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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 
อ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง   
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่   
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ    
ในปีงบประมาณ พ .ศ .2558 ใน8 หมู่บ้าน 
จ านวน 400 คน ซึ่งได้มาโดยใช้สูตรค านวณ
ของ ทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าวิ เคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที  (t–test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
และวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe/)   
 ผลการศึกษาพบว่า 
 

 1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยได้แก่ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้าน
หลักความโปร่งใส ด้านหลักความคุ้มค่า ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักนิติธรรม และ
ด้านหลักคุณธรรม ตามล าดับ 
 2. ป ร ะ ช า ช น ที่ มี  เ พ ศ  ร ะ ดั บ
การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็นของประชาชน, การ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล, องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระธาตุ, จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
study and to compare the people’s opinion 
on good governance practice of Phrathat 
Subdistrict Administrative Organization, 
Chiang Khwan District, Roi Et Province, 
classified by gender, educational level and 
occupation. The sample consisted of 400 
people living in the area of Prathat 
Subdistrict Administrative Organization 
based on the fiscical year 2015, in 8 villages, 
desired through Taro Yamane’s method. The 
rating scale questionnaire was used as the 
tool. The data were analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, t-test, F-test and 
Scheffe’s method. 
 The results of the study revealed as 
follows:- 

1. The people had opinion on good 
governance practice of Phrathat Subdistrict 
Administrative Organization, Chiang Khwan 
District, Roi Et Province, as a whole and in 
aspects at the high level, ranked in order      
of responsibility, accountability, cost  
effectiveness or economy, participation, the 
rule of law, and morality aspects, 
respectively.    

2. The people with different gender, 
educational level and occupation had opinion 
on good governance practice of Phrathat 
Subdistrict Administrative Organization, 

Chiang Khwan District, Roi Et Province, as 
a whole and in aspect with no difference. 
 
Keywords: The People’s Opinion, Good 
Governance Practice, Phrathat  Subdistrict 
Administrative Organization, Roi Et Province 
 
บทน า 
 หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักในการ
น ามาปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุข
โดยยึดหลักพื้นฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
หลักความคุ้มค่า หลักการเหล่านี้ถือเป็นหลัก
ของการบริหารสาธารณะที่ให้ความส าคัญกับ
หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและ
ให้ความส าคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อ
ความต้องการโดยมีความเชื่อถือว่ารัฐจะ
ให้บริการประชาชนด้วยคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพที่มีอยู่ กล่าวคือการ
ท าให้ประชาชนไว้วางใจนั้นต้องอาศัยหลัก
ธรรมาภิบาลเข้ามาด าเนินการ หลักการ
ปกครองตนเองของท้องถิ่นต้องเป็นไปตาม
แนวคิดของประชาชน โดยรวมแล้วฝ่าย
การเมืองฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการ
ประจ าต้องมาจากประชาชนในท้องถ่ินรัฐต้อง
มีความรับผิดชอบต่อประชาชนในกิจการที่ได้
กระท าลงไปซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามหลักธรร
ม า ภิ บ า ล ที่ น า ไ ป สู่ ก า ร ผ ส ม ผ ส า น



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

 

463 

ผลประโยชน์ที่หลากหลายให้กับชาติและ
ท้องถิ่น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2547; 3-6) 
 การสร้างระบบการบริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกภาค
ของสังคม จ าเป็นต้องร่วมด าเนินกิจการอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง 
ระยะยาว โดยต้องมีการปฏิรูปทั้งในภาครัฐที่
บริหารงานให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 
ซื่อตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ
ท างาน ภาคธุรกิจที่ท างานโดยยึดกติกาที่
โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เป็น
ธรรมต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อสังคม มี
มาตรฐานการบริการมีระบบตรวจสอบที่มี
คุณภาพสามารถท างานร่วมกับภาครัฐและ
ภาคประชาชนได้อย่างราบรื่น ภาคประชาชน
ที่มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการสร้าง
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ
เป็ นองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความ
ต้องการของประชาชนสูงที่สุดโดยได้ยึดแนว
ทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ไว้
ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” และก าหนด
พันธกิจที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ 1) สร้าง

สังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุก
คนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับ
การเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม  2) พัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง  3) พัฒนาฐานการ
ผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบน
ฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม
สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  และ 4) 
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ า ก า ศและภั ยพิ บั ติ ท า ง ธ ร รมช าติ  
(องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ, 2555)  
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระธาตุ แสดงชัดถึงการน าหลัก
ธรรมาภิบาลมาบริหารองค์กรเพื่อสร้างและ
ปลูกจิตส านึกที่ดีให้บุคลากร  แต่การ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลจะเกิดผล
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และมีคุณภาพต่อหน่วยงาน ชุมชน มากน้อย
เพียงใด  แนวทางในการปฏิบัติ งานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ เป็นไปใน
ลักษณะใดและบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ต่อความต้องการมากน้อยเพียงใด ผู้ศึกษาจึงมี
คว ามสนใจที่ จ ะศึ กษาถึ งแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลสู่แผนงาน
โครงการต่างๆ ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผล
ของการปฏิบัติโดยตรง โดยศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ  อ าเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการศึกษานี้
จะน ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติ งานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาตุ ให้มีความถูกต้อง
เหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะ
ได้ผล ที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์แล้วยังจะ
เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาหรือ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับท้องถิ่นต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาต ุ
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ

บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 
แตกต่างกัน  
 2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระธาตุ แตกต่างกัน  
 3. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 
แตกต่างกัน  
 
ขอบเขตในการศึกษา  
 ด้านเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาตุ ซึ่งประกอบด้วย
หลักส าคัญ 6 ประการคือ 1) หลักนิติธรรม 2) 
หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) 
หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 
และ 6) หลักความคุ้มค่า  
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาต ุ 
 ด้านระยะเวลา  
 ในการวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาข้อมูล
และเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 
ถึง พฤศจิกายน 2558  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
จ านวน 8 หมู่บ้าน จ านวนประชากร 2,454 คน 
(ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 
งานทะเบียนอ าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด, 
พฤศจิกายน 2558) 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ในครั้งนี้ ใช้วิธีการของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1970 อ้างใน อภิรดี โรจนประดิษฐ, 
2552) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือ
ยอมให้มีค่าความผิดพลาดได้เพียงร้อยละ 5 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 344 คน ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงท า
การเก็บตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เพื่อความ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ  
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขนาด
ประชารกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1โดยใช้สูตรของ 
ทาโร่ ยามาเน่ จากประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 
จ านวน 2,454 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 
คน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้
หมู่บ้านเป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ โดยมีขั้นตอนการ
สุ่มดังนี ้
 1) แบ่งประชากรเป็นชั้นภูมิ โดยใช้
หมู่บ้านเป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ 
 2) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละชั้นภูมิตามสัดส่วน 

 3) ท าการสุ่มแต่ละชั้นภูมิตามจ านวน
ที่ก าหนดไว้  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม (questionnaire) 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ ซึ่งผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด
ทฤษฎี และผลงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดย
แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้  
 ตอนที ่1 แบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ
ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบมีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และสถานภาพ  
 ตอนที ่2 ข้ อค า ถ าม เกี่ ย วกั บการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ ห า รส่ วนต า บลพระธ าตุ  เ ป็ น แบบ
เลือกตอบมีจ านวน 42 ข้อ ประกอบด้วย หลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งจ าแนกออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ด้านละ 7 ข้อ  
 ตอนที ่3 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหา
ในการปฏิบั ติ ง านและแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระธาตุ เป็นแบบแสดงความคิดเห็น 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า  
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 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาก าหนดขอบข่ายในการ
สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยกรอบแนวคิดค านิยามศัพท์ที่ใช้
ในการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  
 2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาตุและตรวจสอบ
เนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์  
 3. น าแบบสอบถามให้ผู้ เชี่ยวชาญ 
คือ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ 
จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
ชัดเจนของภาษา ข้อความ และความเที่ยงตรง
เชิ ง เนื้ อหาของข้อค าถาม  (IOC) ผลการ
ประเมินได้ค่า IOC ทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 1.0 ซึ่ง
ถือว่ าแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นสามารถ
น าไปใช้ได้  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ขั้นตอนดังนี้  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติย
ภูมิโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วยเอกสารทางวิชาการบทความ
วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างคือประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ และขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อท า
การตอบแบบสอบถามพร้อมทั้ งขอรับ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองใช้ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 ถึง10 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
 3. ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจ านวน 
400 ชุด มีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและ
มีความสมบูรณ์ จ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 ของแบบสอบถามที่ส่งไป  
 4. น าแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อย
สมบูรณ์แล้วมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเพื่อท าการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อมูลแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
 2. วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมช่วยการ
วิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาเพื่อการหาค่า
คะแนนเฉลี่ ยค่ าร้อยละและค่า เบี่ ยง เบน
มาตรฐาน  
 3. ประมวลผลข้อมูลโดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติใน
การวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้  



                                        วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา ฉบับพิเศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”  

 

 

 

467 

  3.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ อาชีพสถิติที่ใช้ คือ ความถี ่ร้อยละ  
  3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระ
ธาตุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  3.3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระธาตุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยท าการสรุป
เป็นประเด็นส าคัญแยกตามประเด็นของข้อ
ค าถาม และน าไปประกอบการอภิปราย
ผลการวิจัยจากข้อมูล  
 
สรุปการวิจัย  
 ผลการศึกษาเรื่อง“ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ” 
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย มี
อายุ 31-40 ปีขึ้นไป มีสถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับปริญญา โดยส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง  
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลพระ
ธาตุ พบว่า ประชาชนมีระดับความคิดเห็น
ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน สรุปคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ มี
ความคิดเห็นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความคุ้มค่า 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักนิติธรรม 
และด้านหลักคุณธรรมให้ความส าคัญเป็น
ล าดับสุดท้าย ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยใน
แต่ละด้านได้ดังนี้  
 ด้านหลักความรับผิดชอบในภาพรวม 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นในเรื่อง
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ มีการน า
โครงการหรือแผนงานที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ 
ไปด าเนินการ ให้เป็นรูปธรรม ตามที่ก าหนด
ไว้ได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกและ
เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ ได้ให้ความส าคัญ
เป็นล าดับสุดท้าย  
 ด้านหลักความโปร่งใสในภาพรวม 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานโครงการฯ มีการเปิดเผยต่อ
ประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
ได้รับทราบได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
และการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับ
โครงการฯ ตรงตามความต้องการ ง่ายต่อการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ให้ความส าคัญ
เป็นล าดับสุดท้าย แต่ยังมีประชาชนในพื้นที่มี
ความเห็นว่าในหลักการนี้ยังขาดการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
โครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการ
ส ารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่า
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ต้องการให้ด าเนินโครงการอะไร เพื่อจะ
สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 ด้านหลักความคุ้มค่าในภาพรวม 
พบว่า ประชาชนมีความเห็นในระดับมาก 
โดยในเรื่องของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมและ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความช านาญ
ได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก และผลของ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระธาตุ โดยการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ ชุมชน/
หมู่บ้านจะได้รับ ได้ให้ความส าคัญเป็นล าดับ
สุดท้าย  
 ด้านหลักการมีส่วนร่วมในภาพรวม 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นในเรื่อง
หัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่ รับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ไป
ด า เนินการแก้ ไขอย่ างรวด เร็ วและ เต็ม
ความสามารถ ได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับ
แรก และการจะติดต่อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติงานโครงการฯได้โดยวิธีใด ได้ให้
ความส าคัญเป็นล าดับสุดท้าย  
 ด้านหลักนิติธรรมในภาพรวม พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดย เฉพาะอย่ า ง ยิ่ ง ค ว าม เห็ น ใน เ รื่ อ ง
ปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านด้วยความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ได้ให้ความส าคัญเป็น
อันดับแรก และการทราบสิทธิ์ในการคัดค้าน 
หรือ การอุทธรณ์ต่อการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ ที่ไม่เป็นธรรมได้ให้ความส าคัญ
เป็นล าดับสุดท้าย  
 ด้านหลักคุณธรรมในภาพรวม พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นในเรื่องเจ้าหน้าที่
มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสุภาพอ่อนโยน และ
มีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ ได้ให้ความส าคัญ
เป็นอันดับแรก และเคยพบเห็นเจ้าหน้าที่
ขัดแย้งกันไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน ได้ให้ความส าคัญเป็นล าดับ
สุดท้าย  
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ก า รทดสอบสมมติ ฐ าน ในก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของตัวแปรที่มี
ผ ลต่ อ คว ามคิ ด เห็ นประช าชนต่ อก า ร
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาต ุจ าแนกตามตัวแปร 
พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา 
และอาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาต ุไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งได้ก าหนด
สาระส าคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และหลักการบริหารราชการ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ ที่ ดี ของ
ประชาชนนั้น นับว่าเป็นหลักการส าคัญอย่าง
ยิ่งของข้าราชการพลเรือนทุกคนที่ต่างต้องยึด
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น าเอาหลักการนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ส่ ว น ร วม  แ ละ เพื่ อ ป ร ะ โ ยชน์ สุ ข ขอ ง
ประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทอ านาจและ
ภาระงานที่ส าคัญ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้อง
ท างานใกล้ชิดกับประชาชนเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ของราษฎร มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐาน  การอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจน
การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร และที่
ส าคัญการปฏิบัติงานที่สอดคล้องต่อความ
ต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบชุมชน
ตนเอง เท่ากับเป็นการเพิ่มความสามารถและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การบริการ
สาธารณะให้ทั่วถึงและตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นตามความจ าเป็นใน
แต่ละท้องถิ่น ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นภารกิจอีก
หนึ่งภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระธาตุ ในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลที่มีนโยบายด าเนินงานในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
จิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ทุกระดับให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
การท างานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชน 
โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและ

สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านั กน ายกรั ฐมนตรี  (2542 : 1) ไ ด้ ให้
ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็น
แนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ 
ภาคธุ รกิ จ เ อกชน  และภ าคประชาชน
ครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่าย
ราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกัน
เป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระธาต ุที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานที่
ยึดหลักของธรรมมาภิบาลได้ก่อให้ เกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
โดยรวมซึ่งได้สอดคล้องกับงานศึกษาของ
นภดล สุรนัครินทร์ (2551) ได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าเรื่องการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับ
ใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลตามทัศนะ
ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาพรวม
ในเชิงบวกและเมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้าน
บุคคลของประชาชนที่ มี เพศอายุ ระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น หรือทัศนะต่อ
การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน อบต. 
หรือมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาตุ ไม่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระธาตุ ให้ความเสมอภาคกับ
บุคลากรภายในเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่
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ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชาย แต่ถึงอย่างไรก็
ตามระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาต ุมีความคิดเห็นตาม
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษา
ของ ดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษากรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้ง 
6 หลัก ในภาพรวมประชาชนเห็นด้วยใน
ระดับมาก และขัดแย้งกับงานศึกษาของ 
ปิยวัฒน์ ปิยสีโล (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ผลการศึกษา พบว่า
ความคิดเห็นของบุคลากรและประชาชนที่มี
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน โดยเฉพาะด้านหลัก
ความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.14 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ดุจหทัย ครุฑเดชะ (2550) ได้
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษา
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยกะปิ 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยกะปิ อ าเภอเมือง อยู่ใน
ระดับมาก และขัดแย้งกับการศึกษาของ ภักดี 
ศรีเมือง (2548)ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการน า
หลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทราย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการน าหลักธรร
มาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับปาน
กลาง  
 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระธาต ุควรมีการปรับปรุง
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการธรร
มาภิบาลด้านการมีส่วนร่วม และด้านความ
โปร่งใส เนื่องมากจากประชาชนในพื้นที่ยัง
ขาดการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งขาดการส ารวจความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ว่าต้องการให้ด าเนินโครงการอะไร 
เพื่อจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงตามที่ ไชยวัฒน์ ค้า
ชู (2545:42 – 43) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล คือ
การมีส่วนร่วมคือความโปร่งใสตรวจสอบได้
และการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้หลักประกันว่าการด าเนินนโยบายทาง
การเมืองสังคมและเศรษฐกิจวางอยู่บน
ฉันทานุมัติอย่างกว้างขวางของสังคมและให้
ความมั่นใจว่าเสียงคนยากจนและคนด้อย
โอกาสจะเป็นที่รับฟังในกระบวนการก าหนด
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และด าเนินนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรนั่นเอง  
 ดังนั้น การสร้างธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยให้เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลบวกให้เกิด
การพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยที่ยังยืน
เพราะมีการจัดสรรทรัพยากรในสังคมอย่าง
ทั่วถึงแก่ทุกภาคและการพัฒนาดังกล่าวจะ
เป็นการพัฒนาที่เป็นธรรม (Equitable) ขึ้น
เพราะทุกภาคส่วนได้ผลจากการพัฒนา (บวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542 : 46)  
 
ข้อเสนอแนะ  
 การวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ” 
ผู้วิจัยได้ เสนอแนะโดยแยกเป็นประเด็น
ดังต่อไปนี้  
 ข้อเสนอแนะจากประเด็นค้นพบจาก
การศึกษา  
 1.  การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการน าเอาหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อใช้ในการตรวจสอบการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ ในครั้งนี้
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอย่างมาก 
สืบเนื่องมาจากเป็นช่วงระยะเวลาที่องค์การ
บริห ารส่ วนต าบลพระธาตุ  ได้ ด า เนิ น
โครงงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี
การปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย 
เป็นซึ่งเป็นโครงการในทุกๆ ปีงบประมาณ 
ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นจึง

ส่งผลท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระธาตุ 
 2.  ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ ด้านหลัก
คุณธรรม ในประเด็นที่เกี่ยวกับ เคยพบเห็น
เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานตามที่ได้แจ้งไว้ เคย
พบเห็นเจ้าหน้าที่ขัดแย้งกันไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และ เคยพบ
เห็นเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม 
ท าให้มีผลกระทบกับการปฏิบิติงาน เช่น ดื่ม
สุรา ทะเลาะวิวาท พูด/แต่งกายไม่สุภาพ 
ถึงแม้ว่าความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวจะอยู่
ในระดับน้อยมาก แต่ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่ายังมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระธาตุที่มีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลอยู่  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1. การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ ควรที่จะมี
การส ารวจความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ รวมทั้งดึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการก าหนดความต้องการของชุมชน เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะได้จากการด าเนิน
โครงการที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างแท้จริง  
 2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระธาตุหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมี
การติดตามและประเมินผลการท างานภายใน
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ  
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 1. การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
เชิงคุณภาพ หรือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิง
ปริมาณ ซึ่งจะเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมทุก
มิติเพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากร
หรือประชาชนในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระธาตุ อย่างแท้จริง  
 2. ควรมีการศึกษาถึงความคิดเห็น
ของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารภายในองค์กร 

รวมทั้งประชาชนในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระธาตุ ทุกปี เพื่อเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นในแต่ละด้าน และน ามาปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป  
 3. ควรศึกษาความต้องการของ
ประชาชน ในแต่ละด้านตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ เพื่อ
ปรับปรุงการท างานให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด และเพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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