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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบ 

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 12 ต�าบล ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น จ�านวน 813 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อระหว่าง .32-74  

มค่ีาความเชือ่ม่ัน เท่ากบั 0.84 สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

ผลการวจิยั พบว่า 1) ความคดิเหน็ของบุคลากรทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมทั้งหกด้าน อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านความคุ้มค่า รองลงมาคือ ด้านความ

โปร่งใส ด้านความรบัผดิชอบ ด้านนติธิรรม ด้านคณุธรรม ส่วนด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ด้านการมส่ีวนร่วม  

2) ผลการเปรยีบเทยีบเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของบคุลากรทีม่ต่ีอการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่าความคิดเห็นของบุคลากร  

ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า มีความแตกต่างกัน

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 ส่วนด้านทีเ่หลือ คอื ด้านคณุธรรม ด้านนติธิรรม และด้านความโปร่งใส 

ไม่แตกต่างกัน, ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก 
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ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความ 

รับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านท่ีเหลือ คือ ด้านคุณธรรม  

ด้านนิติธรรม ความโปร่งใส และด้านความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน, ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีระดับการ

ศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านนิติธรรม และด้านความคุ้มค่า  

ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ล�าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรกคือ  

ควรจัดให้มีการณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงานหรือยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง, ควรส่งเสริมบุคลากรให้

มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดม่ันในศีลธรรมและจริยธรรมเสมอ และจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช ้

งบประมาณมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ชุมชน/หมู่บ้านจะได้รับ

ค�าส�าคัญ: 1. ความคิดเห็นของบุคลากร 2.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

ต�าบล

ABSTRACT

This research serves the purposes: 1) to investigate the opinions of people whohave 

to manage under the good governance of the district administrative office. District 

RattanaburiSurin 2) to compare the opinions of people who have to manage under the 

good governance of the district administrative office. In the district of Surin province 

Rattanaburi by sex, age and education level, and 3) to study the recommendations  

regarding the management of the principles of good governance Tambon administration 

organization. District RattanaburiSurin Province The sample used in this research include 

personnel Tambon administration organization. District RattanaburiSurin, 12 district  

administrators and members of the Tambon administrative organization. Officials working 

employees and temporary employees totaling 813 instruments used in research. A  

five-level scales. The discrimination between individual items .32-74 with the reliability of 

.84 statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation. And  

compared using t-test (Independent Samples), and one-way analysis of variance (One-way 

ANOVA) by testing the F-test.

The results showed that:

1)  A review of personnel management based on the principles of good  

governance Tambon administration organization. District RattanaburiSurin Province overall, 

the six top At a high level considering it was found that the side with the highest value, 
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followed by the side of transparency. The responsibilities of the rule of law, the moral is 

the lowest, with an average participation.

2) Compare the results of a review of personnel management based on the  

principles of good governance Tambon administration organization. District RattanaburiSurin 

find reviews of personnel. A gender difference the opinions of management on the good 

governance of the district administrative office. Overall and individual aspects of participation.  

And responsibility the difference was statistically significant at the .05 level. On the left is 

the moral aspect of the rule of law and transparency. And its value No different, reviews 

of personnel. The difference between The opinions of management on the good governance  

of the district administrative office. Overall and individual aspects of participation. And 

responsibility the difference was statistically significant at the .05 level. On the left side is 

the moral rule of law, transparency, and its value. No different, reviews of personnel with 

different levels of education. The opinions of management on the good governance of the 

District Administrative Office.Overall and individual aspects of participation. And respon 

sibility The difference was statistically significant at the .05 level. On the left is the virtue 

of transparency and rule of law. And its value No difference

3)  Recommendations regarding the management principles of good governance 

Tambon administration organization. District RattanaburiSurin province by descending order 

of frequency from the first three, there should be a campaign to save energy, personnel 

or adoption. Sufficiency, should encourage personnel to be honest. Adherence to moral 

and ethical Always. And provide the Board with a budget value when compared with the 

benefits to the communities/villages will receive.

Keywords: 1. Persona’s opinions 2. Goodgovernance-based management of Tambon  

administrative organization

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจาย 

อ�านาจคือการที่รัฐบาลส่วนกลางได้ยินยอมมอบอ�านาจการปกครองและการบริหารในกิจการต่างๆ ให้กับ

ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินการเองโดยประชาชนจะเลือกผู้แทนของตนเข้าไปท�าหน้าที่บริหาร

และก�าหนดนโยบายในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นอิสระตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปัจจุบันนี้ สังคมต้องการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน หรือแม้แต่บุคลากรที่อยู่ในองค์กรเดียวกันก็ยัง

สามารถทีจ่ะได้รบัรูแ้ละเข้าถงึข้อมลูอนัเป็นสาธารณะทีอ่งค์กรมหีน้าทีต้่องชีแ้จงให้ได้รบัทราบอย่างเปิดเผย

โปร่งใส และสามารถท่ีจะตรวจสอบได้ตามหลักของการบริหารจัดการที่ดีที่ต้องอาศัยคุณธรรมใช้เป็น 
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เครือ่งมอืในการบรหิารงาน ดงันัน้ หลกัการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

จึงเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ทุกภาคส่วนของก�าลังให้ความสนใจถึงผลส�าเร็จในด้านต่าง ๆ ว่าจะสามารถเกิดขึ้น

ได้จริงตามเจตนารมณ์ของสังคมหรือไม่ 

ความส�าคัญที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลซึ่งใน

ปัจจบุนัน้ี หลักธรรมาภบิาล ถอืว่าเป็นหลกัส�าคญัทีม่ต่ีอการบรหิารองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะเหตวุ่าสงัคม

ได้มกีารตืน่ตวัต่อการกระจายอ�านาจของการปกครองท้องถิน่อย่างกว้างขวาง ควบคูก่บัสงัคมต้องการเข้ามา

มส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการท�างานขององค์กรมากยิง่ขึน้ และส่วนหนึง่ทีป่ฏเิสธไม่ได้ของหลายหน่วยงาน 

หลายองค์กรเกีย่วกบัเรือ่งการทุจรติประพฤติมชิอบเพือ่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบของหน่วยงาน เมือ่สงัคม

หรือประชาชนเริ่มมีความเข้มแข็งข้ึน การเรียกร้องเพื่อให้เปิดเผยถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา

จากหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ก็มีมากเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน อีกทั้งนานาประเทศที่เจริญแล้ว ต่างก็เห็นว่า 

การทุจริตคอรัปชั่น การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการบริหารพัฒนาสังคมและ 

ประเทศชาติอย่างร้ายแรง ท�าให้หลักธรรมาภิบาลได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมโลกมากเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

ประเทศที่ด้อยพัฒนา และก�าลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงไต้เพราะหลักการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น 

แม้องค์กรจะมคีวามสามารถเชีย่วชาญ บหิารงานได้ดสีกัเพยีงใดกต็าม แต่หากมกีารทจุรติคอรปัชัน่แอบแฝง

อยู่ องค์กรนั้นก็ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้มั่นคงหรือมีความเจริญเติบโตอยู่ได้อย่างยาวนาน ดังนั้น องค์การ

บริหารส่วนต�าบล ซึ่งเป็นองค์กรของท้องถิ่นและมีหน้าที่งานหลักที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดอยู่กับวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนระดับต�าบลเป็นอย่างมาก เช่น การอ�านวยความสะดวกในเรื่องการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการ

สาธารณูปโภคต่าง ๆ การศึกษา การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงต้องเกี่ยวข้องกับงบประมาณในการ

บริหารจัดการจากภาษีของประชนในท้องถิ่นเป็นจ�านวนมาก หากการบริหารจัดการไม่มีหลักธรรมาภิบาล 

คือ คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าแล้ว องค์กรนั้นก็จะ

ไม่ได้รบัการยอมรบัจากคนในสงัคมน้ัน เพราะหลกัเหล่านีเ้ป็นหลกัท่ีสงัคมโลกให้การยอมรบัว่าเป็นหลกัสากล

ที่หน่วยงานหรือองค์กรทุกองค์กรจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีซ่ึงรวมท้ังการมีส่วนร่วมทางด้านความคิดเห็นของ

บุคลากรทุกฝ่าย

ด้วยเหตดัุงกล่าวน้ี การบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบลจงึมคีวาม

ส�าคัญต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติในปัจจุบันนี้มาก เพราะประเทศชาติก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งจาก

องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อหลอมรวมเข้าเป็นประเทศชาติที่มีความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความ

คิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของบุคลากรในองค์นั้น ซึ่งจะมีส่วนน�ามาใช้เป็นข้อมูลพัฒนาองค์ได้เป็นอย่างดี

สภาพการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบรุี 

จงัหวดัสรุนิทร์ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาทีเ่กีย่วข้องกับแนวทางในด้านการแก้ไขปรบัปรงุเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ

ในด้านต่าง ๆ  ให้มีความสมบูรณ์มากเพิม่ยิง่ขึน้ คอื ด้านคณุธรรม ด้านนติธิรรม ด้านความโปร่งใส ด้านความ

มีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ และด้านความคุ้มค่า ฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์อัน

เป็นประโยชน์ ให้องค์การบริหารส่วนต�าบลได้น�าไปพัฒนาและปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคตต่อไป
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

แก้ไขพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามหลักธรรมาภิบาลด้านต่าง ๆ  ให้

ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป โดยผู้วิจัยได้ตั้งจุดประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังต่อไปนี้

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพือ่ศึกษาความคิดเหน็ของบคุลากรท่ีมต่ีอการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา

2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1 บคุลากรทีม่ ีเพศต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.2  ผู้ปกครองที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัย 

นาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน     

3.3  ผูป้กครองทีม่รีะดับชัน้การศกึษา ต่างกนั มีความพงึพอใจต่อความมวีนิยัในตนเองของนกัเรยีน

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

4.1  ได้ทราบความคิดเหน็ของบคุลากรเพือ่การน�าไปพฒันาใช้กบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลในด้าน

ต่าง ๆ  เช่น ด้านการบรหิารการจดัการและการบรกิารหรอือืน่ ๆ  ให้สอดคล้องตรงตามกบัความต้องการของ

บุคลากรอย่างมีธรรมาภิบาลในอนาคตต่อไป

4.2  ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบุคลากรเพือ่การน�าไปปรบัปรงุพฒันาการบรหิาร

จดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์กรให้เหมาะสมกบัสถานภาพ อาย ุและระดบัการศกึษาของบคุคลากร

มากเพิ่มยิ่งขึ้น

4.3 ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความพร้อมสมบูรณ์ที่ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

4.4 ผลการวจิยัสามรถน�าไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศเพือ่น�าไปพฒันาและปรบัปรงุในส่วนของการ

บริหารจัดการองค์การบริหารต�าบลตามหลักธรรมมาภิบาลให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป
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5.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวจิยัเร่ือง “ความคิดเหน็ของบุคลากรท่ีมต่ีอการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ประชากรได้แก่ บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ 12 ต�าบล

ประกอบด้วย คณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิาน ลกูจ้างประจ�า 

และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น จ�านวน 813 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล ใน

เขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 12 ต�าบล ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 813 คน โดยก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน (R.V.Krejcie and D.W. Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545, หน้า 43) ใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายด้วยการจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 262 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ 

ระดบัการศกึษา ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบสอบถามความคดิเหน็

ของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัด

ออกเป็น 5 ระดบั และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพือ่สอบถามข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบุร ีจงัหวดั

สุรินทร์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 3 ท่าน คือ ดร.ประพิศ โบราณมูล พระอุดมเกียรติ 

วิสุทฺธาจาโร (ทองปั้น) และนางสาวเทียบนภา เห็นจงชม

6.  ผลการวิจัย

1.  ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ผลการวิจัยโดยรวม สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสุรนิทร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.94) เมือ่

พจิารณาเป็นรายด้าน โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านทีมี่ค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ 

ด้านความคุ้มค่า (X =4.23) รองลงมา ได้แก่ ด้านความโปร่งใส (X =4.17) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม (X =3.45)
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ความคดิเหน็ของบุคลากร
ระดับความคิดเห็น

X S.D. อันดับ ระดับ

ด้านคุณธรรม

ด้านนิติธรรม

ด้านความโปร่งใส

ด้านการมีส่วนร่วม

ด้านความรับผิดชอบ

ด้านความคุม้ค่า

3.68

4.07

4.17

3.45

4.08

4.23

0.69

0.71

0.70

0.99

0.73

0.73

5

4

2

6

3

1

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

เฉลี่ย 3.94 0.76 - มาก

 ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 1.  ด้านคุณธรรม พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  

ได้แก่ มีบุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมให้บริการรองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการปฏิบัติ

หน้าทีโ่ดยชอบธรรมให้อยูใ่นพืน้ฐานของศลีธรรมและจรยิธรรมและข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ บคุลากร

ของ อบต. ปฏิบัติตนดีถูกต้องตามหลักธรรมและเสมอภาค ตามล�าดับ และจากสัมภาษณ์ นายค�าสิงห์ 

โภคทรัพย์ ที่ได้กล่าวว่า โดยภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ถือได้ว่าเป็นการบริหารจัดการที่สังคมให้การยอมรับได้ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

และพร้อมให้บริการตลอดเวลา

 2.  ด้านนติธิรรม พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรทีมี่ต่อการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับ 

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

ได้แก่ ข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆ ที่จะมีผลบังคับใช้กับชุมชน/หมู่บ้านรองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติต่อ

ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้มีความเสมอภาคและข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่มีการปรับปรุงกฎ

ระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสมถูกกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามล�าดับและจากสัมภาษณ์ 

นายสมพงษ์ ทรายเพชร ที่ได้กล่าวว่า การที่ผู้บริหารปฏิบัติต่อประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้มีความ

เสมอภาค เป็นนิติธรรมที่องค์กรควรจะต้องมี

 3.  ด้านความโปร่งใส พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ด้านความโปร่งใส โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ มกีารบรหิารงานหรอืกจิกรรมต่าง ๆ  มกีารสรปุและเปิดเผยต่อสาธารณะชน รองลงมา 

ได้แก่ ประกาศให้บุคลากรในองค์การรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสวัสดิการต่างๆและข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้ประชาชนติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. อย่างสม�่าเสมอตาม
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ล�าดับ และจากสัมภาษณ์ นางสาวรัฃนีกรณ์ ภางาม ที่ได้กล่าวว่า ในด้านความโปร่งใส องค์กรควรให้ข้อมูล

ข่าวสารทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะชน มคีวามถูกต้องตรงกบัความเป็นจรงิ และการบรหิารงานหรอืกจิกรรมต่าง ๆ  

มีการสรุปและเปิดเผยต่อสาธารณะ

 4.  ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ ด้านการมส่ีวนร่วมโดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ อบต.มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมในการจัดซ้ือจัดจ้างรองลงมา ได้แก่  

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ข้ารับฟังการประชุมสภาเพื่อก�าหนดนโยบาย,ออกกฎระเบียบ,ข้อบังคับต่างๆ 

ของอบต.และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟังปัญหาและความต้องการ

ของประชาชน ตามล�าดับ และจากสัมภาษณ์ นายวัฒนา เรียบร้อย ท่ีได้กล่าวว่า ในด้านความโปร่งใส 

ผู้บริหารและบุคลากรควรยึดหลักคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน

 5.  ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ด้านความรับผิดชอบโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีา

เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเมื่อได้รับมอบหมายรองลงมา ได้แก่ 

การบริหารบคุลากรด้วยความรบัผดิชอบให้ทกุฝ่ายมขีวญัและก�าลงัใจในการท�างานมแีละข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อย

ที่สุด ได้แก่ การน�าโครงการกิจกรรมหรือแผนงานที่แถลงไปด�าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมตามล�าดับ และ

จากสัมภาษณ์นางสาวทัศน์วรรณ ผดุงพงษ์ ที่ได้กล่าวว่า อบต. ควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการประเมนิผลร่วมด้วย ซึง่จะท�าให้องค์กรเป็นทีน่่าเชือ่ถือและยอมรบัของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ

 6.  ด้านความคุ้มค่า พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบุร ีจงัหวดัสริุนทร์ ด้านความคุม้ค่าโดยรวมอยู่

ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

มากทีส่ดุได้แก่การใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อชุมชน/หมูบ้่าน รองลงมา ได้แก่ มกีารจดัสรร

ต�าแหน่งของบุคลากรให้มีความเหมาะสมหรือความช�านาญด้านในการปฏิบัติหน้าท่ี และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด ได้แก่ การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ชุมชน/หมู่บ้านจะได้รับ

ตามล�าดับ 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ที่มีเพศ อายุ และระดับ

การศึกษาต่างกัน พบว่า

 1. ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน คือ 

ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน

ด้านที่เหลือ คือ ด้านคุณธรรม ด้านนิติธรรม ด้านความโปร่งใส และด้านความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน
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 2.  ความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน คือ 

ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านคุณธรรม ด้านนิติธรรม ความโปร่งใส และด้านความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน

 3.  ความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารจดัการ

ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและราย

ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความรับผิดชอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ส่วนด้านที่เหลือ คือ ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านนิติธรรม และด้านความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ผลการวจิยัพบว่า มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกับการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 ด้านคุณธรรม ควรส่งเสริมบุคลากรของ อบต. ให้ปฏิบัติตนดี ถูกต้องตามหลักธรรมและ 

เสมอภาค และควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรมเสมอ

 ด้านนติิธรรมควรส่งเสริมในเร่ืองการบรหิารงาน อบต. ให้มคีวามชดัเจนถกูต้องตามหลกั กฎหมาย 

ระเบยีบข้อบงัคบั และควรมกีารปรบัปรงุกฎระเบยีบข้อบงัคบัให้เหมาะสมถูกกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

อยู่ตลอดเวลา

 ด้านความโปร่งใส ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. 

อย่างสม�่าเสมอ และเสริมสร้างกระบวนการท�างานของ อบต. ท�างานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาพร้อมที่จะ

ได้รับการตรวจสอบ

 ด้านการมส่ีวนร่วมมคีวามถีม่ากได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคดิเหน็ในการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และควรให้มีการจัดเวทีประชาคมในการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน

 ด้านความรบัผดิชอบมคีวามถีม่ากได้แก่ จดัให้มกีารน�าโครงการ กจิกรรม หรือแผนงานทีแ่ถลง

ไปด�าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม และควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยตรงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

 ด้านความคุ้มค่ามีความถี่มากได้แก่ ควรจัดให้มีการณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงานหรือ 

ยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง และจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการใช้งบประมาณมีความคุ้มค่าเมื่อ 

เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ชุมชน/หมู่บ้านจะได้รับ

7.  อภิปรายผล

ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลตามล�าดับหัวข้อได้ดังนี้

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า
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ความคดิเหน็ของบคุลากรทีมี่ต่อการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลขององค์การบรหิารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ด้านความคุ้มค่า ด้านความโปร่งใส ด้านความรับผิดชอบ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม และด้านการมี

ส่วนร่วมตามล�าดับจะพบว่า ในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันมากนักทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในภาพ

รวมทั้ง 6 ด้าน ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ อาจเห็นว่าในแต่ละด้านมีการบริหารจัดการเป็นท่ี

ยอมรับของบุคลากรบุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่อ่อนน้อม ถ่อมตนพร้อมให้บริการและผู้บริหารมีการปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยชอบธรรมให้อยูใ่นพืน้ฐานของศลีธรรมและจรยิธรรมการใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อชมุชน/หมูบ้่านมกีารจดัสรรต�าแหน่งของบคุลากรให้มคีวามเหมาะสมหรือความช�านาญด้านในการปฏิบัติ

หน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของขยัน วิพรหมชัย (2550, หน้า บทคัดย่อ)ที่ได้วิจัยหลักการบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 

ผลการวจิยัพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านความคุม้ค่าเป็นทีมี่ค่าเฉลีย่

สูงสุดอยู่ในระดับมาก

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น  

2 ระดับ ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 1.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 1 คือ ด้านคุณธรรมพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ดังนั้น จึงควรรักษามาตรฐานดังกล่าว คือ ความมีคุณธรรมขององค์กรที่ดีอยู ่แล้วนั้นให้คงอยู่ต่อไป  

และหาแนวทางเร่งพัฒนาการบริหารการจัดการ เพื่อที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นจนถึงระดับ

มากที่สุดในโอกาสต่อไป

 2.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 คือ ด้านนิติธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาในส่วนที่ดีของด้านนิติธรรมนี้ไว้ ไปจนถึงระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป

 3.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือ ด้านความโปร่งใส พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ดังนั้นจึงควรจะเร่งพัฒนาระดับมาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมนี้ให้สูงมากเพิ่มยิ่งข้ึน จนถึง

ระดับมากที่สุดในโอกาสต่อไป

 4.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 4 คือ ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาคุณภาพของการมีส่วนร่วม ไปจนถึงระดับมากที่สุดต่อไป

 5. จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที ่5 คอื ด้านความรบัผดิชอบพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาคุณภาพของด้านการประชาสัมพันธ์จนถึงระดับมากที่สุดต่อไป

 6.  จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูด้านที ่6 คอื ด้านความคุม้ค่า พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาคุณภาพของด้านความคุ้มค่า จนถึงระดับมากที่สุดต่อไป
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1.  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรตันบรีุ จงัหวดัสรุนิทร์ ด้านทีท่ีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ อยูใ่นระดบัมาก คอื ด้าน

ความคุ้มค่า ดังนั้น ควรมีการวิจัยเรื่อง ในเชิงลึกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านความคุ้มค่า

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 2.  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านที่ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง 

คอื ด้านคณุธรรม ดังนัน้ ควรมกีารวจิยัเรือ่ง ในเชิงลกึการบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านคณุธรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 3.  ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ข้อที่มีความถี่มากที่สุด คือ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อชมุชน/หมู่บ้าน ดงันัน้ ควรมีการวจิยัเรือ่ง การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน/หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต�าบล  

ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

9.  บรรณานุกรม

1.  หนังสือทั่วไป

กชกร พิทกัษ์สนัติ. (2556). การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภิบาล. กรงุเทพมหานคร : ส�านกัพมิพ์ไทยวฒันา

พานิช.

กมลฉัตร คงเจริญ. (2556). แนวคิดการเลือกสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์คอมฟอร์ม.

กัลยาวานิชย์บัญชา. (2548). สถิติส�าหรับงานวิจัย.กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์

และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โกวิทย์ พวงงาม. (2546). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์ไทยพัฒนา.

ขัตติยา เสียงใส. (2554). หลักธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

จรัส สุวรรณมาลา. (2549). การบริหารองค์กร. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

จินตนา เวชศาสตร์. (2553). การบริหารจัดการสถานศึกษาในปัจจุบัน.กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์  

เจ เอ็น. ที.

ชนะชัย พร้อมพันธ์. (2557). การบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์เรือนทิพย์.

เชื้อ ฮั่นจินดา. (2556). การพัฒนาสังคมและการเมือง.กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์เรือนกระจก.

เจนจิต กมลมาลา. (2552). มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. ส�านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

2.  วิทยานิพนธ์

ขยัน วิพรหมชัย. (2550). หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



Vol.5 No.1 January - June 2016250

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ถิรดา อ้อมกุศล. (2552).ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต, สาขาวิชาสังคมและมานุษยวิทยา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เบญจวรรณ วันดีศรี. (2552). ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

พระปรชีา วสิทุโฺธ (จกัรกมล). (2556).ความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเสิงสาง อ�าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ ์

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ, สาขาวชิาสงัคมและมานษุยวทิยา, บัณฑติวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่.

10.  ค�าขอบคุณ
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ปัญหาเกีย่วกบัความคดิเหน็ของบคุลากรทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบรหิาร
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จากสมาชิกในครอบครัว นักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงาน

ด้านเอกสารที่ใช้ในการประกอบท�าวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและ 

ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยเรื่องน้ี คงจะอ�านวย 

คุณประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และผู้สนใจพอสมควร


