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 วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และ 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองคการบริการสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ 

จังหวัดศรีสะเกษ จํานวนคน 381 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ จํานวน 30 ขอ มีความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ .81 สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน t-test และ F-test (One-way ANOVA) 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ประชาชนเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความคุมคา 

ดานหลักความรับผิดชอบ และมีการบริหารอยูในระดับปานกลางอีก 3 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ไดแก ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม และดานหลักความโปรงใส และเม่ือจําแนกราย

ดานในแตละดานเปนรายขอ พบวา 2) ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษาตางกัน เห็นวาองคการ

บริหาร สวนตําบลมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน 

สวนประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน เห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักความรับผิดชอบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ขอเสนอแนะของประชาชน

เก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ควรมีการเปดโอกาส

ใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานอยางท่ัวถึง

และสมํ่าเสมอ ควรนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากประชาชนทุกปญหามาปรับปรุงแกไขใหทันตอสภาวะท่ีเกิดข้ึน 

และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการหนวยงานหรือดําเนินโครงการแตละโครงการ 

เพ่ือใหเกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชน เกิดความรัก หวงแหนตอหนวยงาน 
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 The thesis was to serve the purposes: 1) to study good governance-based administration 

of Tambon Prue Yai Administrative Organization in Si Sa Ket province’s Khukhan district, 

2) to compare its good governance-based administration based on classification of residents’ 

genders, ages, educational levels and occupations, 3) to examine their suggestions for 

its good governance-based administration. The sampling groups for conducting the research 

comprised 381 eligible voters in its constituencies. The research instrument was the 

five-rating scale questionnaire containing thirty questions, each of which possessed 

the reliability at .81. Statistics used for data analyses embraced percentage, mean, 

standard deviation. Another one used for the hypothesis testing results included t-test 

and F-test (One-Way ANOVA), by making use of the ready-made software package. 

 Results of the research findings: 1) Its good governance-based administration has 

been rated ‘moderate’ in the overall aspect. Given each of aspects, its target administration 

of three aspects has been scaled ‘high’ in such descending order of means as participation, 

values of money and accountability. On the contrary, its target administration of other 

three aspects has been measured ‘moderate’ in the descending order of means, namely 

rule of law, morality and transparency. 2) As classified by one single aspect, their genders, 

ages and educational levels yield no differences in their opinions on its target administration 

in the overall aspect and a single one; whereas their occupations prove ‘moderate’ 

with the statistical significance level at .05. 3) Their suggestions for enhancing its target 

administration are that it should: 3.1) open opportunities to residents to take part in 

assessing administrators’ and personnel’s work performance in the agency on thorough 

and regular bases, 3.2) take residents’ suggestions for addressing every problem to keep 

abreast of ongoing circumstances, 3.3) open opportunities to them participating in managing 
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the agency or carrying out each project so as to make them feel as though they became 

owners of their communities, thereby prompting affection and cherishing the agency. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมา ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทางดานการเมือง

ใหมีความเปนประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน จนถึงป พ.ศ. 2542 สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดระเบียบวาดวย

การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจ, 2542, หนา 6-7) ไดกําหนดหลักการบริหารงานท่ีมุงเนน ผลประโยชนของประชาชน 

เนนผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของภาครัฐ เนนประสิทธิภาพโดยมีการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เนนความ

สะดวกในการบริหารจัดการ เพ่ือใหสนองตอบตอความตองการของประชาชนและมีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ โดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงมีหลักการพ้ืนฐานสําคัญประกอบดวย 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความสํานึกรับผิดชอบและ

หลักความคุมคาไวเปนแนวทางในการบริหารงานในหนวยงานตางๆ ของทุกภาคสวนของสังคม  

 ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2545 ประเทศไทยไดเริ่มปฏิรูประบบราชการอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. 

2545 โดยมีการนําเอาแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาปรับใช ในการบริหารราชการ

แผนดินตั้งแตสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรของรัฐสาสมารถขับเคลื่อน

ภารกิจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อยางไรก็ดี การนําแนวคิดการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหมมาปรับใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมใชเรื่องงายดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ 

วีระศักดิ์ เครือเทพ (2551, หนา 14) แนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหมสามารถนําไปประยุกตใชได

จริง และชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสูงข้ึนได 

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบทมี

หมูบานอยูในความรับผิดชอบ 20 หมูบาน ประชาชนมีหลากหลายอาชีพ และประชากรคอนขาง

หนาแนน มีแผนและโครงการดําเนินงานตางๆ ซ่ึงผูบริหารจะตองยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในตําบลดีข้ึน ใหเปนไปตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2559 ท่ีกําหนดยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลไว 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร 

สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ วา ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ได
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มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมากนอยเพียงใด เพ่ือนําผลการวิจัยยอนกลับใหผูนําองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและผูท่ีเก่ียวของนําไปปรับปรุงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในระดับตําบล 

อําเภอและจังหวัดใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประกอบอาชีพตางกัน  

 1.2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 

 1.3.1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ แตกตางกัน 

 1.3.2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ แตกตางกัน  

 1.3.3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ แตกตางกัน 

 1.3.4 ประชาชนท่ีประกอบอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ แตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 1.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูใหขอมูล

เชิงปริมาณ (Quantitative Data) และกลุมผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ดังนี้ 

   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมผูใหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ไดแก 
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    1.1 ประชากร ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริการสวนตําบล

ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวนคน 7,802 คน (ตามบัญชีเลือกตั้ง ป พ.ศ. 2555) 

    1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวนคน 381 คน ไดมาโดยใชการสุม กลุมตัวอยางจาก

สูตรของทาโร ยามาเน (Tar๐ Yamane) (สุจินต ธรรมชาติ, 2549, หนา 48) 

   2. ประชากรกลุมผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ไดแก 

    นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน กํานัน 1 คน ผูใหญบาน 3 คน และ

ประธานประชาคมหมูบาน 2 คน รวมท้ังหมด จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง   จาก

กลุมผูรู ผูปฏิบัติ และบุคคลท่ัวไป 

 1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้ ไดแก การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล

ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 6 ดาน คือ 

   1) ดานหลักนิติธรรม 

   2) ดานหลักคุณธรรม 

   3) ดานหลักความโปรงใส 

   4) ดานหลักความมีสวนรวม 

   5) ดานหลักความรับผิดชอบ 

   6) ดานหลักความคุมคา 

 1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

  ไดแก เขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญอําเภอขุขันธจังหวัดศรีสะเกษ 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

 1.5.2 ทราบถึงระดับความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร

สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประกอบอาชีพตางกัน  

 1.5.3 ผลของขอเสนอแนะใชเปนขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 การบริหาร หมายถึง การทํางานของบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปท่ีรวมปฏิบัติการใหบรรลุ

เปาหมายรวมกันซ่ึงตองอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบสําคัญ ใชทรัพยากรบริหารเปนองคประกอบ

พ้ืนฐาน รวมมือดําเนินการอยางมีเหตุผลเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารท่ีตรวจสอบได มีประสิทธิผลและเปนระบบท่ียึด

โอกาสใหประชาชนมีศักยภาพ ประกอบดวย 6 หลัก คือ 

  1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม 

เปนท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย มีการทําประชาพิจารณ การ

ออกบัญญัติท่ีจะมีผลบังคับใชกับชุมชน มีนโยบายรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักนิติธรรม 

การออกบัญญัติตองคํานึงถึงสิทธิหนาท่ีของประชาชน มีการเผยแพรประชาสัมพันธ   ใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวถึง โดยมีการบริหารงานอยางชัดเจนปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

และเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอบังคับตางๆ 

  2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดม่ันความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐ

ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา

ตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย โดยผูบริหาร พนักงาน องคการบริหารสวนตําบล

จะตองตระหนักและมีจิตสํานึก ยึดหลักการใหบริการประชาชนเปนหลัก มีมนุษยสัมพันธ มีความ

สุภาพพรอมใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงตรงเปนธรรม เปนแบบอยางท่ีดี และบริหารงาน

โดยยึดหลักความถูกตองเปนธรรม 

  3. หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซ่ึงกันและของคนในชาติ   โดย

ปรับปรุงกลไกการทํางานของทุกองคกรใหมีความโปรงใสในการจัดเก็บภาษี จัดงบประมาณ กระทํา

อยางเปนธรรม การบริหารงานตองมุงประโยชนสูงสุดตอชุมชนเปนหลัก มีการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

ตอสาธารณชุนอยางสมํ่าเสมอ ตรงไปตรงมา ใหประชาชนสามารถตรวจสอบแผนงานโครงการตางๆ 

  4. หลักความมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เรื่องผลกระทบท่ีมีตอชุมชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ สามารถเสนอความคิดเห็นในการ

แกปญหาตางๆ ไดอยางอิสระ และใหเขาไปมีสวนรวมรับรูและเสนอแนะในการประเมินผล  การปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบล ในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับประโยชนของประชาชน

เปนหลัก 

  5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความ

รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง ใหบริการในตางๆ ดวยความรับผิดชอบ 

ตอบสนองตอความตองการของประชาชน เอาใจใสตอปญหาของประชาชนและชุมชนอยางตอเนื่อง
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ดําเนินการโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานตางๆ ใหเปนรูปธรรม และบริการสาธารณะอยางมี

คุณภาพและเปนธรรม 

  6. หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา จัดสรรบุคลากร

มีความเหมาะสม มีความชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ี จัดอาคารสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ มีความ

เหมาะสม มีความทันสมัย และสงเสริมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลการปฏิบัติงานดวยความ

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 ประชาชน หมายถึง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีอาศัยอยูในเขตขององคการบริหารสวนตําบล

ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

 องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเปนนิติบุคล มีหนาท่ีในการ

ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในดานตางๆตามท่ีกฏหมายกําหนด และในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ปจจัยสวนบุคล หมายถึง ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธเรื่องนี้

ประกอบดวย 1) เพศ 2) อาย ุ3) ระดับการศึกษา และ 4) อาชีพ 

  1. เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน 2 เพศ คือ (1) เพศชาย  

และ (2) เพศหญิง 

  2. อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน 4 ระดับ คือ (1) 18-29 ป 

(2) 30-39 ป (3) 40-49 ป และ (4) 50 ปข้ึนไป 

  3. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน  4 

ระดับ คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเทา (3) ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

และ (4) ปริญญาตรีข้ึนไป 

  4. ประกอบอาชีพ หมายถึง อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกเปน 4 ระดับ คือ 

(1) เกษตรกรรม (2) คาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว (3) รับจางท่ัวไป/กรรมกร และ (4) รับราชการ 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัย ซ่ึงไดครอบคลุมหัวขอการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 

 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 

 2.4 บริบทขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จกลาวคือ 

ผูบริหารไมใชเปนปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะ (จุมพล หนิมพานิช, 2550, หนา 14) ทําใหผูปฏิบัติทํางาน

จนสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว 

 การบริหาร คือ กระบวนการทํางานรวนกับผูอ่ืนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 การบริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบัติการให บรรลุ

เปาหมายรวมกัน 

 การบริหารเปนกระบวนการทางสังคมท่ีสามารถมองเห็นได 3 ทาง คือ 

 1. ทางโครงสราง เปนความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตามลําดับ

ข้ันตอนของสายการบังคับบัญชา 

 2. ทางหนาท่ี เปนข้ันตอนของหนวยงานท่ีระบุหนาท่ี บทบาท ความรับผิดชอบและ         

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหสําเร็จเปาหมาย 

 3. ทางปฏิบัติ เปนกระบวนการท่ีบุคคลและบุคคลตองการ (Getzals&Guba) รวมทํา

ปฏิกิริยาซ่ึงกันและกัน 
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 ลักษณะเดนท่ีเปนสากลของการบริหาร คือ 

 1. การบริหารตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 

 2. ตองอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบสําคัญ 

 3. ตองใชทรัพยากรบริหารเปนองคประกอบพ้ืนฐาน 

 4. ตองมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการทางสังคม 

 5. ตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางกลุมบุคคล 2 คนข้ึนไป 

 6. ตองอาศัยความรวมมือรวมใจเพ่ือใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 

 7. เปนการรวมมือดําเนินการอยางมีเหตุผล 

 8. มีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 9. การบริหารไมมีตัวตน แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย 

 โดยสรุป การบริหาร หมายถึง การทํางานของบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบัติการให

บรรลุเปาหมายรวมกัน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 การทํางานในระบบราชการปจจุบัน ไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจากการปฏิรูประบบ

ราชการ เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปนตนมา ความเปลี่ยนแปลงดังกลาว เปนความ

เปลี่ยนแปลงท่ีกอใหเกิดการพัฒนาและการเคลื่อนไหวอยางมากในระบบราชการ ไมวาจะเปนการ

ทํางานในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ถึงแมวาการปฏิรูประบบราชการในระยะปแรก จะ

มีสวนสําคัญอยางมากในการบริหารราชการสวนกลาง แตก็มีผล สืบเนื่องตอเชื่อมโยงไปถึงการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินดวยเชนกัน 

 ในการบริหารราชการสวนภูมิภาค รัฐบาลมีความปรารถนาท่ีจะใหมีการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ เกิดผลจากการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยยึดเอา "ประชาชนเปนศูนยกลางในการ

บริหาร" และเนนใหจังหวัดมีฐานะเสมือนหนวยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร (Strategic Business Unit -

SBU) ท่ีสามารถวินิจฉัยขอมูล ปญหา อุปสรรค กําหนดแนวทางแกไขปญหาและดําเนินการใหเปนไป

ตามท่ีตัดสินใจไดอยางครบวงจร ภายในจังหวัด โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทและอํานาจหนาท่ีของผูวา

ราชการจังหวัดใหเปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO)สามารถบังคับ

บัญชาสั่งการใหการดําเนินการในจังหวัดเปนไปดวยความรวดเร็ว ตรงตามนโยบายรัฐและสนองตอบ

ตอความตองการและขอเท็จจริงของแตละจังหวัดไดโดยตรง การบริหารงานในระบบราชการปจจุบันมี

หนวยงานราชการจํานวนมาก การทํางานของแตละหนวยก็มีเปาหมายวัตถุประสงคแตกตางกัน มี

ลักษณะท่ีเปนอาณาจักรของตนเองเกิดปญหาในการทํางานรวมกัน เกิดการขัดแยงระหวางองคกรและ

หนวยงานตาง ๆ การปฏิสัมพันธระหวางองคกรเปนไปดวยความไมจริงใจและจริงจัง เปาหมายองคกร

ตางกัน จึงทําใหตางคนตางทํา สิ้นเปลือง สูญเสียงบประมาณ ไรประสิทธิภาพ ประเทศชาติและ

ประชาชน ไมไดรับประโยชนอยางท่ีทุกคนตั้งใจ 
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 2.1.1 ทรัพยากรในการบริหาร 

 ทรัพยากรหรือปจจัยท่ีนักบริหารตองใหความสนใจ (การบริหารจัดการ,2550,ออน-ไลน) 

เพ่ือใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคการประสบความสําเร็จ ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 

ดังตอไปนี้คือ 

 คน (Man) คือทรัพยากรบุคคลท่ีเปนหัวใจขององคการ ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จในการ

จัดการ 

 เงิน (Money) คือปจจัยสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนใหกิจกรรมตาง ๆ ขององคการดําเนินการ

ตอไปได 

 วัสดุ (Materials) คือวัตถุดิบซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญไมแพปจจัยอ่ืน จําเปนตองมีคุณภาพและ

มีตนทุนท่ีต่ํา เพราะมีผลกระทบตอตนทุนการผลิต 

 เครื่องจักร (Machine) เครื่องจักรอุปกรณ ท่ีมีศักยภาพท่ีดีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

การผลิตเชนกัน 

 วิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ (Managementor Method) การจัดการหรือการบริหาร

ในองคกรธุรกิจประกอบดวยระบบการผลิตหรือระบบการใหบริการตางๆ หากมีระบบท่ีชัดเจน

ตลอดจนมีระเบียบข้ันตอนวิธีการตางๆในการทํางาน ยอมสงผลใหองคการประสบความสําเร็จไดดี 

 2.1.2 แนวคิดทางการบริหาร 

 ในอดีตท่ีผานมาระบบการจัดการของการผลิต และกิจกรรมตาง ๆ ก็ดี ทางเศรษฐกิจ ทาง

การตลาด มิไดมีความสลับซับซอนมากนัก และไมตองอาศัยระบบของการจัดการเชนในปจจุบันนี้

กระท่ังเม่ือมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดข้ึนในโลก (ประมาณ ป ค.ศ. 1880 เปนตนมา) ซ่ึงเปนการ

เปลี่ยนแปลงอยางมาก อันมีผลทําใหเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก

ตลอดจนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเริ่มเปนท่ี

ยอมรับและขยายตัวมากข้ึน มีการพัฒนามากข้ึนเปนลําดับ สําหรับแนวคิดทางการบริหารจัดการได

วิวัฒนาการเรื่อยมาเปนลําดับ ซ่ึงสามารถแบงออก ได 4 แนวคิด คือ 

  1. แนวคิดกอนยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Pre– Scientific Management)          

ในยุคนี้เปนยุคกอนป ค.ศ. 1880 ซ่ึงการบริหารในยุคนี้อาศัยอํานาจหรือการบังคับใหคนงานทํางาน 

ซ่ึงวิธีการบังคับอาจใช การลงโทษ การใชแส การทํางานในยุคนี้เปรียบเสมือนทาส คนในยุคนี้จึงตอง

ทํางานเพราะกลัวการลงโทษ 

  2. แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร ( Scientific Management ) แนวคิดนี ้           

เริ่มในชวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือประมาณป ค.ศ. 1888 เปนตนมาจนถึงป 1930 ในยุคนี ้       

ไดใชหลักวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตรมาชวยในการบริหารจัดการ ทําใหระบบบริหารจัดการแบบ
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โบราณไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ซ่ึงบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในการบริหารในยุคนี้มี 2 ทาน คือ เฟร็ดเดอรริช 

ดับบลิว.เทยเลอร (Frederich W. Taylor) และ เฮนรี เจ. ฟาโยล (Henri J. Fayol) 

 เฟร็ดเดอรริช ดับบลิว. เทยเลอร (Frederich W. Taylor) ไดรับการยอกยองวาเปนบิดาแหง

การจัดการแบบวิทยาศาสตร หรือบิดาของวิธีการจัดการท่ีมีหลักเกณฑ โดยไดศึกษาหาวิธีเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทํางานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย เทยเลอร (Taylor) ไดเขาทํางานครั้ง

แรกในโรงงานท่ีเพนซิลวาเนีย เม่ือป ค.ศ.1878 ซ่ึงเปนชวงท่ีเศรษฐกิจตกต่ํามาก การบริหารงานขาด

ประสิทธิภาพ ไมมีมาตรฐานในการประเมินผลงานของคนงาน การแบงงานไมเหมาะสม การตัดสินใจ

ขาดหลักการและเหตุผลเทยเลอร (Taylor) ไดคัดคานการบริหารงานแบบเกาท่ีใชอํานาจ (Power) วา

เปนการบริหารท่ีใชไมไดและมีความเชื่อวา การบริหารท่ีดีตองมีหลักเกณฑ การทํางานไมไดเปนไป

ตามยะถากรรมเทยเลอร (Taylor) จึงไดศึกษาและวิเคราะหเวลาการเคลื่อนไหวในขณะทํางาน (Time 

and Motion )เพ่ือดูการทํางานและการเคลื่อนไหวของคนงานในขณะทํางาน โดยไดคิดคนและ

กําหนด วิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) สําหรับงานแตละอยางท่ีไดมอบหมายใหคนงานทํา 

ดังนั้น ผูบริหารการจัดการ จึงตองเนนและปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. กําหนดวิธีการทํางานดวยหลักเกณฑท่ีไดมีการทดลองแลววาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด 

  2. การคัดเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากร ตองทําอยางเปนระบบเพ่ือใหได

บุคลากรท่ีเหมาะสม 

  3. ตองมีการประสานรวมมือระหวางผูบริหารกับคนงาน 

  4. ผูบริหารตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในดานการวางแผน และมีการมอบหมายงาน

ตามความถนัด 

 สําหรับการศึกษาท่ีใชหลักวิทยาศาสตร (The Scientific Approach) มีสวนประกอบสําคัญ 3 

ลักษณะ คือ 

  1. มีแนวคิดท่ีชัดเจน(Clear Concept) แนวความคิดตองชัดเจนแนนอนในสิ่งท่ีจะ

วิเคราะห 

  2. วิธีทางวิทยาศาสตร (Scientific) สาขาพิจารณาขอเท็จจริงไดทางวิทยาศาสตรหรือ

สังเกตได แลวนําขอมูลดังกลาวมาทําการทดสอบความถูกตอง ถาเปนจริงก็คือหลักเกณฑ 

(Principles) 

  3. ทฤษฎี ( Theory ) หมายถึง การจัดระบบความคิดและหลักเกณฑมารวมกันเพ่ือได

ความรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร 

 

  เฮนรี เจ ฟาโยล (Henri J. Fayol) เปนวิศวกรเหมืองแรชาวฝรั่งเศส ไดสรางผลงานทาง

แนวความคิดเก่ียวกับการบริหาร ซ่ึงมุงท่ีผูบริหารระดับสูง โดยศึกษากฎเกณฑท่ีเปนสากลและไดเขียน

หนังสือ Industrial General Management เสนอแนวคิดและกําหนดหลักเกณฑในการบริหารของ

ผูบริหาร ดังนี้ 

  1. หนาท่ีของนักบริหาร (Management Functions) มีดังนี้ 

   1.1 การวางแผน (Planning) หมายถึงการท่ีผูบริหารจะตองเตรียมการวางแผนการ

ทํางานขององคการไวลวงหนา 

   1.2 การจัดองคการ (Organizing) หมายถึงการท่ีผูบริหารจะตองเตรียมจัดโครงสราง

ขององคการใหเหมาะสมกับทรัพยากรทางการบริหาร 

   1.3 การสั่งการ (Directing) หมายถึงการท่ีผูบริหารจะตองมีการวินิจฉัยสั่งการท่ีดี

เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการดําเนินการไปตามเปาหมาย 

   1.4 การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึงการท่ีมีผูบริหารมีหนาท่ีเชื่อมโยงตาง ๆ 

ขององคการใหดําเนินไปอยางสอดคลองตองกัน 

   1.5 การควบคุม (Controlling) หมายถึงการท่ีผูบริหารคอยควบคุมและกํากับกิจกรรมตาง ๆ  

ภายในองคการใหดําเนินไปตามแผนท่ีวางไว 
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  2. หลักการบริหาร (Management Principle) Fayolไดวางหลักพ้ืนฐานทางการ

บริหารไว 14 ประการ ดังนี้ 

   2.1 การแบงงานกันทํา (Division of Work) การแบงงานกันทําจะทําใหคนเกิดความ

ชํานาญเฉพาะอยาง (Specialization) อันเปนหลักการใชประโยชนของคนและกลุมคน ใหทํางานเกิด

ประโยชนสูงสุด 

   2.2 อํานาจหนาท่ี (Authority) เปนเครื่องมือท่ีจะทําใหผูบริหารมีสิทธิท่ีจะสั่งให

ผูอ่ืนปฏิบัติงานท่ีตองการไดโดยจะมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เกิดข้ึนตามมาดวย ซ่ึงจะมี

ความสมดุลซ่ึงกันและกัน 

   2.3 ความมีระเบียบวินัย (Discipline) บุคคลในองคการจะตองเคารพเชื่อฟง และ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ กติกาและขอบังคับตาง ๆ ท่ีองคการกําหนดไว ความมีระเบียบวินัยจะมาจาก

ความเปนผูนําท่ีดี 

   2.4 เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการทํางานใตบังคับ

บัญชาควรไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทานั้น ไมเชนนั้นจะเกิดการโตแยงสับสน 

   2.5 เอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) ควรอยูภายใตการจัดการหรือการ 

สั่งการโดยผูบังคับบัญชาคนหนึ่งคนใด 

   2.6 ผลประโยชนขององคการมากอนผลประโยชนสวนบุคคล (Subordination of 

Individual Interest to the General Interest) คํานึงถึงผลประโยชนขององคการเปนอันดับแรก 

   2.7 ผลตอบแทนท่ีไดรับ (Remuneration of Personnel) ตองยุติธรรม และเกิด 

ความพึงพอใจท้ังสองฝาย 

   2.8 การรวมอํานาจ (Centralization) ควรรวมอํานาจไวท่ีศูนยกลางเพ่ือใหสามารถ 

ควบคุมได 

   2.9 สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การติดตอสื่อสารควรเปนไปตามสายงาน 

   2.10 ความมีระเบียบเรียบรอย (Order) ผูบริหารตองกําหนดลักษณะและขอบเขต 

ของงานเพ่ือประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการทํางาน 

   2.11 ความเสมอภาค (Equity) ยุติธรรม และความเปนกันเอง เพ่ือใหเกิดความจงรักภักดี 

   2.12 ความม่ันคงในการทํางาน (Stability of Tenure of Personnel) การหมุนเวียน

คนงาน ตลอดจนการเรียนรู และความม่ันคงในการจางงาน 

   2.13 ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นใหแสดงออกถึง

ความคิดริเริ่ม 

   2.14 ความสามัคคี (Esprit de Corps) หลีกเลี่ยงการแบงพรรคแบงพวกในองคการ 
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  3. แนวคิดการจัดการยุคมนุษยสัมพันธ (Human Relation) แนวคิดมนุษยสัมพันธเปน

แนวคิดท่ีขัดแยงกับแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร ท่ีเนนประสิทธิภาพของการทํางาน และ

มองขามความสําคัญของคน เห็นวามนุษยไมมีชีวิตจิตใจ ไมมีความตองการมากนัก มีพฤติกรรมท่ีงาย

ตอความเขาใจ โดยอาศัยโครงสรางขององคการมาเปนตัวกําหนด และควบคุม ใหมนุษยทํางานให

บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงยุคมนุษยสัมพันธนั้นเปนแนวคิดท่ีอยูในชวงระหวางปค.ศ.1930-1950เนื่องจาก

เล็งเห็นวาการจัดการใดๆจะบรรลุผลสําเร็จไดนั้นจะตองอาศัยคนเปนหลัก 

 ดังนั้นแนวคิดมนุษยสัมพันธ จึงไดใหความสําคัญในเรื่องราวความสัมพันธระหวางบุคคล

(Interpersonal Relations) จึงทําใหเรื่องราวของมนุษยสัมพันธ (Human Relation) กลับมามี

บทบาทสําคัญมากข้ึน นักวิชาการสําคัญท่ีใหการสนับสนุนและศึกษาแนวคิดนี้คือ จอรจเอลตัน มาโย

(Greorge Elton Mayo) ไดทําการทดลองวิจัยท่ีเรียกวา “Hawthorne Experiment” เม่ือป ค.ศ. 

1924 –1927 ณ Western Electric Company ในเมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส ซ่ึงจุดประสงคก็คือ

ตองการเขาใจพฤติกรรมของคนในหนาท่ีงานท่ีจัดไวให ปรากฏวาคนทํางานมิใชทํางานเพ่ือหวัง

ผลตอบแทนดวยตัวเงินเพียงอยางเดียว แตคนทํางานตองการดานสังคมภายในกลุม ท่ีเกิดข้ึนอยางไม

เปนทางการ ท่ีเปนเรื่องของจิตใจ ตลอดจนความสัมพันธทางสังคมระหวางคนงานดวยกัน 

  การศึกษาวิจัยดังกลาวไดศึกษาทดลองออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 

 1. การศึกษาทดลองภายในหอง (Room Studies) ไดทําการทดลองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

ของแสงสวางภายในหองทํางาน เพ่ือสังเกตประสิทธิของการทํางานวาเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

  2. การศึกษาโดยการสัมภาษณ (Interviewing Studies) การทดลองนี้ก็เพ่ือคนหา

ความเปลี่ยนแปลงในการทํางานเก่ียวกับสภาวะแวดลอมของการทํางานและการบังคับบัญชา 

  3. การศึกษาโดยการสังเกต (Observation Studies) เปนการสังเกตการทํางานของคน

และปจจัยอ่ืนๆจากการทดลองนี้ไดประโยชนหลายประการ คือ 

   3.1 คนมิใชวัตถุสิ่งของ คนมีชีวิตจิตใจ จะซ้ือดวยเงินอยางเดียวมิได 

   3.2 การแบงงานกันทําตามลักษณะเฉพาะตัว มิใชมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ 

   3.3 เจาหนาท่ีระดับสูง การจูงใจดวยจิตใจมีความสําคัญ และมีความหมายมากกวา 

การจูงใจดวยเงินตรา 

   3.4 ประสิทธิภาพการทํางานหาไดข้ึนอยูกับ สภาพแวดลอมเพียงอยางเดียวไม ยัง 

ข้ึนอยูกับความสัมพันธภายในองคการดวย 

 จากการศึกษาแนวคิดมนุษยสัมพันธ ทําใหไดมีการศึกษาพฤติกรรมศาสตรทางการจัดการ

มากข้ึน โดยนําเอาหลักการจัดการมาผสมผสานกับพฤติกรรมของมนุษยในองคการ ทําใหไดความรูท่ี

หลากหลายมากข้ึน เชน อับราฮัม มาสโลว (Abram Maslow) ไดศึกษาการแสวงหาความตองการ

ของมนุษย วามนุษยเราแสวงหาอะไร โดยเขาไดเสนอ ทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการ (Hierarchy 
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of Need) สวน เฟร็ดเดอรริชเฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg) ไดศึกษารูปแบบของการจูงใจโดย

ไดเสนอ ทฤษฎี Two Factor Theory of Motivation เปนตน 

  4. แนวคิดการจัดการยุคการบริหารสมัยใหม (Modern Management) แนวคิดใน       

ยุคนี้ เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1950-ปจจุบัน ซ่ึงในขณะนี้เศรษฐกิจ และธุรกิจขยายตัวอยางรวดเร็ว              

ความสลับซับซอนในการบริหารการจัดการก็มากข้ึน เพราะฉะนั้นการจัดการสมัยใหม จึงตองใชหลัก

ทางคณิตศาสตรมาชวยในการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาชวย แตอยางไรก็ตาม           

การบริหารการจัดการสมัยใหมก็ยังมิไดท้ิงหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรและแนวคิดในดานมนุษย

สัมพันธเสียทีเดียว 

 การจัดการเชิงระบบ (System Approach) ความหมายของระบบ (System) “A Set of 

Interdependent, Interaction Element” ตัวอยางเชน คนเปนระบบ เพราะในรางกายของคนเรา

นั้นประกอบดวย อวัยวะ ซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางอัตโนมัติ ระบบจึงถือเปน Grand 

Theory เปนทฤษฎีขนาดใหญ เพราะมีระบบยอยหรือสิ่งตาง ๆ มากมาย เนื่องจากปจจัยตาง ๆ ของ

องคการไมวาภายในหรือภายนอก ลวนแตมีความสัมพันธ เก่ียวเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น

การบริหารการจัดการจึงตองปรับตัวใหมีความสมดุลอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดความสัมพันธกับ

ปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาวจึงจะทําใหองคการเติบโต อยูรอด และสัมฤทธิผลตามเปาหมาย 

 การจัดการโดยใชคณิตศาสตร หรือเชิงปริมาณมาชวยในการตัดสินใจ (Quantitative or 

Decision Making Approach) การศึกษาในแนวนี้จะใช เครื่องมือสมัยใหมมาชวยในการตัดสินใจ 

เชนการวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิจัย การใชคอมพิวเตอร เปนตน ทําใหตองมีหลักการและเหตุผลมี

หลักมีเกณฑ และเปนการบริหารการจัดการท่ีสามารถลดความเสี่ยงขององคการไดในระดับหนึ่งสรุป 

การบริหารจัดการ เปนการทํางานของบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปท่ีรวมปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน 

ซ่ึงตองอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบสําคัญ ใชทรัพยากรบริหารเปนองคประกอบพ้ืนฐาน รวมมือ

ดําเนินการอยางมีเหตุผลเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

 2.2.1 ความหมายของธรรมาภิบาล 

 ธนาคารโลกใหความหมาย Good Governance ไววา เปนลักษณะและวิถีทางของการใช

อํานาจในการใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (สุธรรม 

รัตนโชติ, 2548, หนา 5) 

 พรนพ พุกกะพันธุ (2545,หนา 78) ใหความหมาย Good Governance ไววา เปนผลลัพธ

ของการจัดกิจกรรมซ่ึงบุคคลหรือสถาบันท่ัวไป ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีผลประโยชนรวมกันได
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กระทําลงไปในหลายทาง มีลักษณะเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจนําไปสูการ

ผสมผสานประโยชนท่ีหลากหลาย ท่ีขัดแยงกันได 

 ความหมายคําวา ธรรมาภิบาล ซ่ึงมาจากคําวา Good Governance แตจะใหความหมายไป

ในทางการบริหารราชการเพ่ือใหแตกตางจากบรรษัทภิบาล(Corporate Governance)วา ธรรมาภิบาล 

หมายถึง การบริหารของภาครัฐท่ีมุงความดีงาม และเกิดประโยชนสูงสุดแกรัฐ และประชาชนอยาง

ท่ัวถึงและยุติธรรม ธรรมาภิบาลจึงประกอบดวย การบริหารท่ีดีและมีความยุติธรรมท้ังเพ่ือรัฐและเพ่ือ

ประชาชน ดังภาพท่ี 2 

 

      โครงสรางของธรรมาภิบาลการบริหารท่ีดี 

 

 

     

 

 

 

      รัฐ      ประชาชน 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงโครงสรางของธรรมาภิบาลการบริหารท่ีดี 

 

 “การนําหลักการบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช มีความจําเปน

อยางยิ่งสําหรับประเทศไทยเรา เพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือ การบริหารท่ีสามารถตรวจสอบไดมี

ประสิทธิผล และเปนระบบท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม” 

 ในปจจุบันสถานการณดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐท้ังภายในและ

ตางประเทศ (ปญญา ฉายะจินดาวงศ และ รัชนี ภูตระกูล, 2550, ออนไลน) มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก

และเปนไปอยางรวดเร็ว กวางขวาง ท้ังนี้ก็เนื่องมาจากความกาวหนาทางดานการสื่อสารเทคโนโลยี

การถายทอดขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วสูประชาชน ในขณะท่ีสภาพแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วเขาสูยุคโลกาภิวัตน แตระบบการบริหารงานของภาครัฐ และสังคมไทยโดยรวมท่ีผานมา ไมสอดคลอง 

ไมทันตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 

 ดังนั้น การปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคมโดยการนําหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี (Good 

Governance) หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช จึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยเราเพราะ

ธรรมาภิบาล 

ความดีงาม 
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หลักธรรมาภิบาลก็คือ การบริหารท่ีสามารถตรวจสอบได มีประสิทธิผลและเปนระบบท่ีเปดโอกาสให

ประชาชนไดมีสวนรวม โดยสามารถเสนอขอเรียกรองมีการรวมตัวของประชาชน กลุมมวลชนผูใช

แรงงานและองคกรภาคเอกชน เพ่ือเขามามีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการทาง

การเมืองและการบริหารงานภาครัฐ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเอกชน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสใน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนโดยรวมและสังคมไทยเติบโตดวยความแข็งแกรง สามารถ

แขงขันกับตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะชวยใหประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนา

อยางรวดเร็วและยั่งยืนตอไป 

 คําวา Good Governance เริ่มนํามาใชกันเม่ือประมาณ 10 กวาปท่ีผานมาโดยปรากฏใน

รายงานของธนาคารโลกเม่ือปค.ศ. 1989 เม่ือแนวความคิด Good Governance เขามาในประเทศ

ไทยในชวงปพ.ศ. 2540 นักวิชาการหลายทานไดแปลความหมายของคําวาGood Governance โดย

เสนอใชคําวา “กลไกประชารัฐท่ีดี” บาง “ประชารัฐ” บาง “ธรรมรัฐ” บาง “ศุประศาสนการ” บาง

แตในท่ีนี้จะขอใชคําวา “ธรรมาภิบาล” ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชกันมากเพราะคําวาธรรมาภิบาลจะมีความหมาย

อยางกวางครอบคลุมท้ังทางบริหารจัดการท่ีดีขององคการธุรกิจ 

 การปกครองท่ีดีของภาครัฐ  ซ่ึงเรียก Good Governance วาธรรมรัฐไดใหความหมายวาคือ

การบริหารการจัดการประเทศท่ีดีในทุกๆดานและทุกๆระดับการบริหารการจัดการท่ีดีดังกลาวจะ

เกิดข้ึนไดตอเม่ือมีหลักคิดวาท้ังประชาชนขาราชการบริหารประเทศเปนหุนสวน (Partnership) กันใน

การกําหนดชะตากรรมประเทศแตการเปนหุนสวนไมใชหลักประกันวาจะเกิดธรรมรัฐหรือ Good 

Governance ยังตองหมายถึงการมีกฎเกณฑกติกาท่ีจะใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบไดประสิทธิภาพ

ความเปนธรรมและการมีสวนรวมของสังคมในการกําหนดนโยบายบริหารตรวจสอบประเมินผลอยาง

จริงจัง (ธีรยุทธบุญมี, 2541, หนา 9-11) 

 UNDP (United Nation Development Program) หนวยงานสังกัดองคการสหประชาชาติได

ใหนิยามความหมายของ Good Governance หรือธรรมาภิบาลวาคือการใชอํานาจทางการเมืองการ

บริหารและเศรษฐกิจในการดําเนินภารกิจกิจกรรมตางๆของประเทศในทุกระดับโดยมีกลไกกระบวนการ

สถาบันซ่ึงประชาชนและกลุมตางๆสามารถแสดงออกถึงความตองการผลประโยชนการใชสิทธิและ

หนาท่ีตามกฎหมายการประสานประนีประนอมความแตกตางโดยผานกลไกกระบวนการและสถาบัน

เหลานั้น 

 ทิพาวดี เมฆสวรรค (2543, หนา 86) ไดใหความเห็นวา ธรรมาภิบาล หรือ Good 

Governance นี้เปนเรื่องท่ีทุกสังคม ทุกประเทศไมวาเปนประเทศกําลังพัฒนาหรือพัฒนาแลว

ตองการใหเกิดข้ึน คําวา Governance เปนคําเกาท่ีมีมานานแลว หมายถึง กรอบในการบริหาร

จัดการขององคการตาง ๆ ในการบริหาร ระบบบริษัทก็จะเรียกวา Corporate Good Governance 
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ในราชการก็เรียกวา Public Governanceซ่ึงกรอบการบริหารจัดการนี้มีท้ังดีและไมดี ท่ีดีเรียกวา 

Good Governance ท่ีไมดีเรียกวาBad Governance 

 จากความหมายของนักวิชาการท่ีไดใหคําจํากัดความเก่ียวกับ Good Governance ดังกลาว

ขางตนจะเห็นไดวามีแนวความคิดท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงอาจจะสรุปไดวา Good Governance จะให

ความสําคัญกับองคประกอบ 3 สวน คือ 

 1. ภาครัฐ (Public Sector) ซ่ึงจะมีสวนเสริมสรางและปฏิรูปการเมือง กฎหมายและ       

การบริหารราชการ 

 2. ภาคเอกชน (Private Sector) ซ่ึงจะมีสวนในการประกอบธุรกิจท่ีดีและดําเนินธุรกิจ

อยางซ่ือสัตยสุจริต และมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมซ่ึงจะทําใหประเทศชาติมีความ

เจริญรุงเรือง 

 3. ภาคประชาชนหรือองคกรตาง ๆ (Civil Society) จะมีสวนในการเก้ือหนุนในการ

ดําเนินการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยการระดมกลุมตางๆใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

และสามารถตรวจสอบท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนใหตั้งอยูในความถูกตองได 

 กลาวโดยสรุปแลว ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารการจัดการ

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบท้ัง 3 

สวนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน

อยางสรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยางสมดุล สงผลใหสังคม

ดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางม่ันคง 

ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 

 2.2.2 รัฐธรรมนูญกับการพัฒนาธรรมาภิบาล 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เม่ือพิจารณา

เนื้อหาโดยรวมแลวจะเห็นวารัฐธรรมนูญไดวางระบบบริหารบานเมืองใหเปนประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน 

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพ่ิมกลไกการตรวจสอบระบบการเมืองและระบบราชการให

ใชอํานาจอยางชอบธรรมและมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารบานเมือง

มากข้ึนเพ่ือการขจัดความทุจริตในบานเมือง สงเสริมใหเกิดการปฏิรูประบบผูแทน อาจกลาวไดวามาตรการ

ท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญนี้ไดวางรากฐานของการพัฒนาธรรมาภิบาลของสังคมไทยไว (สุธรรม รัตนโชติ, 

2548,หนา 15) ซ่ึงสรุปเปนประเด็นหลัก ๆ พอสังเขปได ดังนี้ 

 1. สงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 2. การปฏิรปูระบบราชการ 

 3. การปฏิรปูศาลและระบบตรวจสอบ 

 4. การปฏิรปูระบบผูแทน 
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 5. การขจัดความทุจริตในบานเมือง 

 กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวารัฐธรรมนูญไดวางรากฐานของธรรมาภิบาลไวอยางครบถวน

กลาวคือ ในแงของวัตถุประสงคการบริหารจัดการ รัฐธรรมนูญกําหนดใหยึดประโยชนสาธารณะ 

(Public Interest) ของคนทุกภาคในสังคม ในดานโครงสรางและกระบวนการ รัฐธรรมนูญไดเพ่ิมภาค

ประชาสังคมเขาสูโครงสรางการจัดการ รัฐบาลไทยและเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค

โดยเฉพาะภาคประชาสังคมในทุกดานท้ังระดับชาติ ทองถ่ิน ชุมชน ในดานเนื้อหาของธรรมาภิบาลเอง 

รัฐธรรมนูญก็วางหลักการใหเกิดการประสานประโยชนของคนทุกภาคในสังคม เพ่ือใหเกิดความสมดุล

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 2.2.3 ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย 

 ในปจจุบันสถานการณตาง ๆ ท้ังภายในและตางประเทศเปลี่ยนไปมาก สังคมขาวสารไดเขา

มามีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของสังคมไทยอันชวยใหภาคเอกชนเติบโตข้ึน ขณะเดียวกันก็สงผลให

ปญหาตาง ๆ ของชาติมีความสลับซับซอนมากข้ึน ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสถาบัน

ขาราชการในฐานะท่ีเปนสถาบันหลักของชาติ จะตองปรับแนวทางการทํางานใหสอดคลองกับ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวยการรวมกันสรางความเปนเอกภาพและความสามัคคีในหมู

ขาราชการเพ่ือใหการประสานงานราชการดานตาง ๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็

ตองปรับเปลี่ยนระบบการทํางานโดยเนนใหความสําคัญกับการใหบริการประชาชน รวมท้ังขาราชการ

ตองปรับทัศนคติในการทํางานโดยยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพของการเปนขาราชการท่ีดีท่ี

มีคุณภาพ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต อุทิศเวลากับงานราชการอยางจริงจัง และ

เปนท่ีพ่ึงพาของประชาชนอยางแทจริงอันจะชวยสงเสริมใหประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนา

อยางรวดเร็วตอไป 

 อยางไรก็ตามในภาคราชการไดเริ่มดําเนินการสราง “ธรรมาภิบาล” ข้ึนแลว กลาวคือ ไดมี

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2542 (สุธรรม รัตนโชติ,2548, หนา 19)

ระเบียบนี้มีผลใชบังคับกับหนวยงานของรัฐตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2542 เปนตนมา โดยระเบียบนี้

กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐ ดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ 6 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม

เปนท่ียอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือ

วาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล 
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 2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐ

ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา

ตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพ

สุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

 3. หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดย

ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมี

กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

 4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ 

การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 

 5. หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการเคารพ

ในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

 6.หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกสวนรวม โดยรณรงคใหประชาชนมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาบริการท่ีมีคุณภาพ 

สามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

 สําหรับในภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนนั้น ยังไมมีการ

ดําเนินการในเรื่องนี้อยางกวางขวาง รวมท้ังประชาชนยังขาดความเขาใจในเรื่องนี้อยางดีพอ จึงทําให

ยังขาดกลไกของการตรวจสอบและการกํากับดูแลในทางปฏิบัติงานเพ่ือกอใหเกิดธรรมาภิบาลข้ึน 

 บทสรุป กระแสโลกาภิวัฒนกําลังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกระทบอยางรวดเร็วและ

รุนแรงตอท้ังเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทย ดังนั้น ท้ังภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะตองสนับสนุนหลักท้ัง 6 ประการตามท่ีกําหนดในระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี เพ่ือจะไดรวมกันปรับบทบาท ปรับวิธีการทํางานของแตละภาคใหสนับสนุนเก้ือกูลกัน 

ใหเกิดกําลังท่ีสามารถตักตวงผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนเขาสูประเทศไทย 

อยางไรก็ตามการสรางธรรมาภิบาลจําเปนตองสรางใหเกิดข้ึนในทุกระดับกลาวคือ 

 1. ระดับบุคคล คือ ประชาชนตระหนักวาตนเองมีอํานาจ กลาใชอํานาจบนความ

รับผิดชอบและเปนธรรม 

 2. ระดับชุมชน คือ การประสานสิทธิอํานาจของชุมชนเขากับการปกครองทองถ่ิน 

 3. ภาคธุรกิจเอกชน คือการบริหารการจัดการ ธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจใหตรวจสอบได

โปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
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 4. ภาคการเมืองและราชการ คือ การกระจาย ใหมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการ

ตรวจสอบภายในและระหวางกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 จากหลักดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการสรางธรรมาภิบาลใหเขมแข็งจําเปนตองพัฒนาไปพรอม ๆ  กัน

ท้ัง 3 สวนคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซ่ึงในภาครัฐไดมีการดําเนินการไปบางแลว

แมวาขณะนี้ยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมมากนักและคงตองใชเวลาอีกนานกวาจะทําใหระบบราชการ

โปรงใสได ซ่ึงก็ยังดีกวาไมไดทําอะไรเลย สําหรับภาคเอกชนจําเปนตองเสริมสรางใหเกิด ธรรมาภิบาล

ข้ึน โดยควรมีการปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็งและความสุจริต วิกฤติเศรษฐกิจท่ีผาน

มาอาจกลาวไดวาเปนเพราะภาคเอกชนดําเนินธุรกิจท่ีมุงแสวงหากําไรสูงสุด โดยไมคํานึงถึงความ

รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม ดังนั้น จึงควรสรางกลไกการตรวจสอบและการกํากับดูแลภาคธุรกิจ

เอกชน สําหรับภาคประชาสังคมควรใหมีความเขมแข็ง โดยใหมีสวนรวมในระบบการบริหารจัดการ

ประเทศมากข้ึน เรงรัดการกอต้ังองคกรภาคสังคมท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไวใหครบถวนเชน สภาท่ี

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ องคกรอิสระดานสิ่งแวดลอม เปนตน ซ่ึงเม่ือมีการสงเสริมการ

รวมตัวของประชาชนเปนองคกรตาง ๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชุมชนทองถ่ิน และ

ชุมชนอ่ืน ๆ ใหมีความเขมแข็งแลวก็จะกอใหเกิดการคานและถวงดุลอํานาจของรัฐ 

 สรุป เพ่ือใหสังคมไทยพัฒนาไปสูประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยางแทจริง จําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองมีหนวยงานหนึ่งซ่ึงไมควรเปนหนวยงานของรัฐ แตเปนการรวมตัวกันจากทุกภาคของสังคม ไม

วาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพ่ือทําหนาท่ีในการประสานงานเชื่อมโยงการ

ทํางานท้ัง 3 ภาคใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค เพ่ือสรางธรรมาภิบาลท่ีแทจริงให

เกิดในสังคมไทยอยางยั่งยืน 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบล 

 ตามหลักรัฐศาสตรไดจัดระเบียบการปกครอง โดยอาศัยหลักการใชอํานาจการปกครองโดย

แบงออกเปนสามประเภท ไดแก หลักการรวมอํานาจ หลักการแบงอํานาจ และหลักการกระจาย

อํานาจทางการปกครอง สวนการใหอํานาจหลักการใดมากกวานั้นข้ึนอยูกับประวัติความเปนมาใน

อดีตและสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 องคการบริหารสวนตําบลไดมีวิวัฒนาการมาตั้งแต พ.ศ. 2499 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

มีการออกคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 222/2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการสวนตําบลและ

หมูบานเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2499 (กรมการปกครอง, 2537, หนา 51-55) กําหนดใหจัดตั้งตําบล

ภายใน 3 เดือน โดยแบงตําบลออกเปน 2 สวน คือ สภาตําบล ทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ และ

คณะกรรมการตําบลทําหนาท่ีดานบริหาร ซ่ึงสภาตําบลประกอบดวย สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง

หมูบานละ 2 คน หรือนายอําเภอเปนผู เลือก สวนคณะกรรมการตําบลซ่ึงเปนฝายบริหาร 
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ประกอบดวยกํานัน แพทยประจําตําบล ผูใหญบาน ครูใหญของทุกโรงเรียนในตําบลนั้น หัวหนาสถานี

ตํารวจ นายชางชลประทาน ราษฎรผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 2 คน ซ่ึงนายอําเภอเปนผูเลือก หลังจาก

คําสั่งท่ี 222/2499 ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 2499 ออกบังคับใช 

หลักการคือ ใหตําบลท่ีไดรับการเลือกตั้งใหจัดตั้งมีฐานะเปนหนวยราชการปกครองสวนทองถ่ินอยาง

สมบูรณ คือ ใหเปนองคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) มีฐานะเปนนิติบุคคล (จรัส สุวรรณมาลา, 2539,

หนา 37-79) เง่ือนไขตาม พ.ร.บ. นี้ก็คือ กระทรวงมหาดไทยเปนควรวากระทรวงไหนเหมาะสมก็

จัดตั้งข้ึนหรือประชาชนไมนอยกวา 3 ใน 4 รองขอ อบต.ตาม พ.ร.บ. นี้มี 2 สวน คือ สภาตําบล ซ่ึง

เปนฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวย กํานัน และผูใหญบานทุกคนในตําบล สมาชิกซ่ึงประชาชนเลือก

หมูบานละ 1 คน และ คณะกรรมการสภาตําบล หรือฝายบริหาร ประกอบดวยกํานัน ผูใหญบาน 

แพทยประจําตําบล ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 5 คน ซ่ึงนายอําเภอแตงตั้งโดยมีกํานันเปนประชาชน 

 หลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทย ไดออกคําสั่งท่ี 275/2509 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2509 

ใหมีเฉพาะสภาตําบล ซ่ึงประกอบดวยกํานัน ผูใหญบาน ครูประชาบาล 1 คน มีกํานันเปนประธาน

และรองประธานมาจากการเลือกตั้งในหมูคณะกรรมการ ในท่ีคําสั่ง 222/2499 และ พ.ร.บ. ระเบียบ

บริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. 2499 ก็ยังคงใชบังคับอยู การประกาศใชคําสั่งนี้ก็เพราะรัฐบาลมี

ความเห็นวาคําสั่ง 222/2499 และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการสวนตําบลไมเหมาะสมท่ีจะใชกับ

บางตําบล แตก็ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 236 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 โดยให

ปรับปรุงการบริหารงานเสียใหมใหสามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสูประชาชนใหมากข้ึน โดยให

จัดต้ังสภาตําบลภายใน 3 ป สภาตําบลประกอบดวยกรรมการ 3 ประเภท คือ ประเภทโดยตําแหนง 

ไดแก ครูประชาบาล 1 คน โดยนายอําเภอเปนผูเลือก เพ่ือมาเปนเลขนุการสภาตําบล สภาตําบลนี้ไม

มีฐานะเปนนิติบุคคล จนมาถึงป พ.ศ. 2537 สมัย นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการจัดตั้ง

องคการบริหารสวนตําบลข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีผล

ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 2537 ใหแตละตําบลมีสภาตําบล และใหมีฐานะเปนนิติบุคคล สมาชิก

สภาตําบล และ ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล สมาชิกสภาตําบลมี 2 ประเภท คือ 

 1. สมาชิกโดยตําแหนง ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบล  

 2. สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง หมูบานละ 1 คน มีกํานันเปนประธาน โดยตําแหนง 

 สวนสภาตําบลไดมีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไม

ต่ํากวาหนึ่งแสนหาหม่ืนบาท ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนตําบล

มีสภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีกรรมการ 2 ประเภท คือ 

 1. โดยตําแหนง มีกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล 

 2. มาจาการเลือกตั้งหมูบานละ 2 คน 
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 คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย ประธานบริหาร 1 คน และ

กรรมการบริหารอีก 2 คน รวม 3 คน ซ่ึงคัดเลือกมาจากสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและผลจาก

พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินอยางขนานใหญ 

อันเนื่องมากจากการกระจายอํานาจจากรัฐบาลลงสูประชาชนอีกครั้งหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงครั้ง

สุดทายเปนกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในปจจุบัน ตําบลยังคงเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรทางการเมืองการ

ปกครอง แมวาระบบการเมืองการปกครองสวนทองถ่ินมิไดหมายถึงการมุงสรางรูปแบบการปกครอง

ตนเองและระดับตําบลเทานั้น แตตําบลก็เปนพ้ืนท่ีระดับลางสุดท่ีหลายฝายตางใหความสําคัญโดยมี

เหตุผลวาเพ่ือพัฒนาจิตสํานึกแหงประชาธิปไตย อันจะสงผลความแข็งแกรงของการเมืองในระดับชาติ 

ตลอดจนเปนการกระจายความเจริญหรือพัฒนาหรือแกไขปญหาความตองการของประชาชนท่ีเปน

รากเหงาของปญหา ซ่ึงประหยัด หงสทองคํา (2537, หนา 13-17) กลาววา การปกครองทองถ่ินหรือ

การกระจายอํานาจ ( Decentralization ) โดยหลักการท่ัวไปมีสาระสําคัญท่ีคลายคลึงกัน คือ 

 1. เพ่ือหนวยการปกครองทองถ่ิน เปนสถาบันท่ีจะใหการศึกษาการเมืองในระบบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน 

 2. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรูจักปกครองตนเอง 

 3. เพ่ือใหองคกรทองถ่ินแบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง 

 องคการบริหารสวนตําบล ( อบต. ) ก็ยังคงอยูในกรอบแหงหลักการท้ัง 3 ประการขางตน 

เชน เปนเวลาหลายทศวรรษแลวท่ีประเทศไทยเริ่มกิจกรรมหลายๆ อยางประกอบดวย งานพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ท้ังในระดับตําบลและหมูบาน จะดวยเหตุผล

เนื่องจากสภาพการเมืองบีบบังคับใหตองกระทําหรือไมก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวรวมอยูใน

ความสนใจของประชาชนโดยท่ัวไป แตอยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงท้ังหลายก็สรางปญหาอ่ืนๆ 

ตามมา เชน พ้ืนท่ี อบต. ทับซอนกับพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด ( อบจ. ) หรือตั้งคําถามวาผูนํา

สวนทองถ่ินจะสามารถนํา อบต.ไปสูเปาหมายตามเจตนารมณท่ีทุกฝายคาดหวังหรือไม ท้ังนี้ ผูนําตอง

ยึดหลักธรรมาภิบาลสูการบริหารองคกรเพ่ือองคการบริหารสวนตําบลจะไดมีความเขมแข็งตอไป 

 2.3.1 ความเปนมาขององคการบริหารสวนตําบล 

 เดิมสภาตําบลไดจัดตั้งข้ึนตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 222/2499 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2499 

เรื่อง ระเบียบบริหารราชการสวนตําบลและหมูบาน โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเปดโอกาสใหราษฎรไดเขา

มามีสวนรวมในการบริหารงานของตําบลและหมูบานทุกอยางเทาท่ีจะเปนประโยชนแกทองถ่ินและ

ราษฎรเปนสวนรวม ซ่ึงจะเปนแนวทางนําราษฎรไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. 2537 

ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 เปนกฎหมายท่ี

ใชจัดระเบียบการบริหารงานในตําบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 326ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 

นับตั้งแต พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2538 
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ทําใหมีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับตําบล (โกวิทยพวงงาม,2542,หนา 169-170) โดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหมของสภาตําบลท่ัวประเทศ โดยแบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี ้

 1. รูปแบบ สภาตําบลไดรับการยกฐานะเปนนิติบุคคล อันไดแก สภาตําบลท่ีมีรายไดโดย

ไมรวมเงินอุดหนุนต่ํากวา 150,000 บาท 

 2. รูปแบบ “องคการบริหารสวนตําบล” (อบต.) ต้ังข้ึนจากสภาตําบลท่ีมีรายได (โดยไม

รวมเงินอุดหนุน) ในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท ไดรับการ

ยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน (มาตรา 43) 

 หลักเกณฑท่ีกําหนดใหสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลนั้น ตามพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดวาถาสภาตําบลท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงิน

อุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน อาจจัดตั้ง

เปนองคการบริหารสวนตําบลได โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทยและ ใหประกาศในราช

กิจจานุเบกษาในประกาศนั้นใหระบุชื่อ และเขตขององคการบริหารสวนตําบลไวดวย องคการบริหาร

สวนตําบล ใหพนจากอํานาจแหงสภาตําบลนับแตวันท่ีกระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งข้ึนเปน

องคการบริหารสวนตําบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และขอใหโอนบรรดา

งบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ์ สิทธิเรียกรอง หนี้ และเจาหนาท่ีของสภาตําบลไปเปนขององคการ

บริหารสวนตําบล 

 2.3.2 โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 

โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลปจจุบัน มีลักษณะโครงสรางท่ีมีท้ังฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร 

ซ่ึงเกิดข้ึนตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537(แกไขเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2546) ทําใหโครงสรางของสภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล มีดังนี้ 

 1. โครงสรางสภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกหมูบานละ 2 คน 

อบต. ใดมี 1 หมูบาน ใหมีสมาชิก 6 คน อบต.ใดมี 2 หมูบาน ใหมีสมาชิกหมูบานละ 3 คน 

 2. โครงสรางคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยนายกองคการบริหาร

สวนตําบล 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน โดยสภาองคการบริหารสวนตําบล

เปนผูเลือกตั้งแลวเสนอใหนายอําเภอแตงตั้ง 

 2.3.3 การยุบองคการบริหารสวนตําบล 

 ถาองคการบริหารสวนตําบลใดมีจํานวนประชากรท้ังหมดไมถึงสองพันคน ท้ังเปนเหตุใหไม

สามารถท่ีจะดําเนินการบริหารงานพ้ืนท่ีนั้น ใหมีประสิทธิภาพในลักษณะขององคการบริหารสวน

ตําบลไดหรือองคการบริหารสวนตําบลไดจัดตั้งข้ึนเปนเทศบาล ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศยุบ

องคการบริหารสวนตําบลตามมาตรา 41 และ 42 วรรคสองและวรรคสาม 
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 2.3.4 อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 1. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการ

บริหารสวนตําบล 

 2. พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตําบล

และกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

 2.3.5 อํานาจหนาท่ีของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 1. บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ ขอบัญญัติ และ

แผนพัฒนาตําบลและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบล 

 2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือเสนอตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบล พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวนตําบลทราบ

อยางนอยปละสองครั้ง 

 4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

 2.3.6 การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

 พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 ไดกําหนดให

องคการบริหารสวนตําบลมีขาราชการของตนเอง เรียกวา พนักงานสวนตําบล โดยการบริหารงาน

บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดําเนินการภายใตพระราชกฤษฎีกาพนักงานสวนตําบล 

พุทธศักราช2539 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน 2539 เปนตนมา ท้ังนี้ โดยมีคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล (กท.) เปนองคการรับผิดชอบโดยไดกําหนดตําแหนงรวมท้ังคุณสมบัติของพนักงาน

สวนตําบลข้ึน จํานวน 21 ตําแหนง ดังนี้ 

 1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3-7) 

 2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 3-6) 

 3. หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล (เจาหนาท่ีบริหารงาน 3-5) 

 4. หัวหนาธุรการ (เจาพนักงานธุรการ 2-5) 

 5. เจาหนาท่ีธุรการ ระดับ 1-4 

 6. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ระดับ 1-4 

 7. หัวหนางานนิติการ (นิติกร 3-5) 

 8. หัวหนาสวนการคลัง (เจาหนาท่ีบริหารงานการเงินและบัญชี 2-6) 
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 9. หัวหนางานงบประมาณ (เจาพนักงานการเงินและการบัญชี 2-5) 

 10. หัวหนางานจัดเก็บรายได (เจาพนักงานการเงินและการบัญชี 2-5) 

 11. เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได ระดับ 1-4 

 12. หัวหนางานการเงินและการบัญชี (เจาพนักงานการเงิน 4 และการบัญชี 2-5) 

 13. เจาหนาท่ีการเงินและการบัญชี ระดับ 1-4 

 14. หัวหนาสวนโยธา (เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 2-6) 

 15. หัวหนางานโยธา (เจาหนาท่ีบริหารงานชาง 2-6) 

 16. นายชางโยธา ระดับ 2-5 

 17. ชางโยธา ระดับ 1-4 

 18. หัวหนาสวนสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 3-6) 

 19. หัวหนางานสุขาภิบาล (นักวิชาการสุขาภิบาล 3-5) 

 20. หัวหนางานปองกันและควบคุมโรคติดตอ (พยาบาลวิชาชีพ 3-5) 

 21. เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2-4 

 2.3.7 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําใหเขตองคการบริหาร

สวนตําบล ดังตอไปนี้ (มาตรา 67) 

 1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

 4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

 7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

 นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบล อาจจะทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบลของ

ตนเองได ดังตอไปนี้ 

 1. ใหมีน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 

 2. ใหมีและการบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

 3. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
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 4. ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 

 5. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 

 6. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

 7. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

 8. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 

 9. การหาผลประโยชนจากทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบล 

 10. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 

 11. กิจกรรมเก่ียวกับพาณิชย 

 12. การทองเท่ียว 

 13. การผังเมือง 

 2.3.8 การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล 

 1. นายอําเภอกํากับดูแลการปฏบิตัิงานขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย 

 2. ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งใหยุบสภาองคการบริหารสวนตําบลไดหากมีการกระทํา

เปนการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือไมชอบดวยกฎหมาย ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

 3. ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งใหผูบริหารท้ังคณะหรือบางคนพนจากตําแหนงเม่ือเห็นวา

มีการกระทําฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

 2.3.9 การหมดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 1. องคการบริหารสวนตําบลหมดวาระหรือยุบสภา 

 2. ตาย 

 3. ลาออกตอนายอําเภอ 

 4. มีสวนไดเสียโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาขององคการบริหารสวนตําบลนั้นหรือ

กิจการท่ีทําใหองคการบริหารสวนตําบลนั้น 

 5. ขาดคุณสมบัติในการเปนสมาชิก 

 6. ไมอยูในหมูบานท่ีไดรับการเลือกตั้งติดตอกัน 6 เดือน 

 7. ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลติดตอกัน 3 ครัง้ โดยไมมีเหตุผลสมควร 

 8. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหออก เพราะทําตัวเสียหายหรือทําให

ประชาชนเสียประโยชน 

 9. ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนใหสมาชิกสภาหรือผูบริหารออกจากตําแหนงไดตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 286 

 2.3.10 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 

 1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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 2. สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนไมนอยกวาสองใน 

สามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีอยู 

 3. ความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง 

 4. ลาออก 

 5. มีการยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 

 6. ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหคณะผูบริหารพนจากตําแหนง 

 7. สภาองคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการขอบัญญัติงบประมาณ รายจาย

ประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

 8. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงพรอมกัน 

 สรุป องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ภายใตบังคับแหงกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะเปดโอกาสใหราษฎรไดเขามามีสวน

รวมในการบริหารงานของตําบลและหมูบานทุกอยางเทาท่ีจะเปนประโยชนแกทองถ่ินและราษฎรเปน

สวนรวม ซ่ึงจะเปนแนวทางนําราษฎรไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

2.4 บริบทขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

 2.4.1 สภาพท่ัวไป 

 องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เปนหนวยบริหารราชการ

ส วนทอง ถ่ิน ได รั บการจัดตั้ ง ข้ึ น เป นองคการบริ หารส วนตํ าบลปรือ ใหญ  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสภาตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เปนองคการ

บริหารสวนตําบลปรือใหญ ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี 23 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2540 ปจจุบันสํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ตั้งอยูท่ีหมู 14 บานปรือคันใต มีเนื้อท่ีประมาณ 83.72 ตาราง

กิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ีประมาณ 52,325 ไร ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอขุขันธ ประมาณ 14 กิโลเมตร 

และต้ังอยูหางจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 62 กิโลเมตร มีหมูบานในความรับผิดชอบ จํานวน 20 

หมู มีประชากรท้ิงสิ้น จํานวน 11,712 คนแยกเปนชาย 5,832คนแยกเปนหญิง5,880 คน มีความ

หนาแนนเฉลี่ย 141 คน/ตารางกิโลเมตร ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งท้ังหมด จํานวน 7802 คน (ตามบัญชีเลือกตั้ง 

พ.ศ. 2555) 

 2.4.2 สถานท่ีตั้ง 

 1. ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลนิคมพัฒนา ตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

 2. ทิศใต ติดกับ ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 

 3. ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 4. ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
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 2.4.3 สภาพเศรษฐกิจ 

 ประชาชนสวนใหญมีท่ีดินทํากินเปนของตัวเอง ท่ีดินสวนใหญเปนพ้ืนท่ีนาใชในการ 

ปลูกขาวเปนดินรวนปนทรายระบายน้ําไดดี แมจะมีความอุดมสมบูรณของดินต่ําแตยังสามารถใช

ประโยชนได การประกอบอาชีพของประชากรในตําบลรอยละ 92.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํา

นาขาว ทําไร เชน มันสําปะหลัง ปอแกว ขาวโพด เปนตน ผักและผลไมบางชนิด เชน กลวย มะมวง 

แตงโม เปนการปลูกเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจําหนายสําหรับพืชเศรษฐกิจหลักในชุมชน ไดแก ขาว

และมันสําปะหลัง การเลี้ยงสัตว เปนการเลี้ยงเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและเพ่ือจําหนาย มีโรงสีขาว

ขนาดเล็กกระจายอยูตามพ้ืนท่ีภายในหมูบาน และมีลานรับซ้ือมันสําปะหลังหลายพ้ืนท่ี บางสวนของ

ตําบลปรือใหญสามารถทํานาปรังไดโดยมีน้ําจากระบบชลประทานอางเก็บน้ําหวยศาลา ประชาชน

บางสวนมีอาชีพรับจางท้ังภายในหมูบานและตางจังหวัด 

 2.4.4 สภาพสังคม 

 การศึกษา 

  1. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง 

  2. โรงเรียนประถมศึกษา 6แหง (เปนโรงเรียนขยายโอกาส 2 แหง) 

  3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7แหง 

  4. สถาบันและองคกรทางศาสนา มีจํานวน 6 วัด / ท่ีพักสงฆ 1 แหง 

 2.4.5 สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 3 แหง 

  1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปรือใหญ 

  2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปรือคัน 

  3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทับสยาม 06 (บานนาจะเรีย) 

 2.4.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  1. สถานีตําตรวจภูธร 1 แหง 

  2. ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 116 คน 

  3. ชุดรักษาความสงบประจําหมูบาน (ชรบ.) จํานวน 300 คน 

  4. หนวยแพทยฉุกเฉิน จํานวน 1 หนวย  

 2.4.7 ยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่น 

  1. ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ือสรางรายได มีความเขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได 

  2. คมนาคม หมูบานในระหวางตําบล สามารถใชสัญจรไดสะดวกตลอดท้ังฤดูกาล 

  3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

  4. สงเสริมดานการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 
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  5. มีแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค และแหลงน้ําเพ่ือใชในทางการเกษตร 

  6. อนุรักษทรัพยากรของชุมชน พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ปรับปรุง 

สภาพแวดลอมของชุมชน สรางแหลงพักผอนในชุมชน 

  7. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

  8. การสงเคราะหสงเสริมสวัสดกิารคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส 

  9. การสงเสริมและการพัฒนาสถาบันครอบครัว 

  10. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

  11. การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 

  12. การพัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และหนวยงานอ่ืน 

  13. การคมนาคม ดําเนินการสรางและปรับปรุงถนนภายในหมูบานใหเปนถนน 

คอนกรีตหรือถนนลาดยาง รักษาถนนภายในหมูบานและระหวางหมูบาน เพ่ือใหการคมนาคมในเขต

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญมีความสะดวกมากข้ึน 

  14. สาธารณูปโภค ดําเนินการขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน ไฟฟาเพ่ือการเกษตร 

ดําเนินการสรางประปาและขยายเขตระบบประปาหมูบาน และดําเนินการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือบริการ

ใหแกประชาชน 

  15. ดานสวัสดิการสังคม สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา และ

ผูดอยโอกาส สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คนพิการ 

  16. ดานการศึกษา จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยการเรียนรูในชุมชน สงเสริม 

พัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียนโดยการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในสื่อการเรียนการ

สอนทําใหนักเรียนมีความรูเทียบเทามาตรฐานสากล 

  17. สาธารณสุข พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานใหมีประสิทธิภาพ สงเสริม

การรณรงคปองกันโรคติดตอ การรณรงคปองกันภัยจากยาเสพติด 

  18. ทุกหมูบานมีไฟฟาเขาถึงทุกหลังคาเรือน ยกเวน บางครัวเรือนท่ีไดแยกออกใหม

และอยูหางจากหมูบาน จึงยังไมไดรับการขยายไปใหท่ัวถึง 

 2.4.8 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

 1. จํานวนบุคลากร 

  องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ มีเจาหนาท่ีบุคลากร 13 คน ประกอบดวย 

  ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   8 คน 

  ตําแหนงในสวนการคลัง      3 คน 

  ตําแหนงในสวนโยธา     2 คน 
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 2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 

  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     7 คน 

  ปริญญาตรี       6 คน 

  สูงกวาปริญญาตรี     - คน 

ท่ีมา : แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

 2.4.9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

ยุทธศาสตรการขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

 วิสัยทัศน 

   “บานเมืองนาอยู  เคียงคูคุณธรรม นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ยุทธศาสตรการท่ี1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจใหพ่ึงตนเอง

และแขงขันได 

  ยุทธศาสตรการท่ี2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  ยุทธศาสตรการท่ี3 การเสริมสรางความสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรการท่ี4 การเสริมสรางความม่ังคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 

  ยุทธศาสตรการท่ี5 การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล 

 เปาประสงค 

 1. การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

 2. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 

 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาอยางยั่งยืน 

 4. ประชาชนมีความเปนอยูอยางสงบและเรยีบรอย 

 5. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 คาเปาหมาย 

  1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยมุงสรางและบูรณะถนน แหลงน้ํา และ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือการเปนอยูท่ีดีของประชาชน 

  2. สงเสริมการเกษตร สรางอาชีพ เพ่ิมรายไดใหกับประชาชน ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  3. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุน การศึกษา การบริการสาธารณสุข การปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด 



 30 

  4. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส ผูยากไร

และผูดอยโอกาส 

 5. สงเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 6. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 7. ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใหกับ อปพร. เพ่ิม 

ประสิทธิภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความสามัคคีปองดอง 

สมานฉันท เพ่ือความม่ันคงของชาต ิ

 8. พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนา 

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช สถานท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือมุงสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรให

มีความพรอมบริการประชาน 

 กลยุทธ 

  1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 

 2. สงเสริมและพัฒนาการบริการดานสาธารณสุข ใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและเพียงพอ 

  3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 

 4. พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตใหเกิดความม่ันคงและปลอดภัย 

 5. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

  6. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ สรางสรรคกิจกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 

  7. ปองกัน รักษา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  8. ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ใหทันสมัยสอดคลอง กับหลักธรรมาภิบาล

และตอบสนองตอความตองการของประชาชนและผูมาเยือนอยางมีประสิทธิภาพ 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

  เพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  และ

นโยบายของผูบริหารท่ีใหไว กับสภาองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ   พรอมขับเคลื่อน

กระบวนการมีสวนรวมภาคประชาชนอยางยัง่ยืน เปาหมายสูงสุดในการบริหารคือ ใหประชาชนเปนผู

ขับเคลื่อนกระบวนการเอง มีวิสัยทัศนชัดเจน 

 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  มีความเชื่อ

โยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
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 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการ

วิเคราะห SWOT  Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัย

และสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตร การวิเคราะหจุด

แข็ง 

(S=Strength) 

การวิเคราะหจุดออน 

(W=Weakness) 

การวิเคราะหโอกาส 

(O=Opportunity) 

การวิเคราะห

อุปสรรค 

(T=Threat) 

1.ดานพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานและ

การยกระดับ

เศรษฐกิจให

พ่ึงตนเองและ

แขงขันได 

-การคมนาคมมี

ความสะดวก

รวดเร็ว 

-มีระบบ

สาธารณูปโภคท่ี

สะดวกสบาย 

-การใหความสําคัญ

ดานการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

-ประชาชนยังขาด

จิตสํานึกในการรวมกัน

ดูแล รักษาทรัพยสิน

สาธารณะประโยชน 

-งบประมาณในการ

พัฒนาดานคมนาคมไม

เพียงพอ 

-กระแสไฟฟาตก 

-ระบบประปายัง

กระจายไมท่ัวถึง 

-การถายโอนงาน

งบประมาณจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

-มีแหลงน้ําสํารอง 

และไดรับการ

สนับสนุนนโยบาย

ของทองถ่ินในดาน

แหลงน้ํา การจัดน้ํา

อยางมีคุณภาพ 

-การเกิดภัยน้ํา

ทวมทําใหถนน

ไดรับการชํารุด

เสียหาย 

-รถบรรทุกท่ีมี

บรรทุกน้ําหนัก

เกินกวาท่ี

กําหนดวิ่งผาน 

-ไดรับ

งบประมาณ

อุดหนุนจํากัด

และลาชา 

2.ดานการ

เสริมสราง

ภูมิคุมกันทาง

สังคมและ

คุณภาพชีวิตท่ี

ด ี

-มีผลผลิตทาง

การเกษตร เชน 

ผลไมหลากหลาย

ชนิด ยางพารา 

-มีโรงงาน

อุตสาหกรรม 

-องคกรมีกลุมสตรี

และศูนยถายทอด

-มีการใชปุยเคมี และ

สารเคมีในการกําจัด

ศัตรูพืช 

-ขาดการสงเสริมดาน

การตลาด การกระจาย

ผลการผลิตทาง

การเกษตร 

-เกษตรกรขาดความรู

-โครงการสงเสริมทุน

ในรูปแบบตางๆเชน 

กองทุนหมูบาน กลุม

ออมทรัพยเพ่ือการ

ผลิตและธุรกิจชุมชน

อ่ืนๆ 

-การแทรกแซงราคา

สินคา 

-ราคาผลผลิต

ตกต่ํา 

-ปจจัยการผลิต

หรือตนทุนการ

ผลิตสูง 

-ภาวะ

เศรษฐกิจของ

โลกและของ
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เทคโนโลยีท่ีเปนท่ี

รูจักและข้ึนชื่อและ

บุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ

เฉพาะดาน 

สามารถใหความรู

และมีแหลงการ

เรียนรู 

ในการพัฒนาสินคา

และดานการตลาด 

-ประชาชนขาดวินัย

ดานการเงิน เกิดปญหา

หนี้สินท้ังในระบบและ

นอกระบบ 

-ขาดการเก็บออม 

-ปญหาการขาดแคลน

แรงงานดานการเกษตร 

-นโยบายรัฐบาลตาม

โครงการแปลง

สินทรัพยเปนทุนเพ่ือ

ใชเปนหลักทรัพยคํ้า

ประกันได 

-การคมนาคมขนสง

ผลผลิตทางการ

เกษตรมีความสะดวก 

ประเทศตกต่ํา 

-การเกิดภาวะ

เงินเฟอ 

เนื่องจากราคา

สินคา และ

ราคาน้ํามันท่ี

แพงข้ึนเรื่อยๆ 

-การเกิดภัย

ธรรมชาติ เชน 

ภัยแลง น้ําทวม 

ทําใหผลผลิต

ไดรับความ

เสียหาย 

3.ดานการ

เสริมสราง

ความสมดุล

ดาน

ทรัพยากรธรร

มชาติและสง

แวดลอม 

-มีกลุมผูใชน้ํา 

-มีรถเก็บขยะ และ

ใหการบริหาร

จัดเก็บขยะภายใน

ตําบล 

-ขาดจิตสํานึกในการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

-มลภาวะเสื่อมโทรม 

-การใหบริการจัดเก็บ

ขยะยังไมท่ัวถึง 

-การรณรงคสงเสริม

ใหทองถ่ินมีการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

อยางมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน 

-ปญหาน้ําเนา

เสียในแมน้ําลํา

คลอง 

4.ดานการ

เสริมสราง

ความม่ังคง

และการรักษา

ความสงบ

เรียบรอย 

-มีผูนําท่ีดี มีความ

เขมแข็ง 

-ประชาชนมีความ

รัก สามัคคี มีการ

รวมตัวกันในการ

รวมกิจกรรม 

-ครอบครัวมีความ

รัก มีความอบอุน 

-ประชาชนมีอาชีพ

ท่ีม่ันคง ไมเกิดการ

วางงาน 

-งบประมาณมีจํานวน

จํากัดในการเรงการ

พัฒนา ทําใหการ

พัฒนาเปนไปอยางชาๆ 

-มีปญหาอาชญากรรม

และยาเสพติดแพร

ระบาด 

-รัฐบาลมีนโยบายใน

การปราบปรามและ

แกไขปญหายาเสพ

ติดอยางจริงจังและ

ตอเนื่อง 

-แนวทางการพัฒนา

ของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ เนน “คน” 

เปนศูนยกลางในการ

พัฒนา 

-ความ

เปลี่ยนแปลง

ทางสังคมท่ีเนน

ทางดานวัตถุ

นิยมมากกวา

จิตใจ 

-การแขงขัน

ทางสังคมเพ่ือ

ความอยูรอด 

-วัฒนธรรมทาง

ตะวันตกเขามา
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-หนวยงานราชการ

ทุกภาคสวนมีความ

รวมมือใหความ

ชวยเหลือ 

-ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี 

-นโยบายรัฐบาลใน

การแกปญหาความ

ยากจนของ

ประชาชน เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

-ไดรับเงินอุดหนุน

จากหนวยงานภาครัฐ 

มีบทบาทตอ

แนวความคิด

และวิถีการ

ดําเนินชีวิตของ

ประชาชน 

-งบประมาณ

จํากัดไม

เพียงพอ 

5.การบริหาร

จัดการใน

ภาครัฐและ

ธรรมาภิบาล 

-สมาชิก อบต. มี

การประสานงาน

รวมมือกันทํางานไม

มีความขัดแยง 

-การบริหารงานมี

นโยบายท่ีดีและ

ดําเนินการตาม

นโยบายท่ีไดวางไว 

-การประสานงาน

ระหวางหนวยงาน

ตางๆเปนไปดวยดี

และรวดเร็ว 

-อบต. มีความ

อิสระในการ

ดําเนินงาน การ

บริหารงานเปนไป

ดวยความรวดเร็ว 

ทันทวงที 

-ประชาชนเขามามีสวน

รวมในการทํางาน 

ตรวจสอบการทํางานมี

นอย 

-บุคลากรมีไมเพียงพอ 

-ขาดการประสานงาน

ท่ีดีในองคกร 

-ความไมพรอม ไม

เขาใจ ในการรับการ

ถายโอนซ่ึงมีความ

สับสนและยุงยากอยู

บาง 

-อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชยังไมเพียงพอ

ตอความจําเปนและ

ตองการ 

 

-กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ

กําหนดใหมีการ

กระจายอํานาจลงสู

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

-มีการถายโอนงาน

งบประมาณ และ

บุคลากรทองถ่ินเพ่ิม

มากข้ึน 

-การนําเอา

เทคโนโลยีมาใชใน

การดําเนินงาน 

-ข้ันตอนและ

วิธีการถายโอน

ท่ีมีความ

ยุงยากและเกิด

ความสับสน

ในทางปฏิบัติ 

-การมีอคติ 

ความไมเชื่อม่ัน

ในการ

บริหารงานของ 

อบต. 

-ขอจํากัดดาน

ระเบียบและ

กฎหมายตางๆ 

 

ท่ีมา : รางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ พ.ศ. 2561- 2564. หนา 37-40. 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 เบญจวรรณ วันดีศรี (2556, หนา 66-68) ไดศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของนายก

องคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความเปน        

ธรรมาภิบาลและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับธรรมาภิบาลของนายกองคการบริหารสวนตําบล              

ในจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและความรู

ความเขาใจในการปกครองดวยหลักธรรมาภิบาล ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก นายกองคการบริหาร

สวนตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด พบวา นายกองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดรอยเอ็ดมีธรรมาภิบาล

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลัก

นิติธรรม และดานหลักความรับผิดชอบ มีธรรมาภิบาลระดับมาก สวนดานหลักคุณธรรม ดานหลัก

ความโปรงใส และดานหลักความคุมคา มีธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความรู

ความเขาในในบทบาทหนาท่ีและความเขาใจในการปกครองดวยหลักธรรมาภิบาล ของนายกองคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด จําแนกเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได มีธรรมาภิบาล          

ไมแตกตางกัน (p > .05)  

 นพพล สุรนัคครินทร (2547, หนา 126) ไดศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใน

องคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนะ

ของประชาชนท่ีมีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบล ผลการศึกษาวิจัย

โดยภาพรวมพบวา ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหาร

สวนตําบลอยูในระดับปานกลาง หมายความวาประชาชนสวนใหญมีความเห็นวา องคการบริหาร         

สวนตําบลไดนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ในระดับปาน

กลางแตยังไมมากนัก เม่ือเปรียบเทียบตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ ระดับ

การศึกษา อาชีพ ตางกันมีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบล         

ไมแตกตางกัน (p > .05) แตประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับ

ใชในองคการบริหารสวนตําบล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 อัฌฌา สาแมเน็ง (2555, หนา 118) ไดศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบล ในทรรศนะพนักงานสวนตําบล อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบวา 

โดยรวม ดานความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความ

คุมคา พนักงานสวนตําบลไดมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง จากการทดสอบปรากฏวาพนักงาน

สวนตําบลในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เห็นวาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร

สวนตําบลมีปญหาและอุปสรรคระดับต่ําและพนักงานสวนตําบลอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีเพศ

และระดับการศึกษา เห็นวามีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ไมแตกตางกัน (p > .05) แตพนักงาน
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สวนตําบลท่ีมีระดับการปฏิบัติงานและอายุการทํางานตางกัน เห็นวาไดมีการปฏิบัติ แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สุภัตรา วิมลสมบัติ (2554, หนา 127-128) ไดศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 

ซ่ึงผลจากการศึกษา พบวา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค เห็นวามีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับปานกลาง 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศ อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษา ประชาชนเห็นวา

มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมและเปนรายดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงทําใหองคการบริหาร

สวนตําบลเกยไชย สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ ทําใหทองถ่ิน     

มีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน และไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี         

ตามหลักธรรมาภิบาล และจากการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย 

ประสบความสําเร็จไดเกิดจากปจจัย 3 ประการ ไดแก ปจจัยดานผูนําหรือผูบริหาร ปจจัยดานทีมงาน

หรือองคกร และปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชนในการท่ีจะรวมมือรวมใจพัฒนาทองถ่ินใหมี

ความเจริญกาวหนา ท้ังนี้ ในการดําเนินงานของท้ัง 3 ปจจัยนั้นมีการนําหลักการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล มากําหนดเปนแนวนโยบายในการปฏิบัติอันไดแก หลักนิติธรรม คุณธรรม หลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา นอกจากนี้ยังเนนหนักในเรื่อง

ของความซ่ือสัตยและโปรงใสในการบริหารองคกร เนนการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลัก            

เปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนนั้นไดรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบในการดําเนิน

กิจการสาธารณะของทองถ่ินโดยตรง ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

โดยความตองการของประชาชนสะทอนถึงการบริหารกิจการสาธารณะในทองถ่ินวาเกิดประโยชนตอ

ประชาชนเพียงใด องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถผูกขาดรวมอํานาจทางการเมืองไวกับผูบริหาร

ไดอีกตอไป หากแตจําเปนตองเปดกวาง เพ่ือใหองคกรชุมชนเขามารับรูความเปนไป และเขาไปมีสวน

ในการคิดและลงมือปฏิบัติอยางแทจริง เพ่ือประโยชนในดานการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

 จตุพร ผองสุข (2554, หนา 107) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด เห็นวาองคการบริหาร 

สวนตําบลโคกสวาง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง โดยประชาชนท่ีมีระดับ

การศึกษา รายไดแตกตางกันมีความเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร

สวนตําบลโคกสวาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 นภดล สุรนัครินทร (2552, หนา 79) ไดทําการศึกษาเรื่องการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับ

ใชในองคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหมพบวาการนําหลัก                  

ธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหมในภาพ

รวมอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบตามปจจัยดานบุคคลพบวาประชาชนท่ีมี เพศ อายุระดับ

การศึกษาตางกัน มีทัศนะตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบล          

ไมแตกตางกันและเม่ือเปรียบเทียบตามปจจัยดานขนาดขององคการบริหารสวนตําบล และการมี      

สวนรวมในการดําเนินการของ องคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน สวนปจจัยดานความรู           

ความเขาใจในองคการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานขนาดขององคการบริหาร        

สวนตําบล ไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานการมีสวนรวมในการดําเนินการขององคการบริหาร           

สวนตําบล 

 มัทนา เหลืองนาคทองดี (2552, หนา 83) ศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจในการบริหาร

องคกรตามหลักธรรมาภิบาลของนักธุรกิจไทย โดยมีกลุมตัวอยางคือ ผูบริหารจากบริษัทท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับการศึกษา และตาแหนงานบริหารมีความสัมพันธ

กับความรูความเขาใจเรื่องธรรมาภิบาลอยางนัยสาคัญทางสถิติ โดยผูบริหารท่ีมีอายุมากกวา 40 ป 

การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป และเปนผูบริหารระดับสูงมีความรูความเขาใจในเรื่องธรรมาภิบาล 

มากกวาผูบริหารท่ีมีอายุนอย การศึกษาระดับปริญญาตรี และเปนผูบริหารระดับกลาง นอกจากนั้น

พบวาผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลางมีการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับธรรมาภิบาลจาก

สื่อตางๆ คํอนขางนอยมาก และยังพบวาผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับกลางมีทัศนะท่ีดีตอการ

นาหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารองคกร 

  เบญจวรรณ วันดีศรี (2549, หนา 74) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนธรรมาภิบาล

ของนายกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด พบวา นายกองคการบริหารสวนตําบล             

ในจังหวัดรอยเอ็ดมีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา                     

ดานความมีประสิทธิภาพดานความรับผิดชอบ ดานคุณธรรม ดานนิติธรรม และดานหลักความคุมคา                     

มีธรรมาภิบาลระดับสูง 
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2.6 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการ

สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ผูวิจัยไดนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 (2542, หนา 9) มาประยุกตใชเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  

จังหวัดศรีสะเกษ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความมีสวนรวม 

ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent  Variable) 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2.  อายุ 

3.  ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

  

ตัวแปรตาม 

(Dependent  Variable) 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัด

ศรีสะเกษ จําแนกเปน 6 ดาน ไดแก 

1. หลักนิติธรรม 

2. หลักคุณธรรม 

3. หลักความโปรงใส 

4. หลักความมีสวนรวม 

5. หลักความรับผิดชอบ 

6. หลักความคุมคา 

 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัย การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัด

ศรีสะเกษ ครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสม Mix Method Research (MMR) เปนวิธีผสมระหวางวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) กับ วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีข้ันตอนการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  3.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

  3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.5 การวิเคราะหขอมูล 

  3.6 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากร (Population) แบงออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย 

   1.1 กลุมผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองคการบริการ

สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวนคน 7,802 คน (ตามบัญชีเลือกตั้ง ป พ.ศ. 

2555 องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ. 2555, หนา 12-22) 

   1.2 กลุมผูใหสัมภาษณ ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน กํานัน 1 คน 

ผูใหญบาน 3 คน และประธานประชาคมหมูบาน 2 คน รวมท้ังหมด จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือก

แบบเจาะจง จากกลุมผูรู ผูปฏิบัติ และบุคคลท่ัวไป 

 2. กลุมตัวอยาง (Sample) แบงออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย 

   2.1 กลุมผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองคการบริการ

สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวนคน 381 คน โดยหาขนาดกลุมตัวอยางจาก

การคํานวณดวยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamanae, 1973 p, 727) โดยใชวิธีแบบแบงชั้น 

(Stratified Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) (สุจินต 

ธรรมชาติ, 2549, หนา 48) ดังนี้ 
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2N(e)1
N

n
+

=  

 

    เม่ือ  n  หมายถึง  จํานวนของกลุมตัวอยาง (คน) 

      N  หมายถึง  จํานวนประชากร (คน) 

      e  หมายถึง  คาความคลาดเคลื่อนทางสถิติรอยละ 0.5 

 

    แทนคาจากสูตร 

 

 n = 225)7,802(0.001
7,802

+
 

 n = 
20,505
7,802  

 n = 380.492 

   ปดทศนิยม  n = 381 

 

    การสุมตัวอยาง ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  ไดกลุม

ตัวอยางจําแนกได ตามสูตร 

 

สูตร nh = 
N
Nn h.

 

  n หมายถึง  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  nh หมายถึง  ขนาดของกลุมตัวอยางในชั้นภูมิ 

  N หมายถึง  จํานวนประชากรท้ังหมด 

  Nh หมายถึง  จํานวนประชากรกลุมตัวอยาง 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางแตละหมูบานท่ีอยูในเขตปกครองของ

องคการบริการสวนตําบลตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

หมูท่ี หมูบาน จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง n1 

1 บานปรือใหญ 753 
7,802

753(381)  = 36.77 = 37 

2 บานหลัก 392 
7,802

392(381)  = 19.14 = 19 

3 บานตาเบาะ 710 
7,802

710(381)  = 34.67 = 35 

4 บานมะขาม 225 
7,802

225(381)  = 10.98 = 11 

5 บานปรือคันตะวันออก 432 
7,802

432(381)  = 21.09 = 21 

6 บานโนนสมบูรณ 394 
7,802

394(381)  = 19.24 = 19 

7 บานปรือคันตะวันตก 485 
7,802

485(381)  = 23.68 = 24 

8 บานโพธิ์สวาง 285 
7,802

285(381)  = 13.91 = 14 

9 บานคลองลําเจียก 267 
7,802

267(381)  = 13.03 = 13 

10 บานเกษนาคอ 379 
7,802

379(381)  = 18.51 = 19 

11 บานเนินแสง 317 
7,802

317(381)  = 15.48 = 15 

12 บานแสนสุข 399 
7,802

399(381)  = 19.48 = 19 

13 บานนาจะเรีย 474 
7,802

474(381)  = 23.14 = 23 

14 บานปรือคันใต 708 
7,802

708(381)  = 34.57 = 35 

15 บายบางกระวาน 253 
7,802

253(381)  = 12.35 = 12 

16 บานหนองอาเสร 153 
7,802

153(381)  = 7.47   = 7 

17 บานทุงชัย 464 
7,802

464(381)  = 22.65 = 23 
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ) 

 

หมูท่ี หมูบาน จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง n1 

18 บานเนินเสรี 303 
7,802

303(381)  = 14.79 = 15 

19 บานหนองสิม 278 
7,802

278(381)  = 13.57 = 14 

20 บานนาคอ 131 
7,802

131(381)  = 6.39   = 6 

รวม 7,802 381(n) 

 

   ข้ันตอนท่ี 1 ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการนํารายชื่อผูมีสิทธิ์

เลือกตั้งในแตละหมูบานมาเขียนชื่อลงใสกลองแลวทําการจับสลากแบบทดแทนจนไดกลุมตัวอยางจน

ครบตามตารางท่ี 3.1 แลวนําแบบสอบถามไปแจกตามรายชื่อ ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   2.2 กลุมผูใหสัมภาษณ ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน กํานัน 1 คน 

ผูใหญบาน 3 คน และประธานประชาคมหมูบาน 2 คน รวมท้ังหมด จํานวน 7 คน ไดมาโดยการเลือก

แบบเจาะจง จากกลุมผูรู ผูปฏิบัติ และบุคคลท่ัวไป 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสรางจาก

การศึกษาคนควาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตามแนววัตถุประสงคของ       

การวิจัยเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) และแบบสอบถามปลายเปด (Close-ended Questionnaire) เปนเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative Research และใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิง

คุณภาพ Qualitative ดังนี้ 

  3.3.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ Quantitative Research  

   1 แบบสอบถาม 

    ตอนท่ี 1 เปนขอคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก            

1) เพศ 2) อาย ุ3) ระดับการศึกษา และ 4) อาชีพ 

    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมีลักษณะแบบสอบถาม

แบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรต (LikertScale) โดย แบงระดับของ
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การวัดออกเปน 5 ระดับ และกําหนดเกณฑการใหคะแนน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548, หนา 100) 

ดังนี้ 

     5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากสุด 

     4 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

     3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

     2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

     1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอยสุด 

    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended) เพ่ือสอบถามขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัด

ศรีสะเกษ 

  3.3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative 

   ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  (Semi-structured Interview)              

โดยระบุชื่อผูถูกสัมภาษณ ตําแหนง สถานท่ีทํางาน แบบสอบถามเปนคําถามเดียวกัน ในรูปแบบ

เดียวกันเพ่ือใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ และเปรียบเทียบกันได 

   ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง โดยจําแนกหัวขอ 6 หลัก คือ 

    1. สัมภาษณดานหลักนิติธรรม 

    2. สัมภาษณดานหลักคุณธรรม 

    3. สัมภาษณดานหลักความโปรงใส 

    4. สัมภาษณดานหลักการมีสวนรวม  

    5. สัมภาษณดานหลักการรับผิดชอบ  

    6. สัมภาษณดานหลักความคุมคา 

   ตอนท่ี 3 นําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหสรุปอางอิงผลการวิจัย                 

เชิงพรรณนา กลุมตัวอยาง กําหนดจากผูรู ผูปฏิบัติ และบุคคลท่ัวไป ไดแก นายกองคการบริหาร       

สวนตําบล 1 คน กํานัน 1 คน ผูใหญบาน 3 คน ประธานประชาคมหมูบาน 2 คน รวมเปน 7 คน 

 

3.3 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 3.3.1 การสรางและการหาคุณภาพทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 

Quantitative Research ครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนตอไปนี้ 

  1. การสรางเครื่องมือ ดําเนินเปนลําดับดังนี้ 

   1.1 ผูวิจัยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย        

ท่ีเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตลอดจนองคประกอบท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
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   1.2 รางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคและนิยามศัพทเฉพาะท่ีกําหนดไวเก่ียวกับ         

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัด            

ศรีสะเกษ 

   1.3 เสนออาจารยท่ีปรึกษาขอคําแนะนํา ในการกําหนดประเด็นคําถามท่ีสอดคลอง

กับวัตถุประสงค ตรวจสอบสํานวนภาษา ความสมบูรณ และความถูกตองของแบบสอบถาม และ

ปรับปรุงแกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนํา 

   1.4 แกไขตามอาจารยท่ีปรึกษาเสนแนะ และนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามเนื้อหา

และวัตถุประสงค เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไขความเท่ียงตรงท้ังโครงสราง เนื้อหา 

และสํานวนภาษา จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

    1.4.1 ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย             

วิทยาเขตรอยเอ็ด วุฒิการศึกษา กศม.(การศึกษานอกระบบ),ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร) ตําแหนง

อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

    1.4.2 ดร.ประพิศ โบราณมูล อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย           

วิทยาเขตรอยเอ็ด วุฒิการศึกษา บธ.บ., กศม.(สังคมศาสตร),ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร) ตําแหนง 

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไปและบริการวิชาการศูนยบริการวิชาการรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏ            

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

    1.4.3 นายสมาน พรมศรี ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

   1.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบสํานวนภาษา ความสมบูรณ และความถูกตองของแบบสอบถาม        

อีกครั้ง 

   1.6 นําเสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว

นําไปทดลองใช (Try out) กับประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัด

ศรีสะเกษท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  2. การหาคุณภาพเครื่อง ดําเนินเปนลําดับดังนี้ 

   2.1 หาคาอํานาจจําแนกรายขอ (DiscriminationPower) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearso’s Simple Correlation Coefficient) พิจารณาขอท่ีมี

คุณภาพผานเกณฑจํานวน 30 ขอ ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.45-0.80 

   2.2 นําขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกผานเกณฑ จํานวน 30 ขอ หาความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) ตามวิธีการ

ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.89 (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548, หนา 96) 

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความสมบูรณและจัดพิมพเพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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   2.3 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชการสัมภาษณ

แบบก่ึงโครงสราง โดยสัมภาษณ และจดบันทึกจากกลุมประชากรท่ีเปนผูรู ผูปฏิบัติ และบุคคลท่ัวไป            

โดยกําหนดกลุมเปาหมายจํานวน 7 คน คือ 

    2.3.1 นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน  

    2.3.2 กํานัน 1 คน  

    2.3.3 ผูใหญบาน 3 คน  

    2.3.4 ประธานประชาคมหมูบาน 2 คน  

 3.3.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative 

   การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง โดยศึกษา

จากแนวคิดทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาสรุป มีจํานวน 6 ดาน คือ 

   1. ดานหลักนิติธรรม 

   2. ดานหลักคุณธรรม 

   3. ดานหลักความโปรงใส 

   4. ดานหลักความมีสวนรวม 

   5. ดานหลักความรับผิดชอบ 

   6. ดานหลักความคุมคา 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 

 การดําเนินการจัดเก็บขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

  3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

รอยเอ็ด นําเรียนถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีเกษ เพ่ือขอ

ความอนุเคราะหและขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 

  3.4.2 นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการชี้แจงรายละเอียด

ของแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางฟง โดยแจกแบบสอบถาม จํานวน 381 ฉบับและไดรับ

แบบสอบถามคืนมาจํานวน 381 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

  3.4.3 ทําการสุมแบงกลุมตัวอยางโดยการจับสลาก นําชื่อผูมีสิทธิ์เลือกต้ังแตละหมูบาน

มาเขียนชื่อลงในกลองจนครบในแตละหมูบานแลวจึงจับสลากแบบทดแทน ตามตารางกลุมประชากร 

  3.4.4 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการตอบแลวท้ังหมด เพ่ือดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลตอไป 
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  3.4.5 นําแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง ไปทําการสัมภาษณ สังเกต และจดบันทึก              

จากประชากรกลุมตัวอยางท่ีเปนผูรู ผูปฏิบัติ และบุคคลท่ัวไป จํานวน 7คน จนครบแลวนําขอมูลมา

เพ่ือวิเคราะหเชิงพรรณนาตอไป 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลมีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

  3.5.1 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณทุกฉบับ 

  3.5.2 นําแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไวแลวมาดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ 

  3.5.3 นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

  3.5.4 วิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารตามหลัก                

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิเคราะห

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท้ังในภาพรวมรายดาน และเปนรายขอ แลวแปลผลตามเกณฑ         

คาเฉลี่ย ดังนี้ 

   คาเฉลี่ยระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง ใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง ใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง ใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง ใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับนอย 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.50 หมายถึง ใชหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับนอยท่ีสุด 

  3.5.5 วิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยแจกแจงความถ่ี 

  3.5.6 นําเสนอผลการวิจัยท่ีแปรผลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

และการสัมภาษณ การสังเกต การจดบันทึก นํามาจัดลําดับขอมูลทําการเรียบเรียงสรุปวิเคราะห               

เชิงพรรณนาตอไป (Descriptive Analysis) 

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 3.6.1 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

  1) สถิติการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามตามวัตถุประสงค 

 

N
RIOC ∑=
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   เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางจุดมุงหมายกับเนื้อหาหรือ 

         ระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

     ∑R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

     N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

  2) การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาอัลฟา 

(α -Coefficient) ของครอนบาคโดยใชสูตร ดังนี้ 

 









−

−
= ∑

2

t

2

i

S

S
1

1k
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   เม่ือ α    แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

     k    แทน จํานวนขอเครื่องมือวัด 

     ∑ 2

i
S  แทน ผลรวมของความแปรปรวนแตละขอ 

     
2
tS   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

  

 3.6.2 สถิติพ้ืนฐาน 

  1) สถิติพ้ืนฐานไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

N

X
X

∑=
 

 

   เม่ือ X    แทน  แทนคาเฉลี่ย 

     ∑X   แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

     N   แทน  จํานวนประชากรท่ีเปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 
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  2) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณจากสูตร 

 

( )
( )1NN

2X2XN
S.D. −

∑ ∑−=
 

 

   เม่ือ S.D.  แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนในกลุม 

     ∑ X2  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

     N   แทน จํานวนประชากรในกลุมตัวอยาง 

 

 3.6.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ไดแก 

     1) การทดสอบคาความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยการทดสอบคา t (t-

test) Independent Sample ชนิด Pooled Variance โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด

, 2535, หนา 102) 

 

 

           

 

 เม่ือ t แทน คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตเพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 

  1x  แทน คาเฉลี่ยของกลุมทดลอง 

  2x  แทน คาเฉลี่ยของกลุมควบคุม 

  2
1s  แทน ความแปรปรวนของกลุมทดลอง 

  2
2s  แทน ความแปรปรวนของกลุมควบคุม 

  1n  แทน จํานวนตัวอยางในกลุมทดลอง 

  2n  แทน จํานวนตัวอยางในกลุมควบคุม 
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     2) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 3 กลุม โดยทดสอบคา  

F (F-test One-way ANOVA) ใชสูตรคํานวณ ดังนี้ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538,             

หนา 113) 

 

w

b

MS
MSF =  

 

   เม่ือ   F  แทน คาสถิติใน  F-distribution 

     MSb แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 

         MSb  =  SSb ÷ (k-1) 

     MSw แทน ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 

         MSw  =  SSw ÷ (n-k) 

     SSb แทน คาผลรวมของกําลังสองระหวางกลุม 

     SSb แทน คาผลรวมของกําลังสองภายในกลุม 

     k-1  dfb   แทน degrees  of  freedom  สําหรับการแปรผัน 

     n-k  dfw  แทน degrees  of  freedom  สําหรับการแปรผัน 

         ระหวางกลุม  (dfw) 

 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัย การบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ 

จังหวัดศรีสะเกษ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือ วิจัยเชิงปริมาณ Quantitative 

Research คือแบบสอบถาม และวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative เครื่องมือคือ แบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

โดยไดทําการเรียบเรียง ประมวลผลขอมูลและรายงานผลการวิเคราะหขอมูลตามตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 

 4.1 สัญลักษณทางท่ีใชในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล 

 4.2 ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณทางที่ใชในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล 

 การเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ผูศึกษาได

กําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  X   แทน คาเฉลี่ย 

  S.D.   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  N  แทน   จํานวนประชากร 

  t  แทน คา t (Independent) 

  F   แทน คาท่ีใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการแจกแจงแบบ  F 

  df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ  (Degree of Freedom) 

  SS  แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง  (Sum of Square) 

  MS แทน คาเฉลี่ยผลบวกของคะแนนกําลังสอง  (Mean of Square) 

  P  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  (Significance) 

  *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.2 ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหาร สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ  

 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ของกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปลายเปด (Open-ended) เพ่ือสอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 ตอนท่ี 5 ผลการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง  (Semi-structured Interview) บุคคลผูให

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ  

จังหวัดศรีสะเกษ 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ  

  จากการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และอาชีพ ใชการวิเคราะหคาความถ่ี (Frequency Value) และคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอ

ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏผลตารางท่ี 4.1-4.4 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 216 56.69 

หญิง 165 43.31 

รวม 381 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 216 คน คิดเปน

รอยละ 56.69 และเปนเพศหญิง จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 43.31 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวน และรอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน รอยละ 

18-29 ป 76 19.95 

30-39 ป 98 25.72 

40-49 ป 116 30.45 

50 ปข้ึนไป 91 23.88 

รวม 381 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 116 คน 

คิดเปนรอยละ 30.45 รองลงมาคือ อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 25.72 อายุ 

50 ปข้ึนไป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.88 และอายุระหวาง 18.29 ป จํานวน 76 คน คิดเปน

รอยละ 19.95 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวน และรอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษา 96 25.20 

มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเทา 118 30.97 

ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 89 23.36 

ปริญญาตรีข้ึนไป 78 20.47 

รวม 381 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/

ปวช./หรือเทียบเทา จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.97 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 

96 คน คิดเปนรอยละ 25.20 ระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 23.36 

และระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.47 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวน และรอยละ (Percentage) ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประกอบอาชีพ 

 

ประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ 

เกษตรกรรม 127 33.33 

คาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว 86 22.57 

รับจางท่ัวไป/กรรมกร 120 31.50 

รับราชการ 48 12.60 

รวม 381 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 

127 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือ อาชีพรับจางท่ัวไป/กรรมกร จํานวน 120 คน คิดเปน

รอยละ 31.50 อาชีพคาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว จํานวน  86 คน คิดเปนรอยละ 22.57 และรับราชการ 

จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.60 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหาร สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ  

  การวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏผล

ตารางท่ี 4.5-4.11 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ โดยรวม

และเปนรายดาน 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.47 0.34 4 ปานกลาง 

2. ดานหลักคุณธรรม 3.33 0.37 5 ปานกลาง 

3. ดานหลักความโปรงใส 3.16 0.39 6 ปานกลาง 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.84 0.44 1 มาก 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.52 0.32 3 มาก 

6. ดานหลักความคุมคา 3.56 0.40 2 มาก 

รวม 3.48 0.24 - ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ        

มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก 3 ดาน และมีการบริหารอยูในระดับปานกลาง 

อีก 3 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความคุมคา 

ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม และดานหลักความโปรงใส  
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ดาน

หลักนิติธรรม โดยรวมและรายขอ 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักนิติธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 

1. การทําประชาพิจารณ การออกบัญญัติท่ีจะมีผล

บังคับใชกับชุมชน 4.24 0.59 1 มาก 

2. มีนโยบายรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด

หลักนิติธรรม 3.73 0.78 2 มาก 

3. การออกบัญญัติ โดยคํานึงถึงสิทธิหนาท่ีของประชาชน 

มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

โดยท่ัวถึง 3.45 0.87 3 ปานกลาง 

4. บริหารงานมีความชัดเจนปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 3.10 0.61 4 ปานกลาง 

5. เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอบังคับตางๆ 2.82 0.67 5 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.34 - ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักนิติธรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายขอ ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู

ในระดับมาก คือ ขอ 1. “การทําประชาพิจารณ การออกบัญญัติท่ีจะมีผลบังคับใชกับชุมชน” 

รองลงมาอยูในระดับมาก คือ ขอ 2. “มีนโยบายรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักนิติธรรม” 

และขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุด อยูระดับปานกลาง คือ ขอ 5. “เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับขอบังคับตางๆ”  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ดาน

หลักคุณธรรม โดยรวมและรายขอ 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักคุณธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 

1. ผูบริหาร พนักงาน มีจิตสํานึก ยึดหลักการใหบริการ

ประชาชนเปนหลัก 3.88 0.59 1 มาก 

2. ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน มีมนุษยสัมพันธ มีความ

สุภาพพรอมใหบริการ 3.35 0.88 2 ปานกลาง 

3. ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

เท่ียงตรงเปนธรรม 3.29 0.83 3 ปานกลาง 

4. ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ปฏิบัติตนเปนตัวอยาง      

ท่ีดี 3.10 0.62 4 ปานกลาง 

5. ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน บริหารงานโดยยึดหลัก

ความถูกตองเปนธรรม 3.03 0.61 5 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.37 - ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือ ขอ 1. 

“ผูบริหาร พนักงาน มีจิตสํานึก ยึดหลักการใหบริการประชาชนเปนหลัก” รองลงมาอยูในระดับปาน

กลาง คือ ขอ 2. “ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน มีมนุษยสัมพันธ มีความสุภาพพรอมใหบริการ” และขอ

ท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุด อยูระดับปานกลาง คือ ขอ 5. “ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน บริหารงานโดยยึด

หลักความถูกตองเปนธรรม”  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ดาน

หลักความโปรงใส โดยรวมและรายขอ 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักความโปรงใส 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 

1. จัดเก็บภาษี จัดงบประมาณ กระทําอยางเปนธรรม 3.79 0.76 1 มาก 

2. การบริหารงานโดยมุงประโยชนสูงสุดตอชุมชนเปนหลัก 3.69 0.87 2 มาก 

3. เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ตอสาธารณชุน 2.91 0.72 3 ปานกลาง 

4. การทํางานองคการบริหารสวนตําบลเปดเผย

ตรงไปตรงมา 2.71 0.71 4 ปานกลาง 

5. เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบแผนงาน

โครงการตางๆ 2.69 0.69 5 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.39 - ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือ 

ขอ 1. “จัดเก็บภาษี จัดงบประมาณ กระทําอยางเปนธรรม” รองลงมาอยูในระดับมาก คือ ขอ 2. 

“การบริหารงานโดยมุงประโยชนสูงสุดตอชุมชนเปนหลัก” และขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุด อยูระดับปานกลาง 

คือ ขอ 5. “เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบแผนงานโครงการตางๆ”  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ดาน

หลักการมีสวนรวม โดยรวมและรายขอ 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักการมีสวนรวม 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 

1. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เรื่องผลกระทบท่ีมีตอชุมชน 

 

4.21 

 

0.69 

 

1 

 

มาก 

2. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมตางๆ ดานการกุศล 

 

4.17 

 

0.79 

 

2 

 

มาก 

3. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอความคิดเห็นในการ

แกปญหาตางๆ 

 

4.12 

 

0.74 

 

3 

 

มาก 

4. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอความคิดเห็นดาน        

การบริหาร ทรัพยากรตอการจัดทําแผนพัฒนา 

 

3.95 

 

0.65 

 

4 

มาก 

5. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมิน 

ผลงาน 

 

2.76 

 

0.61 

 

5 

 

ปานกลาง 

รวม 3.84 0.44 - มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือ ขอ 1. 

“เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องผลกระทบท่ีมีตอชุมชน” รองลงมาอยูในระดับมาก 

คือ ขอ 2. “เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ดานการกุศล” และขอท่ีมีคะแนน

นอยท่ีสุด อยูระดับปานกลาง คือ ขอ 5. “เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมิน ผลงาน”  
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมและรายขอ 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักความรับผิดชอบ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 

1. รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ใสใจตอปญหาท่ีเกิดข้ึน 3.73 0.80 1 มาก 

2. การใหบริการตางๆ ดวยความรับผิดชอบ ตอบสนอง

ตอความตองการของประชาชน 3.68 0.72 2 มาก 

3. เอาใจใสตอปญหาของประชาชนและชุมชนอยาง

ตอเนื่อง 3.57 0.59 3 มาก 

4. ดําเนินการโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานตางๆ  

ใหเปนรูปธรรม 3.51 0.55 4 มาก 

5. บริการสาธารณะอยางมีคุณภาพและเปนธรรม 3.12 0.54 5 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.32 - มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือ ขอ 1. 

“รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ใสใจตอปญหาท่ีเกิดข้ึน” รองลงมาอยูในระดับมาก คือ ขอ 2. “การให 

บริการตางๆ ดวยความรับผิดชอบ ตอบสนองตอความตองการของประชาชน” และขอท่ีมีคะแนน

นอยท่ีสุด อยูระดับปานกลาง คือ ขอ 5. “บริการสาธารณะอยางมีคุณภาพและเปนธรรม”  
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

ดานหลักความคุมคา โดยรวมและรายขอ 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักความคุมคา 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. อันดับ แปลผล 

1. ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม 4.14 0.74 1 มาก 

2. การรณรงคใหชุมชนชวยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 3.92 0.79 2 มาก 

3. จัดสรรบุคลากรมีความเหมาะสม มีความชํานาญ      

ในการปฏิบัติหนาท่ี 3.59 0.91 3 มาก 

4. จัดอาคารสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ มีความเหมาะสม 

มีความทันสมัย 3.33 0.83 4 ปานกลาง 

5. การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 2.81 0.84 5 ปานกลาง 

รวม 3.56 0.40 - มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ดานหลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก คือ ขอ 1. “ใชทรัพยากร

ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม” รองลงมาอยูในระดับมาก คือ ขอ 2. “การรณรงคใหชุมชน

ชวยกันประหยัดทรัพยากร ธรรมชาติ” และขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุด อยูระดับปานกลาง คือ ขอ 5. “การปฏิบัติงาน

มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ”  
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 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหาร ตามหลัก                

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ของ             

กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน 

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ของกลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน ผลการเปรียบเทียบปรากฏตารางท่ี 4.12 ถึง 4.18 

 

ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ของประชาชนท่ีมีเพศตางกัน 

 

การบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

เพศชาย 

(n = 216) 

เพศหญิง 

(n = 165) t Sig 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.47 0.33 ปานกลาง 3.46 0.36 ปานกลาง .381 .704 

2. ดานหลักคุณธรรม 3.34 0.37 ปานกลาง 3.32 0.38 ปานกลาง .653 .514 

3. ดานหลักความโปรงใส 3.16 0.39 ปานกลาง 3.15 0.38 ปานกลาง .316 .752 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.85 0.43 มาก 3.83 0.44 มาก .493 .622 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.54 0.30 มาก 3.50 0.34 ปานกลาง .942 .347 

6. ดานหลักความคุมคา 3.55 0.39 มาก 3.58 0.41 มาก -.697 .486 

รวม 3.49 0.23 ปานกลาง 3.47 0.25 ปานกลาง .519 .604 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ของประชาชนท่ีมีอายุตางกัน 

 

การบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

18-29 ป 

(n = 76) 

30-39 ป 

(n = 98) 

40-49 ป 

(n = 116) 

50 ปข้ึนไป 

(n = 91) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.48 0.36 3.48 0.32 3.46 0.37 3.46 0.32 

2. ดานหลักคุณธรรม 3.28 0.34 3.40 0.35 3.33 0.38 3.31 0.41 

3. ดานหลักความโปรงใส 3.17 0.37 3.16 0.40 3.12 0.40 3.20 0.37 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.92 0.37 3.87 0.38 3.76 0.47 3.84 0.50 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.54 0.31 3.55 0.34 3.46 0.34 3.54 0.27 

6. ดานหลักความคุมคา 3.60 0.41 3.57 0.35 3.49 0.44 3.60 0.36 

รวม 3.50 0.22 3.51 0.23 3.44 0.27 3.49 0.21 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ประชาชนองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ท่ีมีอายุตางกัน            

มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 3 ชวงอายุ โดยเรียง

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อายุ 18-29 ป รองลงมาคือ อายุ 50 ปข้ึนไป และอายุ 40-49 ป 

ยกเวนประชาชนท่ีมีชวงอายุ 30-39 ป  มีความคิดเห็นตอการบริหารอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา        

ในแตละดาน พบวา 

 ดานหลักนิติธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับปานกลางทุกชวงอายุ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อายุ 18-29 ป อายุ          

30-39 ป และอายุ 40-49 ป อายุ 50 ปข้ึนไป 

 ดานหลักคุณธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับปานกลางทุกชวงอายุ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อายุ 30-39 ป รองลงมาคือ 

อายุ 40-49 ป อายุ 50 ปข้ึนไป และอายุ 18-29 ป 

 ดานหลักความโปรงใส ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับปานกลางทุกชวงอายุ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อายุ 50 ปข้ึนไป รองลงมาคือ 

อายุ 18-29 ป อายุ 30-39 ป และอายุ 40-49 ป 

 ดานหลักการมีสวนรวม ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นวาตอการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล อยูในระดับมากทุกชวงอายุ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อายุ 18-29 ป                 

รองลงมาคือ อายุ 30-39 ป อายุ 50 ปข้ึนไป และอายุ 40-49 ป 
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 ดานหลักความรับผิดชอบ ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความเห็นตอการบริหารตามหลัก           

ธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก 3 ชวงอายุ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อายุ 30-39 ป              

รองลงมาคือ อายุ 18-29 ป และอายุ 50 ปข้ึนไป และเห็นวามีการบริหารอยูในระดับปานกลาง           

1 ชวงอายุ ไดแก อายุ 40-49 ป 

 ดานหลักความคุมคา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความเห็นตอการบริหารตามหลัก                

ธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก 3 ชวงอายุ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อายุ 18-29 ป 

และอายุ 50 ปข้ึนไป รองลงมาคือ อายุ 30-39 ป และเห็นวามีการบริหารอยูในระดับปานกลาง   1 ชวงอาย ุ

ไดแก อายุ 40-49 ป        
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ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ของประชาชนท่ีมีอายุตางกัน 

 

การบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F P 

1. ดานหลักนิติธรรม ระหวางกลุม .03 3 .01 .09 .97 

 ภายในกลุม 44.35 377 .12   

 รวม 44.38 380    

2. ดานหลักคุณธรรม ระหวางกลุม .68 3 .23 1.60 .19 

 ภายในกลุม 52.62 377 .14   

 รวม 53.30 380    

3. ดานหลักความโปรงใส ระหวางกลุม .32 3 .11 .70 .55 

 ภายในกลุม 56.48 377 .15   

 รวม 56.80 380    

4. ดานหลักการมีสวนรวม ระหวางกลุม 1.31 3 .44 2.31 .08 

 ภายในกลุม 71.50 377 .19   

 รวม 72.81 380    

5. ดานหลักความรับผดิชอบ ระหวางกลุม .57 3 .19 1.88 .13 

 ภายในกลุม 37.78 377 .10   

 รวม 38.35 380    

6. ดานหลักความคุมคา ระหวางกลุม .86 3 .29 1.84 .14 

 ภายในกลุม 58.64 377 .16   

 รวม 59.50 380    

 ระหวางกลุม .31 3 .10 1.88 .13 

รวม ภายในกลุม 20.93 377 .06   

 รวม 21.24 380    

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน  มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน ไมเปน 

ไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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ตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ของประชาชนท่ีมีระดับ

การศึกษาตางกัน 

 

การบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ประถม 

ศึกษา 

 

(n = 96) 

มัธยมศึกษา/

ปวช./หรือ

เทียบเทา 

(n = 118) 

ปวส./

อนุปริญญา

หรือเทียบเทา 

(n = 89) 

ปริญญาตรี 

ข้ึนไป 

 

(n = 78) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.51 0.35 3.43 0.33 3.47 0.34 3.48 0.36 

2. ดานหลักคุณธรรม 3.31 0.40 3.30 0.34 3.33 0.38 3.41 0.38 

3. ดานหลักความโปรงใส 3.13 0.39 3.15 0.38 3.16 0.38 3.21 0.40 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.85 0.48 3.84 0.41 3.84 0.42 3.84 0.45 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.58 0.31 3.47 0.33 3.55 0.32 3.49 0.31 

6. ดานหลักความคุมคา 3.52 0.38 3.54 0.37 3.60 0.39 3.59 0.46 

รวม 3.48 0.23 3.45 0.23 3.49 0.22 3.50 0.27 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ประชาชนองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกระดับ 

โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ระดับปริญญาตรีข้ึนไป รองลงมาคือ ระดับ ปวส./

อนุปริญญาหรือเทียบเทา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเทา           

เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา 

 ดานหลักนิติธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับมาก 1 ระดับ ไดแก ระดับประถมศึกษา และมีความคิดเห็นวาตอการบริหารตามหลักธรรมาภิ

บาล อยูในระดับปานกลาง 3 ระดับ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

รองลงมาคือ ระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับมัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเทา 

 ดานหลักคุณธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับปานกลางทุกระดับ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ระดับปริญญาตรีข้ึนไป รองลงมา

คือ ระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเทา 
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 ดานหลักความโปรงใส ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับปานกลางทุกระดับ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ระดับปริญญาตรีข้ึนไป รองลงมา 

คือ ระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเทา และระดับประถมศึกษา 

 ดานหลักการมีสวนรวม ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับมากทุกระดับ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ระดับประถมศึกษา รองลงมาคือ ระดับ

มัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเทา ระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

 ดานหลักความรับผิดชอบ ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

อยูในระดับมาก 2 ระดับ ไดแก ระดับประถมศึกษา และระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และ

เห็นวามีการบริหารอยูในระดับปานกลาง 2 ระดับ ไดแก ระดับปริญญาตรีข้ึนไป และระดับ

มัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเทา 

 ดานหลักความคุมคา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับมากทุกระดับ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเทา และระดับประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ 

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ของประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

 

การบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F P 

1. ดานหลักนิติธรรม ระหวางกลุม .31 3 .11 .90 .44 

 ภายในกลุม 44.07 377 .12   

 รวม 44.38 380    

2. ดานหลักคุณธรรม ระหวางกลุม .61 3 .20 1.46 .225 

 ภายในกลุม 52.68 377 .14   

 รวม 53.29 380    

3. ดานหลักความโปรงใส ระหวางกลุม .26 3 .09 .57 .64 

 ภายในกลุม 56.54 377 .15   

 รวม 56.80 380    

4. ดานหลักการมีสวนรวม ระหวางกลุม .01 3 .00 .01 1.00 

 ภายในกลุม 72.80 377 .19   

 รวม 72.81 380    

5. ดานหลักความรับผิดชอบ ระหวางกลุม .78 3 .26 2.59 .053 

 ภายในกลุม 37.57 377 .10   

 รวม 38.35 380    

6. ดานหลักความคุมคา ระหวางกลุม .46 3 .15 .97 .41 

 ภายในกลุม 59.04 377 .16   

 รวม 59.50 380    

 ระหวางกลุม .12 3 .04 .74 .53 

รวม ภายในกลุม 21.12 377 .06   

 รวม 21.24 380    

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ โดยรวมและรายดานทุกดาน               

ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
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ตารางท่ี 4.17 ผลผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ของประชาชนท่ีมี

อาชีพตางกัน 

 

การบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

เกษตรกรรม 

 

 

(n = 127) 

คาขาย/

รัฐวิสาหกิจ/

ธุรกิจสวนตัว 

(n = 86) 

รับจางท่ัวไป/

กรรมกร 

 

(n = 120) 

ขาราชการ 

 

 

(n = 48) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานหลักนิติธรรม 3.48 0.31 3.43 0.35 3.45 0.37 3.54 0.34 

2. ดานหลักคุณธรรม 3.35 0.38 3.34 0.37 3.32 0.38 3.29 0.36 

3. ดานหลักความโปรงใส 3.21 0.38 3.11 0.40 3.15 0.38 3.12 0.40 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.90 0.41 3.80 0.43 3.78 0.46 3.91 0.45 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.58 0.31 3.52 0.30 3.49 0.33 3.46 0.31 

6. ดานหลักความคุมคา 3.60 0.37 3.55 0.39 3.51 0.41 3.60 0.45 

รวม 3.52 0.23 3.46 0.23 3.45 0.24 3.49 0.25 

  

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ประชาชนองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ท่ีมีอาชีพตางกัน          

มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับมาก 1 อาชีพ ไดแก อาชีพ

เกษตรกรรม และเห็นวามีการบริหารอยูในระดับปานกลางอีก 3 อาชีพ  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก      

ไปหานอย ไดแก รับราชการ รองลงมาคือ อาชีพคาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว และอาชีพรับจาง

ท่ัวไป/กรรมกร เม่ือพิจารณา ในแตละดาน พบวา 

 ดานหลักนิติธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับมาก 1 อาชีพ ไดแก รับราชการ และเห็นวามีการบริหารอยูในระดับปานกลาง 3 อาชีพ          

โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพรับจางท่ัวไป/

กรรมกร และอาชีพคาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว 

 ดานหลักคุณธรรม ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูใน

ระดับปานกลางทุกอาชีพ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ 

อาชีพคาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว อาชีพรับจางท่ัวไป/กรรมกร และรับขาราชการ 
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 ดานหลักความโปรงใส ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

อยูในระดับปานกลางทุกอาชีพ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อาชีพเกษตรกรรม 

รองลงมาคือ อาชีพรับจางท่ัวไป/กรรมกร รับขาราชการ และอาชีพคาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว  

 ดานหลักการมีสวนรวม ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล       

มีการบริหาร อยูในระดับมากทุกอาชีพ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก รับขาราชการ                

รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกรรม อาชีพคาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว และอาชีพรับจางท่ัวไป/

กรรมกร 

 ดานหลักความรับผิดชอบ ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

อยูในระดับมาก 2 อาชีพ ไดแก อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพคาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว และมี

ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับปานกลางอีก 2 อาชีพ ไดแก อาชีพ

รับจางท่ัวไป/กรรมกร และรับขาราชการ 

 ดานหลักความคุมคา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล          

อยูในระดับมากทุกอาชีพ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อาชีพเกษตรกรรม และ         

รับราชการ รองลงมาคือ อาชีพคาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว และอาชีพรับจางท่ัวไป/กรรมกร 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ของประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน 
 

การบริหารตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

แหลงความ 

แปรปรวน 
SS df MS F P 

1. ดานหลักนิติธรรม ระหวางกลุม .39 3 .13 1.13 .34 

 ภายในกลุม 43.99 377 .12   

 รวม 44.38 380    

2. ดานหลักคุณธรรม ระหวางกลุม .14 3 .05 .32 .81 

 ภายในกลุม 53.16 377 .14   

 รวม 53.30 380    

3. ดานหลักความโปรงใส ระหวางกลุม .53 3 .18 1.19 .31 

 ภายในกลุม 56.26 377 .15   

 รวม 56.79 380    

4. ดานหลักการมีสวนรวม ระหวางกลุม 1.30 3 .43 2.29 .08 

 ภายในกลุม 71.51 377 .19   

 รวม 72.81 380    

5. ดานหลักความรับผิดชอบ ระหวางกลุม .80 3 .27 2.69 .05* 

 ภายในกลุม 37.55 377 .10   

 รวม 38.35 380    

6. ดานหลักความคุมคา ระหวางกลุม .56 3 .19 1.20 .31 

 ภายในกลุม 58.94 377 .16   

 รวม 59.50 380    

 ระหวางกลุม .34 3 .11 2.02 .11 

รวม ภายในกลุม 20.91 377 .06   

 รวม 21.25 380    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน 

ดานหลักความรับผิดชอบ ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปลายเปด (Open-ended) เพ่ือสอบถามขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ  

จังหวัดศรีสะเกษ 

  ผูวิจัยไดต้ังคําถามแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended) สําหรับประชาชนในเขต

องคการบริการสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ผลการวเิคราะหขอมูลปรากฏผลดังตารางท่ี 4.19 

 

ตารางท่ี 4.19 ขอเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ขอ ดานหลักนิติธรรม ความถ่ี 

1 ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอบังคับ

ตางๆ ในหนวยงานอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 38 

2 ผูบริหารควรกระตุนจิตสํานึกบุคลากรในการเปนขาราชการท่ีดี ทําตัวเปน

แบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา และประชาชนผูรับบริการจากหนวยงาน 29 

3 ในการใชหลักนิติธรรม ควรมีการยืดหยุนไมเครงครัดจนเกินไป เพราะอาจทํา

ใหเกิดผลกระทบตอการทํางานท่ีลาชา เกิดความยุงยากและกอใหเกิดปญหา 

ท่ีเกิดจากกฎระเบียบปฏิบัติได 24 

4 ควรจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถอยาง

ตอเนื่อง 19 

ดานหลักคุณธรรม  

1 ควรสงเสริมบุคลากรใหตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี ดวยความเปนธรรม 52 

2 ผูบริหารควรดูแล สงเสริมความกาวหนา และเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดง

ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานใหเกิดความเทาเทียม ปราศจากความลําเอียง 45 

3 ควรจัดใหมีตัวบงชี้และหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติในขอบังคับท่ีแนนอน     

ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร 37 
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ตารางท่ี 4.19 (ตอ) 

 

ขอ ดานหลักความโปรงใส ความถ่ี 

1 ควรรวมกันสอดสองดูแลโครงการ งบประมาณ เพ่ือลดปญหาการคอรัปชั่น     

ในหนวยงาน และใชกฎขอบังคับข้ันสูงสุดเม่ือมีการคอรัปชั่นเกิดข้ึนระหวาง

บุคคล 56 

2 มีการประชาสัมพันธโครงการตางๆ ท่ีไดรับงบประมาณมาใชในการพัฒนา

หนวยงาน ชุมชน กิจกรรมชุมชน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสอยางตอเนื่อง 51 

3 ควรปลูกจิตสํานึกบุคลากรใหมีวินัย จรรยาบรรณในการทํางาน พรอมเปดเผย

ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการบริหารของหนวยงานใหประชาชนไดรับทราบ 49 

 อยางท่ัวถึงเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง  

4 ควรเนนบุคลากรใหปฏิบัติตน ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได 41 

 ดานหลักการมีสวนรวม  

1 เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 62 

2 ควรนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากประชาชนทุกปญหา มาปรับปรุงแกไขใหทันตอ

สภาวการณท่ีเกิดข้ึน 59 

3 ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการหนวยงานหรือ

การดําเนินโครงการแตละโครง เพ่ือใหเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของชุมชน 

เกิดความรัก หวงแหนตอหนวยงาน 52 

 ดานหลักความรับผิดชอบ  

1 บุคลากรควรเนนการใหบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพและเปนธรรม 48 

2 บุคลากรทุกคน ทุกฝายในหนวยงาน ควรมีจิตสํานกึ มีจรรยาบรรณในหนาท่ี

ของตนเอง ไมเห็นแกตัว มองถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 41 

3 ควรมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายในการบริหารชุมชนใหทันสมัยและทัน

เหตุการณ 26 

 ดานหลักความคุมคา  

1 การปฏิบัติงานทุกอยาง ควรนึกถึงความคุมคากับงบประมาณท่ีลงทุนไป และ

เปนประโยชนแกชุมชนเปนสําคัญ 47 
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ตารางท่ี 4.19 (ตอ) 

 

ขอ ดานหลักความคุมคา ความถ่ี 

2 ควรตอกย้ําและมุงเนนใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว         

มีคุณภาพและประสิทธิภาพแกหนวยงานและชุมชน 42 

3 ควรสงเสริมใหบุคลากรและคนในชุมชนรวมกันใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกหนวยงานและชุมชน 36 

 

 จากตารางท่ี 4.19 ประชาชนองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัด            

ศรีสะเกษ เรียงจากคาเฉลี่ยความถ่ีจากมากไปหานอยสามลําดับ คือ ดานหลักการมีสวนรวม ขอ 1. 

“เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากรใน

หนวยงานอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ” รองลงมาคือ ขอ 2. “ควรนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากประชาชน

ทุกปญหา มาปรับปรุงแกไขใหทันตอสภาวการณท่ีเกิดข้ึน” และขอสุดทาย ขอ 3. “ควรเปดโอกาสให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการหนวยงานหรือการดําเนินโครงการแตละโครง เพ่ือใหเกิด

ความรูสึกถึงความเปนเจาของชุมชน เกิดความรัก หวงแหนตอหนวยงาน”  
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 ตอนท่ี 5 ผลการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง  (Semi-structured Interview) บุคคล

ผูใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 

  การสัมภาษณนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษารวบรวมขอมูลประกอบการวิเคราะห            

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัด          

ศรีสะเกษ ใน 6 ดาน คือ 1) ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลักคุณธรรม 3) ดานหลักความโปรงใส              

4) ดานหลักความมีสวนรวม 5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ 6) ดานหลักความคุมคา ซ่ึงสรุปบท

สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน 7 ทาน ดังตอไปนี้  

    

 1. ดานหลักนิติธรรม  

 ผูวิจัยไดสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ ประเด็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ดานหลักนิติธรรม ดังท่ีปอง ปรือปรัก ไดใหสัมภาษณไวดังนี้ 

 

        “ดานหลักนิติธรรมนั้นยังมีความไมโปรงใสภายในองคกรซ่ึงทําใหประชาชนท่ัวไป

 และบุคคลภายนอกไมไดรับสิทธิในการตรวจสอบเทาท่ีควร” 

ปอง ปรอืปรัก, (2559, 24 กันยายน), นายกองคการบริหารสวนตําบล, สัมภาษณ 

 

        “การทํางานบางอยางไมเปนไปตามกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ ซ่ึงเรื่องนี้มาจาก

 การท่ีกฎระเบียบตางๆ นั้นไมมีการดาเนินการอยางเครงครัดของทางองคการบริหาร

 สวนตําบลเอง” 

วิโรจน สุดสังข, (2559, 24 กันยายน), กํานัน, สัมภาษณ 

 

        “สถานประกอบการ ประชาชนสวนใหญยังไมมีความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 

 ขอบังคับตางๆ จนเปนเหตุใหเกิดความไมเขาใจในการดําเนินงานของเจาหนาท่ี” 

ไผ  บุญจูง, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “ประชาชนบางกลุมท่ีรูกฎระเบียบตางๆ เปนอยางดีแตไมยอมท่ีจะปฏิบัติตาม

 กฎระเบียบเหลานั้นเพราะกลัวท่ีจะเสียผลประโยชนไป” 

  สิทธิชัย ทองอินทร, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 
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        “องคการบริหารสวนตําบลมักจะถูกมองในดานลบวาผูบริหารและเจาหนาท่ี             

 ไมสามารถท่ีจะทาตัวใหเปนแบบอยางแกประชาชนได จนเปนเหตุใหประชาชนสวนใหญ

 ไมคอยท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบเทาท่ีควร” 

บุญเพ็ง  สมเสนา, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “สาเหตุการสื่อสารระหวางทางองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนท่ีอาจจะ

 มีความเขาใจในเรื่องของกฎระเบียบท่ีตางกันออกไป ซ่ึงในเรื่องท่ีทางดานองคการ

 บริหารสวนตําบลเองไดมีการเชิญบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายมาชวยชี้แจง

 ใหคาแนะตามวาระอันสมควร” 

อุบล คําใสย, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 

 

        “การปรับทัศนะคติความเขาใจตลอดถึงการอธิบายกฎหมายขอบังคับเก่ียวกับ

 องคการบริหารสวนตําบลใหมีความเขาใจไดงาย” 

ลี บุญตา, (25 กันยายน, 2559), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 

 

   สรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบลเองยังมีความไมโปรงใสภายในองคกร ซ่ึงทําให

ประชาชนท่ัวไปและบุคคลภายนอกไมไดรับสิทธิในการตรวจสอบเทาท่ีควรทําใหการทํางานบางอยาง

ไมเปนไปตามกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ จนเปนเหตุใหประชาชนสวนใหญไมคอยท่ีจะปฏิบัติตาม

กฎระเบียบเทาท่ีควร ซ่ึงในเรื่องท่ีทางดานองคการบริหารสวนตําบลเองไดมีการเชิญบุคคลากรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายมาชวยชี้แจงใหคาแนะตามวาระอันสมควร  

 

 2. ดานหลักคุณธรรม  

 ผูวิจัยไดสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ ประเด็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ดานหลักคุณธรรม พบวา 

 

        “เจาหนาท่ียังขาดการยึดความถูกตองเปนหลักในการปฏิบัติงาน ควรมีการยึดถือ

 ระเบียบท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดไวเพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงาน” 

ปอง ปรือปรัก, (2559, 24 กันยายน), นายกองคการบริหารสวนตําบล, สัมภาษณ 
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        “ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ควรเอาใจใสในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี

 ของตน เพ่ือผลประโยชนของชุมชนมากข้ึน เพราะทุกวันนี้มักถูกมองในดานลบวาชอบ

 อวดอํานาจในการปฏิบัติงานเสมอจนลืมความเอาใจใสในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของตน” 

วิโรจน  สุดสังข, (2559, 24 กันยายน), กํานัน, สัมภาษณ 

 

        “ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลควรพยายามท่ีจะตรวจสอบการปฏิบัติงาน

 ของเจาหนาท่ี เพ่ือทราบถึงปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักของความถูกตอง

 เปนหลักในการปฏิบัติงาน” 

ไผ บุญจูง, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “ควรท่ีจะมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณธรรมใหแกเจาหนาท่ี

 ของทางองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงปจจุบันเจาหนาท่ีมีการฝกอบรมความรูดานคุณธรรม

 ไมมากพอและไมสมํ่าเสมอ” 

สิทธิชัย ทองอินทร, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “ควรกระตุนจิตสํานึกของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทุกฝาย ใหปฏิบัติตน

 และปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม เพ่ือผลประโยชนสวนรวมมากท่ีสุด” 

บุญเพ็ง  สมเสนา, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “ควรมีการการจัดกิจกรรมอบรมโดยใหมีการปฏิบัติธรรมและธรรมฟงเทศนาใน

 หัวขอท่ีเก่ียวกับคุณธรรมเพ่ือเปนการขัดเกลาจิตใจของเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอเพ่ือให

 เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีจิตสานึกท่ีดีในการยึดม่ันความถูกตองและสิ่งท่ี

 เปนประโยชนแกประชาชนมากท่ีสุด” 

อุบล คําใสย, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 

 

        “องคการบริหารสวนตําบลควรมีเปาหมายหลักคือการสรางความนาเชื่อถือและ

 เคารพรักจากประชาชนจากการท่ีเจาหนาท่ีใชหลักขอความถูกตองในการทํางาน” 

ล ีบุญตา, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 
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    สรุปไดวา เจาหนาท่ียังขาดการยึดความถูกตองเปนหลักในการปฏิบัติงานท้ังยังไมมี

การยึดถือระเบียบท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดไวเพ่ือเปนหลักในการปฏิบัติงาน 

ในตอนนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลเองไดมีการพยายามท่ีจะตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีเพ่ือทราบถึงปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไดยึดหลักของความถูกตองเปนหลัก

ในการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร  

  

 3. ดานหลักความโปรงใส  

 ผูวิจัยไดสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ ประเด็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ดานหลักความโปรงใส พบวา 

 

        “องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถชี้แจงใหรับทราบท้ังเรื่องการเมือง การเงิน

 รายรับ รายจายตางๆ ไดอยางจัดเจนไมวาจะเปนเรื่องของเอกสารตางๆ” 

ปอง ปรอืปรัก , (2559, 24 กันยายน), นายกองคการบริหารสวนตําบล, สัมภาษณ 

 

        “องคการบริหารสวนตําบลควรท่ีจะมีการชี้แจงใหชัดเจนใหมากกวานี้เพ่ือเปนการ

 ยืนยันวาทางองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีความโปรงใสในการทํางาน บุคลากรควร

 จะตองมีความบริสุทธิ์ใจในการทํางานและใหขอมูลท่ีมีความชัดเจน” 

วิโรจน สุดสังข, (2559, 24 กันยายน), กํานัน, สัมภาษณ 

 

        “การทํางานบางอยางของทางองคการบริหารสวนตําบล ไมควรมีการปกปด             

 การทุจริต ควรทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ใหประชาชนไดรับทราบ

 ขอมูลขาวสารอยางเปดเผย ในการใชงบประมาณตางๆ ดําเนินงาน” 

ไผ  บุญจูง, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “องคการบริหารสวนตําบลควรท่ีจะมีการประชุมปรึกษาหาลือกับประชาชน             

 เพ่ือสรางความเขาใจในทุกๆ ดานของการบริหารงาน” 

สิทธิชัย ทองอินทร, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 
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        “ผูบริหารและบุคลากรควรการสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนวาทางองคการ

 บริหารสวนตําบลนั้นมีการทํางานท่ีมีความโปรงใส สามารถท่ีจะใหประชาชนตรวจสอบ

 ไดทุกข้ันตอนโดยการชี้แจงทางสื่อตางๆ ไมวาจะเปนการประชาสัมพันธหรือการติดประกาศ

 ตามสถานท่ีชุมชนตางๆ เปนตน” 

บุญเพ็ง สมเสนา, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “องคการบริหารสวนตําบลควรท่ีจะใหความรูเก่ียวกับการตรวจสอบการทํางาน

 โดยทําเปนหนังสือคูมือการตรวจสอบและผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล” 

อุบล คําใสย, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 

 

        “บุคลากรควรสรางความนาเชื่อถือระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีองคการ

 บริหารสวนตําบลเพราะเม่ือมีการชี้แจงและไดอธิบายรายละเอียดตางๆ ใหทราบถึง

 ความเปนมาและบทสรุปของงานและรายรับ-รายจายอยางถ่ีถวน เพ่ือไมใหเกิดความสงสัย

 และไมไววางใจข้ึน” 

ลี บุญตา, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 

 

 สรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถชี้แจงใหรับทราบท้ังเรื่องการเมือง การเงิน 

รายรับ รายจายตางๆ ไดอยางจัดเจน ไมวาจะเปนเรื่องของเอกสารตางๆ ทางองคการบริหารสวน

ตําบลควรท่ีจะมีการชี้แจงใหชัดเจนใหมากกวานี้เพ่ือเปนการยืนยันวาองคการบริหารสวนตําบลนั้นมี

ความโปรงใสในการทํางาน ควรท่ีจะมีการประชุมปรึกษาหาลือกับประชาชนเพ่ือสรางความเขาใจและ

ยังเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนวาทางองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีการทํางานท่ีมีความ

โปรงใสสามารถท่ีจะใหประชาชนตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  

   

 4. ดานหลักการมีสวนรวม  

 ผูวิจัยไดสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ ประเด็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ดานหลักหลักการมีสวนรวม พบวา 

 

        “องคการบริหารสวนตําบลใหความสนใจกับการมีสวนรวมของประชาชนใน

 ปจจุบันนอยมาก ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับทราบ และรวม

 กิจกรรมตางๆ ของการบริหารงานมากข้ึน” 

ปอง ปรอืปรัก , (2559, 24 กันยายน), นายกองคการบริหารสวนตําบล, สัมภาษณ 
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        “ควรมีการประชาสมัพันธการดําเนินกิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ การใชจาย

 งบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ ใหอยางเปดเผย” 

วิโรจน สุดสังข, (2559, 24 กันยายน), กํานัน, สัมภาษณ 

 

        “ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาชุมชน สวนใหญองคการ

 บริหารสวนตําบลไดรับทราบแตแตกลับไมมีการนํากลับไปปรับปรุงหรือปฏิบัติตามท่ีได

 สัญญาเอาไว” 

ไผ บุญจูง, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “ผูบริหารควรท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นในการพัฒนาทองถ่ินไดรับทราบ 

 แตไมคอยไดรับการพิจารณาในการปฏิบัติแกไขไดอยางดีเทาท่ีควร และไมนําไปเปน

 ขอเสนอแนะเพ่ือใชในการเตรียมแกไขการบริหารงานตอไป” 

สิทธิชัย ทองอินทร, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

   “ผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ไมควรท่ีจะเลนพรรคเลนพวกกัน

 มากจนเกินไป ควรสรางแรงจูงใจใหประชาชนเกิดความรวมมือในกิจกรรมตางๆ 

 หนวยงานใหมากข้ึน” 

บุญเพ็ง สมเสนา, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “ปจจุบันประชาชนสวนใหญมองวาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกําลัง

 ใหบริการแกประชาชนเพียงบางกลุม แตกลับไมยอมใหการชวยเหลือและรับฟง

 ขอคิดเห็นของอีกกลุม เพราะบุคลากรยังไมเปดโอกาสใหประชาชนโดยรวมเขาไปมี

 สวนรวมในการรวมกิจกรรมขององคการฯ บุคลากรจึงถูกมองในแงลบในการปฏิบัติงาน” 

อุบล คําใสย, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 

 

        “ผูบริหารและบุคลากร ควรปรับความเขาใจเรื่องหนาท่ีของตนแลวหันมาให

 ความรวมมือกันเปดโอกาสใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการบริหารงานไปพรอมๆ กัน และ

 ชี้แจงใหท้ังประชาชนและบุคลากรทราบถึงผลดีและผลเสียท่ีจะชวยใหลดปญหาการบริหาร 

 และยังชวยกันตัดสินใจในการทํางานรวมกันอีกดวยเชนกัน” 

ลี บุญตา, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 
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 สรุปไดวา ทางองคการบริหารสวนตําบลใหความสนใจกันการมีสวนรวมของประชาชนนอย

มากความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญก็ไดมีการรับฟงแตกลับไมมีการนากลับไปปรับปรุงหรือ

ปฏิบัติตามท่ีไดสัญญาเอาไวซ่ึงในความเปนจริงผูบริหารควรท่ีจะรับฟงพิจารณาและนําไปเปน

ขอเสนอแนะเพ่ือใชในการบริหารงานตอไป  

   

 5. ดานหลักความรับผิดชอบ  

 ผูวิจัยไดสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ ประเด็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ดานหลักหลักความรับผิดชอบ พบวา 
    

        “ปจจุบันผูบริหารควรท่ีจะสรางกิจกรรมเพ่ือฝกอบรมในการสรางความเขาใจ             

 ในหนาท่ีท่ีตนไดรับผิดชอบ เพราะผูบริหารและเจาหนาท่ีมักจะขาดความรับผิดชอบใน

 การทํางานอยู” 

ปอง ปรอืปรัก, (2559, 24 กันยายน), นายกองคการบริหารสวนตําบล, สัมภาษณ 

 

        “ในบางครั้งบุคลากรยังขาดความเขาใจในการปฏิบัติงานอยูซ่ึงอาจจะมาจาก

 ความท่ียังไมเคยชินกับงาน ซ่ึงบางปญหาก็ยังไมไดการชวยเหลือแกไขเทาท่ีควรจากเจาหนาท่ี” 

วิโรจน สุดสังข, (2559, 24 กันยายน), กํานัน, สัมภาษณ 

 

        “เจาหนาท่ีเองควรท่ีจะเอาใจใสในการทํางานใหมากกวานี้ เพราะพวกเขาไมใชผู

 ท่ีมีหนาท่ีดูแลองคการบริหารสวนตําบลเพียงผูเดียว ยังมีประชาชนท่ีทําหนาท่ีนี้อีกแรง

 หนึ่งเชนกัน” 

ไผ บุญจูง, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “เจาหนาท่ีไมควรท่ีจะมองขามพลังของประชาชนเพราะประชาชนก็เปนสวนหนึ่ง

 ท่ีเจาหนาท่ีควรจะเอาใจและรับผิดชอบเชนกัน ควรทํางานท่ีเนนความเอาใจใสกันและกัน

 ใหมากกวานี้ไมวาจะเปนระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชนหรือระหวางเจาหนาท่ีดวยกันเอง” 

สิทธิชัย ทองอินทร, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 
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        “ควรท่ีจะมีการมอบรางวัลเล็กๆ นอยๆ ใหแกเจาหนาท่ีท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี

 และเปนท่ีรักของประชาชน เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติคุณงาม

 ความดี” 

บุญเพ็ง สมเสนา, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “ผูบริหารและบุคลากร ควรเรียกศรัทธาจากประชาชนท่ีมองวาเจาหนาท่ีของ

 องคการบริหารสวนตําบล ขาดความรับผิดชอบตองาน มีการคอรัปชั่นมาก มองเห็นประโยชน

 สวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม โดยการปฏิบัติงานใหเกิดรูปธรรมมากยิ่งข้ึน” 

อุบล คําใสย, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 

 

        “ผูบริหารและบุคลากร ควรปฏิบัติบริหารงานเพ่ือพัฒนาชุมชนใหเปนไปตามนโยบาย 

 ความตองการของประชาชน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังจากประชาชนใหมากท่ีสุด” 

ลี บุญตา, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 

 

 สรุปไดวา ทางองคการบริหารสวนตําบลควรท่ีจะสรางกิจกรรมเพ่ือฝกอบรมในการสรางความ

เขาใจในหนาท่ีท่ีตนไดรับผิดชอบเพราะในหลายๆ ครั้ง ผูบริหารและเจาหนาท่ีมักจะขาดความ

รับผิดชอบในการทํางานอยู เพราะในบางครั้งบุคลากรก็ยังขาดความเขาใจในการปฏิบัติงานอยูซ่ึง

อาจจะมาจากความท่ียังไมเคยชินกับงานก็เปนได จะอยางไรก็ตามเจาหนาท่ีเองควรท่ีจะเอาใจใสใน

การทํางานใหมากกวานี้เพราะพวกเขาไมใชผูท่ีมีหนาท่ีดูและองคการบริหารสวนตําบลเพียงผูเดียวยังมี

ประชาชนท่ีทาหนาท่ีนี้อีกแรงหนึ่งเชนกัน  

   

 6. ดานหลักความคุมคา  

 ผูวิจัยไดสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ ประเด็นเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ดานหลักหลักความคุมคา พบวา 

    

        “การทํางานบางอยางขององคการบริหารสวนตําบลมีความลาชาไมมีคุณภาพ

 ตามท่ีเคยใหสัญญากับประชาชน ควรมีการปรับปรุงแกไขใหมากยิ่งข้ึน” 

ปอง ปรือปรัก, (2559, 24 กันยายน), นายกองคการบริหารสวนตําบล, สัมภาษณ 
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        “การรณรงคการใชทรัพยากรบางอยางท่ีรัฐมอบใหองคการบริหารสวนตําบล

 ปฏิบัติ ผูบริหารและบุคลากรบางคน กลับนําไปใชเปนของสวนตัว ซ่ึงทําใหทรัพยากรท่ี

 ใชในการทํางานไมเพียงพอจนเปนเหตุใหผลของงานไมเปนไปตามเปาประสงค” 

วิโรจน สุดสังข, (2559, 24 กันยายน), กํานัน, สัมภาษณ 

 

        “ควรนําสิ่งท่ีประชาชนตองการคือการนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชน

 ใหมากท่ีสุดเพราะจะทําใหไดรับผลตอบรับท่ีดีจากประชาชนเปนอยางมาก องคการ

 บริหารสวนตําบลควรสรรหาวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ มาอบรมแกประชาชน

 และบุคลากร เพ่ือสรางกระบวนการพัฒนาใหมๆ ในการนําทรัพยากรจากธรรมชาติในทองถ่ิน

 กลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด” 

ไผ บุญจูง, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “บุคลากรยังขาดความตระหนักในการใชทรัพยากรตางๆ ซ่ึงยังใชทรัพยากรอยาง        

 ไมประหยัดและไมคุมคาอยู ซ่ึงแนวทางแบบนี้จะทําใหองคการบริหารสวนตําบลเอง

 ขาดการไดรับความนาเชื่อถือจากประชาชน” 

สิทธิชัย ทองอินทร, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล ควรท่ีจะเอาใจใสกับงานท่ีไดรับผิดชอบ          

 ใหมากกวานี้ เพ่ือท่ีจะใหงานท่ีทํานั้นออกมาดีท่ีสุด” 

บุญเพ็ง สมเสนา, (2559, 24 กันยายน), ผูใหญบาน, สัมภาษณ 

 

        “การใชทรัพยากรบางอยางควรท่ีจะมีการใชแลวสรรหาหรือสรางมาทดแทน

 เพ่ือท่ีจะไดมีไวใชในอนาคตขางหนาตอไป เพราะทรัพยากรบางอยางเม่ือมีการนํามาใช

แลว บางอยางกลับไมสามารถนํากลับมาใชไดอีกและบางท่ีสามารถนํามาใชซํ้าไดแตกลับไม

 สามารถนํามาใชไดอีกเพราะเจาหนาท่ียังขาดความเขาใจในเรื่องของทรัพยากรท่ีดีพอ” 

อุบล คําใสย, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 
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        “ควรท่ีจะสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการใชทรัพยากรใหคุมคามากท่ีสุด 

 ซ่ึงถาหากองคการบริหารสวนตําบลมีการใชทรัพยากรตางๆ ไมวาจะเปนทรัพยากร

 บุคคลและทรัพยากร ทางธรรมชาติใหคุมคามากท่ีสุดสิ่งท่ีจะตามมาคือประสิทธิภาพ

 และประสิทธิผลของงานท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลกาลังทําอยู” 

ลี บุญตา, (2559, 25 กันยายน), ประชาคมหมูบาน, สัมภาษณ 

 

 สรุปไดวา การทํางานบางอยางมีความลาชาไมมีคุณภาพตามท่ีเคยพูดไวและทรัพยากร 

บางอยางท่ีรัฐมอบใหมาบุคลากรบางคนกลับนําไปใชเปนของสวนตัวซ่ึงทําใหทรัพยากรท่ีใชในการ

ทํางานไมเพียงพอจนเปนเหตุใหผลของงานไมเปนไปตามเปาประสงคของงานดวยเชนกันซ่ึงสิ่งท่ี

ประชาชนตองการคือการนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนใหมากท่ีสุดเพราะมันจะทําใหไดรับ

ผลตอบรับท่ีดีจากประชาชนเปนอยางมาก 

 



 

บทท่ี  5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ” มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอ           

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัด            

ศรีสะเกษ 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร

สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ของประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประกอบอาชีพตางกัน และ 3) ศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกต้ังในเขตองคการบริการ         

สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวนคน 381 คน ไดมาโดยใชการสุมกลุม

ตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน (Tar๐ Yamane) จากนั้นใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sapling) ของแตละหมูบานแลวนํามาหาอัตราสวนของประชากร (Proportional to Size) 

เพ่ือหากลุมตัวอยางแตละหมูบาน และการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางจากกลุมเปาหมายแบบเจาะจง

จํานวน 7 คน  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 ตอน จํานวน 30 ขอ 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีความเชื่อม่ัน

ท้ังฉบับเทากับ .81 และแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะการบริหารตามหลัก                   

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ และแบบ

สัมภาษณก่ึงโครงสราง 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัย การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร

สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ผูวิจัยไดนําข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลมาสรุปผล 

ดังตอไปนี้ 
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5.1 สรุปผล 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ สรุปผลได ดังนี้ 

  ประชาชนในเขตองคการบริการสวนตําบลปรือใหญ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 216 

คน คิดเปนรอยละ 56.69 และเปนเพศหญิง จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 43.31 มีอายุระหวาง 

40-49 ป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 30.45 รองลงมาคือ อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 98 คน 

คิดเปนรอยละ 25.72 อายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 23.88 และอายุระหวาง 18-29 

ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.95 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเทา จํานวน 

118 คน คิดเปนรอยละ 30.97 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 

25.20 ระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 23.36 และระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.47 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน    

127 คน คิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาคือ อาชีพรับจางท่ัวไป/กรรมกร จํานวน 120 คน คิดเปน

รอยละ 31.50 อาชีพคาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 22.57 และ          

รับราชการ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.60 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขององคการบริหาร สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลได ดังนี้ 

 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญมีการบริหารตามหลักธรร

มาภิบาล อยูในระดับมาก 3 ดาน และมีการบริหารอยูในระดับปานกลาง อีก 3 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความคุมคา ดานหลักความรับผิดชอบ 

ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม และดานความโปรงใส และเม่ือจําแนกรายดานเปนรายขอ พบวา 

  2.1 ดานหลักนิติธรรม ประชาชนสวนใหญเห็นวา องคการบริการสวนตําบลปรือใหญ มี

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ1. 

การทําประชาพิจารณ การออกบัญญัติท่ีจะมีผลบังคับใชกับชุมชน รองลงมาคือ ขอ2. มีนโยบาย

รณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักนิติธรรม และขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ ขอ5. เปดโอกาส

ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอบังคับตางๆ 

  2.2 ดานหลักคุณธรรม ประชาชนสวนใหญเห็นวา องคการบริการสวนตําบลปรือใหญ มี

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ1. 

ผูบริหาร พนักงาน มีจิตสํานึก ยึดหลักการใหบริการประชาชนเปนหลัก รองลงมาคือ ขอ 2.  ผูบริหาร 

สมาชิก พนักงาน มีมนุษยสัมพันธ มีความสุภาพพรอมใหบริการ และขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุด คือ ขอ5. 

ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงตรงเปนธรรม   
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     2.3 ดานหลักความโปรงใส ประชาชนสวนใหญเห็นวา องคการบริการสวนตําบลปรือ

ใหญ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ ขอ1. จัดเก็บภาษี จัดงบประมาณ กระทําอยางเปนธรรม รองลงมาคือ ขอ2. การบริหารงานโดย

มุงประโยชนสูงสุดตอชุมชนเปนหลัก และขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุด คือ ขอ5. เปดโอกาสใหประชาชน

สามารถตรวจสอบแผนงานโครงการตางๆ 

  2.4 ดานหลักการมีสวนรวม ประชาชนสวนใหญเห็นวา องคการบริการสวนตําบลปรือ

ใหญ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ 

1. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ในการตัดสินใจเรื่องผลกระทบท่ีมีตอชุมชน รองลงมาคือ ขอ 2. 

เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ดานการกุศล ขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ 

ขอ5. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลงาน 

  2.5 ดานหลักความรับผิดชอบ ประชาชนสวนใหญเห็นวา องคการบริการสวนตําบลปรือ

ใหญ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ 

1. รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ใสใจตอปญหาท่ีเกิดข้ึน รองลงมาคือ ขอ 2. การใหบริการตางๆ ดวย

ความรับผิดชอบ ตอบสนองตอความตองการของประชาชน  ขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ ขอ5. บริการ

สาธารณะอยางมีคุณภาพและเปนธรรม 

  2.6 ดานหลักความคุมคา ประชาชนสวนใหญเห็นวา องคการบริการสวนตําบลปรือใหญ 

มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ1.  ใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม รองลงมาคือ ขอ2. การรณรงคใหชุมชนชวยกัน

ประหยัดทรัพยากร ธรรมชาติ และขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ ขอ5. การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 

 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหาร ตามหลัก                

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ของ             

กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน สรุปผลได ดังนี้ 

  3.1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมแตกตางกัน ไมเปนไป

ตามสมมุติฐาน 

  3.2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมแตกตางกัน ไมเปนไป

ตามสมมุติฐาน 
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  3.3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นวาตอการบริหารตามหลักธรร

มาภิบาล ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมแตกตาง

กัน ไมเปนไปตามสมมุติฐาน 

  3.4 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมแตกตางกัน           

เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน ดานหลักความรับผิดชอบ ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปลายเปด (Open-ended) เพ่ือสอบถามขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  

จังหวัดศรีสะเกษ 

  ประชาชนมีความเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล

ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เรียงจากความถ่ีมากท่ีสุดไปหานอย สามอันดับแรกคือ ดาน

หลักการมีสวนรวม ขอ1. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารและบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ รองลงมาคือ ขอ2. ควรนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากประชาชนทุก

ปญหามาปรับปรุงแกไขใหทันตอสภาวการณท่ีเกิดข้ึน และ ขอ3. ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน

รวมในการบริหารจัดการหนวยงาน หรือการดําเนินโครงการแตละโครงการ เพ่ือใหเกิดความรูสึกถึง

การเปนเจาของชุมชน เกิดความรัก หวงแหนตอหนวยงาน   

 ตอนท่ี 5 ผลการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง  (Semi-structured Interview) บุคคล

ผูใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  

  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 1 คน ผูใหญบาน 3 คน กํานัน 

1 คน และประธานประชาคม 2 คน รวมเปน 7 คน ซ่ึงจําแนกเปนรายดานได  ดังนี้ 

  5.1 ดานหลักนิติธรรม องคการบริหารสวนตําบลเองยังมีความไมโปรงใสภายในองคกร 

ซ่ึงทําใหประชาชนท่ัวไปและบุคคลภายนอกไมไดรับสิทธิในการตรวจสอบเทาท่ีควรทําใหการทํางาน

บางอยางไมเปนไปตามกฎหมายหรือขอบังคับตางๆ จนเปนเหตุใหประชาชนสวนใหญไมคอยท่ีจะ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบเทาท่ีควร ซ่ึงในเรื่องท่ีทางดานองคการบริหารสวนตําบลเองไดมีการเชิญ

บุคคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายมาชวยชี้แจงใหคาแนะตามวาระอันสมควร  

  5.2 ดานหลักคุณธรรม เจาหนาท่ียังขาดการยึดความถูกตองเปนหลักในการปฏิบัติงาน

ท้ังยังไมมีการยึดถือระเบียบท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดไวเพ่ือเปนหลักในการ

ปฏิบัติงาน ในตอนนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลเองไดมีการพยายามท่ีจะตรวจสอบการปฏิบัติงาน
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ของเจาหนาท่ีเพ่ือทราบถึงปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไดยึดหลักของความถูกตองเปน

หลักในการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร  

  5.3 ดานหลักความโปรงใส องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถชี้แจงใหรับทราบ         

ท้ังเรื่องการเมือง การเงิน รายรับ รายจายตางๆ ไดอยางจัดเจน ไมวาจะเปนเรื่องของเอกสารตางๆ 

ทางองคการบริหารสวนตําบลควรท่ีจะมีการชี้แจงใหชัดเจนใหมากกวานี้เพ่ือเปนการยืนยันวาองคการ

บริหารสวนตําบลนั้นมีความโปรงใสในการทํางาน ควรท่ีจะมีการประชุมปรึกษาหาลือกับประชาชน

เพ่ือสรางความเขาใจและยังเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนวาทางองคการบริหารสวน

ตําบลนั้นมีการทํางานท่ีมีความโปรงใสสามารถท่ีจะใหประชาชนตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  

  5.4 ดานหลักการมีสวนรวม ทางองคการบริหารสวนตําบลใหความสนใจกันการมี       

สวนรวมของประชาชนนอยมากความคิดเห็นของประชาชนสวนใหญก็ไดมีการรับฟงแตกลับไมมี        

การนํากลับไปปรับปรุงหรือปฏิบัติตามท่ีไดสัญญาเอาไวซ่ึงในความเปนจริงผูบริหารควรท่ีจะรับฟง

พิจารณาและนําไปเปนขอเสนอแนะเพ่ือใชในการบริหารงานตอไป  

  5.5 ดานหลักความรับผิดชอบ ทางองคการบริหารสวนตําบลควรท่ีจะสรางกิจกรรม               

เพ่ือฝกอบรมในการสรางความเขาใจในหนาท่ีท่ีตนไดรับผิดชอบเพราะในหลายๆ ครั้ง ผูบริหารและ

เจาหนาท่ีมักจะขาดความรับผิดชอบในการทํางานอยู เพราะในบางครั้งบุคลากรก็ยังขาดความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานอยูซ่ึงอาจจะมาจากความท่ียังไมเคยชินกับงานก็เปนได จะอยางไรก็ตามเจาหนาท่ี

เองควรท่ีจะเอาใจใสในการทํางานใหมากกวานี้เพราะพวกเขาไมใชผูท่ีมีหนาท่ีดูและองคการบริหาร

สวนตําบลเพียงผูเดียวยังมีประชาชนท่ีทาหนาท่ีนี้อีกแรงหนึ่งเชนกัน  

  5.6 ดานหลักความคุมคา การทํางานบางอยางมีความลาชาไมมีคุณภาพตามท่ีเคยพูดไว

และทรัพยากร บางอยางท่ีรัฐมอบใหมาบุคลากรบางคนกลับนําไปใชเปนของสวนตัวซ่ึงทําให

ทรัพยากรท่ีใชในการทํางานไมเพียงพอจนเปนเหตุใหผลของงานไมเปนไปตามเปาประสงคของงาน

ดวยเชนกันซ่ึงสิ่งท่ีประชาชนตองการคือการนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนใหมากท่ีสุด

เพราะมันจะทําใหไดรับผลตอบรับท่ีดีจากประชาชนเปนอยางมาก 

 

5.2 อภิปรายผล 

 5.2.1 ประชาชนในเขตองคการบริการสวนตําบลปรือใหญ สวนใหญเห็นวา องคการบริการ

สวนตําบลมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา

ประชาชนเห็นวา องคการบริการสวนตําบลมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการทําประชา

พิจารณ การออกบัญญัติท่ีจะมีผลบังคับใชกับชุมชน มีนโยบายรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด

หลักนิติธรรมเปนสวนนอย สอดคลองกับสรุปคําสัมภาษณก่ึงโครงสรางวา องคการบริหารสวนตําบล

ปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ท้ัง 6 ดาน ประชาชนเห็นวาขาดหลักคุณธรรมทุกดาน ซ่ึงไม
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สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ วันดีศรี พบวา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด 

มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงประชาชนเห็นวาองคการบริหารสวน

ตําบล ไดมีการออกขอบัญญัติเปนไปตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย พนักงานสวนตําบลปฏิบัติงาน

ดวยความเปนธรรม มีการสงเสริมใหประชาชนประกอบอาชีพดวยความสุจริต จัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารใหประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟงปญหา

และความตองการของประชาชน จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตามท่ีประชาชนเสนอแนะใหนําเขาบรรจุใน

แผนพัฒนาฯ และบุคลากรสวนตําบลปฏิบัติหนาท่ีอยาเต็มความสามารถอยางตอเนื่อง 

 5.2.2 ดานหลักนิติธรรม เม่ือพิจารณาเปนรายดานประชาชนเห็นวา องคการบริหารสวน

ตําบลปรือใหญ  มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

มากท่ีสุดคือ ขอ1. การทําประชาพิจารณ การออกขอบัญญัติท่ีจะมีผลบังคับกับชุมชน ขอท่ีมีคะแนน

นอยท่ีสุดคือ ขอ5. เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเห็นเก่ียวกับขอบังคับตางๆ ท้ังนี้อาจเปน

เพราะวาตางเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีการออกขอบัญญัติ และการชี้แจงขอมูลเก่ียวกับ

แผนพัฒนาทองถ่ินแกประชาชนทราบเปนไปนอยมาก ไมมีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารใหประชาชน

ไดรับทราบ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัตรา  วิมลสมบัติ ศึกษาวิจัยการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค โดยรวมและรายดาน อยูในระดับ

ปานกลาง 

 5.2.3 ดานหลักคุณธรรม ประชาชนเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ มีการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ1. ผูบริหาร 

สมาชิก พนักงาน มีจิตสํานึก ยึดหลักการใหบริการประชาชนเปนหลัก ขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ ขอ

5. ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงตรงและเปนธรรม ท้ังนี้อาจเปนเพราะเห็น

วา องคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารงานดานคุณธรรมคอนขางนอย การสรางจิตสํานึก สรางการ

ยึดการบริการประชาชนเปนหลักนอย ปฏิบัติหนาท่ีโดยมีมนุษยสัมพันธ มีความสุภาพนอย สอดคลอง

กับงานวิจัยของ นพพล  สุรนัคครินทร ศึกษาวิจัยการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหาร

สวนตําบลตามทัศนะของประชาชน จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ประชาชนสวนใหญเห็นวามี

การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชระดับปานกลาง 

 5.2.4 ดานหลักความโปรงใส ประชาชนเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลปรือ มีการบริหาร

ดานหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ1. จัดเก็บภาษี จัด

งบประมาณ กระทําอยางเปนธรรม  ขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ ขอ5. เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบแผนงานในโครงการตางๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ประชาชนเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมี

การปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย มีการสงเสริมใหประชาชนประกอบอาชีพดวยความ

สุจริต ชี้แจงขอมูลเก่ียวกับแผนพัฒนาทองถ่ินแกประชาชนทราบอยางตอเนื่อง ใชงบประมาณ
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ประจําปขององคการบริหารสวนตําบลอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด ผูบริหารใสใจในปญหาท่ี

เกิดข้ึนในทองถ่ินแตละชุมชน ซ่ึงไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จตุพร ผองสุข พบวา ประชาชนใน

เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด มีความเห็นตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง ดานความโปรงใสอยูใน

ระดับปานกลาง 

 5.2.5 ดานหลักการมีสวนรวม ประชาชนเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ มีการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ1. เปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ เรื่องผลกระทบตอชุมชน ขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ ขอ

5. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลงาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา องคการบริหาร

สวนตําบลมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลคอนขางดี เพราะไดรับผิดชอบตอชุมชน ใสใจตอปญหาท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน มีการใหบริการตางๆ ดวยความรับผิดชอบ ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

เอาใจใสตอปญหาของประชาชนและชุมชนอยางตอเนื่อง ดําเนินการโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานตางๆ  

ใหเปนรูปธรรม และบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพและเปนธรรม ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  

สุภัตรา วิมลสมบัติ พบวา ประชานในเขตองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัด

นครสวรรค เห็นวามีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง 
 5.2.6 ดานหลักความรับผิดชอบ ประชาชนเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ มีการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ1. 

รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ใสใจตอปญหาท่ีเกิด ขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ ขอ5. บริการสาธารณะ

อยางมีคุณธรรมและเปนธรรม ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา องคการบริหารสวนตําบลมีปรือใหญ มีความ

รับผิดชอบ ใสใจตอปญหา ตอบสนองตามท่ีประชาชนตองการและมีคุณภาพและเปนธรรม สอดคลอง

กับผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ  วันดีศรี ศึกษาเรื่องความเปนธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดรอยเอ็ด พบวา ดานหลักความรับผิดชอบมีหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก 

 5.2.7 ดานหลักความคุมคา ประชาชนเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ มีการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอ1. ใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม  ขอท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดคือ ขอ5. การปฏิบัติงานมี

ความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา องคการบริหารสวนตําบลมีปรือใหญ ใสใจ

ตอหลักความคุมคา ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ รักษาการปฏิบัติหนาท่ีใหรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

ตรงกับคําสัมภาษณ นายวิโรจน  สุดสังข กํานันตําบลปรือใหญ “ควรนําสิ่งท่ีประชาชนตองการ การนํา

ทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด เพราะจะทําใหไดรับผลตอบรับท่ีดีจากประชาชนอยางมาก” 

และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อัฌฌา  สาแมเน็ง ศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลสะเดา จงหวัดสงขลา ดานหลักความคุมคา อยูในระดับปานกลาง 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  จากผลการศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือ

ใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ไดเสนอแนะ

เก่ียวกับแนวทางในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

  1) ดานหลักนิติธรรม พบวาอยูระดับปานกลาง องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ควร

เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอบังคับตางๆ ในองคกรอยางเปน

รูปธรรมและตอเนื่อง  โดยผูบริหารควรกระตุนจิตสํานึกบุคลากรในการเปนขาราชการท่ีดี ทําตัวเปน

แบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชาและประชาชนผูรับบริการจากหนวยงาน รวมถึงควรมีการยืดหยุนไม

เครงครัดจนเกินไป เพราะอาจทําใหเกิดผลกระทบตอการทํางานท่ีลาชาท่ีเกิดจากความยุงยาก 

กอใหเกิดปญหาจากกฎระเบียบปฏิบัติท่ีซับซอน จัดใหมีการฝกอบรมบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

ความสามารถอยางตอเนื่อง เพ่ือประโยชนของหนวยงานและประชาชนในชุมชนเปนหลัก และเพ่ิม

ประสิทธิภาพดานนิติธรรมใหมากข้ึน 

  2) ดานหลักคุณธรรม พบวาอยูระดับปานกลาง องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

ควรสงเสริมบุคลากรใหตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม โดยเฉพาะผูบริหารควรดูแล 

สงเสริมความกาวหนา และเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานดวยความเทา

เทียม ปราศจากความลําเอียง ควรจัดใหมีตัวบงชี้และหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติในขอบังคับท่ี

แนนอนในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือนํามาใชในหลักการบริหาร ใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ชุมชน และเพ่ิมประสิทธิภาพใหมากข้ึน 

  3) ดานหลักความโปรงใส พบวาอยูระดับปานกลาง องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมสอดสองดูแลโครงการ งบประมาณ เพ่ือลดปญหาการคอรัปชั่นใน

หนวยงาน และใชกฎขอบังคับข้ันสูงสุดเม่ือมีการคอรัปชั่นเกิดข้ึนระหวางบุคลากร ควรประชาสัมพันธ

โครงการตางๆ ท่ีไดรับงบประมาณมาใชในการพัฒนาหนวยงาน ชุมชน กิจกรรมชุมชน เพ่ือใหเกิด

ความโปรงใสอยางตอเนื่อง ผูบริหารควรปลูกจิตสํานึกบุคลากรใหมีวินัย จรรยาบรรณในการทํางาน 

พรอมเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนในการบริหารหนวยงานใหประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึงเปน

ระยะๆ อยางตอเนื่อง  โดยเนนบุคลากรใหปฏิบัติตน ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได ใหระดับความพอใจสูงข้ึน 

  4) ดานหลักการมีสวนรวม พบวาอยูระดับมาก องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ควร

เปดโอกาสใหประชาชนได  เขารวมประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน

อยางท่ัวถึงมากข้ึน นําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากประชาชนทุกปญหามาปรับปรุงแกไขใหทันตอ

สภาวการณท่ีเกิดข้ึน โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมรับรูในการบริหารจัดการหนวยงานหรือ
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การดําเนินโครงการแตละโครงอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องและมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูสึก

วาเปนเจาของชุมชน เกิดความรัก หวงแหนตอหนวยงาน รักษาความพึงพอใจไวและใหเพ่ิมมากข้ึน 

  5) ดานหลักความรับผิดชอบ พบวาอยูระดับมาก องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

ควรเนนใหบุคลากรใหบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพและเปนธรรม โดยบุคลากรทุกคน ทุกฝายใน

หนวยงาน ควรมีจิตสํานึก มีจรรยาบรรณในหนาท่ีของตนเอง มองถึงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ    

มีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายในการบริหารชุมชนใหทันสมัยและทันเหตุการณอยูเสมอ เพ่ือรักษา

ระดับใหมากข้ึนกวาเดิม 

  6) ดานหลักความคุมคา พบวาอยูระดับมาก องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ควร

นึกถึงความคุมคากับงบประมาณท่ีลงทุนไป และเปนประโยชนแกชุมชนเปนสําคัญ มุงเนนใหบุคลากร

ในหนวยงานปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพแกหนวยงานและชุมชน มีการ

สงเสริมใหบุคลากรและคนในชุมชนใหรวมกันใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน

และชุมชนอยางตอเนื่องมากข้ึนกวาเดิม 

 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1) ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานดานหลักความโปรงใส ขอท่ี 5 เปดโอกาสให

ประชาชนสามารถตรวจสอบแผนงาน โครงการตางๆ มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน จึงควรทําการวิจัยหา

ปจจัย ปญหาขงการบริหารในดานความโปรงใส ตอไป 

  2) ผลการวิจัยในขอเสนอแนะ ดานหลักคุณธรรม ขอท่ี 1 การสงเสริมบุคลากรให

ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม มีคาความถ่ีมากท่ีสุด จึงควรทําการวิจัยศึกษาปญหา

ความตองการในดานดังกลาว ตอไป 
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 - วุฒิการศึกษา บธ.บ., กศ.ม.(ศึกษานอกระบบบ), ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร) 

 

2. ดร. ประพิศ  โบราณมูล   

 - ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารท่ัวไปและบริการวิชาการศูนยบริการ    

  วิชาการรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  วิทยาเขตรอยเอ็ด   

 - วุฒิการศึกษา บธ.บ., กศม.(สังคมศาสตร),ปร.ด.(วฒันธรรมศาสตร) 

 

3. นายสมาน  พรมศรี 

 - ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  

 - วุฒิการศึกษา ร.ม. (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

 

 

   

  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก ง   

เครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

............................................................ 

 

คําช้ีแจง 

 

 1.  แบบสอบถามชุดนี้ เปนแบบสอบถามเพ่ือกําหนดแนวทางในการบริการตามหลัก              

ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ใหสามารถ

ปรับตัวรองรับการปฏิบัติงานใหมท่ีไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับกฏหมายรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 คําตอบทุกคําตอบจะใชเพ่ือการวิจัยครั้งนี้เทานั้น และจะไมมีผลกระทบตอ

ผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด ขอมูลท่ีไดจะนําเสนอในภาพรวม 

 2.  แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

     ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ 

การศึกษา และอาชีพ 

    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร 

สวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ     

    ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายปด (Open-ended) เพ่ือสอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ  จังหวัด               

ศรีสะเกษ 

    ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากทานดวยดีจึงขอขอบคุณเปนอยางสูง ณ 

โอกาสนี้ 

 

 

 

พระอธิการเลิศ คเวสโก (สาระพงษ) 

นักศึกษาปริญญาโท สาขา รัฐศาสตรการปกครอง 

มหาวิทายาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตรอยเอ็ด 
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ตอนท่ี  1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน  (   )  ตามสภาพความเปนจริงของทาน 

1.  เพศ 

 (   ) ชาย  (   ) หญิง 

2.  อายุ 

 (   ) 18-29  ป (   ) 30-39  ป 

 (   ) 40-49  ป (   ) 50  ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

 (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเทา 

 (   ) ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา (   ) ปริญญาตรีข้ึนไป 

4.  ประกอบอาชีพ 

 (   ) เกษตรกรรม (   ) คาขาย/รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว 

 (   ) รับจางท่ัวไป/กรรมกร (   ) รับราชการ 

 

ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล 

ปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 

คําช้ีแจง   โปรดอานและพิจารณาคําถามเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลปรือใหญ อําเภอขุขัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงใน

ชองวาง   ซ่ึงมีความหมายของคะแนนเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร 

สวนตําบลปรือใหญ 

ระดับการนํามาใช 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. ดานหลักนิติธรรม      

1. การออกบัญญัติ โดยคํานึงถึงสิทธิหนาท่ีของประชาชน      

มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยท่ัวถึง 

     

2. การทําประชาพิจารณ การออกบัญญัติท่ีจะมีผลบังคับใช

กับชุมชน 

     

3. เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ขอบังคับตางๆ 
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร 

สวนตําบลปรือใหญ 

ระดับการนํามาใช 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

4. มีนโยบายรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลัก       

นิติธรรม 

     

5. บริหารงานมีความชัดเจนปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  

ระเบียบ ขอบังคับ 

     

2. ดานหลักคุณธรรม      

1. ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

เท่ียงตรงเปนธรรม 

     

2. ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน มีมนุษยสัมพันธ มีความสุภาพ

พรอมใหบริการ 

     

3. ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน บริหารงานโดยยึดหลักความ

ถูกตองเปนธรรม 

     

4. ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ปฏิบัติตนเปนตัวอยางท่ีดี      

5. ผูบริหาร พนักงาน มีจิตสํานึก ยึดหลักการใหบริการ

ประชาชนเปนหลัก 

     

3. ดานหลักความโปรงใส      

1. เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบแผนงาน

โครงการตางๆ 

     

2. การบริหารงานโดยมุงประโยชนสูงสุดตอชุมชนเปนหลัก      

3. การทํางานองคการบริหารสวนตําบลเปดเผย

ตรงไปตรงมา 

     

4. จัดเก็บภาษี จัดงบประมาณ กระทําอยางเปนธรรม      

5. เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ตอสาธารณชุน      

4. ดานหลักการมีสวนรวม      

1. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่อง

ผลกระทบท่ีมีตอชุมชน 

     

2. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอความคิดเห็นดานการบริหาร 

ทรัพยากรตอการจัดทําแผนพัฒนา 
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร 

สวนตําบลปรือใหญ 

ระดับการนํามาใช 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

3. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ 

ดานการกุศล 

     

4. เปดโอกาสใหประชาชนเสนอความคิดเห็นในการ

แกปญหาตางๆ 

     

5. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลงาน      

5. ดานหลักความรับผิดชอบ      

1. ดําเนินการโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานตางๆ ใหเปน

รูปธรรม 

     

2. เอาใจใสตอปญหาของประชาชนและชุมชนอยางตอเนื่อง      

3. บริการสาธารณะอยางมีคุณภาพและเปนธรรม      

4. การใหบริการตางๆ ดวยความรับผิดชอบ ตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชน 

     

5. รับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ใสใจตอปญหาท่ีเกิดข้ึน      

6. ดานหลักความคุมคา      

1. ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม      

2. การรณรงคใหชุมชนชวยกันประหยัดทรพัยากรธรรมชาติ      

3. จัดอาคารสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ มีความเหมาะสม          

มีความทันสมัย 

     

4. จัดสรรบุคลากรมีความเหมาะสม มีความชํานาญในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

     

5. การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ      
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended) เพ่ือสอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร 

ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

1. หลักนิติธรรม 

 ขอเสนอแนะ .......................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

2. หลักคุณธรรม 

 ขอเสนอแนะ .......................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

3. หลักความโปรงใส 

 ขอเสนอแนะ .......................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

4. หลักมีสวนรวม 

 ขอเสนอแนะ .......................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

5. หลักความรับผิดชอบ 

 ขอเสนอแนะ .......................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

6. หลักความคุมคา 

 ขอเสนอแนะ .......................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  
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ภาคผนวก  จ 

แสดงคาดัชนีความสอดคลองประสิทธิภาพของแบบสอบถาม 

เพ่ือการวิจัย (IOC) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 แสดงคาดัชนีความสอดคลองประสิทธิภาพของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย (IOC) 

 

คําถามขอ 
คะแนนของผูเชี่ยวชาญ 

รวมคา  IOC แปลผล 
คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 

ขอ 1 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 2 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 3 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 4 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 5 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 6 1 0 1 0.67 ใชได 

ขอ 7 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 8 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 9 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 10 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 11 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 12 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 13 0 1 1 0.67 ใชได 

ขอ 14 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 15 1 1 1 1.0 ใชได 

ขอ 16 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 17 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 18 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 19 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 20 1 0 1 0.67 ใชได 

ขอ 21 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 22 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 23 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 24 1 1 0 0.67 ใชได 

ขอ 25 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 26 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 27 1 1 1 1.00 ใชได 



111 

 

คําถามขอ 
คะแนนของผูเชี่ยวชาญ 

รวมคา  IOC แปลผล 
คนท่ี  1 คนท่ี  2 คนท่ี  3 

ขอ 28 0 1 1 0.67 ใชได 

ขอ 29 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 30 1 1 1 1.00 ใชได 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

     ตารางคาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

A1           166.1058       287.3079        .6592           .8887 

A2           165.9153       295.4502        .7690           .8805 

A3           165.2275       292.9958        .7237           .8874 

A4           166.3704       291.3940        .5949           .8876 

A5           165.1587       289.2194        .5615           .8867 

B1           165.7989       294.2998        .7668           .8871 

B2           165.1005       290.2505        .6021           .8866 

B3           166.2593       295.0229        .7989           .8868 

B4           165.8624       294.0235        .6307           .8869 

B5           165.7672       293.8604        .6836           .8865 

C1           166.0476       293.4924        .7734           .8808 

C2           166.2275       298.2831        .7812           .8875 

C3           166.1164       293.6140        .7839           .8875 

C4           165.8730       294.0157        .7637           .8879 

C5           165.3333       291.4043        .5156           .8874 

D1           165.7354       299.9828        .5782           .8883 

D2           165.1640       296.3293        .6157           .8881 

D3           164.9312       294.8835        .6217           .8882 

D4           165.3016       294.5415        .7540           .8872 
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D5           165.2751       293.8282        .7470           .8873 

E1           165.0423       290.2216        .5235           .8871 

E2           165.0899       295.2844        .7352           .8875 

E3           165.2540       293.7756        .7836           .8875 

E4           165.8730       295.2497        .7059           .8879 

E5           165.3439       288.8013        .7778           .8874 

F1           165.1534       291.0029        .5316           .8872 

F2           166.2751       291.3601        .7648           .8877 

F3           166.1429       295.9635        .7854           .8871 

F4           165.0106       304.0637        .5007           .8872 

F5           165.3545       292.6769        .4502           .8881 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =    40.0                    N of Items = 30 

 

Alpha =    .8912 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ภาพประกอบการสัมภาษณ 
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สัมภาษณ  นายปอง  ปรือปรัก  นายกองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ  นายวิโรจน  สุดสังข  กํานันตําบลปรือใหญ 
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สัมภาษณ นายไผ  บุญจูง ผูใหญบานหมูท่ี 6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ นายสิทธิชัย  ทองอินทร ผูใหญบานหมูท่ี 16 
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สัมภาษณ นายบุญเพ็ง  สมเสนา ผูใหญบานหมูท่ี 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

สัมภาษณ นายอุบล  คําใสย  ประธานประชาคม หมูท่ี 6 
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สัมภาษณ นายลี  บุญตา  ประธานประชาคม หมูท่ี 16 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ช่ือ-สกุล     พระอธิการเลิศ  คเวสโก (สาระพงษ)    

วัน/เดือน/ปเกิด    13 กุมภาพันธ 2519 

สถานท่ีเกิด    83 หมูท่ี 4 บานกลาง ตําบลลมศักดิ์ อําเภอขุขันธ 

     จังหวัดศรีสะเกษ 

สถานท่ีอยูปจจุบัน   99 หมูท่ี 6 วัดโนนสมบูรณ ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ  

     จังหวัดศรีสะเกษ 

ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2556  ศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรการปกครอง)      

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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