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 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ต่างกัน  และ3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนใน
การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 381คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : F-test) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า :  
 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ังหกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
และด้านหลักความคุ้มค่า    
 2)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ  อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลใน
เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  และ  
 3) ประชาชนมีข้อเสนอแนะของในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเรียงลำดับตามความถ่ีจากสูงไป
หาต่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ ควรจัด
อบรมด้านคุณธรรมให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุกปี และควรประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติให้
ประชาชนทราบทุกครั้ง 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลทั้งหกด้านปรากฏในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะเพราะเป็น
องค์การและบุคลากรมีที่มาโดยกฎหมาย  จึงต้องบริหารจัดการตามท่ีกฎหมายกำหนด  ยึดหลักศาสนา
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พุทธเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารอย่างพร้อมเพียง  การบริหารจัดการ มี
ความโปร่งใสด้วย มีการเชิญประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง   ผู้บริหารและ
สมาชิกสภามีความรับผิดชอบสูงเพราะมี ประชาชนคอยติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดงานดำเนินการ
อย่างคุ้มค่า เพราะมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
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The objectives of the research were 1) to study the residents’ opinions on good 

governance-based administration of tambon administrative organizations in Jaturaphakpiman 
District, Roi-et Provice, 2) to compare their opinions on its good governance-based administration, 
resting on the classification of the genders, ages, educational levels and occupations and 
3) to regulate suggestions to improve good governance-based administration of tambon 
administrative organizations. The sample group comprised of 381 residents who are the 
heads of the families or his/her representatives pertaining to tambon administrative 
organizations in Jaturaphakpiman District. The research instrument was 30 items of five 
rating questionnaires gaining the reliability at .92.  The statistic tools exploited for the 
research for the research encompassed frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test and One Way ANOVA : F-test. 

The results of the quantitative research were as follows; 
1) The opinions of the residents on good governance-based administration of 

tambon administrative organizations  in Jaturaphakpiman District, Roi-et Province as overall 
and all aspects were rated at high level. The aspects placed in descending order of means 
take in; responsibility, rule of law, virtues, transparency, participation and effectiveness. 

 2) The comparative results of their opinions of the residents on good 
governance-based administration indicated that the variables of their genders, ages, 
educational levels and occupations showed no significant differences in the overall and 
aspects.  

 3) Their suggestions in descending order of three frequencies for its good 
governance-based administration were recommended. First, the people should be 
participated in the administrative public policy. Second, the virtue training  of personnel 
should be held yearly, Finally, people should be informed of all rule and laws of 
tambon administrative organizations.     

The result of the qualitative research was found that the opinions of the 
residents on good governance-based administration of tambon administrative 
organizations  in Jaturaphakpiman District, Roi-et Province as overall and all aspects were 
rated at high level because the organizations and the personnel were established by law 
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and administers under the law,   performing work as the teaching of Buddhism, the 
residents participate in administration, the work management was carried on 
transparently, the executive and the members of the assembly were elected  work 
under accountability due to the checking of the residents, the work administration and 
management was carried on effectively because there are changes in good ways. 
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ประกาศคณูปการ 
 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด”สำเร็จได้เพราะผู้วิจัย
ได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติวิมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ที่ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ทำให้ผู้วิจัยได้มี
โอกาสศึกษา จึงขอกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอเจริญพรขอบคุณ รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ เกียรติเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ 
ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ 

 ขอเจริญพรขอบคุณ ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ และดร.จิราพร บาริศรี 
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย  

 ขอเจริญพรขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณประชาชนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถาม  

 ขอเจริญพรขอบคุณ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/บรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดทุกท่านที่อนุเคราะห์ และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ให้คำชี้แนะด้วยดีเสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

  
พระมหาอนุชา พุทฺธสโร (อาษากิจ) 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 การปกครองท้องถิ่น (Local Government) เป็นรูปแบบการปกครองที่เป็นพ้ืนฐานของ
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นที่จะ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และนำมาสู่การแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของชุมชน รวมถึง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น 
ในรูปแบบของการปกครองตนเอง 4 ประเภท ทั้งหมด 7,853 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) จำนวน 75 แห่ง 2) เทศบาล 3) องค์การบริหารส่วนตำบล และ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 2 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของไทยที่มีการกระจายอำนาจทั้งทางการเมืองและการบริหาร
เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบาย 
มีอำนาจอิสระในการจัดการปกครอง และดำเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เป็นการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยมี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ
หนา้ที่ตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2553, หน้า 1-2 ) องค์การ
บริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินกิจการต่าง ๆ 
ได้ตามกฎหมาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมีความสำคัญต่อชุมชนในลักษณะที่เป็นองค์กรพื้นฐาน
ของท้องถิ่นและเป็นกลไกท่ีสำคัญต่อการบริหารจัดการระดับตำบล ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ 
ในทางทฤษฎีมีความเชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวโน้มว่าจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาชนบท 
เป็นองค์กรที่มีพลังของประชาชนในท้องถิ่น อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและทรัพยากรต่าง ๆ ในชนบท จึง
น่าจะรู้ปัญหาความต้องการที่แท้จริงรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี อันส่งผลต่อความสำเร็จ
หรือความล้มเหลวของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และเป็น
องค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน จัดการทรัพยากรและพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีอิสระ และคล่องตัวมากขึ้น จึงกล่าวได้ว่า การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในปัจจุบันมีความสำคัญยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาความยากจน 
ทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุข มีการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ 
และกระบวนการทำงานที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ และก้าวตามโลกอย่างเท่าทัน (ประทาน 
คงฤทธิศึกษากร, 2552, หน้า 147)  
 อย่างไรก็ตามในขณะที่ระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่เข้มแข็ง
พอ ทำให้การบริหารงานที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจและ
นโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สามารถบริหารกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จึงกำหนดให้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เป็นกลไกพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น, 2550, หน้า 23) ในการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ประเทศต่างๆใน
ปัจจุบันให้ความสำคัญ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศของตน ในอันที่จะรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะวิกฤติได้อย่างทันเหตุการณ์  โดยในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1980-1990 
นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่าแนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและ
สังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และมีความจำเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครอง
ใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญๆ เช่น ธนาคารโลก (World bank) และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดี 
หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “Good governance” หรือ “ธรรมาภิบาล” นักวิชาการและนักบริหารส่วน
หนึ่งนำแนวคิดธรรมาภิบาลไปขยายผลใช้กับการปรับโครงสร้างและกระบวนการทั้งในองค์กรของรัฐ 
และองค์กรธุรกิจ นอกจากนั้น ธรรมาภิบาลยังเป็นแนวคิดที่ใช้ในสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์โดยเป็นคำที่อยู่รวมกับประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิ
มนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา กลุ่มคำดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปองค์กรของรัฐ นักรัฐศาสตร์ส่วนหนึ่งมองว่า ธรรมาภิบาลเป็นมิติใหม่ที่เน้นบทบาทของ
ผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได้อย่างชัดเจน 
และมีการแข่งขันเพ่ือการจัดการบริหารที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ประการหนึ่งเกี่ยวกับ
การมีธรรมาภิบาล คือ การมีรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่การมี
ธรรมาภิบาลเสมอไป หากแต่รัฐบาลประชาธิปไตยนั้นเป็นพ้ืนฐานที่ดีที่ช่วยสนับสนุนให้นำไปสู่การมี
ธรรมาภิบาลได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะได้ผลดีนั้นต้องมีการบริหารการจัดการที่ดีทั้ง
ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของผู้ปฏิบัติการในทุกระดับ และธนาคารโลกได้มีความเห็นไปในแนว
เดียวกันที่ว่าการใช้อำนาจทางการเมืองโดยสัมพันธ์กับการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจให้มีความ
ความชอบธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติการจะเป็นตัวตัดสินว่าเป็นการบริหารจัดการนั้นดีหรือไม่ 
และในภาคราชการของไทยมีการดำเนินการสร้าง “ธรรมาภิบาล” ขึ้นกล่าวคือ ได้มีระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ .ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 
2542 เป็นต้นมา โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก 
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า (สถาบันพระปกเกล้า, 2549, หน้า 5)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 รวมถึงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเรื่องของการปกครอง การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้ มีบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติร่ วมกันกับ
องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การเสนอโครงการในแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ การร่วมเป็น
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คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง  การให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบปัญหาทางด้านยาเสพติด ด้านอาชีพ ข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ สภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้าน การ
รายงานความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น จึงไดน้ำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการบริหาร แต่
การบริหารงานที่ผ่านมาพบว่าภาพลักษณ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่งไม่ได้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเท่าใดนักเพราะยังปรากฏข้อร้องเรียนในเรื่องการบริหารงานไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งขาดความเป็นธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานและยังมีปัญหาการทุจริต ประการหนึ่งอาจมาจากการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบล ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี หรือ
หลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานอย่างเต็มที่  ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาความเป็นอยู่ สาธารณูปโภค การขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และปัญหาอื่น ๆ ของประชาชน 
ซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากตัวแทนภาคประชาชนในหมู่ประชาคมหมู่บ้าน หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น (ท้องถิ่น
อำเภอจตุรพักตรพมิาน, 2559, หน้า 30)  
 จากปรากฏการณ์ ที่กล่าวมา ผู้วิจัย ในฐานะที่เป็นประชาชนที่อาศัยในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือนำผลการวิจัยเสนอเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชนที่เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และการประกอบอาชีพ ต่างกัน  
 1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
แตกต่างกัน  
 1.3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
แตกต่างกัน 
 1.3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
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 1.3.4 ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด แตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด หกด้าน (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542) ดังนี้  
  1) ด้านหลักนิติธรรม (Rule of Law) 
  2) ด้านหลักคุณธรรม (Virtues) 
  3) ด้านหลักความโปร่งใส (Transparency) 
  4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
  5) ด้านหลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
  6) ด้านหลักความคุ้มค่า (Effectiveness) 
 1.4.2. ประชากร  
 ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 7,866 คน  
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนรวม  
หกแห่ง 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ได้ทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
 1.5.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชนที่มี
เพศ อายุ และระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพต่างกัน  
 1.5.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.5.4 ผลการวิจัยสามารถนำเสนอเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  
 ความคิดเห็น หมายถึง ข้อวินิจฉัย หรือการแสดงออกตามที่เห็น ในการวิจัยครั้งนี้  หมายถึง
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ประชาชน หมายถึงหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
 องค์การบริหารส่วนตำบล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน หก แห่ง   
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองที่ดี เหมาะสม และเป็นธรรมที่ใช้ในการธำรงรักษา
บ้านเมือง และสังคม เป็นการบริหารจัดการที่จะทำให้งานสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใน
การวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน หก ด้าน ดังนี้  

  1) ด้านหลักนิติธรรม หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลตราข้อบัญญัติ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ต่อข้อบัญญัติ บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติโดยไม่เลือกปฏิบัติ เผยแพร่กฎหมาย 
ระเบียบ เทศบัญญัติให้ประชาชนทราบ และองค์การบริหารส่วนตำบลใช้กฎหมายสอดคล้องกับหลักของ
กฎหมาย   

   2) ด้านหลักคุณธรรม หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค ด้วยความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น จัดกิจกรรม
รณรงค์ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมแก่ประชาชน และส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตของประชาชน 

  3) ด้านหลักความโปร่งใส หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้  
องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
ปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ มีตู้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
หรือผู้ขอรับบริการ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 

  4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งประชาชนหรือตัวแทนประชาชนเป็นกรรมการจัดซื้อและจัดจ้าง แต่งตั้ง
ประชาชน เป็นคณะกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาตำบล นำข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนมา
จัดทำแผนพัฒนา และจัดทำประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

  5) ด้านหลักความรับผิดชอบ หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งงบประมาณเพ่ือดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ปฏิบัติงาน
ตามโครงการที่แจ้งให้ประชาชนทราบ เคารพความคิดที่แตกต่าง รับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน และเทศบาลมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  



 
6 

 

  6) ด้านหลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้  
จำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้จ่าย
งบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า วางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ   

 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับวิทยานิพนธ์ ฉบับ
นี้ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังนี้ 

 1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จำแนกเป็น
สองเพศ คือ (1) เพศชาย, และ (2) เพศหญิง 

 2) อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ จำแนกเป็น
สาม ช่วงอายุคือ (1) ต่ำกว่า 40 ปี (2) 40 – 55 ปี และ (3) 56 ปี ขึ้นไป 

 3) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จำแนกเป็น สามระดับ คือ (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และ
(3) อนุปริญญาหรือปวส. และสูงกว่า 

 4) การประกอบอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จำแนกเป็นสามอาชีพ คือ (1) เกษตรกรรมหรือรับจ้างทั่วไป (2) รับราชการหรือ
พนักงานของรัฐ และ(3) ประกอบธุรกิจ  
   
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาประกอบการวิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
2.4 องค์การบริหารส่วนตำบล 
2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัความคิดเห็น 
 2.1.1 นักวิชาการไดใ้ห้ความหมายของ “ความคิดเห็น” ไว้ ดังนี้ 
 จันทรมงคล พันธุ์พาณิชย์ (2553, หน้า 9) ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง 

ความรู้สึกและความเชื่อที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจแสดงออกด้วยการเขียน ด้วยวาจา หรือการกระทำ
ใดๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น ซึ่งเป็นความรู้สึกส่วน อาจ
เหมือนหรือแตกต่างจากบุคคลอ่ืน 

อัญชลี พิมพ์เวิน (2553, หน้า36) อธิบายว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความเชื่อซึ่งแสดงออก
ทางด้านความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยพ้ืนฐานมาจากอารมณ์ ความรู้ ประสบการณ์
และสภาพแวดล้อมซึ่งความคิดเห็นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติและเป็นการแสดงออกด้วยท่าทาง
หรือคำพูด ตามสภาพแวดล้อมในขณะนั้น อาจคำนึงถึงหรือไม่คำนึงถึงความถูกต้องก็ได้  

สุภาพร เย็นทรัพย์ (2554, หน้า 11) ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออก
ทางด้านความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่ งสิ่งใดด้วยการพูดหรือการเขียน  โดยอาศัยพ้ืนฐานด้านความรู้  
ประสบการณ ์และสภาพแวดล้อม ความคิดเห็นอาจได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธจากผู้อื่น  

ละมัย วงศ์อามาตย์ (2555, หน้า 24) ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออก
ซึ่งความรู้สึก เกิดจากการเรียนรู้ ตลอดจนความสามารถในการประเมินประสบการณ์ อาจจะเป็นไป
ในทางเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อาจจะเกิดจากการเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ หรือความรู้
ความสามารถ 

กาญจนา สาไชยันต์ (2556, หน้า 24) ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็น หมายถึง การ
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก การยอมรับหรือไม่ยอมรับ การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นด้วยการพูด เขียนหรือสื่อสารให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้โดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ 
ค่านิยม และสภาพแวดล้อม ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา
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ตอบสนอง ซึ่งความคิดเห็นของแต่ละบุคคลอาจจะเป็นที่ยอมรับหรือปฏิเสธจากบุคคลอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ความ
คิดเห็นยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 

มิเชลล์ จี โอฟรีย์ ดันแคน (Duncan,1971, p.135, อ้างใน ละมัย วงศ์อามาตย์, 2555, หน้า 
25) ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นความเชื่อถือหรือการพิจารณาตัดสิน โดยบุคคลแต่ละ
ช่วงเวลาได้ ความคิดเห็นนี้ไม่สามารถจะทดสอบความรู้ และความจริงของความเชื่อมั่นของบุคคลได้ 
และต้องยอมรับว่าประชาชนโดยทั่วไปนั้น อาจมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างกันออกไป  

เวปเตอร์ (Webter. 1983, p.11, อ้างถึงใน ละมัย วงศ์อามาตย์, 2555, หน้า 25) ได้ให้
ความหมายว่า ความคิดเห็นเป็นการประเมินคน วัตถุ หรือแนวความคิด โดยมีการแสดงออกมาทาง
วาจา ซึ่งอาจเป็นการแสดงออกทางบวก การแสดงออกทางลบ หรือเป็นลักษณะกลางๆ ก็ได้ 

 สรุปได้ว่า ความคิดเห็น (Opinion) หมายถึงการแสดงออก ความรู้สึก ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนความสามารถในการประเมินประสบการณ์ พ้ืนฐานความรู้ ด้วยการพูด เขียน 
หรือสื่อสารให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลอาจจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับจากบุคคล
อ่ืนก็ได้  

2.1.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคิดเห็น 
นักวิชาการได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
กิตติ สุทธิสัมพันธ์ (2542,หน้า 12-13) อธิบายปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อความซึ่งคิดเห็น

ของบุคคล ดังนี้ 
 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
   (1) ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย คือ เพศ คุณภาพสมอง ความครบถ้วนสมบูรณ์

ของวัยวะต่าง ๆ  
   (2) ระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อการแสสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและการศึกษาทำให้

บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มากข้ึน และคนที่มีความรู้มาก มักมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ กว้างขวาง
อย่างมีเหตุผล 

   (3) ประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ต่องาน ซึ่งจะส่งผลต่อความคิดเห็นจากการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว 

   (4) ความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติขอบุคคลต่อเรื่องก ๆ ซึ่งอาจจะได้จากการเรียนรู้
กลุ่มบุคคลในสังคม  

  2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
   (1) สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพล

อย่างมากต่อความคิดเห็นของบุคคล เป็นการได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล 
   (2) กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล เพราะเมื่อบุคคล

อยู่ในกุ่มใดหรือสังคมใด ก็จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมนั้น ซึ่งทำให้บุคคล
นั้นมีความคิดเห็นไปตามกลุ่ม หรือสังคมท่ีอยู่ 

   (3) ข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลแต่ละคนได้รับทั้งนี้ เพราะ
ข้อเท็จจริงที่บุคคลได้รับแตกต่างกัน ก็จะมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
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อุทิศ แก้วขาว (2543,หน้า 13) ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็น ดังนี้  
 1) ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย (Genetic and Physiological Factors) จาก

การศึกษาพบว่าปัจจัยด้านพันธุกรรมจะมีผลต่อระดับความก้าวร้าวของบุคคล และจะมีผลต่อ
การศึกษาทัศนคติหรือความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ ส่วนปัจจัยด้านสรีระ เช่น อายุ ความเจ็บป่วย 
และผลที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด จะมีผลต่อความคิดเห็นเช่นเดียวกัน 

  2) ประสบการณ์ของบุคคลโดยตรง (Direct Personal Experience) คือบุคคลที่ได้รับ
ความรู้สึกและความคิดต่าง ๆ จากประสบการณ์โดยตรง เป็นการกระทำหรือได้พบเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ 
โดยตนเองทำให้เกิดทัศนคติหรือความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ตนได้รับ  

  3) อิทธิพลจากครอบครัว (Parental Influence) เป็นปัจจัยบุคคลได้รับ อิทธิพลจาก
การเลี้ยงดูอบรมของพ่อแม่และครอบครัว 

  4) อิทธิพลของกลุ่ม (Group Determinants of Attitude) เนื่องจากบุคคลจะต้องมี
สังคมและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ จะได้รับการถ่ายทอดและมีแรง
กดดันจากกลุ่ม 

  5) สื่อมวลชนคือ สิ่งต่าง ๆ ที่ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรา ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความคิดเห็นของบุคคล  

 สรุปได้ว่า ความคิดเห็นของแต่ละบุคคลอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ เพราะมี
ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อความคิดเห็น และสั่งสมจนกลายเป็นความคิดเห็น เช่นประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล ปัจจัยด้านร่างกาย ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ ที่บุคคลแต่ละบุคคลจะได้รับมาใน
ลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกัน  

2.1.3 การวัดความคิดเห็น 
นักวิชาการได้อธิบายวิธีวัดความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2545, หน้า102-103) อธิบายว่า การวัด ความคิดเห็นที่นิยมใช้

ประกอบด้วย 4 วิธี คือ 
  1) วิธีลิเคิร์ทสเกล (Likert’s scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดความคิดเห็นที่นิยมกันมาก

ที่สุด เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย ประหยัดเวลา ผู้ตอบสามารถสร้างทัศนคติในทางชอบหรือไม่
ชอบ โดยยึดอันดับความชอบหรือไม่ชอบซึ่งอาจมีคำตอบให้เลือก 5 หรือ 4 คำตอบ และให้คะแนน 5 
4 3 2 1 ตามลำดับ 

  2) วิธีแบบสเกลวัดความต่างทางศัพท์ (S-D Scal=Semantic Differential Scale) เป็น
วิธีวัดความคิดเห็น โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น ดี-เลว ขยัน-ขี้เกียจ เป็นต้น 

  3) วิธีกัทแมนสเกล (Gutman’s Scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดความคิดเห็นในแนว
เดียวกัน และสามารถจัดอันดับทัศนคติสูง-ต่ำ แบบเปรียบเทียบกันและกันได้อย่างต่ำสุดถึงสูงสุดและ
แสดงถึงการข้อคิดสะสมของข้อคิดเห็น 

  4) วิธีเทอร์สโตนสเกล (Thurstone Scale) เป็นวิธีการสร้างมาตรวัดออกเป็นปริมาตร
แล้วเปรียบเทียบตำแหน่งของความคิดไปในทางเดียว และเสมือนว่าเป็น Scale ที่มีช่วงห่างต่างกัน 
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ชอว์ และไรท์ (Show & Wright, 1976, p. 28-29, อ้างถึงใน อัญชลี พิมพ์เวิลม 2553, หน้า 

25) กล่าวว่า การวัดความคิดเห็นทำได้ดังนี้ 
  1) การฉายภาพ เป็นการวัดโดยการสร้างจินตนาการโดยใช้ภาพโดยใช้ภาพเป็น

ตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงความคิดเห็น 
 2) การสัมภาษณ์ เป็นการซักถามบุคคลให้ได้ข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
  3) การใช้แบบสอบถาม เป็นการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ  
  4) การให้เล่าความรู้สึก เป็นการให้เล่าความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ออกมา 
สรุปได้ว่า การวัดความคิดเห็นอาจใช้แบบสเกลวัดความต่างศัพท์ วิธีวัดลิเคิร์ทสเกล มีคือมี

คำตอบให้เลือก วิธีกัทแมนสเกล สามารถจัดอันดับทัศนคติสูง-ต่ำ วิธีเทอร์สโตนสเกลคือวิธีการสร้าง
มาตรวัดออกเป็นปริมาตรวัดโดยหรืออาจใช้การฉายภาพ การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และการ
ให้เล่าความรู้สึก ซึ่งผู้วัดสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันได้ตามความเหมาะสมในการวิจัย
ครั้งนี้ใช้วิธีวัดแบบลิเคิร์ทสเกล เพราะเป็นวิธีที่สะดวกและเหมาะสม 

 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการบริหารจัดการ 

2.2.1 ความหมายของการบริหาร 
“การบริหารจัดการ” มีศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปสองคำได้แก่ “การบริหาร” (Administration) 

และ“การจัดการ” (Management) ซึ่งมักจะใช้สลับกันไปมาจนยากที่จะแยกความหมายออกจากกัน
ได้อย่างเด่นชัด 

คำว่า “การบริหาร” นั้นนอกจากใช้คาภาษาอังกฤษว่า “ Administration” ยังมีคำอีกคำ
หนึ่งที่ใช้แทนกันได้คือคำว่า “Management” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ทางวิชาการจะ
เลือกใช้คำว่า “Administration” ที่เน้นเรื่องการบริหารภาครัฐ และ “Management” ที่เน้นเรื่อง
การจัดการภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ  

 นักวิชาการต่างประเทศและในประเทศได้ให้ความหมายของการบริหารหรือการจัดการไว้
ดังนี้คือ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2547, หน้า 23-24)ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพว่าเป็นกลวิธีจัดการที่มีปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จองค์ประกอบที่สำคัญ
ของการบริหารหรือการจัดการจึงมีอยู่3 ส่วนคือการบริหารตนคือตัวเราเองการบริหารคนคือคนที่
เกี่ยวข้องและการบริหารงานซึ่งเป็นจุดสำคัญ  

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 3)ได้กล่าวว่าการบริหารหมายถึง
การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done through other people) เมื่อว่าตาม
คานิยามนี้การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
นั่นคือในวันอาสาฬหบูชาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ซึ่ง
ทำให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้
พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549, หน้า 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการบริหาร หมายถึงการบริหาร
จัดการ (Management Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) 
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แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service Administration) แต่ละคำมีความหมายคล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย3ส่วนคือ 

 1) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐนามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 

 2) มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือการคิด (Thinking) หรือการ
วางแผน (Planning) การดำเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating)  

 3) มีจุดหมายปลายทางคือการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้นสาหรับส่วนที่แตกต่างกันคือแต่
ละคามีจุดเน้นต่างกันกล่าวคือการบริหารจัดการเน้นเรื่องการนาแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้า
มาใช้ในการบริหารราชการเช่นการมุ่ งหวังผลกำไรการแข่งขัน ความรวดเร็วการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอนและการลดพิธีการเป็นต้นในขณะที่การ
บริหารการพัฒนาให้ความสำคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบายแผนงานโครงการ (Policy, 
Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่องการ
อานวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน 

 วีระ ไชยธรรม (2549 หน้า 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการบริหารจัดการหมายถึงกระบวนการ
ทางสังคมคืออาศัยกลุ่มคนที่ร่วมกันทำงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ
ให้งานสำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของคนอ่ืนการทำงานกับคนและโดยอาศัยคนนั้นต้องอาศัย
คุณสมบัติของผู้บริหารอย่างหนึ่งคือทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้หรือเป็นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน 

ธณจรัส พูนสิทธิ์ (2550, หน้า 20)ได้อ้างถึงความหมายของการบริหารในความคิดเห็นของ 
George R. Terry ได้กล่าวว่า การบริหารหมายถึงการดำเนินงานตามลาดับขั้นอันประกอบด้วยการ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การอานวยการ (Actuating) และการควบคุม 
(Controlling) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2550, หน้า 130) ได้กล่าวว่า การบริหาร 
หมายถึงการปกครองดูแลตลอดทั้งแนะนาสั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่หรือพานัก
อยู่ในวัดให้ประพฤติอยู่ในพระธรรมวินัยตามกฎของบ้านเมืองกฎข้อบังคับระเบียบคำสั่งและการ
ประกาศของมหาเถรสมาคม 

สรุป การบริหารจัดการ หมายถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการโดยอาศัยทรัพยากรการบริหารมาประกอบและ
ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด หรือหมายถึงระบบที่ประกอบไป
ด้วยกระบวนการในการนาทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาดำเนินการเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2.2 ลักษณะของการบริหาร 
สมพงศ์ เกษมสิน (2526, หน้า 41) มีความเห็นว่า “การบริหาร” คือการใช้ศาสตร์และ

ศิลปะการนำเอาทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบกันตามกระบวนการ
บริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เห็นว่าการบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ คือ 
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 1) การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
 2) การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 
 3) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์กอบพ้ืนฐาน 
 4) การบริหารมีลักษณะการดำเนินการเป็นกระบวนการ 
 5) การบริหารเป็นการดำเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
 6) การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลฉะนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมใจ 

(Collective Mind) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) อันจะนาไปสู่พลัง
รวมกลุ่ม (Group Effort) ในอันที่จะทำให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 

 7) การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันดำเนินการอย่างมีเหตุผล 
 8) การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 9) การบริหารไม่มีตัวตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  
สมยศ นาวีการ (2544, หน้า78) อธิบายว่า ลักษณะที่สำคัญของการบริหารจัดการมีลักษณะ

สำคัญ 8 ประการ ดังนี้ 
  1) การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งมิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าจะ

กล่าวถึงบุคคลผู้ทำหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร 
  2) การบริหารเป็นงานที่จุดหมายทั้งนี้หมายความว่าในการบริหารงานนั้นจำเป็นต้องมี

การกำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อนไม่ว่าจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการ
บริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

  3) การบริหารเป็นแนวทางสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรดังเช่น
ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็อาจได้โดยการจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานด้วย ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่าถ้าองค์กรนั้นๆมีนโยบายที่จะทำ
ประโยชน์ต่อสังคมเช่นส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินก่อสร้างโรงเรียน
ก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจไม่นาพาต่อความ
เดือดร้อนรำคาญซึ่งองค์กรของตนก่อขึ้นเช่นสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพลต่อชีวิต
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

  4) การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคนธุรกิจก่อตั้งขึ้นเพ่ือดำเนินการ
ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคนมิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
บุคคลเดียวเท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถกาจัดทั้งด้านกาลังกายกาลังสมอง
และเวลาจึงจำต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 

  5) การบริหารจะได้รับผลสำเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืนๆ
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจทั้ งนี้ เนื่องจากบรรดาเจ้าของเช่นผู้ถือหุ้ นอาจไม่มี เวลาหรือ
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มี
ความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร 

  6) การบริหารจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความชำนาญ
และการฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารเป็นวิชาชีพ
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อย่างหนึ่งผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติโดยตรงแต่
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความชำนาญในการบริหารอันอันได้แก่การวางแผนการจัดองค์การฯลฯ 

  7) การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารดำเนินไปอย่างไรได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้นก็คือผลงานเพราะว่ าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร 

  8) เจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล้ว (ยกเว้นองค์กร
ขนาดเล็ก) คณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืนๆที่มีความสามารถทางการบริหารทำหน้าที่ในนาม
ของเจ้าของธุรกิจ 

 ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2552, หน้า 176) ศึกษาการให้ความหมายการบริหารคือการ
ทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีหลักการ ดังนี้ 

  1) ต้องมีองค์การ (Organization) และองค์การนั้นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์  
(Objective) อันแน่ชัด 

  2) ต้องมีคนทำงานร่วมกันคนเป็นส่วนสำคัญในการบริหารหรือการทำงาน 
  3) ต้องมีทรัพยากรในการบริหารซึ่งนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืนๆที่

สำคัญได้แก่เงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการทำงาน 
  4) ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการทำงานเพ่ือให้การทำงานเป็นไปโดยราบรื่น

และบรรลุวัตถุประสงค์ 
สรุปได้ว่า การบริหารคือกิจกรรมต่างๆที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาทำงานร่วมมือกันต้องมี

การหรือต้องมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระทำร่วมกัน
เด่นชัดวัตถุประสงค์นั้นๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระทำการ การบริหารจะดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความชำนาญและการฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ
จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มีนโยบายที่จะทำประโยชน์ต่อสังคม การบริหารดำเนินไปอย่างไรได้ผลดี
หรือไม่เพียงใดนั้นก็คือผลงานเพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัดความสามารถทางการบริหาร 

2.2.3 กระบวนการบริหาร  
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2548, หน้า32) ได้เสนอภารกิจสำคัญในการบริหารไว้ 7 ประการ คือ 
 1) การวางแผน (Planning) หมายถึงการกำหนดโครงการอย่างกว้างๆว่ามีอะไรที่จะต้อง

ปฏิบัติตามลำดับวางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้นก่อนลงมือปฏิบัติการ 
  2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหาร

โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือตำแหน่งต่างๆของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วย
กำหนดลักษณะและวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามลำดับชั้นแห่งอำนาจหน้าที่สูงต่ำลดหลั่นลงไป 

  3) การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) หมายถึงการบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าวรวมตั้งแต่การแสวงหาคนมาทำงานการบรรจุการแต่งตั้งการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลการบำรุงขวัญการเลื่อนขั้นตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงานการ
บำรุงรักษาสภาพของการทำงานให้ดีและมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

  4) การสั่งการ (Directing) หมายถึงการอำนวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการหลังการได้
วิเคราะห์และพิจารณาโดยรอบคอบรวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นๆ 
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  5) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการประสานงานหรือติดต่อสัมพันธ์กับ

หน่วยงานย่อยหรือตำแหน่งต่างๆในองค์กรเพ่ือก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพไม่มีการทำงานที่
ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกันสามารถทำงานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

  6) การรายงาน (Reporting) หมายถึงการเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและล่างเพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานอ่ืน
จะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันตลอดจนเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจไปในตัวด้วย 

  7) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึงการจัดสรรทรัพยากรหรือการทำงบประมาณ
การเงินวางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงินการบัญชีและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบ
และรัดคุม 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2542, หน้า 11) ได้กล่าวถึงกระบวนการบรหิารควรประกอบด้วย 4ประการคือ 
  1) การวางแผนหมายถึงหน้าที่ทางการบริหารในการกำหนดจุดหมายและการตัดสินใจ

เลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น 
  2) การจัดองค์การหมายถึงกำหนดอำนาจหน้าที่และตำแหน่งต่างๆอย่างชัดเจน 
  3) การนำหมายถึงความพยายามทำให้มีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืนเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4) การควบคุมหมายถึงการมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้

ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมายมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 3-5) กล่าวถึง การบริหารจัดการ
เป็นวิธีการทำให้งานสำเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน  (Getting things done thr0ugh 0ther people) และ
กล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้สำเร็จมี5ประการตามคำย่อ
ภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้คือ 

  1) P คือPlanningหมายถึงการวางแผนเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพ่ือ
ความสำเร็จที่จะตามมาในอนาคตผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือกำหนดทิศทางขององค์กร 

  2) O คือ Organizing หมายถึงคือการจัดองค์กรเป็นการกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันทำและการกระจายอำนาจ 

  3) S คือ Staffing หมายถึงงานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

  4) D คือ Directing หมายถึงการอำนวยการเป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการดำเนินการ
ตามแผนผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้นำ 

  5) C คือControllingหมายถึงการกำกับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

ธีรวุฒ ิบุญยโสภณ (2554, หน้า 67) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ 5 ประการคือ 
  1) การวางแผน (Planning) หมายถึงการวางแผนหรือโครงการสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต

ให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการโดยกำหนดงานที่จะทำวิธีการและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า 
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  2) การแสวงหาการกำหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (All0cati0n) หมายถึงการแสวงหา

กำหนดตัวบุคคลและวัสดุทุกชนิดที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3) การเสริมกำลังบำรุง (Stimulation) หมายถึงการบำรุงขวัญกระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

  4) การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึงการจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผู้อื่นและเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกันโดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

  5) การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย
เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้น
สุดท้ายเพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเพ่ือวางแผนใหม่
สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

สรุปได้ว่า กระบวนการการบริหารงานโดยทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์กรต่างๆ
ประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การหรือการจัดหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรการสรรหาบุคคล
เข้าทำงานการสั่งการการประสานงานการรายงานผลการปฏิบัติงานการงบประมาณหลักการเหล่านี้
สามารถทำให้องค์กรทุกองค์กรล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัธรรมาภิบาล 

เนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลในขณะนั้นได้พิจารณาเห็น
ความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เพ่ือให้สามารถพลิกฟ้ืนภาวะวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 ทั้งนี้เพ่ือให้มีการพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”มาจากคำภาษาอังกฤษ คือ 
Good Governance ซึ่งนักวิชาการบางคน เรียกว่า “ธรรมรัฐ”บ้าง หรือ “ธรรมาภิบาล” บ้าง ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้คำว่า “ธรรมาภิบาล”  

2.3.1 ความหมายของ “ธรรมาภิบาล”  
การบัญญัติคำไทยขึ้นใช้แทนคำว่า Governance เริ่มจาก ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ หนึ่งใน

ผู้เข้าร่วมประชุม คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคนแรกที่แปล Governance 
เป็นภาษาไทยว่า “ธรรมรัฐ” โดยระบุในจดหมายปิดผนึกถึงรัฐบาลไทยเป็นการกระตุ้นให้นำหลักการ 
Governance มาใช้เพื่อจัดการกับวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะเป็นหลักการที่ประชาชนสามารถควบคุม 
ตรวจสอบ ถ่วงดุลการดำเนินการของภาครัฐได้ และแสดงว่าประชาชนต้องการสร้างประชาสังคมที่เข้มแข็ง 
ซึ่งในจดหมายฉบับดังกล่าวใช้คำว่า “ธรรมรัฐ” เป็นคำไทยแทนคำว่า Governance (คณาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540, จดหมายปิดผนึก) จากนั้น ธีรยุทธ บุญมี (2541, หน้า 5) 
เปิดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2541 เป็นผู้ที่ทำให้คำว่า “ธรรมรัฐ” เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดย
การเรียกร้องให้รัฐบาลนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีขณะนั้น สร้าง “ธรรมรัฐแห่งชาติ” หรือ Governance 
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และมีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะ ไว้เป็นภาษาไทย ซึ่งมีหลายคำด้วยกัน เช่น ธรรมาภิบาล 
ธรรมรัฐ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นต้น จึงเป็นที่สับสนกันเล็กน้อยว่าจะใช้คำนิยามศัพท์ไหน
ถึงจะเหมาะสม และถูกต้อง ดังนั้น ในสารนิพนธ์เล่มนี้ใช้ คำว่า “ธรรมาภิบาล”สำหรับความหมาย
ของธรรมาภิบาลนั้น นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ในลักษณะที่คล้ายกัน ดังนี้ 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541, หน้า 11) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ว่าเป็นลักษณะการปกครองที่กลไกของรัฐทั้งการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ
สะอาด โปร่งใสและรับผิดชอบ เป็นการให้ความสำคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นหลัก 

ลิขิต ธีรเวคิน  (2541, หน้า11) อธิบายว่า การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หมายถึง 
กระบวนการปกครองบริหารที่อาศัยปรัชญา หลักการที่ถูกต้อง เอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสังคมและนำมาซึ่งความเจริญในด้านต่างๆ 

ประเวศ วะสี (2542, หน้า 21) อธิบายว่า การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คือ ความโปร่งใส 
ความถูกต้องในการดำเนินงานของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นเสมือนพลังผลักดันที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ   

อานันท์ ปันยารชุน  (2542, หน้า 54) ได้อธิบายถึงความหมายของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีว่า เป็นผลลัพธ์ของการกิจการ กิจกรรม ซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมี
ผลประโยชน์ร่วมกันได้กระทำลงไปในหลายทาง มีลักษณะเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจ
นำไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (2542, หน้า 13) ให้คำนิยามธรรมาภิบาลว่า 
หมายถึง การปกครอง บำรุงรักษาสังคมบ้านเมืองที่ดี อันหมายถึงการจัดการบริหารสังคมที่ดี ในทุกๆ
ด้านและทุกๆระดับ รวมถึงการจัดระบบองค์กรและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ
และรัฐบาลที่ไม่ใช่ส่วนราชการ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล 
(Independent Organizations) องค์กรเอกชน ชมรม และสมาคมเพ่ือกิจกรรมต่างๆ นิติบุคคล
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Civil Society) 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2543, หน้า 23) ให้คำนิยามธรรมาภิบาลว่า 
มีความหมายหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

  1) กระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชน 
โดยทั่วไปในการที่จะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 2) หมายถึง การที่กลไกของรัฐทั้งทางการเมืองและการบริหารมีความแข็งแกร่ง มี
ประสิทธิภาพ สะอาดโปร่งใส รับผิดชอบ หรือ 

 3) หมายถึง การบริหารหรือการปกครองที่ดี หรือการปกครอง หรือ การบริหารที่เป็นธรรม 
โดยมีองค์ประกอบ 3 ประการ ความโปร่งใส (Transparency) การตรวจสอบได้ (Accountability) 
และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  

 ณพัฐอร ศรีชนะ (2554, หน้า 15) ให้คำนิยามธรรมาภิบาลว่า หมายถึง การบริหารการ
ปกครองที่มีการจัดสรรและบริหารจัดการจัดการทรัพยากรในการตอบสนองต่อปัญหาของประชาชน
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ได้เป็นอย่างดี โดยการบริหารการปกครองที่ดีนั้นจะมีลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วมโปร่งใส เสมอ
ภาค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อประชาชน 

 อรพินท์ สพโชคชัย (2548, หน้า6) พยายามรวมเอาคำว่ารัฐและประชาชนเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือใช้
แทน ธรรมาภิบาล คือใช้คำว่า “กลไกประชารัฐที่ดี” และอธิบายว่า การที่ประชาชนในสังคมได้รับ
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพจากหน่วยงานราชการ ประเทศมีศักยภาพในการกำหนดหรือดำเนินนโยบาย
ของวิชาการและเหตุผล การบริหารการคลังของประเทศประสบความสำเร็จและคำว่า “ประชารัฐ” นี้
เองที่ถูกเลือกใช้แทน ธรรมาภิบาล 

 สันติ ไชยมหา (2555, หน้า 23) ให้คำนิยามธรรมาภิบาลว่า หมายถึง การปกครองที่ดี 
เหมาะสมและเป็นธรรมที่ใช้ในการธำรงรักษาบ้านเมืองและสังคม เป็นการบริหารจัดการที่จะทำให้งานสำเรจ็
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และคุ้มค่า  

 สรุป ได้ว่าธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารบ้านเมืองที่ดี มีคุณภาพ ยึดประโยชน์ชาติเป็น
หลัก โดยยึดหลักกฎหมาย และมีกฎหมายที่เป็นธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเสมอ
ภาค โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใช้คุณธรรม จัดการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

2.3.2 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
นักวิชาการได้อธิบายองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
อานันท์ ปันยารชุน (2542, หน้า 12) เสนอองค์ประกอบของธรรมภิบาล ดังนี้ 
  1) การทำงานอย่างมีหลักการและรับผิดชอบ ซึ่งหมายความว่า การตัดสินใจกระทำใดๆ 

หรือ มาตรการที่นำไปใช้ในการกระทำใดๆก็ดี ต้องสามารถอธิบายโดยมีข้อมูลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับรู้
ได้ว่าเหตุใดจึงตัดสินใจอย่างนั้น ซึ่งเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้วผลออกมาอาจดีหรือไม่ดีก็ได้  แต่บุคคล
ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเขา  

  2) การมีส่วนร่วมของประชาชน เริ่มตั้งแต่การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
นโยบาย เช่น การมีประชาพิจารณ์ ประชามติ การเข้าชื่อกันเสนอร่างกฎหมายในหมวดเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพและแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ การเข้าชื่อกันเพ่ือดำเนินการให้มีการถอดถอนชื่อผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ หรือส่งไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ใช้อำนาจ
ฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญและต่อกฎหมายอื่นๆ  

  3) ความสามารถคาดการณ์ได้ หมายถึ ง ความสามารถที่จะคาดการณ์ทำนายถึง
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ 

  4) ความโปร่งใส การบริหารที่ขาดความโปร่งใส มีการอ้างถึงความลับราชการอยู่เสมอ 
ประชาชนต้องตกอยู่ในสภาวะจำยอมไม่มีหนทางของการเรียกร้องความยุติธรรมหรือเรียกร้องสิทธิได้  
ฯลฯ เมื่อคำว่า “ความลับทางราชการ” ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างของบรรดาข้าราชการทั้งหลายในการที่
จะไม่อนุญาตให้ประชาชนรับรู้หรือเข้าถึงเอกสารตลอดจนข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการแทบทุก
แห่ง ในหลายประเทศจึงถือว่า “สิทธิในการรับรู้” (Right to Know) เป็นสิทธิ ขั้นพ้ืนฐานที่สำคัญเพ่ือ
ใช้ในการควบคุมตลอดจนตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบ้านเมืองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ครรลองครองธรรม 
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  5) หลักนิติธรรม หมายถึง การปกครองโดยกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลทุกคนเสมอกันใน

กฎหมาย บุคคลจะต้องรับโทษเพ่ือการกระทำผิดอันใดเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระทำนั้นเป็น
ความผิดและกำหนดโทษไว้ และจะต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีจากศาลยุติธรรมที่มีความเป็น
อิสระในการชี้ขาดตัดสินคดี  

 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  (2542, หน้า 32-33) กล่าวว่า กระบวนการที่เป็นหัวใจและเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญของธรรมาภิบาลนั้นที่ 3 ส่วน ที่ต้องเชื่อมโยงกัน คือ 

  1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคในการบริหารจัดการสังคม 
  2) ความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจซึ่งทำให้การทุจริตและบิดเบือนผลประโยชน์

ของภาคอื่นๆ ไปเป็นการกระทำได้ยากหรือไม่ได้ 
  3) ความรับผิดชอบที่ต้องตอบคำถามและถูกวิจารณ์ได้รวมทั้งความรับผิดชอบในผลการตัดสินใจ 
กระทรวงมหาดไทย เสนอองค์ประกอบในการสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

หรือธรรมาภิบาล 11 องค์ประกอบ ดังนี้ (สันติ ไชยมหา, 2555, หน้า 24) 
  1) การมีส่วนร่วม เป็นการมีส่วนร่วมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหารงาน 

เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มและพลังการที่สอดประสานกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการให้บริการประชาชน 
  2) ความยั่งยืน มีการบริหารงานที่อยู่บนหลักการของความสมดุลทั้งในเมืองและชนบท 

ระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 3) ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งชอบธรรม และให้การยอมรับการดำเนินงานของแต่

ละหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ประชาชนพร้อมที่จะยอมสูญเสียประโยชน์
ส่วนตัวไปเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

  4) มีความโปร่งใส ข้อมูลต่างๆ ต้องตรงกับข้อเท็จจริงของการดำเนินการและสามารถ
ตรวจสอบได ้มีการดำเนินงานที่เปิดเผยชัดเจนและเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 

  5) ส่งเสริมความเป็นธรรมและความเสมอภาค มีการกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึงเท่า
เทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีชัดเจน 

  6) มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องรับการพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือให้สามารถนำไปใช้กับการทำงาน 
และมีการกำหนอข้ันตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

  7) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เปิดโอกาสให้สตรีทั้งในเมืองและชนบทเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นมากข้ึน 

  8) การอดทนอดกลั้นและการยอมรับต่อทัศนะที่หลากหลาย รวมทั้งต้องยุติข้อขัดแย้ง
ด้วยเหตุผล หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ 

  9) การดำเนินงานตามหลักนิติธรรม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมเติมกฎหมายให้มี
ความทันสมัยเป็นธรรม 

  10) ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินความสำเร็จของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
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 11) เป็นผู้กำกับดูแลแทนการควบคุม โอนงานบางอย่างไปให้องค์กรท้องถิ่นใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด หรืองานบางอย่างก็ต้องแปรรูปให้เอกชนดำเนินงานแทน 
  บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544, หน้า 17-18) กล่าวถึง หลักธรรมาภิบาล ของ

สำนักงานข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักคุณธรรม โดยองค์ประกอบของ
สำนักงาน ก.พ. เน้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการให้บริการของรัฐซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

  1) หลักนิติธรรม ได้แก่ กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ มีความเป็นธรรม มีการปฏิรูป
กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใสและ
ตรวจสอบเข้าในกฎเกณฑ์ต่างๆ และมีส่วนร่วมในกรณีต่างๆ 

  2) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของรัฐและ
หน้าที่ของส่วนราชการ จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียน หรือสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกณฑ์ในการใช้
ดุลยพินิจของส่วนราชการ มีความชัดเจนเป็นที่ยอมรับ ส่วนราชการมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ 

  3) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การได้รับการยอมรับและความพอใจจากผู้รับบริการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของงานที่ปฏิบัติคุณภาพของงานทั้งด้าน
ปริมาณ ความถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งจำนวนความผิดพลาดที่ได้ขึ้นจากการปฏิบัติงาน และจำนวน
การร้องเรียนหรือการกล่าวหาที่ได้รับ 

  4) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความมีประสิทธิภาพและความ
มีประสิทธิผล ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 

  5) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความสัมฤทธิผลของโครงการต่างๆ รวมถึงการประหยัด
งบประมาณ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนผู้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น หรือจำนวนข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการต่างๆ รวมถึงคุณภาพ
ของการเข้ามามีส่วนร่วม 

  6) หลักคุณธรรม ได้แก่ การร้อง หรือ ร้องทุกข์ ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทั้งใน
และนอกองค์กรลดลง คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรในชาติ
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สังคมมีเสถียรภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีระเบียบวินัย 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546, หน้า 90 ) หรือที่เรียกว่า ก.พ.ร. ได้ทำ
หน้าที่เป็นเจ้าภาพดูแลติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างให้บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ที่วางไว้ มีความมุ่งหมายในการนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ พระราช
กฤษฎีกาฯ นี้ให้ความสำคัญนั้นประกอบด้วยหลักการสำคัญ 6 หลักการ ได้แก่ 

  1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดย
ถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล 

  2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึด
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
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พร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็น
นิสัยประจำชาติ 

  3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได ้

  4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่
สวนสาธารณะ ประชาสัมพันธ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 

  5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่  การตระหนักในสิทธิหน้าที่  ความสำนึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน 

  6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (2546, หน้า 60 - 64) ได้สรุปสาระสำคัญอันเป็นหลักพ้ืนฐาน
ของธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ด้วยหลัก 6 ประการ ดังนี้ 

  1) หลักนิติธรรม ความหมายของหลักนิติธรรม ได้แก่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ใน
องค์กรเป็นข้อตกลงร่วมกันและการบังคับใช้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวต้องเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับจากสมาชิกทุกฝ่ายในองค์กร กฎ และข้อบังคับเหล่านั้นต้องนำมาซึ่งความเสมอภาคของ
สมาชิกในองค์กร รวมทั้งสร้างภาพเอ้ือต่อการควบคุมและพัฒนาสังคมนั้นด้วย 

  2) หลักคุณธรรม ความหมายของหลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดี
งาม การส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ
อาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ เป็นพลเมืองดี คือ ปฏิบัติตามฆราวาสธรรม ได้แก่ 

  สัจจะ คือ การรักษาความสัจ 
  ทมะ คือ การรู้จักข่มใจตนเอง 
  ขันติ คือ การอดทน อดกลั้นและการอดออม 
  จาคะ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต 
 3) หลักความโปร่งใส ความหมายของหลักความโปร่งใส คือ การสร้างความไว้วางใจซึ่ง

กันและกันของคนในองค์กร โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เช่น บุคลากรในองค์กรรู้ขั้นตอน วิธีการทำงานที่ดีต่องานและสามารถตรวจสอบการทำงานได้ภายใน
องค์กรจะต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจในการบริหารงาน บริหารเงิน บริหารคนและมีการสื่อสาร
ที่ดีภายในองค์กร เช่น มีการกระจายข่าวรายวัน หรือรายสัปดาห์ ให้สมาชิกในองค์กรได้ทราบความ
เคลื่อนไหวขององค์กร 
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  4) หลักความรับผิดชอบ ความหมายของความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นและ

ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุผลสำเร็จสอดคล้องตามกฎหมายระเบียบขององค์กร  
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ สังคม ประชาชนและประเทศชาติโดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริการและส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกล่าวทั้งที่เป็นผลดี
และผลเสียหาย ตลอดจนพร้อมแสดงข้อเท็จจริงในการประกอบภารกิจต่อสาธารณชน สามารถชี้แจง
เหตุผลได้และพร้อมรับการตรวจสอบจากสาธารณะ 

  5) หลักความมีส่วนร่วม ความหมายของความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือบุคคลในองค์กรทุกระดับ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการบริหารงาน
หรือการดำเนินการต่างๆ ขององค์กรได้ร่วมรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมตัดสินใจ รวมทั้งร่วม
สนับสนุน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองได้ร่วมตัดสินใจ 

 6) หลักความคุ้มค่า ความหมายของหลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและ
การให้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด  เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  รวมทั้ งการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549, หน้า 16) ได้นำเสนอ ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายที่ยุติธรรม ความเปิดเผยโปร่งใส การมีฉันทานุมัติร่วมในสังคมกลไก
การเมืองที่ชอบธรรม ความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พันธะ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public participation) ประชาชนทั้งชายและหญิงมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือทางอ้อมโดย
ผ่านสถาบันต่างๆ ที่มีอำนาจอันชอบธรรม 

  2) กฎหมายที่ยุติธรรม (Rule of Raw) การปกครองประเทศจะใช้กฎหมายเป็นบรรทัด
ฐาน และทุกคนเคารพกฎหมาย โดยที่กรอบของกฎหมายที่ใช้ในประเทศต้องมีความยุติธรรม และถูก
บังคับใช้กับกลุ่มต่างๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

  3) ความเปิดเผยโปร่งใส (Transparency) กระบวนการทำงาน กฎเกณฑ์กติกา มีความ
เปิดเผยตรงไปตรงมา ข้อมูลข่าวสารต่างๆในสังคมสามารถถ่ายโอนได้อย่างเป็นอิสระประชาชน
สามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของทางราชการได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  4) การมีฉันทานุมัติร่วมในสังคม (Consensus orientation) การตัดสินใจดำเนิน
นโยบายใดๆ ของรัฐต้องมีการประสานความต้องการหรือผลประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยรวม 

  5) กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political legitimacy) กระบวนการเข้าสู่อำนาจทาง
การเมืองมีความชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม เช่น การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มีคุณภาพ การมีคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนร่วมการมีระบบราชการ
สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ การมีกระบวนการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมือง การมี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช) ทำหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัย
เจ้าหน้าที่ร่ำรวยผิดปกติ 
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  6) ความเสมอภาค ( Equity ) ประชาชนทุกคนมีความสมารถอย่างเท่าเทียมกันในการ

เข้าถึงโอกาสต่างๆ ในสังคม เช่น โอกาสพัฒนาหรือมีความเป็นอยู่ที่ดี  โดยรัฐเป็นผู้จัดสรร
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโดยเท่าเทียมกัน 

  7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and efficiency) กระบวนการสถาบันต่าง  ๆ
เช่น รัฐสามารถจัดสรรใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการทำหน้าที่รวดเร็วมีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  8) พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) การตัดสินใจใดๆ ของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้องกระทำโดยมีพันธะความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำต่อ
สาธารณชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานนั้น โดยคำนึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม
เป็นหลัก และมีจิตใจเสียสละ เห็นคุณค่าสังคมท่ีตนเองสังกัดอยู่ 

  9) การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic vision) การที่ผู้นำและประชาชนในประเทศมี
วิสัยทัศน์ในการสร้างธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 ได้ระบุถึงหลักสำคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก ดังนี้
(ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์, 2543, หน้า 3-8) 

 1) หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักของ
กฎหมายและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะทำให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นไม่เลือกปฏิบัติ เผยแพร่
กฎหมาย ระเบียบ ให้ประชาชนทราบ    

 2) หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ 
กระตือรือร้น และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมแก่ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต  

  3) หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ให้ประชาชนทราบ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน  

 4) หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็น การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ 
การแสดงประชามติ เป็นคณะกรรมการร่วม ให้ความสนใจต่อข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน  

 5) หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะ
ยอมรับผลจากการกระทำของตน  
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 6) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม จำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับปริมาณงาน รณรงค์ให้คน
ไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพ มีการประเมินผล
การดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืน  

สรุปได้ว่า นักวิชาการและองค์กรต่างๆได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลไว้ใน
ลักษณะที่คล้ายกัน แต่ที่เป็นหลักที่มีผลต่อการนำไปปฏิบัติ คือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 
2542 ได้ระบุถึงหลักสำคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก คือหลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎ
ข้อบังคับให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักของกฎหมาย หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ หลักความมีส่วนร่วม เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของ
ประเทศ หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และหลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการ และใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

2.3.3 หลักธรรมาภิบาล กับองค์การบริหารส่วนตำบล 
หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ที่ได้เข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินการสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล

ในองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น กองราชการส่วนตำบล สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันป๋วย อ้ึงภากรณ์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้พยายามแสวงหาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีธรรมาภิบาล และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ืออบรมมอบรางวัลและประกาศเป็นตัวอย่างให้เกิดการแพร่ขยาย
พัฒนามาตรฐาน ธรรมาภิบาล ในองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ (อรพินท์ สพโชคชัย และคนอ่ืนๆ, 
2548, หน้า 36-40) 

กองราชการส่วนตำบล กรมการปกครอง ได้ดำเนินการสร้างธรรมาภิบาลในองค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดย 

 1) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารงานอย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น ดังนี้ 

   1.1) มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยจัดให้
มีข้ันตอนดังนี ้

    (1) ประชาคมหมู่บ้าน เสนอปัญหา ความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้
เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ปี 

    (2) จะต้องจัดทำประชาพิจารณ์ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 5 ปี และ
แผนพัฒนาประจำปี ก่อนประกาศใช้องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องนำแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลที่ผ่านการอนุมัติแล้วติดประกาศให้ประชาชน โดยรับทราบอย่างทั่วถึง 

   1.2) เข้าร่วมฟังการประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ว่าสอดคล้องกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ 
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   1.3) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะละไม่น้อยกว่า 2 คน ในทุก

โครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2542 

   1.4) มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโดยสามารถขอดูเอกสารข้อมูลที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

  2) ส่งเสริมศักยภาพให้องค์การบริหารส่วนตำบล โดยฝึกอบรมสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล โดยมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว 
โดยประสานความร่วมมือหน่วยการศึกษาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพแก่องค์การ
บริหารส่วนตำบล 

 3) ส่งเสริมศักยภาพให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลโดย 
  3.1) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่ ปลัดจังหวัด ผู้ตรวจส่วนท้องถิ่น เสมียนตราจังหวัด นายอำเภอ 
ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอทั่วประเทศ เป็นต้น 

  3.2) จัดพิมพ์หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้กำกับดูแล เช่น หนังสือรวม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือ คำอธิบายรายมาตรา 
การตรวจแนะนำแนวทางการเสริมและสนับสนุน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล หนังสือแนวทางการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น 

  3.3) จัดทำโครงการคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบระดับประเทศเพ่ือ
สำหรับเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการบริหารงานให้ดีขึ้นและได้กล่าวถึงการ
ดำเนินการตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยหน่วยงานอื่น 

สำนักข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายถูกต้องเป็นธรรม การกำหนดกฎกติกาและ

การปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรมของ
สมาชิก ในระดับองค์กร หมายถึง กฎกติกา ที่ใช้ในการบริหารงานภายใน เช่น การมาทำงานหรือการ
เข้าประชุมให้ตรงเวลา การใช้บริการประชาชนให้เสมอกัน รวมถึงข้อตกลงในการสับเปลี่ยนหน้าที่กัน
ในองค์กร ซึ่งการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้สอดคล้องได้โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 

  1.1) การออกกฎข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
ให้อำนาจไว้ และต้องมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและ
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน ควรเปิดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง 

  1.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎข้อบังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วยการปิด
ประกาศ ณ สำนักงานหรือที่ทำการ หรือที่ประชุม หรือการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ทำ
เป็นเอกสารแจกจ่ายการประชุม หรือเสียงตามสาย เป็นต้น 
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  1.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎ

ข้อบังคับของท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้และต้องบังคับให้
อย่างเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
และเสมอภาค ได้แก่ การจัดเก็บภาษีในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะต้อง
จัดเก็บอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และถูกต้องโดยไม่กลั่นแกล้งหรือลดหย่อนแก่ผู้ใดเป็นการเฉพาะ เป็นต้น 

  1.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทั้งในฝ่าย
พนักงานและสมาชิกสภาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจำชาติ 

 ในระดับองค์กร หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ความ
ยุติธรรมกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ คือ มีจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน 
ต่อผู้ร่วมงานต่อประชาชนและสังคม ซึ่งการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการ
ให้สอดคล้องได้โดย 

  2.1) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายราชการ หรือพนักงานประจำ 
ต้องยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน จะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมาทำงานตรงต่อ
เวลา ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคถูกต้อง 

  2.2) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องตระหนักในหน้าที่ของตน ในฐานะเป็นผู้แทนของ
ประชาชน ต้องมุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมาประชุมอย่าง
สม่ำเสมอพิจารณาเรื่องต่างๆ ในสภาอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา ยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

   2.3) ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีคุณธรรมสูงขึ้น เนื่องจากเป็นผู้บั งคับบัญชาของ
ข้าราชการหรือพนักงานในขณะเดียวกันเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ 
จะต้องยึดหลักความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้  มีการจัดสรรงบประมาณให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ทุกชุมชน 

   2.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเริ่มจัดทำมาตรฐานจริยธรรมหรือกรอบกติกา
การปฏิบัติงานของสมาชิกทุกคน โดยทำเป็นมติของสภาเพ่ือควบคุมกันเอง มีประชาชนทราบหรือถ้า
ละเมิดกฎอยู่เนืองๆ ก็ให้สภาพิจารณาให้พ้นจากสมาชิกภาพ เช่น ในกรณีสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลก็ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 47 ตรี
(8) เป็นต้น 

 3) หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดย
ปรับปรุงกลไกและวิธีการทำงานขององค์กร ทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษที่เข้าใจง่าย ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมี
กระบวนการการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน  
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 ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้

ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยเอกสารที่จะต้องปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบได้แก่  

   3.1) กฎข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 

   3.2) มติการประชุมของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อผลได้ผลเสียของประชาชน 
   3.3) มติของสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว โดยเฉพาะมติที่กระทบต่อสิทธิก้าวหน้าที่

รวมทั้งผลได้ผลเสียแก่ประชาชน และมติอ่ืนๆที่ประชาชนควรทราบ 
   3.4) วาระการประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสำใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาซึ่งสภาต้องอำนวย
ความสะดวกตามสมควร 

   3.5) ข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
ข่าวสารราชการที่ประชาชนควรรู้ และประชาชนต้องปฏิบัติ 

   3.6) ขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งเงื่อนไขการ
ติดต่องานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การชำระภาษีต่างๆ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
เป็นต้น ให้ประชาชนรู้ว่ามีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร ต้องใช้หลักฐานเอกสารประกอบอะไรและต้องใช้
เวลานานเท่าใด 

  3.7) ผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรที่จะได้สรุปเสนอให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานได้ 

   3.8) เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะผลการสอบราคาหรือประกวดราควร
เปิดเผยให้ประชาชนรู้ จะทำให้ประชาชนได้ตรวจสอบและเกิดความมั่นใจ 

   3.9) ข้อมูลด้านการเงิน– การคลัง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นตัวชี้ถึงความสุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะได้เปิดเผยเป็นระยะๆ ว่ามีรายรับเท่าใด มีรายจ่ายเท่าใด 

   3.10) ข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรเปิดเผยและเป็นประโยชน์
แก่ประชาชน 

 สำหรับวิธีการเผยแพร่ข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคำนึงถึงความ
เหมาะสมที่จะสามารถทำให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางที่สุด ได้แก่ 

  (1) การปิดประกาศ ณ สำนักงานที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามแหล่ง
ชุมชน อาจจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประจำทุกหมู่บ้าน ชุมชน 

  (2) การประชุมชี้แจงเป็นครั้งคราว หรือประสัญจรไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆ 
  (3) ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในแต่ละหมู่บ้านชุมชน 
  (4) การใช้ระบบหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย รวมทั้งการใช้สื่อท้องถิ่นอาจเป็น

สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน ์เป็นต้น 
  (5) การจัดทำเป็นวารสารหรือเอกสารแจกจ่ายแก่ประชาชนตามระยะเวลาที่สมควร 

อาจเป็นปีละ 2-3 ครั้ง หรือทุกเดือนก็ได้ 
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 การเลือกใช้วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในแต่ละท้องถิ่นใช้วิธี

ต่างๆกัน แต่ควรทำพร้อมๆกันไปหลายวิธีเพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 4) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง หลักการที่มีความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกข้ันตอนตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท้องถิ่นและมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจทำอะไร อย่างไร 
รวมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสุดท้ายประชาชน
ย่อมมีสิทธิเหนือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอำนาจในการถอดถอนผู้บริหาร หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีประชาชนเห็นว่าปฏิบัติงานเสียหาย ล้มเหลวหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย 

 นอกจากนั้นกฎหมายยังได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 76 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น พ.ร.บ. กำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เช่นในมาตรา 16(16) 
กำหนอให้องค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างน้อย ได้แก่ 

   4.1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งแผนพัฒนาสามปี  และแผนพัฒนาประจำปี 
เนื่องจากแผนพัฒนาเป็นเครื่องชี้ทิศทางการพัฒนาเป็นเครื่องชี้ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นตัว
กำหนอแนวทางการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณเพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนโดยประชาชน 

    (1) มีส่วนร่วมในการคิด และกำหนอจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการร่วมเสนอปัญหา 
ความต้องการและร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาในรูปแบบกระบวนการประชาคม 

    (2) มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมว่าทิศ
ทางการพัฒนาของท้องถิ่นจะเดินไปในทางใดควรทำอะไรก่อน อะไรหลังเป็นต้น 

    (3) ร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้หลายวิธี 
ได้แก่ ดำเนินการเอง อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น 

    (4) ร่วมประเมินผล เมื่อดำเนินโครงการแล้ว ผู้ที่จะประเมินผลได้ดีที่สุดคือ 
ประชาชนเพราะประชาชนสามารถบอกได้ชัดเจนว่าโครงการนั้นๆมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

  4.2) มีส่วนร่วมในการจัดซื้อ- จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กรณีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งผู้แทนชุมชนร่วมเป็น
กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นต้น 

  4.3) ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องแจ้งสาระการประชุมให้ประชาชนทราบทุกครั้ง และอำนวยความสะดวกในหารให้ประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภา 

  4.4) ประชาชนมีสิทธิในการเสนอกฎข้อบังคับของท้องถิ่นเพ่ื อให้สภาท้องถิ่น
พิจารณาออกกฎข้อบังคับของท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
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2542 เช่น กรณี อบต. จะกำหนดข้อบังคับตำบลควรที่จะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพ่ือให้ข้อบังคับได้รับการยอมรับจากประชาชน เป็นต้น 

  4.5) ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีความประพฤติ
เสื่อมเสียได้ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 

 5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในอำนาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อ
ประชาชน ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มีความใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง 
และมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลโดยไม่เลือก
ปฏิบัติและมีความกล้าหาญที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน  

  ในระดับองค์กร หมายถึง การกำหนดโครงสร้างและระบบการใช้อำนาจรัฐใหม่ มีการ
กระจายอำนาจการตัดสินใจลงสู่ระดับล่าง เพ่ือให้ความรับผิดชอบในทุกระดับมีความชัดเจนและมี
รายงานประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จ รณรงค์ให้ประชาชนมีความ
รับผิดชอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติได้โดย 

  5.1) การจัดการบริหารสาธารณะอย่างมีคุณภาพ เป็นธรรมและทั่วถึงทั้งในและนอก
สถานที ่ให้ประชาชนเป็นที่พึ่งได้เมื่อเกิดความเดือดร้อน 

   5.2) เอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้อง
ทุกข ์และแจ้งความเดือดร้อนได้สะดวก รวมทั้งควรมีผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำหมู่บ้านและชุมชน 

   5.3) มีความจริงใจในการนำโครงการกิจกรรมที่เสนอโดยประชาชน/ประชาคม 
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน 

   5.4) นำเอาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาไปจัดทำข้อบังคับหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติตามที่สัญญาไว้กับประชาชน หากทำไม่ได้ก็ต้อง
แจ้งให้ประชาชนทราบ 

 6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารงานโดยใช้ทรัพยากร/งบประมาณที่มีจำนวน
จำกัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า 
สร้างสรรค์สินค้ าและบริการที่ มีคุณภาพสามารถแข่งขัน ได้ ใน เวที โลก  รวมทั้ งการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้สมบูรณ์และยั่งยืน  

  ในระดับท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหารต้องทบทวนงานในความรับผิดชอบทั้งหมดเพ่ือ
พิจารณาถ่ายโอนงานที่ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชนทำได้ และมีประสิทธิภาพสูงออกไป เลือก
นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อ งโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการ ดังนี้ 

  6.1) การดำเนินผลงาน/โครงการจะต้องมีการจัดลำดับความจะเป็นเร่งด่วนว่าควรจะ
ทำโครงการอะไรก่อน - หลัง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  6.2) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องมุ่งให้เกิดการประหยัดหากสามารถต่อรองราคากับผู้
รับจ้างให้ได้ราคาที่ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้  ก็จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณ
เหลือไปดำเนินการในโครงการอื่นเพ่ิมข้ึนและทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากขึ้น 
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  6.3) มีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความประหยัดในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งควรมีกิจกรรมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ใช้ได้นาน 
  6.4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้

จ่ายงบประมาณไม่ให้รั่วไหลสูญเปล่าโดยสภาท้องถิ่น สามารถมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือทำหน้าที่
ในการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายบริหาร เช่น กรณี องค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถดำเนินการได้โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ข้อ 89 

  6.5) การบริหารจัดการครุภัณฑ์ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำ
ทะเบียนคุมให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และการควบคุมการใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  6.6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรคำนึงถึงความควรที่จะกระทำ เช่น องค์กร
บริหารส่วนตำบลบางแห่งยังไม่มีความพร้อมในการจัดเก็บขยะไม่มีรถและพนักงานจัดเก็บขยะแต่กลับ
ใช้งบประมาณจัดซื้อถังขยะแจกให้ประชาชนเพ่ือรองรับขยะโดยไม่มีผู้จัดเก็บขยะ การใช้ประโยชน์ไม่
คุ้มค่า ก็ไม่สมควรกระทำ  

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยได้จัดทำโครงการ Strategic Intervention in 
Support of Emerging Issues Governance โดยรับการสนับสนุนเงินทุนจากกรมวิเทศสหการและ
โครงการพัฒนาประเทศชาติ (UNDP) โครงการพ้ืนที่ศึกษามีการนำหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมือและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ไปใช้
พัฒนากลไกระดับท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาลที่ใช้ประกอบด้วยกรอบแห่งหลักต่างๆ 6 ประการ คือ 
กรอบแห่งหลักนิติธรรม กรอบของความโปร่งใส กรอบความรับผิดชอบ กรอบของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กรอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน และกรอบของคุณธรรมข้อเสนอแนะที่โครงการ
เสนอไว้มีทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดังนี้ 
(บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544, หน้า 129) 

 1) การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลควรให้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล 
  2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีธรรมาภิบาล

เพ่ือหวังให้วาระแห่งชาติประสบความสำเร็จ 
  3) แนวทางนโยบายและข้อปฏิบัติสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลควรกำหนดให้

สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 
  4) รัฐบาลควรเน้นนโยบายการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งชุมชนที่เข้มข้นอย่างจริงจัง 
  5) ควรบรรจุกรอบนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐและระดับ

ท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกฉบับ 
สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความ

ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเนื่องจากมีศักยภาพในการบริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง คือ การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยนำหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 คือ 
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หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า มาใช้สำหรับการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  

 
2.4 องค์การบริหารส่วนตำบล 

2.4.1 ประวัติความเป็นมา  
องค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบันเป็นหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งวิวัฒนาการ

มาจาก “สภาตำบล” ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 
ซึ่งได้กำหนดให้มีสภาตำบลเพียงรูปแบบอย่างเดียวกันทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อประกาศใช้ พรบ.สภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 กำหนดให้สภาตำบลที่รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ
ล่วงมาติดต่อกัน3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาทให้กระทรวงมหาดไทยปกครองไปสู่ประชาชน
ในระดับต่างๆจนถึงระดับตำบล หมู่บ้านหรืออาจจะกล่าวได้ว่าองค์การบิหารส่วนตำบล เป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นรากเหง้าของการปกครองท้องถิ่นไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด รู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากที่สุด 

องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งขึ้นตา พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากเลือกตั้งจากประชาชนมีอิสระในการปฏิบัติงาน สามารถ
กำหนดนโยบายนำนโยบายมาปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเปรียบเสมือน
เป็นเวทีประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีบทบาทร่วมในการปกครองและ
การเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะของ “ร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์อย่างแท้จริง”(โกวิทย์ พวงงาม, 2553, หน้า 39-40) 

2.4.2 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ตามบทบัญญัติมาตรา44 มาตรา58 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ ดังนี้ (วัชระ มานิตราษฎร์, 2550, หน้า 210-216) 

 1) องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

 2) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำสิ่งต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
ดังต่อไปนี้ 

  (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
  (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
  (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (5) ส่งเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (6) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
   (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจำเป็นและสมควร 
 3) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

ดังต่อไปนี้ได้ตามกฎหมายกำหนดภายใต้กฎหมายบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำ
กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

  (1) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและภาคการเกษตร 
  (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  
   (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
  (5) ให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
  (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
  (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
   (12) การท่องเที่ยว 
  (13) การผังเมือง 
  4) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบังคับตำบลเพ่ือใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัด

ต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้มีการกำหนดโทษปรับเกิน 500 บาท เพ่ือประโยชน์
แก่กิจการองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลขอให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่ง 
หรือปฏิบัติกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นการชั่วคราว โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ทั้ งนี้ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการ ซึ่งไม่อยู่ใน
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความเข้าใจกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง 

 5) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิ จการนั้นเป็น
เป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำ และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตนเอง 

  นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้ 

 1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
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 2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
 3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
 4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 5) การสาธารณูปการ 
 6) การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ 
 7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
 8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 9) การจัดการศึกษา 
 10) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพสตรี เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
 11) การบำรุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 14) การส่งเสริมกีฬา 
 15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
 19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 20) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
 21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่น ๆ  
 24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชนจ์ากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 25) การผังเมือง 
 26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 28) การควบคุมอาคาร 
 29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติตำบลเพ่ือใช้บังคับตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อ

กฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในกรณีนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียก
เก็บ และกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 500 บาท 

2.4.3 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
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ที่มาและอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้ 
มาตรา 58 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(มาตรา 59 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546) 

มาตรา 59/1 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

 1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิก

สภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 3) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล  
สมาชิกสภาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

เลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
สัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

มาตรา 58/2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระ
อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ในกรณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งไม่ครบวาระเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้
ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พ้นตำแหน่ง 

มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สำคัญ
และจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อผลประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การประชุม เพ่ือแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำ
นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุม ด้วย
หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้  ให้
นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายก
องค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วให้นายกองค์การ
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บริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

มาตรา58/6 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือผู้ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและมีสิทธิ
แถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา58/7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดวันสำหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบการขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปตามมาตรานี้ จะทำได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 

(มาตรา 58 /1 58 /2 58 /3 58 /4 58 /5 58 /6 58 /7 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546) 

มาตรา 58 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

 2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล 
 4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
มาตรา 60 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไป
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย 

ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรอง
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใดให้ผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่กรรมการ 
หรือมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 

อำนาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้นหรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคห้าต้องกระทำภายใต้การ
กำกับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ 

มาตรา 64 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
 1) ถึงคราวออกตามวาระ 
 2) ตาย 
 3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ 
 4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 57/1 
 5) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 
 6) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้าหรือมาตรา 92 
 7) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
 8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สมควรดำรง
ตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตาม (4) หรือ (5) ให้
นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็วคำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุดในระหว่างที่ไม่มีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

(มาตรา 44 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5) 
พ.ศ. 2546) 

มาตรา 64/2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 1) ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดในส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเว้นแต่ตำแหน่งที่ดำรงตามทบบัญญัติแห่งกฎหมาย 
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  2) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆเป็นพิเศษจากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

นอกเหนือไปจากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลธุรกิจการงานตามปกติ 
 3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหรือที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้นจะกระทำ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด 
บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับ
กรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการดำรง
ตำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภา
ท้องถิ่นอ่ืน หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่ง 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละ 2  คน ซึ่งเลือกตั้ง โดยราษฎรผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใด
มีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 6 คน กรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใด มีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 3 คน 

พนักงานส่วนตำบล ในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละแห่งนั้นจะมี
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 

  1) พนักงานส่วนตำบล เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเงินเดือนจาก
เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2539 

 2) ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีปริมาณงานมากและมีรายได้เพียงพอก็สามารถ
ที่จะจ้างลูกจ้าง เพ่ือช่วยในการปฏิบัติหน้าที่โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 

 3) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยดำรง
ตำแหน่งหรือถือปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราว โดยไม่ขัดและเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 

  
 

 
 
 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง

ได้รับเลือกตั้งจากราษฎรหมู่บ้านละ 2 คน หรือกรณี
องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้านให้มีสมาชิก
หมู่บ้านละ 3 คน หรือกรณีองค์การบริหารส่วน
ตำบลใดมี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ 6 คน 

2. ประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน 
ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภา  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน 
2. อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้
ไม่เกิน 2 คน 

3. อาจแต่งตั้ งเลขานุการซึ่ งมิใช่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 1 คน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล 
ที่มา : ปรับปรุงจากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ. 2537 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2546  
 

2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน ปรากฏ ดังนี้  (สำนักงานท้องถิ่น

อำเภอจตุรพักตรพิมาน, 2559, หน้า 12-16) 
2.5.1 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับการจัดตั้ง

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีบริบทที่สำคัญ ดังนี้  
  1) ที่ตั้ง 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มี

ระยะทางห่างที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประมาณ 7 กิโลเมตรและระยะทางห่างจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประมาณ 33 กิโลเมตร 

 
 
 2) อาณาเขตและพื้นที่ 
 ทิศเหนือ จดตำบลหัวช้าง และตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต้ จดตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก จดตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ทิศตะวันตก จดตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 35.85 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 22,406.25 ไร่  
 3) ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  
 4) ข้อมูลประชากร 

พนักงานส่วนตำบล 
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานส่วนตำบล 
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 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางทั้งสิ้น 5,862 คน แยกเป็นเพศชาย

จำนวน 2,977 คน เพศหญิงจำนวน 2,885 คน รวม 1,384 ครัวเรือน ดังตารางที ่2.1 
 

ตารางที ่2.1 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน และ จำนวนครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
 

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านดงกลาง 160  
2 บ้านกุดแคน 171  
3 บ้านดงยาง 222  
4 บ้านหัวนาคำ 140  
5 บ้านนางงาม 134  
6 บ้านพานมูล 197 
7 บ้านหัวงัว 134 
8 บ้านเก่าน้อย 51 
9 บ้านหนองอีกุ้ม 49 
10 บ้านหัวนาคำ 126 

 รวม  1,384  
 
 2.5.2 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับการจัดตั้ง

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีบริบทที่สำคัญ  
 1) ที่ตั้ง 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มี

ระยะทางห่างท่ีว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประมาณ 11 กิโลเมตร  
 2) อาณาเขตและพื้นที่ 
 ทิศเหนือ จดตำบลเมืองหงส์ และตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต้  จดตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก จดตำบลอีง่อง และตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ทิศตะวันตก จดตำบลลิ้นฟ้า  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลประชา

พัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง มีเนื้อที่ทั้งหมด 49.63 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 31,018 ไร่  
 3) ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินร่วนปนทราย 
 4) ข้อมูลประชากร 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อยทั้งสิ้น 6,629 คน แยกเป็นเพศชาย

จำนวน 3,292 คน เพศหญิงจำนวน 3,337 คน รวม 1,629ครัวเรือน ดังตารางที ่2.2 
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ตารางท่ี 2.2 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน และ จำนวนครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย 

 

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านดงยาง 130 
2 บ้านดงยาง 121 
3 บ้านดงยาง 117 
4 บ้านต้ิว 159 
5 บ้านโนนสูง 146 
6 บ้านหนองชาด 99 
7 บ้านดู่น้อย 157 
8 บ้านหนองสิม 122 
9 บ้านช้างอีแก้ว 79 
10 บ้านโนนไทย 28 
11 บ้านหนองตอน้อย 86 
12 บ้านหนองฮู 160 
13 บ้านป่าแดง 161 
14 บ้านดงยาง 77 
รวม  1,629 

 

2.5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับการจัดตั้ง

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีบริบทที่สำคัญ ดังนี้  
 1) ที่ตั้ง 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ที่ตั้งตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีระยะทางห่างที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประมาณ 8กิโลเมตรและระยะทาง
ห่างจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 18 กิโลเมตร 

 
 2) อาณาเขตและพื้นที่ 
 ทิศเหนือ จดตำบลสะอาดสมบูรณ์ และตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต้ จดตำบลดงแดงและตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก จดตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลแคน

ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศตะวันตก จดตำบลโคกล่ามและตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

  พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส มีเนื้อที่ทั้งหมด 16.75 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 10,468.75 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 3) ลักษณะภูมิประเทศ 
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 สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นที่ราบและทุ่งนาสภาพเป็นดินร่วนปนทราย มี ห้วย

กุดน้ำใส หนองขุมดิน หนองทุ่ม หนองแก และหนองนกเขียน 
 4) ข้อมูลประชากร 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสทั้งสิ้น  4,941 คน แยกเป็นเพศชาย

จำนวน 2,480 คน เพศหญิงจำนวน 2,461 คน ความหนาแน่นของประชากรประชากรประมาณ 309
คน/ตารางกิโลเมตร ดังตารางที ่2.3 

 
ตารางท่ี 2.3 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน และ จำนวนครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 

1 บ้านน้ำใส 237 
2 บ้านเทยีมแข้ 161 
3 บ้านยางเครือ 138 
4 บ้านขุมดิน 144 
5 บ้านหางกุด 62 
6 บ้านน้ำใส 225 
7 บ้านสว่างอารมณ์ 94 
8 บ้านหนองแหน 36 
9 บ้านขุมดิน 114 
10 บ้านเที่ยมแข้ 112 

   รวม  1323 
 

2.5.4 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ 
 1) ที่ตั้ง 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มี

ระยะทางห่างท่ีว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประมาณ 12 กิโลเมตร  
 2) อาณาเขตและพื้นที่ 
 ทิศเหนือ จดตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต้ จดตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก จดตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ทิศตะวันตก จดตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส มีเนื้อที่ทั้งหมด 29.17 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 18,226 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 หมู่บ้าน  
 3) ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและราบ สภาพเป็นดินร่วนปนทราย  
 4) ข้อมูลประชากร 
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 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ทั้งสิ้น 5,865 คน แยกเป็นเพศชาย

จำนวน 2,926 คน เพศหญิงจำนวน 2,939 คน 1,336 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร
ประชากรประมาณ 206คน/ตารางกิโลเมตร ดังตารางที ่2.4 

 
ตารางที ่2.4 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน และ จำนวนครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ 

 

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านป่าสังข์ 128 
2 บ้านดอนแคน 112 
3 บ้านร่องคำ 194 
4 บ้านดงเค็ง 127 
5 บ้านบัวเลิง 60 
6 บ้านโคกมอน 109 
7 บ้านหนองทุ่ม 157 
8 บ้านดอนดู่ 28 
9 บ้านป่าม่วง 54 
10 บ้านหนองคู 59 
11 บ้านโนนเมือง 44 
12 บ้านเหล่าสวนมอญ 82 
13 บ้านดอนแคน 64 
14 บ้านป่าสังข์ 118 

รวม 1,336 
  
2.5.5 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร 
 1) ที่ตั้ง 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มี

ระยะทางห่างท่ีว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประมาณ 8 กิโลเมตร  
 2) อาณาเขตและพื้นที่ 
  ทิศเหนือ จดตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศใต้ จดตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศตะวันออก จดตำบลหนองแวง อำเภอเกษตวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศตะวันตก จดตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 22.114 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 13,759 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 9หมู่บ้าน  
 3) ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นที่เนินลอนลาด สภาพเป็นดินร่วนปนทราย มีแม่น้ำ

เสียวไหลผ่าน 
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 4) ข้อมูลประชากร 
  จำนวนประชากร 4,326 คน เป็นชาย 2,137 คน หญิง 2,189 คน 1,161 ครัวเรือน 
 

ตารางที ่2.5 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน และ จำนวนครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านอีโคตร 128 
2 บ้านค้อ 112 
3 บ้านเหล่าล้อ 194 
4 บ้านหนองหิน 127 
5 บ้านแคน 60 
6 บ้านดงเมืองจอก 109 
7 บ้านสำโรง 157 
8 บ้านดงเมืองจอก 28 
9 บ้านน้ำสร้าง 54 

  รวม 1,161 
  
 2.5.6 องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง 
  1) ที่ตั้ง 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
  2) อาณาเขตและพื้นที่ 
 ทิศเหนือ จดตำบลหนองผือและตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต้ จดตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก จดตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันตก จดตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง มีเนื้อที่ทั้งหมด 18.34 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 11,463 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 9หมู่บ้าน  
 
 3) ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สภาพเป็นดินเค็ม 
 4) ข้อมูลประชากร 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง 9 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 4,354 คน 

แยกเป็นเพศชายจำนวน 2,205 คน เพศหญิงจำนวน 2,149 คน 1,033 ครัวเรือน 
 

ตารางท่ี 2.6 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน และ จำนวนครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง 
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หมู่ที่  ชือ่หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
1  บ้านกุดจอก   44 
2  บ้านค้อ 108 
3  บ้านอีง่อง 232 
4  บ้านสวนมอญ 116 
5  บ้านหนองหน่อง   61 
6  บ้านหนองผง 157 
7  บ้านหนองบัว 127 
8  บ้านสวนมอญ 102 
9  บ้านหนองหน่อง   86 

รวม 1,033 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จักรภัทร ชารีคำ (2550, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพยัคภูมิพิสัยจังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพยัคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หลักนิติธรรมและหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก 
ส่วนหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสหลักความรับผิดชอบและหลักความคุมค้า อยู่ในระดับปานกลาง 
(2) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพยัคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศและอายุ 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศและอายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกตามระดับ
การศึกษา และอาชีพ โดยรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

บวร วิเศษสุนทร (2550, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อยู่ในระดับมาก 5 ด้านดังนี้ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความคุ้มค่าและหลักความมีส่วนร่วม ส่วนหลักความโปร่งใสอยู่ในระดับปานกลาง (2) 
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จำแนกตาม
อายุและการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ฐิติพร ดลวาส (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัย การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามขา ที่มีต่อการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม
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อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านคุณธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ด้านหลักนิติธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความโปร่งใส ตามลำดับ (2) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามขา ที่มีต่อการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสามขาอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ จำแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ .05    

 จันทรมงคล พันธุ์พาณิชย์ (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัย การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า(1) 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
จำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความมีส่วนร่วม  ด้านหลัก
ความโปร่งใส และด้านหลักความคุ้มค่า (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกตามตามเพศ อายุ และประเภทของคณะกรรมการ พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05  

 ณพัฐอร ศรีชนะ (2554, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า (1) 
การบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน 
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านความมีส่วนร่วม 
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า ตามลำดับ (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามประเภทของบุคลากร และระดับ
การศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการจำแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทองเพียร ยินดีมาก (2555, บทคัดย่อ) ) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้านต่อ
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นของประชาคมหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยดังนี้ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักนิติ
ธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักการมีส่วนร่วมตามลำดับ (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาคมหมู่บ้านต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภอ
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อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของประชาคมหมู่บ้าน พบว่า มีความ
คิดเห็นทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 สันติ ไชยมหา (2555, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า (1) การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักนิติธรรม และด้านหลักความมี  
ส่วนร่วม (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของประชาชน จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า มีผู้วิจัยสนในศึกษาการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงถือได้ว่าธรรมาภิบาลเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญ และอยู่
ในความสนใจของนักวิจัยโดยทั่วไผลการระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งทำให้เห็นว่ายัง
ต้องมีการศึกษาเรื่องนี้ต่อไปอีก ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
ต่างกัน ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่าโดยรวมและรายด้าน 
มีทั้งแตกต่างกัน และไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการการวิจัย 
การวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 จำนวน 6 ด้าน  

 
       ตัวแปรอิสระ                               ตัวแปรตาม 
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       (Independent Variable)           (Dependent Variable) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบสอบถาม ประกอบด้วย 

1) เพศ  
2) อายุ  
3) ระดับการศึกษา  
4) การประกอบอาชีพ 

 
 

 
 

     ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุร-
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 6 ด้าน ดังนี้  
 1) ด้านหลักนิติธรรม 
 2) ด้านหลักคุณธรรม 
 3) ด้านหลักความโปร่งใส 
 4) ด้านหลักความมีส่วนร่วม 
 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ 
 6) ด้านหลักความคุ้มค่า 
 
  



 
บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method Research) โดยกำหนดรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้
วิธีวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ซึ่งผู้วิจัย ดำเนินการวิจัย 
ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
    3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
     3.2.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
   3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   3.1.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

 

 

3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1) ประชากร  
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  ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน ครัวเรือนละ 1 คน จำนวน 7,866 คน 
จาก 7,866 ครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอจตุรพักพรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (ท้องถิ่น
อำเภอจตุรพักตรพิมาน, 2559, หน้า 13-16)  
 2) กลุ่มตัวอย่าง (Samples)  
  ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวครัวเรือนละ 1 คน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล อำเภอจตุรพักพรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 381 คน โดยใช้สูตรการคำนวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane ) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2548, หน้า 55)   

         n    =  
21 e+

   

 

   เมื่อ     n   =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
         N   =  ขนาดของประชากร 
         e  =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิด เท่ากับ .05 
         N   =  7,866 
                      7,866 
         n    =       1+7,866 (05)2 
  

                      7,866 
         n    =         1+19.67 

              =    380.55 
   เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนเต็ม จึงเพิ่มเป็น 381 คน 
 3.1.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง    
      ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามลำดับ ดังนี้  
       1) สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Random Sampling) คือการกำหนด
ประชากรจากทุกหน่วยของการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้กำหนดให้ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือ
ตัวแทน จากหกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอจตุรพักพรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประชากร
การวิจัย จากนั้นใช้วิธีการกำหนดสัดส่วน  (Proportional to Size) ของกลุ่มตัวอย่างตามจำนวน
ประชากรมากน้อยโดยวิธีบัญญัติไตรยางศ์ โดยใช้จำนวนครัวเรือนเป็นตัวแปรควบคุม (Control 
Variables) ตามสูตร 

   สูตร nh = 
N

Nn h.  

  
     n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
     nh  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในชั้นภูมิที่ h 
     N  =  จำนวนประชากร 
     Nh  =  จำนวนประชากรในชั้นภูมิที่ h 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงข่ือองค์การบริหารส่วนตำบล ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 
ลำดับที่   องค์การบริหารส่วนตำบล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 1,384 67 
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย 1,629 79 
3 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส 1,323 64 
4 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ 1,336 65 
5 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร 1,161 56 
6 องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง 1,033 50 
 รวม 7,866 381 

ที่มา : สำนักงานท้องถิ่นอำเภอจตุรพักพรพิมาน (2559, หน้า 12-18) 
 
     2) สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง ที่ประชากรมี
สิทธิได้รับเลือกเท่า ๆ กัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 101) โดยวิธีจับสลากแบบทดแทน ตามขั้นตอน 
ต่อไปนี้  
     (1) จัดทำสลากเลขที่บ้านแต่ละหมู่บ้านของแต่ละตำบล จำแนกเป็นหกกลุ่ม ตามตาราง
ที่ 3.1 
      (2) นำสลากเลขที่บ้านแต่ละหมู่บ้านของแต่ละตำบล ลงในกล่อง จำนวน 6 กล่อง 
เขย่าให้คละกัน  
       (3) จับสลากเลขที่บ้านในกล่องแต่ละกล่องขึ้นมาหนึ่งอัน เขียนชื่อในบัญชีกลุ่มตัวอย่าง 
แล้วม้วนสลากลงในกล่องเดิมเพ่ือให้ทุกเลขที่บ้านมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน 
        (4) จับสลากขึ้นมาใหม่แล้วเขียนชื่อในบัญชีกลุ่มตัวอย่าง หากซ้ำก็จับสลากใหม่
ดำเนินการจนได้กลุ่มตัวอย่างครบ ตามจำนวนในตารางที่ 3.1 
  3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ได้สร้างขึ้นโดย
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็นสามตอน ดังนี้  
     ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) และ
แบบเลือกตอบ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ     
       ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า ห้ าระดับ ( Five Rating Scale) ตามวิธีการของลิ เคิ ร์ต (Likert’s Scale) 
ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนหก ด้าน  คือ 
        1) ด้านหลักนิติธรรม  
      2) ด้านหลักคุณธรรม    
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        3) ด้านหลักความโปร่งใส  
        4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
        5) ด้านหลักความรับผิดชอบ  
        6) ด้านหลักความคุ้มค่า  
        ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด (Opened-ended Questionnaire) เป็น 
ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
 3.1.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   
         ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือตามลำดับ ดังนี้ 
       1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
       2) ร่างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ครอบคลุมกรอบ
แนวคิด จำนวน 6 ด้าน    
       3) นำแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
แล้วนำมาปรับปรุง แก้ไข ความถูกต้องของแบบสอบถาม  
        4) นำแบบสอบถาม เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์ ด้านเนื้อหา ด้านภาษา และด้านการวัดผลประเมินผล โดยการหาค่าความสอดคล้อง 
(Index of Item : Objective Congruence : IOC ) โดยกำหนดค่า ดังนี้ 
 
             สอดคล้องให้   +1 
             ไม่แน่ใจให้        0 
             ไม่สอดคล้องให้   -1 
     5) นำแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตามสูตรดังนี้ 
 

   สูตร    IOC   = 


 

 
    เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

     
   แทน ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ 

         แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
     ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านดังนี ้
      (1) ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ วุฒิการศึกษา ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจกการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
      (2) นางวันเพ็ญ ใหม่คามิ วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาไทย) ตำแหน่งครูอันกับ คศ. 3 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็น ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษา     
       (3) ผศ.ดร.จิราพร บาริศรี วุฒิการศึกษา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล 
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ผลปรากฏว่า ทุกข้อ มีค่า IOC เท่ากับ 1 
     6) นำแบบสอบถามที่ไปทดลองใช้กับประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำผลการตอบแบบสอบถาม
ที่ได้ไปใช้ทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ แบ่งออกเป็น คุณภาพรายข้อ และคุณภาพทั้งฉบับ โดย
แบ่งกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำออกเป็นกลุ่มละ 25 % แล้วใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูง
และกลุ่มต่ำ ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2548, หน้า 42) 

 (1) หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (Power of Discrimination) โดยวิธีหาค่า t-test 
โดยใช้เกณฑ์ค่า t ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์การตัดสินว่าข้อนั้นมีอำนาจจำแนกใช้ได้สมควร
นำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ตามสูตร ดังนี้  
 

t   =  
 
 

t  แทน ค่าอำนาจจำแนก  
X  แทน คะแนนของข้อที่หาค่าอำนาจจำแนก  
Y  แทน คะแนนรวมของทุกข้อ 

 ผลการทดสอบปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 
  (2) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) นำข้อที่มีค่าอำนาจจำแนก

ผ่านเกณฑ์จากวิธีการหาค่า t-test แล้ว โดยใช้สูตรด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (-coefficient) 
ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Co-efficient) ดังนี้  
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เมื่อ    แทน   สัมประสิทธิ์แอลฟา (ค่าความเชื่อมั่น) 

      k  แทน  จำนวนข้อของเครื่องมือวัด  
 แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละ 
 แทน   ข้อความแปรปรวนของคะแนน 
 

    ผลจากการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือเท่ากับ .92 
 3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 381คน โดยดำเนินการ ดังนี้  

2

tS

2Si
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  1) ขอหนังสือ จากสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
   2) นำแบบสอบถาม จำนวน 381 ชุด ไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยกำหนดให้มีผู้ช่วย
ผู้วิจัยประจำในแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผู้วิจัยทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกับผู้ช่วยผู้วิจัยก่อนดำเนินการ  

 3) ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมได้ครบทุกฉบับ   
    
 
 
 3.1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
     1) นำแบบสอบถามตรวจสอบพบว่าสมบูรณ์ ถูกต้องทุกฉบับ  

     2) ลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form)  
        3) กำหนดคะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, หน้า 99)  
       ระดับความคิดเห็น มากที่สุด    กำหนดให้ 5 คะแนน 
       ระดับความคิดเห็น มาก      กำหนดให้ 4 คะแนน 
       ระดับความคิดเห็น ปานกลาง    กำหนดให้ 3 คะแนน  
       ระดับความคิดเห็น น้อย     กำหนดให้ 2 คะแนน 
       ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด   กำหนดให้ 1 คะแนน 
 3.1.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
     1) นำไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 
    1.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
       1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวม และรายด้าน ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกำหนดค่า
ระดับความคิดเห็น เท่ากับค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 5.00 ซึ่งใช้การแปลผลตามเกณฑ์การวิเคราะห์ 
โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า104 ) 
         ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
           ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  
         ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
         ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย  
         ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  
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      1.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ โดยทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า t-test ทดสอบความ
แตกต่างของตัวแปรอิสระที่มีจำนวนสองกลุ่ม และใช้ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way-ANOVA : 
F-test) ทดสอบความแตกต่างของตัวแปรอิสระที่มีจำนวนสามกลุ่มขึ้นไป 
        1.4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) การแจกแจงค่าความถี ่(Frequency) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 
  สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย  

  สูตรที่ใช้ในการหาค่าสถิติ มีดังนี้ (ล้วน สายยศ และ อังคนา สายยศ, 2540, หน้า 78-82)  
  1) การหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม  
 

       IOC  = 


 

 
    เมื่อ IOC    =  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือ 
           ระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 

   X  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
      N   =  จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
   2) การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 

  P =  
N

X 100  

 
P   =   ค่าร้อยละ 
X   =  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

      N     =   จำนวนประชากร  
 

    3) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
 

X  =  
N

fx  

 
X   =   ค่าเฉลี่ย 
X  =   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

       N     =   จำนวนประชากร 
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    4) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

  S  =  
)1(

)( 22

−

− 
NN

fxfxN  

 
S   =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
fX  =   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 

        N     =   จำนวนประชากร 
 
  5) การทดสอบสมมติฐาน  

     (1) t-test 

  t   =        X  1  -  X  2
  

   S1
2 

 -    S2
2      

    n1    n2  

  

      เมื่อ   t     =  ค่าที-เทสท์ (t- test)  
        X  1 , X 2  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2  
              ตามลำดับ 

        S1
2 

, S2
2   =  ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที ่2 

             ตามลำดับ 
         n1  , n2  =  จำนวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลำดับ 
 

     6) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA :F-test)  
  
          F  =  

w

b

MS

MS  

 
         F    =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
         MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

          MSw =   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดด้ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
3.2.1 กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญหรือผู้รู้ (Key Informants) 
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  ได้แก่ ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี จำนวนหกคน 
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หรือตัวแทน ตำบลละหนึ่งคน โดยวิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) กล่าวคือ นำสลากรายชื่อของผู้ใหญ่บ้าน ลงในกล่อง กลุ่มละกล่อง แล้วหยิบที่ละรายชื่อ 
ได้รายชื่อใด จดบนทึกไว้ เป็นกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มครบจำนวน 
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ (Interview Guide) ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์
ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) (2) เครื่องบันทึกเสียง (Tape Record) และ (3) 
กล้องบันทึกภาพ (Camera) 

3.2.3 การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
      1) นำการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งหกด้านกำหนดเป็นประเด็นสำคัญใน
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  

    2) นำร่างแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบ และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

    3) เสนอผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านจากการวิจัยเชิงปริมาณตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
    4) พิมพ์แบบสัมภาษณ์เพ่ือใช้เก็บรวมรวบข้อมูลต่อไป 

 3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1) ผู้วิจัยติดต่อประสานงาน และนัดหมายผู้รู้ให้ข้อมูลสำคัญหกคน เพ่ือสัมภาษณ์    
ในวันเวลา และสถานที่ท่ีกำหนด โดยมีการนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2560  
     2) ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยตนเอง ดำเนินการสัมภาษณ์ตาม
ประเด็นที่กำหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ โดยมีผู้ช่วยผู้วิจัยสองคนเพ่ือจดบันทึกคำให้สัมภาษณ์ และ
ถ่ายภาพประกอบเป็นหลักฐาน  
 3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1) ตรวจสอบข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง และภาพถ่าย แล้ววิเคราะห์
เนื้อหา จัดเป็นหมวดหมู่ ของประเด็นสัมภาษณ์ ที่ตรงกัน หรือโน้นเอียงไปในแนวเดียวกัน  
    2) เรียบเรียงประเด็นสำคัญ จาการวิเคราะห์เป็นข้อมูล แล้วสรุปเพ่ือรายงานเป็นผลการวิจัย 
และใช้ประกอบการอภิปรายผลต่อไป 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method Research) โดยกำหนดรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้
วิธีวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับดังนี้  

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n หมายถึง  จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบนัยสำคัญของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test) 
 F หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบนัยสำคัญของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม (F-test) 

 SS  หมายถึง  ผลบวกกำลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
 MS  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน (Mean Square) 
 df  หมายถึง  ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 Sig หมายถึง ค่านัยสำคัญทางสถิติ .05 (Significance) 
 
4.2 ลำดับขั้นตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักนิติ
ธรรม 2) ด้านหลักคุณธรรม 3) ด้านหลักความโปร่งใส 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 5) ด้านหลักความ
รับผิดชอบ และ6) ด้านหลักความคุ้มค่า  
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และการประกอบอาชีพ ต่างกัน 
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 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

นำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางที่ 4.1-4.4 
 
ตารางท่ี 4.1 จำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

264 
117 

69.29 
30.71 

รวม 381 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 264 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.29 และเป็นเพศหญิง จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จำนวน ร้อยละ 
 ต่ำกว่า 40 ปี  
 40 – 55 ปี  
 56 ปี ขึ้นไป  

89 
159 
 133 

23.36 
41.73 
34.91 

รวม 381 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ40-55 ปี จำนวน 159 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.73 รองลงมาคือ อายุ 56 ปี ขึ้นไป  จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 34.91 และอายุต่ำกว่า 
40 ปี จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.36 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 จำนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษา  
 อนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไป 

118 
166 
 97 

30.97 
43.57 
25.46 
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รวม 381 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 166 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.57 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97 และ 
ระดับอนุปริญญา/ปวส.ขึ้นไปจำนวน 97คน คิดเป็นร้อยละ 25.46 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 จำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ 
 

การประกอบอาชีพ จำนวน ร้อยละ 
 เกษตรกรรมหรือรับจ้างทั่วไป 
 รับราชการหรือพนักงานของรัฐ  
 ประกอบธุรกิจ  

191 
74 
116  

50.13 
19.42 
30.45  

รวม 381 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรมหรือ
รับจ้างทั่วไป จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 50.13 รองลงมาคือ อาชีพประกอบธุรกิจ จำนวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.45 และอาชีพรับราชการหรือพนักงานของรัฐ จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.42  
 
 
 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

   ปรากฏผลการวิจัยดังตารางที่ 4.5-4.10 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน 

   
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
 1. ด้านหลักนิติธรรม                        3.89 0.59 2 มาก 
 2. ด้านหลักคุณธรรม  3.86 0.53 3 มาก 
 3. ด้านหลักความโปร่งใส 3.80 0.50 4 มาก 
 4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3.64 0.51 5 มาก 
 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 3.93 0.61 1 มาก 
 6. ด้านหลักความคุ้มค่า 3.60 0.52 6 มาก 
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รวม 3.79 0.48  มาก 
 
    จากกตารางที่ 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส  ด้านหลักการ
มีส่วนร่วม และด้านหลักความคุ้มค่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมและรายข้อ 

 
    ด้านหลักนิติธรรม  ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

 
3.98 

 
0.51 

 
1 

 
มาก 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดโอกาสให้   
ประชาชนแสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติ  

 
3.77 

 
0.60 

 
5 

 
มาก 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลบังคับใช้กฎหมาย  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
3.91 

 
0.54 

 
3 

 
มาก 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อบัญญัติ  
ให้ประชาชนทราบ   

 
3.84 

 
0.66 

 
4 

 
มาก 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนแปลง
ข้อบัญญัติตามสภาพที่เป็นจริงของพ้ืนที่ 

 
3.95 

 
0.60 

 
2 

 
มาก 

รวม 3.89 0.59  มาก 
 
 จากกตารางที่  4.6 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักนิติ
ธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด
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คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน” รองลงมาคือ 
ข้อ 5 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติตามสภาพที่เป็นจริงของพ้ืนที่” ส่วนข้อทีมี่
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อ
ข้อบัญญัติ” 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมและรายข้อ 

 
    ด้านหลักคุณธรรม  ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
 1. เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความ
กระตือรือร้น  

 
3.97 

 
0.60 

 
1 

 
มาก 

 2. เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 
3.93 

 
0.69 

 
2 

 
มาก 

 3. เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนทุกอาชีพ
อย่างเท่าเทียมกัน 

 
3.74 

 
0.58 

 
5 

 
มาก 

 4. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรม เพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชน   

 
3.85 

 
0.57 

 
3 

 
มาก 

 5. องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 
3.81 

 
0.55 

 
4 

 
มาก 

รวม 3.86 0.53  มาก 
 
   จากกตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มตี่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักคุณธรรมโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า 
“เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความกระตือรือร้น” รองลงมาคือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ ให้บริการ
ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอสัตย์” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนทุกอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน” 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมและรายข้อ 

 

ด้านหลักความโปร่งใส 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงานอย่าง  
เปิดเผยตรวจสอบได้   

 
3.79 

 
0.55 

 
3 

 
มาก 

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อมูล  
ข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนทราบ 

 
3.90 

 
0.61 

 
1 

 
มาก 

 3. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งศูนย์ข้อมูล   
ข่าวสารไว้บริการประชาชน  

 
3.76 

 
0.62 

 
4 

 
มาก 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผยข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบทุกครั้ง 

 
3.73 

 
0.54 

 
5 

 
มาก 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตู้รับฟังความ 
คิดเห็นจากประชาชนในการบริหารจัดการ  

 
3.82 

 
0.51 

 
2 

 
มาก 

รวม 3.80 0.50  มาก 
 
    จากกตารางที่ 4.8 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มตี่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความโปร่งใส 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากท้ังห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด
คือ ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนทราบ” 
รองลงมาคือ ข้อ 5 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตู้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการ
บริหารจัดการ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบทุกครั้ง” 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมและรายข้อ 

 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงาน 

 
3.80 

 
0.55 

 
1 

 
มาก 

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน
มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการดำเนินงาน 

 
3.67 

 
0.60 

 
2 

 
มาก 

 3. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผน 

 
3.61 

 
0.53 

 
4 

 
มาก 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน
มีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงาน 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
3.49 

 
3.63 

 
0.62 

 
0.52 

 
5 
 
3 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

รวม 3.64 0.51  มาก 
 
    จากกตารางที่ 4.9 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากสี่ข้อ อยู่ในระดับปานกลางหนึ่งข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการบริหารงาน” รองลงมาคือ ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน
มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการดำเนินงาน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การ
บริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน มีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงาน” 
 
 
 
  
 
   
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมและรายข้อ 

 
ด้านหลักความรับผิดชอบ  ระดับความคิดเห็น 
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 S.D. อันดับ แปลผล 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งงบประมาณ
ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนา  

 
4.04 

 
0.66 

 
1 

 
มาก 

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงานตาม
โครงการที่แจ้งให้ประชาชนทราบ 

 
3.98 

 
0.64 

 
2 

 
มาก 

 3. องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานต่อสังคม 

 
3.94 

 
0.59 

 
3 

 
มาก 

 4. องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามข้อ
เรียกร้องของประชาชนเป็นประจำ 
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างทันเวลา  

 
3.80 

 
3.89 

 
0.60 

 
0.63 

 
5 
 
4 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.93 0.61  มาก 
 
 จากกตารางที่ 4.10 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความรับผิดชอบ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ข้อ 1 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา” รองลงมาคือ 
ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงานตามโครงการที่แจ้งให้ประชาชนทราบ” และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามข้อร้องเรียนของประชาชนเป็นประจำ”  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมและรายข้อ 

       

ด้านหลักความคุ้มค่า 
 ระดับความคิดเห็น 

 S.D. อันดับ แปลผล 
 1. จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลเหมาะสมกับปริมาณงาน  

 
3.67 

 
0.55 

 
1 

 
มาก 

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า 

 
3.61 

 
0.60 

 
3 

 
มาก 
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 3. องค์การบริหารส่วนตำบลวางแผนพัฒนา
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 
3.64 

 
0.58 

 
2 

 
มาก 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานแล้วเสร็จ
ตามท่ีกำหนดไว้ในตารางปฏิบัติงาน  
5. องค์การบริหารส่วนตำบลประเมินความคุ้มค่า
ในการบริหารจัดการอย่าง สม่ำเสมอ   

 
3.56 

 
3.52 

 
0.54 

 
0.61 

 
4 
 
5 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.60 0.52  มาก 
 
 จากกตารางที่ 4.11 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความคุ้มค่า
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ข้อ 1 ที่ว่า “จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะสมกับปริมาณงาน” รองลงมาคือ ข้อ 3 
ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลวางแผนพัฒนาสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน” ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลประเมินความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ
อย่างสม่ำเสมอ” 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และการประกอบอาชีพ ต่างกัน  
 ปรากฏดังตารางที่ 4.12-4.18 
 
ตารางท่ี 4.12  ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศต่างกัน โดยรวมและ
รายด้าน 

 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เพศ 
ชาย หญิง 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. ด้านหลักนิติธรรม      3.91 0.60  มาก 3.87 0.57 มาก 
2. ด้านหลักคุณธรรม 3.87 0.54  มาก 3.85 0.51 มาก 
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3. ด้านหลักความโปร่งใส 3.82 0.51  มาก 3.78 0.47 มาก 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3.66 0.50  มาก 3.62 0.51 มาก 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 3.94 0.62  มาก 3.92 0.49 มาก 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 3.62 0.51  มาก 3.58 0.53 มาก 

รวม 3.80 0.49  มาก 3.77 0.47 มาก 
 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยประชาชนเพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าประชาชนเพศหญิง 
ตามค่าเฉลี่ย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏ ดังนี้ 
    ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยประชาชนเพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าประชาชนเพศหญิง 
ตามค่าเฉลี่ย  
    ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยประชาชนเพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าประชาชนเพศหญิง 
ตามค่าเฉลี่ย 
    ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยประชาชนเพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าประชาชนเพศหญิง 
ตามค่าเฉลี่ย 
    ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยประชาชน เพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าประชาชนเพศหญิง 
ตามค่าเฉลี่ย 
 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยประชาชนเพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าประชาชนเพศ
หญิง ตามค่าเฉลี่ย 
    ด้านความคุ้มค่า พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยประชาชนเพศชายมีความคิดเห็นมากกว่าประชาชนเพศหญิง 
ตามค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชน
ทีมี่เพศต่างกัน โดยรวมและรายด้าน 

     
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เพศ 
ชาย หญิง 

t Sig 
 S.D.  S.D. 

1. ด้านหลักนิติธรรม      3.91 0.60 3.87 0.57 0.80 .20 
2. ด้านหลักคุณธรรม 3.87 0.54 3.85 0.51 0.66 .36 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 3.82 0.51 3.78 0.47 0.74 .21 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3.66 0.50 3.62 0.51 0.72 .22 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 3.94 0.62 3.92 0.49 0.80 .32 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 3.62 0.51 3.58 0.53 0.83 .16 

รวม 3.80 0.49 3.77 0.47 0.88 .34 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีอายุต่างกัน โดยรวมและ
รายด้าน 

       
ความคิดเห็นของ ประชาชนที่
มีต่อการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

อายุ 
ต่ำกว่า 40 ปี 40-55 ปี 56 ปี ขึ้นไป 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านหลักนิติธรรม       3.86 0.57 3.90 0.58 3.91 0.55 
2. ด้านหลักคุณธรรม  3.84 0.50 3.88 0.52 3.86 0.54 
3. ด้านหลักความโปร่งใส  3.76 0.51 3.81 0.49 3.83 0.48 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม  3.62 0.50 3.63 0.53 3.67 0.47 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ  3.94 0.64 3.95 0.56 3.90 0.57 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า  3.61 0.51 3.62 0.54 3.57 0.53 

รวม 3.77 0.49 3.80 0.47 3.79 0.46 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่อายุ 40-55 ปีอายุ 56 ปีขึ้นไป และ
อายุต่ำกว่า 40 ปี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏ ดังนี้ 
ด้านหลักนิติธรรม ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่อายุ 56 ปีขึ้นไป อายุ 40-55 ปี และอายุต่ำกว่า 40 ปี 
ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านหลักคุณธรรม ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่อายุ 40-55 ปี อายุ 56 ปีขึ้นไป และ
อายุต่ำกว่า 40 ปี ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านหลักความโปร่งใส ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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โดยรวม อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่อายุ 56 ปีขึ้นไป อายุ 40-55 ปี และ
อายุต่ำกว่า 40 ปี ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่อายุ 56 ปีขึ้นไป อายุ 40-55 ปี และอายุ
ต่ำกว่า 40 ปี ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านหลักความรับผิดชอบ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่อายุ 40-55 ปี อายุต่ำกว่า 
40 ปี และอายุ 56 ปีขึ้นไป ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านหลักความคุ้มค่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่อายุ 40-55 ปี อายุต่ำกว่า 40 ปี และ
อายุ 56 ปีขึ้นไป ตามค่าเฉลี่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีอายุต่างกัน โดยรวมและรายด้าน 

 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารงานตามหลัก 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 
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ธรรมาบาล 
  
1. ด้านหลักนิติธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 0.77 .34 
ภายในกลุ่ม 68.04 378 0.18   

รวม 68.32 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.24 2 0.12 0.60 .41 
2. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 75.60 378 0.20   
 รวม 75.84 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.20 2 0.10 0.62 .39 
3. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 60.48 378 0.16   

รวม 60.68 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.88 .27 
4. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 64.26 378 0.17   
 รวม 64.56 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.38 2 0.19 0.86 .30 
5. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 83.16 378 0.22   
 รวม 83.54 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.40 2 0.20 0.80 .33 
6. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 94.50 378 0.25   
 รวม 94.90 380    
   

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.34 2 0.17 0.82 .32 
ภายในกลุ่ม 75.60 378 0.20   

รวม 75.94 380    
  

 ตารางที่ 4. 15 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน 
โดยรวมและรายด้าน 

      
ความคิดเห็นของประชาชน
ที่มต่ีอการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาฯ มัธยมศึกษาฯ อนุปริญญาฯ 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1. ด้านหลักนิติธรรม        3.92   0.60 3.90 3.85 3.85 0.61 
2. ด้านหลักคุณธรรม   3.90   0.57 3.89 3.84 3.84 0.54 
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3. ด้านหลักความโปร่งใส   3.84   0.55 3.81 3.75 3.75 0.49 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม   3.66    0.51 3.65 3.61 3.61 0.53 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ   3.95    0.62 3.94 3.90 3.90 0.60 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า   3.62   0.56 3.61 3.57 3.57 0.51 

รวม   3.82  0.47 3.80 3.75 3.75 0.46 
 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาฯ และระดับอนุปริญญาฯ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏ ดังนี้ 
 ด้านหลักนิติธรรม ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ระดับประถมศึกษาฯ 
ระดับมัธยมศึกษาฯ และระดับอนุปริญญาฯ 

 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาฯ และระดับอนุปริญญาฯ 

 
 ด้านหลักความโปร่งใส ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ระดับ
ประถมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาฯ และระดับอนุปริญญาฯ 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาฯ และระดับอนุปริญญาฯ 

ด้านหลักความรับผิดชอบ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ระดับ
ประถมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาฯ และระดับอนุปริญญาฯ 
 ด้านหลักความคุ้มค่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ระดับ
ประถมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาฯ และระดับอนุปริญญาฯ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็น
ของประชาชนที่มรีะดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมและรายด้าน 

    

ความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาบาล 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig 

  
1. ด้านหลักนิติธรรม 

ระหว่างกลุ่ม  0.38 2 0.19 1.46 .12 
ภายในกลุ่ม 49.14 378 0.13   

รวม 49.52 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.40 2 0.20 1.25 .16 
2. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 60.48 378 0.16   
 รวม 60.88 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.34 2 0.17 2.98 .09 
3. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 18.90 378 0.05   

รวม 19.24 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15 1.15 .19 
4. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 49.14 378 0.13   
 รวม 49.44 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.32 2 0.16 1.18 .21 
5. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 52.92 378 0.14   
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 รวม 53.24 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.36 2 0.18 1.13 .25 
6. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 60.48 378 0.16   
 รวม 60.84 380    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.28 2 0.14 0.82 .65 
ภายในกลุ่ม 64.26 378 0.17   

รวม 64.54 380    
 

 ตารางที่ 4. 17 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน 
โดยรวมและรายด้าน 

 
ความคิดเห็นของประชาชน
ที่มต่ีอการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 

การประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมฯ ข้าราชการฯ ประกอบธุรกิจ 

 S.D  S.D  S.D 
1. ด้านหลักนิติธรรม        3.93   0.61 3.91 0.53  3.83   0.60 
2. ด้านหลักคุณธรรม   3.90   0.54 3.89 0.48  3.82   0.57 
3. ด้านหลักความโปร่งใส   3.86   0.60 3.80 0.55  3.74   0.49 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม   3.68    0.55 3.64 0.54  3.60   0.55 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ   3.95    0.58 3.93 0.60  3.91    0.64 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า   3.65   0.57 3.59 0.50  3.56    0.50 

รวม 3.83  0.53 3.79 0.49  3.74  0.44 
 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ ในระดับมาก เช่น เดี ยวกัน  เรีย งตามค่ าเฉลี่ ยมากไปหาน้ อย  ได้ แก่   
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมฯ รับราชการ และการประกอบธุรกิจฯ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏ ดังนี้ 
  ด้านหลักนิติธรรม ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  ได้แก่ การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมฯ รับราชการ และการประกอบธุรกิจฯ  
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  ด้านหลักคุณธรรม ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมฯ รับราชการ และการประกอบธุรกิจฯ  

 
 
  ด้านหลักความโปร่งใส ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ ในระดับมาก เช่น เดี ยวกัน  เรีย งตามค่ าเฉลี่ ยมากไปหาน้ อย  ได้ แก่   
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมฯ รับราชการ และการประกอบธุรกิจฯ  

  ด้านหลักการมีส่วนร่วม ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมฯ รับราชการ และการประกอบธุรกิจฯ  

 ด้านหลักความรับผิดชอบ ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่   
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมฯ รับราชการ และการประกอบธุรกิจฯ  

  ด้านหลักความคุ้มค่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมฯ รับราชการ และการประกอบธุรกิจฯ  
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ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็น
ของประชาชนที่มกีารประกอบอาชีพต่างกัน โดยรวมและรายด้าน 

 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
หมู่บ้านที่มตี่อการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

  SS  df  MS  F  sig 

  
1. ด้านหลักนิติธรรม 

ระหว่างกลุ่ม 0.40 2 0.20 2.86 .09 
ภายในกลุ่ม 26.46 378 0.07   

รวม 26.86 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.44 2 0.22 2.75 .14 
2. ด้านหลักคุณธรรม ภายในกลุ่ม 30.24 378 0.08   
 รวม 30.68 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.42 2 0.21 3.00 .08 
3. ด้านหลักความโปร่งใส ภายในกลุ่ม 26.46 378 0.07   

รวม 26.88 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.50 2 0.25 3.13 .07 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ภายในกลุ่ม 30.24 378 0.08   
 รวม 30.74 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.38 2 0.19 1.90 .23 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ ภายในกลุ่ม 37.80 378 0.10   
 รวม 38.18 380    
 ระหว่างกลุ่ม 0.44 2 0.22 2.44 .18 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า ภายในกลุ่ม 34.02 378 0.09   
 รวม 34.46 380    
   
    รวม 

ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.83 .36 
ภายในกลุ่ม 68.04 378 0.18   

รวม 68.34 380    
  
 จากตารางที่ 4. 19 พบว่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   
    นำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางที่ 4.20 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

    
ข้อ ข้อเสนอแนะ ด้านหลักนิติธรรม ความถี่ (f) 
1 
2 

ควรประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบทุกครั้ง 
ควรให้ประชาชนแสดงความเห็นเมื่อข้อบัญญัติใดมีผลบังคับใช้ผ่านไปแต่ละปี  

17 
11 

 ข้อเสนอแนะ ด้านหลักคุณธรรม  
1 
2 

ควรจัดอบรมด้านคุณธรรมให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุกปี 
ควรให้ประชาชนประเมินการบริหารจัดการด้านคุณธรรมทุกปี 

19 
7 

 ข้อเสนอแนะ ด้านหลักความโปร่งใส  
1 
2 
 

ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับการก่อสร้างทุกปี  
ควรปฏิบัติ งานอย่างเปิดเผยและให้ โอกาสประชาชน ตรวจสอบการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

14 
 

10 
 ข้อเสนอแนะ ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
1 
2  

ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ 
ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

23 
9 

 ข้อเสนอแนะ ด้านหลักความรับผิดชอบ  
1 
2 

 ควรบริหารงานตามโครงการอย่างเคร่งครัด 
 ควรแสดงความรับผิดชอบการปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ 

11 
8 

 ข้อเสนอแนะ ด้านหลักความคุ้มค่า  
1 
2 

 ควรมีการประเมินกับความคุ้มค่าในการบริหารงานทุกงาน  
 ควรแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

9 
4 

 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ประชาชนมีเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี ้
   1. ข้อเสนอแนะ ด้านหลักนิติธรรม ได้แก่ ควรประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบ
ทุกครั้ง และควรให้ประชาชนแสดงความเห็นเมื่อข้อบัญญัติใดมีผลบังคับใช้ผ่านไปแต่ละปี  
    2. ข้อเสนอแนะ ด้านหลักคุณธรรม ได้แก่ ควรจัดอบรมด้านคุณธรรมให้กับบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุกปี และควรให้ประชาชนประเมินการบริหารจัดการด้านคุณธรรมทุกปี  
   3. ข้อเสนอแนะ ด้านหลักความโปร่งใส ได้แก่ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับ
การก่อสร้างทุกปี และควรปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยและให้โอกาสประชาชนตรวจสอบการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    4. ข้อเสนอแนะ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายการบริหารจัดการ และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ        

   5. ข้อเสนอแนะ ด้านหลักความรับผิดชอบ ได้แก่ ควรบริหารงานตามโครงการอย่าง
เคร่งครัดควรแสดงความรับผิดชอบการปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ   
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    6. ข้อเสนอแนะ ด้านหลักความคุ้มค่า ได้แก่ ควรมีการประเมินกับความคุ้มค่าในการ
บริหารงานทุกงาน ควรแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน    
    สรุปได้ว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะของในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเรียงลำดับตามความถ่ีจาก
สูงไปหาต่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ 
ควรจัดอบรมด้านคุณธรรมให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุกปี  และควรประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบทุกครั้ง 
 
ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากคำให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และสรุปผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ไว้ดังนี้   

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ 
    การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) ผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informant interview) จำนวน 6 คน ประกอบด้วย กำนัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 6 คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ดแห่งละ 1 คน โดยวิธีสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง (Semi structured 
interviews) โดยนำหัวข้อการวิจัยเชิงปริมาณทั้งหกด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้าน
หลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า เป็น
คำถามสำคัญ (Key words) ในการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบสามเส้า (Triangulation) 
คือ จากการวิจัยเชิงปริมาณ จากคำให้สัมภาษณ์ และจากเทปบันทึกเสียง แล้วใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นคำสำคัญ หรือโน้นเอียงไปในแนวเดียวกัน สรุป
ลักษณะการวิเคราะห์ และนำไปใช้ประกอบในการอภิปรายผลตามลำดับ ดังต่อไปนี้  
 1) ด้านหลักนิติธรรม  
 จากผลการวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลจากการสัมภาษณ์  ต่อคำถาม ที่ถามว่า 
“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักนิติธรรม และท่านมีข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาด้านนี้อย่างไร”   
 
 ผลจากการสัมภาษณ์ ปรากฏ ดังนี้  
 (1) นายประมูล เทียมสิงห์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมในระดับมาก เช่น
 องค์การบริหารส่วนตำบลตราข้อบัญญัติของสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาจเป็น
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 เพราะผู้บริหารและสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยเฉพาะ
 สมาชิกสภาเป็นตัวแทนของประชาชนทุกหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
 หรือขนาดใหญ่ มีตัวแทนจำนวนเท่ากัน จึงรู้ว่าข้อบัญญัติใดสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนปัจจุบัน ส่วนข้อเสนอแนะคือ ควร
 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย” 

ประมูล เทียมสิงห์, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลดงกลาง, สัมภาษณ์ 
 
(2) นายสมาน ลีแวง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  
          “องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การที่เกิดโดยกฎหมาย บุคลากรมีที่มาโดย
 กฎหมายจึงต้องบริหารจัดการตามท่ีกฎหมายกำหนด และเป็นไปตามตามหลักนิติธรรม 
 เช่นการทำประชาคม การเก็บภาษี การใช้งบประมาณต้องความเห็นชอบของสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบล ที่สมาชิกสภาเป็นตัวแทนของประชาชนทุกหมู่บ้าน และมี
 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติ จึงสามารถสนองความ
 ต้องการของประชาชน ส่วนข้อเสนอแนะคือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
 ความเห็นต่อข้อบัญญัติทุกครั้งเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต” 

สมาน ลีแวง, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดู่น้อย, สัมภาษณ์ 
 

 (3) นายประภาส ตริพงษา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  
          “องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การที่ใกล้ชิดกับประชาชน มีบริหารจัดการ
 ตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
 บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่มีการแก้ไข ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติธรรม และเช่น
 การบริหารงานบุคคล การใช้งบประมาณ เป็นต้นมีสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คอย
 กำกับดูแลการปฏิบัติงานอีกด้วย ส่วนข้อเสนอแนะคือ องค์การบริหารส่วนตำบล
 ควรมีการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเสมอภาคให้มากท่ีสุดและดีที่สุด” 

ประภาส ตริพงษา, (2560, 11 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำใส, สัมภาษณ์ 
  

 (4) นายทองสุก ทะลอ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  
        “ปัจจุบันประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การที่มีการทำงาน
 ร่วมกันเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
 สังคม มีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่มี
 การแก้ไขเป็นแนวทาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามหลักนิติธรรม อึกส่วนหนึ่งคือมีประชาชน
 ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด และคอยกำกับดูแลการบริหารจัดการ ส่วนข้อเสนอแนะคือ
 องค์การบริหารส่วนตำบลควรเผยแพร่ข้อบัญญัติให้ประชาชน ทราบอย่างต่อเนื่อง” 

ทองสุก ทะลอ, (2560, 11 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าสังข,์ สัมภาษณ์  
 
(5) นายรัฐชาติ กุดหอม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  
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          “ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การที่มีการทำงาน
 ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณ และในด้าน
 การพัฒนา โดยมีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
 ถือได้ว่าเป็นไปตามหลักนิติธรรม อึกส่วนหนึ่งคือมีประชาชนคอยติดตามอย่างใกล้ชิด 
 และคอยกำกับดูแล ส่วนข้อเสนอแนะคือ“…องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีข้อบัญญัติใหม่ๆ 
 ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน” 

รัฐชาติ กุดหอม, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลศรีโคตร, สัมภาษณ์  
 
 
 
 
 
(6) นายวิจิตต์ ไวยศรีแสง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  
          “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักกฎหมายอยู่แล้ว และมีการ
 ตราข้อบัญญัติที่สอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่ เป็นประชาธิปไตยเพราะมีผู้บริหารและ
 สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  จึงสนองความต้องการของ
 ประชาชนและสามารถตราข้อบัญญัติที่เป็นปัจจุบัน ส่วนข้อเสนอแนะคือ ควรให้
 ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจสาระสำคัญของข้อบัญญัติและแนวทางปฏิบัติ” 

วิจิตต์ ไวยศรีแสง, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลอีง่อง, สัมภาษณ์  
 
 จากผลการสัมภาษณ์ด้านนิติธรรม สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตาม
หลักนิติธรรมในระดับมาก เพราะเป็นองค์การที่เกิดโดยกฎหมาย บุคลากรมีที่มาโดยกฎหมายจึงต้อง
บริหารจัดการตามท่ีกฎหมายกำหนด เช่นการบริหารงานบุคคล การใช้งบประมาณ โดยประชาชนร่วม
ทำงานอย่างใกล้ชิด และสภาสามารถตราข้อบัญญัติที่เป็นปัจจุบัน  
 
 2) ด้านหลักคุณธรรม  
 จากผลการวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลจากการสัมภาษณ์  ต่อคำถาม ที่ถามว่า 
“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักคุณธรรมธรรม และท่านมีข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาด้านนี้อย่างไร”   
     (1) นายประมูล เทียมสิงห์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  
        “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักคุณธรรมในระดับมาก เช่น
 เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอาจเป็นเพราะบุคลลากรได้รับ
 การอบรมเป็นประจำและมีหลักศาสนาพุทธเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบกับมี
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 ระเบียบและกฎหมายบั งคับ ให้บริการประชาชน  ด้วยความซื่ อสัตย์  มีความ
 กระตือรือร้น เพ่ือให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมาก
 ที่สุด” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและ เข้ า ใ จ
 ในสิ่งที่ให้บริการว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้” 

ประมูล เทียมสิงห์, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลดงกลาง, สัมภาษณ์ 
 
 
     (2) นายสมาน ลีแวง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การที่บุคลากรมีความใกล้ชิดกับประชาชน
 ทั้งตำบลและเป็นผู้นำประชาชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยเฉาะอย่างยิ่งกิจกรรม
 ด้านศาสนา ซึ่งเป็นการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยู่แล้ว และการบริหาร
 เป็นไปตามตามกฎหมาย ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง จึงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
 และบริการด้วยความรวดเร็ว จึงสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้ ” ส่วน
 ข้อเสนอแนะคือ “ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
 จัดการด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง” 

สมาน ลีแวง, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดู่น้อย, สัมภาษณ์ 
  

    (3) นายประภาส ตริพงษา ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
          “สังคมไทยเป็นสังคมพุทธที่ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรม โดยเฉพาะองค์การ
 บริหารส่วนตำบลเป็นองค์การที่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีกิจกรรมทางศาสนาที่
 ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพียง จึงเป็นที่น่าเชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยึด
 มั่นในหลักคุณธรรมอยู่แล้ว ที่สำคัญคือชนบทเป็นสังคมขนาดเล็ก  หากไม่ยึดหลัก
 คุณธรรมในการบริหาร ประชาชนคงไม่ให้ความร่วมมือ” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “ควรมี
 การอบรมด้านคุณธรรมในการดำรงชีวิตให้กับกลุ่มเยาวชนเป็นประจำ” 

 ประภาส ตริพงษา, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำใส, สัมภาษณ์ 
 

    (4) นายทองสุก ทะลอ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
           “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักคุณธรรม เช่นผู้บริหารคือ
 นายกมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ต้องบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เจ้าหน้าที่ 
 ต้องเป็นผู้ที่ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจ จึงจะได้รับความร่วมมือด้วยดี สังคมมีศาสนาพุทธ
 เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  และ บริหารจัดการสอดคล้องกับความต้องการของ
 ประชาชนมากที่สุด...” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “…ควรเชิญผู้อาวุโสหรือผู้สูงอายุเป็นที่
 ปรึกษาด้านคุณธรรม” 

 ทองสุก ทะลอ, (2560, 11 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าสังข,์ สัมภาษณ์ 
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    (5) นายรัฐชาติ กุดหอม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
          “คุณธรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในสังคมไทยที่ เป็นสังคมพุทธ องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลเป็นองค์การที่ใกล้ชิดกับประชาชน และประชาชนมีความเชื่อว่าบุคลากรได้
 ผ่านการอบรมด้านคุณธรรม อย่างพร้อมเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลมีข้าราชการที่
 มีคุณธรรมอยู่แล้ว ที่สำคัญคือชนบทเป็นสังคมพุทธ จึงไม่มีปัญหาด้านคุณธรรม” 
 ส่วนข้อเสนอแนะคือ  “ควรมีการอบรมด้านคุณธรรมร่วมกันระหว่างบุคลากร
 องค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากร” 

รัฐชาติ กุดหอม, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลศรีโคตร, สัมภาษณ์ 
 
    (6) นายวิจิตต์ ไวยศรีแสง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “คุณธรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในปัจจุบัน 
เป็นเรื่องที่ข้าราชการทุกประเภทได้ปฏิบัติ และทุกหน่วยงานให้ความสำคัญรวมถึงองค์การ
บริหารส่วนตำบล ประชาชนคงให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพราะยึดหลักคุณธรรมในการ
บริหารจัดการ” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดกิจกรรมด้าน
จริยธรรมให้กับเยาวชนและยุวชนทุกหกเดือน” 

 วิจิตต์ ไวยศรีแสง, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลอีง่อง, สัมภาษณ์  
 
    จากผลการสัมภาษณ์ด้านหลักคุณธรรม สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหาร
จัดการตามหลักคุณธรรมในระดับมาก มีหลักศาสนาพุทธเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่างพร้อมเพียง ข้าราชการที่มีคุณธรรมอยู่แล้ว ประชาชนคงให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
เพราะยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ 
 
 3) ด้านหลักความโปร่งใส 
 จากผลการวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลจากการสัมภาษณ์ ต่อคำถาม ที่ถามว่า 
“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความโปร่งใส และท่านมขี้อเสนอแนะใน
การพัฒนาด้านนี้อย่างไร”  
 
 
  (1) นายประมูล เทียมสิงห์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักความโปร่งใสในระดับมาก 
 เช่นเจ้าหน้าที่ทำประชาคม และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านตู้แสดง
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 ความคิดเห็นอยู่แล้ว และมีการเชิญประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานต่างๆอย่าง
 ต่อเนื่อง ให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส ประกอบกับมีระเบียบและกฎหมาย
 บังคับให้บริหารจัดการอย่างโปร่งใสเพ่ือให้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของภาครัฐ” 
 ส่วนข้อเสนอแนะคือ “ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานต่างๆ
 ที่มีกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน” 

 ประมูล เทียมสิงห์, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ตำบลดงกลาง, สัมภาษณ์ 
  

  (2) นายสมาน ลีแวง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
         “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักความโปร่งใส เพราะ
 ประชาชนคอยตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและเข้าใจการ
 บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบริหารในระดับมาก ประกอบกับรัฐบาลมีความ
 จริงจังต่อการบริหารงานที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “สิ่งใดที่อยู่ใน
 ความสนใจองประชาชนควรประชาสัมพันธ์อย่างทันเวลา” 

สมาน ลีแวง, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดู่น้อย, สัมภาษณ์  
 
 (3) นายประภาส ตริพงษา ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการอย่างโปร่งใสในปัจจุบัน เพราะ
 ประชาชนคอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานต่างๆร่วมตรวจสอบการ
 บริหารงาน เช่น มีศูนย์ดำรงธรรม และมีกฎหมายกำกับ จึงเชื่อว่ามีความ  องค์การ
 บริหารส่วนตำบลบริหารจัดการอย่างโปร่งใส” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “พยายามเปิด
 โอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับทราบการบริหารงานหรือการดำเนินงานให้มากที่สุด” 

 ประภาส ตริพงษา, (2560, 11 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำใส, สัมภาษณ์  
 
 
 
 
 
 
 (4) นายทองสุก ทะลอ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “การบริหารจัดการอย่างโปร่งใสเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบ
 ประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบันทำได้มากเพราะได้รับตรวจสอบจาก
 ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประชาชนมีความกล้าหาญมากในการตรวจสอบ และ
 มีความกล้าหาญในการพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็นต่าง และองค์การบริหาร
 ส่วนตำบสามารถบริหารจัดการอย่างโปร่งใส” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “ให้ถือว่า
 ประเทศชาติและท้องถิ่นจะก้าวหน้าได้เพราะท้องถิ่นบริหารงานอย่างโปร่งใส” 

ทองสุก ทะลอ, (2560, 11 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าสังข,์ สัมภาษณ์  
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 (5) นายรัฐชาติ กุดหอม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
        “ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เช่นมีการ
 เชิญประชาชนมีส่วนในการตรวจสอบการบริหารงานรวมถึงการมีหน่วยงานภายนอกด้วย 
 มีการตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความกล้าหาญในการ ในการตรวจสอบ และ
 มีการแสดงความคิดเห็นต่าง เพ่ือรักษาประโยชน์ของตนเอง” ส่วนข้อเสนอแนะคือ 
 “บริหารงานอย่างโปร่งใสทำให้ผู้บริหารสง่างามและประชาชนมีความภาคภูมิใจ” 

 รัฐชาติ กุดหอม, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลศรีโคตร, สัมภาษณ์ 
 

 (6) นายวิจิตต์ ไวยศรีแสง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “มีความเชื่อว่าปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลก้าวหน้าไปมาก และ
 ประชาชนมีความสนใจความโปร่งใสในการบริหารงาน มีการตรวจสอบ มีการแสดง
 ความคิดเห็น รักษาประโยชน์ของตนเอง” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลควรเชิญประชาชนรับทราบผลการบริหารงานเป็นประจำทุกปี” 

วิจิตต์ ไวยศรีแสง, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลอีง่อง, สัมภาษณ์ 
  

    จากการสัมภาษณ์ด้านหลักความโปร่งใสสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการ
ตามหลักความโปร่งใสในระดับมาก การเชิญประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนมีความสนใจความโปร่งใสในการบริหารงาน มีการตรวจสอบ มีการแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
 จากผลการวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลจากการสัมภาษณ์  ต่อคำถาม ที่ถามว่า 
“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักการมีส่วนร่วม และท่านมีข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาด้านนี้อย่างไร”  
 (1) นายประมูล เทียมสิงห์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “หลักการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
 การปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่แล้ว 
 เช่นมีการเชิญประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกือบทุกกิจกรรม เพราะเป็น
 กิจกรรมการพัฒนา  เพ่ือรักษาประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่น” ส่วนข้อเสนอแนะคือ 
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 “การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมให้ ประชาชนมีความภาคภูมิใจและมีความรู้สึกเป็น
 เจ้าของร่วมกัน” 

 ประมูล เทียมสิงห์, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลดงกลาง, สัมภาษณ์  
 
 (2) นายสมาน ลีแวง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
         “องค์การบริหารส่วนตำบลใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่นมี
 การเชิญประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และการกำหนดนโยบาย รวมถึงการ
 ประเมินการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “ควรพัฒนา 
 การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมให้มากที่สุด” 

    สมาน ลีแวง, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดู่น้อย, สัมภาษณ์  
 

 (3) นายประภาส ตริพงษา ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มมีองค์กร เพราะ
 การมีส่วนร่วมมีความจำเป็น ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภามาจากการ
 เลือกตั้ง ถือเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น รวมถึงประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
 รูปของการทำประชาคม การตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ” ส่วนข้อเสนอแนะคือ 
 “ควรรักษาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะเป็นหลักสำคัญของ
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย” 

ประภาส ตริพงษา, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำใส, สัมภาษณ์ 
 (4) นายทองสุก ทะลอ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบัน
 ทำได้มากเพราะกฎหมายกำหนดให้ทำ นับแต่การทำประชาคม การจัดซื้อจัดจ้าง การ
 ตรวจรับงานรวมถึงการประเมินการดำเนินงานเป็นต้น” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “ควรเพ่ิม
 การมีส่วนร่วมของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่น” 

ทองสุก ทะลอ, (2560, 11 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าสังข,์ สัมภาษณ์  
 

 (5) นายรัฐชาติ กุดหอม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
        “ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เช่นมี
 การเชิญประชาชนทำประชาคมเพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกสามปี และมีส่วนร่วม
 ในการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่  การมีส่วนร่วม
 ในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้าน
 ศาสนา อย่างต่อเนื่อง” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมี
 ความจำเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลควรพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง” 

รัฐชาติ กุดหอม, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลศรีโคตร, สัมภาษณ์ 
 

 (6) นายวิจิตต์ ไวยศรีแสง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
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        “โดยส่วนตัวมีความเชื่อว่าปัจจุบันประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกับ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกือบทุกเรื่องเพราะนายกฯ และสมาชิกสภามาจากการ
 เลือกตั้งประชาชนมีความสนใจในการมีส่วนร่วมเพราะถือเป็นเกียรติ และเพ่ือรักษา
 ประโยชน์ของตนเอง” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “องค์การบริหารส่วนตำบลควรคง ก ารมี
 ส่วนร่วมของประชาชนไว้โดยยึดระเบียบกฎหมายเป็นบรรทัดฐาน” 

วิจิตต์ ไวยศรีแสง, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลอีง่อง, สัมภาษณ์ 
  
 จากผลการสัมภาษณ์หลักการมีส่วนร่วม สรุปได้ว่า หลักการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภามาจากการ
เลือกตั้ง ถือเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น และกฎหมายกำหนดให้ทำประชาคม การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจรับงานประชาชนต้องมีส่วนร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่นด้านการศึกษา 
ด้านสังคม และด้านศาสนา  
 
 
 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ 
 จากผลการวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลจากการสัมภาษณ์ ต่อคำถาม ที่ถามว่า “ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความรับผิดชอบ และท่านมีข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาด้านนี้อย่างไร”  
 (1) นายประมูล เทียมสิงห์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
        “มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับการบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ คือความรับผิดชอบมี
 ความจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันองค์การ
 บริหารส่วนตำบลมีความรับผิดชอบสูงเพราะมีสมาชิกสภาและประชาชนคอยติดตาม
 ตรวจสอบ รวมถึงมีหน่วยงานภาครัฐคอยประเมิน ประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิด” 
 ส่วนข้อเสนอแนะคือ “องค์การบริหารส่วนตำบลควรรับผิดชอบการบริหารงานอย่าง
 เปิดเผย ตรงไปตรงมา และมีปัญหาควรแจ้งประชาชนทราบ” 

ประมูล เทียมสิงห์, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลดงกลาง, สัมภาษณ์  
 

 (2) นายสมาน ลีแวง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “มองโดยภาพรวมแล้วปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรับผิดชอบงาน
 อยู่ในระดับมาก เช่นมีจัดตั้งงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา และแก้ปัญหา
 ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันเวลา และการบริหารงานหลายด้านพัฒนาค่อนข้างมาก 
 เช่นด้านการศึกษาและด้านผู้สูงอายุเป็นต้น” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “ควรพัฒนาการบริหารงาน 
 อย่างมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด” 
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สมาน ลีแวง, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดู่น้อย, สัมภาษณ์  
 

 (3) นายประภาส ตริพงษา ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารแบบมีความรับผิดชอบอยู่แล้ว เพราะผู้บริหาร
 มาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง ต้องมีความรับผิดชอบตามที่ให้สัญญา
 ไว้กับประชาชน รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลได้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชน 
 ซึ่งมีการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆทำให้มีความรับผิดชอบสูง” ส่วนข้อเสนอแนะ
 คือ “ควรรักษาการบริหารจัดการแบบมีความรับผิดชอบตลอดไป เพราะเป็นประสิทธิภาพ
 ของการบริหารงาน” 

ประภาส ตริพงษา, (2560, 11 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำใส, สัมภาษณ์  
 (4) นายทองสุก ทะลอ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “องค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบันทำงานด้วยความรับผิดชอบเพราะมีระเบียบ
 และกฎหมายบังคับไว้หลายด้าน รวมถึงมีพนักงานจำนวนมากพอสมควร หากไม่
 รับผิดชอบประชาชนจะร้องเรียนได้ และที่สำคัญคือตำบลเป็นพื้นที่ขนาดเล็กสังคมแคบ 
 ผู้บริหารเป็นคนพ้ืนที่จึงทำงานด้วยความรับผิดชอบได้ดี  เช่นการแก้ปัญหาความ
 เดือดร้อนของประชาชนอย่างทันเวลา” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “ควรแจ้งประชาชน
 ได้ทราบหากสิ่งใดดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด” 

 ทองสุก ทะลอ, (2560, 11 มิถุนายน),  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าสังข,์ สัมภาษณ์  
 

 (5) นายรัฐชาติ กุดหอม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
        “โดยส่วนตัวเชื่อว่าปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการด้วยความ
 รับผิดชอบ เพราะเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
 กับการดำรงชีวิตของประชาชน และหากขาดความรับผิดชอบจะมีผลเสียแต่องค์การ
 บริหารส่วนตำบลรับผิดชอบงานได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษา ด้าน
 สังคม และด้านศาสนา” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “การบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบ  
 มีความจำเป็นเหมือนด้านอ่ืน องค์การบริหารส่วนตำบลควรรักษาระดับความรับผิดชอบ
 ให้อยู่สูงตลอดไปจะเป็นผลดีกับประชาชน” 

รัฐชาติ กุดหอม, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่4 ตำบลศรีโคตร, สัมภาษณ์ 
 
 (6) นายวิจิตต์ ไวยศรีแสง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
        “ตามที่สังเกตและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนมีความเชื่อว่าปัจจุบัน
 องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารงานด้วยความรับผิดชอบเพราะมีระเบียบ มีกฎหมาย
 บัญญัติไว้  มีระบบขึ้น ทำให้เป็นแรงผลักดันให้มีความรับผิดชอบในการทำงาน และการ
 บริหารงาน” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “องค์การบริหารส่วนตำบลควรยึดระเบียบกฎหมาย
 โดยเคร่งครัดในการบริหารงาน และการดำเนินงาน” 

 วิจิตต์ ไวยศรีแสง, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลอีง่อง, สัมภาษณ์ 
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 จากผลการสัมภาษณ์ด้านความรับผิดชอบ สรุปได้ว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมี
ความรับผิดชอบสูงเพราะมีสมาชิกสภาและประชาชนคอยติดตามตรวจสอบ  ซึ่งมีการตรวจสอบการ
ดำเนินงานต่างๆ ประชาชนมีความสนใจในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น หากไม่
รับผิดชอบประชาชนจะร้องเรียนได้ และที่สำคัญคือตำบลเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กสังคมแคบ ผู้บริหารเป็น
คนพ้ืนที่จึงทำงานด้วยความรับผิดชอบได้ดี 
 
 6) ด้านหลักความคุ้มค่า 
 จากผลการวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผลจากการสัมภาษณ์  ต่อคำถาม ที่ถามว่า 
“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความคุ้มค่า และท่านมีข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาด้านนี้อย่างไร”  
 (1) นายประมูล เทียมสิงห์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
        “ความคุ้มค่าเป็นสิ่งที่วัดยาก แต่เชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดงาน
 อย่างคุ้มค่า เพราะได้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลายประการ เช่น 
 จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะสมกับปริมาณงาน พัฒนาสอดคล้องกับ
 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  และความต้องการของประชาชน ประชาชนคอยติดตาม
 ตรวจสอบ รวมถึงประชาชนติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด” ส่วนข้อเสนอแนะคือ 
 “องค์การบริหารส่วนตำบลควรรับผิดชอบการบริหารงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา 
 และมีปัญหาควรแจ้งประชาชนทราบ” 

ประมูล เทียมสิงห์, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ตำบลดงกลาง, สัมภาษณ์  
 
 (2) นายสมาน ลีแวง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อว่าคุ้มค่า เช่นองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงาน
 แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในตารางปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณเหมาะสมกับงานที่
 กำหนดไว้ในแผนพัฒนา และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามสภาพความ
 เป็นจริง มีสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นด้านสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น” ส่วนข้อเสนอแนะคือ “ควรเพ่ิม
 ความคุ้มค่าโดยการวางแผนให้รัดกุมก่อนการดำเนินงาน” 

สมาน ลีแวง, (2560, 10 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลดู่น้อย, สัมภาษณ์  
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 (3) นายประภาส ตริพงษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำใส ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2560 ว่า  
        “องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานอย่างคุ้มค่าเพราะมีงบไม่มาก แต่มีงาน
 ด้านการพัฒนามาก จึงเชื่อว่า มีการบริหารงานและดำเนินงานอย่างคุ้มค่า รวมถึง
 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ ประเมินความคุ้มค่าในการบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ” 
 ส่วนข้อเสนอแนะคือ “ควรรักษาการบริหารจัดการแบบมีความคุ้มค่าตลอดไป เพราะ
 เป็นประสิทธิภาพของการบริหารงาน” 

ประภาส ตริพงษา, (2560, 11 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลน้ำใส, สัมภาษณ์  
 
 (4) นายทองสุก ทะลอ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  
        “เช่นเดียวกับด้านอ่ืนๆ องค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบันทำงานด้วยความคุ้มค่า
 เพราะมีระเบียบและกฎหมายบังคับไว้ รวมถึงมีพนักงานจำนวนเหมาะสม ประชาชน
 ติดตามการทำงาน และที่สำคัญคือประชาชนปัจจุบันเข้าใจหน้าที่ของตนเอง รักพ้ืนที่
 และมีความภาคภูมิใจ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทำงานด้วยความรอบคอบ 
 ระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า” ส่วนข้อเสนอแนะ
 คือ “ควรแจ้งประชาชนประเมินความคุ้มค่า อาจเป็นแบบไม่เป็นทางการก็ได้” 

ทองสุก ทะลอ, (2560, 11 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าสังข,์ สัมภาษณ์  
 
 (5) นายรัฐชาติ กุดหอม ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
        “เชื่อว่าปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า 
 เพราะส่วนหนึ่งผู้บริหารมีการศึกษาสูงขึ้น ได้รับการฝึกอบรมมามาก รวมถึงพนักงาน
 และบุคลากร และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน” 
 ส่วนข้อเสนอแนะคือ “องค์การบริหารส่วนตำบลควรรักษาระดับความคุ้มค่าให้อยู่สูง
 ตลอดไปจะเป็นผลดีกับประชาชน” 

รัฐชาติ กุดหอม, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่4 ตำบลศรีโคตร, สัมภาษณ์  
 
 
 

 
 
 
 6) นายวิจิตต์ ไวยศรีแสง ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 
        “ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานได้คุ้มค่า เพราะมีพนักงานที่มี
 ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ 
 ประชาชนมีความว่าการทำงานแต่ละอย่างมีความคุ้มค่าหรือไม่ ทำให้เป็นแรงผลักดัน
 ให้มีความรับผิดชอบในการทำงาน และการบริหารงาน” ส่วนข้อเสนอแนะคือ 
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 “องค์การบริหารส่วนตำบลทำงานดีอยู่แล้ว ใกล้ชิดกับประชาชน และมีทั้งตัวแทน
 ประชาชนคอยติดตามอย่างใกล้ชิด” 

วิจิตต์ ไวยศรีแสง, (2560, 12 มิถุนายน), ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลอีง่อง, สัมภาษณ์ 
 

 จากผลการสัมภาษณ์ด้านความคุ้มค่า สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดงาน
อย่างคุ้มค่า เพราะผู้บริหารมีการศึกษาสูงขึ้น ได้รับการฝึกอบรมมามาก รวมถึงพนักงานและบุคลากร 
จึงได้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลายประการ เช่นการจัดตั้งงบประมาณเหมาะสม
กับงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ประชาชนติดตามการทำงาน และที่สำคัญคือประชาชนปัจจุบัน
เข้าใจหน้าที่ของตนเอง 
 
 5.2 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 จากการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปแต่ละด้าน ดังนี้  
 1) ด้านหลักนิติธรรม  
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ใน
ประเด็นนี้ สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมในระดับมาก เพราะ
เป็นองค์การที่เกิดโดยกฎหมาย บุคลากรมีที่มาโดยกฎหมายจึงต้องบริหารจัดการตามที่กฎหมาย
กำหนด  เช่นการบริหารงานบุคคล การใช้งบประมาณ โดยประชาชนร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด และ
สภาสามารถตราข้อบัญญัติที่เป็นปัจจุบัน  
 2) ด้านหลักคุณธรรม  
     ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ใน
ประเด็นนี้ สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักคุณธรรมในระดับมาก มีหลัก
ศาสนาพุทธเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพียง ข้าราชการที่มีคุณธรรม
อยู่แล้ว ประชาชนคงให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพราะยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ 
 
 
     3) ด้านหลักความโปร่งใส  
     ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ใน
ประเด็นนี้ สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักความโปร่งใสในระดับมาก การ
เชิญประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความสนใจความโปร่งใส
ในการบริหารงาน มีการตรวจสอบ มีการแสดงความคิดเห็น 
  4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ใน
ประเด็นนี้ สรุปได้ว่า หลักการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
การปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง ถือเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น และ
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กฎหมายกำหนดให้ทำประชาคม การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานประชาชนต้องมีส่วนร่วม 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่นด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านศาสนา 
  5) ด้านหลักความรับผิดชอบ 
     ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ใน
ประเด็นนี้ สรุปได้ว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรับผิดชอบสูงเพราะมีสมาชิกสภาและ
ประชาชนคอยติดตามตรวจสอบ ซึ่งมีการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ประชาชนมีความสนใจใน
การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น หากไม่รับผิดชอบประชาชนจะร้องเรียนได้ และที่
สำคัญคือตำบลเป็นพื้นที่ขนาดเล็กสังคมแคบ ผู้บริหารเป็นคนพื้นท่ีจึงทำงานด้วยความรับผิดชอบได้ดี 
  6) ด้านหลักความคุ้มค่า  
     ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ใน
ประเด็นนี้ สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดงานอย่างคุ้มค่า เพราะผู้บริหารมีการศึกษา
สูงขึ้น ได้รับการฝึกอบรมมามาก รวมถึงพนักงานและบุคลากร  จึงได้เห็นการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลายประการ เช่นการจัดตั้งงบประมาณเหมาะสมกับงานที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนา ประชาชนติดตามการทำงาน และท่ีสำคัญคือประชาชนปัจจุบันเข้าใจหน้าที่ของตนเอง   

 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์  พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลทั้งหกด้านปรากฏใน
ระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะเพราะเป็นองค์การและบุคลากรมีที่มาโดยกฎหมาย จึงต้องบริหารจัดการ
ตามที่กฎหมายกำหนด ยึดหลักศาสนาพุทธเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารอย่างพร้อมเพียง การบริหารจัดการ มีความโปร่งใสด้วย มีการเชิญประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจรับงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารและสมาชิกสภามีความรับผิดชอบสูงเพราะมี ประชาชน
คอยติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดงานดำเนินการอย่างคุ้มค่า เพราะมีการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  



 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
              การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพอาชีพต่างกัน และ 3) 
เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชน
ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทน จากทุกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 381 คน โดยใช้สูตรการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  ห้าระดับโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน จำนวน 30 ข้อ  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ .92 และ
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของประชาชนในการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ใช้การหาความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ตอนที่ 2 ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตอนที่ 3 ใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA : F- test) ตอนที่ 4 ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) แล้วแจกแจงความถี่ (Frequency) และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย และการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 คน โดยนำเสนอผลการวิจัย ตามลำดับ ดังนี้ 
          5.1 สรุปผล 
              5.2 อภิปรายผล 
              5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 

5.1 สรุปผล 
ผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
5.1.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 69.29  มีอายุ40-55 ปี  
จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.73 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 166คน คิดเป็นร้อยละ 
43.57 ประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้างทั่วไป จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 50.13             
           5.1.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  สรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากทั้งหกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้าน
หลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความโปร่งใส  ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม และด้านหลักความคุ้มค่า  
 1) ด้านหลักนิติธรรม  

 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติ” 
           2) ด้านหลักคุณธรรม 
           ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ  1  ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความกระตือรือร้น” ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนทุกอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน” 
        3) ด้านหลักความโปร่งใส  
 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้
ประชาชนทราบ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผ
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบทุกครั้ง” 

4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการบริหารงาน”  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาส
ประชาชน มีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงาน” 
           5) ด้านหลักความรับผิดชอบ  
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           ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งงบประมาณตามที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนา” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามข้อ
ร้องเรียนของประชาชนเป็นประจำ”  

6) ด้านหลักความคุ้มค่า 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม อยู่ในระดับ  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ  1 ที่ว่า “จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะสมกับปริมาณ
งาน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ” 

5.1.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ของประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ต่างกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  แตกต่างกัน   

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  แตกต่างกัน   

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
แตกต่างกัน   

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
แตกต่างกัน   

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 



99 
 

             5.1.4 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ประชาชนมีข้อเสนอแนะของในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดเรียงลำดับตามความถ่ีจากสูง
ไปหาต่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ 
ควรจัดอบรมด้านคุณธรรมให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุกปี  และควรประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบทุกครั้ง  
 5.1.5 สรุปผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ                 
   1) ด้านหลักนิติธรรม 
    สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมในระดับมมาก 
เพราะเป็นองค์การที่เกิดโดยกฎหมาย บุคลากรมีที่มาโดยกฎหมายจึงต้องบริหารจัดการตามที่
กฎหมายกำหนด  เช่น การบริหารงานบุคคล การใช้งบประมาณ โดยประชาชนร่วมทำงานอย่าง
ใกล้ชิด และสภาสามารถตราข้อบัญญัติที่เป็นปัจจุบัน  
 
 
 
  2) ด้านหลักคุณธรรม  
            สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักคุณธรรมในระดับมาก เพราะ
มีหลักศาสนาพุทธเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพียง ข้าราชการมี
คุณธรรมอยู่แล้ว ประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพราะยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ 
           3) ด้านหลักความโปร่งใส 
            สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักความโปร่งใสในระดับมาก 
เพราะมีการเชิญประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานต่างๆ ประชาชนมีความสนใจ  ในการ
บริหารงาน  มีการตรวจสอบ  มีการแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง   
           4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
            สรุปได้ว่า หลักการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
การปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง ถือเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น และ
กฎหมายกำหนดให้ทำประชาคม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงาน และ
ในการพัฒนาด้านต่างๆ  เช่นด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านศาสนา  
           5) ด้านหลักความรับผิดชอบ  
            สรุปได้ว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรับผิดชอบสูงเพราะมีสมาชิกสภาและ
ประชาชนคอยติดตามตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ  ประชาชนมีความสนใจในการทำงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น หากไม่รับผิดชอบประชาชนจะร้องเรียนได้ และที่สำคัญคือตำบล
เป็นพื้นที่ขนาดเล็กสังคมแคบ ผู้บริหารเป็นคนพื้นที่จึงทำงานอย่างระมัดระวังด้วยความรับผิดชอบ  
  6) ด้านหลักความคุ้มค่า 
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            สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดงานอย่างคุ้มค่า เพราะผู้บริหารรวมถึง
พนักงานและบุคลากร  มีการศึกษาสูงขึ้น ได้รับการฝึกอบรมมามาก จึงมีการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลายประการ เช่นการจัดตั้งงบประมาณเหมาะสมกับงานที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนา ประชาชนติดตามการทำงาน  และที่สำคัญคือประชาชนปัจจุบันเข้าใจหน้าที่ของตนเอง  

 
 
 
 
 
 
 
5.2 อภิปรายผล 
 การวิจัย “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด”  ผลการวิจัยที่น่าสนใจเห็น
ควรนำมาอภิปรายผลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยรวม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผลปรากฏว่า 
โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  อยู่ในระดับมากทุกข้อ เช่น ข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความ
กระตือรือร้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนทราบ ให้
โอกาสประชาชนมี ส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงาน จัดตั้งงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนา  จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตำบลเหมาะสมกับปริมาณงาน อยู่ในระดับปานกลาง
เพียงข้อเดียว ในด้านหลักความคุ้มค่าคือ ข้อ4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน มี
ส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงาน” ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บวร 
วิเศษสุนทร ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของณพัฐอร ศรีชนะ ที่ได้วิจัยเรื่องการบริหารตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ดังนั้น จึงทำให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
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   ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อทางการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด หกด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักการมีส่วนร่วมด้านหลักความรับผิดชอบ  และด้านหลักความคุ้มค่า ปรากฏในระดับมาก ทั้งนี้เป็น
เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การทีถูกกำหนดขึ้นโดยกฎหมาย บุคลากรมีที่มาโดยกฎหมาย
จึงต้องบริหารจัดการตามที่กฎหมายกำหนด มีหลักศาสนาพุทธเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  ประชาชน
และข้าราชการมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพียง บริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง ถือเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น  มีความรับผิดชอบสูงเพราะมีสมาชิก
สภาและประชาชนคอยติดตามตรวจสอบ ซึ่งมีการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ มีการบริหารจัดงาน
อย่างคุ้มค่า เพราะผู้บริหารมีการศึกษาสูงขึ้น ได้รับการฝึกอบรมมามาก รวมถึงจำนวนพนักงานและ
บุคลากรมีความเหมาะสม จึงได้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด สามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้ 

1) ด้านหลักนิติธรรม  จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด เช่น ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การ
บริหารส่วนตำบลเปลี่ยนแปลงข้อ บัญญัติตามสภาพที่เป็นจริงของพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
บังคับใช้กฎหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ผลการวิจัยด้านนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรภัทร  ชารีคำที่ 
ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพยัคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของบวร วิเศษสุนทร ที่ได้
ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักนิติธรรม 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของสันติ ไชยมหา ที่ได้วิจัยเรื่อง 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดังนั้น จึงทำให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก  

ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ในประเด็นนี้
โดยสรุป ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักนิติธรรมในระดับมาก เพราะเป็น
องค์การที่เกิดโดยกฎหมาย บุคลากรมีที่มาโดยกฎหมายจึงต้องบริหารจัดการตามที่กฎหมายกำหนด   
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เช่นการบริหารงานบุคคล การใช้งบประมาณ โดยประชาชนร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด และสภาสามารถ
ตราข้อบัญญัติที่เป็นปัจจุบัน” 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ข้อบัญญัติขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ประชาชนเห็นด้วยกับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  เกี่ยวกับการที่ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เพราะการที่ข้อบัญญัติเหมาะสมกับสถานการณ์ทำให้ประชาชนสามารถดำรงชิวิติได้อย่างมี
ความสุข ไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับใช้ของกฎหมาย ซึ่งตรงกับความ
ต้องการประชาชน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงทำให้ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักนิติธรรม ในประเด็นที่ว่า “ข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน” อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ข้ออ่ืนๆ 
         ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติแต่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชน ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายมากกว่าการแสดงความเห็นต่อ
ข้อบัญญัติ  อีกประการหนึ่งคือการแสดงความคิดเห็นเป็นงานที่ต้องทำได้โดยผู้ที่มีความรู้ด้าน
กฎหมายเท่านั้น แต่ประชาชนโดยทั่วไปมีเพียงบางกลุ่มที่สามารถแสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติ  ได้
ดังนั้น จึงทำให้ระดับความคิดเห็นของของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ด้านหลักนิติธรรม ใน
ประเด็นที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติ”อยู่ใน
ระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
 2) ด้านหลักคุณธรรม  จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด เช่น เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความกระตือรือร้น  ให้บริการประชาชนด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีการจัดกิจกรรม เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชน  สอดคล้องกับงานวิจัยของบวร 
วิเศษสุนทร ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ผลการวิจัย  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสันติ ไชยมหา ที่ได้วิจัยเรื่อง 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงทำให้ระดับ
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ในประเด็นนี้
โดยสรุป ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักคุณธรรมในระดับมาก มีหลักศาสนา
พุทธเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพียง ข้าราชการที่มีคุณธรรมอยู่แล้ว 
ประชาชนคงให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพราะยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ”  
          ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ ให้บริการ
ประชาชนด้วยความกระตือรือร้น” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความกระตือรือร้น  การให้บริการอย่างกระตือรือร้น
ทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าผู้ให้บริการมีความเต็มใจ เสียสละ ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ ผู้ที่จะทำ
เช่นนี้ได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นจึงทำให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักคุณธรรม ในประเด็นที่ว่า “เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความ
กระตือรือร้น” อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ 
          ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนทุกอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนทุกอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน แต่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชน ถือว่าการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนอยู่
แล้ จึงถือเป็นเรื่อปกติ  อีกประการหนึ่งคือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทำให้มี
ความคิดเห็นว่าได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน เป็นเรื่องปกติ ดังนั้น จึงทำให้ระดับความคิดเห็นของ
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักคุณธรรม ในประเด็นที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนทุกอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน” อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
         3) ด้านหลักความโปร่งใส จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนทราบ 
จัดตู้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการบริหารจัดการ ปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้   
สอดคล้องกับงานวิจัยของณพัฐอร ศรีชนะ ที่ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของสันติ ไชยมหา  ที่ได้
วิจัยเรื่อง  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก  ดังนั้น จึง
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ทำให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก    
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ในประเด็นนี้
โดยสรุป ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการตามหลักความโปร่งใสในระดับมาก การเชิญ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนมีความสนใจความโปร่งใสใน
การบริหารงาน  มีการตรวจสอบ  มีการแสดงความคิดเห็น”              
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วน
ตำบลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนทราบ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็น
ด้วยกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชน
ทราบ เพราะข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่แสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ประชาชนได้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลทำอะไร ผลการปฏิบัติประสพความสำเร็จระดับใด มีปัญหาอะไรและ
สามารถแก้ปัญหาได้ระดับใด ดังนั้นจึงทำให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านหลักความโปร่งใส ในประเด็นที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ให้ประชาชนทราบ” อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วน
ตำบลเปิดเผข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบทุกครั้ง” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ว่า  
ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้
ประชาชนทราบ อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังไม่ชินกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าใดนักเพราะเป็นเรื่องที่
ห่างไกลการดำรงชีวิต และถือว่าเป็นเรื่องของหน่วยราชการที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้ว  
ดังนั้น จึงทำให้ระดับความคิดเห็นของของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความโปร่งใสใน
ประเด็นที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบทุกครั้ง” 
อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ 
 4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก   ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน  มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
บริหารงาน ให้โอกาสประชาชน มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการดำเนินงาน ให้โอกาสประชาชน มีส่วน
ร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรภัทร  ชารีคำที่ ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอพยัคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก   สอดคล้องกับงานวิจัยของณพัฐอร ศรีชนะ ที่   ได้วิจัยเรื่อง  การบริหาร
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ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปทุมรัตต์  จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสันติ ไชยมหา ที่ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงทำให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก    
              ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ในประเด็น
นี้โดยสรุป ที่ว่า “หลักการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการ
ปกครองท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง ถือเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น  และ
กฎหมายกำหนดให้ทำประชาคม การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานประชาชนต้องมีส่วนร่วม 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ  เช่นด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านศาสน”                           
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วน
ตำบลให้โอกาสประชาชน มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงาน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งนี้ เพราะการวางแผน
บริหารงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ความสำเร็จในการวางแผนการบริหารหมายถึงความจำเริญก้าวหน้า
ของท้องถิ่น ประชาชนอยู่ดีกินดี สังคมมีความสงบสุข การให้ประชาชนมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ตามหลักการของการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นจึงทำให้ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักการมีส่วนร่วมในประเด็นที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาส
ประชาชน มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงาน”  อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ  
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วน
ตำบลให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงาน” ที่ เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า    
ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประเมินการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังไม่ชินกับการประเมินผลเท่าใดนักเพราะเป็น
งานที่เป็นวิชาการ ต้องทำอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ห่างไกลการดำรงชีวิต และถือว่าเป็นเรื่องของ
หน่วยราชการที่ต้องดำเนินการ ดังนั้น จึงทำให้ระดับความคิดเห็นของของประชาชนที่มีต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านหลักการมีส่วนร่วมในประเด็นที่ว่า ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชนมี
ส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงาน” อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
              5) ด้านหลักความรับผิดชอบ จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็น
ด้วยกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตร
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พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
ปฏิบัติงานตามโครงการที่แจ้งให้ประชาชนทราบ และรบัผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานต่อสังคม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณพัฐอร ศรีชนะ ได้วิจัยเรื่องการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในอำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสันติ ไชยมหา  ที่ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก      
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ในประเด็นนี้
โดยสรุป ที่ว่า “ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรับผิดชอบสูงเพราะมีสมาชิกสภาและ
ประชาชนคอยติดตามตรวจสอบ ซึ่งมีการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ประชาชนมีความสนใจใน
การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น หากไม่รับผิดชอบประชาชนจะร้องเรียนได้ และที่
สำคัญคือตำบลเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กสังคมแคบ ผู้บริหารเป็นคนพ้ืนที่จึงทำงานด้วยความรับผิดชอบได้ดี”  
 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดตั้งงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วย
กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
ทั้งนี้เพราะการใช้งบประมาณมีความจำเป็นต้องกำหนดไว้ในแผนและนำแผนไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ทำ
ให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรับผิดชอบ  ดังนั้นจึงทำให้ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความรับผิดชอบในประเด็นที่ว่า  “องค์การบริหารส่วน
ตำบลจัดตั้งงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา” อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชนเป็นประจำ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชน
เห็นด้วยกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชนเป็น
ประจำ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชนทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่าย เพราะ
ประชาชนมีความต้องการที่หลากหลาย ต่างคนต่างคิด ปัญหามีหลากหลายแตกต่างกัน ดังนั้น จึงทำ
ให้ระดับความคิดเห็นของของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรับผิดชอบในประเด็นที่ว่า 
ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชนเป็นประจำ”  อยู่ในระดับมาก 
แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
 6) ด้านหลักความคุ้มค่า จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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เช่น จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะสมกับปริมาณงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
วางแผนพัฒนา สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า  
สอดคล้องกับงานวิจัยของของณพัฐอร ศรีชนะ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของสันติ ไชยมหา ได้วิจัยเรื่อง  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก  
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามการให้สัมภาษณ์ของผู้รู้ในประเด็นนี้
โดยสรุป ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดงานอย่างคุ้มค่า เพราะผู้บริหารมีการศึกษาสูงขึ้น 
ได้รับการฝึกอบรมมามาก รวมถึงพนักงานและบุคลากร  จึงได้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีหลายประการ เช่นการจัดตั้งงบประมาณเหมาะสมกับงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 
ประชาชนติดตามการทำงาน  และที่สำคัญคือประชาชนปัจจุบันเข้าใจหน้าที่ของตนเอง” 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 1 ที่ว่า “จำนวนบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะสมกับปริมาณงาน” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็น
ด้วยกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะสมกับปริมาณงานทั้งนี้
เพราะการมีบุคลากรจำนวนมากน้อยเป็นไปตามกฎหมายการกำหนดตำแหน่งของราชการ โดยเป็นไป
ตามข้อเท็จจริงที่จำนวนบุลากรผ่านการวิเคราะห์มาอย่างเป็นระบบ  ดังนั้นจึงทำให้ระดับความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหลักความคุ้มค่าในประเด็นที่ว่า “จำนวนบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะสมกับปริมาณงาน” อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อ 5 ที่ว่า “องค์การบริหาร
ส่วนตำบลประเมินความคุ้มค่าในการบริหารจัดการอย่าง สม่ำเสมอ” ที่ เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนเห็นด้วยกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลประเมินความคุ้มค่าในการบริหาร
จัดการอย่าง สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การประเมินความคุ้มค่าป็นเรื่อที่ทำได้ยาก และเข้าใจยาก และ
เป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญดังนั้น จึงทำให้ระดับความคิดเห็นของของประชาชน
ที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความรับผิดชอบในประเด็นที่ว่า ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลประเมินความคุ้มค่า
ในการบริหารจัดการอย่าง สม่ำเสมอ” อยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ 
 5.2.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 1) เพศ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเป็นเพศใด แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
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บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าดำเนินการอย่างไรประชาชนไม่ว่า
ชายหรือหญิงก็เห็นอย่างนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรภัทร ชารีคำ ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอพยัคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน บวร วิเศษสุนทร ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน
ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรมงคล พันธุ์พาณิชย์   
ทีไ่ด้วิจัย  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าอำเภอจตุรพักตร
พิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน   ผลการศึกษาพบว่า 
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
สันติ ไชยมหา ที่ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี 
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ 
ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
 2) อายุ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนมีอายุช่วงใด แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าดำเนินการอย่างไรประชาชนไม่ว่า
มีอายุช่วงใดก็เห็นอย่างนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรภัทร ชารีคำ ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอพยัคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรมงคล พันธุ์พาณิชย์ ทีไ่ด้วิจัย  การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน  ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีอายุ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ ไชยมหา ได้วิจัยเรื่องการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ตามความ
คิดเห็นของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
 3) ระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน  
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มากน้อยเพียงใดนั้น 
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนมีระดับการศึกษา ใด แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าดำเนินการอย่างไร
ประชาชนไม่ว่าระดับการศึกษาใดก็เห็นอย่างนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร ดลวาส  ที่ได้วิจัย 
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์  
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จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสามขาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงนวิจัย
ของ ณพัฐอร ศรี ได้วิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในอำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตำบล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สันติ ไชยมหา ที่ได้วิจัยเรื่อง  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี 
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ตามความคิดเห็นของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน   
 4) การประกอบอาชีพ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ไม่
แตกต่างกัน  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  มากน้อย
เพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนมีการประกอบอาชีพใด แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ว่า
ดำเนินการอย่างไรประชาชนไม่ว่าการประกอบอาชีพใด ก็เห็นอย่างนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร ดลวาส ที่ได้วิจัย การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามขาที่ประกอบอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็น ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ ไชยมหา ที่ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ตามความ
คิดเห็นของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
           เพ่ือให้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ให้เพ่ิมถึงระดับมากที่สุดทั้งหกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านหลักความคุ้มค่า ควรให้ความสำคัญ
เป็นลำดับแรก เพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้านอื่น 

1) ด้านหลักนิติธรรม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับมากที่สุดโดยยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด   

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับมากที่สุด 
โดยการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันให้ถ่องแท้ เป็นระบบเพ่ือตราข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วน
ตำบลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด ต่อไป 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติ” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก  ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึง
ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับ
มากที่สุด โดยการรณรงค์ให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติทุกครั้ง  

2) ด้านหลักคุณธรรม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลด้านนี้โดยยึดหลักธรรมในการบริหารจัดการให้มากที่สุด ต่อไป 

ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ ว่า “เจ้าหน้าที่  ให้บริการประชาชนด้วยความ
กระตือรือร้น” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ 
และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับมากที่สุด โดยการสร้าง
ขวัญและกำลังใจ เช่นมอบวุฒิบัตรเพ่ือเป็นเกียรติในการให้บริการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ให้บริการ
ประชาชนด้วยความกระตือรือร้นให้มากที่สุด ต่อไป 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนทุกอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน” 
ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับมากที่สุด โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชนทุกอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน 
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 3) ด้านหลักความโปร่งใส ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้โดยบริหารและดำเนินงานใอย่างเปิดเผยให้มากที่สุด  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรให้ประชาชนทราบ” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     
จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับ
มากที่สุด โดยการขยาย และเพ่ิมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้ประชาชนทราบอย่างครอบคลุม
ให้มากที่สุด ต่อไป 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผยข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ประชาชนทราบทุกครั้ง” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     
จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับ
มากที่สุด โดยเปิดเผยข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบอย่างครอบคลุมทุกครั้ง 
 
 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้โดยส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม   
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน       
มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงาน” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับ
มากที่สุด โดยการขยาย โอกาสประชาชน  มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารงานให้มากท่ีสุด ต่อไป 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วม
ในการประเมินการปฏิบัติงาน” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควร
รักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับมากที่สุด 
โดยเพิ่มโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานทุกครั้งอย่างเป็นระบบ 
 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
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จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้โดยทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายทุกงาน  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งงบประมาณตามที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนา” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับมากที่สุด 
โดยแจ้งให้ประชาชนทราบทุกครั้งในการจัดตั้งงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง
ของประชาชนเป็นประจำ” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับมากที่สุด 
โดยศึกษาข้อเรียกร้องของประชาชนอย่างเป็นระบบและปฏิบัติตามให้ได้ทุกครั้ง 
 6) ด้านหลักความคุ้มค่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุ รพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ โดยการใช้ทรัพยากรการบริหารใหคุ้้มค่ามากที่สุด ต่อไป 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1ที่ว่า “จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
เหมาะสมกับปริมาณงาน” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับมากที่สุด 
โดยศึกษาขอบข่ายและปริมาณงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้กำหนดจำนวนบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเหมาะสมกับปริมาณงานในระดับมากที่สุด 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลประเมินความคุ้มค่าในการ
บริหารจัดการอย่างสม่ำเสม” ที่มีระดับการแปลผลในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนี้ให้เพ่ิมถึงระดับมากที่สุด 
โดยมีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารจัดการอย่างทุกครั้ง 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะ
ให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้ 
 1) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักความคุ้มค่า ดังนั้น ควรวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) 
และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้านหลักความคุ้มค่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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                 2) จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในหกด้าน คือ ข้อที่ว่า “องค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงาน” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง 
ดังนั้น จึงควรวิจัยเร่งด่วน แบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงประมาณ 
(Quantitative Research) และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวทางการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด   
 3) จากผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะท่ีมีค่าความถี่สูงสุด คือ “ควรให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ” ดังนั้น ควรวิจัย แบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) โดยใช้วิธีวิจัย เชิ งประมาณ  (Quantitative Research) และใช้วิธีวิจัย เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 
1.  ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ  

- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจกการสภา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

- วุฒิการศึกษา  ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) 
 
2. นางวันเพ็ญ  ใหม่คามิ 

- ตำแหน่ง ครู คศ. 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนหลัก
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  

- วุฒิการศึกษา ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 
3. ดร.จิราพร บาริศรี  

- ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   
- วุฒิการศึกษา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง     ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   

        ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน  
    จังหวัดร้อยเอ็ด 

คำชี้แจง  
 1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ ในการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
     ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
         4.  โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการวิจัยครั้งนี ้
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

พระอนุชา พุทฺธสโร (อาษากิจ) 
นักศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 
 

           
 
 
 
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  [   ] หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 
1. เพศ 

(   ) ชาย      



131 
 

(   ) หญิง 
2. อายุ          (   ) ต่ำกว่า 40  ปี 
                  (   ) 40 – 55 ปี 
                  (   ) 56 ปี ขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา  

(   ) ประถมศึกษา   
(   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   
(   ) อนุปริญญาหรือปวส.และสูงกว่า 

4. ประกอบอาชีพ  
                    (   )  เกษตรกรรมหรือรับจ้างทั่วไป 
                     (   ) รับราชการหรือพนักงานของรัฐ    
                     (   ) ประกอบธุรกิจ   

  
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับที่ตรงกับความเห็นของท่านเกี่ยวกับ               

                การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุ 
                พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความหมาย ดังนี้ 

             
                มากที่สุด    หมายถึง   ความคิดเห็นของท่านระดับมากที่สุด 
                มาก     หมายถึง   ความคิดเห็นของท่านระดับมาก 
                ปานกลาง   หมายถึง   ความคิดเห็นของท่านระดับปานกลาง   
                น้อย     หมายถึง   ความคิดเห็นของท่านระดับน้อย  
                น้อยที่สุด    หมายถึง   ความคิดเห็นของท่านระดับน้อยที่สุด  
 

ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด 

           ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.หลักนติิธรรม 
1. ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับ 
   สถานการณ์ปัจจุบัน     

     

2. องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดโอกาสให้ประชาชน 
   แสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติ 

     

3. องค์การบริหารส่วนตำบลบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ 
    เลือกปฏิบัติ  
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ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด 

           ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อบัญญัติให้ 
    ประชาชนทราบ    

     

5. องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ 
    ตามสภาพที่เป็นจริงของพ้ืนที่ 

     

2. หลักคุณธรรม 
1. เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความกระตือรือร้น   

     

2. เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต      
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนทุกอาชีพอย่างเท่าเทียม 
    กัน 

     

4. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรม เพ่ือปลูกฝัง 
    คุณธรรมแก่ประชาชน         

     

5. องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
    ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3. หลักความโปร่งใส 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงานอย่าง เปิดเผย 
   ตรวจสอบได ้    

     

2. องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
   ขององค์กรให้ประชาชนทราบ 

     

3. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ 
    บริการประชาชน   

     

4. องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผยข่าวสารการจัดซื้อ   
   จัดจ้างให้ประชาชนทราบทุกครั้ง 

     

5.องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตู้รับฟังความ  
   คิดเห็นจากประชาชนในการบริหารจัดการ 

     

4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชนมีส่วน   
    ร่วมในการวางแผนการบริหารงาน  

  

 

  

2. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน   
    มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการดำเนินงาน 

     

3. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน   
    มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผน 

     

4. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน        
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ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด 

           ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

    มีส่วนร่วมในการประเมินการปฏิบัติงาน 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน   
    มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     

5. หลักความรับผิดชอบ 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งงบประมาณตามท่ี 
    กำหนดไว้ในแผนพัฒนา   

     

2. องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงานตามโครงการ 
    ที่แจ้งให้ประชาชนทราบ 

     

3. องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบต่อผล 
     การปฏิบัติงานต่อสังคม 

     

4. องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง    
    ของประชาชนเป็นประจำ 

     

5. องคก์ารบริหารส่วนตำบลแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
    ของประชาชนอย่างทันเวลา 

     

 
 

ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด 

           ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6. ด้านหลักความคุ้มค่า 
1.  จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
     เหมาะสมกับปริมาณงาน 

     

2. องค์การบริหารส่วนตำบลใช้จ่ายงบประมาณ โดย  
    คำนึงถึงความคุ้มค่า 

     

3. องค์การบริหารส่วนตำบลวางแผนพัฒนาสอดคล้อง 
   กับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน     

     

4. องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานแล้วเสร็จ    
     ตามท่ีกำหนดไว้ในตารางปฏิบัติงาน      

     

5. องค์การบริหารส่วนตำบลประเมินความคุ้มค่า  
   ในการบริหารจัดการอย่าง สม่ำเสมอ     

     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหาร 
           ส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
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1. ด้านหลักนิติธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ด้านหลักคุณธรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ด้านหลักความโปร่งใส 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                            ขออนุโมทนาขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
         
เรื่อง  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด   

 
ค ำอธิบำย  
  1) แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or 
guided interviews) ใช้ค าถาม ด าเนินการสัมภาษณ์ ในทุกประเด็น  และขัน้ตอน ใช้การ
บนัทึกเสยีง (Tape Record) และกล้องบนัทึกภาพ ในการสมัภาษณ์ ประเด็นค าถามใดไม่ได้
ขอ้มลูชดัเจน ขอความกรุณาใหถ้ามซ ้าจนไดข้อ้มลูชดัเจน 

 2) แบบสมัภาษณ์ชุดนี้ใชเ้ฉพาะประชากร คอื ไดแ้ก่ ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้แทน  รวมหก คน 
           3) แบบสมัภาษณ์น าการวจิยัเชงิปรมิาณ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

จ านวน จ านวนหก ดา้น 
 4) การตอบแบบสมัภาษณ์ ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดตอบใหค้รบทุกขอ้ เพือ่จะไดข้อ้ มลูที่
ถูกตอ้งครบถว้น 
 ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคงไดร้บัความร่วมมอืจากท่านด้วยด ีจงึขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สงูมา ณ โอกาสนี้ 
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           พระอนุชา พุทธฺสโล (อาษากิจ) 

             นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตรก์าร
ปกครอง 
                             บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปในการสัมภาษณ์ 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  ..................................  นามสกุล  .........................................หมู่ที…่………… 
ชื่อหมู่บ้าน……………………………………ตำแหน่ง …………………                        
สัมภาษณ์วันที่...................เดอืน.................................พ.ศ. ..................เวลา............................... 
 
ตอนที่ 2 คำถามการสัมภาษณ์  
    1.“ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด”  
    2.“ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างไร”  
 
1. ด้านหลักนิติธรรม  
   1.1 ความคิดเห็น
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .................................................... 
   1.2 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ......................................... 
  
2. ด้านหลักคุณธรรม              
   2.1 ความคิดเห็น
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................ 
    2.2 ข้อเสนอแนะ 



137 
 

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

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

.......................................................................................................... ...................................................... 
3.  ด้านหลักความโปร่งใส 
   3.1 ความคิดเห็น
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
    3.2 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
  
4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
   4.1 ความคิดเห็น
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 
    4.2 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ............................................................... 
  
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
   5.1 ความคิดเห็น
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. ............................................................................... 
    5.2 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................... ..................................................................... 
 

 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 
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   6.1 ความคิดเห็น
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................. ................................................................................... 
   6.2 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................ ........................................................................ 
 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาคผนวก  จ 

ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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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 
 

ข้อ 1           59.2213      133.2134        .4345         .8845 
ข้อ 2           59.2223       143.3312        .5343         .8934 
ข้อ 3          60.3124    144.3311        .5213        .9223 
ข้อ 4          60.2134       145.2435        .5696        .9231 
ข้อ 5          60.2133       113.2234        .6235        .9123 
ข้อ 1           59.3132     132.2324        .6345       .9245 
ข้อ 2           59.3145       123.4436        .4557       .9245 
ข้อ 3          60.4139       144.4763        .4345         .9156 
ข้อ 4          58.2223       134.2346        .7612        .9157 
ข้อ 5          58.2823       145.4231       .6751        .9148 
ข้อ 1           58.2934       126.5132        .4335         .9214 
ข้อ 2           58.2332     137.5231        .4623        .9312 
ข้อ 3          58.3145     143.5413        .4129         .9302 
ข้อ 4          60.2321     152.2442        .5143         .9324 
ข้อ 5          60.4123      161.2332        .5312       .9114 
ข้อ 1           60.4125      132.3178        6234         .9132 
ข้อ 2           60.4231       144.1698       .4229         .8956 
ข้อ 3          60.3489     146.1476        .5689        .9290 
ข้อ 4          60.2178      138.2456        .5234      .9113 
ข้อ 5          60.2238     137.2221        .5123         .9224 
ข้อ 1           59.2356       1393321        .5325         .9235 
ข้อ 2           59.3345       138.2346        .4542         .9216 
ข้อ 3          58.4168     136.4356        .6634        .9115 
ข้อ 4          58.3451       136.2346        .4321        .9312 
ข้อ 5          58.2442      126.4126        .4541        .9023 
ข้อ 1           58.3343       134.5446        .5476        .9044 
ข้อ 2           59.3179      144.5746        .5562        .9069 
ข้อ 3          60.3456       137.4379        .4698         .9321 
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ข้อ 4          60.3124      12.2358       .5178         .9332 
ข้อ 5          60.3360      131.4389       .4328        .9113 

  
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30                   N of Items = 30 
Alpha =    .92 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก  ฉ 

     แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ขอความกรุณาผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Item  
Objective Congruence Index = IOC) และช่วยพิจารณาให้ครบทุกข้อด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

 

 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที่ 
3 

ค่า 
IOC 

N

R  

 1.ด้านหลักนิติธรรม     
1.         ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลสอดคล้องกับ 

 สถานการณ์ปัจจุบัน     
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดโอกาสให้ประชาชน 
 แสดงความเห็นต่อข้อบัญญัติ 

+1 +1 +1 1 

3.  องค์การบริหารส่วนตำบลบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ 
  เลือกปฏิบัติ  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อบัญญัติให้ 
 ประชาชนทราบ    

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

5.  องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ 
  ตามสภาพที่เป็นจริงของพ้ืนที่ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
1. 

2. ด้านหลักคุณธรรม 
เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความกระตือรือร้น   

+1 +1 +1 1 

2. เจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต +1 +1 +1 1 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนทุกอาชีพอย่างเท่าเทยีมกัน +1 +1 +1 1 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรม เพ่ือปลูกฝัง 

คุณธรรมแก่ประชาชน         
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 1 

 
 

 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ค่า 
IOC 

N

R

 
 

1. 
3. หลักความโปร่งใส 
องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงานอย่าง เปิดเผย 
 ตรวจสอบได้     

+1 +1 +1 1 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร     
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ขององค์กรให้ประชาชนทราบ +1 +1 +1 1 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ 

 บริการประชาชน   
+1 +1 +1 1 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผยข่าวสารการจัดซื้อ   
 จัดจ้างให้ประชาชนทราบทุกครั้ง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตู้รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในการบริหารจัดการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
1. 

4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชนมีส่วน   
ร่วมในการวางแผนการบริหารงาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน   มีส่วนร่วม
ในการเลือกแผนการดำเนินงาน 

+1 +1 +1 1 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการปฏิบัติงานตามแผน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการประเมินการปฏิบัติงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลให้โอกาสประชาชน   
 มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 

+1 +1 +1 1 

 
1. 

5. หลักความรับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งงบประมาณตามที่กำหนดไว้ 
ในแผนพัฒนา   

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติงานตามโครงการ 
ที่แจ้งให้ประชาชนทราบ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ค่า 
IOC 

N

R

 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงาน 

ต่อสังคม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
1 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของ
ประชาชนเป็นประจำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างทันเวลา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

1. 6. ด้านหลักความคุ้มค่า 
 จำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะสม 
 กับปริมาณงาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 
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2. องค์การบริหารส่วนตำบลใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง 
ความคุ้มค่า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

3. องค์การบริหารส่วนตำบลวางแผนพัฒนาสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน     

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานแล้วเสร็จตามที่กำหนด
ไว้ ในตารางปฏิบัติงาน      

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

5 องค์การบริหารส่วนตำบลประเมินความคุ้มค่า  
ในการบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ     

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 



147 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล พระมหาอนุชา พุทฺธสโร (อาษากิจ) 
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 กรกฎาคม 2523 
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดโพธิ์ศรีสว่าง ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ (การบริหาร
รัฐกิจ) 

  

อาชีพ พระสงฆ ์
ตำแหน่ง เจ้าอาวาส  
สถานที่ทำงาน วัดโพธิ์ศรีสว่าง ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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