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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ๒) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหารที่มี เพศ อายุ และการศึกษา แตกต่างกัน และ ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑๔๐ คนซึ่งผู้วิจัยได้
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางสําเร็จของเกรจซี่ (Krejcie และมอร์แกน Morgan) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า (t-test) และ (F-test) แล้วนํามา
วิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า
๑. การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหารโดยรวมทั้ง ๖ ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดได้แก่ ด้านหลักความโปร่งใส รองลงมาคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ด้านหลักคุณธรรม
๒. ผลการเปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดง
หลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารโดยจําแนกตามเพศ อายุและระดับการศึกษา พบว่าผู้บริหารและ
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดงหลวง มีนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของ
เทศบาลโดยรวมทั้ง ๖ ด้าน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
๓. จากการรวมรวมข้อเสนอแนะของผู้บริหารและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดง
หลวง พบว่า ประโยชน์จากการดําเนินงานหรือโครงการต่างๆ ควรถึงประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อ
ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม การตรวจสอบงบประมาณต่างๆ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
๑
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ด้วย ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถามและแสดงความคิดเห็นและการทํางานควรยึดหลักคุณธรรมมีความ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเอง
ABSTRACT
Thesis title “taking the right principles govern in administration management of
Dongluang munnicipal sub-district, Dongluang District, Mukdahan Province ”
The objectives of this study were as follow : (1) to study of taking the right
principles govern in administration management of Dongluang munnicipal
sub-district, Dongluang District, Mukdahan Province. (2) to compare the level of taking the
right principles govern in administration management of Dongluang munnicipal
sub-district, Dongluang District, Mukdahan Province different in gender, age, level of
education and.(3) to study suggestions in taking the right principles govern in
administration management of Dongluang munnicipal sub-district, Dongluang District,
Mukdahan Province. The samples were taken from 140 administrator and participators of
taking the right principles government in administration management of Dongluang
munnicipal sub- district year 2012. The researcher had 103 participants were selected
with random sampling by Krejcie and Morgan. The instrument used in this research were
questionnaires and statistics (percentage, frequency, mean and standard deviation ) ttest, F- test . The data was analyzed by computer.
The result of the research were found that
1. Taking the right principles govern in administration management of Dongluang
municipal sub-district, Dongluang District, Mukdahan Province, in general all of 6 aspects,
was rated high, when consider each aspect was rated higherst was the transparency
principle, the second was the responsibility principle and the lowest was the moral
principle.
2. The result of comparing in taking the right principles govern in administration
management of Dongluang municipal sub-district, Dongluang District, Mukdahan Province
based on gender, age, level of education showed that the administrators and the
personnel in taking the right principles govern in administration management of
Dongluang municipal sub-district had taking the right principles govern in administration
management of Dongluang munnicipal in general and in each aspect were not different.
It was not follow was the suggestion.
3. In all suggestions of the administrators and the personnel of Dongluang
munnicipal found that : doing any things should think for others people not for some
people or some groups of people, to inspect the accounts should let people take part,
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should give the people the chance to ask and give the opinion in working of the officials,
should use the right principle in working, and being honest in duties.
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
เทศบาลเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือกําเนิดจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเพราะทรงเชื่อว่าสิทธิ
การเลือกตั้งของประชาชนควรเริ่มต้นที่การปกครองท้องถิ่น ต่อมาภายหลังคณะราษฎร์ได้ทําการปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ และได้จัดตั้ง
เทศบาลเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ มีการปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับเทศบาลหลายครั้ ง
ปัจจุบันเทศบาลมีการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖ มีอํานาจในการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตลอดจนการจัดการ
บริการสาธารณะต่างๆการปฏิบัติงานของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด๒
องค์ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น นั บ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มีค วามใกล้ ชิ ด กั บ ประชาชนอย่ า งมากมี
ศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การเป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ คํ า แนะนํ า และแก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นตลอดจน
ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐในอันที่จะ
รักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนทั้ง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นหลายรูปแบบในองค์การปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น และเป็ น สาเหตุ ข องการหย่ อ นประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้
เจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของการกระจายอํานาจ ดังนั้นการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร
การจัด การบ้ า นเมื องที่ ดี นับ เป็น รากฐานสํ า คัญ ของการพั ฒ นาประเทศ “ธรรมาภิบ าลเป็ น แนวคิด การ
ปกครองที่เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยมีการค้นหารูปแบบการปกครองที่สามารถนํา
ประเทศไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศที่พึ่งได้รับการปลดปล่อยจากอาณานิคม และ
สามารถช่วยฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายภายหลังจากสงครามเพื่อให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับ
เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา”๓
จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร
จัดการของเทศบาลตําบลดงหลวงให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยังมีปัญหานานัปการที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพั ฒ นาไปสู่ การมี ธ รรมาภิ บ าลอย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น วั ฒ นธรรมระบบอุ ป ถั มภ์ กลุ่ ม อิ ทธิ พ ล และกลุ่ ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นเทศบาลตําบลหนึ่งที่
๒

ปรีดา นิลสาคู, “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบ้านเป็ด
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”,สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๙ , หน้า ๑.
๓
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ,ตัวชี้วัดธรรมภิบาล,(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า,๒๕๔๔),
หน้า ๕.
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ประชาชนให้ความสนใจ และให้ความสําคัญกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดง
หลวง ในการที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การ
ใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารยังต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การปฏิบัติงานตามโครงการ
แก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามบทบาทหน้ า ที่ ตลอดจนเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ นํ า กั บ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดงหลวง โครงสร้างของงาน และอํานาจหน้าที่ตามตําแหน่งทําให้การบริหาร
จัดการยังไม่เป็นที่พอใจของประชาชนเท่าที่ควร ผู้วิจัยในฐานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้มองเห็นว่าการบริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากรเทศบาล
ตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีกรณีในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง
ที่น่าสนใจกว่าเทศบาลตําบลอื่นๆทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ การมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคม การเอาใจใส่ในปัญหาของบ้านเมือง มีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบจากการกระทํายึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงามยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการดําเนินงาน
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลตําบลดงหลวง ให้มีความรู้เรื่อง หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการหรือแนะนําผู้ที่ยังไม่รู้ให้
ได้รู้แล้วนําไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของแต่ละท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทศบาล
ตําบลดงหลวงตามหลักธรรมาภิบาลและทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลดงหลวงโดยนําผลการวิจัยไปพัฒนาเทศบาลตําบลดงหลวงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ องการนํ า หลั กธรรมาภิ บ าลไปใช้ ในการบริ ห ารจั ด การของเทศบาลตํ า บลดงหลวง
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ๓ ประการ ดังนี้
๑. เพื่ อศึ ก ษาการนํ า หลั กธรรมาภิ บ าลไปใช้ ในการบริ ห ารจั ด การของเทศบาลตํ า บลดงหลวง
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
๒. เพื่อเปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากร
เทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน
๓. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ ๓ ประการ ดังนี้
๑. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวง ที่มีเพศ ต่างกัน มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการบริหารจัดการเทศบาลตําบลดงหลวง แตกต่างกัน
๒. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวง ที่มีอายุ ต่างกัน มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง แตกต่างกัน

๕
๓. ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวง ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดง
หลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้
๓ ประการ
๑. ขอบเขตด้านประชากร
ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทศบาลตํ า บลดงหลวง ทั้ ง หมด ๑๔๐ คน และ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๐๓ คน ตามสูตรของเกรจซี่ (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan)
๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับ
เทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในกรอบการนําหลักธรรมาภิบาล จํานวน ๖
ด้าน คือ
๑) ด้านหลักนิติธรรม
๒) ด้านหลักคุณธรรม
๓) ด้านหลักความโปร่งใส
๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม
๕) ด้านหลักความรับผิดชอบ
๖) ด้านหลักความคุ้มค่า
๓. ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ เทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทํ าให้ ทราบการนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลไปใช้ ในการบริ ห ารจั ด การของผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากร
ผู้เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
๒. ทําให้ทราบผลของการเปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ที่มี เพศ
อายุ การศึกษา ต่างกัน
๓. ทําให้ทราบข้อเสนอแนะการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารและ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
๔. ทําให้ได้ข้อมูลเพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการแก้ไขการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร ในข้อที่ยังบกพร่องให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๖
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การนําหลักธรรมาภิบ าลไปใช้ในการบริ หารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง
อํา เภอดงหลวง จั งหวั ด มุกดาหาร” นี้ เป็ นการวิ จั ยเชิงสํ ารวจ (Survey Research) โดยผู้ วิ จัย ได้
ทําการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีขั้นตอนและ
วิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้๓.๑.๑ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารบุคลากรและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เทศบาลตําบลดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งหมด ๑๔๐ คน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้๓.๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารบุคลากรและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดง
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๑๐๓ คนเทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
ผู้บริหารบุคลากรและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
ผู้วิ จั ย ได้ กํา หนดขนาดกลุ่ มตัว อย่ า งโดยวิธี การเปิ ด ตารางสํ า เร็ จ ของเกรจซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน
(Morgan)๔ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่๑ เป็นคําถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Multiple choice) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตอนที่ ๒ เป็นคําถามเกี่ยวกับ
การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารบุคลากรและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เทศบาลตําบลดงหลวง จังหวัดมุดหาร มีจํานวน ๔๐ ข้อ โดยแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลัก
ความคุ้มค่า ผู้วิจัยใช้ลักษณะคําถามแบบประเมินค่า ๕ ระดับโดยใช้หลักของ Likert Scale ตอนที่ ๓
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนํา หลักธรรมาภิ บาลไปใช้ในการบริหาร
จัดการของผู้บริหารบุคลากรและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดงหลวง จังหวัดมุดหาร
การสร้ า งและตรวจคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น การตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอน ดั ง นี้
๑) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนําหลักธรรมาภิบาลและทฤษฎี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบ
แนวความคิด กรอบตัวแปร และประเด็นต่างๆ ๒) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย
โดยใช้คําถามแบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด ๓) นําเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้อหาสาระ และการ
ใช้ถ้อยคําสํา นวนภาษา แล้วนํามาจัดทํ าเป็นแบบสอบถาม ๔) นํ าเครื่ องมือที่ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ ท่าน นําแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดสอบ (Try–out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีคุณลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้
ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน ๓๐ คนจากนั้นจึง
นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ นําข้อมูลที่ได้ไปทําการทดสอบวัดความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ conbarke ได้ความเชื่ อมั่ นของเครื่ องมื อเท่ากั บ ๐.๙๕
ผู้ วิ จั ย ได้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการทดลองใช้ พ ร้ อ มจั ด พิ ม พ์ เ ป็ น
แบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวางแผนและปฏิบัติการ ดังนี้ ๑) นําหนังสือขอ
ความอนุ เคราะห์ เ ก็บ รวบรวมข้ อมู ลวิ จั ยจากมหาวิทยาลั ย มหามกุฏ ราชวิ ทยาลั ย เพื่ อให้ ทําหนั งสื อขอ
๔

๔๓.

บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร:สุวีริยสาส์น, ๒๕๔๕), หน้า

๗
อนุญาตเก็บข้อมูล ถึงนากยกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดงหลวง ๒) ผู้วิจัยได้ติดต่อกับปลัดเทศบาลตําบลดง
หลวง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ๓) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผ่านเทศบาลตําบลดง
หลวง จากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากจํานวนประชากร ซึ่งกําหนดประชากรจาก
จํานวน ๑๔๐ คน และจะได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๑๐๓ คน จากนั้นจึงได้ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
โดยสอบถามผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวง ที่มีคุณสมบั ติครบถ้วนตามที่กําหนดจึงแจก
แบบสอบถามให้ตอบแบบสอบถาม ๔) ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่ อ
นําไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ซึ่งแยกวิเคราะห์ตามลําดับ ดังนี้ ๑) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติพื้นฐานหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วเสนอแบบความเรียง
๒) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดง
หลวงใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ๓) การทดสอบสมมุติฐาน เป็นการเปรียบเทียบค่า
การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวงสําหรับปัจจัยที่มีจํานวน ๒
กลุ่มได้แก่ เพศใช้ค่า t – test และ F – test (One – way Analysis of Variance) สําหรับปัจจัยที่มีจํานวน
มากกว่า ๒ กลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๔) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง แล้วรวบรวมข้อมูลตาม
ประเด็น นํามาเรียบเรียงนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วนําเสนอ
แบบบรรยาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Χ ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ ทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least-Significant Different) โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
สรุปผลการวิจัย
๑. ผลการวิจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๒ และเพศ
หญิง ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๘ มีอายุ ๒๕–๓๐ ปี จํานวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๐ รองลงมา
อายุ ๓๑–๓๕ ปี จํานวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๐ มีอายุตั้งแต่ ๓๖–๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๔
และมีอายุ ๔๑ ปีขึ้นไป จํานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน
๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๓ รองลงมาคือจบการศึกระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๔.๙๕ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๘ และจบการศึกษาใน
ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๗
๒. ผลการวิเคราะห์การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดง
หลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
พบว่า การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมทั้ง ๖ ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

๘
๑) ด้านหลักนิติธรรม พบว่า การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบล
ดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ ๑
มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลตําบลดงหลวงได้ออกข้อบังคับต่างๆเพื่อบังคับใช้ในชุมชนให้เป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้เพียงใด
๒) ด้านหลักคุ ณธรรมพบว่า การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่ ๕ มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงดูแลทุกข์สุข/แก้ปัญหาให้
ประชาชนอย่างเสมอภาค
๓) ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่ ๕ มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
๔) ด้า นหลักการมีส่วนร่วม พบว่า การนําหลั กธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริ หารจัด การของ
เทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่ ๘ มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เทศบาลตําบลส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มต่างๆและ
องค์กรประชาชน
๕) ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของ
เทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ ๖ มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด กล่าวคือ ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงมีการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลดงหลวงเป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่
๖) ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่ ๖ มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด กล่าวคือเทศบาลตําบลดงหลวงมีการแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล หรือบุคคลอื่น
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลดงหลวง
๓. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดง
หลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ที่มีเพศ อายุ
และระดับการศึกษาต่างกันมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการโดยรวมทั้ง ๖ ด้าน ไม่
แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ ๑) การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการด้านหลักนิติธรรม พบว่า การ
นําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ที่มีเพศ มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ ๒) การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการด้านหลักคุณธรรมพบว่า การ
นําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ที่มีเพศ มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

๙
สมมติฐานที่ ๓) การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการด้านหลักความโปร่งใสพบว่า
การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร ที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
๔. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของ
เทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดง ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการนํา
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
เรียงตามลําดับดังนี้
๑) ประโยชน์ จ ากการดํ า เนิ น งานหรื อโครงการต่ า งๆควรถึ ง ประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง ไม่ ใช่ เ พื่ อ
ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม
๒) การตรวจสอบงบประมาณต่างๆควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย
๓) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ถามและแสดงความคิดเห็น
๔) การทํางานควรยึดหลักคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเอง
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดง
หลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ใน ๖ ด้าน คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่าสามารถนํามาอภิปราย
ผลได้ดังนี้
๑. การวิเคราะห์การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง
อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
พบว่า การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมทั้ง ๖ ด้าน อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลตําบล
ดงหลวงมีการวางแผนงานที่ดี เป็นระบบ เข้าถึงประชาชนทั้งในขณะที่มารับบริการ ซึ่งจะเห็นได้จาก ด้านที่
ประชาชนให้การยอมรับมากที่สุดคือการมีส่วนร่วม ซึ่งข้อนี้หรืองานด้านนี้เป็นหัวใจสําคัญในการให้บริการไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการ หรือหน่วยงานของเอกชนการมีส่วยร่วมของผู้มารับบริการถือเป็นสิ่งสําคัญ
ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักความโปร่งใส การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร
จัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ ๑ คื อ
ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลที่สําคัญของเทศบาลตําบลดงหลวง ได้แก่ สัญญาจ้าง เอกสาร
เบิกจ่ายเงิน การบัญชี เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า นอกจากระบบการทํางาน ระบบการให้บริการ
แล้ว การเข้าถึงหรือรับรู้ข่าวสารต่างๆในหน่วยงานก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความพอใจแก่ผู้มาพบ
เห็น ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างการจ่ายเงินค่าต่างๆของเทศบาลตําบลดงหลวง จากผลการวิจัยที่ออกมา
ดั ง กล่ า ว พอสรุ ป ได้ ว่ า เข้ า ถึ งและรั บ รู้ ข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ของเทศบาลตํ า บลดงหลวง เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ใน
ความสําเร็จของหน่วยงาน ดังนั้นเทศบาลตําบลดงหลวงควรรักษามาตรฐานของงานด้านนี้ให้ดีเช่นนี้เรื่อยไป
ซึ่งสอดคล้องกับภาคภูมิ นิยมวิทยพันธ์ ได้ศึกษา “ความเป็นธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบล:

๑๐
ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี” ที่ได้กล่าวว่า งานด้าน
ความโปร่งใสนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง ได้จัดให้มีกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลในหลายรู ป แบบ อี ก ทั้ ง ยั ง เปิ ด โอกาสให้ บุ คคลหรื อ องค์ ก ารต่ า งๆเข้ า มาศึ ก ษาและ
ตรวจสอบการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง สอดคล้องกับงานวิจัยของธนิตา ฐิติภากร วิจัย
เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตํ า บล จั งหวั ด นครปฐม” การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาระดั บ ความโปร่ งใส และการศึ กษา
เปรียบเทียบถึงระดับความโปร่งใสในการบริหารงานของงเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ศึกษาคือ ข้าราชการประจําของเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
อยู่ในระดับปานกลาง และองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความโปร่งใสในการ
บริหารงานเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พบว่าทั้ง ๒ หน่วยงานมีความโปร่งใสในแต่ละด้าน
ดังต่อไปนี้ไม่แตกต่างกัน คือ ๑) การเปิดเผยข้อมูล ๒) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ ๓)
ความรับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก ๔) การให้ประชาชนติดตาม ตรวจสอบการบริหารงาน
มีความแตกต่ างกัน คื อ เทศบาลตํ าบลได้ ให้ ประชาชนติด ตาม ตรวจสอบการบริ หารน้ อยกว่า องค์การ
บริหารส่วนตําบล
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร
จัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ ๖ คือ
ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงมีการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลดงหลวงเป็นไปอย่าง
ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเทศบาลตําบลดงหลวงมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดย
เล็งเห็นความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ จึงทําให้งานด้านสาธารณะออกมาหรือส่งผลทางบวกต่อ
หน่ วยงาน ทั้งบุคลากรและผู้ บริ หารงานต่างให้ความสํ าคั ญในการให้ บริ การประชาชนเป็ นสํ าคั ญ มีการ
วางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ข้อที่ ๗ คือ ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก้ประชาชนได้รวดเร็วเพียงใด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเขตหรือพื้นที่บริการของเทศบาลตําบลดง
หลวงยั งมี หนทางที่ ไม่ สะดวก การคมนาคมไปมายั งช้ า จึ งทํ าให้ การไปถึ งพื้ นที่ เมื่ อมี เหตุ สํ าคั ญล่ าช้ าได้
ประชาชนจึงคิดว่าการบริการของเทศบาลล่าช้า อีกประการที่สําคัญคือประชาชนที่มาใช้บริการยังไม่เข้าใจ
ในระบบการทํางานดีพอ ดังนั้นคณะผู้บริหาร ทํางานเองควรให้ความรับผิดชอบต่องานด้านนี้เป็นอย่างมาก
ทั้งในเรื่องการกระจายระบบงานต่อบุคลากร การวางแผนงานที่ดี การใช้บุคลากรที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน ต่อการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด
ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ด้ านหลั กความคุ้ มค่ า การนํา หลั กธรรมาภิ บาลไปใช้ ในการบริ ห าร
จัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ ๖ คื อ
เทศบาลตํ าบลดงหลวงมี การแต่ งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรื อบุ คคลอื่นติดตามตรวจสอบการใช้จ่ าย
งบประมาณของเทศบาลตําบลดงหลวง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า นอกจากเรื่องของการทํางานแล้ว
เทศบาลตําบลดงหลวงยังให้ความสําคัญต่อการใช้จ่ายและผลของการทํางานเป็นหลัก ซึ่งเห็นได้จากการ
แต่งตั้งบุคคลในการติดตามดูแลงานที่ได้ทําไป ซึ่งบุคคลที่แต่งตั้งรับผิดชอบงานไม่จําเป็นว่าต้องเป็นบุคลากร
ภายในหน่ วยงานเท่ านั้ น แต่ ยั งดึ งเอาบุ คคลภายนอกที่ มี คุณสมบั ติ ที่เ หมาะสมมาติ ดตามดู แลงานหรื อ
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งบประมาณที่ได้ จ่ายไป จากที่กล่าวมานี้ นอกจากความคุ้ มค่าแล้ วยังบ่งบอกได้ว่ าผู้บริหารมีการกระจาย
อํานาจที่เหมาะสม รู้จักใช้คนหรือบุคลากรทั้งในและนอกได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ด้านหลักความคุ้มค่า ข้อที่ ๕ คือ ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดง
หลวงจ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลดงหลวงให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเพียงใด ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลยังมีปัญหาในเรื่องของเงิน งบประมาณที่ต้องจ่ายลงสู่ชุมชน
สู่ประชาชน ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณควรกําหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์การใช้จ่ายให้ชัดเจนและเกิด
ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ นิยมวิทยพันธ์ ได้ศึกษาเรื่อง
“ความเป็นธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบล:ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง อําเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี” ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า งานด้านหลักความคุ้มค่านั้น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดงบังได้ทําการขัดซื้ อจัดจ้า งได้ต่ํา กว่าราคากลางที่ตั้งไว้ และได้จัดให้ มีการตรวจสอบการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยมีหลายฝ่ายเป็นผู้ตรวจสอบ รวมถึงเปิดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
ตรวจสอบการใช้งบประมาณได้ตลอดเวลา แต่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้มีการอบรบคณะกรรมการ
การบริหารและพนักงานส่วนตําบลในเรื่องเทคนิควิธีการต่างๆค่อนข้างน้อย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหาร
จัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ ๘ คือ
เทศบาลตําบลส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มต่างๆและองค์กรประชาชน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้
ว่ า การบริ ห ารจั ด การของเทศบาลตํ า บลดงหลวงให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อกิ จ กรรมของกลุ่ ม ต่ า งและเข้ า ถึ ง
ประชาชนได้เป็ นอย่ างดี ประชาชนเองก็ ให้การยอมรับในระบบการทํา งานของหน่ วงงานและให้ความ
ร่วมมือเมื่อมีกิจกรรมที่เทศบาลได้ จัดขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของพริน ทร์ เพ็งสุวรรณ วิจั ยเรื่อง
“ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบนริหารงานของเทศบาลศึกษาเฉพาะเทศบาลตําบลในจังหวัดสงขลา”
โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓ องค์ประกอบ คือ
หลั กการมี ส่ ว นร่ ว ม หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และเพื่ อศึ ก ษาระดั บ ประสิ ทธิ ภ าพการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนน ประปา ขยะ และตลาด และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓ องค์ประกอบกับประสิทธิภาพการ
บริหารงานของเทศบาลตําบล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจํานวน ๔๐๐
คน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยชี้ให้เห็น
ว่าผู้บริหารเทศบาลยังให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการบริหารน้อย โดยที่เทศบาลได้
ให้ความสําคัญในประเด็นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าการมีส่วนร่วมทางการบริหาร ส่วนด้าน
บริหารงานแบบโปร่งใสอยู่ในระดับปานกลางโดยเทศบาลมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
และช่องทางในการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลยังมีน้อย โดยเทศบาลนิยมใช้วิธีการสื่อสารด้วยวิธี
ปิดประกาศและเสียงตามสาย ซึ่งวิธีการสื่อสารในลักษณะนี้ได้ผลน้อยในแง่การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพราะไม่เร่งเร้าความรู้สึกของการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งการประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนก็ทําได้ไม่ทั่วถึง ส่วนการบริหารงานแบบมีความรับผิดชอบผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
แบบมี ความรั บ ผิ ด ชอบอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ผลการวิ จั ย พบว่ า ช่ อ งทางนี้ ที่ เ อื้ อต่ อ การสนั บ สนุ น ให้
ประชาชน สามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้

๑๒
ว่ า ปั ญ หาที่ ตั ว เองร้ อ งเรี ย นหรื อ ร้ อ งทุ ก ข์ จ ะได้ รั บ การแก้ ไ ขหรื อ ไม่ ซึ่ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ได้ ว่ า เทศบาลไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสําคัญและไม่มีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนอย่างชัดเจน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ข้อที่ ๕ คือ ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวงผู้บริหารและ
บุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคัญ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ประชาชนส่วยใหญ่ในตําบลดงหลวงประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเข้าร่วมงานต่างที่เทศบาลจัดขึ้นยังมี
น้อย เพราะประชาชนมีเวลาส่วนใหญ่ในการทํามาหากิน เวลาที่มีให้กับงานทางราชการจึงมีน้อย ส่วนการ
บริหารงานในปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ต่างก็มุ่งเน้นให้จัดหลักการบริหาร การทํางานของหน่วยงานต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการในหน่วยงานเป็นหลัก ดังนั้นการทํางานในแผนก
ต่างๆ ควรสอดคล้องกับต้องการของประชาชน เพราะในยุคปัจจุบันสื่อต่างๆ ได้ไปทั่วถึง การยอมรับความ
คิดเห็นของส่วนร่วมหรือคนส่วนใหญ่จึงเป็นสิ่งสําคัญของการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักนิติธรรม การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลตําบลดงหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ ๑ คือ เทศบาล
ตําบลดงหลวงได้ออกข้อบังคับต่างๆ เพื่อบังคับใช้ในชุมชนให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด
ไว้เพียงใด ที่เป็ นเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า ชุมชนต่างๆ ล้วนยอมรับและอยู่ภายไต้กฎหมายและปฏิบัติ ตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับต่ างๆ เป็นอย่างดี ทําให้ชุมชนต่างๆ ในเขตบริการของตําบลดงหลวงมีความเป็ น
ระเบียบวินัยและยอมรั บในสิทธิ อํานาจหน้าที่ของกั นและกั นได้เป็ นอย่างดี จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่ า
ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยราชการหรือเทศบาลมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เทศบาลออกกฎข้อบังคับ
ต่ างๆ ชุ มชนปฏิ บั ติ ตามข้ อบั งคั บที่ เทศบาลออก ทํ าให้ สั งคมเป็ นระเบี ยบเรี ยนร้ อย และสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ธรรมภิบาลในความหมายของภาครัฐเอกชน
และประชาชน:กรณีโครงการไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน หินกรูด”วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความเป็นมาของแนวคิดธรรมาภิบาลในสังคมไทยในมุมมองของภาครัฐเอกชนและประชาชนต่อกรณี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน หินกรูด ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม ความรับผิดชอบ ความ
โปร่งใส การตรวจสอบได้ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม ความเสมอภาคและฉันทานุมัติ ผลของวิจัยที่ได้
พบว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการโรงไฟฟ้า หิน
กรูด วิเคราะห์ได้ว่าหลักนิติธรรม คือ ศูนย์กลางของหลักต่างๆในกรสร้างธรรมาภิบาลในมุมมองของภาครัฐ
จะเห็นได้ว่าในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หินกรูดนี้ ประเด็นในการอ้างอิงและชี้แจงของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องจะเน้นในเรื่องของสัญญาที่ผูกพันกับคู่สัญญา และการดําเนินการโครงการที่ชอบธรรมตามกระบน
การของรัฐธรรมนูญเดิม ในส่วนของภาคเอกชน หลักธรรมาภิบาลที่เอกชนยึดถือ และให้ความสําคัญเป็น
พิเ ศษมากกว่ าหลั กอื่ น ๆ คื อ หลั กนิ ติ ธ รรมและหลั กความคุ้ มค่ า ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล ในขณะที่
หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มคื อหั ว ใจของภาคประชาชนในการที่ จ ะสร้ า งธรรมาภิ บ าล ภาคประชาชน เห็ น ว่ า
ประชาชนควรได้ รั บโอกาสมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจทุ ก ขั้ น ตอนไม่ ว่ า จะเป็ น ขั้ น ตอนของการกํ า หนด
นโยบายการพิจารณาตลอดจนขั้นตอนของการดําเนินการโครงการ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ข้อที่ ๖ คือ เทศบาลตําบลดงหลวงมีการจัดทําประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ
ข้อบังคับต่างๆก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ภายในเทศบาลตําบลดงหลวง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การออก
กฎข้อบังคับของหน่วยงานเทศบาลยังไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนในเขตบริการของเทศบาลตําบลดงหลวง
ประชาชนยังต้องการมีส่วนร่วมและอยากมีบทบาทต่างๆ ต่อการออกระเบียบ ข้อบังคับที่ชุมชนต้องปฏิบัติ
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การออกกฎระเบียบที่จะบังคับใช้ต้องเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่และตรงตามความต้องการของประชาชน
โดยต้องอยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด จากปัญหาดังกล่าวพอสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมใน
การออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยและยังไม่เข้าใจในระบบการบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาคภูมิ นิยมวิทยพันธ์ ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง “ความ
เป็นธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบล:ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง อําเภอประจันต
คาม จังหวัดปราจีนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานด้านนิติธรรม สังเกตว่าประชาชนยังไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเสนอข้อบังคับตําบลโดยส่วนใหญ่ประชาชนมักจะใช้วิธีการร้องเรียนผ่านสมาชิกหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้แก้ไขปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ ซึ่งมีอยู่หลายปัญหาที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลได้นําไปประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา และได้ออกเป็นข้องบังคับตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลดงบัง ได้
ดําเนินการในเรื่องนี้น้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพพตา ประภาศิริ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษา
ธรรมาภิ บ าลในสํ า งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ” พบว่ า สํ า นั ก งานนายกรั ฐ มนตรี มี ความพร้ อ มด้ า น
โครงสร้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น หลักนิติธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ เนื่องจาก การเป็นส่วนราชการที่ภารกิจและ
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นอํานาจหน้าที่โดยตรงของหน่วยงาน สําหรับด้านบริหารและ
การปฏิบัติงานยังมีความพร้อมด้านนี้ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อยเนื่องผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เห็นความสําคัญและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานให้เกิดธรรมาภิบาล และ
มีระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบการทํางานที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ในด้านสุดท้าย คือ
ด้านวัฒนธรรมองค์การ เป็นปัญหาที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานไปสู่หลักธรรมาภิบาล เนื่องสํางาน
ปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรียังไม่มีวัฒนธรรมองค์ที่ชัดเจน มีการรับวัฒนธรรมองค์การจากข้าราชการที่
โอนมา ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวธรรมซึ่งกันและกัน สําหรับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้แก่ การขาด
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในสํานักปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี และผู้บริหาร
สํานักปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสํานักปลัดสํานักงานนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ให้ความสนใจ
ในการผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลรวมทั้งไม่ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักคุณธรรม การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลตําบลดงหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ ๕ คือ ผู้บริหาร
และบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงดูแลทุกข์สุข/แก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเสมอภาค ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า การทํางานด้านนี้ของเทศบาลตําบลดงหลวงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ อันจะเห็นได้
จากการแสดงความคิดเห็นการตอบจากแบบสอบถามที่ให้ไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาคภูมิ นิยมวิทย
พันธ์ ได้ศึกษา “ความเป็นธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบล:ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตําบล
ดงบัง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี” พบว่า ด้านคุณธรรม คณะกรรมการบริหารและพนักงาน
ส่วนตําบลไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตและให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรมาภิบาล
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ข้อที่ ๔ คือ ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงให้การบริการ
จัดการประชาชน ด้วยความเสมอภาค ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าทั้งผู้บริหารและบุคลากรเลือกที่จะปฏิบัติ
ต่อบุคคลหรือประชาชนที่มาใช้บริการโดยไม่คํานึงถึงเป้าหมายและความสําคัญของปัญหาของบุคคลที่มา
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ดั งนั้ นการลดช่ องว่ างในเรื่ องความเท่ าเที ยมกั นระหว่ างบุ คคลจึ งเป็ นอี กเหตุ ผลหนึ่ งที่ หน่ วยงานควรให้
ความสําคัญจะละทิ้งไม่ได้
๒. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบล
ดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตําบลดงหลวง ที่มีเพศ อายุและระดับการศึกษาต่างกัน มี
การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการโดยรวมทั้ง ๖ ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเพศ อายุและระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการนําหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลดงหลวง เพราะผู้บริหารและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เทศบาลตําบลดงหลวงส่วนใหญ่จะใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการอยู่แล้ว จึงทําให้ผลของการนําหลักธรรม
ไปบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมนฤดี งามสมโสด ที่วิจัยเรื่อง “แนวคิดธรร
มาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ศึกษาจากความคิดเห็นของของพนักงานรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย”
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อแนวคิดธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจไทยอยู่ในระดับ
มากสํา หรั บปั จจั ยที่ มีผ ลต่ อระดับ ความคิด ได้แก่ อายุ ระดั บการศึกษา รายได้ต่ อเดือนและครอบครั ว
ตําแหน่งงาน ส่วนปัจจัย เพศ สถานภาพสมรสและการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ไม่มีผลต่อระดับความ
คิดเห็น แนวคิดธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังได้ เสนอแนะว่า ผู้บริหารควรจะส่งเสริมและรณรงค์ในการใช้
หลั กความคุ้มค่ าในการปฏิ บั ติ มากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากรั ฐ วิ สาหกิ จ บางส่ว นที่ ยั งไม่ มีร ายได้ เ ป็ นของตนเอง
จะต้องช่วยกันประหยัด งบประมาณของชาติให้มาก เนื่องจากประเทศเรายังมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่
เพียงพอ ดังนั้นการปลูกจิตสํานึกด้านตระหนักให้เห็นคุณค่าทรัพยากรขององค์กรของรัฐให้มากที่สุด และ
ยั ง ได้ เ สนอแนะในหลั ก นิ ติ ธ รรม ว่ า นโยบายเกี่ ย วกั บ การออกกฎระเบี ย บ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ภาพรวมของ
ประชาชนในประเทศมากกว่าประโยชน์องค์กรเพียงแต่ทําให้องค์กรเป็นเครื่องมือที่จะช่วยผลักดันให้สังคม
มีความเจริญหลักคุณธรรม หน่วยงานควรส่งเสริมการจัดอบรมธรรมะ หรือคุณธรรมทั้งองค์กรและส่วนตัว
หลักความโปร่งใส การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจควรส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดที่เปิดกว้างกับทุกฝ่าย
ยอมรั บ การมี ส หภาพทั้ งนี้ ทั้ง นั้ น เพื่ อประโยชน์ ภ าพรวมของประเทศ ซึ่ งอาจมี การทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั บ
บุคคลภายนอกเป็นระยะต่อเนื่อง หลักการมีส่วนร่วม เช่น การวางนโยบายของรัฐวิสาหกิจควรจะจัดให้มี
ระบบ QCC หรือระบบกลุ่มต่างๆภายในการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการวางนโยบายขององค์กร และการมีส่วนร่วมในนโยบายนั้นๆ หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารของ
รัฐวิสาหกิจ เมื่อมีการปฏิรูปองค์กรควรที่จะแจ้งข่าวสารให้ความรู้กับพนักงานขององค์กรนั้น และสร้าง
ความเข้าใจให้ทั่วถึง หลักความคุ้มค่า การจ้างเอกชนเข้ามาทํางานบางอย่าง เช่น การทําความสะอาด
รักษาความปลอดภัย ควรจะทําประชาพิจารณ์ หรือ ชี้แจงให้เห็นผลได้ผลเสียที่คุ้มค่าหรือไม่ ในการจัดจ้าง
เอกชนและชี้แจงให้พนักงานทราบตามความเป็นจริง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพล สุรนัคครินทร์
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตําบลตามทัศนของประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่”จากผลการศึกษาพบว่า การการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามทัศนของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้าน
บุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้
ใน อบต.ไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนะต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
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อบต.แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านขนาดของ อบต.และการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ของ อบต.พบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน อบต.แตกต่างกัน ส่วนปัจจัย
ด้านความรู้ความเข้าใจใน อบต.นั้นพบว่าประชาชนมีทัศนะต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ อบต.
ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านขนาดของ อบต. ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านคามรู้ความเข้าใจใน อบต.
แต่ปัจจัยด้านขนาดของ อบต. มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการของ อบต.
ข้อเสนอแนะ
สําหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาลตําบล
ดงหลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบจากผลการวิจัยทั้ง ๖ ด้าน
คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความ
รับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สําหรับการวางแผน โดยควรมีการปรับปรุง
กลยุทธ์ในด้านต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการนําหลักธรรมไปใช้ในการบริหารจัดการให้มากที่สุด อีกทั้งยัง
เป็นแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานด้านต่างๆ จึงได้นํามาเป็น
ข้อเสนอแนะ เป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พบว่า การนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลดงหลวง ด้านหลักความโปร่งใส คือ ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลที่สําคัญของเทศบาล
ตําบลดงหลวง ได้แก่ สัญญาจ้าง เอกสารเบิกจ่ายเงิน การบัญชี เป็นต้นดังนั้น ผู้บริหารควรรักษามาตรฐาน
ของงานด้านนี้ไว้และส่งเสริมกลุ่มต่างๆ ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด คื อ พบว่ า การนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าลไปใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การของ
เทศบาลตําบลดงหลวง ด้า นหลักนิติธ รรม คือ เทศบาลตําบลดงหลวงมีการจัดทําประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ
ข้อบังคับต่างๆก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ภายในเทศบาลตําบลดงหลวงดังนั้น ผู้บริหารจะต้องปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาระบบการประชาสัม พัน ธ์ใ หม่โ ดยเร็ว เพราะการประชาสัม พัน ธ์ การถามความคิด เห็น ให้
ประชาชนออกความคิด เห็น ถือ ว่า เป็น ปัจ จัย หลัก ปัจ จัย หนึ ่ง ที ่จ ะทํ า ให้ชื่ อเสี ย งของหน่ วยงาน ของ
ระบบงานเทศบาลตําบลดงหลวงเป็นที่ปรากฏต่อสังคม
๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพราะประชาชนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลที่สําคัญของเทศบาล
ตําบลดงหลวง ได้แก่ สัญญาจ้าง เอกสารเบิกจ่ายเงิน การบัญชี เป็นต้นดังนั้น ผู้บริหารควรรักษามาตรฐาน
ของงานด้านนี้ไว้และส่งเสริมกลุ่มต่างๆ ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พบว่าการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลดงหลวง ด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงเอาใจใส่ต่อปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเพียงใด
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ พบว่าการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตํา บลดงหลวง ด้า นหลัก การมีส ่ว นร่ว ม ข้ อที่ ๕ มี ระดั บ ค่ าเฉลี่ ย ต่ํ าสุ ด คื อ ในการบริ ห ารจั ดการของ
เทศบาลตําบลดงหลวงผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
สําคัญ ดังนั้นผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลควรมีนโยบายหลักและปรับปรุงในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับ
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ชุมชนโดยเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานที่
ดีในหน่วยงาน
๒) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะผู้บริหาร
และบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงเอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ความช่วยเหลือ
เมื่ อได้ รั บ การร้ องขอและผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากรเทศบาลตํ า บลดงหลวงมี ก ารจั ด บริ การสาธารณะของ
เทศบาลดงหลวงเป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พบว่าการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลดงหลวง ด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงมีการจัดกิจกรรมรวมทั้ง
ประชาชนให้ช่วยกันประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ พบว่าการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตําบลดงหลวง ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดงหลวงดูแลทุกข์สุข/แก้ปัญหาให้
ประชาชนอย่างเสมอภาค
๓) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตําบลดง
หลวงมีการจัดกิจกรรมรวมทั้งประชาชนให้ช่วยกันประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
๑) ควรวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการทํางานที่ดีต่อบุคลากรของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
๒) ควรวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการทํางานของเทศบาลตําบลดง
หลวง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
๓) ควรวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
๔) ควรทํางานวิจัยงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของเทศบาลตําบลดงหลวง อําเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร
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