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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
GOOD GOVERNANCE-BASED MANAGEMENTS OF TAMBON ADMINISTRATIVE
ORGANIZATIONS IN LAMDUAN DISTRICT, SURIN PROVINCE.
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์สามประการคือ 1) เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงานต่างกัน และ 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ จ�ำนวน
154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 30 ข้อมีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อระหว่าง 0.39–0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.78 และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
บุคลากรน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
ล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมทั้งหกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน ล�ำดับจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อย คือ ด้านหลักความโปร่งใส
รองลงมาคือ ด้านหลักความคุม้ ค่า ด้านหลักนิตธิ รรม ด้านหลักการมีสว่ นร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบและ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักคุณธรรม ตามล�ำดับและผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน พบว่า เมื่อพิจารณาทั้งโดยรวม และรายด้าน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
1

ร้อยเอ็ด.
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บุคลากรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวนจังหวัดสุรนิ ทร์ คือ ควรใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูร่ ว่ มกันให้เกิดประโยชน์สงู สุดของ
แต่ละหน่วยงานทีม่ อี ยู่ ควรลดการคอรัปชัน่ ในหน่วยงานและปลูกจิตนึกทีด่ ใี นการบริหารงานพร้อมเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รบั ทราบอย่างทัว่ ถึง ส่วนข้อเสนอแนะจ�ำนวนน้อยทีส่ ดุ คือ การใช้หลัก
นิติธรรม หากเคร่งครัดจนเกินไปอาจท�ำให้การบริหารงานเกิดความล่าช้า และเกิดความยุ่งยากของปัญหา
ตามมา ควรมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวเอื้ออาทรต่อกันโดยถูกต้องตามระเบียบ
ABSTRACT
The purpose of this thematic paper were 1) to study good governance-based
administration and management of Tambon Administration Organizations in Surin province’s
Lamduan district, 2) to compare the organizations’ good governance-based administration
and management according to personnel’s individual factors of their different sexes, ages,
education and the Experience levels and 3) to examine their suggestionsfor good
governance-based administration and management in the said district. The sampling groups
employed for the research 154 personnel of all Tambon Administration Organizations
therein. The data collecting instrument was the questionnaire of 30 questions with five
rating scales, having the discriminative power between 0.39 and 0.80 and the reliability for
the whole issue at 0.78 Statistics used for analyzing data included percentage, mean,
standard deviation, referential ones of t-test and F-test (One-way ANOVA).
The results of research were found as follows:
Personnel applied good governance-based administration and management to
Tambon Administration Organizations in Surin province’s Lamduan district as a whole of
six aspects at thehigh level of their mean. Individually, every aspect in descending order
was at the high level, namelyaspects of: transparency, worthiness, legal justice, participation,
responsibility and virtues–the aspectwith the lowest mean respectively. And outcomes of
comparison’s finding on factors affecting good governance-based administration and
management of Tambon Administration Organizations in Surin province’s Lamduan district
with sexes, ages education and the Experience levels showed that the application of good
governance-based administration and management was identically correlated with those
three factors as validated by statistical significance. Personnel’s suggestions for good
governance-based administration and management of Tambon Administration Organizations
in Surin province’s Lamduan district were that each organizationshould together use their
existent resources to the highest benefits, diminish corruption in each organization and
raise good awareness of administration, and get ready to disclose useful informationto the
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whole of people. As with the suggestion with the lowest frequency, it was that of legal
justice; it said that in case rules of law were stringently applied, it might delay processes
of administration and subsequently cause difficulties. As a result, there should have
ideally legal compromise within the arm of laws.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าไปโดยตลอด โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองการปกครอง กล่าวคือ จากเดิมจะเน้นการรวมศูนย์อำ� นาจ นับตัง้ แต่มรี ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ความส�ำคัญกับแนวคิดการกระจายอ�ำนาจมากขึ้น และได้ก่อให้เกิดการปฏิรูปการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นให้คนในท้องถิ่นมีโอกาสในการบริหารภายในท้องถิ่นของตนเองได้ ทั้งนี้
รูปแบบการปกครองท้องถิ่นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ระบบทั่วไปที่ใช้แก่ท้องถิ่นทั่วไป ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล และระบบพิเศษ ทีใ่ ช้เฉพาะท้องถิน่ บางแห่ง
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา แต่รูปแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากที่สุด และสะท้อน
ถึงการกระจายอ�ำนาจที่ลงไปถึงประชาชนมากที่สุด คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจอิสระในการบริหารงาน และปกครองตนเองได้
แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต�ำบล ยังประสบปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาจากเงื่อนไข
การจัดตัง้ ปัญหาอ�ำนาจหน้าที่ ปัญหาการคลัง ปัญหาอ�ำนาจอิทธิพล ปัญหาการขาดทักษะการบริหาร และ
ปัญหาการการบริหารจัดการ เป็นต้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายท�ำให้มีการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และแนวคิดหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลได้น�ำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในองค์กร คือ แนวคิด
เรื่อง ธรรมาภิบาล (Good Governance) (นฤมล ทับจุมพล, 2546, หน้า 61)
ปัจจุบัน การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน โดยภาพรวมยัง
ประสบปัญหาในการด�ำเนินโยบายสาธารณะ เรื่องการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของตน
การอ�ำนวยความสะดวกด้านสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุข ยังเป็นไปโดยสมบูรณ์ไม่เต็มที่
ประชาชนยังเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะค่อนข้างน้อย
จากเหตุผลข้างต้น ท�ำให้ผศู้ กึ ษาเกิดความสนใจทีจ่ ะศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการท้องถิ่นระดับ
อ�ำเภอ ที่มีภารกิจ และอ�ำนาจหน้าที่ในการให้บริหารสาธารณะแก่ประชาชน ในการบริหารงาน ได้ยึดหลัก
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลได้ให้ความส�ำคัญต่อการน�ำหลักการของธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเพียงใด ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา การน�ำหลักการบริหารจัดการทีด่ มี าใช้ในการบริหารงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�ำบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท�ำงาน ต่างกัน
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะ แนวทางการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์แตกต่างกัน
3.2 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน
3.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน
3.4 บุคลากรที่มีประสบการณ์การท�ำงานต่างกันมีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัด
สุรินทร์ 5 ต�ำบล แต่ละต�ำบลประกอบด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 250 คน
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น หกด้าน คือ 1) ด้านหลักนิติธรรม 2) ด้านหลัก
คุณธรรม 3) ด้านหลักความโปร่งใส 4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม 5) ด้านหลักความรับผิดชอบ6) ด้านหลัก
ความคุ้มค่า
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล 5 ต�ำบล ในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัด
สุรินทร์
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
5.2 ท�ำให้ทราบผลเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์การ
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บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน
5.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
5.4 ท�ำให้สามารถน�ำข้อเสนอแนะที่ได้รับ เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอล�ำดวน
จังหวัดสุรนิ ทร์ 5 ต�ำบล แต่ละต�ำบลประกอบด้วยคณะผูบ้ ริหารข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 250 คน
6.2 ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างส่วนต�ำบล 5 ต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัด
สุรินทร์ ผู้วิจัยได้การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุจินต์
ธรรมชาติ, 2549, หน้า 48) ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 154 คน
6.3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดใช้ แ บบสอบถาม เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำหรั บ
เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-end-Questions) มีลักษณะเป็นแบบตรวจ
รายการ (Check list) สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สอบถามเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วย
ด้านหลักนิตธิ รรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีสว่ นร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ
และด้านหลักความคุ้มค่า มีลักษณะเป็นมาตราส่วน ประเมินค่า 5 ระดับของไลเคิร์ท (Likert’s five rating
scale)ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นค�ำถามแบบค�ำถามปลายเปิด(Open–ended question) สอบถามเกี่ยวกับข้อ
เสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน
จังหวัดสุรินทร์
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA)
7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.00 อายุไม่เกิน 29 ปีคิดเป็นร้อยละ 37.00 ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถม
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ถึง มัธยม คิดเป็นร้อยละ 66.90 และมีประสบการณ์ในการท�ำงาน ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.50
7.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
เขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลางทัง้ หก ล�ำดับจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อย คือ ด้านหลักความโปร่งใส,ด้านหลักนิตธิ รรม,
ด้านหลักคุณธรรม,ด้านหลักการมีสว่ นร่วม, ด้านหลักความรับผิดชอบ และ ด้านหลักความคุม้ ค่า เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1) ด้านหลักนิติธรรม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ ด้านหลักนิตธิ รรม โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มีการ
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5
ที่ว่า “มีการรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องกฎ ระเบียบข้อบัญญัติจากประชาชน”
2) ด้านหลักคุณธรรม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักคุณธรรม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า
“มีการจัดท�ำจรรยาบรรณส�ำหรับข้าราชการ และติดตามส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “มีระบบการจัดท�ำแผน และสร้างตัวชี้วัดในการปฏิบัติ”
3) ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 2 ที่ว่า
“มีการสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบตั งิ านอย่างโปร่งใสสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการท�ำงาน” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
น้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการเสนอรายงานแผนงาน/โครงการ ผลการด�ำเนินงานที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับในหน่วยงาน รวมถึงประชาชนรับทราบ”
4) ด้านหลักการมีสว่ นร่วม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า
“จัดให้มีการท�ำประชาคมเพื่อส�ำรวจความต้องการและการมีส่วนร่วมเสนอโครงการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นสมาชิก หรือ
กรรมการในการด�ำเนินโครงการต่างๆ”
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ข้อ 1 ที่ว่า “มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจสร้างจิตส�ำนึกของการเป็นข้าราชการ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี”
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6) ด้านหลักความคุม้ ค่า พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า
“มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สงู สุด” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ3 ทีว่ า่ “มีการส่งเสริม
นโยบายการถ่ายโอนและใช้ประโยชน์ก�ำลังคนเพื่อลดงบประมาณด้านบุคคล”
7.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงานต่างกัน มีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงานต่างกัน มีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีการน�ำหลักธรรมาภิบามาใช้
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�ำคัญสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
8.1 ผลการวิเคราะห์ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
ล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ มีนโยบายมุง่ เน้นให้บคุ ลากร ของทุกหน่วยงานบริหารจัดการ
ด้านการปกครอง และบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล ค่อนข้างชัดเจน ซึง่ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ที่ว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมเป็นไปตามพื้นที่เขตการปกครอง การวางแผน สภาพแวดล้อม และ
งบประมาณในการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์ ได้ศึกษาการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตามหลักความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชน ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉลองนพ อัมพรัตน์
ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต�ำบลในอ�ำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่ามีระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า
ตามล�ำดับ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ช่อทิพย์ เกษรทอง ได้วจิ ยั เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก�ำแพงเพชร”
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก�ำแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง
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8.2 ผลการเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
เขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงานต่างกัน
ซึ่งผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1) เพศ พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศของบุคลกรไม่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัด
สุรินทร์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีการบริหารงานด้านบุคคลด้วยความเสมอภาค
มาตรฐานเดียวกัน ให้ความเท่าเทียมกันกับทุกรายบุคคล และทุกภาคส่วน ยึดความถูกต้องตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ จึงท�ำให้บุคลากรแม้ว่าจะมีเพศต่างกัน มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ไม่แตกต่าง
2) อายุ พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษา
ของบุคลากร ไม่สง่ ผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
ล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีการบริหารงานด้านบุคคลด้วยความ
เสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้ความเท่าเทียมกันกับทุกรายบุคคล และทุกภาคส่วน ยึดความถูกต้องตาม
ระเบียบขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ จึงท�ำให้บคุ ลากรแม้วา่ จะมีอายุตา่ งกัน ก็มกี ารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ไม่แตกต่างกัน
3) ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการน�ำหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์โดยรวมและรายด้าน
ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้
ว่า ระดับการศึกษาของบุคลกรไม่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลมีการบริหารงานด้าน
บุคคลด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้ความเท่าเทียมกันกับทุกรายบุคคล และทุกภาคส่วน
ยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ จึงท�ำให้บุคลากรแม้ว่าจะมีระดับการศึกษาต่างกัน ก็มีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน
4) ประสบการณ์ในการท�ำงาน พบว่า บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานต่างกันมีการน�ำ
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ (Null Hypothesis) ผลปรากฏ
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาของบุคลกรไม่ส่งผลต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบล
มีการบริหารงานด้านบุคคลด้วยความเสมอภาค มาตรฐานเดียวกัน ให้ความเท่าเทียมกันกับทุกรายบุคคล
และทุกภาคส่วน ยึดความถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ จึงท�ำให้บุคลากรแม้ว่าจะมีประสบการณ์
68

Vol.4 No.2 July – December 2015

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ในการท�ำงานต่างกัน ก็มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ไม่สอดคล้องกับการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่
ที่ว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัด
สุรินทร์ เป็นไปตามพื้นที่เขตการปกครอง การวางแผน สภาพแวดล้อม และงบประมาณในการบริหาร
8.3 การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเป็นรายด้าน เกี่ยวกับ การบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านหลักนิติธรรม ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา รวมถึงอบรมบุคลากรให้มคี วามรู้ เท่าทันสถานการณ์และความต้องการของประชาชน ควรเปิด
โอกาสให้บคุ ลากรได้รบั การฝึกอบรมความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ าม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่าง
ถ่องแท้โดยเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต และเอารัดเอาเปรียบประชาชน
ด้านหลักคุณธรรม ผลการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ควรจัดให้มีตัวบ่งชี้ และหลักเกณฑ์บังคับที่แน่นอนในเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นผู้ให้บริการ
ที่ดีต่อประชาชน ปฏิบัติต่อบุคคล ควรเน้นเรื่องจรรยาบรรณประจ�ำหน่วยงาน
ด้านหลักความโปร่งใส ผลการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ยังด้อยมาตรฐาน เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ถูกน�ำมาใช้เท่าที่ควร
ดังนั้นควรมีการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น และการเบิกจ่ายมาด�ำเนินโครงการในแต่ละโครงการควรยึด
หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้จริง เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพิจารณา ตรวจสอบข้อปกพร่อง พร้อมแก้ไขโดยเร่งด่วน
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ไม่ได้รับโอกาสการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นเท่าที่ควร องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลต้องเปิดกว้างทางความคิดให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในการบริหาร ปกครองท้องถิ่นของ
ตน ควรส่งเสริมการท�ำประชาชมเพื่อให้ประชาชนในเขตบริการได้ร่วมเสนอความคิดการบริหารงานด้าน
บริการสาธารณะ และตอบสนองได้ตรงความต้องการของประชาชน ชี้แจงท�ำความเข้าใจให้ประชาชนเห็น
ความส�ำคัญ และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ค�ำนึงถึงความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลัก และน�ำปัญหา
เร่งด่วน รีบเร่งแก้ไข เนือ่ งจากเป็นปัญหา และภาระรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต�ำบลทีต่ อ้ งปรับปรุง
แก้ไขโดยตรง
ด้านหลักความรับผิดชอบ ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล มีระเบียบ ข้อบังคับ และภาระหน้าที่ ยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งต่อบุคลากร
และประชาชนทั่วไปควรปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กร
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งเสริมจิตส�ำนึกต่อจรรยาบรรณในหน้าที่ของตนเอง ให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อป้องกันปัญหาความเสียหายต่อองค์กร และกระทบต่อประชาชนผู้รับบริการ
ด้านหลักความคุ้มค่า ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ พบว่า องค์การบริหารส่วน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ต�ำบล ยังไม่สามารถบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลได้ดีเท่าที่ควร จึงควรเน้นให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดทัง้ ต่อองค์การ และประชาชนโดยทัว่ ไป ด้านการบริหารงบประมาณในการด�ำเนินการ
โครงการ ในแต่ละโครงการ ได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ต้องปรับปรุงการด�ำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปเพื่อ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด และลดปัญหาการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองไปได้
สรุปผลการวิจัย “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
เขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์” ในเชิงคุณภาพจึงไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตปกครองของตน จึงไม่ตรงกับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การสอบถามจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลซึง่ เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นหน่วยงาน
นั้น ๆ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัด
สุรินทร์ จึงเป็นไปตามพื้นที่เขตการปกครอง การวางแผน สภาพแวดล้อม และงบประมาณในการบริหาร
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล
โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลควรมีการส่งเสริมให้
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบล มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลและมีการอบรมเรือ่ งการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้
โดยเฉพาะผู ้ น� ำ  และผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ่ เ สมอเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในการน� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้
รวมทั้งอบรมให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยควรค�ำนึงถึงด้านความรับผิดชอบและด้านความคุ้มค่า
เป็นอันดับแรก จ�ำแนกข้อที่มีความถี่มาก และข้อที่มีความถี่น้อย ในแต่ละด้านดังนี้
1) ด้านหลักนิตธิ รรม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
เขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�ำเนินการ และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 2 ทีว่ า่ “มีการประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน” ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรรักษามาตรฐานในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ ข้อบัญญัติต่างๆ ที่น�ำออกมาใช้ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
รวมถึงด�ำเนินการให้เป็นไปโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องกฎ ระเบียบ
ข้อบัญญัตจิ ากประชาชน” ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรเร่งหามาตรการในการ
ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอจากประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับกฏ ระเบียบข้อบังคับ ข้อบัญญัติต่างๆ
ให้การด�ำเนินการตามหลักนิติธรรมเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
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2) ด้านหลักคุณธรรม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวนควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�ำเนินการ และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 2 ทีว่ า่ “มีการจัดท�ำจรรยาบรรณส�ำหรับข้าราชการ และ
ติดตามส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ าม” ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรรักษามาตรฐาน
ในบริหารด้านงานระเบียบบุคคล รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรดีเด่นให้เป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงาน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “มีระบบการจัดท�ำแผน และสร้างตัวชี้วัดในการ
ปฏิบัติ” ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรเร่งท�ำแผนส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน
องค์กร พัฒนาให้เป็นองค์กรตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้านบริการประชาชนด้วยความมีคุณธรรมอันดี
3) ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�ำเนินการ และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 2 ทีว่ า่ “มีการสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิบตั งิ านอย่างโปร่งใส
สร้างวัฒนธรรมใหม่ของการท�ำงาน” ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรรักษา
มาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และให้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องได้
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “การเสนอรายงานแผนงาน/โครงการ ผลการ
ด�ำเนินงานที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในหน่วยงาน รวมถึงประชาชนรับทราบ” ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรเร่งสร้างระบบตรวจสอบ ตัวชีว้ ดั และประเมินผล ให้ออกมาเป็นรูปธรรม
เที่ยงตรงและแน่นอนสามารถตรวจสอบได้
4) ด้านหลักการมีสว่ นร่วม พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวนควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�ำเนินการ และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “จัดให้มกี ารท�ำประชาคมเพือ่ ส�ำรวจความต้องการ
และการมีสว่ นร่วมเสนอโครงการพัฒนาชุมชนของประชาชน” ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
ล�ำดวน ควรรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
โครงการของท้องถิ่น
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “เปิดโอกาสให้ข้าราชการในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการแสดงข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการบริหารงาน” ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอล�ำดวน ควรเร่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนงานต่างๆได้เสนอ
แนวทางการบริหารจัดการในองค์การให้มีประสิทธิ์ภาพ ตอบสนองงานบริการประชาชนให้ได้เต็มที่
5) ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวนควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�ำเนินการ และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจสร้างจิตส�ำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีในการปฏิบัติงาน” ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
เขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรรักษามาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน และจัดการอบรมพัฒนาบุคลากร เพิม่ ความรูค้ วาม
เข้าใจ เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “มีการสร้างขวัญและก�ำลังใจให้ปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี” ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรเร่งอบรมให้ความรู้
เข้าใจ แก่บุคลากรหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักการบริหารจัดการของ
องค์กร
6) ด้านหลักความคุม้ ค่า พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรส่งเสริมให้มีการรักษามาตรฐานการด�ำเนินการ และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สงู สุด”
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควรรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยค�ำนึงถึง
คุณค่า และปริมาณของทรัพยากรในท้องถิ่นที่น�ำมาใช้ในการด�ำเนินงาน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3 ที่ว่า “มีการส่งเสริมนโยบายการถ่ายโอนและใช้
ประโยชน์กำ� ลังคนเพือ่ ลดงบประมาณด้านบุคคล” ดังนัน้ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน ควร
เร่งสร้างข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน และภายในองค์การ ให้มีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ในการใช้
ทรัพยากรบุคคลในสายงาน และทรัพยากรแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีประเด็นส�ำคัญที่ควรวิจัยต่อไปคือ
1) ผลการวิจยั พบว่า การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ ด้านหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า มีคา่ เฉลีย่ น้อยกว่าด้าน
อื่นๆ ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุ และ
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่าและน�ำผลการวิจยั เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ในการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน
จังหวัดสุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2) ควรมีการวิจัย และพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลอยู่ตลอด
เวลา โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบล เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นองค์กรของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
3) ควรมีการวิจยั แบบใช้วธิ กี ารระดมความคิดหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างผู้บริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ
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11. ค�ำขอบคุณ
วิทยานิพนธ์เรือ่ ง “การบริหารจัดการตามธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
ล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์” ฉบับนี้ ส�ำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติที่ผู้วิจัยได้รับการศึกษา
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำเป็นอย่างดี
มาโดยตลอด
ขอขอบคุณ ดร. สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ ที่ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ ที่ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตลอดจนให้ความรู้ค�ำแนะน�ำ 
ค�ำปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เมตตาเป็นประธาน
กรรมการสอบ ตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ ขอขอบพระคุณ ทีก่ รุณาเป็นกรรมการสอบ ตรวจสอบแก้ไขรูปแบบ
และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ จนท�ำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุกท่านที่ได้อ�ำนวย
ความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ จนท�ำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลต�ำบลล�ำดวน, ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำดวน และผูอ้ ำ� นวยการ
ศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ โรงเรียนวัดทักษิณวารี ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
ทุกท่านได้ให้ค�ำแนะน�ำ แนวทางแก้ไข และปรับปรุง จนได้แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขต
อ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลใน
การค้นคว้าวิจัย จนท�ำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์
ขอขอบคุณก�ำนันในเขตอ�ำเภอล�ำดวนทั้งห้าท่าน ที่กรุณาให้สัมภาษณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรินทร์
ให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ในท้ายทีส่ ดุ นี้ คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็นกตัญญุตาบูชา
แด่บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
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