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ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ดของบุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 142 คนก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง เครจซีและมอร์แกน (R.V.Krejcie and
D.W.Morgan)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ
จ�ำนวน 34 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยการทดสอบค่าที (t-test)และค่าความแปรปรวนทาง
เดียวหรือ F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1) ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากห้าด้าน และอยู่ในระดับปานกลางหนึ่งด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านนิตธิ รรม ด้านความคุม้ ค่า ด้านการมีสว่ นร่วม และด้านความโปร่งใส
ตามล�ำดับ
2) ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า บุคลากรทีม่ เี พศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
1

ร้อยเอ็ด.
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3) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถีจ่ ากมากไปหาน้อยสามอันดับคือ ควรจัดให้มกี ารด�ำเนินการฝึก
อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายที่ควรรู้ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการน�ำไปแก้ปญ
ั หา ปรับปรุง และพัฒนาองค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้ และควรมีการบริหารและจัดสรรงบ
ประมาณโดยมีการจัดล�ำดับก่อนหลัง ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ABSTRACT
The purposes of the thesis/paper were: 1) to study personnel’s opinions on good
governance-based administrations of tambon administrative organizations in Roi Et
province’s Chiang Khwan district, 2) to compare their opinions on good governance-based
ones of the preceding organizations in its district to variables of personnel’s genders, ages
and educational levels, and 3) to regulate their suggestions for good governance-based
administrations in its district. The sampling group comprised 141 personnel doing their jobs
for the aforesaid organization in the above district, setting it through R.V.Krejcie’s and
D.W.Morgan’s table. The data collection instrument was the questionnaires of Lidert-type
scales, containing thirty-four questions and possessing the reliability for the whole entry at
.87. The statistics exploited for data analyses encompassed: percentage, mean, standard
deviation, compare their satisfaction by means of t-test and F-test (One-way ANOVA).
Outcomes of the research revealed the following findings:
1) Personnel’s opinions on good governance-based administrations of tambon
administrative organizations in Roi Et province’s Chiang Khwan district were rated ‘more’
in the overall aspect of six individual ones. Considering each single aspect, five aspects
were scored ‘more’ and another one ‘neutral’. All six aspects ranked in descending orders
of means embraced aspects: i) morality, ii) accountability, iii) legality, iv) worthiness, v)
participation, and transparency respectively.
2) The hypothesis testing results confirmed that variables of personnel’s genders,
ages and educational levels showed no significant differences in the overall spect.
3) Their suggestions for good governance-based administrations at tambon
administrative organizations in Roi Et province’s Chiang Khwan district were recommended
in descending order of three frequencies that they should i) provide training courses to
equip personnel with knowledge of basic and common laws, ii) open up opportunities to
personnel and residents to take part in expressing their opinions on problems, requirement
and recommending other suggestions so as to be used as data to solve problems, improve
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and develop the organizations, and iii) there should have budget administration and
allocation following priorities and conforming to residents’ requirements.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 โดยก�ำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ และต้องมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ก�ำหนดกลยุทธ์ของภาครัฐ ในการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ โดยต้องมีการปฏิรปู บทบาทหน้าที่ โครงสร้างและกระบวนการท�ำงานของหน่วยงาน และ
กลไกบริหารภาครัฐ ให้เป็นกลไกการบริหารทรัพยากรของสังคมทีโ่ ปร่งใส ซือ่ ตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และสมรรถนะสูง ในการน�ำการบริการของรัฐ ที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชน มุ่งเน้นการเปลี่ยน
ทัศนคติ ค่านิยม และวิธกี ารท�ำงานของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดมุง่ หมาย
ในการท�ำงาน และสามารถร่วมท�ำงานกับประชาชน และภาคเอกชนได้อย่างราบรืน่ โดยมีมาตรการ 1) เร่งรัด
ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ท�ำความเข้าใจและตระหนักถึงความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักการของ
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี โดยทุกหน่วยงานต้องก�ำหนดแผน โครงการเพือ่ ปรับปรุงงานใน
ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักการของระเบียบนี้ และรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีต่อคณะ
รัฐมนตรี 2) เร่งรัดด�ำเนินการตามแผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ เพื่อพลิกฟื้นให้ภาครัฐเป็นพลังและ
อาวุธส�ำคัญในการนาชัยชนะมาสู่ประเทศ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้พัฒนาอย่าง
แข็งแกร่งและยั่งยืน 3) เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งด�ำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราช
บัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 4) ส่งเสริมและก�ำกับให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ก�ำหนด
แผนการสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบในระบบราชการ และรายงานผลการด�ำเนิน
การในรอบปีต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขึ้นใน
ระบบต่างๆของประเทศ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน (สวัสดิ์ ท้าวคาลือ, 2555, หน้า 7-8) ระเบียบ
ดังกล่าวก�ำหนดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการรับผิดชอบ หลักความมีสว่ นร่วม และหลักความคุม้ ค่า หลักการดังกล่าวได้ถกู น�ำ
ไปใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศ เช่น ในการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็น
กฎหมายปฏิรูปการศึกษาในมาตรา 9 ก�ำหนดให้จัดโครงสร้างระบบและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึด
หลักการกระจายอ�ำนาจและหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักธรรมมาภิบาลและในพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูประบบราชการ มาตรา
3/1 ก�ำหนดให้ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั งิ าน การมีสว่ นร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน(สวัสดิ์ ท้าวคาลือ, 2555, หน้า 4) นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่9 รัฐบาลได้ก�ำหนดให้ ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์ 1ใน 3 กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ใช้ ใน
การพัฒนาประเทศ และถือว่าหลักธรรมาภิบาลเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อื่นไป
สู่เป้าหมาย โดยก�ำหนดให้สร้างธรรมมาภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม(สวัสดิ์ ท้าวคาลือ, 2555,
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หน้า 18)

สถานการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะการ
ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิน่ มาตรา
281 ถึง 290 ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในการ
บัญญัตดิ งั กล่าวแสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะมีอสิ ระในการก�ำหนดนโยบายด้านการปกครอง
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินการคลัง และมีอ�ำนาจหน้าที่ของตนเองในการก�ำหนดนโยบาย
สาธารณะ รัฐเป็นเพียงผูท้ ำ� หน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เท่าทีจ่ ำ� เป็นภายใต้กรอบของ
กฎหมายเท่านั้น (บุญอนันต์ บุญสนธ์, 2543, หน้า 2)
ท้องที่อ�ำเภอเชียงขวัญ มีพื้นที่ 127.2 ตร.กม. ประชากร27,767 คน และความหนาแน่นของ
ประชากร 218.29 คน/ตร.กม. อ�ำเภอเชียงขวัญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ต�ำบล 66 หมู่บ้านท้องที่
อ�ำเภอเชียงขวัญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง (ที่ว่าการอ�ำเภอเชียงขวัญ, 2556, อัด
ส�ำเนา)เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ หี น้าทีใ่ ห้บริการประชาชนด้านต่างๆ รวมทัง้ ส่งเสริมความรูค้ วาม
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างใกล้ชิด การน�ำหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้จงึ เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นอย่างยิง่ ซึง่ พบว่าจากสถิตขิ อ้ มูลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ท้องถิน่ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทีค่ วรมีผมู้ าใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 70 ซึง่ แสดงผลผูม้ าใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ท้องถิน่ ดังนัน้ การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยในเขตอ�ำเภอเชียงขวัญ จึงเป็นประเด็นหลักอย่างต่อเนือ่ งทีค่ วรได้รบั การแก้ไขและ
พัฒนา อีกทั้งยังมีการร้องเรียนกล่าวหาและไม่มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะตาม
หลักธรรมาภิบาล ซึง่ หลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะทีอ่ งค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลน�ำมาใช้และปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพือ่ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ
ร่วมกัน อันเป็นการสร้างกลไกลตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลเพื่อให้
เกิดมีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งจะน�ำไปสู่การมีส่วนช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการทีด่ ขี ององค์การบริหารส่วนต�ำบล และเป็นการลดการทุจริต ท�ำให้ประชาชนเกิด
การยอมรับในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบล นอกจากนี้ยังท�ำให้รัฐบาลเกิดความไว้วางใจ
พร้อมสนับสนุนเงินอุดหนุน และการกระจายอ�ำนาจมากขึน้ เพือ่ ให้เทศบาลได้พฒ
ั นาท้องถิน่ ได้เต็มศักยภาพ
ยิ่งขึ้น ท้องที่อ�ำเภอเชียงขวัญมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรหนึ่ง ที่ได้น�ำการบริหารงานในส่วนของ
นโยบายสาธารณะ โดยการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการท�ำงานและการบริหารงานเพราะเป็นหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ มีภารกิจความรับผิดชอบมาก และมีงบประมาณใช้จา่ ยในแต่ละปีเป็นจ�ำนวน
มาก ดังนัน้ ในการด�ำเนินงานจึงจ�ำเป็นต้องการบริหารจัดการทีด่ ี มีความโปร่งใส สามารถให้ประชาชนตรวจ
สอบได้ในทุกขั้นตอน และยังต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การตรวจสอบจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง การตรวจสอบจากจังหวัด การตรวจสอบ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหาร
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งานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผลการวิจัย
ครัง้ นีจ้ ะสามารถนาไปเผยแพร่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และผูท้ สี่ นใจน�ำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาหาทาง
เสริมสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพิม่ มากขึ้น อันจะท�ำให้เกิดระบบบริหารจัดการที่
ดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
2. บุคลากรทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 225 คน
2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา ได้แก่ ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกเป็น 6 ด้านได้แก่
1) ด้านนิติธรรม
2) ด้านคุณธรรม
3) ด้านความโปร่งใส
4) ด้านการมีส่วนร่วม
5) ด้านความรับผิดชอบ
6) ด้านความคุ้มค่า
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกอบด้วย
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1)
2)
3)
4)
5)

องค์การบริหารส่วนต�ำบลพลับพลา
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพระธาตุ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพระเจ้า
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหมูม้น
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านเขือง

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษา ต่างกัน
3. ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วน
ต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
4. สามารถน�ำผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 225 คน
2. กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอเชียงขวัญ
จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด จ� ำ นวน 142 คน ก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต าราง เครจซี แ ละมอร์ แ กน
(R.V.Krejcieand D.W.Morgan)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เพื่อสอบถามข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
7. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งหกด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากห้าด้าน และระดับปานกลางหนึ่งด้าน ล�ำดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านนิติธรรม ด้านความคุ้มค่า ด้านการ
มีส่วนร่วม และด้านความโปร่งใส
เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ด้านนิติธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต. ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ค�ำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ คลอบคลุมถูกต้องเป็นธรรม” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ 3 ที่ว่า
“ผู้บริหารใช้อ�ำนาจในการออกค�ำสั่ง อนุมัติ อนุญาต ที่ไม่มีผลกระทบต่อบุคลากร ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง”
2) ด้านคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ ข้อที่ 5 ทีว่ า่ “เมือ่ มีปญ
ั หา/อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหาร/
บุคลากรมีความอดทนปฏิบัติงานจนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 4 ที่ว่า
“ผูบ้ ริหาร/บุคลากรปฏิบตั ติ นต่อประชาชนผูม้ าติดต่อราชการ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ”ิ
3) ด้านความโปร่งใส พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 5 ที่ว่า “อบต. ด�ำเนินงานด้านการ ส่งเสริมการเรียน
รู้ให้กับประชาชน เช่น จัดประชุมนอกสถานที่ ประชุมสัญจรหรือการให้ประชาชนทั่วไปเข้าฟังการประชุม
ได้” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต. วางแผนและพัฒนาระบบการให้ข้อมูล
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง”
4) ด้านการมีสว่ นร่วม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ ข้อที่ 3 ทีว่ า่ “บุคลากร/ประชาชนมีโอกาสได้รว่ มปฏิบตั กิ จิ กรรม
ที่ อบต. จัดขึ้นร่วมกัน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 2 ที่ว่า “ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร/ประชาชน เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อน�ำไปแก้ไขปัญหา”
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 145

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

5) ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ภายใน อบต. และชุมชน” และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ข้อที่ 6 ทีว่ า่ “เมือ่ เกิดปัญหาผูบ้ ริหาร
กล้าแสดงความรับผิดชอบ”
6) ด้านความคุม้ ค่า พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 5 ที่ว่า “อบต. มีการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการ
จัดล�ำดับก่อนหลัง ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน” และข้อที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 1 ที่ว่า “อบต. ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่ากับผลที่ได้รับ”
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่
ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่
ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดแตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น ด้าน
ความโปร่งใส แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจยั มีผลการวิจยั ทีน่ า่ สนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิม่ เติมตามประเด็น ต่าง ๆ
ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรในความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
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ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเชียงขวัญได้ยึดหลักของการ
บริหารจัดการที่ดีอันเป็นยุทธศาสตร์ ที่มีความส�ำคัญสูงสุด จากยุทธศาสตร์ 7 ประการ ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มาใช้ในการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาต�ำบล
ตามภารกิจและบทบาทในการให้บริการสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งหลักธรรมาภิบาลท�ำให้องค์การสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตาม และตรวจสอบ โดยมีประชาชน
หรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์การ เพราะการสร้าง
ธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การเป็นการสร้างส�ำนึกที่ดีในการบริหารงาน การท�ำงานในองค์การ และจัด
ระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส�ำนึกที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และพระราช
บัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ทีต่ อ้ งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายส�ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพราะเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับประชาชนและมีภารกิจส�ำคัญ ในการพัฒนาท้องถิน่ และให้
บริการประชาชน ผลการวิจยั ประเด็นนีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิยวรรณสมพงษ์ ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลการวิจัย
พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยภาพรวม พบว่า มีการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล อยู่ในระดับมาก
เมือ่ แยกออกเป็นรายด้านเกีย่ วกับความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน�ำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้
1) ด้านนิติธรรม พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเชียงขวัญ ได้นำ� หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด�ำเนินงาน หรือสร้าง
กรอบในการด�ำเนินงานเพื่อให้การด�ำเนินงานสอดคล้องกับหลักนิติธรรม ลดกฎระเบียบที่มากจนเกินไป ที่
เป็นต้นเหตุของการท�ำงานที่ล่าช้า มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของเป้าหมายการด�ำเนินงานให้ชัดเจนการ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม มีกระบวนการตัดสินใจทีโ่ ปร่งใส มีกฏ กติกา มารยาทในการ
บริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลสิฌาล ธีรัฐฌานล์ ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลตําบลสําโรงเหนืออําเภอเมืองจังหวัด
สมุทรปราการผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลตําบลสําโรงเหนือมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลดานนิติธรรมอยูในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต. ออก
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ คลอบคลุมถูกต้องเป็นธรรม”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้
ว่า การตรากฎหมายกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ต้องให้ทนั สมัยและเป็นธรรม เป็นทีย่ อมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
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กฎหมายมิใช่ตามอ�ำเภอใจ หรือตามอ�ำนาจของตัวบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ที่
กล่าวว่าหลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านัน้ โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ�ำเภอใจหรืออ�ำนาจของตัวบุคคล
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารใช้
อ�ำนาจในการออกค�ำสัง่ อนุมตั ิ อนุญาต ทีไ่ ม่มผี ลกระทบต่อบุคลากร ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนและพวกพ้อง”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารยังใช้อ�ำนาจในการออกค�ำสั่ง อนุมัติ อนุญาต ที่
มีผลกระทบต่อบุคลากร ไม่ถกู ต้องและเป็นธรรม ซึง่ เอือ้ ประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องมากกว่าปกป้อง
ผลประโยชน์ของท้องถิน่ และประเทศชาติซงึ่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยอนันต์ สมุทวณิชทีใ่ ห้ความหมาย
ธรรมาภิบาลว่า การที่กลไกของรัฐ ทั้งการเมืองและการบริหาร มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สะอาด
โปร่งใส และรับผิดชอบ เป็นการให้ความส�ำคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นด้านหลัก
2) ด้านคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้วา่ บุคลากรเห็นว่าการบริหารบ้านเมือง และสังคม ควรยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม ทัง้ ในแง่ของศีลธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม และปทัสถานที่สังคมยอมรับว่าเป็นแบบอย่าง หรือครรลองที่พึงปฏิบัติ โดยองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเชียงขวัญได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน ด้วยการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน มีระเบียบวินัยและอดทน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณสมพงษ์ ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย ผลการวิจยั พบว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
งานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ด้านหลักคุณธรรม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “เมื่อมีปัญหา/
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร/บุคลากรมีความอดทนปฏิบัติงานจนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส�ำนึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน
อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาชุมชนให้มคี วามเจริญรุง่ เรือง ผลการวิจยั ประเด็นนีส้ อดคล้องกับแนวคิดของ สุดจิต
นิมิตกุล ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการเสริมสร้างการบริการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีข้อที่ 8
การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะที่หลากหลาย (Diverse
Perspectives) รวมทั้งต้องยุติข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 4 ที่ว่า “ผู้บริหาร/
บุคลากรปฏิบัติตนต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ”ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีความเสมอภาค ความเป็นธรรม ยังคงเลือกปฏิบัติในการให้บริการบุคลากร
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดจิต นิมิตกุล ที่กล่าวว่า บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม (Legitimacy) และให้การยอมรับ (Acceptance) การด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากร บุคลากรพร้อมที่จะยอมสูญเสียประโยชน์ส่วนตัวไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ต้องรับผิดชอบ
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ร่วมกัน

3) ด้านความโปร่งใส พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเชียงขวัญบางแห่งยังขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน และยังขาดกระบวนการให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปาลสิฌาล ธีรฐั ฌานล์ ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาล :ศึกษา
กรณีเทศบาลตําบลสําโรงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลตําบล
สําโรงเหนือ มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลดานความโปรงใสอยูใน
ระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “อบต. ด�ำเนิน
งานด้านการ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน เช่น จัดประชุมนอกสถานที่ ประชุมสัญจรหรือการให้
ประชาชนทัว่ ไปเข้าฟังการประชุมได้”ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเชียงขวัญ
ได้สร้างความไว้วางใจให้กบั ประชาชน โดยการจัดให้มกี ารจัดประชุมนอกสถานที่ ประชุมสัญจร ผลการวิจยั
นี้สอดคล้องกับแนวคิดของชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ได้กล่าวว่า หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท�ำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต.
วางแผนและพัฒนาระบบการให้ข้อมูล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง”ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า การก�ำหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
อ�ำเภอเชียงขวัญบางแห่งยังขาดความชัดเจน และขาดการวางแผนและพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร
อาทิเช่นทางรถประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน แผ่นพับใบปลิว และอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ที่กล่าวว่า หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท�ำงานขององค์กรทุกวงการให้มคี วามโปร่งใส มีการการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย บุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
และมีกระบวนการให้บุคลากรตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
4) ด้านการมีสว่ นร่วมพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเชียงขวัญได้เปิดโอกาสให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วมรับรู้ และร่วม
คิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�ำคัญของหมูบ่ า้ นในด้านต่าง ๆ เช่น การประชาคมการประชา
พิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนีย้ งั รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมาคม
ผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงหลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�ำคัญของประเทศไม่ว่าด้วย การแสดงความเห็น
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การไต่สวนสาธารณะประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “บุคลากร/
ประชาชนมีโอกาสได้รว่ มปฏิบตั กิ จิ กรรม ที่ อบต. จัดขึน้ ร่วมกัน”ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเชียงขวัญ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานและบุคลากรได้ร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ว่าจะเป็นความ
ร่วมมือภายในหน่วยงานของอบต. หน่วยงานราชการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องภาคเอกชน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความ
ร่วมมือจากพี่น้อง บุคลากรในอบต. ที่ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินการ ร่วมตรวจสอบ และ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ ซึง่ การผนึกพลังความร่วมมือของทุกฝ่าย จะน�ำไปสูก่ ารปฏิรปู ให้เกิดระบบ
การบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุดจิต นิมติ กุลทีก่ ล่าวว่า การมีสว่ นร่วม (Participation)
เป็นการมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม และพลังการ
ท�ำงานที่สอดประสานกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการให้บริการบุคลากร
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง คือข้อที่ 2 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหาร
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร/ประชาชน เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อน�ำ
ไปแก้ไขปัญหา”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเชียงขวัญส่วนใหญ่ได้จัดเวที
ประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชน แต่ยังไม่ต่อเนื่อง และทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ทีก่ ล่าวว่า หลักความมีสว่ นร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
รับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�ำคัญของประเทศไม่วา่ ด้วย การแสดงความเห็น การไต่สวน
สาธารณะประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ
5) ด้านความรับผิดชอบพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเชียงขวัญได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรับผิดชอบ
ตระหนักในหน้าที่ มีความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผล
จากการกระท�ำของตน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดจิต นิมิตกุล กล่าวว่าความรับผิดชอบ (Accountability) เจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคลากร ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานจะเป็น
ตัวชี้วัดส�ำคัญ ในการประเมินความส�ำเร็จของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารมี
ความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในอบต. และชุมชน”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เป็นความ
ตระหนักในหน้าที่ ความส�ำนึกในความรับผิดชอบ จึงท�ำให้ผู้บริหารตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชนะศักดิ์ยุวบูรณ์ ที่กล่าวว่า หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่
ความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการ
แก้ปญ
ั หาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างและความกล้าทีจ่ ะยอมรับผลจากการกระท�ำของตน
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อที่ 6 ทีว่ า่ “เมือ่ เกิดปัญหา
ผูบ้ ริหารกล้าแสดงความรับผิดชอบ”ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ผูบ้ ริหารมีความกล้าทีจ่ ะรับผิดชอบในปัญหา
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ที่เกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตนเองเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์
เจริญวงค์ศกั ดิ์ ทีก่ ล่าวว่า พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability) การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้องกระท�ำโดยมีพนั ธะความรับผิดชอบในสิง่ ที่ ตนเองกระท�ำต่อสาธารณชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานนั้น โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลัก และมี
จิตใจที่เสียสละ เห็นคุณค่าของสังคมที่ตนเองสังกัดอยู่
6) ด้านความคุม้ ค่า พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญมีการบริหารงานและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด ให้
เกิดประโยชน์คุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวรรณ สมพงษ์
ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต�ำบล อ�ำเภอปากชม
จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�ำบล ด้านหลัก
ความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “อบต. มีการ
ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการจัดล�ำดับก่อนหลัง ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญได้ด�ำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุระดับของความจ�ำเป็นเร่งด่วนของความต้องการของประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์กล่าวว่า หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรทีม่ จี ำ� กัดเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่าง
คุม้ ค่าสร้างสรรค์สนิ ค้า และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยั่งยืน
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง คือข้อที่ 1 ทีว่ า่ “อบต. ใช้
จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่ากับผลที่ได้รับ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในอ�ำเภอเชียงขวัญบางแห่งยังประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัด
ท�ำงบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินทีไ่ ม่ชดั เจนและไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้อง
ถิ่นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ ที่กล่าวถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(Efficiency and Effectiveness) องค์การและสถาบันต่างๆ เช่น รัฐสามารถจัดสรร ใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมโดยรวม รวมถึงการท�ำงานอย่าง
รวดเร็ว มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดผลการวิจัย พบว่า
1) บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นในเรื่องของความ
สามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในการท�ำงาน ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แรงกระตุ้นที่ต่อสู้เมื่อมีการแข่งขัน
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แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู้ ความคิด เชิงรุก คิดก้าวไกลในอนาคต ตลอดจน
ความคาดหวังในความส�ำเร็จของงาน เพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างในเรื่องของผลงานซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระคณพศกิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตามหลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
บางกรวย ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
2) บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรที่มีอายุต�่ำกว่า 30 ปี 30-50 ปี และเกิน 50 ปี มีความ
คิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลว่ามาจากความร่วมมือของทัง้ สถาบัน ภาครัฐภาคเอกชนและ
ประชาสังคมบทบาทของรัฐที่ส�ำคัญนั้นคือ รัฐเป็นผู้มีบทบาทในการวางรากฐานและรักษากฎระเบียบต่างๆ
การสร้างธรรมาภิบาลของรัฐนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีภาระรับผิดชอบ
ภายใต้กฎหมายและนโยบายทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้ซงึ่ จุดมุง่ หมายในการสร้างธรรมาภิบาลของภาครัฐนัน้ จะ
ต้องพยายามปฏิรปู การบริหารจัดการให้ถกู ต้องตามหลักเหตุผลและหน้าทีม่ รี ะบบความรับผิดชอบด้านการ
เงินทีม่ ปี ระสิทธิภาพมาใช้และให้มคี วามโปร่งใส ในการปฏิบตั งิ านยกระดับความช�ำนาญของภาครัฐให้มคี วาม
ทันสมัย เป็นต้น ส่วนบทบาทขององค์การภาคเอกชนและบทบาทของประชาสังคมที่มีต่อการสร้างธรรมาภิบาล
คือ การรวมตัวกันของสาธารณชนในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยรัฐควรมีการหา
มาตรการทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดการตระหนักถึงการท�ำผิดจรรยาบรรณ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระคณพศ
กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลตามหลัก
ธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอบางกรวย ทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
3) บุคลากรทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานของการวิจัย ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดมาจาก
หลายส่วนรวมถึงประสบการณ์ สติปัญญา สภาพแวดล้อม ฯลฯ รวมถึงเทคนิคอื่นๆ จากการเรียนรู้ ที่เข้ามา
ช่วยต่อยอดความคิด เช่น การใช้เหตุผล ตรรกะ การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ ดังนั้น บุคลากรที่มีระดับการศึกษา
สูง จะมีลักษณะของความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุผล และสอดคล้องความเป็นจริงมากกว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต�่ำซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระคณพศกิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลตามหลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�ำบล ใน
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอบางกรวย ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
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9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย
แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรและประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำงานร่วมกัน มีการประชาสัมพันธ์ให้กบั ชุมชนหรือบุคลากรและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา รณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ภายในองค์กรอย่างจริงจัง สร้างจิตสาธารณะให้บุคลากรและประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ตนได้รับมอบหมายและการให้บริการควรให้ความเสมอภาคแก่ทุกฝ่าย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเป็นราย
บุคคล รวมถึงผู้บริหารควรก�ำหนดนโยบาย มีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้
เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน สามารถน�ำมาเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ดังนี้
1) ด้านนิติธรรม พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะผู้บริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้
ปฏิบัติงานโดย ยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานก�ำหนดไว้ให้ปฏิบัติก�ำกับติดตามให้บุคลากรผู้มีหน้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้างและด�ำเนินการด้านพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก�ำหนดผู้รับรับผิดชอบการเงินบัญชีและพัสดุชัดเจน บริหาร
งบประมาณตามระเบียบ กฎหมายที่ก�ำหนดไว้
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต. ออก
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ คลอบคลุมถูกต้องเป็นธรรม”ดังนั้นคณะผู้บริหารและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ค�ำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติ คลอบคลุมถูกต้องเป็นธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ�ำเภอใจ หรืออ�ำนาจของ
ตัวบุคคล จะต้องค�ำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและรวดเร็ว
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารใช้
อ�ำนาจในการออกค�ำสัง่ อนุมตั ิ อนุญาต ทีไ่ ม่มผี ลกระทบต่อบุคลากร ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนและพวกพ้อง”ดังนั้นคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ถึง
ระดับมากทีส่ ดุ โดยใช้อำ� นาจในการออกค�ำสัง่ อนุมตั ิ อนุญาต ทีไ่ ม่มผี ลกระทบต่อบุคลากรถูกต้อง เป็นธรรม
ไม่ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส ่ ว นตนและพวกพ้ อ ง มี ก ารกระจายอํา นาจการพั ฒ นาบุ ค ลกรอย า งทั่ ว ถึ ง และ
เทาเทียมกัน
2) ด้านคุณธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหาร
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และพัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยเสริมสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี น
การท�ำงานด้วยความทุม่ เท และเสียสละ ควรให้ความเสมอภาคแก่บคุ ลากร พนักงานทุกคน ควรมีการอบรม
ในเรื่องคุณธรรมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “เมื่อมีปัญหา/
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร/บุคลากรมีความอดทนปฏิบัติงานจนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”ดังนั้นคณะ
ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และพัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรให้ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากร
มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ กติกามารยาทและจรรยาบรรณในการ
บริหารงานให้มากยิ่งขึ้น มีจิตส�ำนึกในการให้บริการประชาชน
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 4 ที่ว่า “ผู้บริหาร/
บุคลากรปฏิบัติตนต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ”ดังนั้น
คณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดย ก�ำหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการให้บริการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต�ำบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม
เอือ้ เฟือ้ มีนำ�้ ใจ และใช้วาจาทีส่ ภุ าพ อ่อนโยน เมือ่ พนักงานมีเรือ่ งใดไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่อยูใ่ นอ�ำนาจ
หน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน�ำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่า
มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
3) ด้านความโปร่งใส พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
คณะผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยด�ำเนินการในด้าน
นโยบายต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบที่ชัดเจน เน้นความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เพือ่ การตรวจสอบการท�ำงานของเทศบาลต�ำบล จัดท�ำตูร้ บั เรือ่ งราวร้องทุกข์แจ้งข่าวสารการทุจริต
และมีศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสาร มีกลุม่ องค์กรชุมชนคอยดูแลตรวจสอบการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถ
รับทราบและมีความมัน่ ใจได้วา่ การด�ำเนินงานของอบต. นัน้ มาจากความตัง้ ใจในการด�ำเนินงานเพือ่ ให้บรรลุ
ผลตามเป้าหมายของนโยบาย
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ทีว่ า่ “อบต. ด�ำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชน เช่น จัดประชุมนอกสถานที่ ประชุมสัญจรหรือการให้
ประชาชนทัว่ ไปเข้าฟังการประชุมได้”ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนา
ให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้กบั ประชาชนในด้านต่างๆ รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต มีสติปัญญา
เป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และน�ำพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลัก
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การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ข้อที่ 2 ที่ว่า “อบต.
วางแผนและพัฒนาระบบการให้ขอ้ มูล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารอย่างต่อเนือ่ ง”ดังนัน้ คณะ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยมีนโยบายเรงดวนใน
การปรับปรุงขอ มูลขา วสาร สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใหมคี วามถูกตองตรงกับความเปนจริง
และเปนขอมูลปจจุบันทั้งหมด
4) ด้านการมีสว่ นร่วมพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมตรวจสอบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. เพือ่ ให้เกิดความ
โปร่งใสและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยแท้ ตามนโยบายการบริหารงาน “ถูกต้อง โปร่งใส
ประทับใจ ให้มีส่วนร่วม
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “บุคลากร/
ประชาชนมีโอกาสได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม ที่ อบต. จัดขึ้นร่วมกัน”ดังนั้นคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารราชการ
ท้องถิ่นทุกขั้นตอน สนับสนุนการจัดท�ำเวทีประชาคม เพื่อรวบรวมความคิดเห็น “ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับ
ผลประโยชน์”
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง คือข้อที่ 2 ทีว่ า่ “ผูบ้ ริหาร
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร/ประชาชน เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อน�ำ
ไปแก้ไขปัญหา” ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผูส้ นใจมีสว่ นรับรูแ้ ละแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ในการพิจารณาก�ำหนด
นโยบายหรือการแก้ปัญหา ทุกข์สุขของประชาชนโดยตรง
5) ด้านความรับผิดชอบพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นคณะ
ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยมอบหมายงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ชดั เจน และเหมาะสมกับต�ำแหน่งงานและสร้างจิตส�ำนึกแก่บคุ ลากรให้มคี วามรับผิดชอบ
ทรัพย์สินของหน่วยงานเสมือนทรัพย์สินของตัวเอง มีความรับผิดชอบงานที่ตนเองท�ำจนแล้วเสร็จ
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารมี
ความตัง้ ใจทีจ่ ะร่วมกันแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในอบต. และชุมชน”ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และประชาชนมีความพึงพอใจ ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร
ให้มีศักยภาพ และมุ่งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
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		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 3 ที่ว่า “ผู้บริหารมี
ความตัง้ ใจทีจ่ ะร่วมกันแก้ปญ
ั หา ทีเ่ กิดขึน้ ภายในอบต. และชุมชน”ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยเสริมสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดปัญหา
บุคลากรทุกคนควรมีความรับผิดชอบในการท�ำงาน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน
6) ด้านความคุม้ ค่า พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหาร
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยผูบ้ ริหารควรบริหารจัดการและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมรวมถึง
รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ยั่งยืนรวมถึงบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ข้อที่ 5 ที่ว่า “อบต. มีการ
ด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยมีการจัดล�ำดับก่อนหลัง ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน”ดังนั้นคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับ
มากทีส่ ดุ โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญของแนวทางการพัฒนา ภายใต้ยทุ ธศาสตร์หนึง่ ๆ จะมีแนวทางการพัฒนา
ที่หลากหลายล้วนแต่มีความจ�ำเป็นในการด�ำเนินการแต่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกันซึ่งต้อง
พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจ�ำเป็นเร่งด่วน โดยมองถึงขีดความสามารถทางทรัพยากรการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนต�ำบลและความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด�ำเนินการ
		 ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง คือข้อที่ 1 ทีว่ า่ “อบต. ใช้
จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่ากับผลที่ได้รับ” ดังนั้นคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาให้ถึงระดับมากที่สุด โดยบริหารและใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด มุ่งเน้นให้เกิด
ผลงาน ความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ควรศึกษาหรือวิจยั ในพืน้ ที่ อบต. แห่งอืน่ ๆ เปรียบเทียบผลการศึกษาทีไ่ ด้วา่ เป็นอย่างไร
เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย และแก้ปัญหาให้ประสบผลส�ำเร็จต่อไป เช่น เรื่อง “การน�ำหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน”
2) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข การวางแผนและพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร และให้บุคลากรมี
โอกาสรับรู้เรื่องราวการบริหารงาน อบต. ทุก ๆ เรื่องที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายก�ำหนดเพิ่มขึ้น
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จนท�ำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นขออนุโมทนาขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในอ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ
ในด้านการให้ขอ้ มูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจยั จนท�ำให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนีส้ ำ� เร็จลงได้อย่างสมบูรณ์
คุณประโยชน์อนั พึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้า
นี้แก่บิดา มารดา และบุพการีชน ผู้มีพระคุณทั้งมวล อุปัชฌาย์ ครู-อาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนแก่ผู้วิจัยทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ
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