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สารบัญตาราง   ตารางท่ี  หน
า 1 2 แสดงผลการสุ5มตัวอย5างจํานวนประชากรท้ังหมดจาก 5 หมู5บ7าน แสดงจํานวน (ความถ่ี) และค5าร7อยละของผู7ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได7ต5อเดือน 33 38 3 แสดงจํานวนค5าเฉลี่ย ( X ) ค5าส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ท้ัง 6 ด7าน 40 4 แสดงจํานวนค5าเฉลี่ย ( X )  ค5าส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด7านหลักนิติธรรม 41 5 แสดงจํานวนค5าเฉลี่ย ( X ) ค5าส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด7านหลักคุณธรรม 42 6 แสดงจํานวนค5าเฉลี่ย ( X ) ค5าส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับระดับความคิดเห็นต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด7านหลักความโปร5งใส 437 แสดงจํานวนค5าเฉลี่ย ( X ) ค5าส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับระดับความคิดเห็นต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด7านหลักการมีส5วนร5วม 448 แสดงจํานวนค5าเฉลี่ย ( X ) ค5าส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด7านหลักความรับผิดชอบ 45 9 แสดงจํานวนค5าเฉลี่ย ( X ) ค5าส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในด7านหลักความคุ7มค5า 4610 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู7ตอบแบบสอบถามต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจําแนกตามเพศ 47 11 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู7ตอบแบบสอบถามต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามอายุ 48จ 



สารบัญตาราง (ต�อ)                    ตารางท่ี  หน
า  12  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู7ตอบแบบสอบถามต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามระดับการศึกษา  49 13 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู7ตอบแบบสอบถามต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามอาชีพ 50 14 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู7ตอบแบบสอบถามต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามอาชีพ ด7านหลักความคุ7มค5า 51 15 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู7ตอบแบบสอบถามต5อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามรายได7ต5อเดือน 52 16 ผลการวิเคราะห"ความคิดเห็นต5อป�ญหา อุปสรรคและข7อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 53 



 สารบัญภาพ                ฉ 
ภาพที่          หน้า
   1            กรอบแนวคิดในการวิจัย 4



1  บทที่ 1 บทนํา  1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา   ประเทศไทยมีความต่ืนตัว และสนใจเรื่องธรรมาภิบาลเป นอย!างมาก โดยเฉพาะภายหลังจากการบังคับใช)รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยเป นท่ีเชื่อกันว!าหากประเทศไทยมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช)ในการปฏิบัติงาน จะสามารถทําให)ประเทศได)รับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีและเกิดความเป นธรรมท้ังในด)านสังคม ด)านเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองด)วยหลักธรรมาภิบาลเป นเรื่องของการพัฒนาและการอยู!ร!วมกันอย!างสงบสันติ ส!งเสริมให)เกิดการรวมตัวของประชาชนในการเข)าถึงข)อมูลตัดสินใจตรวจสอบ ลดการทุจริตคอร<รัปชั่นให)น)อยลงเพ่ือให)เกิดความโปร!งใส โดยเป นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารประเทศท่ีรัฐบาลหลายประเทศ ได)นํามาใช)เพ่ือแก)ไขป=ญหาทางการบริหารประเทศรวมถึงประเทศไทยท่ีได)มีพระราชกฤษฎีกาว!าด)วยการบริหารกิจการบ)านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546ซ่ึงรวมสาระสําคัญของรูปแบบการบริหารท่ีมุ!งการมีส!วนร!วมของทุกภาคส!วน  ของสังคมความโปร!งใส ตรวจสอบได)บนพ้ืนฐานความยุติธรรมคุณธรรม ความรับผิดชอบต!อผลการปฏิบัติงาน  โดยเกิดจากแนวคิดการบริหารราชการแนวใหม! ภายใต)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ!นดิน พ.ศ.2545 ท่ีเน)นถึงการให)บริหารของรัฐท่ีมุ!งประโยชน<สุขของประชาชน     ในป=จจุบันแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล ได)มีบทบาทอย!างมากต!อหน!วยงานภายในประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในส!วนของภาครฐั  จะเห็นได)ว!าในระยะเวลาหลายปDท่ีผ!านมารัฐบาลได)มีความพยายามปรับตัวเข)าสู!ระบบธรรมาภิบาลอย!างเห็นได)ชัด เช!น การปรับลดขนาดหน!วยงานราชการ การปรับปรุงการบริหารให)มีคุณภาพไม!แพ)องค<กรเอกชน  การรวมหน!วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน รวมถึงการจัดต้ังองค<กรปกครองส!วนท)องถ่ิน เพ่ือกระจายอํานาจสู!ท)องถ่ินอย!างเป นรูปธรรม หลักการเรื่องธรรมาภิบาลได)มีการกําหนดไว)ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว!าด)วยการบริหารกิจการบ)านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 โดยต้ังบนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอย!างน)อย 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร!งใส หลักการมีส!วนร!วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ)มค!าโดยกําหนดให)หน!วยงานของรัฐทุกแห!งกําหนดแผนโครงการเพ่ือปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให)สอดคล)องกับหลักธรรมาภิบาล   รัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได)บัญญัติถึงความสําคัญของหลักการกระจายอํานาจการปกครองให)แก!องค<กรปกครองส!วนท)องถ่ินไว)ในมาตรา 78 และมาตรา 282 ถึงมาตรา 290 เป นท่ีมาของการตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให)แก!องค<กรปกครองส!วนท)องถ่ิน พ.ศ.2542 โดยสรุปกฎหมายท้ัง 2 ฉบับ มีเจตนารมณ<ท่ีจะส!งเสริมความเป นอิสระขององค<กรปกครองส!วนท)องถ่ิน ในการกําหนดนโยบายการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน



2  จากความสําคัญของป=ญหาดังกล!าว ผู)วิจัยในฐานะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห!งแปซิฟNค จึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยในเรื่อง         บุคคลท)องถ่ิน และการบริหารงานการเงินการคลังตามหลักการปกครองตนเอง  และหลักความต)องการของประชาชน  ภายใต)กรอบของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล!าว ได)มีการออกกฎหมายรองรับหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ!นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว!าด)วยการบริหารจัดการบ)านเมืองท่ีดี พ.ศ.2542 เป นต)น ต!อมารัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได)บัญญัติถึงความสําคัญของหลักการกระจายอํานาจการปกครองให)แก!องค<กรปกครองส!วนท)องถ่ินไว)ในมาตรา 281–290 และรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ฉบับล!าสุดก็ได)บัญญัติถึงความสําคัญของหลักการกระจายอํานาจการปกครองให)แก!องค<กรปกครองส!วนท)องถ่ินไว)ในมาตรา 249 – 254 ไว)เช!นกัน   องค<การบริหารส!วนตําบล เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค<การบริหารส!วนตําบล พ.ศ.2537 มีฐานะเป นนิติบุคคลท่ีมีความสําคัญทางการเมือง เพราะเป นพ้ืนฐานท่ีสําคัญต!อการพัฒนาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม แต!ด)วยเหตุท่ีองค<การบริหารส!วนตําบลเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมายพร)อมๆ กันจํานวนมากโดยมิได)คํานึงถึงความพร)อมในด)านต!าง ๆทําให)องค<การบริหารส!วนตําบลหลาย ๆ แห!ง มีการบริหารงานท่ีอ!อนแอไร)ประสิทธิภาพไม!สามารถบริหารกิจการให)เป นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค < และเปMาหมายของตนเองได)ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลากหลายประการ เช!น คณะผู)บริหารและสมาชิกสภาองค<การบริหารส!วนตําบล อาจจะขาดความรู) ความเข)าใจ ในบทบาทอํานาจหน)าท่ีของตนในฐานะผู)บริหาร และผู)แทนของประชาชนรวมถึงไม!เข)าใจในหลักการการปกครองท)องถ่ินระเบียบ ข)อกฎหมายต!าง ๆ  ประชาชนขาดความมีส!วนร!วมในการบริหารจัดการ หรือการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ และท่ีแย!กว!านั้นคณะผู)บริหาร และสมาชิกสภาองค<การบริหารส!วนตําบลใช)อํานาจในการมุ!งแสวงหาผลประโยชน<ส!วนตนใช)อิทธิพลปNดหูปNดตาประชาชนไม!ให)รับรู)การจัดบริการสาธารณะ เป นต)น  ซ่ึงในการแถลงผลงาน ๘ ปDของคณะกรรมการปMองกันและปราบปรามการทุจริตแห!งชาติ (ป.ป.ช.) โดยนายปานเทพ  กล)าณรงค<ราญ ประธานคณะกรรมการปMองกันและปราบปรามการทุจริตแห!งชาติ กล!าวว!า ตลอด 8 ปDท่ีผ!านมา มีคดีท่ีเก่ียวกับองค<กรปกครองส!วนท)องถ่ินสูงหรือคิดเป นร)อยละ 50 ของเรื่องทุจริต อันดับ 2. กระทรวงมหาดไทย ส!วนใหญ!เป นกรมท่ีดิน และอันดับ 3. เป นส!วนราชการท่ีเป นกรมไม!สังกัด เช!น สํานักงานตํารวจแห!งชาติ (โพสต<ทูเดย< : 2557)  องค<การบริหารส!วนตําบลขุนแม!ลาน)อย เป นองค<การบริหารส!วนตําบลขนาดเล็ก ท่ีขาดความพร)อมท้ังทรัพยากรบุคคล เครื่องไม)เครื่องมือ อุปกรณ<เครื่องจักรกลต!าง ๆ และมีงบประมาณในการบริหารจัดการประมาณ 23 – 24 ล)านบาทต!อปD แต!ด)วยพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีมากถึง 74,778  ไร! (หรือประมาณ119.65 ตารางกิโลเมตร) จึงทําให)การจัดบริการสาธารณะต!าง ๆ อาจไม!ท่ัวถึง และมักมีข)อร)องเรียนจากประชาชน 



3  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค<การบริหารส!วนตําบลขุนแม!ลาน)อย อําเภอแม!ลาน)อยจังหวัดแม!ฮ!องสอน  1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค<การบริหารส!วนตําบลขุนแม!ลาน)อย อําเภอแม!ลาน)อย จังหวัดแม!ฮ!องสอน มีวัตถุประสงค<ของการวิจัยดังนี้  1.3 สมมติฐานการวิจัย  เพ่ือเป นแนวทางในการวิจัยผู)วิจัยได)ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 1. ผู)ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต!างกัน มีระดับความคิดเห็นต!อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต!างกัน 2. ผู)ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต!างกัน มีระดับความคิดเห็นต!อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต!างกัน 3. ผู)ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต!างกัน มีระดับความคิดเห็นต!อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต!างกัน 4. ผู)ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต!างกัน มีระดับความคิดเห็นต!อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต!างกัน 5.  ผู)ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได)ต!อเดือนต!างกัน มีระดับความคิดเห็นต!อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต!างกัน  1.4 ขอบเขตของการวิจัย 1. ขอบเขตด)านเนื้อหา เนื้อหาท่ีใช)ในการวิจัย คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด)านคือ ด)านหลักนิติธรรม ด)านหลักคุณธรรม ด)านหลักความโปร!งใส ด)านหลักการมีส!วนร!วม ด)านหลักความรับผิดชอบและด)านหลักการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค<การบริหารส!วนตําบลขุนแม!ลาน)อย อําเภอแม!ลาน)อย จังหวัดแม!ฮ!องสอนผู)วิจัยได)กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว)ดังนี้ 1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต!อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค<การบริหารส!วนตําบลขุนแม!ลาน)อย  อําเภอแม!ลาน)อย จังหวัดแม!ฮ!องสอน 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชน  โดยจําแนกตามป=จจัยส!วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได)ต!อเดือน   



4  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 1) หลักนิติธรรม  2) หลักคุณธรรม  3) หลักความโปร!งใส  4) หลักการมีส!วนร!วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ)มค!า   ความคุ)มค!า(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว!าด)วยการบริหารกิจการบ)านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542ออนไลน<, 2542) 2. ขอบเขตด)านพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีท่ีใช)ในการวิจัย คือ พ้ืนท่ีในเขตตําบลขุนแม!ลาน)อย จํานวน5 หมู!บ)าน ประกอบด)วยบ)านขุนแม!ลาบ)านส)มปUอยบ)านปUาแก!บ)านฟ=กทองและบ)านผาไหว 3. ขอบเขตด)านเวลา ระยะเวลาในการวิจัย คือ ต้ังแต!เดือนมกราคม ถึง กันยายน2562  ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย ป=จจัยส!วนบุคคล 1)  เพศ 2)  อายุ 3)  ระดับการศึกษา 4)  อาชีพ 5)  รายได)ต!อเดือน   (ข)อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 สํานักงานทะเบียนราษฎรท่ีว!าการอําเภอแม!ลาน)อย จังหวัดแม!ฮ!องสอน)          2) กําหนดขนาดกลุ!มตัวอย!าง (Sample Size) โดยใช)สูตรของทาโร! ยามาเน!(Taro Yamane) กําหนดระดับความเชื่อม่ันร)อยละ 95% และมีระดับความคลาดเคลื่อนร)อยละ 5% (e=0.05)  ได)กลุ!มตัวอย!างจํานวน353 คน           3)  ใช)วิธีการสุ!มตัวอย!างแบบความไม!น!าจะเป น (Non Probability Sampling)ประเภทการสุ!มตัวอย!างแบบโควต)า (Quota Sampling)   1.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย   การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค<การบริหารส!วนตําบลขุนแม!ลาน)อย อําเภอแม!ลาน)อย จังหวัดแม!ฮ!องสอนผู)วิจัยได)กําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังนี้          ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 4.  ขอบเขตด)านประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 1) ประชากรท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีตําบลขุนแม!ลาน)อย จํานวน 2,977 คน           



5  1.6 นิยามศัพท!เฉพาะ   การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค<การบริหารส!วนตําบลขุนแม!ลาน)อย อําเภอแม!ลาน)อย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ผู)วิจัยได)ให)คํานิยามศัพท<ท่ีใช)เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้   1. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ หลักการบริหารจัดการท่ีดีอันเก่ียวข)องกับนโยบาย และพฤติกรรมของบุคลากรโดยหลักการเรื่องธรรมาภิบาลได)มีการกําหนดไว)ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว!าด)วยการบริหารกิจการบ)านเมือง และสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ซ่ึงต้ังบนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอย!างน)อย 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร!งใส หลักการมีส!วนร!วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ)มค!า  2. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎข)อบังคับต!างๆ ให)ทันสมัยและเป นธรรม    เป นท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร)อมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎข)อบังคับเหล!านั้น โดยถือว!าเป นการปกครองภายใต)กฎหมายมิใช!ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของบุคคล   3.  หลักคุณธรรม คือ การยึดม่ันในความถูกต)องดีงาม โดยรณรงค<ให)เจ)าหน)าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน)าท่ีให)เป นตัวอย!างแก!สังคม มีความซ่ือสัตย< จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยกล)ายืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกต)อง    4.  หลักความโปร!งใส คือ การสร)างความไว)วางใจซ่ึงกันและกัน โดยปรับปรุงกลไกการทํางานให)มีความโปร!งใส มีการเปNดเผยข)อมูลข!าวสารท่ีเป นประโยชน<อย!างตรงไปตรงมาด)วยภาษาท่ีเข)าใจง!ายและสามารถตรวจสอบความถูกต)องชัดเจนได)   5.  หลักความมีส!วนร!วม คือ การเปNดโอกาสให)บุคลากรหรือประชาชนมีส!วนร!วม รับรู) และเสนอความเห็นในการตัดสินใจป=ญหาต!าง ๆ ร!วมกัน 6.  หลักความรับผิดชอบ คือ การตระหนักในสิทธิ หน)าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต!อสังคมการใส!ใจป=ญหา และกระตือรือร)นในการแก)ป=ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต!างและความกล)าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน    7. หลักความคุ)มค!า คือ การบริหารจัดการและใช)ทรัพยากรต!าง ๆ ในการดําเนินงาน อย!างเหมาะสม เพ่ือให)เกิดประโยชน<สูงสุดแก!ส!วนรวม  8.  ประชากร คือ ผู)ท่ีมีอายุตั้งแต! 15 ปDข้ึนไป       



6  1.7 ประโยชน!ท่ีคาดว4าจะได6รับ   การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค<การบริหารส!วนตําบลขุนแม!ลาน)อย อําเภอแม!ลาน)อย จังหวัดแม!ฮ!องสอน ในครั้งนี้เพ่ือ 1 เพ่ือทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนต!อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค<การบริหารส!วนตําบลขุนแม!ลาน)อย อําเภอแม!ลาน)อย จังหวัดแม!ฮ!องสอน   2. เพ่ือทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนต!อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค<การบริหารส!วนตําบลขุนแม!ลาน)อย อําเภอแม!ลาน)อย จังหวัดแม!ฮ!องสอน  เปรียบเทียบโดยจําแนกตามป=จจัยส!วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได)ต!อเดือน                 



บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง    การวิจัยเรื่องป�จจัยท่ีส�งผลกระทบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค!การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน%อย อําเภอแม�ลาน%อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ผู%วิจัยได%นําเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข%องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 1.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 2.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชน 3.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองท%องถ่ิน 4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง  2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง  2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล  1) ความหมายและลักษณะของธรรมาภิบาล คําว�าการบริหารจัดการท่ีดี หรือธรรมาภิบาลหรือท่ีบางท�านเรียกว�าธรรมรัฐนั้นตรงกับคําภาษาอังกฤษว�า Good Governance ซ่ึงได%มีการพูดถึงแนวคิดนี้เปEนครั้งแรกในแวดวงของหน�วยงานระหว�างประเทศ ท่ีมีหน%าท่ีให%ความช�วยเหลือในด%านการพัฒนาประเทศนับแต�ปลายคริสต!ศักราชท่ี 1980 เปEนต%นมา ภายหลังจากท่ีได%มีการอภิปรายเก่ียวกับผลของนโยบายการปรับโครงสร%างของธนาคารโลก ในช�วงนั้นได%มีการใช%คําว�า Good Governance อย�างกว%างๆ ในการกล�าวถึงธรรมชาติและรูปแบบของระบบการเมืองท่ีครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติ (Accountability) และความโปร�งใส (Transparency) ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมักถูกนําไปเชื่อมโยงกับเง่ือนไขทางการเมือง เช�น ความเปEนประชาธิปไตย การส�งเสริมระบบท่ีมีพรรคการเมืองหลายพรรคและการเลือกต้ังเสรี เปEนต%น  จากนั้นได%มีการนําแนวคิดนี้ไปใช%อย�างกว%างขวางในหมู�ผู%ท่ีมีหน%าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอย�างยิ่งผู%ท่ีปฏิบัติหน%าท่ีในองค!การระหว�างประเทศท่ีมีส�วนร�วมในโครงการให%ความช�วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาต�างๆ             มูลเหตุจูงใจให%บุคคลเหล�านี้หันมามองการบริหารจัดการท่ีดี คือความล%มเหลวของประเทศท่ีได%รับความช�วยเหลือในการพัฒนาประเทศ  ตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตก โดยเฉพาะกลุ�มประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแอฟริกา ผู%รับผิดชอบมองว�าสาเหตุของความล%มเหลวมาจากการท่ีรัฐไร%ความสามารถ ท่ีจะดําเนินการตามท่ีได%รับการแนะนํา ท้ังนี้มุมมองดังกล�าวถือว�ารัฐบาลเปEนศูนย!กลางของการตัดสินใจท่ีสําคัญในสังคมทุกระดับ จึงมีการเรียกร%องให%มีการปรับปรุงการบริหารซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงโครงสร%าง และระเบียบกฎเกณฑ!ท่ีค�อนข%างซับซ%อนของรัฐ เพ่ือเอ้ืออํานวยต�อการนํานโยบาย



8  ในการพัฒนาประเทศไปปฏิบัติในป�จจุบันนั้น มีนักวิชาการจํานวนมากได%เอ�ยถึง Good Governance ท้ังในแง�ความหมายและความจําเปEนสําหรับสังคมไทย รวมท้ังได%มีการวิพากษ!แนวคิดนี้อย�างหลากหลาย นักวิชาการเหล�านี้ใช%คําภาษาไทยแทนคําว�า “Good Governance” ไว%ต�างๆ กัน เช�น ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ สุประศาสนการ ประชารัฐ การปกครองท่ีดี การบริหารจัดการบ%านเมืองท่ีดี เปEนต%น  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2557, หน%า 46) ได%ให%คําจํากัดความว�า หมายถึง การปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการต�างๆ ให%เปEนไปในครรลองธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึง การบริหารจัดการท่ีดี  ซ่ึงสามารถนําไปใช%ได%ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ธรรมท่ีใช%ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย�างกว%างกล�าวคือหาได%มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท�านั้นแต�รวมถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต%องชอบธรรมท้ังปวงซ่ึงวิญcูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติอาทิ ความโปร�งใสตรวจสอบได%การปราศจากการแทรกแซงจากองค!กรภายนอกเปEนต%น นรภัทร เขตต!วัฒน! (2556, หน%า 37) กล�าวว�าธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ%านเมืองและสังคมท่ีดี หมายถึง ระบบการบริหารจัดการท่ีดีหรือวิธีการปกครองท่ีดี โดยใช%กระบวนการมีส�วนร�วม มีกติกาหรือกฎเกณฑ!ท่ี ดี เหมาะสมอย�างจริงจังและต�อเนื่อง เ พ่ือให%ประเทศมีพ้ืนฐานประชาธิปไตยท่ีเข%มแข็ง มีความชอบธรรมด%านกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร%างการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมีความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได% เพ่ือประโยชน!ของส�วนรวมบนรากฐานของความเปEนธรรมแก�ทุกฝfาย ธรรมาภิบาลสามารถใช%ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด%านและทุก ๆ ระดับ ท้ังภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือให%เกิดประโยชน!สูงสุดต�อองค!กรและสังคม   นพดล นาคแสง (2555, หน%า 25) กล�าวว�า ธรรมาภิบาล คือ การบริหารงานของภาครัฐในทุก ๆ ด%านโดยชอบธรรมและมีคุณภาพ  โดยเน%นการใช%กระบวนการการมีส�วนร�วมจากทุกส�วนของสังคม ไม�ว�าจะเปEนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย�างจริงจังและต�อเนื่อง  เพ่ือให%ประเทศมีพ้ืนฐานประชาธิปไตยท่ีเข%มแข็ง มีความชอบธรรมด%านกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร%างการบริหารท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได%    สํานักงานคณะกรรมการข%าราชการพลเรือน (กพร.) (ออนไลน!, 2555) ได%ให%ความหมายของคําว�าธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การปกครองการบริหารการจัดการการควบคุมดูแลกิจการต�างๆ ให%เปEนไปในครรลองคลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงสามารถนําไปใช%ได%ท้ังภาครัฐ และเอกชน ธรรมท่ีใช%ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย�างกว%าง  กล�าวคือหาได%มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท�านั้น  แต�รวมถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม และความถูกต%องชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญcูชนพึงมี  และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร�งใสตรวจสอบได%การปราศจากการแทรกแซงจากองค!กรภายนอกเปEนต%น  ธรรมาภิบาลเปEนหลักการท่ีนํามาใช%บริหารงานใน



9  ป�จจุบันอย�างแพร�หลาย  ด%วยเหตุเพราะช�วยสร%างสรรค!และส�งเสริมองค!กรให%มีศักยภาพ  และประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต�างทํางานอย�างซ่ือสัตย!สุจริต  และขยันหม่ันเพียรทําให%ผลประกอบการขององค!กรธุรกิจนั้นขยายตัว  นอกจากนี้แล%วยังทําให%บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข%องศรัทธา  และเชื่อม่ันในองค!กรนั้นๆ อันจะทําให%เกิดการพัฒนาอย�างต�อเนื่องเช�น องค!กรท่ีโปร�งใสย�อมได%รับความไว%วางใจในการร�วมทําธุรกิจ รัฐบาลท่ีโปร�งใสตรวจสอบได%ย�อมสร%างความเชื่อม่ันให%แก�นักลงทุน และประชาชนตลอดจนส�งผลดีต�อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก%าวหน%าของประเทศเปEนต%น ธีรพงษ! กันทรสมบูรณ! (2554,หน%า 15) กล�าวว�า ธรรมาภิบาลเปEนหลักการบริหารงานโดยยึดหลักความถูกต%องและเปEนธรรม  ซ่ึงสามารถนําไปใช%กับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือทําให%เกิดผลลัพท!ของการบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สุธรรม  ส�งศิริ (ออนไลน!, 2553) ได%ให%ความหมายของธรรมาภิบาลไว%ดังนี้ 1. ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือการปกครองการบริหารการจัดการควบคุมดูแลกิจการต�างๆให%เปEนไปในครรลองธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารการจัดการท่ีดีซ่ึงสามารถนําไปใช%ได%ในท้ังภาครัฐและเอกชนธรรมท่ีใช%ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย�างกว%างกล�าวคือหาได%มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท�านั้นแต�รวมถึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต%องชอบธรรมท้ังปวงซ่ึงวิญcูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติอาทิความโปร�งใสตรวจสอบได%การปราศจากการแทรกแซงจากองค!กรภายนอกเปEนต%น 2. ธรรมาภิบาลคือการยึดม่ันในวัตถุประสงค!ขององค!กร และผลผลิตท่ีจะส�งมอบให%แก�ประชาชน และผู%มารับบริการต%องมีความเข%าใจอย�างแจ�มแจ%งในวัตถุประสงค! และผลผลิตท่ีต้ังใจจะทําให%ผู%รับได%ผลผลิตท่ีมีคุณภาพเปEนเลิศคุ%มค�ากับภาษีท่ีเสียให%แก�รัฐบาล องค!กรจะต%องมีการประกาศ (Statement) พันธกิจและวัตถุประสงค!ขององค!กรท่ีชัดเจน และใช%เปEนแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานขององค!กรนั้นๆ 3. ธรรมาภิบาล คือการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพในหน%าท่ี และบทบาทของตนบุคลากรต%องเข%าใจในหน%าท่ีของผู%บริหารเข%าใจอย�างแจ�มชัด ในความรับผิดชอบของผู%ใต%บังคับบัญชาและผู%บริหารรวมท้ังต%องม่ันใจว�าทุกคนปฏิบัติหน%าท่ีตามความรับผิดชอบของตน  มีความเข%าใจอย�างชัดเจนในความสัมพันธ!ระหว�างผู%บริหารกับประชาชน ผู%รับบริการ ผู%บริหารควรแจ%งให%ประชาชนได%ทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหน%าท่ี และความรับผิดชอบของตนโดยระบุให%ทราบถึงการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะกับขนาด และความซับซ%อน (Complexity) ขององค!กร 4. ธรรมาภิบาล คือ การส�งเสริมค�านิยม (Values) ขององค!กรและแสดงให%เห็นถึงคุณค�าของธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรมนําค�านิยมขององค!กรมาใช%ปฏิบัติผู%บริหารองค!กร



10  ประพฤติตนเปEนตัวอย�างท่ีดี ผู%บริหารตัดสิน และวินิจฉัยอย�างโปร�งใส และเปmดเผยบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพ ผู%บริหารทําตัวเปEนตัวอย�างในการให%บริการแก�ประชาชนทุกชนชั้นอย�างเสมอภาค และเท�าเทียมกัน ในป�จจุบัน คําท่ีดูเหมือนจะใช%กันอย�างแพร�หลายท่ีสุดในเวลานี้และมีความหมายตรงกับคําว�า Good Governance คือ ธรรมาภิบาล  และจากความหมายและคํานิยามของคําว�า ธรรมาภิบาลท่ีกล�าวมาท้ังหมดข%างต%น  ซ่ึงมีความหลากหลาย ข้ึนอยู�กับลักษณะการปกครอง วัฒนธรรมและวัตถุประสงค!ของประเทศหรือองค!กรต�างๆ แต�อย�างไรก็ตาม คํานิยามต�างเหล�านี้มักจะมีหลักการสําคัญท่ีตรงกัน จะแตกต�างกันบ%างก็เปEนเรื่องของรายละเอียด หรือเปEนเรื่องของถ%อยคําสํานวนจึงอาจสรุปได%ว�าธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองด%วยหลักการบริหารจัดการท่ีดีงามโดยเปEนเรื่องของการพัฒนาและการอยู�รวมกันอย�างสงบสันติ โดยส�งเสริมให%เกิดการรวมตัวของประชาชนในการเข%าถึงข%อมูล ตัดสินใจการตรวจสอบลดการทุจริตคอร!รัปชั่นลง เพ่ือให%เกิดความโปร�งใส โดยจะต%องอาศัยความร�วมมือของทุกภาคส�วนในสังคมคือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  2) ความสําคัญของธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลนับว�ามีความสําคัญต�อสังคมไทย และสังคมของทุกประเทศท่ัวโลกในช�วงเวลาท่ีผ�านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย�างมากบางเรื่องมีผลในทางขยายตัวและทางสร%างสรรค! แต�บางเรื่องมีผลในทางชะลอตัวหรือก�อให%เกิดผลกระทบในทางท่ีไม�พึงประสงค! จนบางครั้งกลายเปEนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย�างรุนแรง ซ่ึงภาควิชาการและผู%ได%รับผลกระทบเห็นว�าสาเหตุส�วนหนึ่งเกิดจากความหย�อนประสิทธิภาพของกลไกการบริการกิจการบ%านเมืองการบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริตชอบในวงราชการอันเปEนความรับผิดชอบของภาคราชการ ท้ังฝfายการเมืองและฝfายประจํา ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเปEนพลังสําคัญก็มีความจําเปEนท่ีจะต%องสร%างความต่ืนตัว และความรับผิดชอบต�อสังคม ตลอดความตระหนักในสิทธิ และหน%าท่ีของแต�ละฝfายเพ่ิมข้ึนหากความอ�อนแอ และหย�อนประสิทธิภาพดังกล�าวไม�ได%รับการจัดการแก%ไขอย�างแท%จริง และเร�งด�วน โอกาสท่ีจะนําพาประเทศฟnoนตัวจากวิกฤตต�าง ๆ ย�อมเปEนไปได%ยาก ท้ังอาจก�อให%เกิดความเสียหายร%ายแรงต�อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศยิ่งข้ึนอีกด%วย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2557) กล�าวว�าแนวคิดธรรมาภิบาลได%รับความสนใจ และนํามาใช%ในการบริหารภาครัฐอย�างกว%างขวาง  ในหลายประเทศสามารถกล�าวได%ว�าธรรมาภิบาล มีความสําคัญต�อการบริหารภาครัฐในหลายมิติดังนี้ 1.มิติของภาครัฐ 



11  ประการแรก ช�วยส�งเสริมให%บุคลากรในภาครัฐมีเปpาหมายอยู�ท่ีการยึดประโยชน!สุขของประชาชน และประเทศชาติให%ความสําคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอย�างจริงจังมากข้ึนโดยมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานให%มีความรวดเร็ว และประหยัดท้ังเวลา และงบประมาณมีความคุ%มค�ามากข้ึนซ่ึงวัดได%จากความพึงพอใจของประชาชนผู%รับบริการ ประการท่ีสอง ช�วยส�งเสริมให%บุคลากรภาครัฐให%ความสําคัญกับผลสําเร็จหรือผลงานมากกว�าการทําเสร็จเหมือนเช�นท่ีผ�านมาในอดีต  การให%ความสําคัญกับผลสําเร็จหรือผลงานทําให%มีความคุ%มค�ามากข้ึนโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติท่ีเปEนรูปธรรมมากข้ึนมีตัวชี้วัด (Key Performance Indicator, KPI) ท่ีถูกกําหนดไว%ก�อนการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคล%องกับวิสัยทัศน! และพันธกิจ โดยเฉพาะอย�างยิ่งความพึงพอใจของประชาชนนับเปEนตัวประเมินผลท่ีสําคัญ ประการท่ีสาม ช�วยให%ระบบการบริหารภาครัฐมีความโปร�งใสตรวจสอบได%มากข้ึนโดยมีการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบของภาครัฐให%รัดกุม และเปmดเผยต�อสาธารณะให%รับรู%กันท่ัวไปเช�นการมีกฎหมายเก่ียวกับข%อมูลข�าวสารของภาครัฐการมีกฎหมายเก่ียวกับการห%ามฮ้ัวประมูลงานของภาครัฐเปEนต%นรวมถึงมีองค!กรอิสระในการกํากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐเช�นคณะกรรมการปpองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินเปEนต%น ประการท่ีสี่ ช�วยส�งเสริมให%บุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงความสํานึกรับผิด (Accountability) ต�อประชาชน และองค!กรมากข้ึนซ่ึงความสํานึกรับผิดชอบมีส�วนทําให%การกระทําของเจ%าหน%าท่ีรัฐมีการระมัดระวังการกระทําท่ีมีผลต�อสาธารณะ หรือประชาชนมากข้ึนและหากเกิดข%อผิดพลาดข้ึนก็ต%องพร%อมท่ีจะรับผลของการกระทํานั้นโดยไม�หลบเลี่ยง หรือโยนความผิดให%บุคคลอ่ืนหรือนิ่งเฉย ประการท่ีห%า ช�วยทําให%ระบบราชการเปEนระบบเปmด และเปmดโอกาสให%ประชาชนมีช�องทางมีส�วนร�วมในการบริหารภาครัฐอย�างหลากหลาย และเปEนรูปธรรมมากข้ึนท้ังนี้ระบบบริหารภาครัฐในอดีตมักเปEนระบบท่ีปmดโดยประชาชนไม�รู%ข%อมูลข�าวสาร ในการบริหารงานของภาครัฐมากนักและข%อมูลส�วนใหญ�ถูกพิจารณาว�าไม�เปmดเผย หรือเปEนความลับแต�เม่ือมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช%ทําให%มีกฎหมายเก่ียวกับการเปmดเผยข%อมูลข�าวสารของภาครัฐ และให%สิทธิแก�ประชาชนในการยื่นขอข%อมูลข�าวสารจากหน�วยภาครัฐได%  นอกจากนี้ยังมีการกําหนดให%หน�วยงานของรัฐต%องเปmดเผยข%อมูลข�าวสารท่ีจําเปEนต�อสาธารณะผ�านช�องทางต�างๆเช�น เอกสาร หรือเว็ปไซต!ของหน�วยงานเปEนต%น  และประชาชนยังมีช�องทางในการร%องเรียน การเสนอความคิดเห็นผ�านทางช�องทางต�างๆ ของรัฐอีกด%วย 



12  ประการท่ีหก ช�วยส�งเสริมให%บุคลากรภาครัฐยึดกฎหมายเปEนหลักในการปฏิบัติหน%าท่ีมากกว�าการใช%ดุลพินิจหรือตามอําเภอใจ โดยมีการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต�ละภารกิจหรือแต�ละงานไว%ชัด ทําให%การใช%กฎหมายเพ่ือแสวงหาผลประโยชน!ส�วนตนอาจลดลงไป ประการท่ีเจ็ด ทําให%ระบบบริหารภาครัฐเปEนตัวขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล  และยุทธศาสตร!การพัฒนาประเทศ ได%อย�างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึน ส�งผลให%ประเทศมีขีดความสามารถในการแข�งขันมากข้ึน โดยมีภาคส�วนท่ีเก่ียวข%องมีส�วนร�วมอย�างจริงจัง ประการท่ีแปด ทําให%บุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน%าท่ีของตนในฐานะเปEนผู%ให%บริการประชาชนมิใช%เจ%านายของประชาชนหรือผู%มีสถานภาพท่ีเหนือกว�าประชาชน ประการแรกทําให%ประชาชนสามารถเข%าถึงข%อมูลข�าวสารของภาครัฐได%มากข้ึนเนื่องจากระบบราชการได%เปmดกว%างมากข้ึน  อันเปEนผลมาจากการปรับปรุงแก%ไขกฎหมายเก่ียวกับข%อมูลข�าวสารของทางราชการ ประการท่ีสอง ทําให%ประชาชนมีความตระหนักถึงสิทธิหน%าท่ีของพลเมืองมากข้ึน หลังจากได%รับข%อมูลข�าวสารจากภาครัฐ และแหล�งอ่ืนๆ มากข้ึน และเข%ามามีส�วนร�วมในการบริหารภาครัฐอย�างเปEนรูปธรรม ประการท่ีสามทําให%ประชาชนได%รับบริการท่ีรวดเร็วมากข้ึน อันเปEนผลมาจากการปรับรื้อกฎหมายกฎระเบียบต�าง (Deregulation) ทําให%มีการลดข้ันตอน และระยะเวลาการดําเนินการลงไปมาก และภาครัฐได%ตอบสนองความต%องการของประชาชนอย�างเปEนรูปธรรม  โดยยึดประชาชนเปEนศูนย!กลาง เช�น การจัดต้ังศูนย!บริการเบ็ดเสร็จการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศในการให%บริการประชาชนได%อย�างสะดวกรวดเร็วตลอดเวลา ประการท่ีสี่ ทําให%ประชาชนมีส�วนร�วมในการแก%ไขป�ญหาของระบบบริหารภาครัฐโดยเฉพาะประเด็นการคอรัปชั่นการใช%อํานาจไม�เปEนธรรม เนื่องจากประชาชนมีความรู%ความเข%าใจและความตระหนักมากข้ึน รวมถึงมีการใช%สิทธิพลเมืองในการเรียกร%องร%องเรียน และฟpองร%องต�อศาลในกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิ 3.ภาคธุรกิจเอกชน ประการแรก ทําให%การบริหารกิจการธุรกิจได%รับความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ส�งผลให%การแข�งชันเชิงธุรกิจดําเนินไปได%ด%วยดี  2. มิติภาคประชาชน 



13   ประการท่ีสอง ทําให%ต%นทุนทางธุรกิจเปEนไปตามต%นทุนท่ีแท%จริงเนื่องจากภาครัฐมีความโปร�งใสในการดําเนินงานมากข้ึนมีการเรียกรับผลประโยชน!น%อยลง ประการท่ีสาม ทําให%ประเทศชาติสามารถแข�งขันทางธุรกิจในเวทีการค%าโลกได%อย�างไม�เสียเปรียบโดยมีการบริหารภาครัฐเปEนตัวสนับสนุนเอ้ืออํานวยเคียงคู�กับภาคธุรกิจเอกชน  อรชร  พรประเสริฐ (2549,หน%า 50 – 51) กล�าวถึงความสําคัญของธรรมาภิบาลว�าระยะนี้การศึกษาด%านบริหารท้ังภาครัฐและเอกชน ถือได%ว�าธรรมาภิบาลเปEนมิติใหม�ของการบริหาร ซ่ึงมีองค!ประกอบหลักท่ีสําคัญ คือการเน%นบทบาทของผู%บริหารงาน ในฐานะท่ีเปEนผู%ให%บริการท่ีมีคุณภาพตามท่ีประชาชนต%องการการสนับสนุนให%มีความเปEนอิสระ ในการบริหารงานแต�ละระดับมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การลดการควบคุมจากส�วนกลางการเรียกร%องความสามารถในการปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคลและองค!กร สํานักงานคณะกรรมการข%าราชการพลเรือน (2548, หน%า 1) ได%กล�าวถึงเจตนารมณ!ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด%วยการสร%างระบบบริหารกิจการบ%านเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ.2542ไว%ว�า 1. เพ่ือจัดระเบียบกติกาของสังคม ตามเจตนารมณ!ของรัฐธรรมนูญให%ทุกภาคของสังคม ได%แก�ภาครัฐภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนอยู�ร�วมกันอย�างสงบสุขร�วมกันเปEนพลังในการพัฒนาประเทศและสังคมท่ียั่งยืน และร�วมกันเสริมสร%างความเข%มแข็งและภูมิคุ%มกันให%ประเทศสามารถบรรเทา ปpองกันแก%ไขภาวะวิกฤตท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต 2. เพ่ือเร�งสร%างธรรมาภิบาล หรือระบบบริหารกิจการบ%านเมืองและสังคมท่ีดีในภาครัฐ โดยเน%นท่ีหน�วยงานราชการโดยมีเปpาหมายในการสร%างคุณค�าสองลักษณะคือ 2.1 เปEนกลไกสร%างเสริมความเปEนธรรมและเปEนท่ียอมรับนับถือของประชาชนผู%รับบริการ มรกต  ศรีรัตนา (2551, หน%า 5) ให%ความหมายของการมีส�วนร�วมว�าการมีส�วนร�วม หมายถึง การเก่ียวข%องทางด%านจิตใจ และอารมณ!ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ!กลุ�มซ่ึงผลของการ2.2 เปEนกลไกท่ีมีระบบบริหารบ%านเมืองและสังคมท่ีดีและชักนําให%ภาคีอ่ืนในสังคมได%แก�ประชาชนและธุรกิจเอกชนร�วมช�วยกันพัฒนาบ%านเมืองด%วยความเต็มใจและเห็นแก�ประโยชน!ของส�วนรวม  2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วมของประชาชน  1) ความหมายของการมีส�วนร�วม 



14  เก่ียวข%องดังกล�าว เปEนเหตุเร%าใจให%กระทําการให%บรรลุจุดมุ�งหมายของกลุ�ม ทําให%เกิดการร�วมรับผิดชอบกับกลุ�ม United Nations (1981,หน%า 11) ให%ความหมายการมีส�วนร�วม (Participation) ไว%ว�า     1. การมีส�วนร�วมได%รับผลประโยชน!จากการพัฒนา     2. การเข%ามีส�วนร�วมให%เกิดการพัฒนา     3. การเข%ามีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องพัฒนา     Lisk,1985 อ%างถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล (2550,หน%า 24) ได%ให%ความหมายการมีส�วนร�วมของประชาชนไว%ว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนจะต%องมีความสัมพันธ!กับแนวคิดของการเชื่อใจ และการยอมรับตนเอง เพ่ือท่ีจะนําไปสู�การมีส�วนร�วมของประชาชนอย�างยั่งยืน  ซ่ึงสามารถสังเกตได%จากระดับความพึงพอใจ ระดับความไว%วางใจและต%องครอบคลุมทัศนคติ  ความคาดหวังและกิจกรรมท่ีต%องปฏิบัติร�วมกัน  เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ (2550) ให�ความหมาย การมีส�วนร�วม (Participation) ตามพจนานุกรมอังกฤษฉบับอ|อกฟอร!ด ได%ให%คํานิยามไว%ว�า “เปEนการมีส�วน (ร�วมกับคนอ่ืน) ในการกระทําบางอย�างหรือบางเรื่อง” คําว�า การมีส�วนร�วม โดยมากมักจะใช%ในความหมายตรงข%ามกับคําว�า “การเมินเฉย (Apathy)” ฉะนั้น คําว�าการมีส�วนร�วมตามความหมายข%างต%นจึงหมายถึง การท่ีบุคคลกระทําการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในประเด็นท่ีบุคคลนั้นสนใจ ไม�ว�าเขาจะได%ปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึงความสนใจอย�างจริงจังหรือไม�ก็ตาม และไม�จําเปEนท่ีบุคคลนั้นจะต%องเข%าไปเก่ียวข%องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได%  แต�การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห�วงใยก็เพียงพอแล%วท่ีจะเรียกว�าเปEนการมีส�วนร�วมได%และยังได%ให%คําจํากัดความของการมีส�วนร�วมของประชาชนว�า “การมีส�วนร�วมของประชาชน” หมายถึง การท่ีกลุ�มประชาชน หรือขบวนการท่ีสมาชิกของชุมชน ท่ีกระทําการออกมาในลักษณะของการทํางานร�วมกัน ท่ีจะแสดงให%เห็นถึงความต%องการร�วม ความสนใจร�วม มีความต%องการท่ีจะบรรลุถึงเปpาหมายร�วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดําเนินการร�วมกันเพ่ือให%เกิดอิทธิพลต�อรองอํานาจมติชน ไม�ว�าจะเปEนทางตรงหรือทางอ%อม หรือการดําเนินการเพ่ือให%เกิดอิทธิพลต�อรองอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ�มชุมชน    ป�ทมา สูบกําป�ง (2558) ให%ความหมายของการมีส�วนร�วมของประชาชนไว%ในรายงานการศึกษา เรื่อง การมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะว�าหมายถึง การเปmดโอกาสให%ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังในด%านการให%และรับรู%ข%อมูลข�าวสารการให%ความคิดเห็นหรือข%อเสนอแนะ การร�วมตัดสินใจ ท้ังในข้ันตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล%อม การวางแผนพัฒนา



15  เศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล%อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น  ดร.สรฤทธ  จันสุข (2555)การมีส�วนร�วมของประชาชน  หมายถึง การเข%าร�วมอย�างแข็งขันของกลุ�มบุคคลในข้ันตอนต�างๆ ของการดําเนินกิจกรรมอย�างหนึ่งการมีส�วนในการสนับสนุนท่ีเปEนไปในรูปของผู%เข%าร�วมมีส�วนกระทําให%เกิดผลของกิจกรรมท่ีเข%าร�วมมิใช�เปEนผู%ร�วมคิดตัดสินใจหรือผู%ได%รับประโยชน!เท�านั้นการมีส�วนร�วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาไม�ใช�กระทําถึงประชาชนเข%ามาทํากิจกรรมตามท่ีได%จัดทําข้ึนและหมู�บ%านหรือชุมชนมีกิจกรรมและวิธีดําเนินงานของตนเองอยู�แล%ว ประชาชนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเองได%  การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเข%าไปมีส�วนร�วมในการตัดสินใจสําหรับการกําหนดนโยบายการพัฒนาท่ีเปEนกระบวนการข้ันต%นของการวางแผนการพัฒนาชุมชนในส�วนท่ีเปEนท่ีอยู�อาศัยในการดํารงชีวิตของตนเอง นอกจากนี้ การกําหนดวัตถุประสงค!และวางแผนร�วมกันก็เปEนการมีส�วนร�วมในการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังกล�าว และมีส�วนร�วมในการรับประโยชน!จากการบริการ  รวมท้ังมีส�วนร�วมในการควบคุมประเมินโครงการของชุมชน  ซ่ึงอาจเปEนไปโดยการมีส�วนร�วมแบบตัวแทนหรือเปEนไปโดยการได%เข%ามามีส�วนร�วมด%วยตนเอง  ผู%วิจัยสามารถสรุปได%ว�า “การมีส�วนร�วม”หมายถึง การท่ีประชาชนหรือกลุ�มบุคคลมีแนวคิดหรือ จุดมุ�งหมายท่ีเหมือนกันเข%ามาดําเนินการนั้น ให%แล%วเสร็จตามจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดแล%วรับผลประโยชน!ร�วมกันซ่ึงต%องเข%ามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอน ไม�ว�าจะเปEนการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจการมีส�วนร�วมในการปฏิบัติการมีส�วนร�วมในผลประโยชน! และการมีส�วนร�วมในการประเมินผล  2) ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม  การมีส�วนร�วมของประชาชนปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 5 (2525-2529) เปEนต%นมา และรัฐได%ใช%การมีส�วนร�วมนี้เปEนเครื่องมือให%ประชาชนเข%าร�วมโครงการของรัฐโดยท่ีคําจํากัดความของการมีส�วนร�วม มีจํานวนมากแต�ก็ไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังในด%านการเมืองการปกครองท่ีเห็นว�าการเข%ามามีส�วนร�วมของชาวชนบทเปEนกระบวนการเรียนรู%ซ่ึงกัน และกันของทุกฝfายและยังอาจเปEนการปูพ้ืนฐานม่ันคงสําหรับวิวัฒนาการไปสู�การปกครองตนเองของท%องถ่ินได% ในบ้ันปลาย และได%กล�าวถึงจุดเริ่มต%นของการมีส�วนร�วมของประชาชนว�าเริ่มต%นจากการเข%าร�วมกิจกรรมท่ีแต�ละคนมีผลประโยชน!เก่ียวข%อง และสนใจเปEนเรื่องๆ ไปเช�น การสร%างแหล�งกักเก็บน้ําฝนการศึกษาการสาธารณสุขเปEนต%น ข%อสําคัญกิจกรรมเหล�านี้จะต%องสัมพันธ!กับป�ญหา และความต%องการของชาวบ%านนอกจากนี้ การมีส�วนร�วมยังอธิบายได%ในหลายมิติท้ังในแง�ของมิติความลึกท้ังในเชิงกว%าง 



16   1. การมีส�วนร�วมในความหมายท่ีแคบคือการพิจารณาถึงการมีส�วนช�วยเหลือโดยสมัครใจโดยประชาชนต�อโครงการใดโครงการหนึ่งของโครงการสาธารณะต�างๆท่ีคาดว�าจะส�งผลต�อการพัฒนาชาติแต�ไม�ได%หวังว�าจะให%ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณ!เนื้อหาของโครงการ  2. การมีส�วนร�วมในความหมายท่ีกว%างหมายถึงการให%ประชาชนในชนบทรู%สึกต่ืนตัวเพ่ือท่ีจะทราบถึงการรับความช�วยเหลือและตอบสนองต�อโครงการพัฒนาขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเริ่มของคนในท%องถ่ิน  3. ในบริบทของการพัฒนาชนบทการมีส�วนร�วมคือการให%ประชาชนเข%ามาเก่ียวข%องในกระบวนการตัดสินใจกระบวนการดําเนินการ และร�วมรับผลประโยชน!จากโครงการพัฒนานอกจากนี้ยังเก่ียวข%องกับความพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการนั้นๆด%วย 4. การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเข%าในอย�างกว%างๆได%ว�าคือการท่ีประชาชนได%เข%าร�วมอย�างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจต�างๆในเรื่องท่ีจะมีผลกระทบต�อเขา 5. การมีส�วนร�วมในชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนจะมีท้ังสิทธิและหน%าท่ีท่ีจะเข%าร�วมในการแก%ป�ญหาของเขามีความรับผิดชอบมากข้ึนท่ีจะสํารวจตรวจสอบความจําเปEนในเรื่องต�างๆการระดมทรัพยากรท%องถ่ินและเสนอแนวทางแก%ไขใหม�ๆเช�นเดียวกับการก�อต้ังและดํารงรักษาองค!กรต�างๆในท%องถ่ิน 6. การมีส�วนร�วมนั้นจะต%องเปEนกระบวนการดําเนินการอย�างแข็งขันซ่ึงหมายถึงว�าบุคคลหรือกลุ�มท่ีมีส�วนร�วมนั้นได%เปEนผู%มีความริเริ่ม และได%มุ�งใช%ความพยายามตลอดจนความเปEนตัวของตัวเองท่ีจะดําเนินการตามความริเริ่มนั้น 7. การมีส�วนร�วมคือการท่ีได%มีการจัดการท่ีจะใช%ความพยายามท่ีจะเพ่ิมความสามารถท่ีจะควบคุมทรัพยากร และระเบียบในสถาบันต�างๆในสภาพสังคมนั้นๆ ท้ังนี้โดยกลุ�มท่ีดําเนินการและความเคลื่อนไหวท่ีจะดําเนินการนี้ไม�ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต�างๆ                ป�จจุบัน มีผู%ให%ความหมายของการมีส�วนร�วม ท่ีทําให%เข%าใจง�ายข้ึนคือกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนเปEนกระบวนการสื่อสารสองทาง ท่ีมีเปpาหมายโดยรวมเพ่ือท่ีจะให%เกิดการตัดสินใจท่ีดีข้ึน และได%รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซ่ึงเปpาหมายของกระบวนการการมีส�วนร�วมของประชาชนก็คือ การให%ข%อมูลต�อสาธารณชน และให%สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต�อโครงการท่ีนําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส�วนร�วมในการแก%ป�ญหาเพ่ือหาทางออกท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกๆคน การมีส�วนร�วมของประชาชนยังจัดเปEนรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจายอํานาจจากส�วนกลางมาสู�ส�วนท%องถ่ิน เพราะประชาชนในท%องถ่ินคือผู%ท่ีรู%ป�ญหา และความต%องการของท%องถ่ินตนเองดีกว�าผู%อ่ืนการมีส�วนร�วม



17  ของประชาชนเปEนการเปmดกว%างในความคิดเห็นโดยการสื่อสารสองทางในประเด็นท่ีเก่ียวข%องกับประชาชนซ่ึงในแต�ละประเด็นนั้น ไม�สามารถใช%เกณฑ!ใดเกณฑ!หนึ่งมาตัดสินใจได%เหมือนกัน  เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส�วนร�วมของประชาชนมี 3 ประการคือ  1. ต%องมีอิสรภาพหมายถึงประชาชนมีอิสระท่ีจะเข%าร�วมหรือไม�ก็ได%การเข%าร�วมต%องเปEนไปด%วยความสมัครใจการถูกบังคับให%ร�วมไม�ว�าจะในรูปแบบใดไม�ถือว�าเปEนการมีส�วนร�วม  2. ต%องมีความเสมอภาคหมายถึงประชาชนท่ีเข%าร�วมในกิจกรรมใดจะต%องมีสิทธิเท�าเทียมกับผู%เข%าร�วมคนอ่ืนๆ  3. ต%องมีความสามารถหมายถึง ประชาชนหรือกลุ�มเปpาหมายจะต%องมีความสามารถพอท่ีจะเข%าร�วมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความว�าในบางกิจกรรมแม%จะกําหนดว�าผู%เข%าร�วมมีเสรีภาพ และเสมอภาคแต�กิจกรรมท่ีกําหนดไว% มีความซับซ%อนเกินความสามารถของกลุ�มเปpาหมายการมีส�วนร�วมย�อมเกิดข้ึนไม�ได% มิเช�นนั้นต%องเสริมสร%างความสามารถของประชาชน ให%มีความสามารถเข%าร�วมได%  ส�วนองค!ประกอบของการมีส�วนร�วมมี 3 ด%าน คือ  1. ต%องมีวัตถุประสงค!หรือจุดมุ�งหมายชัดเจนการให%ประชาชนเข%าร�วมในกิจกรรมหนึ่งๆจะต%องมีวัตถุประสงค!และเปpาหมายท่ีชัดเจนว�าเปEนไปเพ่ืออะไรผู%เข%าร�วมจะได%ตัดสินใจถูกว�าควรเข%าร�วมหรือไม�  2. ต%องมีกิจกรรมเปpาหมายการให%ประชาชนเข%ามีส�วนร�วมต%องระบุลักษณะของกิจกรรมว�ามีรูปแบบและลักษณะอย�างไรเพ่ือท่ีประชาชนจะได%ตัดสินใจว�าควรเข%าร�วมหรือไม�  3. ต%องมีบุคคลหรือกลุ�มเปpาหมายการให%ประชาชนเข%ามีส�วนร�วมจะต%องระบุกลุ�มเปpาหมายอย�างไรก็ตาม โดยท่ัวไปกลุ�มบุคคลเปpาหมายมักถูกจํากัดโดยกิจกรรม และวัตถุประสงค!ของการมีส�วนร�วมอยู�แล%วโดยพ้ืนฐาน ท้ังนี้ มักพิจารณาผู% เข%าร�วมจากกลุ�มผู% มีส�วนได%ส�วนเสีย (Stakeholders) ซ่ึงเปEนกลุ�มผู%อาจได%รับผลกระทบท้ังทางบวก และลบเปEนผู%ท่ีได%รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ%อมตลอดจนผู%สนใจอีกด%วย  กระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน อาจจะไม�สามารถกระทําได%ในทุกๆประเด็นดังนั้นจึงมีแนวทางท่ัวๆ ไปบางประการเก่ียวกับประเด็นท่ีควรใช%กระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนประเด็นต�างๆ ท่ีต%องการกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนได%แก�  1. การตัดสินใจและผลกระทบท่ีสําคัญ  2. การตัดสินใจจะมีผลกระทบต�อบางคนมากกว�าคนอ่ืน  3. การตัดสินใจจะมีผลกระทบต�อผลประโยชน!บางคนหรือกลุ�มคนท่ีมีอยู�เดิม 



18   4. การตัดสินใจท่ีเก่ียวข%องกับเรื่องท่ีมีความขัดแย%งอยู�ก�อนแล%ว  5. ความจําเปEนเพ่ือให%มีการสนับสนุนต�อผลการตัดสินใจ  การมีส�วนร�วมของประชาชน จึงมีอยู�ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ข้ึนอยู�กับความสนใจ และประเด็นในการพิจารณาแต�มีเง่ือนไขพ้ืนฐานในการมีส�วนร�วมว�าประชาชนต%องมีอิสรภาพความเสมอภาพ และความสามารถในการเข%าร�วมกิจกรรม นอกจากนี้การมีส�วนร�วมต%องมีวัตถุประสงค!หรือจุดมุ�งหมายต%องมีกิจกรรมเปpาหมาย และต%องมีกลุ�มเปpาหมายท้ังนี้เพ่ือให%กระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนดําเนินไปได%อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด  การมีส�วนร�วมของประชาชน (Public Participation) เปEนการกระจายโอกาสให%ประชาชนมีส�วนร�วมทางการเมือง และการบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต�างๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชน และของชาติซ่ึงจะส�งผลกระทบต�อวิถีชีวิต และความเปEนอยู�ของประชาชนโดยการให%ข%อมูลแสดงความคิดเห็นให%คําแนะนําปรึกษาร�วมวางแผนร�วมปฏิบัติรวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชนการมีส�วนร�วมของประชาชนจึงเปEนกระบวนการซ่ึงประชาชนหรือผู%มีส�วนได%ส�วนเสียได%มีโอกาสแสดงทัศนะและเข%าร�วมในกิจกรรมต�างๆ ท่ีมีผลต�อชีวิตความเปEนอยู�ของประชาชนรวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดังกล�าวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐการมีส�วนร�วมของประชาชนเปEนกระบวนการสื่อสารในระบบเปmดกล�าวคือ  เปEนการสื่อสารสองทางท้ังอย�างเปEนทางการ และไม�เปEนทางการซ่ึงประกอบไปด%วยการแบ�งสรรข%อมูลร�วมกัน ระหว�างผู%มีส�วนได%ส�วนเสียและเปEนการเสริมสร%างความสามัคคีในสังคม เพราะการมีส�วนร�วมของประชาชนเปEนการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจการลดค�าใช%จ�าย และการสูญเสียเวลาเปEนการสร%างฉันทามติช�วยให%เกิดความน�าเชื่อถือและความชอบธรรมและช�วยให%ทราบความห�วงกังวลของประชาชนและค�านิยม  การมีส�วนร�วมของประชาชน มีความสําคัญในการสร%างประชาธิปไตยอย�างยั่งยืนและส�งเสริมธรรมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงานหากการมีส�วนร�วมของประชาชนมากข้ึนเพียงใดก็จะช�วยให%มีการตรวจสอบการทํางานของผู%บริหาร  และทําให%ผู%บริหารมีความรับผิดชอบต�อสังคมมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปEนการปpองกันนักการเมืองจากการกําหนดนโยบาย ท่ีไม�เหมาะสมกับสังคมนั้นๆนอกจากนี้การมีส�วนร�วมของประชาชนยังเปEนการสร%างความม่ันใจว�าเสียงของประชาชนจะมีคนรับฟ�งอีกท้ังความต%องการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได%รับการตอบสนอง   อดินันท! บัวภักดี (2552) กล�าวว�าทฤษฎีสองป�จจัยของเฮอร!เบิร!ก (Hertzberg) เปEนทฤษฎีการจูงใจท่ีเก่ียวข%องและสามารถโยงไปสู�กระบวนการมีส�วนร�วมได%เปEนแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจให%ผู%ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ  ทฤษฎีนี้เชื่อว�าผู%ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได%ผลดีมีประสิทธิภาพย�อมข้ึนอยู�กับความพึงพอใจของผู%ปฏิบัติงาน  เพราะเขาจะเพ่ิมความสนใจในงานและมีความรับผิดชอบ  



19  กระตือรือร%นท่ีจะทํางาน ซ่ึงเปEนการเพ่ิมผลผลิตของงานให%มากข้ึน ในทางตรงกันข%ามหากผู%ปฏิบัติงานไม�พึงพอใจในการทํางาน  ก็จะเกิดความท%อถอยในการทํางาน และทําให%ผลงานออกมาไม�มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีดังกล�าวสอดคล%องกับ การเข%ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมของบุคลากรในองค!กร กล�าวคือ ถ%าบุคลากรได%เข%ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ได%ร�วมคิดตัดสินใจจะส�งผลให%บุคลากรในองค!กรเกิดความรู%สึกเปEนเจ%าของในกิจกรรมมากข้ึน ทําให%ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาได%  2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองส�วนท%องถ่ิน     1)  ความหมายของการปกครองส�วนท%องถ่ิน การปกครองส�วนท%องถ่ิน หรือการปกครองท%องถ่ิน เปEนรูปแบบการปกครองท่ีจําเปEนและมีความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต�างๆ เฉพาะอย�างยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครองจะเห็นได%ว�า รัฐบาลซ่ึงเปEนกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ย�อมมีภาระหน%าท่ีอย�างมากมายในการบริหารประเทศให%ประชาชนได%รับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกท้ังความม่ันคงแห�งชาติท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต�ย�อมเปEนไปไม�ได%ท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการให%กับประชาชนได%ท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดป�ญหาเก่ียวกับความล�าช%าในการดําเนินงาน การท่ีอาจจะไม�สนองตอบต�อความต%องการของแต�ละชุมชนได% และรวมท้ังข%อจํากัดเก่ียวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ%าหน%าท่ีดําเนินงานให%ท่ัวถึงได% เม่ือเปEนดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให%ประชาชนได%เข%ามามีส�วนร�วมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต�อความต%องการของชุมชน จะได%เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ�งประสงค!ของชุมชนนั้น ๆจึงเปEนผลให%การปกครองท%องถ่ินมีบทบาทและความสําคัญเกิดข้ึนการปกครองท%องถ่ินได%มีนักวิชาการให%ความหมายไว%หลายท�านด%วยกันเช�น  พิเชษฐ  คามจังหาร (2553,หน%า 42) นิยามไว%ว�าการปกครองท%องถ่ินคือ  รูปแบบการปกครองท่ีเปEนผลจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐ  โดยจะเกิดองค!การทําหน%าท่ีปกครองท%องถ่ินโดยคนในท%องถ่ินนั้นๆถูกจัดต้ังและควบคุมโดยรัฐบาลแต�มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย และควบคุมให%มีการปฏิบัติเปEนไปตามนโยบายของตนเอง  โกวิทย!  พวงงาม (2545,หน%า 29) ให%นิยามว�าการปกครองท%องถ่ินคือ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจให%ประชาชนในท%องถ่ิน ท%องถ่ินหนึ่งจัดการปกครองท%องถ่ิน  และดําเนินกิจกรรมบางอย�างโดยดําเนินการกันเองเพ่ือบําบัดความต%องการของตน การบริหารงานของท%องถ่ินมีการจัดเปEนองค!การมีเจ%าหน%าท่ีซ่ึงประชาชนเลือกต้ังข้ึนมาท้ังหมด หรือบางส�วนท้ังนี้มีความเปEนอิสระในการบริหารงานแต�



20  รัฐบาลต%องควบคุมด%วยวิธีต�างๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมจากรัฐหาได%ไม�เพราะการปกครองท%องถ่ินเปEนสิ่งท่ีรัฐทําให%เกิดข้ึน  อุทัย หิรัญโต (2523,หน%า 2)  นิยามว�า การปกครองท%องถ่ิน คือการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจให%ประชาชน ในท%องถ่ินใดท%องถ่ินหนึ่งจัดการปกครอง และดําเนินการบางอย�าง โดยดําเนินการกันเอง เพ่ือบําบัดความต%องการของตน การบริหารงานของท%องถ่ินมีการจัดเปEนองค!การมีเจ%าหน%าท่ี ซ่ึงประชาชนเลือกต้ังข้ึนมาท้ังหมด หรือบางส�วน ท้ังนี้มีความเปEนอิสระในการบริหารงาน แต�รัฐบาลต%องควบคุมด%วยวิธีการต�าง ๆ ตามความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุม ของรัฐหาได%ไม�เพราะการปกครองท%องถ่ินเปEนสิ่งท่ีรัฐทําให%เกิดข้ึน    โจน เจ. คลาร!ก (John J. Clarke1957, หน%า 87-89) การปกครองส�วนท%องถ่ิน คือหน�วยการปกครองท่ีมีหน%าท่ีรับผิดชอบเก่ียวข%องกับการให%บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดโดยเฉพาะ และหน�วยการปกครอง ดังกล�าวนี้จัดต้ังและอยู�ในความดูแลของรัฐบาลกลาง   แฮรีส จี. มอนตากู (Haris G. Montagu 1984, หน%า 574) การปกครองส�วนท%องถ่ิน คือการปกครองซ่ึงหน�วยการปกครองท%องถ่ินได%มีการเลือกต้ังโดยอิสระเพ่ือเลือกผู%ท่ีมีหน%าท่ีบริหาร การปกครองท%องถ่ิน มีอํานาจอิสระพร%อมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใช%ได%โดยปราศจากการควบคุมของหน�วย การบริหารราชการส�วนกลางหรือภูมิภาค แต�ท้ังนี้หน�วยการปกครองท%องถ่ินยังต%องอยู�ภายใต% บทบังคับว�าด%วยอํานาจสูงสุดของประเทศ ไม�ได%กลายเปEนรัฐอิสระใหม�แต�อย�างใด   จากความหมายของการปกครองท%องถ่ินท่ีกล�าวมาข%างต%นพอท่ีจะสรุปได%ว�าการปกครองท%องถ่ินหมายถึงการปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบอํานาจให%ประชาชนในท%องถ่ินจัดการปกครองและดําเนินการบางอย�างเพ่ือแก%ไขป�ญหาและสนองตอบความต%องการของตนเองหรือท่ีเรียกว�ารัฐบาลกระจายอํานาจให%องค!กรปกครองท%องถ่ินโดยมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและบริหารงานให%เปEนไปตามนโยบายหรือความต%องการของตนเองภายใต%ขอบเขตของกฎหมายว�าด%วยอํานาจสูงสุดของประเทศโดยมีองค!การท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในท%องถ่ินเปEนผู%ปฏิบัติหน%าท่ีตามความมุ�งหมายของท%องถ่ินนั้นๆ  2) องค!ประกอบการปกครองท%องถ่ิน  ชูวงศ! ฉายะบุตร (2539,หน%า 30) กล�าวว�า นับต้ังแต�การปกครองส�วนท%องถ่ินของประเทศไทยได%เริ่มวิวัฒนาการมาต้ังแต�สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล%าเจ%าอยู�หัว พระองค!ทรงมีพระราชดําริให%จัดต้ังสุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร ในป� พ.ศ.2440 จนกระท่ังป�จจุบัน รัฐบาลได%มอบอํานาจให%ท%องถ่ินปกครองตนเอง (Develution)  ซ่ึงเปEนกรรมวิธีของการกระจายอํานาจทางการปกครอง (Decentoralization)  ดังนั้น ระบบการปกครองส�วนท%องถ่ินจะต%องมีองค!ประกอบท่ีสําคัญ  



21   1. เปEนองค!กรท่ีมีฐานะเปEนนิติบุคคลและทบวงการเมือง  2. มีสภาและผู%บริหารระดับท%องถ่ินท่ีมาจากการเลือกต้ังตามหลักการท่ีบัญญัติไว%ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  3. มีอิสระในการปกครองตนเอง  แม�บท   9. มีความสัมพันธ!กับส�วนกลางในฐานะเปEนหน�วยงานระดับรองของรัฐ   อุทัย หิรัญโต (2523,หน%า 22) กล�าวว�า ระบบการปกครองส�วนท%องถ่ินจะต%องประกอบด%วย องค!ประกอบ 8 ประการ คือ  1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว�า หากประเทศใดกําหนดเรื่องการปกครองท%องถ่ินไว%ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท%องถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเข%มแข็งกว�าการปกครองท%องถ่ินท่ีจัดต้ังโดยกฎหมายอ่ืน เพราะข%อความท่ีกําหนดไว%ในรัฐธรรมนูญนั้นเปEนการแสดงให%เห็นว�า ประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอย�างแท%จริง 2. พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ป�จจัยท่ีมีความสําคัญต�อการกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหน�วยการปกครองท%องถ่ินมีหลายประการ เช�น ป�จจัยทางภูมิศาสตร! ประวัติศาสตร! เชื้อชาติ และความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชน จึงได%มีกฎเกณฑ!ท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหน�วยการปกครองท%องถ่ินออกเปEน 2 ระดับ คือ หน�วยการปกครองท%องถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญ� สําหรับขนาดของพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององค!การสหประชาชาติ โดยองค!การอาหารและเกษตรแห�งสหประชาชาติ (FAO) องค!การศึกษาวิทยาศาสตร!และวัฒนธรรม (UNESCO) องค!การอนามัยโลก โดยสมัย นายชวน หลีกภัย เปEนนายกรัฐมนตรี ได%มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงการบริหารการปกครองท%องถ่ิน ตามคําสั่งท่ี 262/2535 เม่ือวันท่ี11 ธันวาคม 2535เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการปกครองท%องถ่ินของไทย ท่ีดําเนินการอยู�ในทุกรูปแบบ หาแนวทางและข%อเสนอในการปรับปรุงโครงสร%างอํานาจหน%าท่ี การคลังและงบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธ!ระหว�างรัฐบาล หน�วยงานราชการส�วนกลาง และส�วนภูมิภาค กับหน�วยการปกครองส�วนท%องถ่ิน โดยกล�าวถึงองค!ประกอบการปกครองส�วนท%องถ่ินไว% ดังนี้ (ประทาน คงฤทธิศึกษากร 2535,หน%า 138)   4. มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม  5. มีงบประมาณรายได%เปEนของตนเองอย�างเพียงพอ  6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง  7. มีอํานาจหน%าท่ีท่ีเหมาะสมต�อการให%บริการ   8. มีอํานาจออกข%อบังคับเปEนกฎหมายของท%องถ่ินภายใต%ขอบเขตของกฎหมาย



22  (WHO) และสํานักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได%ให%ความเห็นว�าหน�วยการปกครองท%องถ่ินท่ีสามารถให%บริการและบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพได% ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แต�ก็ยังมีป�จจัยอ่ืนท่ีจะต%องพิจารณาด%วย เช�น ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได% และบุคลากร    เปEนต%น 3. การกระจายอํานาจและหน%าท่ี การท่ีจะกําหนดให%ท%องถ่ินมีอํานาจหน%าท่ีมากน%อยเพียงใดข้ึนอยู�กับนโยบายทางการเมืองและการ ปกครองของรัฐบาลเปEนสําคัญ 4.องค!การนิติบุคคล จัดต้ังข้ึนโดยผลแห�งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห�งชาติ มีขอบเขตการปกครองท่ีแน�นอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ข%อบังคับ ควบคุมให%มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ   5. การเลือกต้ังสมาชิกองค!การหรือคณะผู%บริหารจะต%องได%รับเลือกต้ังจากประชาชนในท%องถ่ินนั้น ๆ ท้ังหมดหรือบางส�วน เพ่ือแสดงถึงการเข%ามีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน โดยเลือกผู%บริหารท%องถ่ินของตนเอง   6. อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช%ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย โดยไม�ต%องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม�อยู�ในสายการบังคับบัญชาของหน�วยงานทางราชการ 7. งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได% การจัดเก็บภาษีตามขอบเขต ท่ีกฎหมายให% อํานาจในการจัดเก็บ เ พ่ือให%ท%องถ่ินมีรายได% เพียงพอท่ีจะทํานุ บํารุง ท%องถ่ินให%เจริญก%าวหน%าต�อไป 8. การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือได%รับการจัดต้ังข้ึนแล%วยังคงอยู�ในการกํากับดูแลจากรัฐ เพ่ือประโยชน! และความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยส�วนรวม โดยการมีอิสระ ในการดําเนินงานของหน�วยการปกครองท%องถ่ินนั้น ท้ังนี้มิได%หมายความว�ามีอิสระเต็มท่ีทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระในการดําเนินการเท�านั้น เพราะมิฉะนั้นแล%วท%องถ่ินจะกลายเปEนรัฐอธิปไตยไป (อนันต! อนันตกูล 2521, 10) รัฐจึงต%องสงวนอํานาจในการควบคุมดูแลอยู�   สรุป การปกครองท%องถ่ินกําหนดข้ึนบนพ้ืนฐานทฤษฎีการกระจายอํานาจและอุดมการณ!ประชาธิปไตย ซ่ึงมุ�งเปmดโอกาสและสนับสนุนให%ประชาชนเข%ามีส�วนร�วมในกระบวนการทางการเมืองและกิจกรรม การปกครองตนเองในระดับหนึ่ง จะเห็นได%จากลักษณะสําคัญของการปกครองท%องถ่ิน ท่ีเน%นการมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกต้ัง มีองค!การหรือสถาบันท่ีจําเปEนในการปกครองตนเองและท่ีสําคัญก็คือ ประชาชนในท%องถ่ินจะมีส�วนร�วมในการปกครองตนเองอย�างกว%างขวาง 



23     3) วัตถุประสงค!ของการปกครองท%องถ่ิน ชูวงศ! ฉายะบุตร (2539,หน%า 26) ได%จําแนกวัตถุประสงค!ของการปกครองท%องถ่ินไว%ดังนี้  1. ช�วยแบ�งเบาภาระของรัฐบาลเปEนสิ่งท่ีเห็นได%ชัดว�า ในการบริหารประเทศจะต%องอาศัยเงินงบประมาณเปEนหลัก หากเงินงบประมาณจํากัด ภารกิจท่ีจะต%องบริการให%กับชุมชนต�างๆ อาจไม�เพียงพอ ดังนั้นหากจัดให%มีการปกครองท%องถ่ิน หน�วยการปกครองท%องถ่ินนั้นๆ ก็สามารถมีรายได% มีเงินงบประมาณของตนเพียงพอท่ีจะดําเนินการสร%างสรรค!ความเจริญให%กับท%องถ่ินได% จึงเปEนการแบ�งเบาภาระของรัฐบาลได%เปEนอย�างมาก การแบ�งเบานี้เปEนการแบ�งเบาท้ังทางด%านการเงินด%านตัวบุคคลตลอดจนเวลาท่ีใช%ในการดําเนินการ  2. เพ่ือสนองตอบต�อความต%องการของประชาชนในท%องถ่ินอย�างแท%จริง เนื่องจากประเทศมีขนาดพ้ืนท่ีกว%างใหญ� ความต%องการของประชาชนในแต�ละพ้ืนท่ีหรือท%องท่ี ย�อมมีความแตกต�างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาลแต�อย�างเดียว อาจไม�ตรงตามความต%องการท่ีแท%จริง และล�าช%า หน�วยการปกครองท%องถ่ินท่ีมีประชาชนในท%องถ่ินเปEนผู%บริหารเท�านั้น  จึงจะสามารถตอบสนองต�อความต%องการได%  3. เพ่ือความประหยัด โดยท่ีท%องถ่ินแต�ละแห�งมีความแตกต�างกัน สภาพความเปEนอยู�ของประชาชนก็ต�างไปด%วย การจัดต้ังหน�วยปกครองท%องถ่ินข้ึนจึงมีความจําเปEน โดยให%อํานาจหน�วยการปกครองท%องถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเปEนวิธีการหารายได%ให%กับท%องถ่ิน เพ่ือนําไปใช%ในการบริหารจัดการกิจการของท%องถ่ิน ทําให%ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาล ท่ีจะต%องจ�ายให%กับท%องถ่ินท่ัวประเทศเปEนอันมาก และแม%จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให%บ%าง แต�ก็มีเง่ือนไขท่ีกําหนดไว%อย�างรอบคอบ  4. เพ่ือให%หน�วยการปกครองท%องถ่ินเปEนสถาบันท่ีให%การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก�ประชาชน จากการท่ีการปกครองท%องถ่ินเปmดโอกาสให%ประชาชนมีส�วนร�วม ในการปกครองตนเอง ไม�ว�าจะโดยการสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือให%ประชาชนในท%องถ่ินเลือกเข%าไปทําหน%าท่ีฝfายบริหารหรือฝfายนิติบัญญัติของหน�วยการปกครองท%องถ่ินก็ตาม การปฏิบัติหน%าท่ีท่ีแตกต�างกันนี้ มีส�วนในการส�งเสริมการเรียนรู%ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได%เปEนอย�างดี   4) ความสําคัญของการปกครองท%องถ่ิน 



24   ภายในรัฐสมัยใหม� การรวมศูนย!อํานาจมีขีดจํากัด เนื่องจากการบริหารปกครองประเทศท่ีประกอบไปด%วยประชากรมากมายและพ้ืนท่ีอันกว%างไกลโดยรัฐบาลท่ีศูนย!กลางแต�เพียงสถาบันเดียวย�อมเปEนสิ่ง ท่ีเปEนไปได%ยากหรือเกิดสภาพของความ “ไม�ประหยัดในเชิงขนาด” (Diseconomies of Scale) จึงมีความจําเปEนท่ีจะต%องมีการถ�ายเทอํานาจในทางการเมืองการปกครองให%อยู�ในมือขององค!กรหรือสถาบันท่ีอยู�นอกศูนย!กลางออกไป ด%วยเหตุนี้ คุณค�าและความสําคัญของการปกครองท%องถ่ิน มีดังต�อไปนี้   1. การปกครองท%องถ่ินช�วยสนองตอบต�อป�ญหาและความต%องการของชุมชนภายในท%องถ่ิน องค!กรปกครองส�วนท%องถ่ินเปEนหน�วยทางการปกครองจํานวนเล็กๆ ท่ีมีมากมายกระจายอยู�ท่ัวประเทศโดยพ้ืนท่ีเหล�านั้นย�อมมีความแตกต�างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู%คนในท%องถ่ินนั้นๆ ทําให%การบริหารและการปกครองท่ีมีลักษณะของการรวมศูนย!อํานาจอยู�ท่ีรัฐบาลเพียงแห�งเดียว ไม�สามารถท่ีจะตอบสนองต�อความต%องการและป�ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนนั้นๆจําเปEนต%องกระจายระบบงานให%มีลักษณะคล�องตัวและปรับตัวให%ยืดหยุ�น นั่นก็คือ การสร%างหน�วยการปกครองท่ีเรียกว�า องค!กรปกครองส�วนท%องถ่ินเพ่ือให%มาจัดทําบริการและแก%ป�ญหาของประชาชนในท%องถ่ิน และยังจะเปEนการสร%างเสริมความเข%มแข็งให%กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Accountability)  2. การปกครองท%องถ่ินเปEนโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญ%า ระบบการปกครองท%องถ่ินจะต%องมีการเลือกต้ัง มีระบบพรรคการเมืองระดับท%องถ่ิน มีการต�อสู%และการแข�งขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกา ในท่ีสุดก็จะทําให%ประชาชนเข%าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข%าใจถึงบทบาทหน%าท่ีของแต�ละฝfายท่ีอยู�ภายใต%โครงสร%างทางการบริหารไม�ว�าจะเปEนฝfายนิติบัญญัติและฝfายบริหารและท่ีสําคัญคือการเข%าใจถึงบทบาทหน%าท่ีของประชาชน และในท่ีสุดจะทําให%เกิดการพัฒนาทางการเมืองได% และการท่ีปกครองท%องถ่ินช�วยสร%างเสริมความรู%ความเข%าใจในทางการเมือง ถือได%ว�าเปEนสถาบันฝ�กสอนประชาธิปไตยให%ประชาชน   3. สร%างการมีส�วนร�วม (Participation) การมีอยู�ของรัฐบาลในระดับท%องถ่ินหรือในระดับภูมิภาค ย�อมเอ้ือต�อประชาชนในการเข%ามามีส�วนร�วมในทางการเมืองได%มากกว�า เปEนการเปmดโอกาสให%ประชาชนได%เข%ามามีส�วนร�วมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเข%ามาบริหารกิจการสาธารณะต�างๆ ภายในชุมชนด%วยตัวเอง จะเปEนผลให%ประชาชนเหล�านี้ได%เรียนรู%และมีประสบการณ!ในทางการเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และนําไปสู�การเติบโตของ “ความเปEนพลเมือง” ในหมู�ประชาชน 



25   4. สร%างความชอบธรรม (Legitimacy) ความห�างไกลท้ังในทางภูมิศาสตร!และในทางการเมือง ย�อมทําให%การตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองท่ีห�างไกลออกไปจากชุมชนท%องถ่ิน อาจจะไม�ได%รับการยอมรับ ในทางตรงกันข%ามหากการตัดสินใจกระทําในระดับชุมชนท%องถ่ิน มีแนวโน%มท่ีจะได%รับการยอมรับและเปEนการสมเหตุสมผลมากกว�า ทําให%การตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรม  5. ดํารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากอํานาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยู�ท่ีศูนย!กลางมากเกินไป เปEนไปได%ท่ีจะเกิดการใช%อํานาจในทางท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพของป�จเจกบุคคล และสร%างความเสียหายให%กับสังคมโดยรวมได%ง�าย ในทางตรงข%าม การกระจายอํานาจจึงเปEนมรรควิธีหนึ่งในการปกปpองเสรีภาพของป�จเจกบุคคล โดยการทําให%อํานาจมีการกระจัดกระจายออกไป อันจะนําไปสู�การสร%างโครงข�ายของการตรวจสอบและถ�วงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน (Checks and Balances) ระหว�างศูนย!กลางกับพ้ืนท่ีนอกศูนย!กลาง  นอกจากความสําคัญแล%วการปกครองส�วนท%องถ่ินยังเปEนเรื่องจําเปEน  เพราะสังคมท่ีกว%างใหญ�มีอาณาเขตใหญ�โต ย�อมเปEนเรื่องยากท่ีจะให%รัฐบาลกลางดูแลได%ท่ัวถึงจึงมีความจําเปEนท่ีจะต%องมีการกระจายอํานาจ เพ่ือให%ท%องถ่ินได%ช�วยเหลือตนเองโดยความสําคัญและความจําเปEนของการปกครองส�วนท%องถ่ิน ได%มีผู%ให%ความหมายไว%หลายท�านด%วยกันเช�น   ธีรวุฒิ  โศภิษฐิกุล (2550, หน%า 21) กล�าวไว%ว�าการปกครองท%องถ่ินมีความสําคัญต�อการปกครองประเทศหลายประการกล�าวคือ            1. การปกครองท%องถ่ินจะมีส�วนช�วยแบ�งเบาภาระของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลส�วนกลางเพราะการปกครองส�วนท%องถ่ินมีองค!กรกระจัดกระจายไปท่ัวพ้ืนท่ีของประเทศมีความใกล%ชิดกับประชาชนในท%องถ่ินจึงสามารถทําหน%าท่ีแทนรัฐบาลกลางได%ดี            2. การปกครองท%องถ่ินช�วยตอบสนองความต%องการของประชาชนในท%องถ่ินได%ดีกว�ารัฐบาลกลาง            3. การปกครองท%องถ่ินช�วยให%การเรียนรู%ทางการเมืองแก�ประชาชนทําให%ประชาชนได%ฝ�กฝนเรียนรู%สร%างจิตสํานึกรวมท้ังวัฒนธรรมการมีส�วนร�วมในระบอบการปกครองการปกครองท%องถ่ินจึงเปEนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย            4. การปกครองท%องถ่ินช�วยเปEนแหล�งฝ�กและสร%างผู%นําทางการเมืองการปกครองท%องถ่ินเปmดโอกาสให%นักการเมืองได%ฝ�กทักษะในการบริหารและการดําเนินกิจกรรมของท%องถ่ินก�อนจะไปทําหน%าท่ีในระดับชาติดังจะเห็นได%จากการท่ีนักการเมืองท%องถ่ินจํานวนมากพัฒนาตนเองไปเปEนนักการเมืองระดับชาติ 



26             5. การปกครองท%องถ่ินมีความสอดคล%องกับแนวคิดในการพัฒนาท%องถ่ินชนบทเพ่ือการพ่ึงพาตนเองแทนท่ีจะคอยพ่ึงพิงการช�วยเหลือจากส�วนกลาง            ลิขิต  ธีรเวคิน (2548, หน%า 335) กล�าวไว%ว�าการปกครองส�วนท%องถ่ิน จะมีส�วนช�วยแบ�งเบาภาระของรัฐบาลกลางในแง�ท่ีว�าผู%ท่ีอยู�ในท%องถ่ินและผู%นําส�วนท%องถ่ิน ย�อมจะเข%าใจถึงป�ญหาและความต%องการของท%องถ่ินดีกว�าคนต�างถ่ิน ดังนั้นการปกครองส�วนท%องถ่ินจึงมีผลสําคัญคือ ทําให%ท%องถ่ินรู%จักการแก%ป�ญหาด%วยตนเอง โดยรัฐบาลกลางเปEนแต�เพียงหน�วยส�งเสริมด%วยงบประมาณบางส�วน และด%วยความรู%ทางเทคนิคโดยเฉพาะอย�างยิ่งในด%านการพัฒนาชนบทซ่ึงเปEนนโยบายสําคัญของรัฐบาลนั้นจําเปEนจะต%องกระทําควบคู�ไปกับการปกครองส�วนท%องถ่ิน  ชูวงศ! ฉายะบุตร (2539, หน%า 28) จากแนวความคิดในการปกครองส�วนท%องถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค!ทางการปกครองของรัฐบาลในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอํานาจปกครอง และเพ่ือให%สอดคล%องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส�วนร�วมในการปกครองตนเอง ความสําคัญของการปกครองท%องถ่ินสามารถสรุปได%ดังนี้   1. การปกครองท%องถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท%องถ่ินจะเปEนสถาบันฝ�กสอนการเมืองการปกครองให%แก�ประชาชน ให%ประชาชนรู%สึกว�าตนมีความเก่ียวพันมีส�วนได%ส�วนเสียในการปกครอง การบริหารท%องถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต�อประโยชน!อันพึงมีต�อท%องถ่ินท่ีตนอยู�อาศัยอันจะนํามาซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด 2. การปกครองท%องถ่ินทําให%ประชาชนรู%จักท%องถ่ินการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช�เปEนการปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบ้ืองบน โดยเปEนการท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการปกครอง ซ่ึงผู%บริหารท%องถ่ินนอกจากจะได%รับเลือกต้ังมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท%องถ่ินโดยอาศัยความร�วมมือร�วมใจจากประชาชนแล%ว ผู%บริหารท%องถ่ินจะต%องฟ�งเสียงประชาชนด%วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ให%ประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซ่ึงจะทําให%ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของตนเองต�อท%องถ่ิน และมีส�วนรับรู%ถึงป�ญหาและแก%ไขป�ญหาท%องถ่ินของตน 3. การปกครองท%องถ่ินเปEนการแบ�งเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเปEนหลักสําคัญของการกระจายอํานาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู�อย�างกว%างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีแต�ละท%องถ่ินย�อมมีป�ญหาและความต%องการท่ีแตกต�างกัน ประชาชนจึงเปEนผู%มีความเหมาะสมท่ีจะแก%ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในท%องถ่ินนั้นมากท่ีสุด และกิจการบางอย�างเปEนเรื่องเฉพาะท%องถ่ิน ไม�เก่ียวกับท%องถ่ินอ่ืน ๆ และไม�มีส�วนได%ส�วนเสียต�อประเทศโดยส�วนรวม จึงเปEนการสมควรท่ีจะให%ประชาชนท%องถ่ินดําเนินการ



27  ดังกล�าวเอง ท้ังนี้การแบ�งเบาภาระดังกล�าวทําให%รัฐบาลมีเวลาท่ีจะดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญ ๆ หรือกิจการใหญ� ๆ ระดับชาติอันเปEนประโยชน!ต�อประเทศชาติโดยส�วนรวม และมีความคล�องตัวในการดําเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน 6. การปกครองท%องถ่ินโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให%เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยสรุป ความสําคัญของการปกครองส�วนท%องถ่ิน สามารถแบ�งออกเปEนสองด%าน คือ ด%านการเมืองการปกครองและการบริหาร กล�าวคือในด%านการเมืองการปกครองนั้นเปEนการปูพ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู%การปกครองตนเอง ส�วนด%านการบริหารนั้น เปEนการแบ�งเบาภาระรัฐบาลและประชาชนในท%องถ่ินได%หาทางสนองแก%ป�ญหาด%วยตนเอง ด%วยกลไกการบริหารต�าง ๆ ท้ังในแง�ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ เปEนต%น  สรุป การปกครองท%องถ่ินกําหนดข้ึนบทพ้ืนฐานทฤษฎีการกระจายอํานาจ และอุดมการณ!ประชาธิปไตย ซ่ึงมุ�งเปmดโอกาสและสนับสนุนให%ประชาชนเข%ามีส�วนร�วมในกระบวนการทางการเมืองและกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง  ซ่ึงเห็นได%จากลักษณะสําคัญของการปกครองท%องถ่ิน  ท่ีเน%นการมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเอง มีการเลือกต้ังมีองค!การหรือสถาบันท่ีจําเปEนในการปกครองตนเองและท่ีสําคัญก็คือประชาชนในท%องถ่ินจะมีส�วนร�วมในการปกครองตนเองอย�างกว%างขวาง  2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง   วีระ  หาญกัน (2559) ได%วิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค!การบริหารส�วนตําบลบ%านดงอําเภอแม�เมาะจังหวัดลําปางผลการศึกษาพบว�าโดยภาพรวมองค!การบริหารส�วนตําบลบ%านดงอําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%เฉลี่ยอยู�ในระดับมากโดยด%านท่ีนํามาใช%ท่ีมีค�าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4 อันดับแรก ได%แก�การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%ในการบริหารงานด%าน4. การปกครองท%องถ่ินสามารถสนองตอบความต%องการของท%องถ่ินตรงเปpาหมายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากท%องถ่ินมีความแตกต�างกันไม�ว�าทางสภาพภูมิศาสตร! ทรัพยากร ประชาชน ความต%องการ และป�ญหาย�อมต�างกันออกไป ผู%ท่ีให%บริการหรือแก%ไขป�ญหาให%ถูกจุดและสอดคล%องกับความต%องการของประชาชนได%เปEนอย�างดีก็คือหน�วยการปกครองท%องถ่ินนั้นเอง   5. การปกครองท%องถ่ินจะเปEนแหล�งสร%างผู%นําทางการเมือง และการบริหารของประเทศในอนาคต ผู%นําหน�วยการปกครองท%องถ่ินย�อมเรียนรู%ประสบการณ!ทางการเมือง การเลือกต้ัง การสนับสนุนจากประชาชนในท%องถ่ินย�อมเปEนพ้ืนฐานท่ีดีต�ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝ�กฝนทักษะทางการบริหารงานในท%องถ่ินอีกด%วย 



28  หลักนิติธรรมรองลงมาได%แก� ด%านการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%ในการบริหารงาน ด%านหลักความรับผิดชอบ ด%านการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%ในการบริหารงานด%านหลักความคุ%มค�า และด%านการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%ในการบริหารงานด%านการมีส�วนร�วม ตามลําดับ ส�วนด%านท่ีมีความคิดเห็นอยู�ในระดับปานกลางมีอยู� 2 ด%านคือ ด%านการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%ในการบริหารงานด%านหลักความโปร�งใส และด%านการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%ในการบริหารงานด%านหลักคุณธรรม   พระไพฑูรย!  รตนิโก (ศรีวิชา) (2556) ได%วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตําบลบ%านแดง อําเภอพิบูลย!รักษ!จังหวัดอุดรธานีผลการศึกษาวิจัยพบว�า  1. ประชาชนมีความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค!การบริหารส�วนตําบลบ%านแดง อําเภอพิบูลย!รักษ! จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด%านพบว�าอยู�ในระดับมากทุกด%าน  2. ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต�อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตําบลบ%านแดง อําเภอพิบูลย! รักษ!จังหวัดอุดรธานี พบว�าประชาชนท่ีมีเพศต�างกันอายุต�างกันมีทัศนะโดยภาพรวมไม�แตกต�างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต�ในส�วนของประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต�างกันมีทัศนะต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   3. มีข%อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควรใช%หลักกฎหมาย ระเบียบข%อบังคับของทางราชการการให%เปEนท่ียอมรับของสังคม กําหนดกรอบการบริหารงานตามอํานาจหน%าท่ีให%ถูกต%องทุกข้ันตอนมีการจัดระบบงาน และข%อมูลข�าวสารเพ่ือเปmดเผยข%อมูลข�าวสารต�อสาธารณชนเปmดโอกาสให%ประชาชนรับรู%เพ่ือเสนอความเห็นในการตัดสินใจป�ญหาสําคัญ และมีส�วนร�วมทุกมิติมีการกําหนดเปpาหมาย และมาตรฐานโดยการวางกรอบความรับผิดชอบให%มีขอบเขตท่ีชัดเจนครอบคลุม ท้ังระบบงานมีการเพ่ิมความสามารถในการบริหารงานเพ่ิมผลผลิตของงาน ในทางบวกให%เกิดความคุ%มค�ากับต%นทุนและประโยชน!ท่ีได%รับ การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตําบลได%ดังนี้ คือให%ผู%บริหารและบุคลากรขององค!การบริหารส�วนตําบล ใช%หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค!กรอย�างจริงจัง สร%างจิตสํานึกให%บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต�อหน%าท่ี ท่ีตนได%รับมอบหมาย ผู%บริหารควรกําหนดนโยบายมีแผนแม�บทอย�างชัดเจน เปEนลายลักษณ!อักษร และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติเปEนรูปธรรม ได%ควรเปmดโอกาสให%บุคลากร ในองค!การบริหารส�วนตําบลได%มีส�วนร�วมในการทํางานร�วมกันการดําเนินงานต�างๆ มีความโปร�งใสตรวจสอบได%พัฒนาบุคลากรให%สามารถใช%ทรัพยากรอย�างคุ%มค�า และมีประสิทธิภาพสูงสุดต�อไป 



29   สุเมธ ทองด%วง (2555) ได%วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร%อยเอ็ด ผลการศึกษาวิจัยพบว�า 1. บุคลากรขององค!การบริหารส�วนตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร%อยเอ็ด มีความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด%าน มีความคิดเห็นอยู�ในระดับมากเพียง 1 ด%าน คือ ด%านนิติธรรม  อยู�ในระดับปานกลาง 5 ด%าน  ซ่ึงเรียงลําดับจากมากไปน%อย ดังนี้  ด%านความคุ%มค�า ด%านคุณธรรม ด%านความโปร�งใส ด%านการมีส�วนร�วมและด%านความรับผิดชอบ 2. ผลการตรวจสอบสมมุติฐานพบว�า บุคลากรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาต�างกันมีความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมไม�แตกต�างกัน แต�บุคลากรท่ีมีเพศและตําแหน�งแตกต�างกันมีความคิดเห็นโดยรวมแตกต�างกัน อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. บุคลากรขององค!การบริหารส�วนตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร%อยเอ็ด  ได%เสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยรวมลําดับความถ่ีจากมากไปหาน%อย 3 อันดับ คือ องค!การบริหารส�วนตําบล มีการชี้แจงรายละเอียดในการดําเนินงานตามโครงการและการจัดซ้ือจัดจ%างท่ีเหมาะสมและเปEนจริง  รองลงมา คือ องค!การบริหารส�วนตําบลควรรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับข%อร%องเรียนของประชาชนท่ีได%รับทราบ  และแจ%งผลการพิจารณาท่ีจะแก%ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนให%ทราบโดยเร็ว  และองค!การบริหารส�วนตําบลควรมีประชาสัมพันธ!รายรับรายจ�ายและโครงการจัดซ้ือจัดจ%างให%ประชาชนได%รับทราบ เพ่ือความโปร�งใสมากข้ึนและสมํ่าเสมอทุกโครงการ  พิศสมัย  หมกทอง (2555, หน%า 123-124) ได%วิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกน%อย กรุงเทพมหานคร พบว�า ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกน%อยกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู�ในระดับมาก ท้ังด%านหลักนิติธรรมด%าน หลักคุณธรรมด%าน หลักความโปร�งใสด% านหลักการมีส�วนร�วม ด%านหลักความรับผิดชอบ และด%านหลักความคุ%มค�า  บุคลากรมีความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกน%อย ด%านเพศไม�แตกต�างกัน ส�วนป�ญหาอุปสรรคและข%อเสนอแนะนั้น  พบว�าควรมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลให%ครบท้ัง 6 ด%านเพราะหลักธรรมาภิบาลเปEนการบริหารการปกครองท่ีดีท่ีทุกๆ ภาคส�วนเห็นว�าเปEนสิ่งท่ีดีงามเหมาะท่ีจะนํามาใช%ในการบริหารองค!กรต�างๆ ให%มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   อลัมพล  เจียมศรีพงษ! (2554, หน%า 78-82) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลได%วิจัยเรื่องเปรียบเทียบเทศบาลตําบลนางไผ� และองค!การบริหารส�วนตําบลบางไผ� อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุเพ่ือให%ทราบแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของท้ัง 2 องค!กร และ



30  เพ่ือใช%เปEนแนวทางในการนําหลักธรรมาภิบาลต�อหน�วยงานราชการ และองค!กรปกครองส�วนท%องถ่ินอ่ืนๆซ่ึงผลการศึกษาพบว�า ความคิดเห็นต�อการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนางไผ� และองค!การบริหารส�วนตําบลบางไผ� อยู�ในระดับมากท้ัง 6 ด%าน โดยมีข%อเสนอแนะเก่ียวกับป�ญหาในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช%ในการบริหารงานขององค!กรปกครองท%องถ่ิน ในด%านการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีเปEนไปในทิศทางเดียวกันคือ ควรเน%นการทํางานท่ีโปร�งใสมีความรับผิดชอบต�อหน%าท่ี และมีความยุติธรรม มีการวางแนวทางการทํางานร�วมกัน ระหว�างองค!กรปกครองส�วนท%องถ่ินกับประชาชนควรมีการประชาสัมพันธ!เปmดเผยข�าวสารการทํางานให%เปEนไปตามพระราชบัญญัติข%อมูลข�าวสาร     พ.ศ. 2540 และจัดระบบสารสนเทศให%ประชาชนรับรู%อย�างท่ัวถึง เปmดโอกาสให%ประชาชนเข%ามามีส�วนร�วมในการบริหารงาน การรับรู%ข�าวสาร การแสดงความคิดเห็นตัดสินใจรวมท้ังตรวจสอบประเมินผล   จตุพร ผ�องสุข (2550, หน%า 135-138) ได%วิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตําบลโคกสว�าง อําเภอหนองพอก จังหวัดร%อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค!เพ่ือ ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตําบล เปรียบเทียบกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อการบริหารงานขององค!การบริหารงานส�วนตําบล พร%อมท้ังข%อเสนอแนะ โดยการวิจัยเชิงสํารวจจากประชาชนในพ้ืนท่ีองค!การบริหารส�วนตําบลโคกสว�าง จํานวน 357 คน ซ่ึงพบว�าประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค!การบริหารส�วนตําบลโคกสว�าง โดยรวมทุกด%านอยู�ในระดับปานกลาง สําหรับป�ญหาและข%อเสนอแนะต�อการบริหารงานพบว�าการบริหารงบประมาณไม�โปร�งใส  การแก%ป�ญหาไม�ทันกับความต%องการของประชาชน โดยมีข%อเสนอแนะในการบริหารงาน และจัดสรรงบประมาณอย�างเปEนธรรมและแก%ไขความเดือดร%อนของประชาชนอย�างรวดเร็ว   ธีรพงษ!  กันทรสมบูรณ! (2553, หน%า 66-68) ได%วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตําบลเหล�าดอกไม% อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม การศึกษาครั้งนี้มีความมุ�งหมายเพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตําบล เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรองค!การบริหารส�วนตําบลและประชาชนท่ีเปEนหัวหน%าครัวเรือนในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลเหล�าดอกไม% อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตําบล และข%อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตําบล  ผลการศึกษาพบว�า   1.  บุคลากรขององค!การบริหารส�วนตําบลเหล�าดอกไม% อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ส�วนใหญ�เปEนเพศชาย มีอายุระหว�าง 36-45 ป� และมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นด%วยเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยรวมและรายด%านอยู�



31  ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปEนรายด%าน 6 ด%าน พบว�า มีด%านท่ีมีความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก 3 ด%าน คือ ด%านนิติธรรม ด%านความมีส�วนร�วมและด%านความรับผิดชอบ มีด%านท่ีมีความคิดเห็นด%วยในระดับปานกลาง 3 ด%าน คือด%านคุณธรรม ด%านความโปร�งใสและด%านความคุ%มค�า     2. ประชาชนท่ีเปEนหัวหน%าครัวเรือนในเขตองค!การบริหารส�วนตําบลเหล�าดอกไม% อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ส�วนใหญ�เปEนเพศหญิง มีอายุระหว�าง 46-50 ป� มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเกษตรกรรมมีความคิดเห็นด%วยเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยรวมอยู�ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปEนรายด%าน พบว�า มีความคิดเห็นด%วยอยู�ในระดับปานกลางท้ัง 6 ด%าน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน%อย คือ ด%านความมีส�วนร�วม ด%านความโปร�งใส ด%านความรับผิดชอบ ด%านคุณธรรม ด%านความคุ%มค�า และด%านนิติธรรม     3.  บุคลากรขององค!การบริหารส�วนตําบล มีความคิดเห็นด%วยเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยรวมและเปEนรายด%าน 3 ด%าน คือ ด%านนิติธรรม ด%านความรับผิดชอบ และด%านความคุ%มค�า มากกว�าประชาชนท่ีเปEนหัวหน%าครัวเรือนในเขตองค!การบริหารส�วนตําบล อย�างมีนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กล�าวคือ  องค!การบริหารส�วนตําบลมีวิธีการนําหลักนิติธรรมมาใช%ในการบริหารงานในองค!กร กล�าวคือ มีการใช%อํานาจ หน%าท่ีตามกฎหมายจัดต้ังและกฎหมายอ่ืน ๆ ในการนํามากําหนดเปEนนโยบายขององค!กร และมีการตราข%อบัญญัติองค!การบริหารส�วนตําบล มาบังคับใช%ในองค!การบริหารส�วนตําบล  และมีการปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายอย�างถูกต%อง และรัดกุมซ่ึงการตราข%อบัญญัติตําบลขององค!การบริหารส�วนตําบลนั้น เปEนไปตามท่ีกฎหมายได%ให%อํานาจไว%  นอกจากนี้ องค!การบริหารส�วนตําบลยังมีการให%บริการสาธารณะต�าง ๆ เช�น การจัดเก็บภาษี การกําจัดขยะมูลฝอย การบริการด%านข%อมูลข�าวสารต�าง ๆ อย�างท่ัวถึง เท�าเทียม ถูกต%อง และเปEนธรรมองค!การบริหารส�วนตําบล มีวิธีการนําหลักความคุ%มค�ามาใช%ในการบริหารงาน  โดยองค!การบริหารส�วนตําบลมีการบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช%ทรัพยากร/งบประมาณให%เกิดประโยชน!สูงสุด แก�ประชาชน และเกิดความคุ%มค�าในทุกภารกิจ ได%แก� การจัดซ้ือจัดจ%างท่ีมุ�งให%เกิดการประหยัด             มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน และมีการต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช%จ�ายงบประมาณท้ังในองค!กร และหน�วยงานอ่ืน ๆ ด%วย  



 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย     การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชน     ต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชน โดยจําแนกตามป.จจัยส�วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต�อเดือน  เป0นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู�วิจัยได�ดําเนินการตามข้ันตอนดังต�อไปนี้   1.  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง   2.  เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล   3.  ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือวิจัย   4.  การเก็บรวบรวมข�อมูล   5.  การวิเคราะห�ข�อมูลและการแปรผล  3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง   ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีอาศัยในขอบเขตการวิจัยจํานวน 2,977 คน ข�อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 สํานักงานทะเบียนราษฎรท่ีว�าการอําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได�แก� ประชากรท่ีอาศัยในขอบเขตการวิจัย จํานวน 2,977 คนกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�าง (Sample Size) โดยการใช�สูตรของทาโร� ยามาเน�(Taro Yamane)  กําหนดระดับความเชื่อม่ันร�อยละ 95% และมีระดับความคลาดเคลื่อนร�อยละ 5% (e=0.05)  จะได�ขนาดกลุ�มตัวอย�างจํานวน =353 คน จากสูตรการหาขนาดตัวอย�าง n =  ���� (�)�            โดย n = จํานวนขนาดของกลุ�มตัวอย�าง   N = จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใช�ศึกษาวิจัย e= ค�าความคาดเคลื่อน โดยในการนี้ผู�วิจัยได�กําหนดไว�ท่ี 5% (e=0.05) 



33  จากสูตรการสุ�มตัวอย�างแบบโควตา n1 = 	���     เม่ือ n1 =จํานวนตัวอย�างท่ีจะสุ�มจากแต�ละกลุ�ม     n   = จํานวนของกลุ�มตัวอย�างท้ังหมดท่ีต�องการ (353)     N1 = จํานวนประชากรในแต�ละกลุ�ม     N   = จํานวนประชากรท้ังหมด (2,977) สามารถแสดงผลการสุ�มตัวอย�าง ได�ตามตาราง  ตารางท่ี 1 แสดงผลการสุ�มตัวอย�างจํานวนประชากรท้ังหมดจาก 5 หมู�บ�าน ลําดับ หมู�บ�าน จํานวนประชากรท้ังหมด จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 1 หมู�ท่ี 1 บ�านขุนแม�ลา 802 95 2 หมู�ท่ี 2 บ�านส�มปbอย 684 81 3 หมู�ท่ี 3 บ�านปbาแก� 504 60 4 หมู�ท่ี 4 บ�านฟ.กทอง 386 46 5 หมู�ท่ี 5 บ�านผาไหว 601 71 รวม 2,977 353  3.2 เครื่องมือท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล   เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามสําหรับการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยอําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน   3.3 ข้ันตอนการสร%างเครื่องมือวิจัย การสร�างเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป0นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอน ดังนี้    การสุ�มตัวอย�างผู�วิจัยใช�วิธีการสุ�มตัวอย�างแบบความไม�น�าจะเป0น  (Non Probability Sampling) ประเภทการสุ�มตัวอย�างแบบโควต�า (Quota Sampling) โดยประชากรท่ีอาศัยอยู�ในตําบลขุนแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีจํานวนท้ังสิ้น 2,977 คน จาก 5 หมู�บ�านและได�สูตรในการสุ�มตัวอย�าง ดังนี้ 



34  แบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษา 2.  กําหนดกรอบแนวคิดในการสร�างเครื่องมือ 3.  สร�างเครื่องมือในการวิจัย 4.  เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ    5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคล�องระหว�างข�อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท�ท่ีกําหนดไว� โดยหาค�าดัชนีความสอดคล�อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยผู�เชี่ยวชาญจะต�องประเมินด�วยคะแนน 3 ระดับ คือ +1 = สอดคล�องหรือแน�ใจว�าคําถามข�อนั้นวัดจุดประสงค�เชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว�จริง 0 = ไม�แน�ใจว�าคําถามข�อนั้นวัดจุดประสงค�เชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว� -1 = ไม�สอดคล�องหรือแน�ใจว�าคําถามข�อนั้นไม�ได�วัดจุดประสงค�เชิงพฤติกรรมท่ีระบุไว�  ค�าดัชนีความสอดคล�องท่ียอมรับได�ต�องมีค�าต้ังแต� 0.50 ข้ึนไป สูตรในการคํานวณ        6. นําเครื่องมือไปทดลองใช� (Try Out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 คน  แล�วนําผลการทดลองมาใช�คํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ได�ค�าความเท่ียงเท�ากับ .97   7. นําเครื่องมือท่ีทดลองใช�แล�วเสนอท่ีอาจารย�ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให�ถูกต�องสมบูรณ�และจัดพิมพ�แบบสอบถามฉบับสมบูรณ�เก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป  3.3.2  ข�อคําถามได�ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค�ท่ีต�องศึกษาโดยได�แบ�งข�อคําถามออกเป0น3ตอน ดังนี้   ตอนท่ี 1 เป0นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปqด (Close – end Question) และเลือกตอบแบบ (Check List) เก่ียวกับด�านข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได�ต�อเดือน  3.3.1  ข้ันตอนการสร�างและการตรวจสอบเครื่องมือ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง แล�วนําผลการศึกษามาสร�าง



35  ตอนท่ี 2 เป0นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปqด (Close – end Question) และเลือกตอบแบบ (Check List) เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ท้ัง 6 ด�าน ๆ ละ 5 ข�อ รวมเป0น 30 ข�อ และเกณฑ�การให�คะแนนเป0นแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) แบ�งออกเป0น 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมายท้ัง 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับน�อย ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด ตอนท่ี 3  เป0นแบบสอบถามลักษณะปลายเปqด (Open – end Question) เก่ียวกับป.ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยอําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  3.4 การเก็บรวบรวมข%อมูล   ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามแนวทางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณโดยดําเนินการเก็บข�อมูลจากตัวอย�างตามจํานวนของแต�ละหมู�บ�านท่ีได�กําหนดไว�แล�ว  โดยใช�วิธีการเก็บข�อมูลปฐมภูมิ แบบการสํารวจ (Survey) โดยใช�การสัมภาษณ�แบบเผชิญหน�า คือผู�วิจัยกับกลุ�มตัวอย�างมีปฏิสัมพันธ�กันด�วยการใช�ภาษา  ซ่ึงจะให�ผู�ตอบแบบสอบถามเป0นผู�อ�านและตอบแบบสอบถามเอง และผู�วิจัยรอรับแบบสอบถามโดยทันที  เพ่ือคอยชี้แจง และอธิบายข�อสงสัยให�แก�กลุ�มตัวอย�าง ในกรณีไม�เข�าใจและสงสัยในคําถามแต�จะไม�เป0นลักษณะการชี้นําหรือขู�เข็น ในการตอบแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 2. ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูล 3. ตรวจสอบความสมบูรณ�ของคําตอบ 4. จัดหมวดหมู�ของข�อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห�ต�อไป     



36  3.5 การวิเคราะห.ข%อมูลและการแปรผล   ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิเคราะห�ข�อมูลและแปรผล โดยดําเนินการตามข้ันตอนต�างๆ ดังนี้ 3.5.1 นําแบบสอบถามสําหรับการวิจัยท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ�ถูกต�อง เพ่ือนํามาวิเคราะห�ข�อมูลแล�วนําข�อมูลท่ีได�มากําหนดรหัสและลงรหัสข�อมูลด�วยเครื่องคอมพิวเตอร�   3.5.2 วิเคราะห�ข�อมูลด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 1) วิเคราะห�ข�อมูลด�วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และค�าร�อยละ (Percentage) ของข�อมูลเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัย เช�นเพศอายุระดับการศึกษา เป0นต�น      2) วิเคราะห�ข�อมูลโดยค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนท่ีได� จากแบบสอบถามสําหรับการวิจัย ตอนท่ี 2  แล�วแปลความหมายของคะแนนด�วยการแบ�งออกเป0น 5 ระดับ แล�วแปลผลค�าเฉลี่ยโดยใช�หลักเกณฑ�การใช�ค�าเฉลี่ยท่ีมีค�าต้ังแต� 1.00 – 5.00 โดยพิจารณาดังนี้    อันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด
 คะแนนต่ําสุดจํานวนช้ัน        = �
��        = 0.80 คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึงมีความคิดเห็นอยู�ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับน�อย คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด   3)  การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย  โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต�อเดือนโดยวิเคราะห�ค�าการทดสอบค�าที (t-test) และค�าเอฟ (F-test) ด�วยการวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way Analysis of Variance)              4)  ข�อความปลายเปqดท่ีแสดงป.ญหาอุปสรรค และข�อเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย ผู�วิจัยจะทําการจัดกลุ�มตามประเด็นท่ีกําหนดใช�ในแบบสอบถามปลายเปqด จากนั้นจะทําการวิเคราะห�โดยใช�การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค�าร�อยละ (Percentage)  



37  บทที่ 4 ผลการวิจัย    การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน!อย  อําเภอแม�ลาน!อย  จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีผลการวิเคราะห�ข!อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยในการวิเคราะห�ข!อมูลครั้งนี้  ผู!วิจัยได!ทําการวิเคราะห�ข!อมูลตามลําดับดังนี้  4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให!เกิดความเข!าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห�ข!อมูล ผู!วิจัยได!กําหนดสัญลักษณ�ท่ีใช!ในการแปลผล ดังนี้ F แทน ความถ่ี X   แทน    ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง (Average) N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด n แทน จํานวนประชากรในกลุ�มตัวอย�าง SD แทน ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง (Standard Deviation) T แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test X2 แทน ค�าความสัมพันธ�ไคสแคว�  4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล   การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน!อย อําเภอแม�ลาน!อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู!วิจัยแบ�งการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข!อมูลเชิงปริมาณออกเปKน 4  ตอน ได!แก� บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได!ต�อเดือน  ตอนท่ี 4  วิเคราะห�ปRญหา อุปสรรค และข!อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้     ตอนท่ี 1  วิเคราะห�รายละเอียดของผู!ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2  วิเคราะห�ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตอนท่ี 3  วิเคราะห�เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการ



38  ตอนท่ี 1  วิเคราะห�รายละเอียดของผู�ตอบแบบสอบถาม  ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน (ความถ่ี) และค�าร!อยละของผู!ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได!ต�อเดือน ข�อความ จํานวน ร�อยละ เพศ ชาย หญิง รวม  192 161 353  54.4 45.6 100 อายุ ตํ่ากว�า 20 ปY 20 – 30 ปY 31 – 40 ปY 41 – 50 ปY 51 – 60 ปY 61 ปYข้ึนไป รวม  38 24 215 40 19 17 353  10.8 6.8 60.9 11.3 5.4 4.8 100 ระดับการศึกษา       ตํ่ากว�าประถมศึกษา       ประถมศึกษา       มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.       อนุปริญญา/ปวส.       ปริญญาตร ี      สูงกว�าปริญญาตรี รวม  39 15 193 40 52 14 353  11.0 4.2 54.7 11.3 14.7 4.0 100 อาชีพ       นักเรียน/นักศึกษา       เกษตรกร       ค!าขาย/ธุรกิจส�วนตัว       ข!าราชการ       พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ  7 249 21 41 35  2.0 70.5 5.9 11.6 9.9 



39  ข�อความ จํานวน ร�อยละ อ่ืน ๆ  รวม - 353 - 100 รายได!ต�อเดือน ตํ่ากว�า 5,000 บาท 5,000 – 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท 20,001บาทข้ึนไป       ไม�มีรายได! รวม  27 120 117 67 22 - 353  7.6 34.0 33.1 19.0 6.2 - 100  จากตารางท่ี 2 แสดงจํานวน (ความถ่ี) และค�าร!อยละของผู!ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได!ต�อเดือนพบว�า  1. ผู!ตอบแบบสอบถามเปKนเพศชาย จํานวน 192 คน คิดเปKนร!อยละ 54.4 และเปKนเพศหญิงจํานวน 161 คน คิดเปKนร!อยละ 45.6 2. ผู!ตอบแบบสอบถามมีอายุตํ่ากว�า 20 ปY จํานวน 38 คน คิดเปKนร!อยละ 10.8 มีอายุระหว�าง 20 – 30 ปY จํานวน 24 คน คิดเปKนร!อยละ 6.8 มีอายุระหว�าง 31 – 40 ปY จํานวน 215 คน คิดเปKนร!อยละ 60.9 มีอายุระหว�าง 41 – 50 ปY จํานวน 40 คน คิดเปKนร!อยละ 11.3 มีอายุระหว�าง 51 – 60 ปY จํานวน 19 คน คิดเปKนร!อยละ 5.4 และมีอายุ 61 ปYข้ึนไป จํานวน 17 คน คิดเปKนร!อยละ 4.8 3. ผู!ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับตํ่ากว�าประถมศึกษา จํานวน 39 คน คิดเปKนร!อยละ 11.0  ระดับประถมศึกษา จํานวน 15 คน คิดเปKนร!อยละ 4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 193 คน คิดเปKนร!อยละ 54.7 ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 40 คน คิดเปKนร!อยละ 11.3 ระดับปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิดเปKนร!อยละ 14.7 และระดับสูงกว�าปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเปKนร!อยละ 4 4. ผู!ตอบแบบสอบถามมีอาชีพนักเรียน และนักศึกษา จํานวน 7 คน คิดเปKนร!อยละ 2 อาชีพเกษตรกร จํานวน 249 คน คิดเปKนร!อยละ 70.5 อาชีพค!าขายและธุรกิจส�วนตัว จํานวน 21 คน คิดเปKนร!อยละ 5.9 อาชีพข!าราชการจํานวน 41 คน คิดเปKนร!อยละ 11.6 และอาชีพพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 35 คน คิดเปKนร!อยละ 9.9  5. ผู!ตอบแบบสอบถามมีรายได!ต�อเดือนตํ่ากว�า 5,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเปKนร!อยละ7.6มีรายได!ต�อเดือน 5,000 -10,000 บาท จํานวน 120 คน คิดเปKนร!อยละ 34 มีรายได!ต�อเดือน 10,001-



40  15,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเปKนร!อยละ 33.1 มีรายได!ต�อเดือน15,001-20,000 บาท จํานวน 67 คน คิดเปKนร!อยละ 19 และมีรายได!ต�อเดือน 20,001 ข้ึนไปจํานวน 22 คน คิดเปKนร!อยละ 6.2  ตอนท่ี 2 วิเคราะห�ระดับความคิดเห็นต3อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล นําเสนอผลการวิเคราะห�ข!อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในรูปแบบตาราง ใช!การวิเคราะห�เปKนรายด!าน โดยการหาค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลผลระดับความคิดเห็น และจัดอันดับโดยกําหนดเกณฑ�ในการวัดคะแนนระดับความคิดเห็น ดังนี้  ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนค�าเฉลี่ย ( X ) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ด!าน  หลักธรรมาภิบาล ระดับความคิดเห็น X  S.D. แปลผล 1. ด!านหลักความรับผิดชอบ 4.47 0.01 มากท่ีสุด 2. ด!านหลักคุณธรรม 4.46 0.02 มากท่ีสุด 3. ด!านหลักความคุ!มค�า 4.45 0.02 มากท่ีสุด 4. ด!านหลักการมีส�วนร�วม 4.44 0.03 มากท่ีสุด 5. ด!านหลักความโปร�งใส 4.36 0.22 มากท่ีสุด 6. ด!านหลักนิติธรรม 4.27 0.21 มากท่ีสุด รวม 4.41 0.08 มากท่ีสุด          จากตารางท่ี 3 ผู!ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลัก           ธรรมาภิบาลท้ัง 6 ด!าน อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.41) และเม่ือวิเคราะห�ระดับความคิดเห็นเปKนรายด!าน พบว�าอันดับแรกคือ ด!านหลักความรับผิดชอบ (x̄ = 4.47) รองลงมาคือ ด!านหลักคุณธรรม             (x̄ = 4.46) ด!านหลักความคุ!มค�า  (x̄ = 4.45) ด!านหลักการมีส�วนร�วม  (x̄ = 4.44)  ด!านหลักความโปร�งใส  (x̄ = 4.36) และด!านหลักนิติธรรม  (x̄ = 4.27) ตามลําดับ    



41  ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนค�าเฉลี่ย ( X ) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  การแปลผล และจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด!านหลักนิติธรรม  ด�านหลักนิติธรรม ระดับความคิดเห็น อันดับ X  S.D. แปลผล 1. การตราข!อบัญญัติไม�มีการเลือกปฏิบัติและมีความเปKนธรรมต�อประชาชนโดยส�วนรวม 4.42 0.62 มากท่ีสุด 1 2. การเปcดโอกาสให!ประชาชนได!แสดงความคิดเห็นหรือมีส�วนร�วมในการตราข!อบัญญัติ 4.27 0.68 มากท่ีสุด 4 4.41 0.58 มากท่ีสุด 2 4. ผู!บริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติหน!าท่ีเปKนไปตามท่ีกฎหมายได!กําหนด 4.32 0.65 มากท่ีสุด 3 5. ข!าราชการและพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติหน!าท่ีเปKนไปตามท่ีกฎหมายได!กําหนด 3.90 0.81 มาก 5 รวม 4.27 0.21 มากท่ีสุด   จากตารางท่ี 4 ผู!ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมา      ภิบาล ในด!านหลักนิติธรรมโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.27) และเม่ือวิเคราะห�ระดับความคิดเห็นเปKนรายข!อพบว�าอันดับแรกคือ การตราข!อบัญญัติไม�มีการเลือกปฏิบัติและมีความเปKนธรรมต�อประชาชนโดยส�วนรวม (x̄ = 4.42) รองลงมาคือการออกข!อบัญญัติมีความเหมาะสมกับสถานการณ�ในปRจจุบัน (x̄ = 4.41) ผู!บริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติหน!าท่ีเปKนไปตามท่ีกฎหมายได!กําหนด (x̄ = 4.32) การเปcดโอกาสให!ประชาชนได!แสดงความคิดเห็นหรือมีส�วนร�วมในการตราข!อบัญญัติ (x̄ = 4.27) และข!าราชการและพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติหน!าท่ีเปKนไปตามท่ีกฎหมายได!กําหนด (x̄ = 3.52) ตามลําดับ      3. การออกข!อบัญญัติมีความเหมาะสมกับสถานการณ�ในปRจจุบัน 



42  ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนค�าเฉลี่ย ( X ) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน ด!านหลักคุณธรรม  ด�านหลักคุณธรรม ระดับความคิดเห็น อันดับ X  S.D. แปลผล 1. มีการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของผู!บริหารและพนักงานทุกระดับ 4.45 0.56 มากท่ีสุด 3 2. มีการส�งเสริมให!ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดีและค�านิยมท่ีดีงาม 4.42 0.59 มากท่ีสุด 5 3. มีการจัดสรรงบประมาณแก�ชุมชนให!เปKนไปตามระเบียบบนพ้ืนฐานของคุณธรรม/จริยธรรม 4.49 0.51 มากท่ีสุด 1 4. ผู!บริหารมีการบริหารงานตามหลักคุณธรรม/จริยธรรม 4.44 0.57 มากท่ีสุด 4 5. ข!าราชการและพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม 4.48 0.52 มากท่ีสุด 2 รวม 4.46 0.02 มากท่ีสุด   จากตารางท่ี 5 ผู!ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมา      ภิบาล ในด!านหลักคุณธรรมโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.46) และเม่ือวิเคราะห�ความคิดเห็นเปKนรายข!อพบว�าอันดับแรกคือมีการจัดสรรงบประมาณแก�ชุมชนให!เปKนไปตามระเบียบบนพ้ืนฐานของคุณธรรม/จริยธรรม (x̄ = 4.49)รองลงมาคือ ข!าราชการและพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม (x̄ = 4.48) มีการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของผู!บริหารและพนักงานทุกระดับมี     (x̄ = 4.45) ผู!บริหารมีการบริหารงานตามหลักคุณธรรม/จริยธรรม (x̄ = 4.45) และมีการส�งเสริมให!ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดีและค�านิยมท่ีดีงาม (x̄ = 4.42)  ตามลําดับ       



43   ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนค�าเฉลี่ย ( X ) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในด!านหลักความโปร�งใส  ด�านหลักความโปร3งใส ระดับความคิดเห็น อันดับ X  S.D. แปลผล 1. มีการเปcดเผยข!อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและเชื่ อ ถือได! ให!ประชาชนได! รั บทราบอย� า งสมํ่าเสมอ 4.48 0.53 มากท่ีสุด 1 2. มีการติดประกาศแสดงฐานะทางการเงินให!ประชาชนได! รับทราบ ตามท่ีกฎหมายได!กําหนด 4.40 0.61 มากท่ีสุด 4 3. มีการประกาศการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ!างอย�างเปcดเผยผ�านทางสื่อต�าง ๆ อย�างครบถ!วนเช�น โทรทัศน� ,ปfายประกาศ ,วิทยุ ฯลฯ 4.47 0.53 มากท่ีสุด 2 4.46 0.54 มากท่ีสุด 3 3.96 0.83 มาก 5 รวม 4.36 0.22 มากท่ีสุด   จากตารางท่ี 6 ผู!ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในด!านหลักความโปร�งใสโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.36) และเม่ือวิเคราะห�ความคิดเห็นเปKนรายข!อพบว�าอันดับแรกคือ มีการเปcดเผยข!อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและเชื่อถือได!ให!ประชาชนได!รับทราบอย�างสมํ่าเสมอ (x̄ = 4.48) รองลงมาคือ มีการประกาศการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ!างอย�างเปcดเผยผ�านทางสื่อต�าง ๆ อย�างครบถ!วนเช�น โทรทัศน� ,ปfายประกาศ ,วิทยุ ฯลฯ (x̄ = 4.48) มีการเปcดโอกาสให!ประชาชนได!ติดตามตรวจสอบแผนงานและโครงการต�างๆ (x̄ = 4.46) มีการติดประกาศแสดงฐานะทางการเงินให!ประชาชนได!รับทราบตามท่ีกฎหมายได!กําหนด (x̄ = 4.40) และมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ (x̄ = 3.96) ตามลําดับ  4. มีการเปcดโอกาสให!ประชาชนได!ติดตามตรวจสอบแผนงานและโครงการต�างๆ 5. มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ   



44    ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนค�าเฉลี่ย ( X )  ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด!านหลักการมีส�วนร�วม  ด�านหลักการมีส3วนร3วม ระดับความคิดเห็น อันดับ X  S.D. แปลผล 1. มีการเปcดโอกาสให!ประชาชนได!แสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับการปฏิ บั ติงานขององค�การบริหารส�วนตําบล 4.47 0.54 มากท่ีสุด 1 2. มีการเปcดโอกาสให!ประชาชนเข!าร�วมรับฟRงในการประชุมสภาท!องถ่ิน 4.38 0.63 มากท่ีสุด 5 3. มีการเปcดโอกาสให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาท!องถ่ิน 4.44 0.57 มากท่ีสุด 3 4. มีการแต�งต้ังตัวแทนประชาชนเข!าร�วมในการจัดซ้ือ-จัดจ!าง 4.46 0.54 มากท่ีสุด 2 5. มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟRงปRญหาและความต!องการของประชาชน 4.42 0.60 มากท่ีสุด 4 รวม 4.44 0.03 มากท่ีสุด   จากตารางท่ี 7 ผู!ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด!านหลักการมีส�วนร�วมโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.44) และเม่ือวิเคราะห�ความคิดเห็นเปKนรายข!อพบว�าอันดับแรกคือ มีการเปcดโอกาสให!ประชาชนได!แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบล (x̄ = 4.47) รองลงมาคือ มีการแต�งต้ังตัวแทนประชาชนเข!าร�วมในการจัดซ้ือ-จัดจ!าง (x̄ = 4.46) มีการเปcดโอกาสให!ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาท!องถ่ิน (x̄ = 4.44) มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟRงปRญหาและความต!องการของประชาชน (x̄ = 4.42) และมีการเปcดโอกาสให!ประชาชนเข!าร�วมรับฟRงในการประชุมสภาท!องถ่ิน      (x̄ = 4.38) ตามลําดับ   



45   ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนค�าเฉลี่ย ( X ) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด!านหลักความรับผิดชอบ  ด�านหลักความรับผิดชอบ ระดับความคิดเห็น อันดับ X  S.D. แปลผล 1. มีศูนย�รับเรื่องราวร!องทุกข� 4.48 0.54 มากท่ีสุด 2 2. มีการดําเนินการตามข!อร!องทุกข�นั้น 4.45 0.56 มากท่ีสุด 5 3. มีการรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับข!อร!องเรียนให!ประชาชนได!รับทราบ 4.46 0.55 มากท่ีสุด 4 4. มีการปฏิบัติราชการด!วยความซ่ือสัตย�สุจริต ตรงไปตรงมา สามารถตอบคําถามและชี้แจงได!เม่ือมีข!อสงสัย 4.49 0.53 มากท่ีสุด 1 5. มีการรายงานความก!าวหน!าและผลสัมฤทธิ์ตามเปfาหมายท่ีกําหนดไว!ต�อสาธารณะเพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบและการให!คุณให!โทษ 4.47 0.54 มากท่ีสุด 3 รวม 4.47 0.01 มากท่ีสุด   จากตารางท่ี 8 ผู!ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมา     ภิบาล ในด!านหลักความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.47) และเม่ือวิเคราะห�ความคิดเห็นเปKนรายข!อพบว�าอันดับแรกคือ มีการปฏิบั ติราชการด!วยความซ่ือสัตย�สุจริต ตรงไปตรงมา สามารถตอบคําถามและชี้แจงได!เม่ือมีข!อสงสัย (x̄ = 4.49) รองลงมาคือ มีศูนย�รับเรื่องราวร!องทุกข� (x̄ = 4.48) มีการรายงานความก!าวหน!าและผลสัมฤทธิ์ตามเปfาหมายท่ีกําหนดไว!ต�อสาธารณะเพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบและการให!คุณให!โทษ (x̄ = 4.47) มีการรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับข!อร!องเรียนให!ประชาชนได!รับทราบ (x̄ = 4.47) และมีการดําเนินการตามข!อร!องทุกข�นั้น (x̄ = 4.46) ตามลําดับ     



46   ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนค�าเฉลี่ย ( X ) ค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลและจัดอันดับ ระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในด!านหลักความคุ!มค�า  ด�านหลักความคุ�มค3า ระดับความคิดเห็น อันดับ X  S.D. แปลผล 1. มีกิจกรรมส�งเสริมรณรงค�ให!ประชาชนบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและใช!อย�างประหยัด 4.42 0.60 มากท่ีสุด 5 2. ในการจัดซ้ือ-จัดจ!างมีการติดตามตรวจสอบกับผู!รับจ!างท่ีให!ราคาตํ่ากว�างบประมาณท่ีตั้งไว! 4.48 0.53 มากท่ีสุด 1 3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช!เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให!รวดเร็วข้ึน 4.47 0.55 มากท่ีสุด 2 4. การจัดทําโครงการได!คํานึงถึงความจําเปKนเร�งด�วนเพ่ือเกิดประโยชน�สูงสุดกับประชาชน 4.43 0.59 มากท่ีสุด 4 5. มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช!งบประมาณ เพ่ือให!เกิดความโปร�งใส คุ!มค�าท่ีสุด 4.44 0.59 มากท่ีสุด 3 รวม 4.45 0.02 มากท่ีสุด   จากตารางท่ี 9 ผู!ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมา     ภิบาล ในด!านหลักความคุ!มค�าโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.45) และเม่ือวิเคราะห�ความคิดเห็นเปKนรายข!อพบว�า อันดับแรกคือ ในการจัดซ้ือ-จัดจ!างมีการติดตามตรวจสอบกับผู!รับจ!างท่ีให!ราคาตํ่ากว�างบประมาณท่ีต้ังไว! (x̄ = 4.48) รองลงมาคือ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช!เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให!รวดเร็วข้ึน (x̄ = 4.47) มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช!งบประมาณ เพ่ือให!เกิดความโปร�งใสคุ!มค�าท่ีสุด (x̄ = 4.44) การจัดทําโครงการได!คํานึงถึงความจําเปKนเร�งด�วนเพ่ือเกิดประโยชน�สูงสุดกับประชาชน (x̄ = 4.43) และมีกิจกรรมส�งเสริมรณรงค�ให!ประชาชนบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและใช!อย�างประหยัด (x̄ = 4.42) ตามลําดับ   



47  เพศ N X  S.D. t Sig.       ชาย       หญิง 192 161 4.27 4.12 0.65 0.68 0.356  0.722  จากตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามเพศ พบว�าแตกต�างกันอย�างไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว!                   ตอนท่ี 3 วิเคราะห�เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได!ต�อเดือน  ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามเพศ 



48  ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามอายุ ความคิดเห็นของประชาขน แหล3งความแปรปรวน SS Df  MS F Sig 1. ด!านหลักความรับผิดชอบ ระหว�างกลุ�ม 3.765 4 1.765 4.272 .077 ภายในกลุ�ม 90.413 349 .335   รวม 94.178 353    2. ด!านหลักคุณธรรม  ระหว�างกลุ�ม 5.124 4 1321 2.754 .087 ภายในกลุ�ม 87.263 349 .632   รวม 92.387 353    3. ด!านหลักความคุ!มค�า  ระหว�างกลุ�ม 1.173 4 .335 2.288 .071 ภายในกลุ�ม 69.137 349 .260   รวม 70.311 353    4. ด!านหลักการมีส�วนร�วม ระหว�างกลุ�ม 1.765 4 .436 1.321 .053 ภายในกลุ�ม 79.854 349 .076   รวม 81.619 353     5. ด!านหลักความโปร�งใส  ระหว�างกลุ�ม 2.922 4 .648 2.541 .128 ภายในกลุ�ม 78.754 349 .097   รวม 81.676 353     6. ด!านหลักนิติธรรม  ระหว�างกลุ�ม 4.764 4 1.329 4.765 .059 ภายในกลุ�ม 87.237 349 .154   รวม 92.001 353     รวม ระหว�างกลุ�ม 1.765 4 .323 4.112 .095 ภายในกลุ�ม 52.456 349 .075   รวม 54.221 353     จากตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามอายุโดยใช!วิธีการวิเคราะห�หาความแปรปรวนทางเดียวพบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีอายุต�างกันมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม�แตกต�างกันจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว!    



49  ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามระดับการศึกษา  ความคิดเห็นของประชาขน แหล3งความแปรปรวน SS Df  MS F Sig 1. ด!านหลักความรับผิดชอบ ระหว�างกลุ�ม 3.955 4 1.123 2.554 .156 ภายในกลุ�ม 90.113 349 .235   รวม 94.068 353    2. ด!านหลักคุณธรรม  ระหว�างกลุ�ม 5.247 4 1.531 2.231 .211 ภายในกลุ�ม 65.630 349 .231   รวม 70.877 353    3. ด!านหลักความคุ!มค�า  ระหว�างกลุ�ม 1.548 4 .655 1.531 .096 ภายในกลุ�ม 69.113 349 .162   รวม 70.661 353    4. ด!านหลักการมีส�วนร�วม ระหว�างกลุ�ม 2.654 4 .365 1.432 .165 ภายในกลุ�ม 89.151 349 .221   รวม 91.805 353     5. ด!านหลักความโปร�งใส  ระหว�างกลุ�ม 3.129 4 .578 2.321 .187 ภายในกลุ�ม 71.174 349 .127   รวม 74.303 353     6. ด!านหลักนิติธรรม  ระหว�างกลุ�ม 4.664 4 1.432 3.199 .127 ภายในกลุ�ม 97.232 349 .259   รวม 101.896 353     รวม ระหว�างกลุ�ม 1.883 4 .221 3.116 .077 ภายในกลุ�ม 56.484 349 .047   รวม 58.367 353     จากตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามระดับการศึกษาโดยใช!วิธีการวิเคราะห�หาความแปรปรวนทางเดียวพบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีระดับการศึกษาต�างกันมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม�แตกต�างกันจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว! 



50  ตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามอาชีพ  ความคิดเห็นของประชาขน แหล3งความแปรปรวน SS Df  MS F Sig 1. ด!านหลักความรับผิดชอบ ระหว�างกลุ�ม 2.111 4 1.623 3.272 .062 ภายในกลุ�ม 52.124 349 .274   รวม 54.235 353    2. ด!านหลักคุณธรรม  ระหว�างกลุ�ม 3.127 4 1.357 1.984 .051 ภายในกลุ�ม 89.563 349 .261   รวม 85.690 353    3. ด!านหลักความคุ!มค�า  ระหว�างกลุ�ม 0.978 4 .335 2.322 .030* ภายในกลุ�ม 63.373 349 .180   รวม 64.351 353    4. ด!านหลักการมีส�วนร�วม ระหว�างกลุ�ม 0.654 4 .296 1.876 .069 ภายในกลุ�ม 65.411 349 .211   รวม 66.065 353     5. ด!านหลักความโปร�งใส  ระหว�างกลุ�ม 2.913 4 .576 2.124 .126 ภายในกลุ�ม 97.745 349 .123   รวม 100.658 353     6. ด!านหลักนิติธรรม  ระหว�างกลุ�ม 3.838 4 1.212 4.326 .087 ภายในกลุ�ม 59.123 349 .259   รวม 62.961 353     รวม ระหว�างกลุ�ม 1.689 4 .367 4.432 .055 ภายในกลุ�ม 86.148 349 .087   รวม 90.837 353    *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากตารางท่ี 13  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามอาชีพ  โดยใช!วิธีการวิเคราะห�หาความแปรปรวนทางเดียว พบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน มีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลัก



51  ธรรมาภิบาล ไม�แตกต�างกัน แต�เม่ือพิจารณาเปKนรายด!านพบว�า ด!านหลักความคุ!มค�าแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด!วยวิธี  LSD (Least Significance) มีผลการทดสอบปรากฏ  ดังตารางท่ี 14  ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู�ภายหลังด!วยวิธี LSD ความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามอาชีพ ด!านหลักความคุ!มค�า อาชีพ  นักเรียนนักศึกษา เกษตร ค�าขาย/ธุรกิจส3วนตัว รับราชการ พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ นักเรียนนักศึกษา  (Sig) -  .154 (.165) .074 (.799) .097 (.412) .111 (.357) .097 (.412) เกษตร  (Sig) - - .231 (.053) .261* (.000) 285* (.000) .253 (.053)  ค�าขาย/ธุรกิจส3วนตัว  (Sig) - - - .271* (.000) 295 (.059) .267* (.042)  รับราชการ  (Sig) - - - - .825 (.054) .671 (.080)  พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ  (Sig) - - - - - .087 (.452)  อ่ืนๆ  (Sig) - - - - -  -       *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามอาชีพ โดยใช!วิธีการวิเคราะห�หาความแปรปรวนทางเดียวพบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีอาชีพต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แตกต�างกัน โดยพบว�าอาชีพเกษตร มีความคิดเห็นแตกต�างจาก อาชีพรับราชการและอาชีพพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจและอาชีพค!าขาย/ธุรกิจส�วนตัว มีความคิดเห็นแตกต�างจากรับราชการและอาชีพอ่ืนๆอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



52  ตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามรายได!ต�อเดือน  ความคิดเห็นของประชาขน แหล3งความแปรปรวน SS Df  MS F Sig 1. ด!านหลักความรับผิดชอบ ระหว�างกลุ�ม 3.295 4 1.764 4.177 .067 ภายในกลุ�ม 72.241 349 .135   รวม 75.536 353    2. ด!านหลักคุณธรรม  ระหว�างกลุ�ม 4.724 4 1.215 2.844 .218 ภายในกลุ�ม 91.651 349 .363   รวม 96.375 353    3. ด!านหลักความคุ!มค�า  ระหว�างกลุ�ม 1.384 4 .984 2.665 .198 ภายในกลุ�ม 63.233 349 .166   รวม 64.617 353    4. ด!านหลักการมีส�วนร�วม ระหว�างกลุ�ม 3.194 4 .243 1.198 .062 ภายในกลุ�ม 49.241 349 .101   รวม 52.435 353     5. ด!านหลักความโปร�งใส  ระหว�างกลุ�ม 2.343 4 .748 2.721 .099 ภายในกลุ�ม 78.274 349 .154   รวม 80.617 353     6. ด!านหลักนิติธรรม  ระหว�างกลุ�ม 1.288 4 1.132 4.422 .064 ภายในกลุ�ม 60.723 349 .154   รวม 62.011 353     รวม ระหว�างกลุ�ม 1.583 4 .521 4.321 .059 ภายในกลุ�ม 56.644 349 .043   รวม 58.227 353     จากตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู!ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตามรายได!ต�อเดือนโดยใช!วิธีการวิเคราะห�หาความแปรปรวนทางเดียวพบว�ากลุ�มตัวอย�างท่ีมีรายได!ต�อเดือนต�างกันมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม�แตกต�างกันจึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว!   



53   ตอนท่ี 4 วิเคราะห�ปRญหา อุปสรรคและข!อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จากคําถามปลายเปcดใน ตอนท่ี 3 มีกลุ�มตัวอย�างตอบแบบสอบถามจํานวน 29 คน ได!แสดงความคิดเห็นและข!อเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีผลการวิเคราะห�ดังนี้  ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นต�อปRญหาอุปสรรคและข!อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ลําดับ คําแนะนําและข�อเสนอแนะ จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม คิดเปHนร�อยละ 1. ในการจัดซ้ือจัดจ!างต!องให!มีความโปร�งใส 8 2.26 2. ควรมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ   7 1.98 3. ควรมีการประชาสัมพันธ�หรือแจ!งข�าวสารกิจกรรม โครงการ และให!ประชาชนเข!าร�วมทุกกิจกรรม 5 1.41 4. เจ!าหน!าท่ีต!องปฏิบัติตนให!อยู�ในศีลธรรมและเสมอต!น   เสมอปลาย เพ่ือเปKนแบบอย�างแก�ประชาชน 4 1.13 5. การดําเนินการตามข!อร!องทุกข� หรือความเดือดร!อนของประชาชน อยากให!มีความรวดเร็ว ฉับไว 3 0.85 6. ข!าราชการและพนักงานส�วนตําบลต!องปฏิบัติหน!าท่ีให!เปKนไปตามท่ีกฎหมายได!กําหนด 2 0.56 รวมจํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 29 8.19 รวมจํานวนผู�ไม3ตอบแบบสอบถาม 324 91.81  จากตารางท่ี 16 ปRญหา อุปสรรคและข!อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล พบว�า ผู!ตอบแบบสอบถามท่ีตอบแบบสอบถามเห็นว�าในการจัดซ้ือจัดจ!างต!องให!มีความโปร�งใส คิดเปKนร!อยละ 2.26 รองลงมาคือ ควรมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ คิดเปKนร!อยละ 1.98  ควรมีการประชาสัมพันธ�หรือแจ!งข�าวสารกิจกรรม โครงการและให!ประชาชนเข!าร�วมทุกกิจกรรม คิดเปKนร!อยละ 1.41 เจ!าหน!าท่ีต!องปฏิบัติตนให!อยู�ในศีลธรรมและ



54  เสมอต!นเสมอปลาย เพ่ือเปKนแบบอย�างแก�ประชาชนคิดเปKนร!อยละ 1.13 การดําเนินการตามข!อร!องทุกข�หรือความเดือดร!อนของประชาชน อยากให!มีความรวดเร็ว ฉับไวคิดเปKนร!อยละ 0.85 และข!าราชการและพนักงานส�วนตําบลต!องปฏิบัติหน!าท่ีให!เปKนไปตามท่ีกฎหมายได!กําหนด คิดเปKนร!อยละ 0.56       



บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ         การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงป*ญหา และอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 2,977 คน (สํานักงานทะเบียนราษฎร 2562)กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยการใช�สูตรกําหนดขนาดตัวอย�าง ได�จํานวน 353 คน และสุ�มตัวอย�างมาวิจัยด�วยวิธีแบบความไม�น�าจะเป=น (Non Probability Sampling) ประเภทการสุ�มตัวอย�างแบบโควต�า (Quota Sampling) เครื่องมือท่ีใช�รวบรวมข�อมูล คือ แบบสอบถามสําหรับการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สถิติท่ีใช�วิเคราะห�ข�อมูล ได�แก� ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัย เช�น เพศ อายุระดับการศึกษา เป=นต�น และคะแนนท่ีได�จากแบบสอบถามสําหรับการวิจัย    5.1 สรุปผลการวิจัย 5.1.1วิเคราะห�ป*จจัยส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน353คน  1)  จําแนกตามเพศ พบว�าเป=นเพศชายจํานวน 192 คน คิดเป=นร�อยละ 54.4 และเพศหญิงจํานวน 161 คน คิดเป=นร�อยละ 45.6   2)  จําแนกตามอายุ พบว�า ช�วงอายุท่ีเยอะท่ีสุดคือ 31 – 40 ปU จํานวน 215 คน คิดเป=นร�อยละ 60.9 รองลงมาคือ ช�วงอายุ 41 – 50 ปU จํานวน 40 คน คิดเป=นร�อยละ 11.3 อายุตํ่ากว�า 20 ปU จํานวน 38 คน คิดเป=นร�อยละ 10.8ช�วงอายุ 20 – 30 ปU จํานวน 24 คน คิดเป=นร�อยละ 6.8 ช�วงอายุ 51 – 60 ปU จํานวน 19 คน คิดเป=นร�อยละ 5.4  และอายุ 61ปUข้ึนไป จํานวน 17 คน คิดเป=นร�อยละ 4.8 ตามลําดับ 3)  จําแนกตามระดับการศึกษา พบว�า ระดับการศึกษาท่ีเยอะท่ีสุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพจํานวน 193 คน คิดเป=นร�อยละ 54.7 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีจํานวน 52 คน คิดเป=นร�อยละ 14.7 ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 40คน คิดเป=นร�อยละ 11.3 ระดับตํ่ากว�าประถมศึกษาจํานวน 39 คน  คิดเป=นร�อยละ 11.0  ระดับประถมศึกษาจํานวน 15 คน คิดเป=นร�อยละ 4.2 และระดับสูงกว�าปริญญาตรีจํานวน 14คน คิดเป=นร�อยละ 4.0 ตามลําดับ 4)  จําแนกตามอาชีพ พบว�าอาชีพท่ีเยอะท่ีสุดคืออาชีพเกษตรกร จํานวน 249 คน คิดเป=นร�อยละ 70.5 รองลงมาคือ อาชีพข�าราชการจํานวน 41คน คิดเป=นร�อยละ 11.6 อาชีพพนักงานบริษัทและรัฐวิสาหกิจจํานวน 35 คน คิดเป=นร�อยละ 9.9 อาชีพค�าขายและธุรกิจส�วนตัว 



56  จํานวน 21 คน คิดเป=นร�อยละ 5.9 และอาชีพนักเรียนและนักศึกษาจํานวน 7 คน คิดเป=นร�อยละ 2.0ตามลําดับ 5)  จําแนกตามรายได�พบว�ามีรายได�ต�อเดือนระหว�าง 5,000 -10,000 บาท มากท่ีสุดจํานวน 120 คน คิดเป=นร�อยละ 34.0 รองลงมาคือ มีรายได�ต�อเดือนระหว�าง 10,001-15,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเป=นร�อยละ 33.1 มีรายได�ต�อเดือนระหว�าง 15,001-20,000 บาท จํานวน67 คน คิดเป=นร�อยละ 19.0  มีรายได�ต�อเดือนตํ่ากว�า 5,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเป=นร�อยละ 7.6และมีรายได�ต�อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป จํานวน 22 คน คิดเป=นร�อยละ 6.2 ตามลําดับ 5.1.2 วิเคราะห�ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ท้ัง 6 ด�าน  พบว�า ประชาชนผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ท้ัง 6 ด�าน อยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.41)  และเม่ือวิเคราะห�ระดับความคิดเห็นเป=นรายด�าน พบว�าอันดับแรกคือ ด�านหลักความรับผิดชอบ (x̄ = 4.47) รองลงมาคือ ด�านหลักคุณธรรม (x̄ = 4.46) ด�านหลักความคุ�มค�า (x̄ = 4.45)  ด�านหลักการมีส�วนร�วม (x̄ = 4.44)  ด�านหลักความโปร�งใส (x̄ = 4.36) และด�านหลักนิติธรรม (x̄ = 4.27) ตามลําดับสามารถสรุปเป=นรายด�าน ดังนี้ ด�านหลักนิติธรรม  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.27) และเม่ือวิเคราะห�ระดับความคิดเห็นเป=นรายข�อพบว�า อันดับแรกคือ การตราข�อบัญญัติไม�มีการเลือกปฏิบัติและมีความเป=นธรรมต�อประชาชนโดยส�วนรวม (x̄ = 4.42) รองลงมาคือ การออกข�อบัญญัติมีความเหมาะสมกับสถานการณ�ในป*จจุบัน(x̄ = 4.41) ผู�บริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติหน�าท่ีเป=นไปตามท่ีกฎหมายได�กําหนด (x̄ = 4.32) การเป_ดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็น หรือมีส�วนร�วมในการตราข�อบัญญัติ (x̄ = 4.27)  และข�าราชการ และพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติหน�าท่ีเป=นไปตามท่ีกฎหมายได�กําหนด (x̄ = 3.52) ตามลําดับ ด�านหลักคุณธรรม  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลัก     ธรรมาภิบาล ในโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.46) และเม่ือวิเคราะห�ความคิดเห็นเป=นรายข�อพบว�าอันดับแรกคือมีการจัดสรรงบประมาณแก�ชุมชนให�เป=นไปตามระเบียบบนพ้ืนฐานของคุณธรรม/จริยธรรม (x̄ = 4.49)รองลงมาคือ ข�าราชการและพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม (x̄ = 4.48) มีการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของผู�บริหารและพนักงานทุกระดับมี (x̄ = 4.45)  ผู�บริหารมีการบริหารงานตามหลักคุณธรรม/จริยธรรม (x̄ = 4.45) และมีการส�งเสริมให�ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดีและค�านิยมท่ีดีงาม (x̄ = 4.42)  ตามลําดับ ด�านหลักความโปร�งใส ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล ในโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.36) และเม่ือวิเคราะห�ความคิดเห็นเป=นราย



57  ข�อพบว�า อันดับแรกคือมีการเป_ดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและเชื่อถือได�ให�ประชาชนได�รับทราบอย�างสมํ่าเสมอ (x̄ = 4.48) รองลงมาคือ มีการประกาศการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างอย�างเป_ดเผยผ�านทางสื่อต�าง ๆ อย�างครบถ�วน เช�น โทรทัศน� ,ปbายประกาศ ,วิทยุ ฯลฯ (x̄ = 4.48) มีการเป_ดโอกาสให�ประชาชนได�ติดตามตรวจสอบแผนงานและโครงการต�างๆ (x̄ = 4.46) มีการติดประกาศแสดงฐานะทางการเงินให�ประชาชนได�รับทราบตามท่ีกฎหมายได�กําหนด (x
ˉ = 3.96)  ตามลําดับ ด�านหลักการมีส�วนร�วม  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลัก        ธรรมาภิบาล ในโดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.44) และเม่ือวิเคราะห�ความคิดเห็นเป=นรายข�อพบว�าอันดับแรกคือ มีการเป_ดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบล (x̄ = 4.47) รองลงมาคือ มีการแต�งต้ังตัวแทนประชาชนเข�าร�วมในการจัดซ้ือ-จัดจ�าง (x̄ = 4.46) มีการเป_ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาท�องถ่ิน (x̄ = 4.44) มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟ*งป*ญหาและความต�องการของประชาชน        (x̄ = 4.42)  และมีการเป_ดโอกาสให�ประชาชนเข�าร�วมรับฟ*งในการประชุมสภาท�องถ่ิน (x̄ = 4.38) ตามลําดับ ด�านหลักความรับผิดชอบ  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลัก         ธรรมาภิบาล ใน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.47) และเม่ือวิเคราะห�ความคิดเห็นเป=นรายข�อพบว�า อันดับแรกคือ มีการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต ตรงไปตรงมา สามารถตอบคําถามและชี้แจงได�เม่ือมีข�อสงสัย (x̄ = 4.49) รองลงมาคือ มีศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข� (x̄ = 4.48) มีการรายงานความก�าวหน�า และผลสัมฤทธิ์ตามเปbาหมายท่ีกําหนดไว�ต�อสาธารณะเพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบและการให�คุณให�โทษ (x̄ = 4.47)มีการรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับข�อร�องเรียนให�ประชาชนได�รับทราบ (x̄ = 4.47) และมีการดําเนินการตามข�อร�องทุกข�นั้น (x̄ = 4.46) ตามลําดับ ด�านหลักความคุ�มค�า  ผู�ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลัก        ธรรมาภิบาล ใน โดยภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.45) และเม่ือวิเคราะห�ความคิดเห็นเป=นรายข�อพบว�า อันดับแรกคือ ในการจัดซ้ือ-จัดจ�างมีการติดตามตรวจสอบกับผู�รับจ�างท่ีให�ราคาตํ่ากว�างบประมาณท่ีต้ังไว� (x̄ = 4.48) รองลงมาคือ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให�รวดเร็วข้ึน (x̄ = 4.47)  มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช�งบประมาณ เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสคุ�มค�าท่ีสุด (x̄ = 4.44) การจัดทําโครงการได�คํานึงถึงความจําเป=นเร�งด�วนเพ่ือเกิดประโยชน�สูงสุดกับประชาชน (x̄ = 4.43)และมีกิจกรรมส�งเสริมรณรงค�ให�ประชาชนบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและใช�อย�างประหยัด (x̄ = 4.42) ตามลําดับ  ˉ = 4.40) และมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ (x



58  5.1.3  วิเคราะห�เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได�ต�อเดือน 1) ผู�ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได�ต�อเดือน ต�างกัน พบว�ามีความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม�แตกต�างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว� 2)  ผู�ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ต�างกัน พบว�ามีความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต�างกันอย�างนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว�  5.1.4  วิเคราะห�ความคิดเห็นต�อป*ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล          จากการวิเคราะห�ป*ญหาและอุปสรรค ผู�ตอบแบบสอบถามมีข�อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลคือ ข�าราชการและพนักงานส�วนตําบลต�องปฏิบัติหน�าท่ี      ให�เป=นไปตามท่ีกฎหมายได�กําหนดเจ�าหน�าท่ีต�องปฏิบัติตนให�อยู�ในศีลธรรมและเสมอต�นเสมอปลาย เพ่ือเป=นแบบอย�างแก�ประชาชนควรมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  ควรมีการประชาสัมพันธ�หรือแจ�งข�าวสารกิจกรรม โครงการและให�ประชาชนเข�าร�วมทุกกิจกรรมการดําเนินการตามข�อร�องทุกข�หรือความเดือดร�อนของประชาชนอยากให�มีความรวดเร็ว ฉับไวและในการจัดซ้ือจัดจ�างต�องให�มีความโปร�งใส  5.2 อภิปรายผล จากการวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดและเม่ือแยกมองแต�ละด�าน ก็พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดทุกด�านเช�นเดียวกัน  ซ่ึงผลของการวิจัยนี้ทําให�เราได�ทราบถึงความคิดเห็นของผู�ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงป*ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะในด�านต�าง ๆ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ด�าน สามารถอภิปรายผลรายด�าน ดังนี้ 1. ด�านหลักความรับผิดชอบ พบว�าอยู�ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้กลุ�มผู�ตอบแบบสอบถามมองว�าองค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย มีการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย�สุจริตตรงไปตรงมา สามารถตอบคําถาม และชี้แจงได�เม่ือมีข�อสงสัยมีการรายงานความก�าวหน�า และผลสัมฤทธิ์ตามเปbาหมายท่ีกําหนดไว�ต�อสาธารณะเพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบและการให�คุณให�โทษ  มีศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข� เป=นต�น ตามหลักทฤษฎีของสุธรรม ส�งศิริ (ออนไลน�, 2553) ธรรมาภิบาล หมายถึงการปกครองการบริหาร การจัดการ ควบคุมดูแลกิจการต�างๆ ให�เป=นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารการจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช�ได�ในท้ังภาครัฐและเอกชนธรรมท่ีใช�ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย�างกว�าง กล�าวคือหาได�มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท�านั้นแต�



59 รวมถึงศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมและความถูกต�องชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญiูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติอาทิ ความโปร�งใสตรวจสอบได� 2. ด�านหลักคุณธรรมพบว�า อยู�ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ ผู�ตอบแบบสอบถามมองว�าองค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย มีการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของผู�บริหารและพนักงานทุกระดับมีการส�งเสริมให�ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดีและค�านิยมท่ีดีงาม  มีการจัดสรรงบประมาณแก�ชุมชนให�เป=นไปตามระเบียบบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรมเป=นต�น ตามหลักทฤษฎีของ สุธรรม ส�งศิริ (ออนไลน�, 2553) ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ ควบคุมดูแลกิจการต�าง ๆ ให�เป=นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหาร การจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใช�ได�ในท้ังภาครัฐและเอกชนธรรมท่ีใช�ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย�างกว�าง กล�าวคือหาได�มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท�านั้นแต�รวมถึงศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมและความถูกต�องชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญiูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติซ่ึงสอดคล�องกับผลงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง (2555, 123-124) ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของสํานักงานเขตบางกอกน�อยกรุงเทพมหานครพบว�า ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกน�อย กรุงเทพมหานคร ด�านหลักคุณธรรม อยู�ในระดับมาก 3. ด�านหลักความคุ�มค�าพบว�า อยู�ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ กลุ�มผู�ตอบแบบสอบถามมองว�าองค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย ให�ความสําคัญกับหลักความคุ�มค�า เช�น ในการจัดซ้ือ-จัดจ�างมีการติดตามตรวจสอบกับผู�รับจ�างท่ีให�ราคาตํ่ากว�างบประมาณท่ีต้ังไว� มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให�รวดเร็วข้ึน การจัดทําโครงการได�คํานึงถึงความจําเป=นเร�งด�วนเพ่ือเกิดประโยชน�สูงสุดกับประชาชนมีการจัดต้ังคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบการใช�งบประมาณเพ่ือให�เกิดความโปร�งใสคุ�มค�าท่ีสุด เป=นต�นตามหลักทฤษฎีของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (กพร.) (ออนไลน�, 2553) คือการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต�างๆ เป=นไปในครรลองธรรม อาทิ ความโปร�งใสตรวจสอบได� การปราศจากการแทรกแซงจากองค�กรภายนอก และยังสอดคล�องกับผลงานวิจัยของ พระไพฑูรย� รตนิโก (ศรีวิชา) (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านแดง อําเภอพิบูลย�รักษ� จังหวัดอุดรธานี พบว�า การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล ได�ดังนี้ คือ ให�ผู�บริหารและบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบลใช�หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค�กรอย�างจริงจัง  สร�างจิตสํานึกให�บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ีท่ีตนได�รับมอบหมาย ผู�บริหารควรกําหนดนโยบายมีแผนแม�บทอย�างชัดเจน เป=นลายลักษณ�อักษร และสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติเป=นรูปธรรมได�  ควรเป_ดโอกาสให�บุคลากรใน



60  องค�การบริหารส�วนตําบลได�มีส�วนร�วมในการทํางานร�วมกัน การดําเนินงานต�าง ๆ มีความโปร�งใสตรวจสอบได� พัฒนาบุคลากรให�สามารถใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�าและมีประสิทธิภาพสูงสุดต�อไป 4. ด�านหลักการมีส�วนร�วม พบว�าอยู�ในระดับมากท่ีสุด  ท้ังนี้ กลุ�มผู�ตอบแบบสอบถามมองว�าองค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยเป_ดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเป_ดโอกาสให�ประชาชนเข�าร�วมรับฟ*งในการประชุมสภาท�องถ่ินเป_ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาท�องถ่ินและแต�งต้ังตัวแทนประชาชนเข�าร�วมในการจัดซ้ือ-จัดจ�างเป=นต�น  ตามหลักทฤษฎีของ บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และคณะ (2554) การมีส�วนร�วม หมายถึง การเป_ดโอกาสให�ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการ ท้ังในด�านการให�และรับรู�ข�อมูลข�าวสาร การให�ความคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะ การร�วมตัดสินใจ ท้ังในข้ันตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ  รวมท้ังการปฏิบัติการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นสอดคล�องกับผลงานวิจัยของ อลัมพล เจียมศรีพงษ� (2554, 78-82) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณีเปรียบเทียบเทศบาลตําบลนางไผ� และองค�การบริหารส�วนตําบลบางไผ� อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  ความคิดเห็นต�อการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนางไผ� และองค�การบริหารส�วนตําบลบางไผ� อยู�ในระดับมาก ท้ัง 6 ด�าน  โดยมีข�อเสนอแนะเก่ียวกับป*ญหาในการนําหลักธรรมาภิบาล มาใช�ในการบริหารงาน ขององค�กรปกครองท�องถ่ิน  ในด�านการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีเป=นไปในทิศทางเดียวกันคือ  ควรเน�นการทํางานท่ีโปร�งใส มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ีและมีความยุติธรรม  มีการวางแนวทางการทํางานร�วมกันระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับประชาชน  ควรมีการประชาสัมพันธ�เป_ดเผยข�าวสาร  การทํางานให�เป=นไปตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสาร พ.ศ. 2540 และจัดระบบสารสนเทศ ให�ประชาชนรับรู�อย�างท่ัวถึง เป_ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารงาน การรับรู�ข�าวสาร การแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ รวมท้ังตรวจสอบประเมินผล 5.  ด�านหลักความโปร�งใส พบว�า อยู�ในระดับมากท่ีสุด  ท้ังนี้ กลุ�มผู�ตอบแบบสอบถามมองว�าองค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยมีการเป_ดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและเชื่อถือได�ให�ประชาชนได�รับทราบอย�างสมํ่าเสมอมีการติดประกาศแสดงฐานะทางการเงินให�ประชาชนได�รับทราบตามท่ีกฎหมายได�กําหนดมีการประกาศการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างอย�างเป_ดเผยผ�านทางสื่อต�าง ๆ ครบถ�วนเช�น โทรทัศน� ,ปbายประกาศ ,วิทยุ ฯลฯเป=นต�น  ตามหลักทฤษฎีของสุธรรม ส�งศิริ (ออนไลน�, 2553) ธรรมาภิบาล คือ มีการสื่อสารท่ีดี มีการตัดสินใจอย�างโปร�งใส และมีการบริหารความเสี่ยงท่ีรัดกุม การตัดสินใจทุกครั้งต�องกระทําอย�างโปร�งใสและยุติธรรมใช�ข�อมูลท่ีดี รวมท้ังคําแนะนําและการสนับสนุนต�องม่ันใจว�ามีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพอยู�ในระบบการทํางานต�องมีระบบ



61  ตรวจสอบการทํางานทุกอย�างเพ่ือให�แน�ใจว�าทุกอย�างดําเนินไปตามแผน  การทํางานมีการตรวจสอบความถูกต�องของรายงานบัญชีการเงินเป=นต�น   6.  ด�านหลักนิติธรรม พบว�าอยู�ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ กลุ�มผู�ตอบแบบสอบถามมองว�าองค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน การตราข�อบัญญัติไม�มีการเลือกปฏิบัติและมีความเป=นธรรมต�อประชาชนโดยส�วนรวมเป_ดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นหรือมีส�วนร�วมในการตราข�อบัญญัติออกข�อบัญญัติมีความเหมาะสมกับสถานการณ�ในป*จจุบันผู�บริหารสมาชิกสภาข�าราชการและพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติหน�าท่ีเป=นไปตามท่ีกฎหมายได�กําหนด เป=นต�น  ตามหลักทฤษฎีของ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2557) ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต�าง ๆ เป=นไปในครรลองธรรมและการบริหารจัดการท่ีดี  สอดคล�องกับผลงานวิจัยของ พิศสมัยหมกทอง(2555, 123-124) วิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกน�อยกรุงเทพมหานคร  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  พบว�าประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได�ต�างกัน มีความคิดเเห็น ไม�แตกต�างกันสอดคล�องกับพระไพฑูรย� รตนิโก (ศรีวิชา) (2556) ได�วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านแดง อําเภอพิบูลย�รักษ� จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาวิจัยพบว�า ประชาชนท่ีมีเพศต�างกัน อายุต�างกัน มีทัศนะโดยภาพรวมไม�แตกต�างกัน และยังสอดคล�องกับสุเมธ ทองด�วง (2555) ได�วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพนทอง จังหวัดร�อยเอ็ด ผลการศึกษาวิจัยพบว�าบุคลากรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาต�างกัน มีความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมไม�แตกต�างกันนอกจากนี้ยังสอดคล�องกับพิศสมัย หมกทอง (2555) ได�วิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล    ของสํานักงานเขตบางกอกน�อย กรุงเทพมหานคร พบว�าความคิดเห็นของบุคลากรมีความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกน�อย ด�านเพศไม�แตกต�างกัน  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�ตอบแบบสอบถามต�อการบริหารงานตามหลัก     ธรรมาภิบาล  พบว�าประชาชนท่ีมี อาชีพ ต�างกัน มีความคิดเเห็นแตกต�างกันสอดคล�องกับพระไพฑูรย� รตนิโก (ศรีวิชา) (2556) ได�วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านแดง อําเภอพิบูลย�รักษ� จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาวิจัยพบว�าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาและอาชีพท่ีแตกต�างกัน  มีทัศนะต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นองค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยคํานึงถึงหลักธรรมา     ภิบาลท้ัง 6 ด�าน โดยการประชาสัมพันธ�ให�ทุกกลุ�มอาชีพได�รับรู�ข�าวสาร การแสดงความคิดเห็นตลอดจนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบประเมินผลได�   



62  5.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้             การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยอําเภอแม�ลาน�อยจังหวัดแม�ฮ�องสอนผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 5.3.1 ผลการวิจัยด�านหลักความรับผิดชอบ ประเด็นท่ี 1. ควรมีการกําหนดระเบียบ มาตรการ ข�อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือสร�างองค�กรแห�งการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต ตรงไปตรงมาสามารถตอบคําถามและชี้แจง  ต�าง ๆ ได�เม่ือประชาชนมีข�อสงสัย ประเด็นท่ี 2. ควรจัดต้ังศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข�ท่ีเป=นรูปธรรม โดยกําหนดให�มีโครงสร�าง เจ�าหน�าท่ี และสามารถติดต�อ/แจ�งเรื่องร�องทุกข�ได�ตลอด 24 ชั่วโมง  หรืออาจจะจัดต้ังในรูปแบบช�องทางโซเชียลมิเดีย เช�น ช�องทางกลุ�มไลน�คลายทุกข� เป=นต�น ประเด็นท่ี 3. ควรกําชับให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมีการรายงานความก�าวหน�าและผลสัมฤทธิ์ตามเปbาหมายท่ีกําหนดไว�ต�อสาธารณะในทุก ๆ เรื่อง ผ�านช�องทางสื่อต�าง ๆ ขององค�กร เช�น บอร�ดประกาศ เวบไซต� เฟสบุค เป=นต�น   ประเด็นท่ี 4. ควรรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับข�อร�องเรียนให�ประชาชนได�รับทราบทุกครั้ง ไม�ว�าผลการดําเนินการจะเป=นอย�างไร พร�อมท้ังแจ�งป*ญหาอุปสรรคและข�อกฎหมายให�ประชาชนได�รับทราบหากไม�สามารถดําเนินการตามข�อร�องเรียนนั้นได� ประเด็นท่ี 5. ควรมีการดําเนินการตามข�อร�องทุกข� พร�อมท้ังแจ�งป*ญหาอุปสรรคและข�อกฎหมายให�ประชาชนได�รับทราบ หากไม�สามารถดําเนินการตามข�อร�องทุกข�นั้นได�          5.3.2 ผลการวิจัยด�านหลักคุณธรรม ประเด็นท่ี 1.ควรจัดสรรงบประมาณต�าง ๆ ตามข�อบัญญัติให�แก�ชุมชนท้ัง 5 หมู� อย�างเท�าเทียมกัน  ถ�าหากงบประมาณใดไม�สามารถแบ�งจัดสรรได� หรือมีความจําเป=นต�องจัดสรรท่ีชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ต�องดําเนินการผ�านสภาองค�การบริหารส�วนตําบลและแจ�งให�ประชาชนได�รับทราบทุกครั้ง  ประเด็นท่ี 2.  ควรมีการกําหนดมาตรการ ข�อบังคับหรือดําเนินกิจกรรมท่ีส�งเสริมให�ข�าราชการและพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม ประเด็นท่ี 3.  ควรมีการกําหนดมาตรการ ข�อบังคับหรือดําเนินกิจกรรมท่ีส�งเสริมให�ผู�บริหารมีการบริหารงานตามหลักคุณธรรม/จริยธรรม ประเด็นท่ี 4. ควรมีการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของผู�บริหารและพนักงานทุกระดับขององค�กรควบคู�ไปกับมาตรฐานจริยธรรมท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินและกระทรวงมหาดไทยได�กําหนดไว�  ประเด็นท่ี 5.  ควรมีกิจกรรม/โครงการท่ีเป=นการส�งเสริมให�ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดีและค�านิยมท่ีดีงาม เช�น โครงการวันสําคัญทางศาสนา โครงการค�ายคําสอน เป=นต�น 



63  5.3.3 ผลการวิจัยด�านหลักความคุ�มค�า   ประเด็นท่ี 1.  ควรปฏิบัติตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข�องโดยเคร�งครัด ประเด็นท่ี 2.  ควรเร�งศึกษา ดําเนินการและพัฒนาบุคลากรในเรื่องการเทคโนโลยีสารสนเทศต�าง ๆ เช�น ระบบกลุ�มไลน�คลายทุกข� ท่ีประชาชนสามารถส�งข�อความแจ�งป*ญหาความเดือดร�อนได�เลย โดยไม�ต�องเดินทางมาแจ�งท่ีสํานักงานและผู�มีอํานาจหรือผู�เก่ียวข�องสามารถสั่งการหรือสั่งแจ�งการตรวจสอบเหตุในกลุ�มไลน�ได�เช�นกัน ประเด็นท่ี 3.  ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช�งบประมาณ โดยให�มีรูปแบบและหน�าท่ีตามท่ีระเบียบท่ีได�กําหนดไว� ประเด็นท่ี 4.  ควรคํานึงถึงประโยชน�และความจําเป=นเร�งด�วนของการดําเนินโครงการแต�ละโครงการ ก�อนท่ีจะตัดสินใจดําเนินโครงการต�าง ๆ ประเด็นท่ี 5.ควรมีกิจกรรมส�งเสริมรณรงค�ให�ประชาชนบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและใช�อย�างประหยัด เช�น โครงการปลูกปkา โครงการอนุรักษ�พันธุ�สัตว�น้ํา เป=นต�น 5.3.4 ผลการวิจัยด�านหลักการมีส�วนร�วม ประเด็นท่ี 1.ควรมีการแต�งต้ังตัวแทนประชาชนเข�าร�วมในการจัดซ้ือ-จัดจ�างโดยอาจจะเป=นในรูปแบบคณะกรรมการต�าง ๆ เช�น คณะกรรมการร�วมกําหนดราคากลาง  คณะกรรมการตรวจรับงานจ�าง เป=นต�น ประเด็นท่ี 2. ควรเป_ดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค�กร ผ�านทางช�องทางต�าง ๆ เช�น กล�องรับฟ*งความคิดเห็น โซเชียลมิเดียขององค�กร เป=นต�น ประเด็นท่ี 3.ควรให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาท�องถ่ินหรือแนวทางการดําเนินงานอ่ืน ๆ ประเด็นท่ี 4.  ควรให�ตัวแทนประชาชนเข�าร�วมรับฟ*งในการประชุมสภาท�องถ่ินทุกครั้ง ประเด็นท่ี 5. ควรจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟ*งป*ญหาและความต�องการของประชาชน ตามแผนงานท่ีได�กําหนดไว� 5.3.5 ผลการวิจัยด�านหลักความโปร�งใส ประเด็นท่ี 1. ควรมีการประกาศการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างต�าง ๆ ให�ประชาชนได�รับทราบอย�างเป_ดเผย ประเด็นท่ี 2.  ควรเป_ดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและเชื่อถือได�ให�ประชาชนได�รับทราบอย�างสมํ่าเสมอ เช�น สถานะทางการเงินการคลังขององค�กร  ประเด็นท่ี 3.  ควรเป_ดโอกาสให�ประชาชนได�ติดตาม ตรวจสอบแผนงานและโครงการต�าง ๆ  



64 ประเด็นท่ี 4.  ควรติดประกาศแสดงฐานะทางการเงินให�ประชาชนได�รับทราบ ตามท่ีกฎหมายได�กําหนด ประเด็นท่ี 5. ควรกําหนดระบบหรือกระบวนการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพต�าง ๆ เช�น ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการประเมินผู�บริหาร เป=นต�น 5.3.6 ผลการวิจัยด�านหลักนิติธรรม ประเด็นท่ี 1. ควรตราข�อบัญญัติให�มีความเหมาะสมกับป*จจุบัน เช�น ป*จจุบันสังคมไทยก�าวสู�สังคมผู�สูงอายุ ดังนั้นควรมีกิจกรรม/โครงการต�าง ๆ ท่ีให�ความสําคัญกับผู�สูงอายุ เป=นต�น ประเด็นท่ี 2.  จะต�องตราข�อบัญญัติโดยความเป=นธรรมและไม�มีการเลือกปฏิบัติ ประเด็นท่ี 3. ควรมีการกําหนดมาตรการ ข�อบังคับหรือระเบียบให�ผู�บริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติหน�าท่ีเป=นไปตามท่ีกฎหมายได�กําหนด ประเด็นท่ี 4.  ควรเป_ดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นหรือมีส�วนร�วมในการตราข�อบัญญัติต�าง ๆ ประเด็นท่ี 5.  ควรมีการกําหนดมาตรการ ข�อบังคับหรือระเบียบให�ข�าราชการและพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติหน�าท่ีเป=นไปตามท่ีกฎหมายได�กําหนดอย�างเคร�งครัด 5.4 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต'อไป การวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน เช�น การสัมภาษณ�แบบเจาะลึก พร�อมท้ังควรมีการสังเกตแบบมีส�วนร�วมมากยิ่งข้ึน จะทําให�รับรู�ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะช�วยสนับสนุนข�อมูลเชิงปริมาณให�มีความน�าเชื่อถือมากยิ่งข้ึนอีกด�วย  น�อยอําเภอแม�ลาน�อยจังหวัดแม�ฮ�องสอนผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต�อไป ดังนี้ 5.4.1 นอกจากการใช�แบบสอบถามแล�ว ควรมีการสํารวจในเชิงลึกเพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมี5.4.2 ควรศึกษากับตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช�น ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงจะทําให�รู�ถึงความเป=นประชาธิปไตยของประชาชนในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน และจะทําให�สามารถนําข�อมูลดังกล�าวมาประกอบการอธิบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย ได�เป=นอย�างดี 
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   การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ-----------------------------------------------------------------------คําช้ีแจง :   1. แบบสอบถามฉบับองค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยและป!ญหาอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยเท�านั้น2.  ท�านคือกลุ�มตัวอย�างละเอียดและทําเครื่องหมาย .  แบบสอบถามของท�านผลกระทบใด ๆ ต�อท�าน รวมถึง4. แบบสอบถามฉบับ                      ตอนท่ี 1                      ตอนท่ี 2 บริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย                       ตอนท่ี ธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยขอขอบคุณทุกท�านท่ีได�เสีย       แบบสอบถามสําหรับการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค%การบริหารส&วนตําบลขุนแม&ลาน�อยอําเภอแม&ลาน�อย จังหวัดแม&ฮ&องสอน -----------------------------------------------------------------------ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือให�ทราบถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยและป!ญหาอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยเท�านั้น คือกลุ�มตัวอย�างท่ีได�รับการคัดเลือกให�เป6นผู�ตอบแบบสอบถามกรุณาอ�านข�อความให�ละเอียดและทําเครื่องหมาย √ ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุดของท�าน จะไม�ระบุชื่อ-นามสกุล หรือรายละเอียดใด ๆ คําตอบจึงไม�มีผลกระทบใด ๆ ต�อท�าน รวมถึงผู�วิจัยจะรักษาเป6นความลับเนื่องจากใช�ประโยชน�เพ่ือการวิจัยเท�านั้นฉบับนี้ประกอบด�วย3 ตอน 5หน�า ดังนี้   1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม   2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยอําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ตอนท่ี 3 ป!ญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยอําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอนเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจัยฉบับนี้จนครบทุกข�อจ�าเอกยงยุทธ  สกุลประกายพรนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการสถาบันวิทยาการจัดการแห�งแป  69 องค%การบริหารส&วนตําบลขุนแม&ลาน�อย ----------------------------------------------------------------------- เพ่ือให�ทราบถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อยและป!ญหาอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกรุณาอ�านข�อความให�ของท�านมากท่ีสุด นามสกุล หรือรายละเอียดใด ๆ คําตอบจึงไม�มีเนื่องจากใช�ประโยชน�เพ่ือการวิจัยเท�านั้น เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค�การป!ญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักอําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จนครบทุกข�อ จ�าเอกยงยุทธ  สกุลประกายพร นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห�งแปซิฟFค 



70  แบบสอบถามสําหรับการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค%การบริหารส&วนตําบลขุนแม&ลาน�อย  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 1. เพศ   ชาย    หญิง 2. อายุ   ตํ่ากว�า 20ปI   20 – 30ปI    31 – 40ปI   41 – 50ปI    51 – 60 ปI   61 ปIข้ึนไป 3. ระดับการศึกษา  ตํ่ากว�าประถมศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อนุปริญญา/ปวส.     ปริญญาตรี   สูงกว�าปริญญาตรี 4. อาชีพ  นักเรียน/นักศึกษา  เกษตรกร    ค�าขาย/ธุรกิจส�วนตัว  ข�าราชการ    พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................. 5. รายได�ต�อเดือน ตํ่ากว�า 5,000 บาท  5,000 – 10,000 บาท    10,001 – 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท    20,001บาทข้ึนไป  ไม�มีรายได� ตอนท่ี 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค%การบริหารส&วนตําบลขุนแม&ลาน�อย คําชี้แจง 5= เห็นด�วยมากท่ีสุด  4= เห็นด�วยมาก   3= เห็นด�วยปานกลาง   2= เห็นด�วยน�อย              1= เห็นด�วยน�อยท่ีสุด การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับความคิดเห็น 5 4 3 2 1 ด�านหลักนิติธรรม 1. การตราข�อบัญญัติไม�มีการเลือกปฏิบัติและมีความเป6นธรรมต�อประชาชนโดยส�วนรวม      2. มีการเปFดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นหรือมีส�วนร�วมในการ  ตราข�อบัญญัติ      3. การออกข�อบัญญัติมีความเหมาะสมกับสถานการณ�ในป!จจุบัน      4. ผู�บริหารและสมาชิกสภาปฏิบัติหน�าท่ีเป6นไปตามท่ีกฎหมายได�กําหนด      5. ข�าราชการและพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติหน�าท่ีเป6นไปตามท่ีกฎหมาย    ได�กําหนด      



71 ด�านหลักคุณธรรม 6. มีการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของผู�บริหารและพนักงานทุกระดับ      7. มีการส�งเสริมให�ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดีและค�านิยมท่ีดีงาม      หลักธรรมาภิบาล ระดับความคิดเห็น 5 4 3 2 1 8. มีการจัดสรรงบประมาณแก�ชุมชนให�เป6นไปตามระเบียบบนพ้ืนฐานของคุณธรรม/จริยธรรม      9. ผู�บริหารมีการบริหารงานตามหลักคุณธรรม/จริยธรรม      10. ข�าราชการและพนักงานส�วนตําบลปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม      ด�านหลักความโปร&งใส 11. มีการเปFดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีสําคัญและเชื่อถือได�ให�ประชาชนได�รับทราบอย�างสมํ่าเสมอ      12. มีการติดประกาศแสดงฐานะทางการเงินให�ประชาชนได�รับทราบ ตามท่ีกฎหมายได�กําหนด      13. มีการประกาศการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างอย�างเปFดเผยผ�านทางสื่อต�าง ๆ อย�างครบถ�วนเช�น โทรทัศน� ,ปSายประกาศ ,วิทยุ ฯลฯ      14. มีการเปFดโอกาสให�ประชาชนได�ติดตามตรวจสอบแผนงานและโครงการต�างๆ      15. มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ        ด�านหลักการมีส&วนร&วม      16. มีการเปFดโอกาสให�ประชาชนได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบล      17. มีการเปFดโอกาสให�ประชาชนเข�าร�วมรับฟ!งในการประชุมสภาท�องถ่ิน      18. มีการเปFดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาท�องถ่ิน       19. มีการแต�งต้ังตัวแทนประชาชนเข�าร�วมในการจัดซ้ือ-จัดจ�าง      20. มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟ!งป!ญหาและความต�องการของประชาชน         



72 ด�านหลักความรับผิดชอบ 21. มีศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข�      22. มีการดําเนินการตามข�อร�องทุกข�นั้น      23. มีการรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับข�อร�องเรียนให�ประชาชนได�รับทราบ      24. มีการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต ตรงไปตรงมา สามารถตอบคําถามและชี้แจงได�เม่ือมีข�อสงสัย      25. มีการรายงานความก�าวหน�าและผลสัมฤทธิ์ตามเปSาหมายท่ีกําหนดไว�ต�อสาธารณะเพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบและการให�คุณให�โทษ      หลักธรรมาภิบาล ระดับความคิดเห็น 5 4 3 2 1 ด�านหลักความคุ�มค&า      26. มีกิจกรรมส�งเสริมรณรงค�ให�ประชาชนบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและใช�อย�างประหยัด       27. ในการจัดซ้ือ-จัดจ�างมีการติดตามตรวจสอบกับผู�รับจ�างท่ีให�ราคาตํ่ากว�างบประมาณท่ีต้ังไว�      28. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานให�รวดเร็วข้ึน      29 การจัดทําโครงการได�คํานึงถึงความจําเป6นเร�งด�วนเพ่ือเกิดประโยชน�สูงสุดกับประชาชน      30. มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการใช�งบประมาณ เพ่ือให�เกิดความโปร�งใส คุ�มค�าท่ีสุด                 



73 ตอนท่ี 3 ป!ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแก�องค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย 1. ด�านหลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎข�อบังคับต�างๆ ให�ทันสมัยและเป6นธรรม เป6นท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร�อมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎข�อบังคับเหล�านั้น โดยถือว�าเป6นการปกครองภายใต�กฎหมายมิใช�ตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล        1.1 ป!ญหา หรืออุปสรรค ..……………………………………............................…………………………………................................................... ……………………………………....................................................................................................................... 1.2 ข�อเสนอแนะ …………………...……………………………......................................………………………………………………………….. ……………………………….............................................................................................................................            2. ด�านหลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันในความถูกต�องดีงาม โดยรณรงค�ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน�าท่ีให�เป6นตัวอย�างแก�สังคม มีความซ่ือสัตย� จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย กล�ายืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกต�อง  2.1 ป!ญหา หรืออุปสรรค ........................................................................................................ ............................................................................................................................................................... 2.2 ข�อเสนอแนะ ...............................................................................………............................. ……………………………................................................................................................................................  3. ด�านหลักความโปร�งใส หมายถึง การสร�างความไว�วางใจซ่ึงกันและกัน โดยปรับปรุงกลไกการทํางานให�มีความโปร�งใส มีการเปFดเผยข�อมูลข�าวสารท่ีเป6นประโยชน�อย�างตรงไปตรงมาด�วยภาษาท่ีเข�าใจง�าย และสามารถตรวจสอบความถูกต�องชัดเจนได�    3.1 ป!ญหา หรืออุปสรรค ......................................................................................................... .................................................................................................................................................................  3.2 ข�อเสนอแนะ …………………………………………………………………................................................……….............................. ……………………………................................................................................................................................  4. ด�านหลักการมีส�วนร�วม หมายถึง การเปFดโอกาสให�บุคลากรหรือประชาชนมีส�วนร�วม รับรู� และเสนอความเห็นในการตัดสินใจป!ญหาต�าง ๆ ร�วมกัน  4.1 ป!ญหา หรืออุปสรรค ......................................................................................................... .................................................................................................................................................................  4.2 ข�อเสนอแนะ ..........................………………………………................................................……… ……………………………................................................................................................................................  



 74 5. ด�านความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิ หน�าท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบต�อสังคม การใส�ใจป!ญหา และกระตือรือร�นในการแก�ป!ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต�างและความกล�าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน  5.1 ป!ญหา หรืออุปสรรค ......................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 5.2 ข�อเสนอแนะ .............………………................................................………………………………… ……………………………................................................................................................................................ 6. ด�านหลักความคุ�มค�า หมายถึง การบริหารจัดการและใช�ทรัพยากรต�าง ๆในการดําเนินงาน อย�างเหมาะสม เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ส�วนรวม  6.1 ป!ญหา หรืออุปสรรค .......................................................................................................... .................................................................................................................................................................  6.2 ข�อเสนอแนะ ................................................................................………………………………… ……………………………................................................................................................................................                      



            ภาคผนวก  ข รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย                 



รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  1. ดร.นพปฏล  บุญพงษ� ตําแหน�งป!จจุบัน รองผู�อํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ�างทอง สถานท่ีทํางาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาอ�างทอง  2. ดร.ดร.ประลอง  ครุฑน�อย ตําแหน�งป!จจุบัน หัวหน�าหมวดวิชาภาษาอังกฤษอาจารย� 3 ระดับ 8 (คศ.3) สถานท่ีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห�เชียงใหม�  3. ดร.พงศกร  ฉันทะกุล ตําแหน�งป!จจุบัน อาจารย� วิทยาลัยนครราชสีมา สถานท่ีทํางาน วิทยาลัยนครราชสีมา                              76 



ประวัติผู�วิจัยช่ือนามสกุล จ�าเอกยงยุทธ  สกุลประกายพรวันเดือนป7เกิด วันท่ี 6 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2523ท่ีอยู&ป8จจุบัน 29 หมู� 5 บ�านสันติสุขตําบลแม�ลาหลวง อําเภอแม�ลาน�อยจังหวัดแม�ฮ�องสอน 58120081-5884666ตําแหน&งหน�าท่ีการงานป8จจุบัน นักวิชาการศึกษาจํานวนป7ประสบการณ%การทํางาน 19 ปIท่ีอยู&ท่ีทํางาน องค�การบริหารส�วนตําบลขุนแม�ลาน�อย57 หมู� 1ตําบลขุนแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อยจังหวัดแม�ฮ�องสอน 58120ประวัติการศึกษา2541 มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย�-คณิต โรงเรียนแม�ลาน�อยดรุณสิกข� 2543 นักเรียนจ�าทหารเรือ พรรคนาวินเหล�าทหารการปYน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ2559 ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคยานยนต� วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ2561 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยนอร�ท-เชียงใหม� 77 




