วมสังเกตการณ-ในการประชุมสภา ซ่ึง
สภาต�องอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 3.5 ข�อบัญญัติตําบล กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของ องค-การบริหารส(วนตําบล รวมท้ังข(าวสาร
ราชการท่ีประชาชนควรรู�และประชาชนต�องปฏิบัติ 

 3.6 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของ องค-การบริหารส(วนตําบล รวมท้ังเง่ือนไข การติดต(องานกับองค-การ
บริหารส(วนตําบล ได�แก( การชําระภาษีต(างๆ  การขออนุญาตก(อสร�างอาคารเป5นต�น ให�ประชาชนรู�ว(า มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติอย(างไร ต�องใช�เอกสารประกอบอะไร และต�องใช�เวลานานเท(าใด  

 3.7 ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการต(างๆ ของ องค-การบริหารส(วนตําบล  3.8 
เอกสารการจัดซ้ือ-จัดจ�าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา   

 3.9 ข�อมูลด�านการเงิน-การคลัง  
 3.10 ข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ี อบต.เห็นว(าควรเป̀ดเผยและเป5นประโยชน-แก(ประชาชน 
4. หลักการมีส(วนร(วม ถือเป5นหลักท่ีมีความสําคัญขององค-กรปกครองส(วนท�องถ่ิน ท่ีต�องให�

ประชาชนมีส(วนร(วมทุกข้ันตอน ต้ังแต(การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบล หรือผู�บริหาร 
และมีส(วนร(วมในการบริหารงาน ต้ังแต(การรับรู�ข(าวสาร แสดงความคิดเห็นใน การตัดสินใจทําอะไร 
อย(างไรขององค-การบริหารส(วนตําบล รวมท้ังการตรวจสอบ การประเมินผลงานของ องค-การบริหาร
ส(วนตําบล และประชาชนมีสิทธิ มีอํานาจในการถอดถอนผู�บริหารหรือสมาชิกองค-การบริหารส(วน
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ตําบล ท่ีประชาชนเห็นว(าปฏิบัติงานเสียหาย ล�มเหลว มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย นอกจากนั้นกฎหมายยัง
ได�กําหนดให�องค-กรปกครองส(วนท�องถ่ินต�องส(งเสริมการมี ส(วนร(วมของประชาชน ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม ได�แก( รัฐธรรมนูญมาตรา 76 กําหนดให�องค-กรปกครองส(วนท�องถ่ินต�องส(งเสริม
ให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก(องค-กรปกครองส(วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ในมาตรา 16 (16) กําหนดให�องค-การบริหาร
ส(วนตําบล ส(งเสริมให�ประชาชนมีส(วนร(วมในการพัฒนาท�องถ่ินองค-การบริหารส(วนตําบล จะต�องเป̀ด
โอกาสให�ประชาชนมีส(วนร(วมในกิจกรรมขององค-การบริหารส(วนตําบลเป5นอย(างน�อย ได�แก( 

 4.1 จัดทําแผนพัฒนา ท้ังแผนพัฒนา 5 ป� และแผนพัฒนาประจําป� โดยให� ประชาชนมี
ส(วนร(วมในการคิดและกําหนดการจัดทําแผนพัฒนาโดยร(วมเสนอปCญหา ความต�องการและร(วมเสนอ
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ในรูปแบบกระบวนการประชาคม มีส(วนร(วมในการแสดงความ
คิดเห็นต(อแผนพัฒนาในภาพรวม ร(วมกําหนดทิศทางการพัฒนาของ อบต.ว(าจะเดินไปทางใด ควรทํา
อะไรก(อน - หลัง 

 4.2 มีส(วนร(วมในการจัดซ้ือ จัดจ�างขององค-การบริหารส(วนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว(าด�วยการพัสดุขององค-การบริหารส(วนตําบล พ.ศ.2537 กําหนดให�องค-การบริหาร
ส(วนตําบลแต(งต้ังผู�แทนชุมชนร(วมเป5นกรรมการในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง เพ่ือให�เกิดความถูกต�องโปร(งใส
และเป5นธรรม 

 4.3 ประชาชนมีสิทธิเข�าร(วมประชุมสภาองค-การบริหารส(วนตําบล โดยองค-การบริหาร
ส(วนตําบลต�องแจ�งวาระการประชุม ให�ประชาชนทราบทุกครั้ง และอํานวยความสะดวกให�ประชาชน
ท่ีเข�าร(วมสังเกตการณ-ประชุมสภา 

 4.4 ประชาชนมีสิทธิในการเสนอข�อบัญญัติ เพ่ือให�สภาองค-การบริหารส(วนตําบล 
พิจารณาออกข�อบัญญัติตําบลตาม พ.ร.บ.ว(าด�วยการเข�าชื่อเสนอข�อบัญญัติท�องถ่ิน พ.ศ. 2542  

 4.5 ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผู�บริหารและสมาชิกสภา อบต.ท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ได�ตาม พระราชบัญญัติว(าด�วยการลงคะแนน เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือ ผู�บริหารองค-การ
บริหารส(วนตําบล พ.ศ. 2542  

5. หลักความรับผิดชอบ อบต.ต�องตระหนักในหน�าท่ีท่ีจะต�องปฏิบัติต(อประชาชน มีความใส(ใจ
ต(อปCญหาของชุมชน และมีความกระตือรือร�นในการแก�ไขปCญหาความเดือดร�อนของประชาชน ให�
บรรลุผลโดยไม(เลือกปฏิบัติ และมีความกล�าหาญท่ีจะยอมรับผลการกระทํา นอกจากนี้ต�องเป̀ดโอกาส
ให�ประชาชนได�ร�องทุกข-และแจ�งความเดือดร�อนได�สะดวก มีความจริงใจในการนําโครงการ/กิจกรรมท่ี
เสนอโดยประชาชน-ประชาคม นําไปสู(การปฏิบัติอย(างเป5นรูปธรรม โดยคํานึงถึงความจําเป5นเร(งด(วน 
นําเอาโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนาไปจัดทําข�อบัญญัติงบประมาณ เพ่ือนําไปสู(การ
ปฏิบัติตามท่ีสัญญาไว�กับประชาชน หากทําไม(ได�ก็ต�องแจ�งให�ทราบ 
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6. หลักความคุ�มค(า เป5นการเน�นประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยใช�ทรัพยากร/งบประมาณ
ให�เกิดประโยชน-สูงสุดแก(ประชาชน รวมท้ังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท�องถ่ินให�สมบูรณ-และ
ยั่งยืน โดยมีหลักการดําเนินการ ดังนี้ 

  6.1 การดําเนินแผนงาน/โครงการ ต�องจัดลําดับความจําเป5นเร(งด(วน ควรทําอะไร
ก(อนหลัง เพ่ือให�เกิดประโยชน-สูงสุดแก(ประชาชน 

  6.2 ในการจัดซ้ือ - จัดจ�าง ต�องมุ(งให�เกิดการประหยัด หากสามารถต(อรองราคาท่ีตํ่า
กว(างบประมาณท่ีต้ังไว�ได� จะทําให� องค-การบริหารส(วนตําบล มีงบประมาณเหลือไปดําเนินการใน
โครงการอ่ืนเพ่ิมข้ึน และทําให�ประชาชนได�รับผลประโยชน-มากข้ึน 

  6.3 รณรงค-ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีใช�จ(ายทรัพยากรธรรมชาติอย(างประหยัด รวมท้ังจัด
กิจกรรมบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให�ใช�ได�นาน 

  6.4 จัดต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช�จ(ายงบประมาณไม(ให�รั่วไหล สูญเปล(า 
โดยอาศัยอํานาจข�อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยการประชุมสภาองค-การบริหาร ส(วนตําบล พ.ศ. 
2538 ข�อ 89 และ 90 เพ่ือทําหน�าท่ีในการติดตามตรวจสอบ การใช�จ(ายงบประมาณของฝqายบริหาร 

  6.5 การบริหารจัดการครุภัณฑ-ต(างๆ ของ องค-การบริหารส(วนตําบล ควรจัดทํา
ระเบียบคุมให�ชัดเจนและเป5นปCจจุบัน และควบคุมการใช�ให�เป5นประโยชน-เป5นไปตามวัตถุประสงค-และ
ประโยชน-ต(อส(วนรวม 

  6.6 ควรคํานึงถึงความควรหรือไม(ควรท่ีจะกระทํา เช(น บางแห(งยังไม(มีความพร�อม
ในการจัดเก็บขยะไม(มีรถและพนักงาน แต(กลับใช�งบประมาณซ้ือถังขยะให�ประชาชนเพ่ือรองรับขยะ 
โดยไม(มีผู�จัดเก็บ การใช�ประโยชน-ไม(คุ�มค(าก็ไม(ควรกระทํา 

จะเห็นได�ว(าหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ข�างต�นเป5นหลักพ้ืนฐานท่ีสามารถนําไปสู(การประพฤติ
ปฏิบัติได�จริง มีเปiาหมายเพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน อย(างแท�จริง 
 
2.5 องค)การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

 ตําบลแจ�ซ�อนนับเป5นท�องถ่ินเก(าแก( มีประวัติความเป5นมาท่ียาวนานและน(าสนใจเป5นอย(างยิ่งอีก
แห(งหนึ่งของอําเภอเมืองปาน ในอดีตตําบลแจ�ซ�อนมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ-มากมายมีสัตว-ปqา
อาศัยอยู(หลากหลายชนิด เช(น เสือ หมี เก�ง กวาง ช�าง เก�ง หมูปqาฯ ตําบลแจ�ซ�อนมีประวัติเล(าต(อๆ กันมา
ว(ามีเจ�าเมืองนครลําปางพระองค-หนึ่งมีพระนามว(า พ(อปูqเยี่ยง เป5นเจ�าเมืองท่ีนับถือศาสนาพุทธ เป5นผู�มี
ความเมตตากรุณา ยึดหลักคุณธรรมและธรรมะเป5นท่ีต้ัง ก(อนท่ีพระองค-จะสิ้นพระชนม- ได�เรียกญาติพ่ีน�อง
ทุกคนมาบอกว(าถ�าพระองค-สิ้นพระชนม-แล�วให�นําพระศพของพระองค-ไปฝCงไว�บนภูเขาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีแดดส(องถึงก(อนท่ีอ่ืน  พอพระองค-สิ้นพระชนม-  ทางญาติก็ได�นําพระศพของ
พระองค-หาบด�วยแคร(  เดินทางรอนแรมไปในปqาเพ่ือหาท่ีฝCงพระศพ พอไปค�างคืนท่ีใดก็ปลูกต�นโพธิ์ไว�ท่ี
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นั่นเป5นท่ีระลึก พอถึงบ�านแจ�ซ�อนได�พักค�างคืนอยู( 7 วัน ชาวมอญท่ีอยู(บ�านนาดอย บ�านตาด บ�านเป�ยก ท่ี
อยู(ต�นน้ํามอญ ก็ได�นําของมาขาย ต้ังขายท่ีกาดมอญ ชาวมอญได�นําช�อนจํานวนมากไปแช(ลงในลําน้ํามอญ 
ชาวบ�านจึงเรียกว(า บ�านแช(ช�อน ต(อมาเพ้ียน จึงเรียกว(า บ�านแจ�ซ�อน ญาติของปูqเยี่ยงนําพระศพไปไว�ท่ี
ภูเขาสูง ห(างจากน้ําตกแจ�ซ�อนไปทางทิศตะวันตก ปCจจุบันเรียกว(า ดอยปูRเยียง ซ่ึงมีร(องรอยให�เห็นจนถึง
ทุกวันนี้ 

ประวัติการจัดตั้งองค)การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 
องค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อนยกฐานะจากสภาตําบลเป5นองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�

ซ�อน เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2539 มีกํานัน ผู�ใหญ(บ�านท่ีเป5นสมาชิกโดยตําแหน(ง จํานวน 10 คน ครบ
วาระเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2544 

ปCจจุบันองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน เป5นองค-การบริหารส(วนตําบลขนาดกลางมีหมู(บ�าน
ในความรับผิดชอบท้ังหมด จํานวน 12 หมู(บ�าน  มีสมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบล จํานวน  24  
คน   
  1. ท่ีตั้งและอาณาเขต  
       องค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อนต้ังอยู(ท่ี บ�านแจ�ซ�อนเหนือ หมู(ท่ี 11 ตําบลแจ�ซ�อน 
อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง  อยู(ห(างจากอําเภอเมืองปานมาทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร    
ห(างจากตัวเมืองจังหวัดลําปาง 78 กิโลเมตร โดยมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 136,562.50 ไร( หรือ 218.05 ตาราง
กิโลเมตรและมีอาณาเขตติดต(อ ดังนี้ 
 
ทิศเหนือ ติดต(อกับ ตําบลหัวเมือง         อําเภอเมืองปาน         จังหวัดลําปาง 
ทิศใต�  ติดต(อกับ ตําบลเมืองปาน       อําเภอเมืองปาน         จังหวัดลําปาง 
ทิศตะวันออก ติดต(อกับ ตําบลแม(สุก            อําเภอแจ�ห(ม             จังหวัดลําปาง 
    ตําบลวิเชตนคร      อําเภอแจ�ห(ม             จงัหวัดลําปาง 
ทิศตะวันตก ติดต(อกับ ตําบลห�วยแก�ว        อําเภอแม(ออน          จังหวัดเชียงใหม( 
    ตําบลออนเหนือ       อําเภอแม(ออน         จังหวัดเชียงใหม( 

ตําบลเทพเสด็จ        อําเภอดอยสะเก็ด     จังหวัดเชียงใหม( 
 

2. สภาพภูมิประเทศ     
สภาพพ้ืนท่ีส(วนใหญ(เป5นท่ีราบเชิงเขา และภูเขาสูง มีปqาไม�ท่ีมีความอุดมสมบูรณ- ซ่ึงอยู(

ในเขตอุทยานแห(งชาติแจ�ซ�อน จึงทําให�เป5นต�นกําเนิดของลําน้ําแม(สอย ลําน้ําแม(มอญ และลําน้ําแม(กา
ซ่ึงเป5นลําน้ําสาขาของแม(น้ําวัง ตําบลแจ�ซ�อนซ่ึงมีแม(น้ําไหลผ(านตลอดท้ังป�และเป5นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดม
สมบูรณ-เหมาะสําหรับเป5นพ้ืนท่ีอยู(อาศัยและพ้ืนท่ีเพาะปลูกของประชาชน ลักษณะความเป5นอยู(
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โดยเฉพาะบนพ้ืนท่ีสูงมมีการเพาะปลูกพืชไม�เมืองหนาว มีการอยู(รวมกันหลายชนเผ(า จึงมีความ
หลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป5นอยู(จึงมีความแตกต(างกัน จากสภาพปqาท่ี
อุดมสมบูรณ-จึงทําให�เกิดน้ําตกท่ีสําคัญ คือ น้ําตกแจ�ซ�อน และมีบ(อน้ําแร(น้ําพุร�อนแจ�ซ�อนอีก ซ่ึง
ปCจจุบันได�จัดต้ังเป5นอุทยานแห(งชาติแจ�ซ�อน เป5นแหล(งท(องเท่ียวท่ีสําคัญของตําบลแจ�ซ�อน  

3.  สภาพภูมิอากาศ  แบ(งออกเป5น  3 ฤดู  คือ 
ฤดูร�อน เริ่มประมาณ เดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศจะ

ร�อนอบอ�าว ช(วงท่ีร�อนท่ีสุด เดือน เมษายน 
ฤดูฝน เริ่มประมาณ กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ปริมาณฝนท่ี

ตกมากประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณ เดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ- อากาศจะหนาว

เย็นมากโดยเฉพาะหมู( 1 หมู( 7 หมู( 8(ห�วยมง) หมู( 10 ช(วงท่ีมี
อากาศหนาวจัดคือ ช(วงกลางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 

4.  เขตการปกครอง 
       องค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 218.05 ตารางกิโลเมตร มี
หมู(บ�านจํานวน 12 หมู(บ�าน ซ่ึงอยู(ในความรับผิดชอบขององค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อนมีประชากร
ท้ังหมด 7,400  คน เป5นชาย 3,791 คน เป5นหญิง 3,609 คน มีความหนาแน(นเฉลี่ย 33.94  คน/
ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนจํานวน  2,623 ครัวเรือน 
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ตารางท่ี 2.1  ชื่อหมู(บ�านและจํานวนประชากร 
 

หมู�ท่ี ช่ือหมู�บ�าน 
จํานวนประชากร 

รวม 
จํานวน 

ครัวเรือน 
ช่ือผู�ใหญ�บ�าน 

ชาย หญิง 
1 บ�านแม(แจ�ม 265 257 522 209 นายสมบัติ  ปาแก�ว 
2 บ�านศรีดอนมูล 276 246 522 181 นายหวัน  สุคิด 
3 บ�านดินดํา 205 197 402 135 นายสุทธิพล ตะเวที 
4 บ�านทุ(ง 336 315 651 211 นายดวงทิพย-  ภูใจ 
5 บ�านหลวง 291 293 584 252 นายวิจารณ-  คําธิ 
6 บ�านสบลี 353 358 711 236 นายภาคภูมิ  ต๊ิบดี 
7 บ�านปqาเหม้ียง 230 222 452 176 นายชาญชัย  จาตุมา 
8 บ�านใหม(พัฒนา 507 481 988 228 นายเอกชัย  ลีลาศิลธรรม 
9 บ�านข(วงกอม 207 195 402 148 นายสมเกียรติ  กาวาท 
10 บ�านปางต�นหนุน 271 218 489 192 นายวิทยา  เขตกัน 
11 บ�านแจ�ซ�อนเหนือ 491 481 972 414 นายสอง  ต�ะเวที (กํานัน) 
12 บ�านแจ�ซ�อน 359 346 705 241 นายอินทูรย-   เมธา 
รวม 3,791 3,609 7,400 2,623  

 
ท่ีมา: สํานักทะเบียนอําเภอเมืองปาน ป\ 2558/ป_จจุบัน 

5.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
    (1)อาชีพ   
 ประชาชนส(วนใหญ(มีรายได�จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป5นหลัก เช(น ทํานา

ปลูกข�าว ทําไร(ถ่ัวเหลือง ข�าวโพด ยาสูบ ทําสวนเหม้ียง ชา กาแฟ เสาวรส กะหล่ําปรี ลิ้นจี่ ลําใย และ
ยังมีอาชีพเสริม เช(น กลุ(มทอผ�า กลุ(มจักสาน กลุ(มเพาะเห็ด กลุ(มหมอนใบชา กลุ(มปุ�ยอินทรีย-ชีวภาพ 
กลุ(มทําดอกไม�ประดิษฐ- กลุ(มนวดแผนไทย กลุ(มทําอาหาร กลุ(มเพาะพันธ-กล�าไม� กลุ(มไม�กรวด กลุ(ม
ปลูกกาแฟฯ  มีพ้ืนท่ีการเกษตรประมาณ 20,000 ไร(  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว- จําพวก โค กระบือ 
สุกร ไก( ส(วนใหญ(เลี้ยงไว�ใช�งาน และบริโภคในครัวเรือน  และมีการประกอบอาชีพเสริมด�าน
หัตถกรรมพ้ืนบ�านอีกจํานวนหนึ่ง 

 
 



43 
 

    (2) หน�วยธุรกิจในเขตองค)การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 
ตารางท่ี 2.2 หน(วยธุรกิจในเขตองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน 

   รีสอร-ท     จํานวน   8     แห(ง     ร�านค�า  จํานวน 99      แห(ง 
   โฮมสเตย-  จํานวน   6     แห(ง     ตลาดสด  จํานวน    5     แห(ง 
   โรงฆ(าสัตว-  จํานวน    1    แห(ง    ปC�มน้ํามันแบบหัวจ(าย  จํานวน    6     แห(ง 
   ปC�มน้ํามันแบบมือหมุน จํานวน    6    แห(ง     ร�านจําหน(ายก�าซ จํานวน    3     แห(ง 
   โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน    3    แห(ง     โรงสี   จํานวน    6     แห(ง 

   
(3)  สถาบันการเงิน   
-  สหกรณ-เครดิตยูเนี่ยน     จํานวน     1     แห(ง 

  (4)  สถานท่ีท�องเท่ียว 
  -  อุทยานแห(งชาติแจ�ซ�อน,บ(อน้ําพุร�อน,น้ําตกแจ�ซ�อน,น้ําตกแม(ขุน,น้ําตกแม(เป�ยก 
                     -  บ�านปqาเหม้ียง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน, ดูวิถีชีวิตชุมชน, จุดชมทิวทัศน-ดอยก่ิวฝ`�น 
  -  บ�านใหม(พัฒนา จัดงานป�ใหม(ม�ง , ดูวิถีชีวิตของชาวเขาเผ(าม�ง 
  -  บ�านแม(แจ�ม ดูวิถีชีวิตชาวเขาเผ(าเหย�า มูเซอ ชิมกาแฟแม(แจ�มและผลไม�เมืองหนาว 
  -  วัดศรีหลวงแจ�ซ�อน , วัดพระธาตุดอยซาง , วัดพระธาตุดอยเต(าคํา 

6.  สภาพทางสังคม 
   (1) ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  6  แห(ง  คือ 

- ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กบ�านหลวง  หมู(ท่ี 5    จํานวนเด็ก   20    คน 
- ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กบ�านสบลี  หมู(ท่ี 6    จํานวนเด็ก   17    คน 
- ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กบ�านปqาเหม้ียง หมู(ท่ี 7    จํานวนเด็ก    7    คน 
- ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กบ�านใหม(พัฒนา หมู(ท่ี 8    จํานวนเด็ก   44    คน 
- ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กบ�านแจ�ซ�อนเหนือ หมู(ท่ี 11     จํานวนเด็ก         25    คน 
- ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กบ�านแม(แจ�ม หมู(ท่ี 1  จํานวนเด็ก  12    คน 
(2) โรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน 7 แห(งและโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แห(ง 
(3) สถาบันและองค-กรทางศาสนา 
- วัด จํานวน 12 แห(ง มีพระ  จํานวน 45 รูป 
- สํานักสงฆ- จํานวน  2  แห(ง มีพระ จํานวน 7 รูป 
- โบสถ-คริสต- จํานวน 10 แห(ง มีพระอาจารย- 10 ท(าน 
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(4) โรงพยาบาล 
-  โรงพยาบาล จํานวน 2 แห(ง คือ โรงพยาบาลส(งเสริมสุขภาพตําบลบ�านแจ�ซ�อน   
เหนือ หมู( 11 และโรงพยาบาลส(งเสริมสุขภาพตําบลบ�านแม(แจ�ม หมู( 1      
-    คลินิก จํานวน 2 แห(ง 
-    อัตราการใช�ส�วมราดน้ํา 100 % 

          (5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สิน 
 -   สถานีตํารวจภูธรแจ�ซ�อน ต้ังอยู(หมู(ท่ี 11 จํานวน 1 แห(ง 

-   ปiอมยามตํารวจ ต้ังอยู(หมู(ท่ี 9 จํานวน 1 แห(ง 
 -   ลูกเสือชาวบ�าน มี 3 รุ(น จํานวน 365  คน 
 -  ไทยอาสาปiองกันชาติ มี 2 รุ(น มีสมาชิกจํานวน  80  คน 
 -  หมู(บ�านแผ(นดินธรรมแผ(นดินทอง จํานวน 12 หมู(บ�าน 
 

  ตารางท่ี 2.3 สถานบริการด�านการศึกษา 
 

 
สถานบริการด�านการศึกษา 

จํานวน 
แห�ง ครู (คน) นักเรียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

ศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก 6 14 125  
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 7 57 594  
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาสฯ) 1 6 50  
โรงเรียนมัธยมศึกษา (กรมสามัญฯ) - - -  
ท่ีอ(านหนังสือพิมพ-ประจําหมู(บ�าน 12 - -  
ห�องสมุดประชาชนประจําตําบล - - -  
ศูนย-คอมพิวเตอร-ประจําตําบล 1 - -  
ศูนย-สงเคราะห-หมู(บ�าน 12 - -  
ศูนย-การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา บ�านห�วยโมง 1 - -  
ศูนย-การศึกษาชุมชนชาวไทยภูเขา บ�านปางม(วง 1 - -  

 
ท่ีมา:  การจัดทําข�อมูลสถิติเพ่ือการพัฒนา อบต. พ.ศ. 2558/ป_จจุบัน 
 
 



45 
 

7.  การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
  (1) การคมนาคมขนส(งในเขตองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน การคมนาคมเป5น
การคมนาคมทางบก ไม(มีการคมนาคมทางน้ําและทางอากาศ การคมนาคมและการขนส(งระหว(าง
ตําบลใช�เส�นทางตามทางหลวงแผ(นดิน หมายเลข 1287 มีรถตู� รถยนต-โดยสารขนาดเล็กบริการรับจ�าง
ขนส(ง ระหว(างตําบลแจ�ซ�อนเข�าตัวเมืองลําปาง และใช�เส�นทางหมายเลข 1252  แจ�ซ�อน – ปางแฟน 
เป5นถนนไปจังหวัดเชียงใหม( และใช�เส�นทางอุทยานแห(งชาติแจ�ซ�อน–บ�านแม(กําปอง จังหวัดเชียงใหม( 
การคมนาคมระหว(างหมู(บ�านมีทางลาดยางเชื่อมระหว(างหมู(บ�าน ยกเว�น ม. 10 บ�านปางต�นหนุน เป5น
ถนนลูกรังและมีถนนคอนกรีตเป5นบางจุด 
  (2) การโทรคมนาคมมีตัวแทนส(งไปรษณีย-โทรเลข จํานวน 1 คน มีสถานีเครือข(าย
โทรศัพท- จํานวน 6 แห(ง มีตู�โทรศัพท-สาธารณะ จํานวน 48 ตู�   
  (3) การไฟฟiา มีไฟฟiาแรงตํ่าใช�ทุกครัวเรือน และมีไฟฟiาก่ิงตามถนนและในซอย
หมู(บ�าน ทุกหมู(บ�าน ส(วนบ�านห�วยเหม้ียง บ�านห�วยโมง หมู(ท่ี 8 บ�านปางต�นหนุน หมู(ท่ี 10 ใช�ไฟฟiา
พลังงานน้ําและพลังไฟฟiาแสงอาทิตย-(โซล(าเซลล-)  
  (4) การประปา มีน้ําใช�ทุกหลังคาเรือน จากระบบประปาหมู(บ�าน ส(วนบ�านห�วยเหม้ี
ยง บ�านห�วยโมง หมู(ท่ี 8  บ�านปางต�นหนุน หมู(ท่ี 10 ใช�น้ําจากระบบประปาภูเขา 

(5) แหล(งน้ํา มีแหล(งน้ําธรรมชาติและแหล(งน้ําท่ีสร�างข้ึน มีแม(น้ําสายหลัก 4 สาย 
คือ ลําน้ําแม(กา ลําน้ําแม(แจ�ม ลําน้ําแม(มอญ ลําน้ําแม(แวน และมีลําห�วย ท้ังหมด 41 สาย 

 
ตารางท่ี 2.4 แหล(งน้ําท่ีใช�ประโยชน-ในการทําเกษตรและอุปโภคบริโภค 

แหล�งน้ํา จํานวน (แห�ง) 
อ(างเก็บน้ํา 5 
สระเก็บน้ํา 14 
ฝาย พนังก้ันน้ํา 16 
ประปาภูเขา 12 
ประปา 19 
บ(อบาดาล 32 
บ(อน้ําต้ืน 644 
บ(อโยก 14 
ถังเก็บน้ํา 22 
 
ท่ีมา:  การจัดทําข�อมูลสถิติเพ่ือการพัฒนา อบต. พ.ศ. 2558/ป_จจุบัน 
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8.  แหล�งทรัพยากรธรรมชาติ   
     ทรัพยากรธรรมชาติ มีปqาไม�ในเขตปqาสงวนแห(งชาติ แม(วังฝC�งขวา มีแม(น้ําสายหลัก 

จํานวน 4 สาย คือ ลําน้ําแม(กา ลําน้ําแม(แวน  ลําน้ําแม(มอญ ลําน้ําแม(แจ�ม  มีลําห�วยท้ังหมด 41 สาย 
ลักษณะดิน ส(วนใหญ(เป5นดินเหนียวและดินร(วนปนทรายซ่ึงเหมาะแก(การทําเกษตรกรรมการปศุสัตว-
และการท(องเท่ียวเชิงอนุรักษ-มีแหล(งท(องเท่ียวท่ีสําคัญเป5นแหล(งท(องเท่ียวทางธรรมชาติ ได�แก( 
อุทยานแห(งชาติแจ�ซ�อน มีน้ําตก แจ�ซ�อน และบ(อน้ําแร(น้ําพุร�อน 

 
ตารางท่ี 2.5  พ้ืนท่ีปqาไม�ในเขตตําบลแจ�ซ�อน 
 

ปRาไม� จํานวน (ไร�) 
1.  ปqาแดงหรือปqาเต็งรัง – ปqาเบญจพรรณ 11,305 
2.  ปqาเบญจพรรณ 85,640 
3.  ปqาผลัดใบเสื่อมโทรม 8,491 
4.  ปqาผลัดใบเสื่อมโทรม – พืชไร(ผสม 3,564 

  ท่ีมา:  แผนพัฒนาเกษตร ศูนย)บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลแจ�ซ�อน  
พ.ศ. 2558/ป_จจุบัน 

 
9.  ศักยภาพของตําบลแจ�ซ�อน 
     1) ศักยภาพขององค)การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน   

   (1)  จํานวนบุคลากร           จํานวน  43     คน   
   -  สํานักปลัด          16      คน 
   -  ส(วนการคลัง               6      คน 
   -  ส(วนโยธา               6      คน 
   -  ส(วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม       15      คน 
   (2)   ระดับการศึกษาของบุคลากร  
   -  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา        8     คน 
   -  ปริญญาตรี        30   คน 
   -  สูงกว(าปริญญาตรี         5    คน 
   (3)   สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน  จํานวน 24   คน 
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   (4)  การบริหารงานในองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน  มีคณะผู�บริหารองค-การ
บริหารส(วนตําบล เป5นผู�กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค-การบริหารส(วน
ตําบล เพ่ือให�เป5นไปตาม กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ข�อบัญญัติ ระเบียบและข�อบังคับของทาง
ราชการและเป5นผู�บังคับบัญชาของพนักงานส(วนตําบลและลูกจ�างขององค-การบริหารส(วนตําบลให�
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายและแผนงานขององค-การบริหารส(วนตําบล 

        2) รายได�ขององค)การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน   
ประจําป\งบประมาณ  2558            22,668,526.28    บาท      

แยกเปcน 
     รายได�ภาษีอากร    178,325.38        บาท 
 ค(าธรรมเนียม ค(าปรับใบอนุญาต  175,168.56    บาท 
 ภาษีรัฐบาลจัดสรร   12,268,707.95     บาท 
     เงินอุดหนุนท่ัวไป                 9,827,758.00       บาท 
     รายได�จากทรัพย-สิน           152,679.39         บาท 
      รายได�เบ็ดเตล็ด      65,887.00    บาท 
  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงค- 11,488.849.99   บาท 

หมายเหตุ  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลระบุวัตถุประสงค- เป5นงบประมาณท่ีไม(ได�นํามาต้ังในข�อบัญญัติ 
 
           3) คณะผู�บริหารองค)การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 
ตารางท่ี 2.6 คณะผู�บริหารองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน 
 

ช่ือ ตําแหน�ง 
นายถนอม  สุจริต 
นายศรีวัน  เกษดี 
นายบุญธรรม  เตวิชัย 
นายสุวรรณ-  กําลังแข็ง 

นายกองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน 
รองนายกองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน 
รองนายกองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน 
เลขานุการนายกองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน 
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           4) สมาชิกสภาองค)การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 
ตารางท่ี 2.7 สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน 
 

ช่ือ ตําแหน�ง 
นายศรีวรรณ   ปCนทะ 
นายถนอม  เมธา    
นายพงษ-ศักด์ิ  วรรณารักษ- 
นายสําราญ  คําทอง    
นายธันมัญญ-  มาทา     
นายสุนทร  บุตรปะสะ 
นายอนันต-  เตวิชัย 
นายสมาน  ศรีจันทร- 
นายศิลปr  ประสาร 
นายสมนึก  เอิบอาบ 
นายอาทร  มาดหมาย 
นายประเสริฐ  พูดงาม 
นายประสิทธิ์  เหรียญทอง 
นางสาววริษฐา  จันทร-งาม 
นายฤทธิรงค-  สกุลบุญญาธิการ 
นายสักร-  ม่ันนาค 
นายบุญหาญ  ประสาร 
นายอรุณศักด์ิ  น(าชม 
นายวิเชียร  ปะหว(า 
นายหัสดี  คํามุย 
นายจันทร-ติ๊บ  มักได�   
นายสีมา  จันทร-แก�ว  
นายนภดล  ปาแก�ว  
นายสวัสด์ิ  ครองจริง                                                                                                         

ประธานสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน 
รองประธานสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน 
เลขานุการสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 1 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 1 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 2 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 2 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 3 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 3 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 4 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 4 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 6  
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 7 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 7 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 8 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 8 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 9 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 9 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 10 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 10 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 11 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 11 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 12 
สมาชิกสภาองค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน หมู( 12 
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 5) จํานวนบุคลากร 
1.  สํานักปลัด มีพนักงานประกอบด�วย 

1.1  ปลัดองค-การบริหารส(วนตําบล   1  คน 
1.2  รองปลัดองค-การบริหารส(วนตําบล   1  คน 
1.3  หัวหน�าสํานักปลัด     1  คน 
1.4  เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห-นโยบายและแผน   1  คน 
1.5  นักพัฒนาชุมชน     1  คน 
1.6  บุคลากร      1  คน 
1.7  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป    1  คน 
1.8  เจ�าพนักงานธุรการ     1  คน 
1.9  เจ�าพนักงานปiองกันและบรรเทาสาธารณภัย  1  คน 
1.10  พนักงานจ�างตามภารกิจ    5  คน 
1.11  พนักจ�างท่ัวไป     2  คน 
1.12  พนักงานจ�างเหมาบริการ    3  คน 

2.  ส(วนการคลัง  มีพนักงานประกอบด�วย 
   2.1  ผู�อํานวยการกองคลัง     1  คน 
   2.2  นักวิชาการเงินและบัญชี    1  คน 
   2.3  เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี    1  คน 
   2.4  เจ�าพนักงานพัสดุ     1  คน 
   2.5  เจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี    1  คน 
   2.6  พนักงานจ�างเหมาบริการ    3  คน 

3.   ส(วนโยธา  มีพนักงานประกอบด�วย 
   3.1  ผู�อํานวยการกองช(าง     1  คน 
   3.2  นายช(างโยธา     1  คน 
   3.3  พนักงานจ�างตามภารกิจ    4  คน 
   3.4  พนักงานจ�างเหมาบริการ    1  คน 

4   ส(วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีพนักงานประกอบด�วย 
  4.1  นักวิชาการศึกษา     1  คน 

4.2  ครูผู�ดูแลเด็ก     3  คน 
4.3  พนักงานจ�างตามภารกิจ    11 คน 

   รวมท้ังหมด     49 คน 
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(แผนพัฒนาสามป� 2557-2559 องค-การบริหารส(วนตําบลแจ�ซ�อน: งานนโยบายและแผน)  

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 การมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตย (ตัวแปรตาม) 

 ภควา มุสิกะวัน (2545) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการปฏิบัติงานของกรรมการสตรี
หมู(บ�านในการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบว(า สภาพการปฏิบัติงานของกรรมการพัฒนาสตรีหมู(บ�าน
ในการพัฒนาชุมชนอยู(ในระดับปานกลาง ส(วนองค-ประกอบท่ีมีความสัมพันธ-กับสภาพการปฏิบัติงาน
ของกรรมการพัฒนาสตรีหมู(บ�านในการพัฒนาชุมชน ได�แก( วิธีการคัดเลือก ประสบการณ-การ
พัฒนาการสนับสนุนจากเจ�าหน�าท่ีของรัฐ การสนับสนุนจากผู�นําท�องถ่ิน การสนับสนุนจากครอบครัว
รายได�และความรู�ในหน�าท่ี ส(วนการรับรู�ข�อมูลข(าวสาร แหล(งข�อมูลข(าวารท่ีมีความสัมพันธ-ได�แก( ผู�นํา
ท�องถ่ิน วารสารหรือนิตยสาร หนังสือพิมพ- โทรทัศน- วิทยุ และหอกระจายข(าวแต(แหล(งข�อมูลข(าวสาร
ท่ีได�รับจากเจ�าหน�าท่ีของรัฐ และเพ่ือนบ�านหรือญาติพ่ีน�องไม(มีความสัมพันธ-กับสภาพการปฏิบัติงาน
ของกรรมการพัฒนาสตรีหมู(บ�านในการพัฒนาชุมชน สําหรับแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของกรรมการพัฒนาสตรีหมู(บ�านให�มีความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึนนั้นคือการ
สนับสนุนให�กรรมการพัฒนาสตรีหมู(บ�านได�รับความรู�เพ่ิมข้ึนท้ังทางวิชาการและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ-ในการทํางานมากข้ึน 

สรศักด์ิ  วจีสัตย- (2547) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนและ
งบประมาณรายจ(ายประจําป�ขององค-การบริหารส(วนตําบล ในเขตอําเภอแม(วาง จังหวัดเชียงใหม(  
ผลการศึกษาพบว(า จัดทําและประสานแผนพัฒนาของแนวทางการปฏิบัติได�ถูกกําหนดไว�โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว(าด�วยการจัดทําและประสานแผนขององค-กรปกครองส(วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2546 
กําหนดให�มีคณะกรรมการจากภาคประชาชนท่ีคณะผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกไม(เกิน 5 คน เพ่ือแต(งต้ัง
เป5นคณะกรรมการพัฒนาองค-การบริหารส(วนตําบล และให�ผู�มีความรู�ด�านการวางแผนพัฒนาท่ี
องค-การบริหารส(วนตําบลดําเนินการคัดเลือกไม(เกิน 3 คน เพ่ือแต(งต้ังให�เป5นคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนและคณะกรรมการพัฒนาองค-การบริหารส(วนตําบลกลั่นกรอง และเห็นชอบและ
นําเสนอผ(านองค-กรตามระเบียบกฎหมายอีก 2 องค-กร คือ ศูนย-ประสานแผนพัฒนาองค-การบริหาร
ส(วนตําบลระดับอําเภอท่ีจะทําการตรวจสอบ วิเคราะห- ประสานงบโครงการในระดับอําเภอ ซ่ึงจะมี
ผู�บริหารทุกท�องถ่ิน ซ่ึงประกอบไปด�วย นายกองค-การบริหารส(วนตําบล ปลัดองค-การบริหารส(วน
ตําบลทุกแห(งในพ้ืนท่ีพิจารณาให�ความเห็นชอบ ร(างแผนยุทธศาสตร- 5 ป�  และ แผนพัฒนาองค-การ
บริหารส(วนตําบลสามป� และให�องค-การบริหารส(วนตําบลพิจารณาเห็นชอบประกาศให�ประชาชน
ทราบ โดยให�คณะผู�บริหารองค-การบริหารส(วนตําบลใช�เป5นกรอบ และทิศทางในการจัดทําข�อบัญญัติ
งบประมาณประจําป�ต(อป�  ดังนั้น นับได�ว(าการมีส(วนร(วมของผู�บริหาร สมาชิกองค-การบริหารส(วน
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ตําบล ผู�นําชุมชน พนักงานส(วนตําบล ผู�แทนประชาชนจากประชาชนท่ัวไป จึงอยู(ในระดับพ้ืนฐานการ
มีส(วนร(วมตามท่ีกฎหมายกําหนดท้ังในข้ันตอนแรก และข้ันตอนกรวบวนการในความหมายของการ
ปกครองตนเองตามนโยบายของการกระจายอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพ่ือเป5นการจัดสรร
ผลประโยชน-จากแผนงาน/โครงการในรูปแบบของแผนและงบประมาณรายจ(ายปะจําป�ท่ีกําหนดให�
ทุกภาคส(วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเข�ามามีส(วนเข�ามามีส(วนร(วมจึงสามารถแก�ไขปCญหาของท�องถ่ิน
ได�ในระดับหนึ่ง ผลจากการศึกษาข�างต�นพอจะสรุปได�ว(า ประชาชนมีระดับความเห็นต(อประสิทธิผล
ของการปฏิบัติตามแผนและงบประมาณรายจ(ายประจําป�ขององค-การบริหารส(วนตําบล ในเขตอําเภอ
แม(วาง จังหวัดเชียงใหม(มีความรู�สึกพึงพอใจต(อประสิทธิภาพการปฏิบัติตามแผนและงบประมาณของ
องค-การบริหารส(วนตําบล ในเขตอําเภอแม(วางอย(างในเกณฑ-ระดับท่ีสูง 

พิกุล สัจจามรรค (2548) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปCจจัยท่ีมีผลต(อการมีส(วนร(วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน: กรณีศึกษาเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  
ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค-เพ่ือให�ทราบปCจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อการมีส(วนร(วมของประชาชนในพ้ืนท่ี
เทศบาลนครลําปาง ผลการศึกษาพบว(า ประเด็นการเข�ามามีส(วนร(วมในการพัฒนาเทศบาลนคร
ลําปาง พบว(าประชาชนจํานวนมาก มีความรู� พ้ืนฐานในเรื่องสิทธิ และหน�าท่ีตามรัฐธรรมนูญ 
สอดคล�องกับรัฐบาลให�อํานาจหรือกระจายอํานาจไปให�หน(วยการปกครองท�องถ่ินพบว(า กิจกรรมท่ี
ประชาชนเข�าไปมีส(วนร(วมมากท่ีสุด ได�แก( การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล และ 
นายกเทศมนตรีนครลําปางแสดงให�เห็นว(าประชาชนมีความสนใจในความเคลื่อนไหว และการ
เปลี่ยนแปลงในท�องถ่ิน ประเด็นการขยายผลการมีส(วนร(วมในการพัฒนาเทศบาลนครลําปาง คือการ
เข�าไปมีส(วนร(วมในข้ันตอนการวางแผน ข้ันตอนการปฏิบัติการหรือการดําเนินการ ข้ันตอนการจัดสรร
ผลประโยชน-ร(วมกัน และข้ันตอนการติดตามประเมินผล ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได�ประชาชนไม(เข�าไปมีส(วน
ร(วม เพราะมีตัวแทนหรือเพ่ือนบ�านเข�าไปมีส(วนร(วมอยู(แล�ว เทศบาลนครลําปางจะต�องกระตุ�น และ
ส(งเสริมสนับสนุน ให�ประชาชนมีส(วนร(วมกระบวนการบริหารจัดการ ซ่ึง ได�แก( การมีส(วนร(วมในการ
วางแผน และตัดสินใจ การมีส(วนร(วมในการดําเนินงาน การมีส(วนร(วมของชุมชนในการจัดสรร
ผลประโยชน-ร(วมกันและการมีส(วนร(วมกันและการมีส(วนร(วมในการประเมินผล 
 ธีระยุทธ สุดเสมอใจ (2550) ได�ศึกษาปCจจัยท่ีมีผลต(อการมีส(วนร(วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค-การบริหารส(วนตําบลบ�านตึก อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จากการศึกษา
พบว(า ปCจจัยท่ีมีผลต(อการมีส(วนร(วมของประชาชนในการบริหารงานขององค-การบริหารส(วนตําบล
บ�านตึก พบว(า ปCจจัยท่ีมีผลต(อการมีส(วนร(วมในการบริหารงานขององค-การบริหารส(วนตําบลบ�านตึก 
ได�แก( อายุ ระดับการศึกษา รายได�สุทธิต(อป� และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู(ในชุมชนแห(งนี้ สําหรับปCจจัยท่ี
ไม(มีผลต(อการมีส(วนร(วมในการบริหารงานขององค-การบริหารส(วนตําบลบ�านตึก ได�แก( เพศ 
สถานภาพสมรส และอาชีพ 
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 เชียรทอง  ทองนุ(น (2550) ได�วิจัยเรื่อง การมีส(วนร(วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค-การบริหารส(วนตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ- ผลการวิจัยพบว(า การมีส(วนร(วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค-การส(วนตําบลผาจุกท้ัง 3 ด�าน ได�แก( ด�านการกําหนดนโยบาย 
ด�านการบริหารการดําเนินงาน และด�านการติดตาม และการประเมินผล อยู(ในระดับน�อยสุด ปCญหา
การบริหารงานขององค-การบริหารส(วนตําบลผาจุกอยู(ในระดับน�อยสุด 
 เจษฎา  สอนแก�ว (2550) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การมีส(วนร(วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค-การบริหารส(วนตําบลห�วยอ�อ อําเภอลอง จังหวัดแพร( ผลการวิจัยพบว(า การมีส(วนร(วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององค-การบริหารส(วนตําบลห�วยอ�อรวมท้ัง 3 ด�านอยู(ในระดับน�อย ด�าน
ท่ีมีค(าเฉลี่ยของการมีส(วนร(วมสูงสุด คือ การบริหารดําเนินการ รองลงมา คือด�านการกําหนดนโยบาย 
และด�านท่ีมีระดับค(าเฉลี่ยของการมีส(วนร(วมตํ่าสุด คือด�านการติดตามและประเมินผล ผลการ
เปรียบเทียบการมีส(วนร(วมในการบริหารงานองค-การบริหารส(วนตําบลห�วยอ�อท้ัง 3 ด�าน จําแนกตาม
สถานภาพของกลุ(มตัวอย(าง ระดับประถมศึกษามีค(าเฉลี่ยระดับการมีส(วนร(วมสูงกว(าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท(า และกลุ(มอาชีพเกษตรกรมีค(าเฉลี่ยระดับการมีส(วน
ร(วมสูงกว(ากลุ(มอาชีพค�าขายหรือประกอบอาชีพส(วนตัว และอาชีพรับจ�างท่ัวไป ส(วนประชาชนท่ีมีเพศ 
อายุ รายได� และการสังกัดองค-กรชุมชน มีส(วนร(วมในการบริหารงานองค-การบริหารส(วนตําบลห�วยอ�อ 
ไม(แตกต(างกัน 
 บุญส(ง  อนวรรณา (2551) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การมีส(วนร(วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการประปาหมู(บ�านท่ีบริหารจัดการโดยองค-การบริหารส(วนตําบลน้ําอ(าง อําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ-. ผลการวิจัยพบว(า สถานภาพโดยท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามส(วนใหญ(เป5นเพศหญิง คิด
เป5นร�อยละ 53.30 มีอายุ 48 ป� ข้ึนไป คิดเป5นร�อยละ 47.70 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป5น
ร�อยละ 79.40 มีอาชีพทําการเกษตร คิดเป5นร�อยละ 46.60 และส(วนใหญ(มีรายได�ไม(เกิน 5,000 บาท 
ต(อเดือน คิดเป5นร�อยละ 74.80 
 การมีส(วนร(วมของประชากรในการบริหารจัดการประปาหมู(บ�านในเขตองค-การบริหารส(วน
ตําบลน้ําอ(าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ- ภาพรวมประชาชนมีส(วนร(วม คิดเป5นร�อยละ 91.83 ไม(มี
ส(วนร(วม คิดเป5นร�อยละ 8.17 ระดับการมีส(วนร(วมของประชาชน ท้ัง 4 ด�าน ในภาพรวมอยู(ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป5นรายด�าน ระดับการมีส(วนร(วมของประชาชนในการบริหารจัดการประปาหมู(บ�าน
ท่ีบริหารจัดการบริหารจัดการโดยองค-การบริหารส(วนตําบลน้ําอ(าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ- ใน
ด�านการตัดสินใจ ด�านดําเนินกิจกรรม ด�านการรับผลประโยชน- และด�านการตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยรวมอยู(ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาภาพรวมของการมีส(วนร(วมของประชาชนในทุก
ด�าน พบว(า ประชาชนเข�าไปมีส(วนร(วมในด�านการติดสินใจมากเป5นลําดับแรก รองลงมาคือ ด�านการ
ตรวจสอบและประเมินผล ด�านการดําเนินกิจกรรม และด�านการรับผลประโยชน- ตามลําดับ  
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 ผลการศึกษาความแตกต(าง พบว(า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได�ท่ี
แตกต(างกันมีส(วนร(วมในด�านการตัดสินใจ ด�านดําเนินกิจกรรม ด�านการรับผลประโยชน- และด�านการ
ตรวจสอบและประเมินผล แตกต(างกันอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 หลักธรรมาภิบาล (ตัวแปรต�น) 
วาสนา  ธรรมจักร (2550) ได�ศึกษาสภาพและปCญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล

ของข�าราชการประจําองค-การบริหารส(วนตําบล จังหวัดแพร( จากการศึกษาพบว(า สภาพการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด�าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร(งใส หลักการ
มีส(วนร(วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ�มค(า ภาพรวมอยู(ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด�าน 
พบว(า หลักความโปร(งใส เป5นลําดับแรก รองลงมาคือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักการมีส(วนร(วม และหลักความคุ�มค(า ตามลําดับ ปCญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 6 ด�าน พบว(า ปCญหาการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรมของพนักงานประจําองค-การบริหาร ส(วน
ตําบลจังหวัดแพร( คือ การประเมินผลไม(สะท�อนสภาพการปฏิบัติงานจริง ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นโดยไม(คํานึงถึงความถูกต�องตามระเบียบ ประชาชนยังให�ความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
ข�อบังคับน�อย ประชาชนต(อต�านระเบียบข�อบังคับ ผู�ประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ-ส(วนตัว
กับคณะผู�บริหาร และข�อบัญญัติต(าง ๆ มิได�บัญญัติจากสภาพความเป5นจริงของพ้ืนท่ี ปCญหาการ
ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม พบว(า กิจกรรมการพัฒนาเน�นแต(ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ไม(มีแผนการ
พัฒนาบุคลากรด�านคุณธรรม จริยธรรมชัดเจน และไม(มีกิจกรรมด�านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
แก(ประชาชน ปCญหาการปฏิบัติงานตามหลักความโปร(งใส พบว(า ประชาชนไม(เข�าใจการใช�
งบประมาณขององค-การบริหารส(วนตําบล ประชาชนยังเข�ามามีส(วนร(วมอย(างแท�จริงน�อย ปCญหาการ
ปฏิบัติงานตามหลักการมีส(วนร(วม คือ แผนพัฒนาตําบลยังไม(ได�ตอบสนองและแก�ปCญหาท่ีแท�จริงของ
ชุมชน ยังไม(มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีเป5นรูปธรรม ปCญหาการปฏิบัติงานตามหลัก
ความรับผิดชอบ คือ พนักงานองค-การบริหารส(วนตําบล ยังมิได�รักษาวินัย ตามระเบียบของทาง
ราชการอย(างเคร(งครัด ปCญหาการปฏิบัติงานตามหลักความคุ�มค(า คือ พนักงานองค-การบริหารส(วน
ตําบล ขาดการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภค เช(น การใช�ไฟฟiา การใช�เครื่องปรับอากาศแนว
ทางการแก�ไขปCญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานประจําองค-การบริหารส(วน
ตําบลในจังหวัดแพร( มี 3 ด�าน คือ ด�านทรัพยากร ด�านกระบวนการ และด�านบริการ 
 สงวน  คํารศ (2551) ได�ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต(อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท(าวังผา อําเภอท(าวังผา จังหวัดน(าน จากการศึกษาพบว(า ความคิด
เป5นของประชาชนท่ีมีต(อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท(าวังผา โดย
ภาพรวมท้ัง 6 หลัก อยู(ในระดับมาก ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต(อการบริหาร
จัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท(าวังผา เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ-ให�
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ชุมชนรับทราบในเรื่องการจัดซ้ือ จัดจ�าง และควรให�ประชาชนสามารถตรวจสอบข�อมูลการจัดซ้ือจัด
จ�างได� เทศบาลควรสร�างงานในชุมชน และสนับสนุนงบประมาณในชุมชนประดิษฐ-เศษวัสดุ และควร
เพ่ิมเบ้ียยังชีพให�กับผู�สูงอายุ 
 รัตน-ติกร-  จีนบุตร (2552) ได�ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต(อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค-การบริหารส(วนตําบลในเขตอําเภอโนสวรรค- จังหวัดนครพนม จากการศึกษา
พบว(า ความคิดเห็นของประชาชนต(อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค-การบริหารส(วน
ตําบลในเขตอําเภอโพนสวรรค- จังหวัดนครพนม โดยภาพรวม อยู(ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป5น
รายด�าน โดยเรียงลําดับค(าเฉลี่ยจากมากไปน�อยได�ดังนี้ หลักการมีส(วนร(วม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร(งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ�มค(า หลักนิติธรรม แนวทางส(งเสริมการพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลในองค-การบริหารส(วนตําบล ได�การ การรณรงค-สร�างกระบวนการ
เรียนรู� ปลูกฝCงจิตสํานึก ค(านิยมวัฒนธรรม ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลแก(เยาวชน และประชาชนทุก
กลุ(ม ทุกภาคส(วนในสังคมอย(างต(อเนื่องอย(างจริงจัง รวมท้ังพัฒนาภาวะความเป5นผู�นําประชาธิปไตยท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับให�เป5นแบบอย(างท่ีดีในชุมชน พัฒนาระบบ
ราชการและข�าราชการส(วนท�องถ่ิน ให�ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการและให�บริการแก(
ประชาชน 

ภูมินทร-  แผงจันดา (2553) ได�ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษา
พบว(า ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมและรายด�าน อยู(ในระดับปานกลาง คือ ด�าน
คุณธรรม ด�านหลักความโปร(งใส ด�านหลักการมีส(วนร(วม ด�านหลักความรับผิดชอบ และด�านหลัก
ความคุ�มค(า และอยู(ในระดับมาก 1 ด�าน คือ ด�านหลักนิติธรรม 

เจนยุทธ-  อุ(นเจริญทวีสิน (2553) ได�ศึกษาปCญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ- จากการศึกษาพบว(า ประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลสมเด็จ โดยรวมและจําแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต(อเดือน เห็น
ว(าปCญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ- โดยรวมและรายด�านทุกด�านอยู(ในระดับปานกลาง คือ ด�านหลักคุณธรรม ด�านหลักนิติธรรม 
ด�านหลักการมีส(วนร(วม ด�านหลักความรับผิดชอบ ด�านหลักความโปร(งใส และด�านหลักความคุ�มค(า 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสมเด็จ ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต(อเดือน 
แตกต(างกัน เห็นว(าปCญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ- โดยรวมและรายด�านทุกด�านไม(แตกต(างกัน (p > .05) โดยสรุป ประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลสมเด็จ ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต(อเดือน แตกต(างกัน 
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เห็นว(ามีปCญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ- โดยรวมและรายด�านทุกด�านอยู(ในระดับปานกลาง ไม(แตกต(างกัน ดังนั้น คณะผู�บริหาร
ท�องถ่ินและบุคลากรท่ีมีส(วนเก่ียวข�องควรนําไปเป5นข�อสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลตําบลสมเด็จตามหลักธรรมาภิบาล ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 



 
บทที ่3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหาร
ส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค#เพ่ือศึกษา
การมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง และเพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบล
แจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ใช�รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง การสร�างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห#ข�อมูล เกณฑ#
ท่ีใช�ในการประเมินสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห#ข�อมูล ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 ประชากรท่ีศึกษา  
 การศึกษาการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วน
ตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล ในครั้งนี้ ประกอบด�วย 1) คณะ
ผู�บริหารองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน จํานวน 4 คน ได�แก� นายกองค#การบริหารส�วนตําบล     
แจ�ซ�อน รองนายกองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน รองนายกองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน และ
เลขานุการนายกองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 2) สมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 
จํานวน 24 คน และ 3) บุคลากรท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน จํานวน 49 คน 
รวมจํานวนประชากรท่ีใช�ในการศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน 77 คน 

3.2 การสร#างเครื่องมือท่ีใช#ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ เปJนแบบสอบถามท่ีใช�ในการเก็บรวมรวมข�อมูลในการศึกษา
ภาคสนาม คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีคําถามชนิดปลายปPด (Close-ended Question) 
ซ่ึงแบบสอบถามจะประกอบด�วยคําถาม 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปJนแบบสอบถามข�อมูลสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ 
ประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน�ง 
 ตอนท่ี 2 เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมีส�วนร�วมด�าน
ประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 4 ด�าน 
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ประกอบด�วย 1) การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 2) การมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 3) การมีส�วนร�วม
ในการรับผลประโยชน# และ 4) การมีส�วนร�วมในการประเมินผล เปJนแบบสอบถามมาตราส�วน
ประมาณค�า (Rating Scale) ตามแนวความคิดของลิเคอร#ท (Likert) มี 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด โดยมีการกําหนดเกณฑ#การให�คะแนน ดังนี้  
 1 หมายถึง มีการมีส�วนร�วมอยู�ในระดับ น�อยท่ีสุด  ระหว�างร�อยละ   1 – 20 
 2 หมายถึง มีการมีส�วนร�วมอยู�ในระดับ น�อย ระหว�างร�อยละ 21 – 40 
 3 หมายถึง มีการมีส�วนร�วมอยู�ในระดับ ปานกลาง ระหว�างร�อยละ 41 – 60 
 4 หมายถึง มีการมีส�วนร�วมอยู�ในระดับ มาก         ระหว�างร�อยละ 61 – 80 
 5 หมายถึง มีการมีส�วนร�วมอยู�ในระดับ มากท่ีสุด   ระหว�างร�อยละ 81 – 100 
 ตอนท่ี 3 เปJนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 6 ด�าน 
ประกอบด�วย 1) ด�านหลักนิติธรรม 2) ด�านหลักคุณธรรม 3) ด�านหลักการมีส�วนร�วม 4) ด�านหลัก
ความโปร�งใส 5) ด�านหลักความรับผิดชอบ และ 6) ด�านหลักความคุ�มค�า เปJนแบบสอบถามมาตรา
ส�วนประมาณค�า (Rating Scale) ตามแนวความคิดของลิเคอร#ท (Likert) มี 5 ระดับคือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด โดยมีการกําหนดเกณฑ#การให�คะแนน ดังนี้  
 1 หมายถึง มีหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับ น�อยท่ีสุด   ระหว�างร�อยละ   1 – 20 
 2 หมายถึง มีหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับ น�อย     ระหว�างร�อยละ 21 – 40 
 3 หมายถึง มีหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับ ปานกลาง   ระหว�างร�อยละ 41 – 60 
 4 หมายถึง มีหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับ มาก          ระหว�างร�อยละ 61 – 80 
 5 หมายถึง มีหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับ มากท่ีสุด     ระหว�างร�อยละ 81 – 100 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช#ในการศึกษา 
 การศึกษาเชิงปริมาณจะมีการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความน�าเชื่อถือได� 
(Reliability) ของข�อมูล (ณรงค# โพธิ์พฤษานันท#, 2550 : 53) ผู�ศึกษาจึงได�ดําเนินการหาคุณภาพของ
เครื่องมือท้ังฉบับ โดยมีข้ันตอนตามลําดับดังนี้  
 1) การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ในข#อคําถาม ผู�ศึกษาจะพัฒนาเครื่องมือซ่ึง
เปJนแบบสอบถามท่ีจะใช�กับการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตย กับ หลักธรรมาภิบาล และได�นําไป
ทดสอบแบบสอบถามว�าสามารถวัดได�ตรงตามท่ีต�องการ และมีความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
(Validity) โดยนําเครื่องมือท่ีสร�างข้ึนไปให�ผู�เชี่ยวชาญผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท�าน ทําการตรวจความ
เท่ียงตรง โดยใช�วิธีการของ IVC และปรับแก�ไขตามคําแนะนําจนได�แบบสอบถามท่ีสมบูรณ#โดย
คํานวณหาค�าความสอดคล�องของแบบสอบถาม (Item Variable Congruence Index) หรือ IVC 
ตามสูตรดังนี้ 
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IVC =  ∑R 
n – 1 

  เม่ือ  IVC  =  ดัชนีความสอดคล�องระหว�างข�อคําถามกับตัวแปร 
      R  =  ค�าคะแนนท่ีผู�เชี่ยวชาญแต�ละคนลงความเห็นต�อข�อคําถาม 
     n  =  จํานวนผู�เชี่ยวชาญท่ีลงความเห็นต�อข�อคําถาม 
  โดยท่ี +1 =  แน�ใจว�าสอดคล�อง 
        0 =  ไม�แน�ใจว�าสอดคล�อง 
     -1 =  แน�ใจว�าไม�สอดคล�อง 
 ท้ังนี้เม่ือผู�เชี่ยวชาญได�ตรวจสอบเครื่องมือแล�ว ได�ค�า IVC ต้ังแต� 0.6 ข้ึนไปทุกข�อจึงถือว�า มี
ความเท่ียงตรงใช�ได� 
 ผู�ศึกษาได�เชิญผู�เชี่ยวชาญผู� ท่ีจะดําเนินการทําการตรวจความเท่ียงตรง จํานวน 3 ท�าน 
ประกอบด�วย 

 1. ผศ.ดร.พจนา  พิชิตปmจจา 
 2. ดร.วีระวรรณ  แพทย#สมาน 
 3. ดร.นิพนธ#  ศศิธรเสาวภา 

 2) การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
 1. ผู�ศึกษานําแบบสอบถามท่ีผ�านการตรวจสอบปรับปรุงแก�ไขแล�วไปทดลองใช� (Try out)  
กับกลุ�มประชานอกกลุ�มเปoาหมาย ท่ีมีลักษณะใกล� เคียงกับกลุ�มประชากรของการศึกษาท่ีมิใช� 
กลุ�มประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ จํานวน 30 ชุด ซ่ึงเพียงพอสําหรับการทดสอบความเชื่อถือได�ของ
เครื่องมือเพ่ือตรวจสอบความเปJนปรนัยของแบบสอบถาม เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามใช�

โปรแกรมสําเร็จรูปโดยใช�สูตรหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) จึงได�ค�าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท�ากับ .9601 โดยสามารถแจงรายข�อมากกว�าหรือ
เท�ากับ 0.7 จึงถือว�าเชื่อถือได� 
 2. ผู�ศึกษานําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�ว เสนอต�ออาจารย#ท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ 
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ#แบบสอบถามฉบับสมบูรณ# นําไปเก็บข�อมูลจากกลุ�มประชากร 
ประกอบด�วย 1) คณะผู�บริหารองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน จํานวน 4 คน ได�แก� นายกองค#การ
บริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน รองนายกองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน รองนายกองค#การบริหารส�วน
ตําบลแจ�ซ�อน และเลขานุการนายกองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 2) สมาชิกสภาองค#การบริหาร
ส�วนตําบลแจ�ซ�อน จํานวน 24 คน และ 3) บุคลากรท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�



59 
 

ซ�อน จํานวน 49 คน รวมจํานวนประชากรท่ีใช�ในการศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 77 คน ในองค#การบริหาร
ส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง  

3.4 การเก็บรวบรวมข#อมูล 
 ผู�ศึกษาได�เก็บรวมรวมข�อมูลภาคสนามด�วยตนเองจากแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนโดยดําเนินการ
ดังนี้ 
 1. ผู�ศึกษาขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น เรื่องขอความร�วมมือใน
การเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือการศึกษา ไปยังผู�บริหารองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง 

2. ผู�ศึกษาดําเนินการส�งแบบสอบถามถึงนายกองค#กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือแจ�งวัตถุประสงค#ของการศึกษา แล�วขอความร�วมมือกับผู�ท่ีเก่ียวข�อง โดยประสานงานกับกลุ�ม
ประชากรเพ่ือทําการเก็บข�อมูลแบบสอบถาม 
 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเอง 
 4. นําแบบสอบถามท่ีได�รับคืนท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ#ทุกฉบับ 
 5. จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานการณ#ของผู�ตอบแบบสอบถามแล�ว  
นําคะแนนท่ีได�จัดพิมพ#ลงเครื่องคอมพิวเตอร# เพ่ือเตรียมการวิเคราะห#ข�อมูล 
 
3.5 สถิติท่ีใช#ในการวิเคราะห?ข#อมูลและเกณฑ?ท่ีใช#ในการอภิปรายผล 
 การศึกษา การมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วน
ตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ผู�ศึกษานําแบบสอบถามท่ีได�นํามาตรวจสอบความ
สมบูรณ#ของข�อมูลท่ีได�จากการตอบ แบบสอบถาม และนํามาวิเคราะห#ข�อมูลด�วยวิธีการทางสถิติโดย
ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร# ตามลําดับดังนี้ 
 1. วิเคราะห?ข#อมูลท่ัวไป 
    ผู�ศึกษาได�ทําการการวิเคราะห#ข�อมูล ตอนท่ี 1 เก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบ
แบบสอบถามได�แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหน�ง โดยใช�ค�าความถ่ี (Frequency) และค�า
ร�อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห?ข#อมูล (ตัวแปรตาม) การมีส�วนร�วมของประชาชน  
   การวิเคราะห#ข�อมูล ตอนท่ี 2 เก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมีส�วนร�วม
ด�านประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยใช�
ค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation ) และกําหนดเกณฑ#สําหรับใช�ในการอภิปรายผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงเกณฑ#ท่ีใช�อภิปรายผลตัวแปรตามระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมีส�วน
ร�วมด�านประชาธิปไตย 

กําหนดค�าความหมายของคะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
4.50 – 5.00 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนมาก 
2.50 – 3.49 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนปานกลาง 
1.50 – 2.49 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนน�อย 

0 – 1.49 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนน�อยท่ีสุด 

  3. การวิเคราะห?ข#อมูล (ตัวแปรต#น) หลักธรรมาภิบาล  
      การวิเคราะห#ข�อมูล ตอนท่ี 3 เก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
โดยใช�ค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) และส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) กําหนดเกณฑ#สําหรับใช�ในการอภิปรายผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงเกณฑ#ท่ีใช�อภิปรายผลตัวแปรต�นระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กําหนดค�าความหมายของคะแนนเฉล่ีย ความหมาย 

4.50 – 5.00 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล มาก 

2.50 – 3.49 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล ปานกลาง 

1.50 – 2.49 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล น�อย 

   0 – 1.49 ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล น�อยท่ีสุด 

 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหาร
ส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค#เพ่ือศึกษา
การมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอ  
เมืองปาน จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วน
ตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปางกลุ�มตัวอย�างคัดเลือกจากประชากรในพ้ืนท่ีองค#การ
บริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ได�ขนาดกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 77 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลเป3นแบบสอบถามประมาณค�า 5 ระดับ สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห#ข�อมูล ได�แก� ค�าความถ่ี ค�าร�อย
ละ ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผู�ศึกษาทําการวิเคราะห#ข�อมูล ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

4.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห#ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

 

รายการข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร�อยละ (%) 

เพศ 
ชาย 66 85.70 

หญิง 11 14.30 
รวม 77 100.0 

อายุ 

ระหว�าง 18 -30 ปC 14 18.20 

ระหว�าง 31 – 40 ปC 35 45.50 

ระหว�าง 41 – 50 ปC 18 23.40 

51 ข้ึนไป 10 13.00 

 รวม 77 100.0 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากว�าปริญญาตรี 39 50.60 

ปริญญาตรี 33 42.90 

สูงกว�าปริญญาตรี 5 6.50 

รวม 77 100.0 

ตําแหน/ง 

คณะผู�บริหารองค#การบริหารส�วน
ตําบลแจ�ซ�อน 

4 5.20 

สมาชิกสภาองค#การบริหารส�วน
ตําบลแจ�ซ�อน 

24 31.20 

บุคลากรท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในองค#การ
บริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 

49 63.60 

รวม 77 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 77คน ส�วนใหญ�เป3นเพศชาย จํานวน 
66คน คิดเป3นร�อยละ 85.70 และเป3นเพศหญิง จํานวน 11คน คิดเป3นร�อยละ 14.30มีระหว�าง 31 – 
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40 ปCมากท่ีสุดจํานวน35 คน คิดเป3นร�อยละ 45.50 รองลงมาอยู�ในช�วงอายุระหว�าง 41 – 50 ปC
จํานวน 18 คน คิดเป3นร�อยละ 23.40และมีอายุ ระหว�าง 18 -30 ปC จํานวน 14 คน คิดเป3นร�อยละ 
18.20ตามลําดับ 
 ด�านระดับการศึกษา พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� จบการศึกษาระดับตํ่ากว�าปริญญา
ตรี จํานวน 39 คน คิดเป3นร�อยละ 50.60 รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 33 
คน คิดเป3นร�อยละ 42.90และจบการศึกษาระดับ สูงกว�าปริญญาตรีจํานวน 5คน คิดเป3นร�อยละ 6.50
ตามลําดับ 
 ด�านตําแหน�งพบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� บุคลากรท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในองค#การบริหาร
ส�วนตําบลแจ�ซ�อน จํานวน 49 คน คิดเป3นร�อยละ 63.60รองลงมา คือสมาชิกสภาองค#การบริหารส�วน
ตําบลแจ�ซ�อน จํานวน 24 คน คิดเป3นร�อยละ 31.20และคณะผู�บริหารองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�
ซ�อน จํานวน 4คน คิดเป3นร�อยละ 5.20ตามลําดับ 
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4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากตัวแปรตาม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลตอนท่ี 2 เก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชน ต/อการมีส/วน
ร/วมด�านประชาธิปไตยขององค�การบริหารส/วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

ตารางท่ี 4.2 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมี
ส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน จําแนกเป3นรายด�านและโดยรวม 

 

การมีส/วนร/วมของประชาชน 
ระดับการมีส/วนร/วม (N = 77 คน) 

µ σ มาก ลําดับ 
1.ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 3.61 .76 มาก 1 
2.ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 3.47 .89 ปานกลาง 4 
3.ด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# 3.50 .77 มาก 3 
4.ด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล 3.55 .85 มาก 2 

โดยรวม 3.51 .70 มาก  
  

 จากตารางท่ี 4.2 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินการการมีส�วน
ร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง โดยรวม อยู�ในระดับมาก (µ= 3.51) เม่ือพิจารณาเป3นรายด�านเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน�อย คือ ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก (µ= 3.61) รองลงมาคือ ด�าน
การมีส�วนร�วมในการประเมินผล อยู�ในระดับมาก (µ = 3.55) และด�านการมีส�วนร�วมในการรับ
ผลประโยชน# อยู�ในระดับมาก (µ = 3.50) ตามลําดับและด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ด�านการมี
ส�วนร�วมในการดําเนินงาน  อยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.47) 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมี
ส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อนด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
 

ด�านการมีส/วนร/วมในการตัดสินใจ 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. ได�เข�าร�วมประชุม เพ่ือพิจารณาปJญหาและความต�องการ

ของชุมชน 
3.37 1.06 ปานกลาง 4 

2. ได�ร�วมคิดและตัดสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน 3.53 .87 มาก 3 

3. มีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขปJญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 3.21 1.07 ปานกลาง 5 

4. ได�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจเลือกโครงการต�าง ๆ ท่ีจะ

นํามาพัฒนาชุมชน 
3.74 1.08 มาก 1 

5. มีส�วนร�วมในการประชาพิจารณ#ร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินของ

องค#การบริหารส�วนตําบล 
3.74 1.28 มาก 1 

โดยรวม 3.61 .76 มาก  

  
 จากตารางท่ี 4.3 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินการการมีส�วน
ร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ= 3.61) เม่ือพิจารณา
เป3นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ได�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจเลือกโครงการต�าง ๆ 
ท่ีจะนํามาพัฒนาชุมชน และมีส�วนร�วมในการประชาพิจารณ#ร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค#การ
บริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก (µ= 3.74) เท�ากันและได�ร�วมคิดและตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
พัฒนาชุมชน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.53) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ มีส�วนร�วมใน
การตัดสินใจแก�ไขปJญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.21)  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมี
ส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อนด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 
 

ด�านการมีส/วนร/วมในการดําเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. ได�เข�าร�วมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการ
บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล 

3.08 1.55 ปานกลาง 4 

2. ได�เข�าร�วมเป3นกรรมการในการดําเนินงานตามแผนหรือ
โครงการตามแผนพัฒนาขององค#การบริหารส�วนตําบล 

3.79 1.00 มาก 2 

3. ได�เข�าร�วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีองค#การบริหารส�วนตําบลจัดข้ึน 

2.90 1.54 ปานกลาง 5 

4. ได�ร�วมบริจาคเงิน สิ่งของให�แก�องค#การบริหารส�วนตําบอล 
เพ่ือนําไปพัฒนาชุมชน 

3.74 1.11 มาก 3 

5. ได�เข�าร�วมเป3นกรรมการบริหารงานขององค#การบริหารส�วน
ตําบล 

3.85 .96 มาก 1 

โดยรวม 3.47 .89 ปานกลาง  

  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินการการมีส�วน
ร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน  ภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.47) เม่ือ
พิจารณาเป3นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ได�เข�าร�วมเป3นกรรมการบริหารงานของ
องค#การบริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก (µ= 3.85) รองลงมาคือ ได�เข�าร�วมเป3นกรรมการในการ
ดําเนินงานตามแผนหรือโครงการตามแผนพัฒนาขององค#การบริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก (µ = 
3.79) และได�ร�วมบริจาคเงิน สิ่งของให�แก�องค#การบริหารส�วนตําบอล เพ่ือนําไปพัฒนาชุมชนอยู�ใน
ระดับมาก (µ = 3.74) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ได�เข�าร�วมปฏิบัติตามนโยบาย
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีองค#การบริหารส�วนตําบลจัดข้ึนอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 2.90)   
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมี
ส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อนด�านการมีส�วนร�วมในการรับ
ผลประโยชน# 
 

ด�านการมีส/วนร/วมในการรับผลประโยชน� 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. ได�รับประโยชน#จากระบบประปาขององค#การบริหารส�วน
ตําบลอย�างเพียงพอ 

3.45 1.03 ปานกลาง 3 

2. ได�รับประโยชน#ในการจัดต้ังศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก 3.85 .99 มาก 1 
3. องค#การบริหารส�วนตําบลจัดบริการสาธารณสุขให�แก�คนใน
ชุมชนอย�างท่ัวถึง 

3.35 1.13 ปานกลาง 4 

4. การสัญจรไปหาในเขตองค#การบริหารส�วนตําบลได�รับความ
สะดวกทุกชุมชน 

3.58 1.12 มาก 2 

5. การกําจัดขยะมูลฝอยขององค#การบริหารส�วนตําบลมีการ
คัดแยกขยะและกําจัดขยะอย�างถูกสุขลักษณะ 

3.25 1.40 ปานกลาง 5 

โดยรวม 3.50 .77 มาก  

  
 จากตารางท่ี 4.5 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินการการมีส�วน
ร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ= 3.50) เม่ือ
พิจารณาเป3นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ได�รับประโยชน#ในการจัดต้ังศูนย#พัฒนา
เด็กเล็กอยู�ในระดับมาก (µ= 3.85) รองลงมาคือ การสัญจรไปหาในเขตองค#การบริหารส�วนตําบล
ได�รับความสะดวกทุกชุมชนอยู�ในระดับมาก (µ = 3.58) และได�รับประโยชน#จากระบบประปาของ
องค#การบริหารส�วนตําบลอย�างเพียงพออยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.45) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ย
อันดับสุดท�ายคือ การกําจัดขยะมูลฝอยขององค#การบริหารส�วนตําบลมีการคัดแยกขยะและกําจัดขยะ
อย�างถูกสุขลักษณะอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.25)   
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมี
ส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อนด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล 
 

ด�านการมีส/วนร/วมในการประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. มีส�วนร�วมในการเป3นกรรมการประเมินผลแผนงานหรือ
โครงการตามแผนพัฒนา 

3.05 1.66 ปานกลาง 5 

2. มีส�วนร�วมในการควบคุมการใช�งบประมาณพัฒนาท�องถ่ิน
ขององค#การบริหารส�วนตําบล 

3.70 1.05 มาก 2 

3 .  มีส� วนร� วมในการตรวจสอบความโปร� ง ใสของการ
บริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล 

3.56 1.21 มาก 4 

4. สามารถขอข�อมูลข�าวสาร แผนงานขององค#การบริหารส�วน
ตําบลมาตรวจสอบได� 

3.62 1.07 มาก 3 

5. มีส�วนร�วมในการติดตามการดูแลด�านการให�บริการในเขต
องค#การบริหารส�วนตําบล 

3.84 1.04 มาก 1 

โดยรวม 3.55 .85 มาก  

  
จากตารางท่ี 4.6 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินการการมีส�วน

ร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ= 3.55) เม่ือ
พิจารณาเป3นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีส�วนร�วมในการติดตามการดูแลด�าน
การให�บริการในเขตองค#การบริหารส�วนตําบลอยู�ในระดับมาก (µ= 3.84) รองลงมาคือ มีส�วนร�วมใน
การควบคุมการใช�งบประมาณพัฒนาท�องถ่ินขององค#การบริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก (µ = 
3.70) และสามารถขอข�อมูลข�าวสาร แผนงานขององค#การบริหารส�วนตําบลมาตรวจสอบได�อยู�ใน
ระดับมาก (µ = 3.62) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ มีส�วนร�วมในการเป3นกรรมการ
ประเมินผลแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.05) 
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4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากตัวแปรต�น 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน จําแนกเป3นรายด�านและ
โดยรวม 
 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. ด�านหลักนิติธรรม 3.61 .76 มาก 1 
2. ด�านหลักคุณธรรม 3.47 .87 ปานกลาง 6 
3. ด�านหลักการมีส�วนร�วม 3.58 .75 มาก 3 
4. ด�านหลักความโปร�งใส 3.56 .86 มาก 4 
5. ด�านหลักความรับผิดชอบ 3.59 .77 มาก 2 

6. ด�านหลักความคุ�มค�า 3.48 .81 ปานกลาง 5 

โดยรวม 3.55 .64 มาก  
  

จากตารางท่ี 4.7 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง ในภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ= 3.55) เม่ือพิจารณาเป3นรายด�านเรียงลําดับ
ค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ด�านหลักนิติธรรมอยู�ในระดับมาก (µ= 3.61) รองลงมาคือ ด�านหลัก
ความรับผิดชอบอยู�ในระดับมาก (µ = 3.59) และด�านหลักการมีส�วนร�วมอยู�ในระดับมาก (µ = 3.58) 
ตามลําดับและด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ด�านหลักคุณธรรมอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.47) 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�านหลักนิติธรรม 
 

ด�านหลักนิติธรรม 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. มีกฎหมายท่ีคํานึงถึงประชาชนเป3นสําคัญ 3.31 1.40 ปานกลาง 5 
2. มีการปกครองภายใต�กฎหมายมิใช�ตามอําเภอใจ หรือ
อํานาจของตัวบุคคล 

3.82 1.01 มาก 1 

3. การตรากฎหมายท่ีถูกต�องเป3นธรรม การบังคับให�ทันสมัย
และเป3นธรรม 

3.59 1.05 มาก 4 

4. การบริหารการปกครองของเป3นท่ียอมรับของสังคม/ชุมชน
ท�องถ่ิน  

3.61 1.08 มาก 3 

5. มีการบริหารจัดการร�วมกันภายในภาครัฐ/องค#กร
ภาคเอกชน 

3.74 1.16 มาก 2 

โดยรวม 3.61 .76 มาก  

  
จากตารางท่ี 4.8 พบว�าค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�านหลักนิติ
ธรรม ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ= 3.61) เม่ือพิจารณาเป3นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหา
น�อย คือ มีการปกครองภายใต�กฎหมายมิใช�ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคลอยู�ในระดับมาก 
(µ= 3.82) รองลงมาคือ มีการบริหารจัดการร�วมกันภายในภาครัฐ/องค#กรภาคเอกชน อยู�ในระดับมาก 
(µ = 3.74) และการบริหารการปกครองของเป3นท่ียอมรับของสังคม/ชุมชนท�องถ่ินอยู�ในระดับมาก (µ 
= 3.61) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ มีกฎหมายท่ีคํานึงถึงประชาชนเป3นสําคัญอยู�
ในระดับปานกลาง (µ= 3.31) 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�านหลักคุณธรรม 
 

ด�านหลักคุณธรรม 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. การบริหารงานของการยึดในความถูกต�อง ดีงามการ
ส�งเสริม ให�บุคลากรพัฒนาตนเอง  

3.10 1.42 ปานกลาง 5 

2. บุคลากรของมีความซ่ือสัตย#จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ 
วินัย ประกอบอาชีพสุจริต  

3.75 1.04 มาก 2 

3. ผู�บริหารรณรงค#ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐยึดถือหลักการนี้ในการ
ปฏิบัติหน�าท่ี 

3.16 1.48 ปานกลาง 4 

4. ได�ส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน 
เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย# 

3.50 1.35 มาก 3 

5. บุคลากรของท่ีมาจากการเมืองและฝQายประจําปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

3.83 .95 มาก 1 

โดยรวม 3.47 .87 ปานกลาง  

  
จากตารางท่ี 4.9 พบว�า ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�านหลัก
คุณธรรม ภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.47) เม่ือพิจารณาเป3นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน�อย คือ บุคลากรของท่ีมาจากการเมืองและฝQายประจําปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมอยู�ในระดับมาก (µ= 3.83) รองลงมาคือ บุคลากรของมีความซ่ือสัตย#จริงใจ ขยัน อดทน 
มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต อยู�ในระดับมาก (µ = 3.75) และได�ส�งเสริมสนับสนุนให�
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย#อยู�ในระดับมาก (µ = 3.50) 
ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ การบริหารงานของการยึดในความถูกต�อง ดีงามการ
ส�งเสริม ให�บุคลากรพัฒนาตนเองอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.10) 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�านหลักการมีส�วนร�วม 
 

ด�านหลักการมีส/วนร/วม 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. เปRดโอกาสให�บุคลากรหรือผู�มี ส�วนเก่ียวข�องเข�ามามีส�วน
ร�วมในการบริหารจัดการ 

3.44 1.15 ปานกลาง 4 

2. เปRดรับฟJงความคิดของประชาชนอย�างกว�างขวาง 3.88 .97 มาก 1 
3. ประชาชนยินดีให�ข�อมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษาร�วม
วางแผนและร�วมปฏิบัติ 

3.63 1.12 มาก 2 

4. เปRดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในด�านการบริหาร 3.53 1.08 มาก 3 
5. ปJญหาสําคัญของสังคม ชุมชนท�องถ่ินได�รับการแก�ไขได�
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.40 1.27 ปานกลาง 5 

โดยรวม 3.58 .75 มาก  

  
จากตารางท่ี 4.10 พบว�าค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนต�อการบริหารตามด�านหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�าน
หลักการมีส�วนร�วม ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ= 3.58) เม่ือพิจารณาเป3นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ย
จากมากไปหาน�อย คือ เปRดรับฟJงความคิดของประชาชนอย�างกว�างขวางอยู�ในระดับมาก (µ= 3.88) 
รองลงมาคือ ประชาชนยินดีให�ข�อมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษาร�วมวางแผนและร�วมปฏิบัติ อยู�ใน
ระดับมาก (µ = 3.63) และเปRดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในด�านการบริหารอยู�ในระดับมาก (µ = 
3.53) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ปJญหาสําคัญของสังคม ชุมชนท�องถ่ินได�รับการ
แก�ไขได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.40) 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�านหลักความโปร�งใส 
 

ด�านหลักความโปร/งใส 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. มีระบบการบริหารและดําเนินงานท่ีปราศจากการทุจริต 
คอร#รัปชั่น 

3.18 1.44 ปานกลาง 5 

2. ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร ได�สะดวกและเข�าใจง�าย 3.70 1.04 มาก 2 
3. มีกระบวนการให�ประชาชนตรวจสอบความถูกต�องอย�าง
ชัดเจน 

3.48 1.19 ปานกลาง 4 

4. ประชาชนมีช�วยเหลือกันกับองค#กรโดยไม�มีผลประโยชน#
แอบแฝง 

3.62 1.15 มาก 3 

5. มีนโยบายท่ีส�งเสริมให�ประชาชนเข�าร�วมการบริหารและ
ดําเนินงานในด�านต�าง ๆ  

3.83 1.06 ปานกลาง 1 

โดยรวม 3.56 .86 มาก  

  
จากตารางท่ี 4.11 พบว�าค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนต�อการบริหารตามด�านหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�าน
หลักความโปร�งใส ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ= 3.56) เม่ือพิจารณาเป3นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ย
จากมากไปหาน�อย คือ มีนโยบายท่ีส�งเสริมให�ประชาชนเข�าร�วมการบริหารและดําเนินงานในด�านต�าง 
ๆอยู�ในระดับมาก (µ= 3.83) รองลงมาคือ ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร ได�สะดวกและเข�าใจง�าย 
อยู�ในระดับมาก (µ = 3.70) และประชาชนมีช�วยเหลือกันกับองค#กรโดยไม�มีผลประโยชน#แอบแฝงอยู�
ในระดับมาก (µ = 3.62) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยสุดคือ มีระบบการบริหารและดําเนินงานท่ี
ปราศจากการทุจริต คอร#รัปชั่นอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.18) 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�านหลักความรับผิดชอบ 
 

ด�านหลักความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. เจ�าหน�าท่ีและประชาชนตระหนักในสิทธิและหน�าท่ี ความ
สํานึกในความรับผิดชอบต�อสังคม 

3.37 1.22 ปานกลาง 5 

2. ประชาชนใส�ใจปJญหาการบริหารจัดการ กระตือรือร�นใน
การแก�ปJญหาแบบมีส�วนรวม 

3.71 .96 มาก 2 

3. คณะผู�บริหารมีความกล�าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจาก
กระทําของตนเอง  

3.41 1.20 ปานกลาง 4 

4. การบริหารและดําเนินงานของตระหนักในสิทธิหน�าท่ีความ
สํานึกในความรับผิดชอบต�อสังคม  

3.68 1.07 มาก 3 

5. มีแนวทางการบริหารและดําเนินงานท่ียึดม่ันในนโยบายท่ี
ได�แถลงไว�กับประชาชน 

3.80 1.04 มาก 1 

โดยรวม 3.59 .77 มาก  

  
จากตารางท่ี 4.12 พบว�าค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนต�อการบริหารตามด�านหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�าน
หลักความรับผิดชอบ ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ= 3.59) เม่ือพิจารณาเป3นรายข�อเรียงลําดับ
ค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีแนวทางการบริหารและดําเนินงานท่ียึดม่ันในนโยบายท่ีได�แถลงไว�
กับประชาชนอยู�ในระดับมาก (µ= 3.80) รองลงมาคือ ประชาชนใส�ใจปJญหาการบริหารจัดการ 
กระตือรือร�นในการแก�ปJญหาแบบมีส�วนรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.71)และการบริหารและ
ดําเนินงานของตระหนักในสิทธิหน�าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบต�อสังคมอยู�ในระดับมาก (µ = 
3.68) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยสุดคือ เจ�าหน�าท่ีและประชาชนตระหนักในสิทธิและหน�าท่ี 
ความสํานึกในความรับผิดชอบต�อสังคมอยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.37) 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�านหลักความคุ�มค�า 
 

ด�านหลักความคุ�มค/า 
ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 
1. การบริหารจัดการและใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือให�เกิด
ประโยชน#สูงสุดแก�ส�วนรวม 

3.25 1.40 ปานกลาง 4 

2 .  บุ ค ล า ก ร ใ ช� วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ# อ ย� า ง คุ� ม ค� า แ ล ะ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติให�สมบูรณ#ยั่งยืน 

3.82 1.03 มาก 1 

3. มีการถ�ายโอนงานท่ีภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนทํา
ได�มีประสิทธิภาพ 

3.47 1.04 ปานกลาง 3 

4. นําเทคโนโลยีมาใช�และพัฒนาความสามารถของบุคลากร
อย�างเป3นระบบ 

3.70 1.12 มาก 2 

5. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจในการดําเนินกิจการ
สาธารณะขององค#กร 

3.17 1.45 ปานกลาง 5 

โดยรวม 3.48 .81 ปานกลาง  

  
จากตารางท่ี 4.13 พบว�าค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนต�อการบริหารตามด�านหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ด�าน
หลักความคุ�มค�า ภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง (µ= 3.48) เม่ือพิจารณาเป3นรายข�อเรียงลําดับ
ค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ บุคลากรใช�วัสดุอุปกรณ#อย�างคุ�มค�าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให�
สมบูรณ#ยั่งยืนอยู�ในระดับมาก (µ= 3.82) รองลงมาคือ นําเทคโนโลยีมาใช�และพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรอย�างเป3นระบบ อยู�ในระดับมาก (µ = 3.70)และมีการถ�ายโอนงานท่ีภาคธุรกิจเอกชน
หรือภาคประชาชนทําได�มีประสิทธิภาพอยู�ในระดับปานกลาง(µ = 3.47) ตามลําดับและข�อท่ีมีค�าเฉลี่ย
น�อยสุดคือ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจในการดําเนินกิจการสาธารณะขององค#กรอยู�ในระดับ
ปานกลาง (µ= 3.17) 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมีส�วนร�วมด�าน
ประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 
 
การมีส/วนร/วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

องค�การบริหารส/วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน  
จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับความคิดเห็น (N = 77) 

µ σ แปลผล ลําดับ 

1. การมีส�วนร�วมของประชาชน 3.51 .70 มาก 4 
2. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 3.55 .64 มาก 1 
  

จากตารางท่ี 4.14 พบว�า ค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับระดับความคิดเห็น
ของประชาชนต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมี
ส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อนด�านความคิดเห็นของประชาชน ต�อ
การมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยอยู�ในระดับมาก (µ= 3.51) และด�านความคิดเห็นของประชาชนต�อ
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอยู�ในระดับมาก (µ= 3.55)  

 
 



 

 

บทที่ 5 

 

บทสรุป 

 

 การศึกษาเรื่อง การมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วน

ตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค#เพ่ือศึกษาการมี

ส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน 

จังหวัดลําปาง และเพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 

อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง  ประกอบด�วย 1) ผลการวิเคราะห#ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม    

2) ผลการวิเคราะห#ข�อมูล ตอนท่ี 2 เก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมีส�วนร�วมด�าน

ประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง และ 3) ผลการ

วิเคราะห#ข�อมูล ตอนท่ี 3 เก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง การวิเคราะห#ข�อมูลโดยการหา

ความถ่ี ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู�ศึกษาได�สรุปผล อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาสรุปได�ดังนี้ 

 พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามคือ ประชากรในพ้ืนท่ีองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ซ่ึงเป9น

กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 77 คน ผู�ตอบแบบสอบถามมีท้ังหมด 77 คน ส�วนใหญ�เป9นเพศชาย จํานวน 66 

คน คิดเป9นร�อยละ 85.70 และเป9นเพศหญิง จํานวน 11 คน คิดเป9นร�อยละ 14.30 มีระหว�าง 31 – 

40 ปC มากท่ีสุดจํานวน 35 คน คิดเป9นร�อยละ 45.50 รองลงมาอยู�ในช�วงอายุระหว�าง 41 – 50 ปC

จํานวน 18 คน คิดเป9นร�อยละ 23.40 และมีอายุ ระหว�าง 18 -30 ปC จํานวน 14 คน คิดเป9นร�อยละ 

18.20 ตามลําดับด�านระดับการศึกษา พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� จบการศึกษาระดับตํ่ากว�า
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ปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเป9นร�อยละ 50.60 รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 33 คน คิดเป9นร�อยละ 42.90 และจบการศึกษาระดับ สูงกว�าปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิด

เป9นร�อยละ 6.50ตามลําดับ ด�านตําแหน�ง พบว�า ผู�ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ� บุคลากรท่ีปฏิบัติ

หน�าท่ีในองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน จํานวน 49 คน คิดเป9นร�อยละ 63.60 รองลงมา คือ 

สมาชิกสภาองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน จํานวน 24 คน คิดเป9นร�อยละ 31.20 และคณะ

ผู�บริหารองค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน จํานวน 4 คน คิดเป9นร�อยละ 5.20 ตามลําดับ 

การดําเนินการการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค+การ

บริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ดังนี้ 

พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินการการมีส�วนร�วมด�าน

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัด

ลําปาง โดยรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.51) เม่ือพิจารณาเป9นรายด�านเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไป

หาน�อย คือ ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก (µ = 3.61) รองลงมาคือ ด�านการมี

ส�วนร�วมในการประเมินผล อยู�ในระดับมาก (µ = 3.55) และด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# 

อยู�ในระดับมาก (µ = 3.50) ตามลําดับ และด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ด�านการมีส�วนร�วมในการ

ดําเนินงาน  อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.47) เม่ือพิจารณารายข�อดังนี้ 

1. ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการ

ดําเนินการการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�

ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ 

= 3.61) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ท�านได�มีส�วนร�วมในการ

ตัดสินใจเลือกโครงการต�าง ๆ ท่ีจะนํามาพัฒนาชุมชน และท�านมีส�วนร�วมในการประชาพิจารณ#ร�าง

แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค#การบริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก (µ = 3.74) เท�ากัน และท�านได�ร�วม

คิดและตัดสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.53) ตามลําดับ และข�อท่ีมี

ค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ท�านมีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก�ไขปLญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  อยู�ในระดับ

ปานกลาง (µ = 3.21)     

2. ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการ

ดําเนินการการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�

ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน  ภาพรวม อยู�ในระดับปาน
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กลาง (µ = 3.47) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ท�านได�เข�าร�วม

เป9นกรรมการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก (µ = 3.85) รองลงมาคือ 

ท�านได�เข�าร�วมเป9นกรรมการในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการตามแผนพัฒนาขององค#การ

บริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก (µ = 3.79) และท�านได�ร�วมบริจาคเงิน สิ่งของให�แก�องค#การ

บริหารส�วนตําบอล เพ่ือนําไปพัฒนาชุมชน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.74) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ย

อันดับสุดท�ายคือ ท�านได�เข�าร�วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีองค#การบริหาร

ส�วนตําบลจัดข้ึน อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 2.90)   

3. ด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ

การดําเนินการการมีส�วนร�วม ด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบล

แจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# ภาพรวม อยู�ในระดับ

มาก (µ = 3.50) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ท�านได�รับ

ประโยชน#ในการจัดต้ังศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก อยู�ในระดับมาก (µ = 3.85) รองลงมาคือ การสัญจรไปหา

ในเขตองค#การบริหารส�วนตําบลได�รับความสะดวกทุกชุมชน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.58) และท�าน

ได�รับประโยชน#จากระบบประปาขององค#การบริหารส�วนตําบลอย�างเพียงพอ อยู�ในระดับมาก (µ = 

3.45) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ การกําจัดขยะมูลฝอยขององค#การบริหารส�วน

ตําบลมีการคัดแยกขยะและกําจัดขยะอย�างถูกสุขลักษณะอยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.25)   

4. ด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการ

ดําเนินการการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�

ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ภาพรวม อยู�ในระดับมาก 

(µ = 3.55) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ท�านมีส�วนร�วมในการ

ติดตามการดูแลด�านการให�บริการในเขตองค#การบริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก (µ = 3.84) 

รองลงมาคือ ท�านมีส�วนร�วมในการควบคุมการใช�งบประมาณพัฒนาท�องถ่ินขององค#การบริหารส�วน

ตําบล อยู�ในระดับมาก (µ = 3.70) และท�านสามารถขอข�อมูลข�าวสาร แผนงานขององค#การบริหาร

ส�วนตําบลมาตรวจสอบได� อยู�ในระดับมาก (µ = 3.62) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ 

ท�านมีส�วนร�วมในการเป9นกรรมการประเมินผลแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนา อยู�ในระดับปาน

กลาง (µ = 3.05) 
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การดําเนินการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ขององค+การบริหารส�วนตําบล    

แจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ดังนี้ 

พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ใน

ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.55) เม่ือพิจารณาเป9นรายด�านเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย 

คือ ด�านหลักนิติธรรม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.61) รองลงมาคือ ด�านหลักความรับผิดชอบ อยู�ใน

ระดับมาก (µ = 3.59) และด�านหลักการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.58) ตามลําดับ และด�านท่ี

มีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ด�านหลักคุณธรรม อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.47) เม่ือพิจารณาราย

ด�าน ดังนี้ 

1. ด�านหลักนิติธรรม ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.61) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ

เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีการปกครองภายใต�กฎหมายมิใช�ตามอําเภอใจ หรือ

อํานาจของตัวบุคคล อยู�ในระดับมาก (µ = 3.82) รองลงมาคือ มีการบริหารจัดการร�วมกันภายใน

ภาครัฐ/องค#กรภาคเอกชน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.74) และการบริหารการปกครองของเป9นท่ียอมรับ

ของสังคม/ชุมชนท�องถ่ิน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.61) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ 

มีกฎหมายท่ีคํานึงถึงประชาชนเป9นสําคัญ อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.31) 

2. ด�านหลักคุณธรรม ภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.47) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ

เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ บุคลากรของท่ีมาจากการเมืองและฝPายประจําปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.83) รองลงมาคือ บุคลากรของมีความ

ซ่ือสัตย# จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต อยู�ในระดับมาก (µ = 3.75) และได�

ส�งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย# อยู�ในระดับมาก 

(µ = 3.50) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ การบริหารงานของการยึดในความถูกต�อง 

ดีงาม การส�งเสริม ให�บุคลากรพัฒนาตนเอง อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.10) 

3. ด�านหลักการมีส�วนร�วม ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.58) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ

เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ เปQดรับฟLงความคิดของประชาชนอย�างกว�างขวาง อยู�ใน

ระดับมาก (µ = 3.88) รองลงมาคือ ประชาชนยินดีให�ข�อมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา ร�วม

วางแผนและร�วมปฏิบัติ อยู�ในระดับมาก (µ = 3.63) และเปQดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในด�าน

การบริหาร อยู�ในระดับมาก (µ = 3.53) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ปLญหาสําคัญ
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ของสังคม ชุมชนท�องถ่ิน ได�รับการแก�ไขได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู�ในระดับปานกลาง 

(µ = 3.40) 

4. ด�านหลักความโปร�งใส ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.56) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ

เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีนโยบายท่ีส�งเสริมให�ประชาชนเข�าร�วมการบริหารและ

ดําเนินงานในด�านต�าง ๆ อยู�ในระดับมาก (µ = 3.83) รองลงมาคือ ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร ได�

สะดวกและเข�าใจง�าย อยู�ในระดับมาก (µ = 3.70) และประชาชนมีช�วยเหลือกันกับองค#กรโดยไม�มี

ผลประโยชน#แอบแฝง อยู�ในระดับมาก (µ = 3.62) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ มี

ระบบการบริหารและดําเนินงานท่ีปราศจากการทุจริต คอร#รัปชั่น อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.18) 

5. ด�านหลักความรับผิดชอบ ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.59) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ

เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ มีแนวทางการบริหารและดําเนินงานท่ียึดม่ันในนโยบายท่ีได�

แถลงไว�กับประชาชน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.80) รองลงมาคือ ประชาชนใส�ใจปLญหาการบริหาร

จัดการ กระตือรือร�นในการแก�ปLญหาแบบมีส�วนรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.71) และการบริหารและ

ดําเนินงานของตระหนักในสิทธิหน�าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบต�อสังคม อยู�ในระดับมาก (µ = 

3.68) ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ เจ�าหน�าท่ีและประชาชนตระหนักในสิทธิและ

หน�าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต�อสังคม อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.37) 

6. ด�านหลักความคุ�มค�า ภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.48) เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อ

เรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ บุคลากรใช�วัสดุอุปกรณ#อย�างคุ�มค�า และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติให�สมบูรณ#ยั่งยืน อยู�ในระดับมาก (µ = 3.82) รองลงมาคือ นําเทคโนโลยีมาใช�

และพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย�างเป9นระบบ อยู�ในระดับมาก (µ = 3.70) และมีการถ�ายโอน

งานท่ีภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาชนทําได�มีประสิทธิภาพ อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.47) 

ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจในการดําเนินกิจการ

สาธารณะขององค#กร อยู�ในระดับปานกลาง (µ = 3.17)    

สรุประดับการดําเนินการการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตย ของประชาชน และการบริหาร

จัดการนิยม ในภาพรวม ในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัด

ลําปาง การดําเนินการการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน 

อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ภาพรวม อยู�ในระดับมาก (µ = 3.51) และด�านความคิดเห็นของ
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ประชาชนต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอ

เมืองปาน จังหวัดลําปาง อยู�ในระดับมาก (µ = 3.55) 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได�ดังนี้ 

 การมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค+การบริหารส�วนตําบล  
แจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง  
 พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินการการมีส�วนร�วมด�าน
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง โดยรวม อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป9นรายด�านเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ 
ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ อยู�ในระดับมาก รองลงมาคือ ด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล 
อยู�ในระดับมาก และด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล�อง
กับงานวิจัยของ บุญส�ง  อนวรรณา (2551) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการประปาหมู�บ�านท่ีบริหารจัดการโดยองค#การบริหารส�วนตําบลน้ําอ�าง อําเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ#. ผลการวิจัยพบว�า การมีส�วนร�วมของประชากรในการบริหารจัดการประปาหมู�บ�าน
ในเขตองค#การบริหารส�วนตําบลน้ําอ�าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ# ภาพรวมประชาชนมีส�วนร�วม 
คิดเป9นร�อยละ 91.83 ไม�มีส�วนร�วม คิดเป9นร�อยละ 8.17 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน ท้ัง 4 
ด�าน ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป9นรายด�าน ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการประปาหมู�บ�านท่ีบริหารจัดการบริหารจัดการโดยองค#การบริหารส�วนตําบลน้ําอ�าง 
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ# ในด�านการตัดสินใจ ด�านดําเนินกิจกรรม ด�านการรับผลประโยชน# และ
ด�านการตรวจสอบและประเมินผล โดยรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาภาพรวมของการมีส�วน
ร�วมของประชาชนในทุกด�าน พบว�า ประชาชนเข�าไปมีส�วนร�วมในด�านการติดสินใจมากเป9นลําดับแรก 
รองลงมาคือ ด�านการตรวจสอบและประเมินผล ด�านการดําเนินกิจกรรม และด�านการรับ
ผลประโยชน# ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายด�านดังนี้ 

1. ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการ

ดําเนินการการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�

ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ ภาพรวม อยู�ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ท�านได�มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ

เลือกโครงการต�าง ๆ ท่ีจะนํามาพัฒนาชุมชน และท�านมีส�วนร�วมในการประชาพิจารณ#ร�างแผนพัฒนา

ท�องถ่ินขององค#การบริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก เท�ากัน และท�านได�ร�วมคิดและตัดสินใจ
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กําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ บุญส�ง  

อนวรรณา (2551) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการประปา

หมู�บ�านท่ีบริหารจัดการโดยองค#การบริหารส�วนตําบลน้ําอ�าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ# 

ผลการวิจัยพบว�า การมีส�วนร�วมของประชากรในการบริหารจัดการประปาหมู�บ�านในเขตองค#การ

บริหารส�วนตําบลน้ําอ�าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ# ภาพรวมประชาชนมีส�วนร�วม คิดเป9นร�อยละ 

91.83 ไม�มีส�วนร�วม คิดเป9นร�อยละ 8.17 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน ท้ัง 4 ด�าน ในภาพรวม

อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป9นรายด�าน ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ประปาหมู�บ�านท่ีบริหารจัดการบริหารจัดการโดยองค#การบริหารส�วนตําบลน้ําอ�าง อําเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ# ในด�านการตัดสินใจ ด�านดําเนินกิจกรรม ด�านการรับผลประโยชน# และด�านการ

ตรวจสอบและประเมินผล โดยรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาภาพรวมของการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนในทุกด�าน พบว�า ประชาชนเข�าไปมีส�วนร�วมในด�านการติดสินใจมากเป9นลําดับแรก 

รองลงมาคือ ด�านการตรวจสอบและประเมินผล ด�านการดําเนินกิจกรรม และด�านการรับ

ผลประโยชน# ตามลําดับ 

2. ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการ

ดําเนินการการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�

ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน  ภาพรวม อยู�ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ท�านได�เข�าร�วมปฏิบัติตามนโยบาย

แผนงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีองค#การบริหารส�วนตําบลจัดข้ึน อยู�ในระดับมาก รองลงมาคือ ท�าน

ได�เข�าร�วมเป9นกรรมการในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการตามแผนพัฒนาขององค#การบริหาร

ส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก และท�านได�ร�วมบริจาคเงิน สิ่งของให�แก�องค#การบริหารส�วนตําบอล เพ่ือ

นําไปพัฒนาชุมชน อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงานเป9นด�านท่ีมี

ค�าเฉลี่ยน�อยสุดใน 4 ด�าน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ เชียรทอง  ทองนุ�น (2550) ได�วิจัยเรื่อง การมี

ส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลผาจุก อําเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ# ผลการวิจัยพบว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารงานขององค#การส�วนตําบลผา

จุกท้ัง 3 ด�าน ได�แก� ด�านการกําหนดนโยบาย ด�านการบริหารการดําเนินงาน และด�านการติดตาม 

และการประเมินผล อยู�ในระดับน�อยสุด ปLญหาการบริหารงานขององค#การบริหารส�วนตําบลผาจุกอยู�

ในระดับน�อยสุด 
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3. ด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ

การดําเนินการการมีส�วนร�วม ด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบล

แจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน# ภาพรวม อยู�ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ท�านได�รับประโยชน#ในการ

จัดต้ังศูนย#พัฒนาเด็กเล็ก อยู�ในระดับมาก รองลงมาคือ การสัญจรไปหาในเขตองค#การบริหารส�วน

ตําบลได�รับความสะดวกทุกชุมชน อยู�ในระดับมาก และท�านได�รับประโยชน#จากระบบประปาของ

องค#การบริหารส�วนตําบลอย�างเพียงพอ อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ สอดคล�องกับงานวิจัยของ บุญส�ง  

อนวรรณา (2551) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการประปา

หมู�บ�านท่ีบริหารจัดการโดยองค#การบริหารส�วนตําบลน้ําอ�าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ#. 

ผลการวิจัยพบว�า การมีส�วนร�วมของประชากรในการบริหารจัดการประปาหมู�บ�านในเขตองค#การ

บริหารส�วนตําบลน้ําอ�าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ# ภาพรวมประชาชนมีส�วนร�วม คิดเป9นร�อยละ 

91.83 ไม�มีส�วนร�วม คิดเป9นร�อยละ 8.17 ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชน ท้ัง 4 ด�าน ในภาพรวม

อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป9นรายด�าน ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ประปาหมู�บ�านท่ีบริหารจัดการบริหารจัดการโดยองค#การบริหารส�วนตําบลน้ําอ�าง อําเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ# ในด�านการตัดสินใจ ด�านดําเนินกิจกรรม ด�านการรับผลประโยชน# และด�านการ

ตรวจสอบและประเมินผล โดยรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาภาพรวมของการมีส�วนร�วมของ

ประชาชนในทุกด�าน พบว�า ประชาชนเข�าไปมีส�วนร�วมในด�านการติดสินใจมากเป9นลําดับแรก 

รองลงมาคือ ด�านการตรวจสอบและประเมินผล ด�านการดําเนินกิจกรรม และด�านการรับ

ผลประโยชน# ตามลําดับ  

4. ด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการ

ดําเนินการการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�

ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล ภาพรวม อยู�ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน�อย คือ ท�านมีส�วนร�วมในการติดตามการ

ดูแลด�านการให�บริการในเขตองค#การบริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก รองลงมาคือ ท�านมีส�วนร�วม

ในการควบคุมการใช�งบประมาณพัฒนาท�องถ่ินขององค#การบริหารส�วนตําบล อยู�ในระดับมาก และ

ท�านสามารถขอข�อมูลข�าวสาร แผนงานขององค#การบริหารส�วนตําบลมาตรวจสอบได� อยู�ในระดับมาก  

ตามลําดับ สอดคล�องกับงานวิจัยของ บุญส�ง  อนวรรณา (2551) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การมีส�วนร�วม



85 
 

ของประชาชนในการบริหารจัดการประปาหมู�บ�านท่ีบริหารจัดการโดยองค#การบริหารส�วนตําบลน้ํา

อ�าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ#. ผลการวิจัยพบว�า การมีส�วนร�วมของประชากรในการบริหาร

จัดการประปาหมู�บ�านในเขตองค#การบริหารส�วนตําบลน้ําอ�าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ# ภาพรวม

ประชาชนมีส�วนร�วม คิดเป9นร�อยละ 91.83 ไม�มีส�วนร�วม คิดเป9นร�อยละ 8.17 ระดับการมีส�วนร�วม

ของประชาชน ท้ัง 4 ด�าน ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป9นรายด�าน ระดับการมีส�วนร�วม

ของประชาชนในการบริหารจัดการประปาหมู�บ�านท่ีบริหารจัดการบริหารจัดการโดยองค#การบริหาร

ส�วนตําบลน้ําอ�าง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ# ในด�านการตัดสินใจ ด�านดําเนินกิจกรรม ด�านการรับ

ผลประโยชน# และด�านการตรวจสอบและประเมินผล โดยรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณา

ภาพรวมของการมีส�วนร�วมของประชาชนในทุกด�าน พบว�า ประชาชนเข�าไปมีส�วนร�วมในด�านการติด

สินใจมากเป9นลําดับแรก รองลงมาคือ ด�านการตรวจสอบและประเมินผล ด�านการดําเนินกิจกรรม 

และด�านการรับผลประโยชน# ตามลําดับ 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ขององค+การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน 

จังหวัดลําปาง  

พบว�าค�าเฉลี่ยและส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ใน
ภาพรวม อยู�ในระดับมาก ประกอบด�วย ด�านหลักนิติธรรม อยู�ในระดับมาก ด�านหลักความรับผิดชอบ 
อยู�ในระดับมาก และด�านหลักการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ และด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยน�อยสุด 
คือ ด�านหลักคุณธรรม อยู�ในระดับปานกลาง สอดคล�องกับงานวิจัยของ ภูมินทร#  แผงจันดา (2553) 
ได�ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากการศึกษาพบว�า ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม โดยรวมและรายด�าน อยู�ในระดับปานกลาง คือ ด�านคุณธรรม ด�านหลักความโปร�งใส 
ด�านหลักการมีส�วนร�วม ด�านหลักความรับผิดชอบ และด�านหลักความคุ�มค�า และอยู�ในระดับมาก 1 
ด�าน คือ ด�านหลักนิติธรรม เม่ือพิจารณารายด�าน ดังนี้ 

1. ด�านหลักนิติธรรม ภาพรวม อยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป9นรายข�อเรียงลําดับค�าเฉลี่ย
จากมากไปหาน�อย คือ มีการปกครองภายใต�กฎหมายมิใช�ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล อยู�
ในระดับมาก รองลงมาคือ มีการบริหารจัดการร�วมกันภายในภาครัฐ/องค#กรภาคเอกชน อยู�ในระดับ
มาก และการบริหารการปกครองของเป9นท่ียอมรับของสังคม/ชุมชนท�องถ่ิน อยู�ในระดับมาก  
ตามลําดับ และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยอันดับสุดท�ายคือ มีกฎหมายท่ีคํานึงถึงประชาชนเป9นสําคัญ อยู�ในระดับ



86 
 

ปานกลาง สอดคล�องกับงานวิจัยของ ภูมินทร#  แผงจันดา (2553) ได�ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม จากการศึกษาพบว�า ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมและรายด�าน อยู�
ในระดับปานกลาง คือ ด�านคุณธรรม ด�านหลักความโปร�งใส ด�านหลักการมีส�วนร�วม ด�านหลักความ
รับผิดชอบ และด�านหลักความคุ�มค�า และอยู�ในระดับมาก 1 ด�าน คือ ด�านหลักนิติธรรม 

2. ด�านหลักคุณธรรม ภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง คือ บุคลากรของท่ีมาจากการเมืองและ
ฝPายประจําปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม อยู�ในระดับมาก บุคลากรของมีความ
ซ่ือสัตย# จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต อยู�ในระดับมาก และได�ส�งเสริม
สนับสนุนให�ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร�อมกัน เพ่ือให�คนไทยมีความซ่ือสัตย# อยู�ในระดับมาก 
ตามลําดับ และค�าเฉลี่ยน�อยสุด คือ การบริหารงานของการยึดในความถูกต�อง ดีงาม การส�งเสริม ให�
บุคลากรพัฒนาตนเอง อยู�ในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ เจนยุทธ#  อุ�นเจริญทวีสิน 
(2553) ได�ศึกษาปLญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ# จากการศึกษาพบว�า ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสมเด็จ โดยรวมและจําแนกตาม
เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต�อเดือน เห็นว�าปLญหาการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ# โดยรวมและรายด�านทุกด�านอยู�ใน
ระดับปานกลาง คือ ด�านหลักคุณธรรม ด�านหลักนิติธรรม ด�านหลักการมีส�วนร�วม ด�านหลักความ
รับผิดชอบ ด�านหลักความโปร�งใส และด�านหลักความคุ�มค�า ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสมเด็จ ท่ี
มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต�อเดือน แตกต�างกัน เห็นว�าปLญหาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ# โดยรวม
และรายด�านทุกด�านไม�แตกต�างกัน (p > .05) โดยสรุป ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสมเด็จ ท่ีมี 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต�อเดือน แตกต�างกัน เห็นว�ามีปLญหาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ# โดยรวมและรายด�าน
ทุกด�านอยู�ในระดับปานกลาง ไม�แตกต�างกัน ดังนั้น คณะผู�บริหารท�องถ่ินและบุคลากรท่ีมีส�วน
เก่ียวข�องควรนําไปเป9นข�อสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลสมเด็จตามหลักธรรมาภิบาล ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ด�านหลักการมีส�วนร�วม ภาพรวม อยู�ในระดับมาก คือ เปQดรับฟLงความคิดของประชาชน
อย�างกว�างขวาง อยู�ในระดับมาก ประชาชนยินดีให�ข�อมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา ร�วมวางแผน
และร�วมปฏิบัติ อยู�ในระดับมาก และเปQดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในด�านการบริหาร อยู�ในระดับ
มาก ตามลําดับ ค�าเฉลี่ยน�อยสุด คือ ปLญหาสําคัญของสังคม ชุมชนท�องถ่ิน ได�รับการแก�ไขได�อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู�ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ สงวน  คํารศ 
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(2551) ได�ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลท�าวังผา อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน จากการศึกษาพบว�า ความคิดเป9นของประชาชนท่ี
มีต�อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท�าวังผา โดยภาพรวมท้ัง 6 หลัก อยู�
ในระดับมาก ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารจัดการเทศบาลตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท�าวังผา เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ#ให�ชุมชนรับทราบในเรื่อง
การจัดซ้ือ จัดจ�าง และควรให�ประชาชนสามารถตรวจสอบข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างได� เทศบาลควร
สร�างงานในชุมชน และสนับสนุนงบประมาณในชุมชนประดิษฐ#เศษวัสดุ และควรเพ่ิมเบ้ียยังชีพให�กับ
ผู�สูงอายุ 

4. ด�านหลักความโปร�งใส ภาพรวม อยู�ในระดับมาก คือ มีนโยบายท่ีส�งเสริมให�ประชาชนเข�า
ร�วมการบริหารและดําเนินงานในด�านต�าง ๆ อยู�ในระดับมาก ประชาชนเข�าถึงข�อมูลข�าวสาร ได�
สะดวกและเข�าใจง�าย อยู�ในระดับมาก และประชาชนมีช�วยเหลือกันกับองค#กรโดยไม�มีผลประโยชน#
แอบแฝง อยู�ในระดับมาก ตามลําดับ และค�าเฉลี่ยน�อยสุดคือ มีระบบการบริหารและดําเนินงานท่ี
ปราศจากการทุจริต คอร#รัปชั่น อยู�ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ สงวน  คํารศ 
(2551) ได�ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลท�าวังผา อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน จากการศึกษาพบว�า ความคิดเป9นของประชาชนท่ี
มีต�อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท�าวังผา โดยภาพรวมท้ัง 6 หลัก อยู�
ในระดับมาก ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารจัดการเทศบาลตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท�าวังผา เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ#ให�ชุมชนรับทราบในเรื่อง
การจัดซ้ือ จัดจ�าง และควรให�ประชาชนสามารถตรวจสอบข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างได� เทศบาลควร
สร�างงานในชุมชน และสนับสนุนงบประมาณในชุมชนประดิษฐ#เศษวัสดุ และควรเพ่ิมเบ้ียยังชีพให�กับ
ผู�สูงอายุ 

5. ด�านหลักความรับผิดชอบ ภาพรวม อยู�ในระดับมาก คือ มีแนวทางการบริหารและ
ดําเนินงานท่ียึดม่ันในนโยบายท่ีได�แถลงไว�กับประชาชน อยู�ในระดับมาก ประชาชนใส�ใจปLญหาการ
บริหารจัดการ กระตือรือร�นในการแก�ปLญหาแบบมีส�วนรวม อยู�ในระดับมาก และการบริหารและ
ดําเนินงานของตระหนักในสิทธิหน�าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบต�อสังคม อยู�ในระดับมาก  
ตามลําดับ และค�าเฉลี่ยนน�อยสุดคือเจ�าหน�าท่ีและประชาชนตระหนักในสิทธิและหน�าท่ี ความสํานึก
ในความรับผิดชอบต�อสังคม อยู�ในระดับปานกลาง สอดคล�องกับงานวิจัยของ สงวน  คํารศ (2551) ได�
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท�า
วังผา อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน จากการศึกษาพบว�า ความคิดเป9นของประชาชนท่ีมีต�อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท�าวังผา โดยภาพรวมท้ัง 6 หลัก อยู�ในระดับมาก 
ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล
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ของเทศบาลตําบลท�าวังผา เทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ#ให�ชุมชนรับทราบในเรื่องการจัดซ้ือ     
จัดจ�าง และควรให�ประชาชนสามารถตรวจสอบข�อมูลการจัดซ้ือจัดจ�างได� เทศบาลควรสร�างงานใน
ชุมชน และสนับสนุนงบประมาณในชุมชนประดิษฐ#เศษวัสดุ และควรเพ่ิมเบ้ียยังชีพให�กับผู�สูงอายุ 

6. ด�านหลักความคุ�มค�า ภาพรวม อยู�ในระดับปานกลาง คือ บุคลากรใช�วัสดุอุปกรณ#อย�าง
คุ�มค�า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให�สมบูรณ#ยั่งยืน อยู�ในระดับมาก นําเทคโนโลยีมาใช�และพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรอย�างเป9นระบบ อยู�ในระดับมาก และมีการถ�ายโอนงานท่ีภาคธุรกิจเอกชน
หรือภาคประชาชนทําได�มีประสิทธิภาพ อยู�ในระดับปานกลาง ตามลําดับ และค�าเฉลี่ยน�อยสุดคือ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความพึงพอใจในการดําเนินกิจการสาธารณะขององค#กร อยู�ในระดับปานกลาง  
เจนยุทธ#  อุ�นเจริญทวีสิน (2553) ได�ศึกษาปLญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ# จากการศึกษาพบว�า ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
สมเด็จ โดยรวมและจําแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต�อเดือน เห็นว�า
ปLญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ# 
โดยรวมและรายด�านทุกด�านอยู�ในระดับปานกลาง คือ ด�านหลักคุณธรรม ด�านหลักนิติธรรม ด�าน
หลักการมีส�วนร�วม ด�านหลักความรับผิดชอบ ด�านหลักความโปร�งใส และด�านหลักความคุ�มค�า 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสมเด็จ ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต�อเดือน 
แตกต�างกัน เห็นว�าปLญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ตําบลสมเด็จ อําเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ# โดยรวมและรายด�านทุกด�านไม�แตกต�างกัน (p > .05) โดยสรุป ประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลสมเด็จ ท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�เฉลี่ยต�อเดือน แตกต�างกัน 
เห็นว�ามีปLญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ# โดยรวมและรายด�านทุกด�านอยู�ในระดับปานกลาง ไม�แตกต�างกัน ดังนั้น คณะผู�บริหาร
ท�องถ่ินและบุคลากรท่ีมีส�วนเก่ียวข�องควรนําไปเป9นข�อสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลตําบลสมเด็จตามหลักธรรมาภิบาล ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

    

5.3 ข�อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ข�อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. ควรประชาสัมพันธ#ให�ประชาชนเห็นประโยชน#ท่ีได�รับจากการมีส�วนร�วมในการบริหารงาน เพ่ือ
เป9นแรงจูงใจให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงานขององค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อนมากข้ึน 

2. องค#การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน ควรเปQดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในรูป
คณะกรรมการ เช�น แต�งต้ังเป9นกรรมการในการพิจารณาจัดซ้ือจัดจ�างต�าง ๆ เป9นกรรมการในการ
ตรวจการจ�าง เป9นต�น  
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 ข�อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต�อไป 

ควรศึกษาและเปรียบเทียบการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
องค#การบริหารส�วนตําบล ตามแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ต�อไป 
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แบบสอบถาม 
การมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนที่  
องค%การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
คําช้ีแจง 

 1.  แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุ�งหมายเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการมีส�วนร�วมด$านประชาธิปไตย
ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค0การบริหารส�วนตําบลแจ$ซ$อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยมีวัตถุประสงค0เพ่ือศึกษาการมีส�วนร�วมด$านประชาธิปไตยของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค0การ
บริหารส�วนตําบลแจ$ซ$อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง และเพื่อศึกษาการบริหารจัดการนิยม ขององค0การ
บริหารส�วนตําบลแจ$ซ$อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง จึงขอความอนุเคราะห0ตอบแบบสอบถามตาม
ความเป6นจริงให$ครบทุกข$อ 
 2.  แบบสอบถามมี 3 ตอน ได$แก� 
 ตอนท่ี 1 เป6นแบบสอบถามข$อมูลสถานภาพของผู$ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป6นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการดําเนินการการมีส�วนร�วมด$านประชาธิปไตย
ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค0การบริหารส�วนตําบลแจ$ซ$อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 
 ตอนท่ี 3 เป6นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการดําเนินการการบริหารจัดการนิยม ของ
องค0การบริหารส�วนตําบลแจ$ซ$อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 
 3.  ข$อมูลต�างๆ ท่ีได$จากจะเป6นประโยชน0และมีคุณค�าอย�างต�อการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้น ผู$
ศึกษาใคร�ขอความร�วมมือจาก กรุณาตอบแบบสอบถามให$ครบทุกข$อตามความเป6นจริง 
          ขอขอบพระคุณเป6นอย�างยิ่งท่ีกรุณาให$ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 
 
 
           ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
                             เมืองใจ รัญจวน 
        นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

                            มหาวทิยาลัยเนชั่น 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข�อมูลสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) หรือเติมคําในช�องว�าง ท่ีตรงกับความเป6นจริงของมาก
ท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 
1.  เพศ 
  ( ) 1.  ชาย    
  ( ) 2.  หญิง 
2.  อายุ 
  (  ) 1.  18 -30 ปF   (  ) 2.  ระหว�าง 31 – 40 ปF 
  (  ) 3.  ระหว�าง 41 – 50 ปF  (  ) 4.  51 ข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 

 (  ) 1.  ตํ่ากว�าปริญญาตรี  (  ) 2.  ปริญญาตรี 
   (  )  3.  สูงกว�าปริญญาตรี   
 
4. ตําแหน�ง    

(   )  คณะผู$บริหารองค0การบริหารส�วนตําบลแจ$ซ$อน 
(   )  สมาชิกสภาองค0การบริหารส�วนตําบลแจ$ซ$อน 
(   )  บุคลากรท่ีปฏิบัติหน$าท่ีในองค0การบริหารส�วนตําบลแจ$ซ$อน 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต�อการมีส�วนร�วมด�านประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องค%การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 
 คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในช�องระดับคะแนนในการมีส�วนร�วมของชุมชนในการ
บริหารการศึกษาในแต�ละข$อตามความเป6นจริง 

1 คะแนน  คือ  ระดับความคิดเห็นต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนมากท่ีสุดน$อยท่ีสุด 

2 คะแนน  คือ  ระดับความคิดเห็นต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนมากท่ีสุดน$อย 

3 คะแนน  คือ  ระดับความคิดเห็นต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนมากท่ีสุดปานกลาง 

4 คะแนน  คือ  ระดับความคิดเห็นต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนมากท่ีสุดมาก 

5 คะแนน  คือ  ระดับความคิดเห็นต�อการมีส�วนร�วมของประชาชนมากท่ีสุดมากท่ีสุด 

 
 

การมีส�วนร�วมของประชาชน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด�านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 

1. ได$เข$าร�วมประชุม เพ่ือพิจารณาปMญหาและความต$องการ

ของชุมชน 

     

2. ได$ร�วมคิดและตัดสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน      

3. มีส�วนร�วมในการตัดสินใจแก$ไขปMญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน      

4. ได$มีส�วนร�วมในการตัดสินใจเลือกโครงการต�าง ๆ ท่ีจะนํามา

พัฒนาชุมชน 

     

5. มีส�วนร�วมในการประชาพิจารณ0ร�างแผนพัฒนาท$องถ่ินของ

องค0การบริหารส�วนตําบล 
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การมีส�วนร�วมของประชาชน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด�านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 

1. ได$ เข$าร�วมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบการ

บริหารงานขององค0การบริหารส�วนตําบล 
     

2. ได$เข$าร�วมเป6นกรรมการในการดําเนินงานตามแผนหรือ

โครงการตามแผนพัฒนาขององค0การบริหารส�วนตําบล 

     

3. ได$เข$าร�วมปฏิบั ติตามนโยบายแผนงานโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีองค0การบริหารส�วนตําบลจัดข้ึน 

     

4. ได$ร�วมบริจาคเงิน สิ่งของให$แก�องค0การบริหารส�วนตําบอล 

เพ่ือนําไปพัฒนาชุมชน 

     

5. ได$เข$าร�วมเป6นกรรมการบริหารงานขององค0การบริหารส�วน

ตําบล 

     

ด�านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน% 

1. ได$รับประโยชน0จากระบบประปาขององค0การบริหารส�วน

ตําบลอย�างเพียงพอ 

     

2. ได$รับประโยชน0ในการจัดต้ังศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก      

3. องค0การบริหารส�วนตําบลจัดบริการสาธารณสุขให$แก�คนใน

ชุมชนอย�างท่ัวถึง 

     

4. การสัญจรไปหาในเขตองค0การบริหารส�วนตําบลได$รับความ

สะดวกทุกชุมชน 

     

5. การกําจัดขยะมูลฝอยขององค0การบริหารส�วนตําบลมีการ

คัดแยกขยะและกําจัดขยะอย�างถูกสุขลักษณะ 

     



101 
 

การมีส�วนร�วมของประชาชน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด�านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล 

1. มีส�วนร�วมในการเป6นกรรมการประเมินผลแผนงานหรือ

โครงการตามแผนพัฒนา 

     

2. มีส�วนร�วมในการควบคุมการใช$งบประมาณพัฒนาท$องถ่ิน

ขององค0การบริหารส�วนตําบล 

     

3. มีส�วนร�วมในการตรวจสอบความโปร�งใสของการบริหารงาน

ขององค0การบริหารส�วนตําบล 

     

4. สามารถขอข$อมูลข�าวสาร แผนงานขององค0การบริหารส�วน

ตําบลมาตรวจสอบได$ 

     

5. มีส�วนร�วมในการติดตามการดูแลด$านการให$บริการในเขต

องค0การบริหารส�วนตําบล 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค%การบริหารส�วนตําบลแจ�ซ�อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในช�องระดับคะแนนในการมีส�วนร�วมของชุมชนในการบริหาร
การศึกษาในแต�ละข$อตามความเป6นจริง 

1 คะแนน  คือ  ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล น$อยท่ีสุด 

2 คะแนน  คือ  ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล น$อย 

3 คะแนน  คือ  ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปานกลาง 

4 คะแนน  คือ  ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มาก 

5 คะแนน  คือ  ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มากท่ีสุด 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านหลักนิตธิรรม      

1. มีกฎหมายที�คํานงึถึงประชาชนเป็นสําคญั      

2. มีการปกครองภายใต้กฎหมายมิใชต่ามอําเภอใจ 
หรืออํานาจของตวับคุคล 

     

3. การตรากฎหมายที�ถกูต้องเป็นธรรม การบงัคบัให้
ทนัสมยัและเป็นธรรม 

     

4. การบริหารการปกครองของเป็นที�ยอมรับของ
สงัคม/ชมุชนท้องถิ�น  

     

5. มีการบริหารจดัการร่วมกนัภายในภาครัฐ/องค์กร
ภาคเอกชน 

     

ด้านหลักคุณธรรม      

1. การบริหารงานของการยึดในความถูกต้อง ดีงาม 
การสง่เสริม ให้บคุลากรพฒันาตนเอง  

     

2. บคุลากรของมีความซื�อสตัย์ จริงใจ ขยนั อดทน มี
ระเบียบ วินยั ประกอบอาชีพสจุริต  

     

3. ผู้บริหารรณรงค์ให้เจ้าหน้าที�ของรัฐยึดถือหลกัการ
นี :ในการปฏิบตัหิน้าที� 
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การบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4. ได้ส่งเสริมสนบัสนนุให้ประชาชนพฒันาตนเองไป
พร้อมกนั เพื�อให้คนไทยมีความซื�อสตัย์ 

     

5. บุคลากรของที�มาจากการเมืองและฝ่ายประจํา
ปฏิบตัติามมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม  

     

ด้านหลักการมีส่วนร่วม      

1. เปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้ มี ส่วนเกี�ยวข้องเข้า
มามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ 

     

2. เปิดรับฟังความคดิของประชาชนอยา่งกว้างขวาง      

3. ประชาชนยินดีให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนํา 
ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบตั ิ 

     

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการ
บริหาร 

     

5. ปัญหาสําคญัของสงัคม ชมุชนท้องถิ�น ได้รับการ
แก้ไขได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

ด้านหลักความโปร่งใส      

1. มีระบบการบริหารและดําเนินงานที�ปราศจากการ
ทจุริต คอร์รัปชั�น 

     

2. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและ
เข้าใจง่าย  

     

3. มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถกูต้องอยา่งชดัเจน 

     

4. ประชาชนมีช่วยเหลือกันกับองค์กรโดยไม่มี
ผลประโยชน์แอบแฝง 

     

5. มีนโยบายที�ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมการ
บริหารและดําเนินงานในด้านตา่ง ๆ  
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การบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ด้านหลักความรับผิดชอบ      

1. เจ้าหน้าที�และประชาชนตระหนักในสิทธิและ
หน้าที� ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

     

2 .  ประ ช า ช นใส่ ใจ ปั ญ หาการบ ริ หารจัดกา ร 
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาแบบมีสว่นรวม  

     

3. คณะผู้ บริหารมีความกล้าที�จะยอมรับผลดีและ
ผลเสียจากกระทําของตนเอง  

     

4. การบริหารและดําเนินงานของตระหนักในสิทธิ
หน้าที�ความสํานกึในความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

     

5. มีแนวทางการบริหารและดําเนินงานที�ยึดมั�นใน
นโยบายที�ได้แถลงไว้กบัประชาชน 

     

ด้านหลักความคุ้มค่า      

1. การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที� มีจํากัด
เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม 

     

2. บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้สมบรูณ์ยั�งยืน 

     

3. มีการถ่ายโอนงานที�ภาคธุรกิจเอกชนหรือภาค
ประชาชนทําได้มีประสิทธิภาพ 

     

4. นําเทคโนโลยีมาใช้และพฒันาความสามารถของ
บคุลากรอยา่งเป็นระบบ 

     

5. ประชาชนในพื :นที�มีความพึงพอใจในการดําเนิน
กิจการสาธารณะขององค์กร 

     

 

 
ขอบพระคุณท่ีได$กรุณาให$ความร�วมมืออย�างดียิ่ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข  
การหาความเที่ยงตรง 
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การหาความเที่ยงตรง 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การมีส�วนร�วมด านประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค(การบริหารส�วนตําบลแจ ซ อน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล 

 คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้ เป�นส�วนหนึ่งของการจัดทําการค"นคว"าอิสระ เร่ือง  การมีส�วนร�วมด"าน

ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตพื้นที่องค-การบริหารส�วนตําบลแจ"ซ"อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
ตามหลักธรรมาภิบาล ด"วยกระบวนการการมีส�วนร�วมของประชาชน ที่ผู"วิจัยได"ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี บริบท
ของสนามที่ศึกษา และงานวิจัยที่เก่ียวข"อง มาดําเนินการจัดทําร�างแบบสอบถาม 

2. ผู"วิจัยขอความอนุเคราะห-จากท�านในฐานะผู"เชี่ยวชาญ พจิารณาข"อความการวิจัยแต�ละข"อว�ามี
ความเหมาะสมสอดคล"องกับตัวแปรที่ศึกษาหรือไม� โดยแสดงความเห็น 

     2.1 ถ"าเห็นว�าสอดคล"อง โปรดทําเคร่ืองหมาย √  ลงในช�องว�าง  +1 
     2.2 ถ"าไม�แน�ใจว�าสอดคล"อง โปรดทําเคร่ืองหมาย √  ลงในช�องว�าง  0 

               2.3 ถ"าเห็นว�าไม�สอดคล"อง โปรดทําเคร่ืองหมาย √  ลงในช�องว�าง  -1 
และโปรดให"ข"อเสนอแนะ (ถ"ามี) โดยแบบสอบถามนี้ แบ�งออกเป�น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ข"อมูลสถานภาพของผู"ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ ประกอบด"วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และตําแหน�ง 
 ตอนที่ 2 ข"อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมีส�วนร�วมด"านประชาธิปไตยของ
องค-การบริหารส�วนตําบลแจ"ซ"อน อําเภอเมืองปาน 
 ตอนที่ 3 ข"อมูลถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล ขององค-การบริหารส�วนตําบลแจ"ซ"อน อําเภอเมืองปาน 
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ตอนที่ 1 ข อมูลสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ ประกอบด วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และตําแหน�ง 
  

 
ข อคําถาม 

ความเห็นของผู เชี่ยวชาญ  
ข อเสนอแนะ สอดคล อง 

+1 
ไม�แน�ใจ 

0 
ไม�สอดคล อง 

-1 
1. เพศ 
(     ) 1.ชาย 
(     ) 2. หญิง 

3    

2. อายุ  
(     ) 1. 18 -30 ปF 
(     ) 2. ระหว�าง 31 – 40 ปF 
(     ) 3. ระหว�าง 41 - 50 ปF 
(     ) 4. ตั้งแต� 51 ปF ข้ึนไป 

3    

3. วุฒิการศึกษาสูงสดุ 
(     ) 1. ต่ํากว�าปริญญาตรี 
(     ) 2. ปริญญาตรี 
(     ) 3. สูงกว�าปริญญาตรี 

3    

4. ตําแหน�ง 
(     ) 1. คณะผู"บริหารองค-การ
บริหารส�วนตาํบลแจ"ซ"อน 
(     ) 2. สมาชิกสภาองค-การ
บริหารส�วนตาํบลแจ"ซ"อน 
(     ) 3. บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน"าที่ในองค-การบริหารส�วน
ตําบลแจ"ซ"อน 

3    
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ตอนที่ 2 ข อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชน ต�อการมีส�วนร�วมด านประชาธิปไตยของ
องค(การบริหารส�วนตําบลแจ ซ อน อําเภอเมืองปาน 

 
การมีส�วนร�วมของประชาชน 

ความเห็นของผู เชี่ยวชาญ  
ข อเสนอแนะ สอดคล อง 

+1 
ไม�แน�ใจ 

0 
ไม�สอดคล อง 

-1 
ด านการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
1. ได"เข"าร�วมประชุม เพื่อพิจารณา

ปLญหาและความต"องการของชุมชน 

3    

2. ได"ร�วมคิดและตัดสนิใจกําหนด

แนวทางการพัฒนาชุมชน 

3    

3. มีส�วนร�วมในการตัดสนิใจแก"ไข

ปLญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 

3    

4. ได"มีส�วนร�วมในการตัดสินใจเลือก

โครงการต�าง ๆ ทีจ่ะนาํมาพัฒนา

ชุมชน 

3    

5. มีส�วนร�วมในการประชาพิจารณ-

ร�างแผนพฒันาท"องถ่ินขององค-การ

บริหารส�วนตาํบล 

3    

ด านการมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 
1. ได"เข"าร�วมเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงระบบการบริหารงานของ

องค-การบริหารส�วนตําบล 

3    

2. ได"เข"าร�วมเป�นกรรมการในการ

ดําเนินงานตามแผนหรือโครงการ

ตามแผนพฒันาขององค-การบริหาร

ส�วนตาํบล 

3    

3. ได"เข"าร�วมปฏิบัติตามนโยบาย

แผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่

องค-การบริหารส�วนตําบลจดัข้ึน 

3    
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การมีส�วนร�วมของประชาชน 

ความเห็นของผู เชี่ยวชาญ  
ข อเสนอแนะ สอดคล อง 

+1 
ไม�แน�ใจ 

0 
ไม�สอดคล อง 

-1 
4. ได"ร�วมบริจาคเงิน สิง่ของให"แก�

องค-การบริหารส�วนตําบอล เพือ่

นําไปพฒันาชุมชน 

3    

5. ได"เข"าร�วมเป�นกรรมการ

บริหารงานขององค-การบริหารส�วน

ตําบล 

3    

ด านการมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน( 
1. มีส�วนร�วมในการเป�นกรรมการ

ประเมินผลแผนงานหรือโครงการ

ตามแผนพฒันา 

3    

2. มีส�วนร�วมในการควบคุมการใช"

งบประมาณพฒันาท"องถ่ินของ

องค-การบริหารส�วนตําบล 

3    

3. มีส�วนร�วมในการตรวจสอบความ

โปร�งใสของการบริหารงานของ

องค-การบริหารส�วนตําบล 

3    

4. สามารถขอข"อมูลข�าวสาร 

แผนงานขององค-การบริหารส�วน

ตําบลมาตรวจสอบได" 

3    

5. มีส�วนร�วมในการติดตามการดูแล

ด"านการให"บริการในเขตองค-การ

บริหารส�วนตาํบล 

3    
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การมีส�วนร�วมของประชาชน 

ความเห็นของผู เชี่ยวชาญ  
ข อเสนอแนะ สอดคล อง 

+1 
ไม�แน�ใจ 

0 
ไม�สอดคล อง 

-1 
ด านการมีส�วนร�วมในการประเมินผล 
1. มีส�วนร�วมในการเป�นกรรมการ

ประเมินผลแผนงานหรือโครงการ

ตามแผนพฒันา 

3    

2. มีส�วนร�วมในการควบคุมการใช"

งบประมาณพฒันาท"องถ่ินของ

องค-การบริหารส�วนตําบล 

3    

3. มีส�วนร�วมในการตรวจสอบความ

โปร�งใสของการบริหารงานของ

องค-การบริหารส�วนตําบล 

3    

4. สามารถขอข"อมูลข�าวสาร 

แผนงานขององค-การบริหารส�วน

ตําบลมาตรวจสอบได" 

3    

5. มีส�วนร�วมในการติดตามการดูแล

ด"านการให"บริการในเขตองค-การ

บริหารส�วนตาํบล 

3    
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ตอนที่ 3 ข อมูลถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต�อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค(การบริหารส�วนตําบลแจ ซ อน อําเภอเมืองปาน 

 
การบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

ความเห็นของผู เชี่ยวชาญ  
ข อเสนอแนะ สอดคล อง 

+1 
ไม�แน�ใจ 

0 
ไม�สอดคล อง 

-1 
ด านหลักนิติธรรม 
1. มีกฎหมายที่คํานึงถึงประชาชน
เป�นสําคัญ 

3    

2. มีการปกครองภายใต"กฎหมาย
มิใช�ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของ
ตัวบุคคล 

3    

3. การตรากฎหมายที่ถูกต"องเป�น
ธรรม การบังคับให"ทันสมัยและ
เป�นธรรม 

3    

4. การบริหารการปกครองของ
เป�นที่ยอมรับของสังคม/ชุมชน
ท"องถ่ิน  

3    

5. มีการบริหารจัดการร�วมกัน
ภายในภาครัฐ/องค-กรภาคเอกชน 

3    

ด านหลักคุณธรรม 
1. การบริหารงานของการยึดใน
ความถูกต"อง ดีงาม การส�งเสริม 
ให"บุคลากรพัฒนาตนเอง  

3    

2. บุคลากรของมีความซ่ือสัตย- 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ 
วินัย ประกอบอาชีพสุจริต  

3    

3. ผู"บริหารรณรงค-ให"เจ"าหน"าที่
ของรัฐยึดถือหลักการนี้ในการ
ปฏิบัติหน"าที ่

3    

4. ได"ส�งเสริมสนบัสนุนให"
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร"อม
กัน เพื่อให"คนไทยมีความซ่ือสัตย- 

3    
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การบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

ความเห็นของผู เชี่ยวชาญ  
ข อเสนอแนะ สอดคล อง 

+1 
ไม�แน�ใจ 

0 
ไม�สอดคล อง 

-1 
5. บุคลากรของที่มาจากการเมือง
และฝQายประจาํปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม  

3    

ด านหลักการมีส�วนร�วม 
1. เปRดโอกาสให"บุคลากรหรือผู"มี 
ส�วนเก่ียวข"องเข"ามามีส�วนร�วมใน
การบริหารจัดการ 

3    

2. เปRดรับฟLงความคิดของ
ประชาชนอย�างกว"างขวาง 

3    

3. ประชาชนยนิดีให"ข"อมูล ความ
คิดเห็น แนะนํา ปรึกษา ร�วม
วางแผนและร�วมปฏิบัต ิ 

3    

4. เปRดโอกาสให"ประชาชนมีส�วน
ร�วมในด"านการบริหาร 

3    

5. ปLญหาสําคัญของสังคม ชุมชน
ท"องถ่ิน ได"รับการแก"ไขได"อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

3    

ด านหลักความโปร�งใส 
1. มีระบบการบริหารและ
ดําเนินงานที่ปราศจากการทุจริต 
คอร-รัปชั่น 

3    

2. ประชาชนเข"าถึงข"อมูลข�าวสาร 
ได"สะดวกและเข"าใจง�าย  

3    

3. มีกระบวนการให"ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต"องอย�าง
ชัดเจน 

3    

4. ประชาชนมีช�วยเหลือกันกับ
องค-กรโดยไม�มีผลประโยชน-แอบ
แฝง 

3    
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การบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

ความเห็นของผู เชี่ยวชาญ  
ข อเสนอแนะ สอดคล อง 

+1 
ไม�แน�ใจ 

0 
ไม�สอดคล อง 

-1 
5. มีนโยบายที่ส�งเสริมให"
ประชาชนเข"าร�วมการบริหารและ
ดําเนินงานในด"านต�าง ๆ  

3    

ด านหลักความรับผิดชอบ 
1. เจ"าหน"าที่และประชาชน
ตระหนักในสิทธิและหน"าที่ ความ
สํานึกในความรับผดิชอบต�อสงัคม 

3    

2. ประชาชนใส�ใจปLญหาการ
บริหารจัดการ กระตือรือร"นในการ
แก"ปLญหาแบบมีส�วนรวม  

3    

3. คณะผู"บริหารมีความกล"าที่จะ
ยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทํา
ของตนเอง  

3    

4. การบริหารและดําเนินงานของ
ตระหนักในสิทธิหน"าที่ความสํานึก
ในความรับผิดชอบต�อสังคม  

3    

5. มีแนวทางการบริหารและ
ดําเนินงานที่ยึดม่ันในนโยบายทีไ่ด"
แถลงไว"กับประชาชน 

3    

ด านหลักความคุ มค�า 
1. การบริหารจัดการและใช"
ทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อให"เกิด
ประโยชน-สงูสุดแก�ส�วนรวม 

3    

2. บุคลากรใช"วัสดุอุปกรณ-อย�าง
คุ"มค�า และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให"สมบูรณ-
ยั่งยืน 

3    

3. มีการถ�ายโอนงานที่ภาคธุรกิจ
เอกชนหรือภาคประชาชนทาํได"มี
ประสิทธิภาพ 

3    
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การบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

ความเห็นของผู เชี่ยวชาญ  
ข อเสนอแนะ สอดคล อง 

+1 
ไม�แน�ใจ 

0 
ไม�สอดคล อง 

-1 
4. นําเทคโนโลยีมาใช"และพฒันา
ความสามารถของบุคลากรอย�าง
เป�นระบบ 

3    

5. ประชาชนในพืน้ที่มีความพึง
พอใจในการดําเนินกิจการ
สาธารณะขององค-กร 

3    

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

การหาคาความเช่ือมั่น 
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การหาคาความเช่ือม่ัน 

 

ตารางแสดงความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (แบบสอบถามงานวิจัย) 

เร่ือง การมีสวนรวมด$านประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค-การบริหารสวน

ตําบลแจ$ซ$อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตามหลักธรรมาภิบาล 

R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

                         Scale         Scale      Corrected 

                         Mean      Variance        Item-         Alpha 

                        if Item        if Item        Total         if Item 

                       Deleted     Deleted    Correlation   Deleted 
 

A 1.1              135.0667       205.9264        .6143           .9698 

A 1.2              135.1000       202.5759        .8300           .9688 

A 1.3              135.0000       207.1034        .6139           .9697 

A 1.4              134.9333       207.0299        .6310           .9697 

A 1.5              135.1000       209.4034        .4572           .9703 

A 2.1              135.1333       204.6713        .7035           .9694 

A 2.2              135.1000       202.5759        .8300           .9688 

A 2.3              135.0000       207.1034        .6139           .9697 

A 2.4              135.1000       202.5759        .8300           .9688 

A 2.5              135.0000       207.1034        .6139           .9697 

A 3.1              134.9333       207.0299        .6310           .9697 

A 3.2              135.2333       207.8402        .5316           .9701 

A 3.3              135.0000       203.1034        .7919           .9690 

A 3.4              135.0667       205.9264        .6143           .9698 
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A 3.5               135.1000       202.5759        .8300           .9688 

A 4.1              135.0000       207.1034        .6139           .9697 

A 4.2             135.0000       203.1034        .7919           .9690 

A 4.3              135.0667       205.9264        .6143           .9698 

A 4.4              134.9333       207.0299        .6310           .9697 

A 4.5              135.2333       207.8402        .5316           .9701 

 

Item-total Statistics 

 

                         Scale         Scale      Corrected 

                         Mean      Variance        Item-          Alpha 

                        if Item        if Item        Total          if Item 

                       Deleted     Deleted    Correlation    Deleted 
 

B 1.1              135.1000       202.5759        .8300           .9688 

B 1.2              135.0000       207.1034        .6139           .9697 

B 1.3              134.9333       207.0299        .6310           .9697 

B 1.4             135.1000       209.4034        .4572           .9703 

B 1.5              135.1667       207.7989        .5865           .9698 

B 2.1              134.9667       204.7230        .6936           .9694 

B 2.2              135.1000       209.4034        .4572           .9703 

B 2.3              135.1333       204.6713        .7035           .9694 

B 2.4               134.9333       207.0299        .6310           .9697 

B 2.5               135.1000       202.5759        .8300           .9688 

B 3.1               135.1000       204.0931        .6620           .9696 

B 3.2               134.9333       207.0299        .6310           .9697 

B 3.3               135.1667       207.7989        .5865           .9698 

B 3.4              135.2333       207.8402        .5316           .9701 

B 3.5              135.0000       203.1034        .7919           .9690 

B 4.1               134.9333       207.0299        .6310           .9697 
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B 4.2              135.1000       202.5759        .8300           .9688 

B 4.3              135.0000       207.1034        .6139           .9697 

B 4.4              135.2333       207.8402        .5316           .9701 

B 4.5              135.0000       203.1034        .7919           .9690 

B 5.1              135.3333       204.5057        .6559           .9696 

B 5.2              135.1667       207.7989        .5865           .9698 

B 5.3                  135.2333     207.8402           .5316          .9701 

B 5.4                  135.0000       203.1034         .7919          .9690 

B 5.5              135.0000       207.1034        .6139            .9697 

B 6.1              134.9333       207.0299        .6310            .9697 

B 6.2              135.2333       207.8402        .5316            .9701 

B 6.3              135.2333       207.8402        .5316           .9701 

B 6.4              135.2333       207.8402        .5316           .9701 

B 6.5              135.1000       202.5759        .8300           .9688 

 

 

 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases  =     30.0                    N of Items = 40 

Alpha  =    .9601 
 

หมายเหตุ :  A คือ ข$อคําถามตัวแปรตาม (DV) เก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชน ตอการ

มีสวนรวมด$านประชาธิปไตยขององค-การบริหารสวนตําบลแจ$ซ$อน อําเภอเมืองปาน                

B คือ ข$อคําถามตัวแปรต$น (IV) เก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ขององค-การบริหารสวนตําบลแจ$ซ$อน อําเภอเมืองปาน 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครือ่งมือ 
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ภาคผนวก  จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห�ทดลองใช�เคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ฉ  

หนังสือขออนุญาตเก็บข�อมูลการศึกษา 
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ประวัติผู
ศึกษา 
 

 
ช่ือ-สกุล    นายเมืองใจ  รัญจวน 
วัน เดือน ป� เกิด       11 มีนาคม 2514 
ท่ีอยู ป!จจุบัน       190 หมู� 6 ตําบลแจ!ซ!อน อําเภอเมืองปานจังหวัดลําปาง52240 
   
ประวัติการศึกษา 
 ป& 2528   สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    จากโรงเรียนแจ!ห�มวิทยา อําเภอแจ!ห�ม จังหวัดลําปาง ( 52120 ) 
 ป& 2553             สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 
    จากโรงเรียนชัยพันธ9พงษ9เทคโนโลยี  จังหัดพะเยา  

ป& 2556   สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร9 
    จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ป& 2558             สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
                                 มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเนชั่น 

ประวัติการทํางาน  
 ป& 2539-2544  บริษัทแซนแทป-อินเตอร9เนชั่นแนล จํากัด กรุงเทพฯ 
 ป& 2545 - 2550  เจ!าหน!าท่ีจัดเก็บรายได! องค9การบริหารส�วนตําบลแจ!ซ!อน 
 ป& 2551 – ปEจจุบัน .เจ!าพนักงานปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                                          องค9การบริหารส�วนตําบลแจ!ซ!อน 
 
     ตําแหน�งงานปEจจุบัน             เจ!าพนักงานปGองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                                          องค9การบริหารส�วนตําบลแจ!ซ!อน 
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