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ขององค์การบริหารส่วนตาํบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

Problems of Personnel Management as based on the opinions. by the officer  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพน มรวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในความคิดเห็นของประชาคม
หมู่บ้าน  จําแนกตามอายุ  การศึกษาและหมู่บ้านท่ีอยู่อาศัย ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาคมหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม จํานวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ท้ังฉบับเท่ากับ .91 และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้ในการวิเคราะห์  
F – test (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant  Differrence) โดย
กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลกุด

ฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมอยุ่ในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
จํานวน 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 4 ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรม  
รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 4 ด้าน ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม  ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักนิติธรรม          

2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้าน ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จําแนกตามระดับอายุ การศึกษาและหมู่ท่ีบ้านที่อยู่อาศัย  
โดยรวมและจําแนกรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ .05   
             3. ข้อเสนอแนะของประชาคมหมู่บ้านต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบลขององค์การบริหารส่วนตําบล
กุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สรุปได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบังคับใช้กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือข้อบัญญัติโดยไม่เลือกปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตําบลควรประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ 
ข้อบัญญัติต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบเป็นระยะ องค์การบริหารส่วนตําบลควรใช้หลักศาสนาในการบรหิารงาน และ 
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เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดซ้ือจัด
จ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลควรดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว และควรมีการ
บริหารงานให้คุ้มค่ากับงบประมาณ  
คําสําคัญ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
Abstract  
 This research aimed to study The purpose of the research  include  to study the level  
and compare the administration by Good Governance in the opinion  community  of a Sub-district 
Kudchim Administrative Organization ,Thatphanom District , Nakhonphanom Province. by 
ageeducation and village. To study the suggestions regarding theadministration by Good  
Governance in the opinion community  of a Sub-district  Kudchim Administrative 
Organization ,Thatphanom District , Nakhonphanom Province. The sample was 127ofcommunity of 
a Sub-district Kudchim Administrative Organization.; The instrument was the five rating scale 
questionnaire with 0.91 of reliability. The statistics werefrequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test (independent sample)  and F-test (One Way ANOVA)   
 The research results were found as follows;  
 1.  the level  the administration by Good Governance in the opinion community  of a 
Sub-district Kudchim Administrative Organization ,Thatphanom District , Nakhonphanom Province.  
as overall moderate level, considering each aspect was much  or two. aspects, at moderate for 
four. sorting arithmetic meant from highest to lowest; The morality,  Acc๐untability, participation , C
๐st – effectiveness ๐r Ec๐n๐my, responsibility.  andRule of Law respectively. 
 2.  the communityclassified age , education and village.  have opinion administration  by 
Good Governance of a Sub-district KudchimAdministrative Organization ,Thatphanom District , 
Nakhonphanom Province. werenotdifferent by statistical significant at 0.05 levels;    
 3. The suggestions regarding the administration by Good Governance in the opinion  
community of a Sub-district Kudchim Administrative Organization ,Thatphanom District , 
Nakhonphanom Province. were found that; Applicable law, regulation or statute, without 
discrimination.public relations  law, regulation or statute. Let people know .Use doctrine of the 
administration.and offices to serve with enthusiasm. Willing to serve.There should be a committee 
of people  Participation Monitoring Operations the Infrastructure. and the procurement. actionto 
thesolve vexation  of people quickly.and The administration should provide value to the budget. 
Keywords : Problems of  Personnel Management 
 
บทนํา 
 ในประเทศไทย ธรรมาภิบาล ได้กลายเป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่เกื้อหนุนสังคม
ประชาธิปไตยและได้มีการเสนอและกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมคือ กฎหมาย
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รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ญัตติมาตราต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กับหลักธรรมาภิบาลถ้าหากมีการนํา
แนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องและระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมและเป็นที่นาเชื่อถือทั้งใน
และต่างประเทศ อีกท้ังนําไปสู่การลดการทุจริต ซ่ึงเป็นปัญหาเรื้อรังของบ้านเมืองได้ (บุญบง ชัยเจริญวัฒนะ และ    
บุญมี ลี้.2544 : 7) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการปกครองรูปแบบ ๆ หนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นในระบอบการเมือง
การปกครองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นการปกครองตนเองและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน เพราะเป็นรูปแบบ
ของการแสดงออกถึงซ่ึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเอง และเป็นแนวทาง
สําคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  การจัดการปกครองตนเองในรูปของหน่วยการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่นมีพันธกิจท่ีสําคัญ 3 อย่างคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการที่จะปกครองตนเองของประชาชน การ
อํานวยการด้านการบริการกิจการสาธารณะพื้นฐานที่จําเป็นแก่ประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่น 
(กรมการปกครอง.2539 : 1) 
    นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
กําหนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจด้านการปกครองลงไปสู่ท้องถิ่นโดยถ่ายโอนอํานาจหน้าท่ีและภารกิจจากราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท้ังด้านจัดทําบริการสาธารณะ บุคลากรและงบประมาณ ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับงบประมาณปีหนึ่งเป็นจํานวนมาก เพื่อดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจและอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายให้ทํา
ภายในท้องถิ่น  ในขณะที่ระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่เข้มแข็งพอทําให้การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีผ่านมามักถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้านการบริหารองค์กรอยู่เสมอ  กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงมี
ภารกิจและนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ
บริหารกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีแนวคิดให้นําหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารจัดการ  ท้ังนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น.2546)   
 องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จัดให้มีการประเมินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยในปี 2555 พบว่า ได้คะแนนรวมร้อยละ 91.75 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก โดยมหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นผู้ประเมินในปี 2556 ได้คะแนนรวมร้อยละ 70.25 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยมหาวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
เป็นผู้ประเมิน โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม (องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม.2556.12)  
 ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม ได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลัก   ธรร
มาภิบาล เช่น การใช้ระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน การเชิญตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการบริหารงาน การใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงการการ
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบเป็นประจํา เป็นต้น แต่ยังไม่มีการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว 
และผู้ท่ีน่าจะให้ความคิดเห็นได้ดีควรเป็นผู้แทนจากประชาคมหมู่บ้านและประชาชน  ท้ังนี้เพราะประชาคมหมู่บ้านซ่ึง
เป็นตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้าน ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลในหมู่บ้าน ตัวแทนฝ่ายกลุ่มประชาชน ผู้แทนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร/เกษตร 
กรก้าวหน้า ปราชญ์หมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน พระที่ชาวบ้านศรัทธา ครูโรงเรียนในหมู่บ้าน 1 คน อสม. อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ สมาชิก อปพร. ผู้แทนธุรกิจเอกชนที่อยู่ในหมู่บ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ซ่ึง
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จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการชุดนี้มีคณะทํางานอย่างครอบคลุมในการพัฒนาและยังประสานงานกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลอย่างใกล้ชิด ส่วนประชาชนนั้นเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการบริหารงาน จึงน่าจะเป็น
กลุ่มบุคคลท่ีสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลได้เป็นอย่างดี ซ่ึงผลการประเมิน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจําปี 2555 ผลการประเมินได้คะแนนรวมร้อยละ 91.75 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก
และปี 2556 ผลการประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลได้คะแนนรวมร้อยละ 70.25 ซ่ึงอยู่ในระดับปาน
กลาง ซ่ึงมีความแตกต่างกันของคะแนนในการประเมินในปี 2555 และปี 2556 มีระดับการประเมินแตกต่างกันมาก 
ทําให้ผู้วิจัยต้องการทราบข้อมูลท่ีแท้จริงในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม เพื่อให้ประเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม 
 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จึงมีความสนใจที่
จะวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อ
นําข้อสนเทศเสนอเป็นแนวทางในการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหาร ส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้าน 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้าน จําแนกตาม อายุ การศึกษา และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย  

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาคมหมู่บ้านต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกดุฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ประชาคมหมู่บ้านจําแนกตาม อายุ การศึกษาและหมู่บ้านที่อยู่อาศัยมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม แตกต่างกัน   
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายไว้ คือ  
   1.1 ประชากร ได้แก่ ประชาคมหมู่บ้านในเขตตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จาก 7 

หมู่บ้าน จํานวน 184 คน (แผนชุมชนของ อบต.กุดฉิม.2556) 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาคมหมู่บ้านในเขตตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยการ

คํานวณของทาโร ยามาเน่ (Yamene,Taro.1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 127 คน 
2. ด้านพื้นที่พื้นที่ในการวิจัย คือ องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

 3. ด้านตัวแปรทีใช้ในการวิจัย 
    3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถได้แก่ อายุ อายุ

ระดับการศึกษา หมู่บ้านที่อยู่อาศัย         
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  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้แก่ 

1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความรับผิดชอบ 5) หลักการมีส่วนร่วม  6)  
หลักความคุ้มค่า   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
ด้วยตนเอง(Self Administered Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 3 ข้อ คือ อายุ ระดับการศึกษา หมู่บ้านที่อยู่อาศัย 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคม
หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(RatingScale) 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาคมหมู่บ้าน ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความ
คิดเห็นประชาคมหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   

2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

และวิธีสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
2.2 ร่างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย  
2.3 นําแบบสอบถามให้คณะกรรมการที่ปรึกษาได้ตรวจสอบและนํากลับมาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะ 
2.4นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญให้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม

และวัตถุประสงค์ด้านเนื้อหาภาษาการประเมินผลโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective 
Congruence  หรือ IOC ) นําแบบสอบถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ .67 ขึ้นไปทดลองใช้ (Try-out) กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครพนม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน จากนั้นนําไปหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อด้วย
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างรายข้อได้ค่าระหว่าง .835 - .888  แล้วหาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) ท้ัง
ฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’ Coefficient Alpha. 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 102)ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.1. ขอหนังสือรับรอง และแนะนําตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ส่งหนังสือถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้
ประชาคมหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิมตอบแบบสอบถามการวิจัย 

3.2 ผู้วิจัยกําหนดให้มีผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูล จํานวน 7 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน จะมีผู้ช่วยท้ังหมด 
7 คน เพื่อนําแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัย ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3 ดําเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากลุ่มตัวอย่าง 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 นําแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
4.2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์รวบรวมได้ มาลงรหัสและบันทึกคะแนน 
4.3 นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อโดยกําหนดค่าเกณฑ์ระดับแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด   
4.4 นําแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

แล้วนํามาเทียบเกณฑ์ค่าเฉลี่ย  
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นําหลักสถิติมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 
5.1  สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

(Item – Total Correlation) และค่าความเชื่อมั่นจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient) ตามวิธีของครอ
นบาค (Cronbach)  

   5.2  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

   5.3  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม 
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

   5.4 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) โดยกําหนดนัยสําคัญของการทดสอบที่ระดับ .05 กรณีพบความแตกต่างจะใช้การเปรียบเทียบรายคู่โดย
วิธีการของเชพเฟ (Scheffe) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 119) 
            5.5  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะของประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสว่นตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ใช้การแจกแจงความถี่จากการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอโดยการพรรณาความ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัย เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้านขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบว่า   
 1. ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จํานวน 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X   = 3.44) เมื่อ
จําแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 4 ด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย คือ ด้านหลักคุณธรรม (X   =  3.53) รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส  (X  =  3.52 ) และมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 4 ด้าน ด้านการมีส่วนร่วม  ( X  =  3.47) ด้านหลักความคุ้มค่า    
(X   =  3.43) ด้านหลักความรับผิดชอบ(X  = 3.40)และด้านหลักนิติธรรม (X   =  3.30) ตามลําดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้านของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม จําแนกตาม ระดับอายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้านที่อยู่อาศัย พบว่า 
 จําแนกตามอายุ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้านขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้าน ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
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ความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นรายด้านและ
รวมทุกด้าน จําแนกตามระดับอายุแตกต่างกัน  โดยรวมทุกด้าน พบว่า ระดับการบริหารงานไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F=1.396, Sig = .247 ) เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม 
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า  
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ทุกด้าน  
 จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้าน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน จําแนกตามระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน โดยรวมทุกด้าน พบว่า ระดับการดําเนินงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
(F=.799, Sig = .497) เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน 
 จําแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัย ระดับการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้าน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน จําแนกตาม
หมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน โดยรวมทุกด้าน พบว่า ระดับการดําเนินงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (F=.622, Sig = .712 ) เมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้าน
หลักความโปร่งใส  ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ทุกด้าน 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้านของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดังนี้  

1) องค์การบริหารส่วนตําบลบังคับใช้กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
2) การจัดสรรงบประมาณของผู้บริหารควรปฏิบัติตามขั้นตอน ให้ถูกต้องตามระเบียบ และทุก 

หมู่บ้านอย่างเสมอภาคะ  
3) องค์การบริหารสว่นตําบลควรมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  การจัดซ้ือจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 

อย่างทั่วถึง           
4) องค์การบริหารส่วนตําบลควรให้ประชาชน องค์กรต่างๆในชุมชนเข้าร่วมในการตรวจสอบการ 

ดําเนินงานและการติดตาม  
5) องค์การบริหารส่วนตําบลควรเอาใส่ใจต่อปัญหาของชุมชนและมีความกระตือรือร้นแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลโดยไม่เลือกปฏิบัติและรายงานผลให้ประชาชนทราบด้วย  
6) องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการใช้จ่ายงบประมาณให้คํานึงถึงความคุ้มค่า โดยทําโครงการที่ 

เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
          อภิปรายผล 
 จากการวิจัย เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้านขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ พบประเด็นที่สําคัญสมควรนํามาอภิปราย
ผลดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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         การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ตามความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาที่พบจึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ี
กําหนดไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตําบลได้เน้นการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีความชัดเจนและองค์การบริหารส่วนตําบลใช้กฎหมายส่งเสริมให้เกิดความดีงาม การสร้างคุณธรรม  
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตของ
ประชาชน และองค์การบริหารส่วนตําบลจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมแก่ประชาชน การสร้างความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ขอรับ
บริการ และองค์การบริหารส่วนตําบลมีการเปิดเผยข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน การ
สร้างหลักการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ และองค์การ
บริหารส่วนตําบลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนพัฒนาตําบล การสร้างความรับผิดชอบ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้มีรับฟังและนําข้อเสนอ ข้อร้องเรียนของ
ประชาชนไปดําเนินงานอย่างเต็มความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบริหารงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ การสร้างหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้ใช้งบประมาณไป
อย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ท้องถิ่นได้รับ และองค์การบริหารส่วนตําบลบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว้ พระธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มี
ต่อการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชนที่มีต่อการดําเนินงานตามหลักธรรมภิบาลเมืองหนองคาย จําแนกตาม อาชีพ การศึกษา และอายุ ผลการศึกษา 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีต่อการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง 

สมมติฐานที่ 2 ประชาคมหมู่บ้านจําแนกตาม อายุ  การศึกษาและหมู่บ้านที่อยู่อาศัย มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  แตกต่างกัน      

ผลการวิจัย พบว่า ประชาคมหมู่บ้านจําแนกตาม อายุ การศึกษาและหมู่บ้านที่อยู่อาศัย  มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยท่ีพบไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาคมหมู่บ้าน
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตําบลเหมือนกันเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม มีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาคมหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ไม่ว่าจะเป็นการจัดทําข้อบัญญัติตําบล แผนพัฒนาสามปี 
คณะกรรมการการจัดซ้ือ - จัดจ้าง ตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล มีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานประจําปี และให้ประชาคมหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น และจัด
เวทีประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลและจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับตําบล เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุกเรื่อง เพราะเหตุนี้จึงทําให้ประชาคมหมู่บ้านที่มีระดับอายุ การศึกษาและหมู่บ้านที่อยู่อาศัย
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิขาลขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน 
ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงมีผลให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นประชาคมหมู่บ้านขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ท่ีมีระดับอายุ การศึกษาและหมู่บ้านที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน 



632 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 
 

 

มีระดับความคิดเห็นในการบริหารงานไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ    
นพพล สุรนัคครินทร์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามทัศนะของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้ อบต. ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ศศิวิมล ธรรมเกสร (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี พบว่า กรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตําแหน่ง จํานวนครั้งที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา และ
ระดับชั้นองค์การบริหารส่วนตําบลแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักธรรมาภิ
บาลไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

            ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
   จากผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้านขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยนําเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้         

     1. องค์การบริหารส่วนตําบลบังคับใช้กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติโดยไม่เลือกปฏิบัติ    
     2. องค์การบริหารส่วนตําบลควรประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติต่าง ๆ ให้

ประชาชนทราบเป็นระยะ 
       3. ควรจัดสรรงบประมาณของผู้บริหารควรปฏิบัติตามขั้นตอน ให้ถูกต้องตามระเบียบ และทุกหมู่บ้าน
อย่างเสมอภาค 

     4. องค์การบริหารส่วนตําบลควรใช้หลักศาสนาในการบริหารงาน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้บริการ
ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
           5. องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การจัดซ้ือจัดจ้างให้ประชาชนทราบอย่าง
ท่ัวถึง  

     6. องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกหมู่บ้าน 
           7. องค์การบริหารส่วนตําบลควรให้ประชาชน องค์กรต่างๆในชุมชนเข้าร่วมในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานและการติดตามประเมินผลงานของหน่วยงาน  
      8. องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดซ้ือจัดจ้าง 
           9. องค์การบริหารส่วนตําบลควรเอาใส่ใจต่อปัญหาของชุมชนและมีความกระตือรือร้นแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลโดยไม่เลือกปฏิบัติและรายงานผลให้ประชาชนทราบด้วย 

    10. องค์การบริหารส่วนตําบลควรดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว  
     11. องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการใช้จ่ายงบประมาณให้คํานึงถึงความคุ้มค่า โดยทําโครงการที่เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชน  
    12. องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับปริมาณงาน 
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