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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	1)	เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร

งานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด 

2)	 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล

รอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	และอาชีพ	ต่างกัน	และ	3)	เพื่อ

ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนในเขต

พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	369	

คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	 มีค่าความ 

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	.84	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง	 ได้แก่	 การทดสอบค่าที	 (t-test)	 และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	

(One-way	ANOVA)	หรือ	F-test

ผลการวิจัย	พบว่า	

1)		 ประชาชนมคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล

รอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมและท้ังหกด้านอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านหลักนิติธรรม	รองลงมา	คือ	ด้านหลักความรับผิดชอบ 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 ด้านหลักความโปร่งใส	 ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 

ด้านหลักคุณธรรม

2)		 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	

และประกอบอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็น	ทั้งโดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกัน

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)	 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

รอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ล�าดับตามความส�าคญั	คอื	1)	เจ้าหน้าทีข่องรฐัไม่ว่าจะปฏบัิติ

สิง่ใดจะต้องค�านงึถงึการยดึถอืระเบยีบแบบแผน	และอ�านาจหน้าท่ีของตน	ขององค์กรตามท่ีกฎหมายก�าหนด	

และจะต้องดตูามระเบยีบค�าสัง่	ว่ามขีัน้ตอนอย่างไร	2)	ระบบการจดัสรรงบประมาณ	ควรเป็นไปตามกฎหมาย	

และการจัดสรรงบประมาณ	 ควรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	 3)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมืองควร 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของประชาชนท่ีมีต่อ	 อบต.	 และสามารถเข้ามา	 

มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงาน	อบต.	ได้อย่างถูกต้อง

ABSTRACT

This	thesis	serves	the	purposes:	1)	to	study	residents’	opinions	on	good	governance-

based	administration	of	Tambon	Rob	Muang	Administrative	Organization	in	RoiEt	province’s	

Muang	district,	2)	to	compare	their	opinions	on	its	good	governance-based	administration	

to	variables	of	genders,	ages	and	occupations,	and	3)	to	regulate	suggestions	for	expediting	

its	 good	governance-based	administration.	The	samples	 for	 the	 research	counts	 in	369	

household	heads/representatives	in	its	authorized	area.	The	data	collection	instrument	is	

five	rating	scale	questionnaire	with	the	reliability	of	the	whole	entry	at	.84.	The	statistics	

utilized	for	data	analyses	encompass:	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	referential	 

statistics	of	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA).

The research’s results revealed the following findings:

1)		 Resident’	opinions	on	good	governance-based	administration	of	Tambon	Rob	

Muang	 Administrative	Organization	 have	 rated	 ‘high’	 the	 overall	 six	 aspects.	 These	 six 

aspects	 with	 the	 highest,	 lower	 and	 lowest	means	 embraced	 those	 of:	 rule	 of	 law, 

participation,	value	of	money,	transparency	and	morality.

2)		 The	comparative	results	of	their	opinions	on	its	good	governance-based	ad-

ministration	 indicated	that	variables	of	their	genders,	ages	and	occupations	showed	no	

significant	differences	in	their	opinions	in	the	overall	aspect.

3)		 Their	suggestions	for	expediting	its	good	governance-based	administration	of	

Tambon	Rob	Muang	Administrative	Organization	have	been	recommended	in	descending	

orders	of	three	frequencies.	1)	State	authorities,	no	matter	what	they	are	going	to	act,	must	

stringently	follow	orders	and	regulations	and	their	authorization	of	the	body	as	stipulated	

by	laws.	They	must	oversee	regulations	and	orders	how	steps	are.	2)	Systems	of	system	

allocation	should	be	conducive	to	laws	and	cover	every	target	group.	3)	The	organization	

should	encourage	residents	to	realize	their	roles	playing	to	it,	enabling	them	to	correctly	

take	part	in	its	administration.
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1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ความส�าคัญของการปกครองท้องถิ่นเป็นการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน

ภายในท้องถิน่นัน้	ๆ 	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยทางการปกครองจ�านวนเลก็ๆ	ทีม่มีากมายกระจาย

อยูท่ัว่ประเทศ	โดยพืน้ทีเ่หล่านัน้ย่อมมคีวามแตกต่างกนัไปตามลกัษณะทางกายภาพ	วฒันธรรม	และวถิชีวีติ

ของผูค้นในท้องถิน่นัน้	ๆ 	ท�าให้การบรหิารและการปกครองทีม่ลีกัษณะของการรวมศนูย์อ�านาจอยูท่ีร่ฐับาล

กลางเพียงแห่งเดียว	 ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น	 ๆ	 

จึงจ�าเป็นต้องกระจายระบบงานให้มีลักษณะคล่องตัว	 และปรับตัวให้ยืดหยุ่น	 นั่นก็คือการสร้างหน่วยการ

ปกครองทีเ่รยีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่ให้มาจดัท�าบรกิารและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิน่

และยังจะเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย	

พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของไทยรัฐบาลได้ออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยการ

สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	 พ.ศ.	 2542	 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานราชการน�าไป

ปฏิบัติ	 ดังน้ัน	 เพื่อให้มีตัวชี้วัดด้านประโยชน์สุขของประชาชนจากการบริหารจัดการท่ีดี	 ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 จึงได้มอบให้สถาบันพระปกเกล้า	 จัดท�าตัวช้ีวัดการ

บริหารการจัดการที่ดี	และได้ทดสอบกับหน่วยงานต่าง	ๆ	พบว่าได้ผลดี	แต่ในที่สุดเพื่อการด�าเนินงานด้าน

การปฏิรูประบบราชการให้เป็นจริง	จึงเกิดการปฏิรูประบบราชการครั้งส�าคัญ	เมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.2545	

โดยมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน	ไว้อย่างชัดเจน	ดังมาตรา	3/1	ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545	ที่ต้องเป็นไป	เพื่อประโยชน์สุขประชาชน	เกิด

ผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรัฐ	ความมปีระสทิธภิาพ	ความคุม้ค่าในเรือ่งภารกจิแห่งรัฐ	การลดขัน้ตอนการปฏบิตัิ

งาน	การลดภารกิจ	และยุบเลิกหน่วยงาน	ที่ไม่จะเป็นการกระจายภารกิจ	และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น	การ 

กระจายอ�านาจในการตัดสินใจ	การอ�านวยความสะดวก	และตอบสนองความต้องการของประชาชน	ต่อมา	

ได้มีการยกเลิกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ	ดังกล่าวแล้ว	และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์	และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	ขึ้นมา	และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2546	เพื่อให้มี

การบังคับ	ใช้แทนโดยให้มีแนวคิดครอบคลุมการบริหารรัฐกิจแนวใหม่	เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	วิถีทาง

และวัฒนธรรม	การท�างานอย่างจริงจัง	ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ	เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี	ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีเนื้อที่	 26.7	 ตาราง

กิโลเมตร	และมีจ�านวนประชากรในเขต	อบต.	14,488	คน	และจ�านวนหลังคาเรือน	4,746	หลังคาเรือน	

เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งได้มีการบริหารจัดการ	 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 มาใช้เป็น

แนวทางในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	ตามภารกิจและบทบาทใน

การให้บริการสาธารณะ	 และพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	และ

ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีความมั่นคง	ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	ซึ่งปัจจัย

ส�าคัญยิ่งต่อการบรรลุผลส�าเร็จต่าง	ๆ	ก็คือ	ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายอัน	ได้แก่	ความร่วมมือภายใน

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน	 และโดยเฉพาะ 

อย่างยิง่	ความร่วมมอืจากประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	
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ร่วมด�าเนินการ	ร่วมตรวจสอบ	และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	ซึ่งการผนึกพลังความร่วมมือของทุกฝ่าย	 

จะน�าไปสู่การปฏิรูปให้เกิดระบบการบริหารจัดการท่ีดี	 เน่ืองจากได้มีการกระจายอ�านาจในการพิจารณา	

ตดัสินใจ	และรบัผดิชอบร่วมกนัเป็นการสร้างกลไกการตรวจสอบ	ถ่วงดลุการบรหิารงานของภาคราชการให้

มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้	 อันจะน�าไปสู่การมีส่วนช่วยสนับสนุน

การบริหารจัดการที่ดีของระดับภาครัฐ	และระดับประเทศ

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา	 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตาม 

หลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	จากความคดิเหน็ 

ของประชาชนเพราะการที่จะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต�าบลบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น	

จ�าเป็นต้องศึกษา	ค้นคว้าและวิเคราะห์การบริหารงานเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงาน

ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	เพือ่ทีจ่ะน�ามาใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนปรบัปรงุการบรหิารงานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมืองต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเห็นทีม่ต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	และอาชีพ

2.3		เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		ประชาชนทีป่ระกอบอาชีพต่างกนั	มคีวามคดิเหน็ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่	 หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยใช้	 1	 คน	 ต่อ	 1	 ครัวเรือน	

จ�านวน	4,746	คน

4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จ�าแนกเป็น	 6	 ด้าน	 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

ดังนี้คือ

	 1)		 ด้านหลักนิติธรรม

	 2)			 ด้านหลักคุณธรรม

	 3)		 ด้านหลักความโปร่งใส

	 4)		 ด้านหลักการมีส่วนร่วม

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ

	 6)		 หลักหลักความคุ้มค่า

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัด

ร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	และ

อาชีพ	

5.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4	 สามารถน�าผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	ให้มปีระสทิธภิาพ	และเกิดประโยชน์สงูสดุ

ต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		ประชากรได้แก่	หวัหน้าครวัเรอืนหรอืผูแ้ทนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบล

รอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยใช้	1	คน	ต่อ	1	ครัวเรือน	จ�านวน	4,746	คน

6.2		กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	369	คน	ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	(Sample	

Size)	โดยใช้สูตรของ	ยามาเน	(Taro	Yamane)

6.3		เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	2	ตอน	และแบบสนทนากลุม่ดงันี้

	 ตอนที่	1	แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	และอาชีพ	

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)

	 ตอนที	่2	แบบสอบถามความคิดเหน็ของประชาชนท่ีมต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	
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6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

F-test	(One-way	ANOVA)

7. ผลการวิจัย

7.1		ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้หกด้านอยูใ่นระดบัมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านหลักนิติธรรม	รองลงมา	คือ	ด้านหลัก

ความรับผิดชอบ	ด้านหลักการมีส่วนร่วม	ด้านหลักความคุ้มค่า	ด้านหลักความโปร่งใส	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด	คือ	ด้านหลักคุณธรรม	

	 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน	พบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้	

	 1)		 ด้านหลกันติธิรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมทั้งหกข้ออยู่ใน 

ระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“การจัดเก็บภาษีบ�ารุง

ท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือนและที่ดินถูกต้องและเป็นธรรม”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	

“การบังคับใช้ข้อบัญญัติต�าบลมีความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ”

	 2)		 ด้านหลกัคณุธรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งสี่ข้ออยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด	 คือ	 ข้อ	 1	 ท่ีว่า	 “เจ้าหน้าท่ี	 อบต.	 ปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	เสียสละ	อดทน	และขยันหมั่นเพียร”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	

“การจัดสรรงบประมาณของ	อบต.	ครอบคลุมทุกปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน”

	 3)		 ด้านหลักความโปร่งใส	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้ง

ห้าข้ออยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“มีการแต่งตั้ง 

ประชาชนคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโครงการต่างๆ	ของ	อบต.”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	2	

ที่ว่า	“มีการประกาศข้อบัญญัติ	ข้อบัญญัติงบประมาณให้ประชาชนทราบ”

	 4)		 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยูใ่นระดบัมาก	เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ	คอื	ข้อ	1	ท่ีว่า	“มกีารเชิญประชาชน

เข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล”	 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ข้อ	 2	 ที่ว่า	 

“มีการเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา	อบต.”
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“อบต.	รับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาต�าบล”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	

4	ที่ว่า	“อบต.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนเมื่อประชาชนขอความช่วยเหลือ”

	 6)		 ด้านหลักความคุ้มค่า	พบว่า	ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมท้ังห้าข้ออยู่ใน 

ระดบัมาก	เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ข้อ	4	ทีว่่า	“ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

ในชุมชนมีความคงทนตลอดอายุการใช้งานและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”	ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“การก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน	ในแต่ละโครงการประหยัดงบประมาณและชุมชน

ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง”

7.2	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สมมติฐานที่	1	ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท้ังโดยรวมและรายด้าน	 

ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

	 สมมติฐานที่	2	ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวจิยัพบว่า	ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน	มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ท้ังโดยรวมและรายด้าน	 

ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

	 สมมติฐานที่	3	ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	ทั้งโดยรวมและ

รายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย	มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง	ๆ	

ดังนี้

8.1		ผลการวิจัยพบว่า	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้ง
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หกด้านอยู่ในระดับมากท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 

ได้มีการบรหิารงานตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการ	ตามท่ีกฎหมายบญัญตัใิห้องค์การบรหิารส่วนต�าบล 

สามารถที่จะกระท�าได้	 โดยมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหา	 และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้อง

ถิ่นเป็นส�าคัญและค�านึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก	 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ

ก้าวหน้า	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	เพิ่มศักดิ์ ทองแดง	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ความคิดเห็นของประชาชน

ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลดอนเตย	อ�าเภอนาทมจงัหวดันครพนม	

ผลการวิจัยพบว่า	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลดอนเตย	อ�าเภอนาทม	จังหวัดนครพนมโดยรวม	อยู่ในระดับมากแต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ

พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีตได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลชุมเห็ด	 อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ผลการวิจัยพบว่า	

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลชุมเห็ด	

อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์	โดยจ�าแนกเป็นรายหลักธรรมาภิบาล	6	หลัก	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

และงานวิจัยของ	 วิไล สมัญญาได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารตาม 

หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลสามแวง	อ�าเภอห้วยราช	จงัหวดับรุรีมัย์	ผลการวจิยั

พบว่า	ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารตามธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล

สามแวง	อ�าเภอห้วยราช	จังหวัดบุรีรัมย์	โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

เมื่อแยกออกเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1)		 ด้านหลกันิตธิรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้หกข้ออยู่ในระดับมาก	 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมืองได้ด�าเนินการจัดให้มีการท�าประชาวิจารณ์	

หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆ	 ที่จะมีผลบังคับใช้กับ

ชมุชน	องค์การบรหิารส่วนต�าบลได้ออกข้อบงัคบั	เพือ่บงัคบัใช้ให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก�าหนด

และประชาชนยอมรบัและพร้อมใจทีจ่ะปฏบิตัติามข้อบงัคบัขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ	นรภัทร เขตต์วัฒน์	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม 

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรส	 อ�าเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรีผลการวิจัยพบว่า	

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรส

ด้านหลักนิติธรรม	อยู่ในระดับมาก	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“การจัดเก็บภาษี

บ�ารุงท้องที/่ภาษป้ีาย/ภาษีโรงเรอืนและทีดิ่นถกูต้องและเป็นธรรม”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าคณะผูบ้รหิาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 มีนโยบายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้ท่ัวถึง	 และเป็นธรรมโดยค�านึงถึง

สภาวะด้านสงัคม	เศรษฐกจิ	เหตกุารณ์ต่าง	ๆ ทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัมาเป็นแนวทางในการจดัเกบ็ภาษ	ีโดยมใิห้

เกิดผลกระทบในการช�าระภาษีของประชาชนในต�าบลรอบเมือง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	สุดจิต นิมิตกุล  

ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความเป็นธรรม	(Equity)	และความเสมอภาค	(Equality)	มีการกระจายการพัฒนา

อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน	ไม่มีการเลือกปฏิบัติ	มีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ชัดเจน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“การบังคับใช้ข้อ

บัญญัติต�าบลมีความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าตามมาตรา	68	(10)	แห่ง

พระราชบญัญัตสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	แก้ไขเพิม่เตมิถงึ	(ฉบบัที	่5)	พ.ศ.	2546	

ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนต�าบล	 อาจจัดท�ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	 โดยให้มีตลาด 

ท่าเทยีบเรือและท่าข้าม	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องออกข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารต�าบลเพือ่บงัคบัใช้ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์	กล่าวว่า	หลักนิติธรรม	ได้แก่	การตรากฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับต่างๆ	ให้

ทนัสมยัและเป็นธรรม	เป็นทีย่อมรบัของสงัคมและสงัคมยนิยอมพร้อมใจกนัปฏบิตัติามกฎหมาย	กฎข้อบงัคบั

เหล่านั้น	โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ�าเภอใจหรืออ�านาจของตัวบุคคล

	 2)		 ด้านหลกัคณุธรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมทั้งสี่ข้ออยู่ในระดับ

มาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	ต้องยึดมั่น

ในความถูกต้องดีงาม	เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน	เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต	จริงใจ	อดทน	มีระเบียบ

วนัิย	ปฏบิตังิานตรงต่อเวลาให้บรกิารประชาชนด้วยความเสมอภาคถกูต้อง	ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	

นรภทัร เขตต์วฒัน์	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัสรรพรส	อ�าเภอขลงุ	จงัหวดัจนัทบรุผีลการวจิยัพบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ 

ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรสด้านหลักคุณธรรม 

อยู่ในระดับมากที่สุด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่	อบต.	

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เสียสละ	 อดทน	 และขยันหมั่นเพียร”ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าในการ

ปฏิบัติหน้าที่จะยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติงานและยึดความซื่อสัตย์	สุจริต	มีความเสียสละ	

อดทนรับผิดชอบในหน้าที่การงาน	 และยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าเพื่อให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน 

ก.พ.ร.)	 กล่าวถึง	 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยการปฏิบัติภารกิจของส่วน

ราชการต้องเป็นไป	โดยซื่อสัตย์สุจริตสามารถตรวจสอบได้

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“การจัดสรรงบ

ประมาณของ	อบต.	ครอบคลมุทกุปัญหาของหมูบ้่านและชุมชน”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าระบบการจดัสรร

งบประมาณ	ไม่เป็นไปตามกฎหมายกระจายอ�านาจ	ส่งผลให้องค์กร	มีภารกิจมากแต่มีงบประมาณที่จ�ากัด

และการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ภิญโญ สาธร	กล่าวว่า 

Budgeting	หมายถงึ	การงบประมาณโดยศกึษาให้ทราบถงึระบบและกรรมวธิใีนการบรหิารด้านงบประมาณ

และการเงิน	 วิธีการใช้งบประมาณและแผนงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด�าเนินงาน	ส�าหรับวิธีการ

บริหารงบประมาณมักมีวงจรงบประมาณ(Budget	 Cycle)	 ประกอบด้วยข้ันตอน	 การเตรียมงบประมาณ

และการเสนอขออนุมัติ	การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

	 3)		 ด้านหลักความโปร่งใส	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ
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อยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืงเปิดโอกาสให้ประชาชนทกัท้วง	

ร้องเรียน	การจดัซ้ือ	จัดจ้าง	โดยมศูีนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์	มกีารเปิดเผยข้อมลูข่าวสารท่ีส�าคญั	ให้ประชาชน

ได้รับรู้รับทราบ	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นรภัทร เขตต์วัฒน์ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรส	 อ�าเภอขลุง	

จังหวัดจันทบุรี	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรสด้านหลักความโปร่งใส	อยู่ในระดับมากที่สุด	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 4	 ที่ว่า	 “มีการแต่งต้ัง

ประชาชนคณะกรรมการเพือ่ตรวจสอบโครงการต่างๆ	ของ	อบต.”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลรอบเมือง	 ได้แต่งตั้งประชาชนเป็นคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการท�างานของ	 อบต.	 รวมถึง 

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ	อบต.	เช่น	การสร้างถนน	การซ่อมแซมสะพานและกิจกรรมได้รับการแต่งตั้งเป็น 

คณะกรรมการตรวจงานจ้างคณะกรรมการเปิดซองราคาคณะกรรมการการจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล	 หรือ	

คณะกรรมการอื่น	ๆ	ที่	อบต.แต่งตั้ง	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ธีรยุทธบุญมี	กล่าวว่า	ความคิดธรรมรัฐ

เป็นการมอบอ�านาจทางการเมอืง	การปกครองแบบใหม่ทีแ่ขง็ทือ่ตายตวั	แต่ให้ปฏสิมัพนัธ์กบัภาคประชาชน

ให้มีลักษณะแยกย่อยมากขึ้น	 แนวคิดธรรมรัฐ	 คือ	 การเป็นหุ้นส่วนกันในการบริหารและปกครองประเทศ

โดยรัฐ	ประชาชน	และเอกชน	ซึ่งขบวนการอันนี้จะก่อให้เกิดความเป็นธรรม	ความโปร่งใส	ความยุติธรรม	

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนดี	 ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากการที่ประชาชนเห็นว่า	 ระบบราชการล้าหลังทุกส่วน

ต้องการปฏริปู	ต้องมกีารปรบัโครงสร้างราชการให้ดีขึน้	ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมมากขึน้และประชาชนต้องการ

ให้มีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน	และนักวิชาการ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	2	ที่ว่า	“มีการประกาศ

ข้อบัญญัติ	ข้อบัญญัติงบประมาณให้ประชาชนทราบ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล

รอบเมอืงได้มกีารประกาศข้อบญัญตั	ิข้อบญัญตังิบประมาณให้ประชาชนทราบ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	

ชนะศกัดิยุ์วบูรณ์กล่าวว่า	หลกัความโปร่งใส	ได้แก่	การสร้างความไว้วางใจซึง่กนัและกนัของคนในชาต	ิโดย

ปรับปรุงกลไกการท�างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส	 มีการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก	 และมี

กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

	 4)		 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งห้าข้ออยู ่

ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการเสนอข้อเสนอแนะ	 หรือแสดงความคิดเห็นซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ	นรภัทร เขตต์วัฒน ์

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลวังสรรพรส	อ�าเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี	ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

งานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลวังสรรพรส	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 อยู่ในระดับ 

มากที่สุด
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “มีการเชิญ

ประชาชนเข้าร่วมการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท�าแผนพัฒนาต�าบล”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	ได้จัดโครงการจดัเวทปีระชาคมเพือ่ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจดัท�าแผนพฒันา

ท้องถิ่นเป็นประจ�า	และการจัดเวทีประชาคม	เพื่อเป็นการน�าข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่มาสรุปว่าเรื่อง

ใดที่ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ชนะศักดิ์ยุวบูรณ์กล่าวว่า	หลัก

ความมส่ีวนร่วม	ได้แก่	การเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมรับรู	้และเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจปัญหา

ส�าคัญของประเทศไม่ว่าด้วย	การแสดงความเห็น	การไต่สวนสาธารณะประชาพิจารณ์	การแสดงประชามติ

หรืออื่นๆ

   ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ	 ข้อ	 2	 ที่ว่า	 “มีการเชิญ

ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา	 อบต.”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบล 

รอบเมืองยังขาดการประชาสัมพันธ์	 เชิญชวนประชาชนท่ัวไปและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ	 

จึงท�าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	สุดจิต นิมิตกุล	 กล่าวว่า	

การมีส่วนร่วม	(Participation)	เป็นการมีส่วนร่วมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในการบริหารงาน	เพื่อให้

เกิดความคิดริเริ่ม	และพลังการท�างานที่สอดประสานกัน	เพื่อบรรลุเป้าหมายในการให้บริการประชาชน

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยูใ่นระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืงทีท่�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร

งานต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกระท�ากิจกรรม	 หรือการตัดสินใจใดๆ	 ซึ่งส่ง 

ผลกระทบต่อสาธารณะ	ซึ่งได้แก่	การเปิดเผยข้อมูล	การมีความยุติธรรม	ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค	 

และตรวจสอบได้	โปร่งใส	และด�าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	นรภัทร 

เขตต์วัฒน์	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลวงัสรรพรส	อ�าเภอขลงุ	จงัหวดัจนัทบุร	ีผลการวจิยัพบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็

ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัสรรพรสด้านหลกัความรบัผดิชอบ	

อยู่ในระดับมาก	

   ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุซึง่มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ข้อ	2	ท่ีว่า	“อบต.	รบัฟังความ

คิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาต�าบล”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 ได้จัดท�าโครงการ	 อบต.รอบเมือง	 พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและ

ร่วมกนัวางแผนพฒันาท้องถิน่	เพือ่องค์การบรหิารส่วนต�าบลต้องมแีผนเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพฒันา	

โดยก�าหนดให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาระดบัต่าง	ๆ 	และเป็นการวางแผนเพ่ือจดัท�าโครงการกจิกรรมต่าง	ๆ	

ในการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างตรงตามความต้องการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	

ประภาเพ็ญ สุวรรณได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไว้ว่า	เป็นการแสดงออกด้าน	ทัศนคติอย่างหนึ่ง	แต่

การแสดงความคดิเหน็นัน้มกัจะมอีารมณ์เป็นส่วนประกอบ	และเป็นส่วนทีพ่ร้อมทีจ่ะมปีฏกิริยิาอย่างยิง่ต่อ

สถานการณ์ภายนอก
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   ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ข้อ	4	ทีว่่า	“อบต.แก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วนเมื่อประชาชนขอความช่วยเหลือ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

องค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	ได้แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างเป็นระบบมปีระสทิธภิาพซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ชนะศักด์ิยุวบรูณ์ กล่าวว่าหลกั

ความรับผิดชอบ	ได้แก่	การตระหนักในสิทธิหน้าที่	ความส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม	การใส่ใจปัญหา

สาธารณะของบ้านเมอืง	และกระตือรอืร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเหน็ท่ีแตกต่างและ

ความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท�าของตน

	 6)		 ด้านหลกัความคุม้ค่า	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมท้ังห้าข้ออยู่ใน 

ระดบัมาก	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าการบรหิารงานของผู้บรหิาร	มกีารจดัการในการใช้ทรพัยากรทีม่จี�ากัด

ได้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน	ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจัิยของ	วไิล สมญัญาได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	“ความ

คดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลสามแวง	

อ�าเภอห้วยราช	จงัหวดับรุรีมัย์	ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารตามธรรมาภบิาล 

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลสามแวง	อ�าเภอห้วยราช	จังหวัดบุรีรัมย์	ด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“ถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กในชุมชนมีความคงทนตลอดอายุการใช้งานและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมืองได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้

ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัยมากขึ้นทุกฤดูกาล	 โดยก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็	ปรบัปรงุถนนให้มสีภาพผิวจราจรทีม่คีวามมัน่คงแข็งแรงและกว้างมากข้ึน	ก่อสร้างถนน

ลกูรัง	ทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วน	และเพือ่บรรเทาความเดือดร้อน	และได้ปรบัปรงุซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร	

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงค์ศกัดิก์ล่าวว่า	ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	(Efficiency	

and	 Effectiveness)	 การบานการและสถาบันต่างๆ	 เช่น	 รัฐสามารถจัดสรร	 ใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่าง 

คุ้มค่าและเหมาะสม	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในสังคมโดยรวม	 รวมถึงการท�างานอย่างรวดเร็ว	 

มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมาก	คอื	ข้อ	1	ทีว่่า	“การก่อสร้างงาน

โครงสร้างพื้นฐาน	 ในแต่ละโครงการประหยัดงบประมาณและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึง”	 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	ได้ด�าเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน	

โดยค�านงึถงึความคุม้ค่า	และประโยชน์สงูสดุของประชาชน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	ชนะศกัดิ ์ยวุบรูณ์ 

กล่าวว่า	หลักความคุ้มค่า	ได้แก่	การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ส่วนรวม	โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด	ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้า	และบริการที่มีคุณภาพ	

สามารถแข่งขันในเวทีโลก	และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

8.2	 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 1)		 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม	ไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยคร้ังนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิ 

งมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารการด�าเนินงานส่วนใหญ่	 และมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างเสมอภาคกัน	 ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	สภุาวด ีบญุส่ง	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลชะรัด	อ�าเภอกงหรา	จังหวัดพัทลุง	ผลการวิจัยพบว่า	ความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต�าบลชะรดั	อ�าเภอกงหรา	จงัหวดัพทัลงุ	

ผลการทดสอบสมติฐาน	พบว่า	 ประชาชนที่มีเพศ	 แตกต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลชะรัด	อ�าเภอกงหรา	จังหวัดพัทลุง	ไม่แตกต่างกัน

	 2)		 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าอายุไม่มีผลต่อการมีความคิดเห็น	 

ถึงแม้ว่าประชาชนจะช่วงอายุที่แตกต่างกัน	 เพราะประชาชนในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	จงึท�าให้มคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั	ซึง่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ทศพล พรหมนารถได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	ผลการวิจัย	พบว่า	ความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการบริหารงาน	ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ	 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 ของเทศบาลต�าบล

บางเสาธง	อ�าเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	ประชาชนที่มีอายุ	ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

งานของเทศบาลต�าบลบางเสาธงไม่แตกต่างกัน

	 3)		 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน	มีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่ 

แตกต่างกัน	ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวจัิยครัง้นี	้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบล

รอบเมือง	 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ	 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ	ร่วมกับ	อบต.	

รวมถึงคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 ได้วางนโยบายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผน

พฒันาต�าบล	โดยยดึหลกัการพัฒนาทกุๆด้าน	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนในท้องถิน่	การบรหิาร

งานจะยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 จึงท�าให้ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ทศพล พรหมนารถได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ

บรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของเทศบาลต�าบลบางเสาธง	จงัหวดัสมทุรปราการ	ผลการวิจยั	พบว่า	ความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน	 ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบลบางเสาธง	 จังหวัด

สมุทรปราการ	 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ	 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	 ของ

เทศบาลต�าบลบางเสาธง	อ�าเภอบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ	ประชาชนที่มีอาชีพหลัก	ต่างกัน	มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลต�าบลบางเสาธงไม่แตกต่างกัน
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9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ	โดย

แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ผลการวจิยัพบว่า	ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมอืง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้หกด้านอยูใ่นระดบัมาก	

ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยก�าหนดตัวชี้วัดการบริหาร

งานให้เป็นรูปธรรม	โดยจะต้องก�าหนดภารกิจและเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน	พร้อมทั้งวิเคราะห์

ผลการท�างานและจัดท�ารายงานผลการท�างานโดยติดประกาศหรือแจ้งให้ประชนทราบทุกปี

	 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

	 1)		 ด้านหลกันิตธิรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมทั้งหกข้ออยู่ใน 

ระดับมาก	 ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยสนับสนุนให้มี

กลุ่มองค์กรชมุชน	ภาคประชาคมทีม่คีวามเข้มแขง็ในการตรวจสอบการท�างานของ	อบต.	โดยจดัให้มกีารฝึก

อบรมให้ความรูเ้รือ่งกฎหมายการจัดซ้ือจัดจ้าง	การจัดท�าแผนพฒันาท้องถ่ิน	และกฎหมายอืน่ๆ	แก่ประชาชน	

กลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ	ของ	อบต.

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	การจัดเก็บภาษีบ�ารุงท้องที่/ภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือน

และที่ดินถูกต้องและเป็นธรรม	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	

โดยก�าหนดนโยบายอตัราค่าภาษ	ีด้วยความเป็นธรรม	ยดึตามกฎหมาย	และกฎ	ระเบยีบขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลเป็นหลักเท่านั้น

   ข้อทีม่ีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คอื	ข้อ	4	การบงัคับใชข้้อบญัญตัติ�าบลมคีวามเท่าเทยีมกนัไม่มี

การเลือกปฏิบัติดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด	 โดยบังคับใช้ 

ข้อบัญญัติต�าบลมีความเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ

	 2)		 ด้านหลกัคณุธรรม	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งสี่ข้ออยู่ในระดับมาก	 

ดังน้ัน	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด	 โดยมีนโยบายในการรณรงค ์

ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อทุกคน	 

โดยไม่มีอคติ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	1	เจ้าหน้าที่	อบต.	ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

เสียสละ	อดทน	และขยันหมั่นเพียร	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมาก

ที่สุด	 โดยส่งเสริม	 สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 เสียสละ	 อดทน	 และขยัน 

หมั่นเพียร

   ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ	คือ	ข้อ	4	การจัดสรรงบประมาณของ	อบต.	ครอบคลมุทุกปัญหา

ของหมูบ้่านและชุมชนดังน้ัน	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถึงระดับมากท่ีสดุ	โดยจดัสรร
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งบประมาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของหมู่บ้าน	ตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

	 3)		 ด้านหลักความโปร่งใส	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยูใ่นระดบัมาก	ดงันัน้	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด	โดยมีกระบวนการ 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 เช่น	 ติดป้ายประกาศ	 การจัดท�าเอกสารแผ่นพับ	 วารสาร	 การประกาศเสียงตาม 

สาย	การประชุม	อบต.	สัญจร	การจัดท�า	Website	นอกจากนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	4	มีการแต่งตั้งประชาชนคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ

โครงการต่างๆ	ของ	อบต.	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดย

จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ	 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนในการด�าเนินการตรวจสอบ

การบรหิารงานของ	อบต.	การให้ความรูแ้ละการอบรมในระเบยีบกฎหมายแก่ประชาชน	ส่วนการตรวจสอบ

โดยฝ่ายสภาท้องถิน่	มกีารเปิดโอกาสให้สภาท้องถิน่ในการตรวจสอบการท�างานของ	อบต.	ได้หลายช่องทาง	

เช่น	การตัง้กระทูถ้าม	หรอืการเปิดอภปิรายผูบ้รหิารท้องถิน่และมวีธิกีารเชญิภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการประชุมสภาท้องถิ่น

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	2	มีการประกาศข้อบัญญัติ	ข้อบัญญัติงบประมาณให้

ประชาชนทราบดงันัน้	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยจดัท�า	แก้ไข	

ปรับปรุง	 หรือยกเลิกข้อบัญญัติต�าบลเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของ

ประชาชน	จึงควรมีการแต่งตั้งคณะท�างานจากหลายภาคส่วน	เพื่อยกร่างข้อบัญญัติต�าบล	ให้เหมาะสมกับ

สภาวการณ์	หรอืสอดคล้องกบัความจ�าเป็นทางเศรษฐกจิ	สงัคม	และความมัน่คงของประเทศ	ทัง้นีโ้ดยค�านงึ

ถึงความสะดวกรวดเร็ว	 และลดภาระของประชาชนเป็นส�าคัญ	 โดยการจัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนระดับต�าบล	

เพื่อพิจารณาแก้ไข	 ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติต�าบล	 และมีเวทีประชาพิจารณ์ข้อบัญญัติต�าบลก่อนน�า

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลต่อไป

	 	 4)		 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยก�าหนด

นโยบายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมืองเป็นศูนย์กลางของประชาชน	 เพิ่มโอกาสให้แก่

บคุลากร	ประชาชน	และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องได้มส่ีวนร่วมในการประเมนิผลการด�าเนนิงานขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล

   ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสุด	คอื	ข้อ	1	มกีารเชญิประชาชนเข้าร่วมการจดัเวทปีระชาคมเพือ่

จัดท�าแผนพัฒนาต�าบล	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยจัด

ให้มีกระบวนการท�าประชาคมโดยมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการท�างานของ	อบต.	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

   ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 มีการเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา	 อบต. 

ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยสร้างความเข้าใจและความ

เชือ่มัน่ต่อประชาชน	เช่น	การลงพืน้ทีเ่พือ่รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื
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ในพื้นที่	การให้บริการและการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	การปลูกฝังความรู้เรื่องการปกครองท้องถิ่น 

แก่เด็กและเยาวชน

	 5)		 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 พบว่า	 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมทัง้ห้าข้อ

อยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยก�าหนด

นโยบายให้บุคลากรยึดหลักการปฏิบัติงานที่ต้องยอมรับผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจและจากการ 

กระท�าของตนเองได้ทั้งหมด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	2	อบต.	รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่อ

เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาต�าบล	ดงันัน้	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบั

มากที่สุด	 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น	 เสนอปัญหาต่างๆ	 โดยจัดเวทีประชาคมอย่าง

สม�่าเสมอ	เพื่อน�าปัญหาเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนพัฒนาต�าบลต่อไป

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	อบต.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดย

เร่งด่วนเมื่อประชาชนขอความช่วยเหลือดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับ

มากที่สุด	 โดยรีบเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามความเร่งด่วน	 เพื่อช่วยบรรเทาความ 

เดือดร้อนให้กับประชาชนทันตามความต้องการ

	 6)		 ด้านหลกัความคุม้ค่า	พบว่า	ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	 อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมท้ังห้าข้ออยู่ใน 

ระดับมาก	 ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยจัดวางระบบ

ควบคุมภายใน	เพื่อก�ากับการปฏิบัติงาน	เช่น	การจัดซื้อ	จัดจ้าง,	การจัดท�างบประมาณให้เกิดความโปร่งใส	

คุ้มค่ากับประโยชน์ของประชาชน	 และประเมินผลการบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ 

คุ้มค่าในเชิงภารกิจ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	4	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนมีความคงทนตลอด

อายกุารใช้งานและประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั	ดงันัน้	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุ

ให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยขอสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะ	ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม	ถนน	สะพานให้

อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	1	การก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน	ในแต่ละโครงการ

ประหยัดงบประมาณและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างท่ัวถึงดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐาน

และสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยสนับสนุนการคมนาคม	การก่อสร้าง	ปรับปรุง	ซ่อมแซม	บ�ารุงรักษา	

ถนนและรางระบายน�้า	 การจัดสร้าง	 โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	 ตั้งแต่การเสนอ

ความคิดเหน็	การวางแผน	การปฏิบตังิาน	ได้แก่	การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง	คณะกรรมการ

เปิดซอง	 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการ	 เพื่อให้ได้

โครงการที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์มากที่สุด	และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
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9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1)		 ควรศึกษาการน�าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล

และเทศบาลต�าบลในเขตอืน่ๆ	เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาพฒันาปรับปรงุแผนงานการน�าหลกัธรรมาภบิาลไปปฏบัิติ

	 2)		 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นธรรมาภิบาลในด้านอื่นๆ	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาพัฒนา

ปรับปรุงแผนงานการน�าหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

	 3)		 ศึกษาพัฒนาการก่อนและหลงัการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาปฏบิตัใินการบรหิารงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลและเทศบาลต�าบล
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ชนะศักดิ์ยุวบูรณ์.	การปกครองที่ดี Good Governance.	กรุงเทพมหานคร	:	บพิธการพิมพ์,	2543.

ทศพล	พรหมนารถ.“ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต�าบลบางเสาธง	จังหวัดสมุทรปราการ”.	ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.	บัณฑิต

วิทยาลัย	:มหาวิทยาลัยบูรพา,	2554.

ธีรยุทธ	บุญมี.	ธรรมรัฐแห่งชาติยุทธศาสตร์กู้หายนะประเทศไทย.กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์สายธาร,	

2541.

นรภทัร	เขตต์วฒัน์.“ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลวงัสรรพรส	อ�าเภอขลงุ	จังหวดัจนัทบรุ”ี.	ปัญหาพเิศษรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ.	

บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยบูรพา,	2556.

พมิพ์ลดา	ธรีะมนต์ประณีต.	“ความคิดเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลชุมเห็ด	 อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	 จังหวัดบุรีรัมย์”.วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,	2552.

เพิม่ศกัดิ	์ทองแดง.“ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลดอนเตย	อ�าเภอนาทม	จังหวดันครพนม”.	วทิยานพินธ์รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ.	

บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม,	2555.

ภิญโญ	สาธร.	การบริหารการศึกษา.	กรุงเทพมหานคร	:	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	2523.	

วิไล	 สมัญญา.	 “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลสามแวง	 อ�าเภอห้วยราช	 จังหวัดบุรีรัมย์”.วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,	2553.

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	ส�านักงาน	ก.พ.ร..	คู่มือการจัดระดับการก�ากับดูแลองค์การ

ภาครัฐตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีGood Governance Rating.	

กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	ส�านักงาน	ก.พ.ร.,	2552.
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สุภาวดี	 บุญส่ง.“ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�าบล 

ชะรัด	อ�าเภอกงหรา	จังหวัดพัทลุง”.	ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.	บัณฑิตวิทยาลัย	:	 

มหาวิทยาลัยบูรพา,	2554.

11.  ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 และคณาจารย์	 ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้	 ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี 

ทุกท่านที่ให้ค�าแนะน�าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด	 ขออนุโมทนาขอบคุณ	 ดร.ไพรัช	 พื้นชมภู	 และ	 ดร.สุวัฒน	์ 

จิตต์จันทร์	 ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	 ให้ความรู้	 ค�าแนะน�า	 ค�าปรึกษา	 และตรวจแก้ไข	 อันเป็น

ประโยชน์แก่ผูว้จิยั	ขอขอบพระคุณ	พระอดุมเกยีรต์ิ	วสิทุธฺาจาโร	(ทองป้ัน)	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตร์	

การปกครอง	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ขออนุโมทนาขอบคุณ	 นายอาทิตย์	 

แสงเฉวก	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	

ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด	และนายพงษ์พันธ์	วงศ์อามาตย์	ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอ

เมือง	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย	 จนท�าให้

วทิยานิพนธ์เล่มนีส้�าเร็จลงได้อย่างสมบรูณ์	ขออนโุมทนาขอบคณุ	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	บคุลากร	

พนักงาน	องค์การบริหารส่วนต�าบลรอบเมือง	อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด	จังหวัดร้อยเอ็ด	และประชาชน	ทุกท่าน

ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลจนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�าเร็จลงได้

อย่างสมบูรณ์	 ขออนุโมทนาขอบคุณ	 รองศาสตราจารย์	 (พิเศษ)	 ดร.สุกิจ	 ชัยมุสิก	 ประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์	 รองศาสตราจารย์อุดม	 พิริยสิงห์	 และรองศาสตราจารย์ศรชัย	 ท้าวมิตร	 กรรมการ	 ที่กรุณา	 

ให้ความรู้	ค�าแนะน�า	ข้อคิดเห็น	ตรวจสอบ	แก้ไข	รูปแบบ	และรูปเล่ม	เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	

คณุประโยชน์อนัพงึมแีก่การศึกษาค้นคว้าวทิยานิพนธ์เล่มนี	้ผูว้จิยัขอมอบความดีในส่วนของการศึกษาค้นคว้า

น้ีแก่บพุการชีน	ผูม้พีระคณุทัง้มวล	อปัุชฌาย์	คร-ูอาจารย์ผูเ้คยอบรมสัง่สอนแก่ผูว้จิยัทัง้ในอดตีและปัจจบุนั	

ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข	ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ


