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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ตามความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และอาชีพ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 7,971 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
ของ ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
385 คนเครื่ องมือที่ ใช้ ในการศึกษา เป็น
แบบสอบถาม มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe/) ผลการศึกษาพบว่า 
 1.   ประชาชนมีความคิด เห ็นต ่อ 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัว
ใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก   เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ ด้านหลัก
ความคุ้มค่า  ด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
ด ้านหลักความโปร ่งใส  และด ้านหลัก
คุณธรรม  ตามล าดับ 
 2.   ประชาชนที่มี เพศและอาชีพ
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขุ นทอง  อ า เ ภอบั ว ใหญ่  จั งหวั ด
นครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน 
 
 

1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ค าส าคัญ  :  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 
Abstract 
 The purposes of this study are to 
study and compare the administration by 
good governance principle of the local 
administration of Khunthongsubdistrict as 
classified be personnel data including sex 
and occupation. The study population was 
7971 people determined by Taro Yamane 
method and selected by stratified random 
sampling. The study instrument was 
questionnaires with rating scale. The data 
were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test andScheffe’ method 
to test the difference between pair. 
 The results of the study revealed 
that: 
 1.  The opinions of the people 
toward administration by good governance 
of local government,Khunthongsubdistrict, 
both the overall and each aspect were at high 
level as organized orderly by descending of 
mean including worthiness, rule of law, 
responsibility, participation, transparency, 
and moral recpectively. 
 2.  The opinions of people with 
different sex and occupation toward the 
administration by good governance of 
Khunthongsubdistrict, the overall and each 
aspect  were not difference. 

Keywords : administration by good 
governance 
 
บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิด
ขึ้นมานี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีทรัพย์สิน
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ เป็นของตนเอง
ตลอดจนมีอ านาจอิสระในการจัดบริการใน
พื้นที่ตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้
จึงนับได้ว่าท้องถิ่นเป็นหน่วยราชการส่วน
ท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจอย่ าง
แท้จริงที่ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ
ส าหรับสาเหตุพอสรุปได้ว่าฐานะของแต่ละ
ต าบลนั้นแตกต่างกันอย่างมากและองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาได้
แล้วกลับไม่ เจริญตามที่มุ่ งหมายไว้ทั้ งนี้
เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และสนใจเข้าร่วมปกครองท้องถิ่นของตนเอง
ฝ่ายรัฐเองก็ยังควบคุมก ากับดูแลอยู่อย่าง
ใกล้ชิดตลอดจนในตัวบทของกฎหมายจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลก็บัญญัติหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไว้อย่างจ ากัดและ
มุ่งไปในทางฝึกฝนให้ประชาชนเข้าใจการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเป็น
สาระส าคัญมากกว่ามุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมก าหนดทิศทางการปกครอง
ท้องถิ่นของตนเองตามหลักการกระจาย
อ านาจการปกครอง (วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น, 2545) ในระยะเวลาต่อมารัฐ
เองก็พยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆโดย
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายถึง 6ฉบับได้แก่
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
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ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่
2)พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่3) พ.ศ. 
2542 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่4)  พ.ศ.  2546 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่5)  พ .ศ .2546 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล(ฉบับที่6)  พ.ศ.  2552 ซึ่ ง เป็น
กฎหมายแม่บทที่มีผลบังคับใช้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ 
 หลักการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ
ของ อ งค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต า บล มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดมาเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละช่วงเวลา
ซึ่งปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ท าให้
การปกครองท้องถิ่นไม่สามารถอ านวย
ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่ตาม
วั ตถุประสงค์ ในการปกครองประ เทศ
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์หลักในการปกครอง
ท้องถิ่นคือการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเมืองการปกครองโดยมีตัวแทน
ของประชาชนในรูปของกรรมการชุมชนที่ท า
หน้าแทนประชาชนในการบริหารองค์การ
บริ ห า รส่ วนต า บลต ามระ เบี ยบส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีไว้  6 ประการคือหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมี
ส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความ

คุ้มค่า “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า 
“การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” หรือที่ซ่ึงเรา
รู้จักกันในนาม “Good Governance” ซึ่ง
หมายถึงการปกครองที่เป็นธรรมนั้นไม่ใช่
แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมแต่เป็น
การสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปีซึ่งเป็น
หลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและ
สังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสาน
ประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดย
สันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนการ
บริ ห า ร ง านต ามหลั ก ธ ร รม าภิ บ า ลซึ่ ง
ประกอบด้วยหลัก6 ประการคือหลักนิติธรรม
หลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมี
ส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความ
คุ้มค่า 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว
ข้างต้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทองอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมาซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทองอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
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ส่วนต าบลขุนทองอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
 ความหมายของการบริหาร 
 ค าว่า การบริหาร ในภาษาอังกฤษใช้ 
Administration แ ล ะ  Management ค ว า ม
แตกต่างของสองค านี้  คือ  Administration 
นิ ย ม ใช้ ไป ในทา ง ร าชก า ร  ส่ วนค า ว่ า 
Management นิ ย ม ใ ช้ ไ ป ใ น ท า ง ก า ร
บริ ห า รธุ ร กิ จ  ซึ่ ง หม า ยถึ ง ก า รบริ ห า ร
เช่นเดียวกัน การบริหาร  เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ งต่อการด า เนินงานของ
องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะ
ชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความ
มีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้
ท ร าบถึ ง ค ว าม เจริ ญก้ าวหน้ าของสั งคม 
ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ  การบริหารงานที่ดี
จะน าไปสู่ความก้าวหน้า การบริหารเป็น
ลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคล ใน
องค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร
จะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การ
วินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนักบริหาร และความ
เจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การ 
ย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ 
   จึ งอาจสรุปได้ ว่ า 
การบริหาร หมายถึง พฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่ง
เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้บริหารใช้
ส าหรับตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการ

บริหารหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆทั้งที่เป็น
องค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยน า
ทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้
บุคคลในองค์การ เกิดความร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจ
ที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ตามล าดับข้ันตอน
เป็นระบบ มีการวางแผน การจัดองค์การ หรือ
การจัดหน่วยงานภายในองค์การ การสรรหา
บุคคลเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงาน 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ 
ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อองค์กร 
  แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
  หลักธรรมาภิบาลในยุคปัจจุบัน
เริ่มต้นจากการเสนอของธนาคารพัฒนาเอเชีย  
(Asian Development Bank : ADB) และ
ธนาคารโลก (World Bank) ท่ีต้องการให้
ประเทศในเอเชียตระหนักถึงการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) ความคิดดังกล่าวนี้เกิด
จากทัศนคติที่ว่ารัฐบาลในทวีปเอเชียต่างมี
ปัญหาเรื่อง ระบบพวกพ้อง เส้นสาย และการ
ฉ้อราษฎร์บังหลวง วิธีการที่จะขจัดปัญหา
เหล่ านี้ ได้คือการสร้ างธรรมาภิบาล ซึ่ ง
หมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในแง่
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (เทียนชัย  วงศ์
ชัยสุวรรณ. 2544 : 13) แนวคิดธรรมาภิบาล
เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวาง เมื่อ
ธนาคารโลกได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน
การก าหนดนโยบายให้เงินกู้แก่กลุ่มประเทศ
ยากจน ตั้งแต่ช่วงคริสตศักราชที่ 1980-1990 



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

150 

เพื่อแก้ไขปัญหาความไร้ประสิทธิภาพและ
ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลใน
ประเทศเหล่านั้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาค าว่าธรร
มาภิบาล กลายเป็นค าที่มีการกล่าวถึงกันอย่าง
มากโดย เฉพาะในแวดวงของสถาบัน 
หน่วยงาน และองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่า
จะเป็นองค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก 
หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือ
มีปัญหาทางการเงินหรือเทคโนโลยี จากผล
การศึกษาวิจัยและประสบการณ์การท างาน
องค์การเหล่านี้มีความเห็นร่วมกันว่ากุญแจ
ส าคัญที่น าไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศต่างๆ อย่างยั่งยืน คือ การที่
ประเทศเหล่านั้นต้องมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็น
หลักที่ สอดคล้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การบริหารบ้านเมืองที่เคารพสิทธิ
มนุษยชน และการเป็นระบบที่ให้ความส าคัญ
แก่ประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบราชการ,  2545 : 3) 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุป
ได้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี และหลักธรรมาภิบาล
ก็หมายถึง หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี มีความถูกต้องเป็นธรรม สุจริต
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้
แนวทางประชาธิปไตยและเคารพสิทธิ
มนุษยชน เมื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จะท าให้
สังคมมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทุกภาคอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
 

 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
 1.  หลักนิติธรรม หมายถึง หลักการ
ใช้กฎเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานในการปกครอง
กฎเกณฑ์นี้อาจหมายถึงตัวบทกฎหมาย 
ระเบียบ วินัย ข้อบังคับ กติกา หรือข้อตกลง
ในระดับต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่มิได้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เช่น ธรรมเนียมประเพณี ศาสนา 
และศีลธรรมด้วยโดยการใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว
ต้องมีความยุติธรรม ความเสมอภาค ความ
เป็นธรรม และมีความชอบธรรมได้รับการ
ยอมรับและปฏิบัติตาม 
 2.  หลักคุณธรรม  แนวทางปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม ผู้ปฏิบัติจะต้องยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ดีงามเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน 
การเข้าสู่ต าแหน่งต้องเป็นไปด้วยความชอบ
ธรรมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจ า จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าของรัฐที่
ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 
 3. หลักความโปร่งใส แนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ผู้ปฏิบัติต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้สมาชิกใน
สังคมได้ทราบ เปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคม
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องใน
การด าเนินงาน ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
ตรงกับความจริง ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริหารต้องมีความ
สุจริตใจในการบริหารงาน ไม่ซ่อนเร้นปิดบัง
อ าพราง โดยจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ
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การปฏิบัติงานของทุกส่วน และผู้บริหารต้อง
สื่อสารให้สมาชิกในสังคมรู้และเข้าใจใน
นโยบายเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน
ให้ตรงกับสิ่งที่คาดหวัง 
 4.  หลักความรับผิดชอบ แนวทาง
ปฏิบัติที่จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักความรับผิดชอบนั้นต้องมีการระบุภารกิจ
และวั ตถุประสงค์ ขององค์กรที่ ชั ด เ จน 
ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด 
ต้องมีกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเสมอภาค ด าเนินงานโดย
มุ่งผลที่ผู้รับบริการเป็นส าคัญ ต้องจัดให้มี
กลไกการตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน หรือที่
เ รี ย ก ว่ า ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ต้ อ ง มี
กระบวนการหรือมีองค์กรอื่นคอยตรวจสอบ
องค์กรนั้น หรือที่เรียกว่า การตรวจสอบจาก
ภายนอก ต้องจัดให้มีการท ารายงานการใช้
จ่ ายเงินและรายงานผลการด า เนินงานที่
ถูกต้อง และยอมรับผลที่เกิดจากการตัดสินใจ
และการกระท าทั้งผลดีผลเสีย และสามารถ
อธิบายเหตุผลในการกระท านั้นได้ 
 5. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนหรือบุคลากรในหน่วยงานได้ร่วม
รับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติหรือ
ตัดสินใจตลอดจนร่วมสนับสนุน ติดตาม และ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนได้ร่วม
ตัดสินใจ เพื่อให้เกิดพลังในการด าเนินงาน
ไปสู่วัตถุประสงคเ์ป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 

 6.  หลักความคุ้มค่า หมายถึง การ
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดด้วยความประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวม ท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการรายงาน
ผลการท างานและแสดงประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากรต่อสาธารณะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้ อ งมี ค ว าม เ ข้ า ใ จ เ ป็ นอย่ า ง ดี ใ น เ รื่ อ ง
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของโครงการ 
เลือกน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้และพัฒนา
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่ อให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 7,971 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
ของ ทาโร     ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม  มีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ทดสอบค่าที (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe/) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  
ดังนี้  ด้านหลักความคุ้มค่า  ด้านหลักนิติธรรม  
ด้านหลักความรับผิดชอบ  ด้านหลักความ
โปร่งใส  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  และด้าน
หลักคุณธรรม  ตามล าดับ 
 1)  ด้านหลักนิติธรรม  ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รองลงมา  การปรับปรุ งกฎระ เบี ยบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 2)  ด้านหลักคุณธรรม  ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับ
ค่า เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเที่ยงธรรมบน พื้นฐานของคุณธรรม
และจริยธรรม รองลงมา เจ้าหน้าที่มีความ
ซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต   ยึ ดมั่ น ในศี ลธรรมและ

จริยธรรม และเจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
สุ ภ าพอ่ อน โ ยนและมี ไ มต รี จิ ต พ ร้ อ ม 
ให้บริการ 
 3 )   ด้ า นหลั กคว ามโปร่ ง ใส  
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ 
มี กระบวนการท า ง านอย่ า ง เปิ ด เ ผยและ
ตรงไปตรงมาพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ 
รองลงมา มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง และมีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
 4 )   ด้ านหลั กการมีส่ วนร่ วม  
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมินผลงาน รองลงมา 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหา และเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 
 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ  
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
คือ มีการก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจและ
เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน รองลงมา มี
การให้บริการต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมี
การน าโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่
แถลงไว้ไปด าเนินการให้ เห็นเป็นรูปธรรม 
 6) ด้านหลักความคุ้มค่า  
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ด้านหลักความคุ้มค่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ มีการบริหาร
จัดการโครงการงบประมาณ อย่างเพียงพอ
และคุ้มค่าต่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนมากที่สุด รองลงมา ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และประชาชนได้รับบริการและ
ได้รับการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัด
นครราชสีมา ที่มีเพศและอาชีพต่างกัน  มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1 .   จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ที่ พ บ ว่ า
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ พระไพฑูรย์  รต
นิโก (2556 : บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษา การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภักดี  ศรีเมือง 
(2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนต าบล
นาทราย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมี
ความคิดต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน 
 และจากผลการศึ กษา ในครั้ ง นี้
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง ได้น าหลักธรรมาภิบาลซึ่ ง เป็น
หลักการปกครองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น
หลักการปกครองที่ดี  เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย 
จึงมีการเสนอแนะกล่าวถึงแนวคิดนี้อย่าง
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กว้างขวางอีกทั้งมีความพยายามที่จะให้มีการ
น าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ มีการ
กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐและเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ถ้า
ระบบบริห ารราชการมี คว ามยุ ติ ธ รรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้นอกจากจะมีส่วน
ท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้ว ยังสร้างความ
เชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ และสามารถนา
ไปสู่การลดการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของ
ประเทศได้ ในประเทศไทยได้มีองค์กรของ
ทางราชการ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวงมหาดไทย 
และสถาบันการศึกษาได้เริ่มน าหลักธรรมาภิ
บาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน (บุษบง  ชัย
เจริญวัฒนะ และบุญมี  ลี้,  2544 : 22) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง  มีการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ใน
ระดับมากที่สุดได้แก่ ดังนี้ 
 ด้านหลักความคุ้มค่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทอง มีการด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ในระดับมากที่สุดได้แก่ มีการบริหาร
จัดการโครงการงบประมาณ อย่างเพียงพอ
และคุ้มค่าต่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนมากที่สุด รองลงมา ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และประชาชนได้รับบริการและ
ได้รับการพัฒนาที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ด้านหลักนิติธรรม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทอง มีการด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ในระดับมากที่สุดได้แก่ การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล รองลงมา การปรับปรุงกฎระเบียบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 ด้านหลักความรับผิดชอบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทอง มีการด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ ในระดับมากที่สุดได้แก่ มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายของ
องค์กรอย่างชัดเจน รองลงมา มีการให้บริการ
ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และมีการน าโครงการ 
กิ จ ก ร รม  ห รื อ แ ผนง านที่ แ ถล ง ไ ว้ ไ ป
ด าเนินการให้ เห็นเป็นรูปธรรม 
 ด้านหลักความโปร่งใส องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทอง มีการด าเนินการใน
เรื่ องต่ างๆ  ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  มี
กระบวนการท า ง า นอ ย่ า ง เ ปิ ด เ ผ ย แ ล ะ
ตรงไปตรงมาพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบ 
รองลงมา มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้
ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง และมีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
 ด้านหลักการมีส่วนร่วม องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทอง มีการด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ ในระดับมากที่สุดได้แก่ มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินผลงาน รองลงมา เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหา และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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 ด้านหลักคุณธรรม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทอง มีการด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ในระดับมากที่สุดได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเที่ยงธรรมบน พื้นฐานของคุณธรรม
และจริยธรรม รองลงมา เจ้าหน้าที่มีความ
ซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต   ยึ ดมั่ น ในศี ลธรรมและ
จริยธรรม และเจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
สุ ภ าพอ่ อน โ ยนและมี ไ มต รี จิ ต พ ร้ อ ม 
ให้บริการ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีเพศและอาชีพต่างกัน  มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วน
บุคคลในเรื่องเพศและอาชีพไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ พระไพฑูรย์  รตนิโก (2556 : บทคัดย่อ) 
ที่ได้ศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย
พบว่า ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อ
การบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี พบวา
ประชาชนที่มีเพศและที่มีต่างกันมีทัศนะโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 
 3.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ด้านหลักนิติธรรม  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทอง ควรปรับปรุงข้อบังคับ 

ระเบียบ ค าสั่งให้ทันสมัย การบริหารงานด้วย
หลักเหตุผลและควรมีการกระจายอ านาจใน
การบริหารงาน ให้มากยิ่งขึ้น 
 ด้านหลักคุณธรรม  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุนทอง ควรควรเสริมสร้างจิตสา
นึกที่ดีในการท างานด้วยความทุ่มเท และ
เสียสละควรให้ความเสมอภาคแก่ข้าราชการ
ทุกคน ควรมีการอบรมในเรื่องคุณธรรมใน
การปฏิบัติงานอยู่เสมอและการท างานควรมี
ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
 ด้านหลักความโปร่งใส  องค์การ
บริ ห า รส่ วน ต า บลขุ นทอ ง  ค ว รมี ก า ร
ต ร ว จ ส อบ ไ ด้ ใ น ทุ ก ก รณี  ค ว ร มี ก า ร
บริหารงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริต
คอรัปชั่นและควรมีความโปร่งใส  และ
ตรวจสอบได ้
 ด้านหลักการมีส่วนร่วม  องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทอง ควรให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น แต่ก็ไม่
ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรและควรให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
 4.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 1)  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กรตามแนวการบริหารงานภาครัฐ
ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้เป็นการบริหาร
อย่างต่อเนื่อง 
 2)  ควรมีการศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ที่หลากหลาย และในวงกว้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้พ ื่อ
เป็นแนวทางที่เหมาะสมส าหรับหน่วยงาน
ต่างน าไปปรับใช้ หรือประยุกต์ใช้ต่อไป 
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