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The personnel of the administration's good governance principles.
Tambon Administration Organization, Muang Udon Thani.
ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์ การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ณหฤทัย นามวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล อาจารย์ ทีปรึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
บทคัดย่ อ
การวิจยั ฉบับนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เพือเปรี ยบเทียบระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ประชากรกลุ่มกลุ่มศึกษาทีใช้ในการวิจยั ในครัง
นี จํานวน 186 คน ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย เครื องมื อทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคื อ
แบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการทดสอบค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ของเซฟเฟ่ และกําหนดให้มีค่านัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่ า
1. ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านทีมีความ
คิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากทีสุ ด คือ ด้านหลักนิ ติธรรม(4.12) รองลงมา ได้แก่
ด้านหลักความโปร่ งใส(4.09) ด้านหลักการมีส่วนร่ วม (4.02) ด้านหลักความรับผิดชอบ (4.00) ด้านหลัก
ความคุม้ ค่า (3.83) ส่ วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ดคือ ด้านหลักคุณธรรม (3.74)
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการ บริ หารงานของตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่าประชาชนที มีเพศ ต่างกัน อายุ
ต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั แต่ในส่ วนของประชาชนทีมีระดับการศึกษา
และรายได้ แตกต่างกัน ต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั (Sig =๐.๐๐)
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Abstract
The research is aimed 1) to study the administration applying good governance in the area of
Tambon Administrative Organization, Muang Udon Thani. 2) to compare the level of administration
according to good governance of the Community. In the city district Udon Thani by sex, age, education
and income, the researchers conducted a study of 186 samples were used in the research were analyzed.
Using the computer program Statistical Social Sciences finished in the calculation of the percentage
(Percentage averaging (Mean), standard deviation (Standard Deviation) tests comparing average sample
two groups using the t test (t. - test) and test samples from three comparison groups of up to one-way
analysis of variance (One-Way ANOVA) if there was a significant difference will be tested vary the pair.
By Scheffe (Scheffe).
The results showed that
The personnel of the administration's good governance principles Tambon administration
Organization, Muang Udon Thani.The administration applying good governance in the area of Tambon
Administrative District. Udon Thani Overall, the administration applying good governance. At a high
level When analyzing the level of administration according to good governance. It is found that the The
average in all aspects in descending order of descending below the rule of law. The Transparency The
primary responsibility The principles involved The moral principles The least The main value
Comparing gender, age, education and income, vary with the administration applying good
governance as a whole did not differ significantly by 0.05 compared found that are not broken. differences
are statistically significant at the 0.05 level. principle Main responsibilities The main value.
ความเป็ นมาและความสํ าคัญปัญหา
สถานการณ์ ปัจจุบนั ของโลกยุคโลกาภิวตั น์ ทําให้สถานการณ์ดา้ นการเมือง เศรษฐกิจสังคม การ
บริ หารงานภาครัฐและเอกชน มีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว กว้างขวาง เพราะความก้าวหน้าทางด้าน
การสื อสารเทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ วสู่ ประชาชนแต่ระบบการบริ หารงานทัง
ภาครัฐและภาคเอกชนเกิ ดความไม่สอดคล้องและทันต่อความเปลียนแปลงทีเกิดขึนจึงมีผลกระทบต่อด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ งส่ งผลต่อองค์การอืน อย่างมากมาย การบริ หารเป็ นเรืองทีสําคัญยิงต่อการ
ดําเนิ นงานขององค์การเพราะเป็ นเครื องมื อที ชี ให้เห็ นถึ ง ความสํา เร็ จ และความล้มเหลว ความมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อความไร้ประสิ ทธิ ภาพขององค์การ ในปั จจุบนั การบริ หารจัดการมีความสลับซับซ้อนกว่า
ในอดีต แต่การบริ หารจัดการทีเป็ นการบริ หารจัดการแบบแยกส่ วน ผลลัพธ์ก็คือ หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
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และบุคคลแต่ละบุคคลต่างก็มุ่งทํางานเฉพาะส่ วนของตน ไม่ได้มุ่งเน้นให้มีการประสานงานและบูรณาการ
กับหน่ วยงานหรื อบุ คคลอื นๆ ทําให้การบริ หารไม่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเท่าทีควรการบริ หาร
จัดการแบบบู รณาการที คํานึ งถึ ง เป้ าหมายและความต้องการของประชาชน การประสานงานระหว่า ง
หน่วยงานทีเกียวข้องจะช่วยนําไปสู่ การบริ หารกิ จการบ้านเมืองทีดี ภายใต้การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
อย่างมีเอกภาพ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมต่อไป
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีองค์ประกอบทีสําคัญ คือ พนักงานส่ วนตําบล หรื อข้าราชการประจํา ซึ งถือว่าเป็ นผูม้ ี
บทบาทสําคัญทีจะทําให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นธรรมาภิบาลหรื อไม่การทํางานของพนักงานส่ วน
ตําบลจะก้าวสู่ การเป็ นข้าราชการยุคใหม่ทีมุ่งปฏิบตั ิงานเพือเป้ าหมายคือ การพัฒนาท้องถินให้เจริ ญก้าวหน้า
สร้างชุ มชนให้เข้มแข็ง มุ่งการกระจายอํานาจปราศจากการทุจริ ตคอรัปชัน เพือให้ประชาชนในท้องถินมี
คุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูท่ ีดี พนักงานส่ วนตําบลจะอยูป่ ระจําไม่มีการเปลียนแปลงตามวาระของการเมืองดัง
ข้าราชการการเมือง และเป็ นหลักในการปฏิ บตั ิงานให้ถูกต้อง เนื องจากเป็ นบุคคลทีมี ความรู ้ เกี ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสื อสังการ การปฏิบตั ิหน้าทีด้านต่างๆ ของนักการเมืองพนักงานส่ วนตําบลต้องเป็ น
คนช่วยคิดช่วยในการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ แต่ทีผ่านมาสังคมกลับมองว่า การปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลของพนักงานส่ วนตําบล มีสภาพไม่โปร่ งใส การทุจริ ตคอรัปชันมากมาย (สถาบันดํารงราชานุ
ภาพ, 2543: 41–45)
ดังนันผูว้ ิจยั มีความสนใจในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยและมีความมันใจว่าวิธีบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองทีดี คือหัวใจสําคัญทีสุ ด ในรู ปขององค์การบริ หารส่ วนตําบลทังนี เพราะองค์การบริ หารส่ วนตําบล
มี อยู่ทุ กตําบลทัวประเทศและมี ความใกล้ชิ ดกับประชาชนระดับรากหญ้ามากที สุ ด และโดยกฎหมายได้
กําหนดให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลปฏิบตั ิหน้าที ซึ งมีผลต่อการอยูด่ ีกินดีของประชาชนจึงสามารถกล่าวได้
ว่าในการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลตามทีกฎหมายกําหนดจึงเป็ นเครื องชีวัดว่าท้องถินได้รับ
การพัฒนามากเพียงใดผูว้ ิจยั จึ งสนใจที จะศึ กษาระดับการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลของการวิจยั ครังนี จะเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
และแก้ไขปั ญหาการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. เพือเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้
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สมมติฐานของการวิจัย
บุคลากรทีมีปัจจัยส่ วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นทีมีต่อ
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี แตกต่าง
กัน
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ได้ทราบความคิดเห็ นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. ทราบถึ งผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3. ได้ทราบปั ญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ในการวิจยั ครังนี คือ ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครั งนี คือ พนักงานองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทัง 15 แห่ ง จํานวน 360 คน กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงาน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ตอนที 1 เป็ นข้อคําถามเกี ยวกับ ข้อปั จจัย ส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทัง 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านหลักนิ ติธรรม 2. ด้าน
หลักคุณธรรม 3. ด้านหลักความโปร่ งใส 4. ด้านหลักการมีส่วนร่ วม 5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 6.ด้าน
หลักความคุม้ ค่า
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามข้อเสนอเกียวกับความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายเปิ ด
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
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ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดสอบหาค่าความเทียงตรง เชิงเนื2อหา (conten Validity) โดยเทคนิค IOC ได้ค่าความแม่น
ตรง =0.66-1.00 แล้วนําไปทดสอบ Try Out เพือหาความเชือมัน (Reliability) โดยทดสอบจากประชากร
จํานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิ ทธิ3แอลฟา (Alpha) ของ Cronbach=0.951
การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการจัดทําข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
โดยใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS)
1 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย ( ) และหาค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
2. เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็น สถิติทีใช้ คือ คือ t - test และOne - way ANOVA และกําหนดให้มีค่า
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตําบลอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 53.23 มีกลุ่ม
อายุมากทีสุ ดในช่วง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 62.37 มีระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 73.12 ส่ วนใหญ่มีรายได้ คือ 15,001 – 20.000 บาท คิดเป็ นร้อยละ62.37
ผลการศึกษา
บุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตําบลอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งร้ อยละ
53.23 มีกลุ่มอายุมากทีสุ ดในช่ วง 31-40 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.37 มีระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ในระดับ
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 73.12 ส่ วนใหญ่มีรายได้ คือ 15,001 – 20.000 บาท คิดเป็ นร้อยละ62.37
ผลการศึกษาจําแนกตามวัตถุประสงค์ (1)ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่ามีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากสี ด้าน คือ โดยเรี ยง
จากมากไปหาน้อย คื อ ด้านนิ ติธรรม ด้านโปร่ งใส ด้านการมี ส่วนร่ วม ด้านความรั บผิดชอบ และมี
ความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลางสองด้าน คือ ด้านคุ ม้ ค่า ด้าน
คุณธรรม เมือพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏ ดังนี
ด้ านหลักนิติธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับมากหกข้อ และอยู่ในระดับปานกลางหนึ งข้อ โดยข้อมีความ
คิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากทีสุ ดคือ การจัดทําข้อบัญญัติขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเป็ นไปตามระเบียบ ส่ วนข้อทีมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล น้อยทีสุ ดคือ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี ให้ประชาชนได้ทราบทุกปี งบประมาณ
ด้ านความโปร่ งใส โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็ นต่อ
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากหกข้อ และอยู่ในระดับปานกลางหนึ งข้อ โดยข้อมี
ความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล มากทีสุ ดคือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการประกาศ
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ประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึงในการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ส่ วนข้อทีมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล น้อยทีสุ ด คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึ งใน
กรณี ทีมีผลกระทบต่อประชาชน
ด้ านการมีส่วนร่ วม โดยรวมอยูใ่ น ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็ นต่อ
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากหกข้อ และอยู่ในระดับปานกลางหนึ งข้อ โดยข้อมี
ความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล มากทีสุ ดคือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการจัดสรร
งบประมาณโดยรั บฟั งความคิดเห็ นของผูแ้ ทนชุ มชน ส่ วนข้อทีมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล น้อยทีสุ ด คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการใช้กระบวนการตัดสิ นใจโดยใช้เสี ยงส่ วนใหญ่
ตัดสิ นปั ญหาต่าง ๆ
ด้ านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ น ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อ
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากหกข้อ และอยู่ในระดับปานกลางหนึ งข้อ โดยข้อมี
ความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล มากทีสุ ดคือ ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน อย่างชัดเจน ตามเวลาทีกําหนด ส่ วนข้อทีมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตาม
หลัก ธรรมาภิ บาล น้อยที สุ ด คื อ มี การควบคุ มงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนการดําเนิ นงานทีองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกําหนด
ด้ านความคุ้มค่ า โดยรวมอยูใ่ น ระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็ น
ต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับมากสี ข้อ อยูใ่ นระดับปานกลางสองข้อ และอยูใ่ นน้อย
หนึงข้อโดยข้อมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล มากทีสุ ดคือ มีการมอบหมายงานและ
การมอบอํานาจหน้าทีเพือความรวดเร็ ว และความคุม้ ค่า ส่ วนข้อทีมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล น้อยทีสุ ด คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้มีการแต่งตังคณะกรรมการร่ วมติดตามตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ด้ านคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อ
การบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับมากสี ข้อ อยู่ในระดับปานกลางสองข้อ และอยูใ่ นระดับ
น้อยอยู่หนึ งข้อ โดยข้อมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล มากทีสุ ด คือ การติดต่อ
ประสานงานเป็ นไปอย่างเสมอภาค ส่ วนข้อทีมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล น้อย
ทีสุ ด คือ คุณธรรมในการบริ หารจัดการ เช่น การเลือนขัน เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ งได้แสดงความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 1. ด้านนิ ติธรรม 2. ด้านคุณธรรม 3.ด้านความโปร่ งใส 4. ด้านการมีส่วน
ร่ วม 5.ด้านความรับผิดชอบ 6. ด้านความคุม้ ค่า จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลอัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
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การศึ ก ษา และรายได้ การทดสอบสมมติ ฐ านโดยการวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งตัว แปรตาม
สมมติฐาน ดังนี
เพศ จากการศึกษาความคิดเห็ นของบุคลากรมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมพบว่าไม่
แตกต่างกันซึ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้ เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นทีมีต่อ
การบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร ส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้าน
หลักความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
อายุ จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่าง
กันซึ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีตังไว้เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าบุคลากรทีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็น
ทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 คือ ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักความคุม้ ค่า และอีก 4 ด้าน
ไม่แตกต่างกันคื อ ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ
ระดับการศึ กษา จากการศึกษาความคิดเห็ นของบุคลากรที มีระดับการศึ กษาแตกต่างกันความ
คิ ดเห็ นที มี ต่อการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลขององค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลอํา เภอเมื อง จัง หวัด
อุดรธานี โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันซึ งไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐานทีตังไว้เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ไม่แตกต่าง กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
รายได้ จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันความคิดเห็นทีมีต่อ
การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05 รายด้านพบว่าไม่แตกต่างเมือเปรี ยบเทียบรายด้าน
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 ใน 1 ด้าน คือ ด้านหลักคุณธรรม ในขณะอีก 5
ด้านไม่แตกต่างกัน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักความคุม้ ค่า ทีระดับนัยสําคัญ 0.05

อภิปรายผล
จากวิจยั ครั2งนี2 พบว่า ความคิดเห็นทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมือแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
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ด้ านหลักนิติธรรม ความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อทีบุคลากรมีความคิดเห็นมากทีสุ ด
ได้แก่ การจัดทําข้อบัญญัติขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นไปตามระเบียบ รองลงมาได้แก่ มีการจัดสรร
ตําแหน่งการปฏิบตั ิงานตามโครงสร้างอํานาจหน้าที สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระจริ ญ จิรสุ โภ (2552)
ได้ศึกษา การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้พบว่า การ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทัง 6 ด้าน บุคลากรมีการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาครวมแล้วอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า
มีการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ด้ านหลักคุณธรรม โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อทีมีความคิดเห็ นมากทีสุ ดคือการติดต่อ
ประสานงานเป็ นไปอย่างเสมอภาค รองลงมา ได้แก่ การดําเนินงานเรี ยงลําดับจากความจําเป็ นมาก ถึงความ
จําเป็ นน้อย สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภทั รมาศ จริ ยเวชช์วฒั นา (2547) ได้ศึกษาเรื อง “การบริ หาร
จัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณี ศึกษา เทศบาลตําบลบ้านฉาง” เป็ นการศึกษาเชิ งคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างคือผูบ้ ริ หารตําบลบ้านฉาง พนักงานเทศบาล และผูน้ าํ ชุ มชน จํานวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่า ใน
การบริ หารจัดการของเทศบาลบ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาล ได้จดั ทําโครงการตามนโยบายและเทศบัญญัติ
ในด้านต่าง ๆ แต่ยงั มีปัญหาในเรื องโครงสร้างพืนฐานการทํางานในเทศบาลยังไม่เป็ นระบบ โดยพนักงาน
ส่ วนหนึงยังคงยึดติดกับระบบงานแบบเก่า ไม่ยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านกระบวนการนําหลัก
ธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริ หารเทศบาลตําบลบ้านฉาง พบว่าเทศบาลตําบลบ้านฉางมีความเสมอภาคและ
การกระจายพัฒนาอย่างทัว ถึ ง ไม่มี ก ารเลื อกปฏิ บ ตั ิ และได้จดั ตังคณะกรรมการชุ ม ชนร่ วมกันจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดซื อจัดจ้างกระบวนการต่างๆ ส่ วนใหญ่มีความเปิ ดเผยตรงไปตรงมาพบว่าคณะกรรมการ
ชุมชนทีได้รับการแต่งตังเข้ามานันบางคนไม่เห็นแก่ประโยชน์ชุมชน แต่จะเข้ามาเพือหาผลประโยชน์ให้กบั
ตนเอง
ด้ านหลักความโปร่ งใส โดยรวม อยู่ในระดับมาก ข้อทีมีความคิดเห็ นมากทีสุ ด คือ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลมี การประกาศประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึ งในการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รองลงมา
ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึงในการรายงานผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิ ชาต โชติ ชัชวาลกุล (2550) ได้ศึกษาหลักธรรมาภิ บาลกับการ
บริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล กรณี ศึกษาเขตอําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุ พรรณบุรี
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ข้อทีมีความคิดเห็นมากทีสุ ด คือ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลมีการจัดสรรงบประมาณโดยรับฟั งความคิดเห็นของผูแ้ ทนชุ มชน รองลงมา ได้แก่ องค์การบริ หาร
ส่ ว นตํา บลได้ มี ก ารเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า ร่ วมประชุ ม เพื อเสนอความคิ ด เห็ น หรื อร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการต่างๆ ในการทํากิ จการทีเป็ นประโยชน์กบั ประชาชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คราค
(Clarke, 2001)ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการกระจายอํานาจการปกครองระบอบ
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ประชาธิ ปไตยในประเทศกาน่ า ผลการศึ ก ษาพบว่า ในประเทศที ด้อยพัฒนาการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ปไตยได้มีการกระจายอํานาจจากส่ วนกลางไปสู่ ทอ้ งถินโดยประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึนทําให้เกิดกล
ยุทธการพัฒนาทีเป็ นจริ ง มีการปรับตัวในการปฏิบตั ิต่างๆ ของท้องถินโดยใช้หลักธรรมาภิบาลให้เหมาะสม
กับท้องถินจนถือเป็ นกุญแจสําคัญการใช้หลักธรรมาภิบาล ทําให้เกิดการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึนแต่
ก็ยงั คงมีปัญหาอยูจ่ ากการทียังคงมีระบบอุปถัมภ์ในการปฎิบตั ิ
ด้ านหลักความรั บผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อทีมีความคิ ดเห็ นมากทีสุ ด คือ ในองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน อย่างชัดเจน ตามเวลาทีกําหนด รองลงมา ได้แก่ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลมีการจัดลําดับขันตอนการให้บริ การอย่างเหมาะสมและรวดเร็ ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2548) ได้ศึกษาวิจยั เรื องคุณธรรมจริ ยธรรมทีมีผล
ต่อการบริ หารจัดการองค์การบริ หารส่ วนตําบลองค์กรปกครองท้องถิ นที มี การบริ หารจัดการทีดี ประจําปี
2547 ในภาคเหนื อ ภาคตะวันออก เฉี ยงเหนื อ ภาคกลางและภาคใต้ ผลการศึ กษาพบว่า หลักคุ ณธรรม
องค์การบริ หารส่ วนตําบล (อบต.) ทีทําการศึกษาส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายอย่าง
เคร่ งครัด ไม่เคยมีปัญหาเรื องผูม้ ีอิทธิ พลหรื อการถูกข่มขู่จากคนในพืนที แต่ทีมีบา้ งจะเกิ ดขึนจากคนนอก
พืนทีและเป็ นเรื องของการสู ญเสี ยผลประโยชน์ สิ งยึดเหนี ยวหรื อสิ งทีเตือนใจให้ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หาร อบต.
ส่ วนใหญ่เป็ นตัวอย่างทีดีในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ทังในเรื องความซื อสัตย์ ความเสี ยสละการจัดสรร
งบประมาณของ อบต.ให้แก่หมู่บา้ นพบว่า มีหลายรู ปแบบ เช่น จัดสรรงบประมาณเท่ากันทุกหมู่บา้ นเพือให้
มีความเป็ นอยู่ใกล้เคียงกัน จัดสรรงบประมาณตามสภาพความเป็ นจริ งของปั ญหาของแต่ละหมู่บา้ น ทําให้
การจัดสรรงบประมาณในแต่ละหมู่บา้ นไม่เท่ากัน มากบ้างน้อยบ้างตามความเหมาะสมของสภาพปั ญหา
ด้ านหลักความคุ้มค่ า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ข้อทีมีความคิดเห็ นมากทีสุ ด คือ มีการ
มอบหมายงานและการมอบอํานาจหน้าทีเพือความรวดเร็ ว และความคุม้ ค่า รองลงมา ได้แก่องค์การบริ หาร
ส่ วนตํา บลได้มีการจัดทําโครงการหรื อกิ จกรรมรณรงค์ให้มีความประหยัดและใช้ท รั พยากรอย่า งคุ ม้ ค่ า
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รหัส แสงผ่อง (2547) ได้วิจยั เรื อง กระบวนการบริ หารการพัฒนาท้องถินตาม
หลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริ หารและสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดจันทบุรี
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื อทําการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคล 4 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ กับแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนิ ติธรรม ด้านคุณธรรม
ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ่มค่า พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลทีต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตํา บล อํา เภอเมื อ ง จัง หวัดอุ ด รธานี ไม่ แ ตกต่ า งกัน อาจเป็ นเพราะว่า บุ ค ลากรมี ค วามต้องการในการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลไปในทิศทางเดียวกัน
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ข้ อเสนอแนะ
สําหรับข้อเสนอแนะเกียวกับความคิดเห็นของบุคลากรทีมีการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล
ขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมื อง จังหวัดอุ ดรธานี เป็ นข้อเสนอแนะที ได้จากการค้นพบ การ
ผลการวิจยั ทัง 6 ด้าน คือ ด้านนิ ติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่ งใส ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความคุม้ ค่า เพือมุ่งเน้นให้ องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีการปรับเปลียนกลยุทธ์ในการ
บริ หารงานด้า นต่ า ง ๆ เพื อให้นํา หลัก ธรรมาภิ บ าล มาใช้ใ นการบริ ห ารงานมากที สุ ด จึ ง ได้นํา มาเป็ น
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี
ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
ด้ านนิติธรรม ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมื อง จังหวัดอุ ดรธานี มี ขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบาย คื อ การจัดทําข้อบัญญัติของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นไปตามระเบียบ
ด้ านคุณธรรม ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุ ดรธานี มี ขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบาย คือ การติดต่อประสานงาน
เป็ นไปอย่างเสมอภาค
ด้ านความโปร่ งใส ความคิ ดเห็ นของบุ คลากรที มี ต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ บาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบาย คือ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลมีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึงในการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ด้ านการมีส่วนร่ วม ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบาย คือ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลมีการจัดสรรงบประมาณโดยรับฟังความคิดเห็นของผูแ้ ทนชุมชน
ด้ านความรับผิดชอบ ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบาย คือ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน อย่างชัดเจน ตามเวลาทีกําหนด
ด้ า นความคุ้ ม ค่ า ความคิ ด เห็ นของบุ ค ลากรที มี ต่อ การบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบาย คือมีการมอบหมายงาน
และการมอบอํานาจหน้าทีเพือความรวดเร็ ว และความคุม้ ค่า
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ข้ อเสนอแนะเชิ งการปฏิบัติ
ด้ านนิติธรรม ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมื อง จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ เสนอแนะเชิ งการปฏิ บตั ิ คื อ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลมีการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี ให้ประชาชนได้ทราบทุกปี งบประมาณ
ด้ านคุณธรรม ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ เสนอแนะเชิ งการปฏิ บตั ิ คือ คุณธรรมในการบริ หาร
จัดการเช่นการเลือนขันเงินเดือนและการมอบหมายงาน
ด้ านความโปร่ งใส ความคิ ดเห็ นของบุ คลากรที มี ต่อการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ เสนอแนะเชิ งการปฏิบตั ิ คือ องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลมีการประกาศประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึงเมือมีการสังการในกรณี ทีมีผลกระทบต่อประชาชน
ด้ านการมีส่วนร่ วม ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ เสนอแนะเชิงการปฏิบตั ิ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
มีการใช้กระบวนการตัดสิ นใจโดยใช้เสี ยงส่ วนใหญ่ตดั สิ นปั ญหาต่าง ๆ
ด้ านความรั บผิดชอบ ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ เสนอแนะเชิ งการปฏิ บตั ิ คือ มีการควบคุ ม
งบประมาณให้เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลกําหนด
ด้ านความคุ้มค่ า ความคิดเห็นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ เสนอแนะเชิ งการปฏิบตั ิ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้มี
การแต่งตังคณะกรรมการร่ วมติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ บริ หารส่ วนตําบล
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยในครัOงต่ อไป
จากการศึกษาวิจยั เรื อง ความคิดเห็ นของบุคลากรทีมีการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป ดังนี
1. ควรศึกษาความคิดเห็ นของบุคลากรทีมีต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล เพือจะได้เปรี ยบเทียบความแตกต่าง หรื อสอดคล้องกันในระดับของการบริ หาร
2. ควรศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลทีเหมาะสมกับการบริ หารงาน
ในยุคปั จจุบนั
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