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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) 
เพื่อศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนอง
หลวง 2) เพื่อศึกษามาตรฐานในการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวง  3) 
เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองหลวง สามารถ
บริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน การศึกษาได้ใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผสมกับการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามในการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยใน
เทศบาลต าบลหนองหลวง จ านวน 400 คน 
และสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในเทศบาลต าบล
หนองหลวง จ านวน 19 คน  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวง 
มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริการ
สาธารณะบางครั้ง ส่วนผู้น าชุมชนมีความเห็น
ว่า เทศบาลต าบลหนองหลวง มีการน าหลัก  

ธรรมาภิบาลมาใชใ้นระดับค่อนข้างน้อย 
 2. ประชาชนมีความ เห็นว่ าการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนอง
หลวง ในภาพรวมทุ กด้ าน เป็ น ไปตาม
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะในระดับ
พอใช้  โดยผู้น าชุมชนเห็นว่าการบริการ
สาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวงได้
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม 
 3. แนวทางการปรับปรุ ง แก้ ไข 
เทศบาลต าบลหนองหลวง ควรท าการปรับปรุง
แก้ไขการบริการสาธารณะให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนให้มากขึ้น ประชาชน
และผู้ น า ชุ มชนมี ข้ อ เ สนอแนะ ให้ เ ร ่ง
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาขยะ การจัดการไฟฟ้า
แสงสว่าง การปรับปรุงแหล่งน้ า เพื่อการ
บริโภคและการเกษตร การส่งเสริมด้านการ
กีฬา การจัดท าห้องบริการคอมพิวเตอร์หรือ
อินเตอร์เนตชุมชน และควรมีการแลกเปลี่ยน
และรับฟังปัญหาของชาวบ้าน ปรับปรุงการ
ท างานของเจ้ าหน้ าที่ ให้ตอบสนองการ
ให้บริการประชาชน และควรมีการกระจาย
บริการสาธารณะให้ทั่วถึง 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to 
study good governance using in public services 
of Nong Luang Subdistrict Municipality, 
Selaphum District, Roi Et Province, 2) to study 
standard of public services of Nong Luang 
Subdistrict Municipality and 3) to find out the 
guidelines of public service improvement for 
Nong Luang Subdistrict Municipality in order 
to correspond to people’s needs. The 
qualitative research and quantitative research 
were used in this study. The questionnaire was 
used as the tool. The sample was 400 people 
living in Nong Luang Subdistrict Municipality 
area and 19 community leaders in Nong Luang 
Subdistrict Municipality were interviewed.  
 The results of the study revealed as 
follows:- 

1. The people had opinion on good 
governance using in public services of Nong 
Luang Subdistrict Municipality, as a whole and 
in aspects at the low level. 

2. The people had opinion on good 
governance using in public services of Nong 
Luang Subdistrict Municipality, as a whole in 
accordance with the standard of public service 
at the fair level. The community leaders had 
opinion on the public services of Nong Luang 
Subdistrict Municipality on the benefits of the 
people. 

3. The guidelines in public service 
improvement of Nong Luang Subdistrict 
Municipality should be more relevant to the 

people’s needs. The people and the community 
leaders suggested on acceleration of waste 
management, lighting management, water 
resources for human consumption and 
agriculture, promotion of sports, provision of 
computer or internet community, exchange and 
listening to problems of the villagers, work 
improvement on giving services to people, and 
the public services should be extensively 
rendered. 
  
Keywords : Good Governance, Public Services, 
Nong Luang Subdistrict Municipality, Roi Et 
Province 
 
บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งจัดตั้งขึ้นโดย
อาศัย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งถือว่าเป็น
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะน้อยที่สุดใน
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นรูปแบบอื่น
ทั้งหมด ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ได้
ก าหนดหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วน ต าบลต้อง
ท าในการให้บริการสาธารณะ เช่น จัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ป้องกันและ 
ระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และ ผู้พิการ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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เป็นต้นและในมาตรา 68 ได้ให้อ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรม
หรือบริการสาธารณะได้ ตามที่กฎหมายได้
ก าหนดไว้ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2556 : ออนไลน)์  
 จากอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมาย ที่กล่าวมานั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะสามารถจัดท าบริการสาธารณะใน
ด้านต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้ จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีความสุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
การเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในการด าเนินงาน ซึ่งนั่นก็คือการมี 
“ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการ
บริหารและด าเนินงานบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง การ ใช้หลักธรร
มาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐได้มีการ
บั ญญั ติ ไ ว้ ในพระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดแนวทางให้องค์กร
ภาครัฐ ทุกหน่วยงาน (รวมทั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของ รัฐ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) หลักคุณธรรม (Virtues) หลัก
ความโปร่งใส (Transparency) หลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) หลักความรับผิดชอบ 
(Accountability) แ ล ะ ห ลั ก ค ว า ม คุ้ ม ค่ า 
(Effectiveness) ซึ่งจากหลักการธรรมาภิบาล
ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จึง
ได้น ามาก าหนดเป็นตัวชี้วัดในหลักเกณฑ์การ

ประเมินการบริหารจัดการที่ดีขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รวมทั้งเป็นการจูงใจให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลน าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นไปใช้ 
โดยมีการให้รางวัลแก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีในแต่
ละปี และหากองค์การบริหารส่วนต าบลใด
ได้รับคะแนนประเมินผ่านเกณฑ์ก็ สามารถ
น าไปใช้เพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษหรือที่เรียกว่าโบนัสประจ าปี ได้ ซึ่ง
แนวการด าเนินงานนี้ส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกิดแรงกระตุ้นให้มีการปรับปรุงการ 
บริหารจัดการ เช่น การก าหนดระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชน การลดขั้นตอนการ
ให้บริการ ประชาชน การเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง การเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน เป็นต้น  
 จังหวัดร้อยเอ็ดมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดจ านวน 203 แห่ง แบ่งเป็น 
องค์การ บริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง 
เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบล 
จ านวน 72 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 129 แห่ง (จังหวัดร้อยเอ็ด, 2558 : 
ออนไลน์) โดยเทศบาลต าบลหนองหลวงตั้งอยู่
ทางทิศเหนือของอ าเภอเสลภูมิ ห่างจากตัว
อ าเภอเสลภูมิประมาณ 14 กิโลเมตร และห่าง
จากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 46 กิโลเมตร มี
เนื้อที่ประมาณ 23 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
14,375 ไร่ จ านวนประชากรทั้งสิ้น 3,040 คน 
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ความหนาแน่นเฉลี่ ย  132 คน ต่อ ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1) บ้านบะหลวง 2) บ้าน
หนองแคน  3) บ้านดอนสีสุด 4) บ้านหนอง
ส าราญ 5) บ้านหนองเรือ 6) บ้านหนองงู 7) บ้าน
หนองยาง  8) บ้านหนองทุมชุม และ 9) บ้านทุ่ง
สนาม (เทศบาลต าบลหนองหลวง, 2558) โดยที่
ผ่านมาเทศบาลต าบลหนองหลวงได้จัดท า
บริการสาธารณะให้กับประชาชนตามที่
กฎหมายได้ให้อ านาจจึงก าหนดแนวทางการ 
จัดท าบริการสาธารณะไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี 
(พ.ศ. 2555-2557) ของเทศบาลต าบล โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานในแผน
ประจ าปีงบประมาณ (ข้อบัญญัติ) ไว้ 5 ด้าน คือ 
(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (3) ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการ รักษาความสงบเรียบร้อย (4) ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (5) ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (เทศบาลต าบลหนองหลวง, 2558)  
 จากผลประเมินการปฏิบัติราชการด้าน
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนอง
หลวงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ ากว่าการด าเนิน
ภารกิจด้านอื่นๆ จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาหาค าตอบว่า เทศบาลต าบลหนองหลวง 
มีการน าหลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาใช้ในการจัดท า
บริการสาธารณะหรือไม่ อย่างไร การจัดท า
บริการสาธารณะของเทศบาลหนองหลวง 
เป็นไปตามมาตรฐานการจัดท าบริการสาธารณะ

ที่ดีหรือไม่ เพียงใด ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ หา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดท าบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวง ว่าควร
เป็นเช่นใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การจั ดท าบริการสาธารณะ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างสูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลหนองหลวง 

2. เพื่อศึกษามาตรฐานในการจัดท า
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวง 

3. เพื่ อศึ กษาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ เทศบาลต าบลหนอง
หลวงสามารถจัดท าบริการสาธารณะที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. การจัดท าบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลหนองหลวงมีการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานระดับ
ค่อนข้างน้อย 

2. การจัดท าบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลหนองหลวงเป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดท าบริการสาธารณะที่ดีในระดับน้อย 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการ 
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จัดท าบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนอง
หลวง ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดท าบริการ
สาธารณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้ านการบริหารจั ดการและการอนุ รั กษ์
ท รั พ ย าก รธรรมช าติ แ ละสิ่ ง แ วดล้ อม 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนศึกษามาตรฐานการจัดท า
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวง
และส ารวจหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะที่มี     
ธรรมาภิบาลและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ในอนาคต 
 2. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาวิจัย
เฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบล
หนองหลวง และผู้น าชุมชนในพื้นที่ มีจ านวน 
3,040 คน 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาวิจัยเฉพาะ
เขตพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบล
หนองหลวง เท่านั้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการศึกษาวิ จั ยนี้ ผู้ วิ จั ยก าหนด
ประชากรเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 
ได้แก่ ประชาชนผู้อาศัยในเขตเทศบาลต าบล
หนองหลวง จ านวนทั้งหมด คือ 3,040 คน กลุ่ม
ท่ี 2 ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุ่ม
แม่บ้านในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ของประชากรเป้าหมายกลุ่มที่ 1 ในการศึกษา

วิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนแต่ละหมู่บ้านที่อาศัย
ในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง โดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane (อ้างใน บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 
2535) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่
ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 3,040 คน คือ 353.49 
คน กล่าวคือ การวิจัยครั้งนี้จะมีขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 354 คน ทั้งนี้ เพื่อให้การ
วิจัยมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยโดยผู้วิจัยได้
ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษา
เป็นจ านวน 400 คน 
 ประชากรกลุ่มที่ 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง โดยก าหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ ก านันต าบล
หนองหลวง จ านวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้านใน
เทศบาลต าบลหนองหลวง จ านวน 9 คน
ประธานกลุ่มแม่บ้านในเทศบาลต าบลหนอง
หลวง จ านวน 9 คน รวมประชากร กลุ่มที่ 2 
จ านวน 19 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามส าหรับใช้เก็บข้อมูล
ประชากรกลุ่มที ่1  
 แบบสอบถามที่มีลักษณะแบบปลาย
ปิดและปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยสร้างขึ้นจากการศึกษา 
ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การได้รับค าปรึกษาและข้อแนะน าจากอาจารย์
ที่ปรึกษา ซึ่งข้อค าถามได้ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา และแบ่งประเด็น
การสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ 
อายุ ระยะเวลาการอาศัยในพื้นที่ ระดับ
การศึกษา ความสนใจในการบริหารและการ
บริการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการน าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลหนองหลวง โดยใช้ค าถามมาตร
วัดแบบ Likert Method โดยแบ่งความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติประจ า /
สม่ าเสมอ/มาก ปฏิบัติค่อนข้างสม่ าเสมอ/
ค่อนข้างมาก ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติค่อนข้าง
น้อย/ไม่ค่อยปฏิบัติ ปฏิบัติน้อยมาก/ไม่มีการ
ปฏิบัต ิ
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลหนองหลวง ที่ได้จัดท าตาม
มาตรฐานการจัดท าบริการสาธารณะที่ดี โดยใช้
ค าถามมาตรวัดแบบ Likert Method โดยแบ่ง
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มาก 
ค่อนข้างมาก พอสมควร ค่อนข้างน้อย ไม่เห็น
ด้วยการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ธรรมาภิ
บาลและการจัดท าบริการสาธารณะเป็นมาตรวัด 
แบบ Summated Rating หรือ Likert Method 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ก าหนดการให้
คะแนนแบบ Arbitrary Weighting Method 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540)  
 วิ เคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล
หนองหลวง และความคิดเห็นของประชาชนต่อ

บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวง 
ที่ได้จัดท าตามมาตรฐานการบริการสาธารณะที่
ดี โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้ระดับ
มาตราในการประเมินค่าให้คะแนน (Likert) ซึ่ง
แบ่งเป็น 5 ระดับ แล้วก าหนดช่วงคะแนนโดย
ใช้สูตรค านวณค่าพิสัยช่วงคะแนน  
 ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
โดยให้ประชาชนได้แสดงข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลหนองหลวง  
 2. แบบสัมภาษณ์ส าหรับเก็บข้อมูล
ประชากรกลุ่มที ่2 
 การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ เป็น
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุ่มแม่บ้าน ใน
เทศบาลต าบลหนองหลวง  ผู้วิจัยได้จัดท าแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เพื่อเป็นกรอบใน
การสนทนากลุ่ม (รายละเอียดภาคผนวก) โดย
ประกอบด้วยหัวข้อที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลหนองหลวง 
 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ 
มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลหนองหลวง 
 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล
หนองหลวง 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. การตรวจสอบความแม่นย า หรือ
ความตรง (Validity) ของเครื่องมือ โดยสร้าง
เครื่องมือ 
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ฉบับร่าง แล้วได้น าไปตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของ
แบบวัดระดับธรรมาภิบาลและมาตรฐานบริการ
สาธารณะโดยนาแบบวัดไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ 
(อาจารย์ที่ปรึกษา) ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา และได้ท าการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง 
 2. การตรวจสอบความเชื่อได้หรือความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ เพื่อให้ได้
เครื่องมือที่มีคุณสมบัติที่สามารถวัดสิ่งเดียวกัน
ได้หลาย ๆ ครั้ง แล้วได้ค่าค าตอบที่ใกล้เคียงกัน 
งานวิจั ยนี้ ได้น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการ
ประเมินตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
และปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้ว
ไปทดลองใช้วัดกลุ่มตัวอย่ างที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในพื้น จ านวน 30    
ราย หลังจากนั้นน ามาหาค่าความเชื่อมั่น            
ใช้หลักการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal 
Consistency) โดยใช้วิธีของ Cronbach’s Alpha 
เพื่อหาความเที่ยงตรงของค าถาม ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อมั่น α = 0.78 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการวิจัยภาคสนาม (Field Research) 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในแต่
ละหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนอง
หลวง จ านวนทั้งหมด 400 ชุด ตามจ านวนท่ี
ก าหนดไว้แต่ละหมู่บ้าน การสุ่มตัวอย่างใช้
เทคนิคการสุ่มแบบทราบความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) ประเภทการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

โดยใช้ วิธีการใช้ตารางเลขสุ่ม (Random 
Number Method) โดยการจับฉลากเลือกเบอร์
จากหมายเลข 1 จนครบ 400 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมจากเอกสารรายงานของ เทศบาลต าบล
หนองหลวง การศึกษาจากเอกสาน งานวิจัย 
วิทยานิพนธ ์และบทความที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
เกี่ยวกับความสนใจในการบริหารและการ
บริการสาธารณะ 
 2) การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ได้แก่ 
การใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อทดสอบสมมติฐานและ
หาค่าประมาณแบบช่วงของค่าเฉลี่ยประชากร
กลุ่มเดียว (One Sample T Test) โดยใช้
สมมติฐานทางสถิติ (H0) คือ x ≤ 2.60 (โดยที ่
x  คือ ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ
บาล) 
 3) การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ได้แก่ 
การใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะตามมาตรฐานบริการสาธารณะ เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานและหาค่าประมาณแบบช่วง
ของค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียว (One Sample T 
Test) โดยใช้สมมติฐานทางสถิติ (H0) คือ x  ≤ 
2.60 (โดยที่ x  คือ ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะ) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลหนองหลวง จ านวน 400 คน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ52.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วง
อายุ 40 – 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.00 ในด้านการ
ประกอบอาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
66.30 ด้านระดับการศึกษาประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59.00 ในด้าน
ระยะเวลาการอาศัยในพื้นที่ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 10 
ปี คิดเป็นร้อยล ะ 89.50  
 2. การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวง 
 จากการ เก็ บรวบรวมข้ อมู ลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนใน
เรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริการสาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง 
พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าการบริการสาธารณะของ เทศบาล
ต าบลหนองหลวง มีการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในบางครั้ง หรือมีการปฏิบัติตามหลักธรร
มาภิบาลค่อนข้างน้อย เมื่อแยกพิจารณา แต่ละ
องค์ประกอบ ประชาชนมีความเห็นว่า เรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1) หลักคุณธรรม ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่า เทศบาลต าบลหนองหลวง มีการ

บริการสาธารณะโดยยึดถือหลักคุณธรรมใน
การปฏิบัติงานบางครั้ง หรือมีการปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรมค่อนข้างน้อย 
 2) หลักการมีส่วนร่วม ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่า เทศบาลต าบลหนองหลวง มี
การบริการสาธารณะโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานบางครั้ง มีหรือมีการปฏิบัติ
ตามหลักการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย 
 3) หลักความคุ้มค่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่า เทศบาลต าบลหนองหลวง มีการ
บริการสาธารณะโดยใช้หลักความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติงานบางครั้ง หรื อมีการปฏิบัติตามหลัก
ความคุ้มค่าค่อนข้างน้อย 
 4) หลักความรับผิดชอบ ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่า เทศบาลต าบลหนองหลวง มี
การบริ การสาธารณะโดยใช้หลั กความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบางครั้ง หรือมีการ
ปฏิบัตติามหลักความรับผิดชอบค่อนข้างน้อย 
 5) หลักนิติธรรม ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่า เทศบาลต าบลหนองหลวง มีการ
บริการสาธารณะโดยใช้หลักนิติธรรมในการ
ปฏิบัติงานบางครั้ง หรือมีการปฏิบัติตามหลัก
นิติธรรมค่อนข้างน้อย 
 6) หลักความโปร่งใส ประชาชนมี
ความคิดเห็นว่า เทศบาลต าบลหนองหลวง มี
การบริการสาธารณะโดยใช้หลักความโปร่งใส
ในการด าเนินงานบางครั้ง หรือมีการปฏิบัติตาม
หลักความโปร่งใสค่อนข้างน้อย ในส่วนของ
ความคิดเห็นของผู้น าชุมชน พบว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเทศบาลต าบล
หนองหลวง มีการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม แต่



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

396 

บางกรณีก็มีการใช้บังคับไม่ค่อยเคร่งครัด 
นอกจากนี้ การด าเนินงานต่าง ๆ ยังมีการใช้
หลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่พอสมควร มี
การด าเนินงานบนหลักความโปร่งใสและ
เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและระเบียบราชการ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา มีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะพอสมควร แต่ยังค านึงถึงหลักความ
คุ้มค่าไม่มากนัก 
 3. มาตรฐานการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลหนองหลวง จากการศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อมาตรฐานการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวง พบว่า
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการ
บริการสาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง 
ในภาพรวมทุกด้านเป็นไปตามมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะในระดับพอใช้  เมื่อแยก
พิจารณาตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
บริการสาธารณะแต่ละมาตรฐานของการบริการ
สาธารณะที่ดีแล้วองค์ประกอบแล้ว พบว่า 
 1) ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่า การบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลหนองหลวง อยู่บนพื้นฐานของหลักความ
เสมอภาคในการบริการสาธารณะในระดับ
พอใช้ 
 2) ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่า การบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลหนองหลวง เป็นไปตามหลักความ
ต่อเนื่องในการบริการสาธารณะในระดับพอใช้ 
 3) การบริการสาธารณะของ เทศบาล
ต าบลหนองหลวง เป็นไปตามหลักการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในการบริการสาธารณะระดับ

พอใช้ ในส่วนของผู้น าชุมชนที่ให้สัมภาษณ์มี
ความคิดเห็นเป็น 2 แนวทาง คือ ผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการบริการสาธารณะ
ได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม
แล้ว แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนน้อยมีความเห็นว่า 
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลหนอง
หลวงมักค านึงถึงคะแนนเสียงของฝ่ายการเมือง
มากกว่า จึงท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงบริการสาธารณะ อีกทั้งบริการ
สาธารณะหลายอย่ างควรมีการปรับปรุ ง 
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เช่น การ
ส่งเสริมอาชีพ การดูแลรักษาความสะอาด 
 4. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงานของ เทศบาลต าบล
หนองหลวง ประชาชนได้ให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ คือ ต้องการให้ 
เทศบาลต าบลหนองหลวงเร่งด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาขยะ การจัดการไฟฟ้าแสง
สว่าง การปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการบริโภคและ
การเกษตร เนื่องจากปัจจุบันประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก การส่งเสริมด้าน
การกีฬา การจัดท าห้องบริการคอมพิวเตอร์หรือ
อินเตอร์เนตชุมชน และประชาชนได้ให้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ เทศบาล
ต าบลหนองหลวง ว่า ควรมีการแลกเปลี่ยนและ
รับฟังปัญหาของชาวบ้านให้มากขึ้น ควรมีการ
ปรับปรุงการท างานของเจ้าหน้าที่ให้มีการ
ท างานที่ตอบสนองการให้บริการประชาชนให้
ดีขึ้นกว่าเดิมและสร้างความสามัคคีในหมู่
เจ้าหน้าที่ และต้องการให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองหลวงมีการ
ท างานอย่างซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อ
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หน้าที่ และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า
มากกว่าเดิม 
 ผู้ น าชุมชนได้ ให้ข้ อคิ ดเห็นหรื อ
ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ คือ ในด้านการ
บริหารผู้น าชุมชนอยากให้มี เทศบาลต าบล
หนองหลวงมีการกระจายบริการสาธารณะให้
ทั่วถึงมากกว่าเดิม มีการท างานที่เข้าถึง
ประชาชนมากขึ้น มีการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและรับฟังปัญหาของประชาชนให้
มากขึ้นการจริ งจั งและจริ งใจท างานเพื่ อ
ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ ส าหรับด้านความ
ต้องการผู้น าชุมชนเห็นว่าเทศบาลต าบลหนอง
หลวง ควรแก้ไขปัญหาขยะ ระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ระบบจัดการน้ าเพื่อการเกษตรและ
บริโภคควรสนับสนุนการกีฬาของชุมชนและ
การให้บริการอินเตอร์เนตชุมชนแก่นักเรียนใน
พื้นที ่หรือประชาชนในพื้นที ่

5. สรุปผลการทดสอบในการวิจัยไว้
จ านวน 2 ข้อ โดยใช้ค่าสถิติ One Sample T-Test 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในการทดสอบ
สมมติฐานได้ผลการทดสอบโดยสรุป ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที ่1 การบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลหนองหลวงมีการน าหลัก  
ธรรมาภิ บาลมาใช้ เป็ นแนวทางในการ
ด าเนินงานระดับค่อนข้างน้อย เมื่อใช้ค่าสถิติ
ทดสอบสมมติฐานแล้วพบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นว่าการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลหนองหลวงมีการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในระดับค่อนข้าง
น้อยสมมติฐานข้อที ่1 จึงได้รับการยอมรับ 
 สมมติฐานข้อที ่2 การบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลหนองหลวงเป็นไปตาม

มาตรฐานการบริการสาธารณะที่ดีในระดับน้อย 
เมื่อใช้ค่าสถิติทดสอบสมมติฐานแล้ว พบว่า 
ประชาชนไม่ได้มีความคิดเห็นว่าการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลหนองหลวงมีการ
บริการสาธารณะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บริการสาธารณะที่ดีในระดับน้อย สมมติฐาน
ข้อที ่2 จึงไม่ได้รับการยอมรับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรื่อง “การใช้หลักธรร
มาภิบาลในการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลหนองหลวง” น าไปสู่การอภิปรายผล
การศึกษา ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของประชาชนและผู้น า
ชุมชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริการสาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง 
โดยประชาชนมีความคิดเห็นว่า เทศบาลต าบล
หนองหลวงมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
ระดับบางครั้ง หรือมีการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการจัดการบริการสาธารณะค่อนข้างน้อย 
การที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนประเมินจากประสบการณ์ที่พบเห็น
จากการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการสาธารณะที่
ผ่านมาของ เทศบาลต าบลหนองหลวง ว่ายังไม่
มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างานอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การใช้หลักธรร
มาภิบาลเป็นแนวทางในการบริการสาธารณะ
ของ เทศบาลต าบลหนองหลวง เป็นเพียงแค่การ
กระท าตามที่ตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ และมีการบังคับให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นทุกแห่งต้องน ามาใช้ จึงท าให้



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวทิยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

398 

องค์กรปกครองท้องถิ่นรวมทั้งเทศบาลต าบล
หนองหลวงต้องพยายามน าไปปรับใช้โดยที่ไม่
มีจุดมุ่งหมายที่จะต้องให้ได้รับผลของการน า
หลักธรรมาภิบาลที่ถูกน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดที่
เกิดขึ้นจริงจากการบริการสาธารณะที่สามารถ
แก้ ไขปัญหาและชี วิ ตความ เป็ นอยู่ ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง แต่ผลลัพธ์ที่ต้องการคือ 
คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงท า
ให้ประชาชนมีความคิดเห็นไปในแนวทาง
ดังกล่าว 
 ส าหรับความคิดเห็นของผู้น าชุมชนใน
ภาพรวมแล้วผู้น าชุมชนส่วนใหญ่ เห็นว่ า 
เทศบาลต าบลหนองหลวงมีการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการท างานตามหน้าที่ โดยผู้น า
ชุมชนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยมีความ
คิดเห็นว่าการด าเนินงานของ เทศบาลต าบล
หนองหลวง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นการ
ด าเนินงานตามหน้าที่เท่านั้น ทั้งนี้ เพราะ ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้ก าหนด คือ การมีหลัก
นิติธรรมที่ต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ออกกฎหมายหรือข้อบัญญัติต่างๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมถึงอ านาจหน้าที่ มีการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างๆ และต้องมุ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยค านึงถึงความ
เสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม แต่ผล
การศึกษากลับพบว่า เทศบาลต าบลหนองหลวง 
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ คือ มีการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหรือข้อบัญญัติให้ความ
เหมาะสมทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เสมอภาคเป็นธรรม การชี้แจงให้ความรู้กับ
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบหรือข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อให้คนใน
ชุมชนยอมรับและปฏิบัติตามอยู่ ในระดับ
ค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้ เทศบาลต าบลหนอง
หลวง ถูกประเมินจากประชาชนว่า เทศบาล
ต าบลหนองหลวง มีการใช้หลักนิติธรรม
ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ถ้าไม่มีกฎหมายหรือ
ข้อบังคับจากรัฐบาลส่วนกลางมาบังคับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้หลักธรร
มาภิบาลในการด าเนินงานก็อาจเป็นไปได้ยากที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนาหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้เพราะการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
จะส่งผลกระทบต่อการท างานในรูปแบบเดิมๆ 
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ไม่อยากให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการ
ท างานในทุกด้านขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเท่าที่ควร 
 2. ความคิดเห็นของประชาชนและผู้น า
ชุมชนต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลหนองหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ 
บริการสาธารณะ โดยประชาชนมีความคิดเห็น
ว่าเทศบาลต าบลหนองหลวง มีการบริการ
สาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง ใน
ภาพรวมทุกด้านเป็นไปตามมาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบริการ
สาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง มีการ
จัดท าที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นเพราะ
กรอบและวิธีการของกฎหมายได้ก าหนดให้ 
เทศบาลต้องท าตามมาตรฐานดังกล่าว การ
บริการสาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง 
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จึงไม่โดดเด่นเกินความคาดหมายของประชาชน 
เมื่อพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้น าชุมชนที่มี
ต่อการบริการสาธารณะของ เทศบาลต าบล
หนองหลวง จะเห็นได้ว่าผู้น าชุมชนก็มีความ
คิดเห็นว่าการบริการสาธารณะของ เทศบาล
ต าบลหนองหลวง เป็นไปตามมาตรฐานการ
บริการสาธารณะเนื่องจาก เป็นการด าเนินงาน
ไปตามภาระหน้าที่ของ เทศบาล ที่กฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น และยังมีผู้น าชุมชนอีกส่วนหนึ่ง
ได้เสริมว่าการบริการสาธารณะของ เทศบาล
ต าบลหนองหลวง ยังอิงกับฐานคะแนนเสียง
ของผู้บริหาร เทศบาลต าบลหนองหลวง อีกด้วย 
อย่างไรก็ตามการบริการสาธารณะในประเด็น
การแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้
มีคุณสมบัติที่สามารถรับเบี้ยยังชีพอื่น ๆ 
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าเป็น
บริการที่ดีมาก หรือการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก การให้ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน กลุ่ม
ประชาชนตัวอย่างเห็นว่าเป็นบริการสาธารณะที่
มีมาตรฐานดี 
 การที่ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
การบริการสาธารณะดังกล่าวข้างต้น เป็นไป
ตามเป้าหมายของการบริการสาธารณะที่ John 
D. Millett (1954, อ้างใน สมลาภ พรหมศรี, 
2551) ได้เสนอไว้ว่า หลักหรือแนวทางการ
บริการสาธารณะที่จะสร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการได้ต้องเป็นไปตามหลักการที่ส าคัญ 
คือ ต้องเป็นการให้บริการที่สม่ าเสมอ มีความ
เป็นธรรมเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน 
นอกจากนี้ยังต้อให้บริการที่ตรงเวลา เพียงพอ 
ต่อเนื่ องและมีการปรับปรุ งคุณภาพการ
ให้บริการและการท างานให้ดีขึ้นตลอดเวลา 

 เมื่ อวิ เ คราะห์ ความคิ ด เห็ นของ
ประชาชนต่อมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ของ เทศบาลต าบลหนองหลวง เป็นรายประเด็น
แล้วจะเห็นได้ว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า 
เทศบาลต าบลหนองหลวง มีการน าหลักการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการบริการ
สาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เนื่องจาก การบริการ
สาธารณะของ เทศบาล นั้นในเบื้องต้นจะเน้น
ไปที่การสร้างบริการสาธารณะใหม่ๆ ท่ีเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และ
บริการสาธารณะที่ต้องบริการต่อเนื่องซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นบริการสาธารณะที่ เป็นหน้าที่ของ 
เทศบาล ที่ต้องท าประจ า มากกว่าที่จะต้องมา
พิ จ า รณ าถึ ง ก า รพั ฒน าห รื อป รั บป รุ ง
เปลี่ยนแปลงบริการสาธารณะที่ได้เคยท าขึ้น
แล้วเพราะถือว่าบริการสาธารณะดังกล่าวได้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เบื้องต้นก่อนหน้านั้นแล้ว ทั้งนี้ จากการ
การศึ กษาดั งกล่ าวย่ อมแสดงให้ เห็ นว่ า
ประชาชนในพื้นที่มีความสนใจที่จะติดตาม
บริการสาธารณะที่ เทศบาลต าบลหนองหลวง 
ได้จัดท าให้ประชาชนไปแล้วอีกด้วย ดังนั้น 
เทศบาลต าบลหนองหลวง จึงต้องเอาใจใส่ ดูแล 
พัฒนา และปรับปรุง บริการสาธารณะในพื้นที่
ที่ได้จัดท าไปแล้วมีสภาพที่ใช้ได้เสมอและให้ดี
ขึ้นต่อไป 
 3. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ประชาชนและผู้น าชุมชน จะเห็นได้ว่าทั้ง
ประชาชนและผู้น าชุมชนมีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน เช่น ความต้องการให้ เทศบาล
ต าบลหนองหลวง แก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ 
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ปัญหาระบบไฟส่องสว่างในพื้นที่  ความ
ต้องการให้สนับสนุนด้านการออกกาลังกาย 
อินเตอร์เนตชุมชน รวมทั้ง การเสนอแนะให้ 
เทศบาลมีการปรับปรุงการท างานของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เทศบาล แสดงให้เห็นว่าความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นความ
ต้องการของประชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และ
เป็นสิ่งที่ เทศบาลต าบลหนองหลวง จะต้อง
แก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา ปัญหาและความ
ต้องการดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้บริการ
สาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง 
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้ตรงความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 
และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
หนองหลวงที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน 
และหนึ่งในห้ายุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาสังคม 
ที่ มี แนวทางการพัฒนาคุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย 
 4. การศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริการสาธารณะของ เทศบาลต าบล
หนองหลวง มีวัตถุประสงค์ศึกษา 3 ประการ คือ 
เพื่อศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริการสาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง 
เพื่อศึกษามาตรฐานในการบริการสาธารณะของ 
เทศบาลต าบลหนองหลวง และเพื่อศึกษาหา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริการ
สาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง ให้
สามารถจัดท าบริการสาธารณะที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่ง
จ า กผลก า รศึ กษ าท า ให้ ไ ด้ ข้ อมู ลต าม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทั้งหมด กล่าวโดย

สรุป คือ การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริการสาธารณะของ เทศบาลต าบลหนองหลวง 
และการบริการสาธารณะให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานบริการสาธารณะ เทศบาลต าบลหนอง
หลวง เป็นเพียงการด าเนินการตามภาระหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนดและตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น เทศบาล
ต าบลหนองหลวง ยังไม่มีการด าเนินการบริการ
สาธารณะที่อยู่ในระดับเกินความคาดหวังหรือ
เกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ดังนั้น เทศบาล
ต าบลหนองหลวง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บริการสาธารณะ
ให้ดีขึ้นเกินมาตรฐานหรือความคาดหวังของ
ประชาชนในพื้นที่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารจัดการขยะในพื้นที่ การพัฒนาปรับปรุง
ร ะ บบ ไฟฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง ร ว มทั้ ง ร ะ บบ
สาธารณูปโภค การส่งเสริมการออกก าลังกาย 
หรือการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 
เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย 
 1. เทศบาลต าบลหนองหลวง ควรมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนหรือผู้น า
ชุมชนในพื้นที่ให้มากขึ้น และควรมีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งกระตุ้นประชาชนให้
ทราบถึง บทบาท อ านาจหน้าที่ของประชาชนที่
มีต่อ เทศบาลเพื่อให้ประชาชนทราบว่าตนเอง
ต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง มีบทบาท มีหน้าที่ต่อการ
ท างานของ เทศบาล อย่างไร รวมทั้ง ควรมีการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลหนองหลวง เข้าใจหลักธรรมาภิบาลใน
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การท างานและน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การท างานอย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้การใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริการสาธารณะและ
การบริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของ เทศบาลต าบลหนองหลวง สามารถ
ตอบสนองความต้องการ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่อย่างดีที่สุด 
 2. จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า
ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลต าบลหนองหลวง มี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า เทศบาลต าบล
หนองหลวง มีการบริการสาธารณะโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและการบริการตามมาตรฐาน
บริการสาธารณะ เป็นไปตามกรอบที่กฎหมาย
ก าหนด การด าเนินงานของ เทศบาลต าบล
หนองหลวง เป็นเพียงการด าเนินงานตาม
ภาระหน้าที่ไม่ได้โดดเด่นเกินความคาดหวัง
ของประชาชน ดังนั้น เทศบาลต าบลหนอง
หลวง ควรมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ท างานจากเดิมที่ เน้นการด าเนินการตาม
ภาระหน้าที่เพียงอย่างเดียว เป็นการท างานตาม
ภาระหน้าที่ควบคู่ไปกับการท างานเชิงรุก ซึ่ง
เป็นการท างานที่ไม่ต้องรอความต้องการจาก
ประชาชนในพื้นที่แล้วจึงด าเนินงาน แต่เป็น

การท างานบริการสาธารณะที่มองอนาคตของ
พื้นที่ เทศบาลต าบลหนองหลวง ว่าควรจะ
ด าเนินการอย่างไรที่จะสร้างความสุข ความพึง
พอใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ก่อนที่
ประชาชนจะออกมาเรียกร้องความต้องการ
นั้นเอง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการ
สาธารณะหรือการบริการสาธารณะตาม
มาตรฐานการบริการสาธารณะที่ดีในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อ
ทราบถึงปัญหาและความต้องการใช้บริการ
สาธารณะของคนกลุ่มดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นคน
กลุ่มน้อยในพื้นที่ อีกท้ังเพื่อนาผลการศึกษา
ดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงบริการสาธารณะให้
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในพื้นท่ี 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความต้องการ
บริการสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ว่า
แท้จริงแล้วประชาชนต้องการบริการสาธารณะ
ประเภทไหน อย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนบริการสาธารณะที่ ถู กต้ องและ
เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
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