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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประสิทธิผลความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (2) เปรียบเทียบความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 396 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ ผลการวิจั ยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี
มี การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พรั บจ้ าง และมี รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อนมากกว่ า 10,000-20,000 บาท (2) ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในภาพรวม มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก มี ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดับมาก 3 ด้าน ได้ แก่ ด้านหลั กความคุ้ มค่ า ด้านหลักคุ ณธรรม
ด้านหลักความโปร่งใส ตามลาดับ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการ
มีส่วนร่วม และด้านหลักนิติธรรม ตามลาดับ และ (3) ประชาชนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน ส่วนอาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่าง
คาสาคัญ: ประสิทธิผล, ธรรมาภิบาล, องค์การบริหารส่วนตาบล

Abstract
The objectives of this research were (1) to measure the effectiveness of good governance of
Hua Hin subdistrict administrative organization in Prachuap Khiri Khan and (2) to compare the good
governance of Tambon administrative organizations in Hua Hin. Prachuap Khiri Khan Province
Classified by personal factors. The population used in this study is there were 396 people in the
Tambon Administrative Organization District of Prachuap Khiri Khan Province using the questionnaire
as a research tool. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, standard
deviation, t-test and F-test. The results of the study revealed that (1) Most respondents were male, aged
31-40, had bachelor degree, employed, and had monthly average income 10,000-20,000 Baht (2 ) The
opinions of the public about the administration of good governance in the subdistrict administrative
organization of Hua Hin, Prachuapkhirikhan province were at the high level. There are 3 levels of
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opinion on the main aspects of value. The moral In terms of transparency, respectively, the opinions
were at the moderate level. The principle of participation. And the rule of law respectively, and (3)
People with different sex, age, and education levels had different opinions on the administration of good
governance practices of the Tambon administration organizations in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. The
occupation and average income per month is not different.
Keywords: Effectiveness, Good Governance, Sub-district Administration Organization

บทนา

ความต้องการของประชาชนจากการเปลี่ยนแปลง
สังคมและเศรษฐกิจ
ดัง นั้น เพื่ อให้ อ งค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริหารงานเป็น
ไปตามหลักการบริ หารจัดการที่ ดี และเพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึ กษาความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อการบริ หารงาน
ตามหลัก ธรรมาภิบาลองค์การบริห ารส่วนตาบล
อาเภอหัวหิน จัง หวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจาก
ผู้ วิ จั ยมี ความคิ ดเห็ นว่าประชาชนภายในเขตองค์ การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นกาลังส าคัญในการนาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์
ใช้ในการปฏิรูประบบราชการไปสู่การเป็นราชการยุคใหม่
ที่มีลักษณะของธรรมาภิบาลเป็นรากฐานในการปฏิบัติงาน
อันจะส่งผลให้การปฏิบตั ิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ธรรมาภิ บาลถื อเป็ นกระแสการบริ หารภาครั ฐ
แนวใหม่ ที่ ให้ ความส าคั ญกั บหลั กการประชาธิปไตย
แบบมี ส่วนร่วมและให้ความสาคัญกับประชาชน การมุ่ ง
ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดธรรมาภิบาล
โดยพิจารณาตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่
จะพบว่าประชาชนเป็ นปั จจั ยส าคั ญ และรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์
ที่มุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การมี ส่ วนร่วมของประชาชนการตรวจสอบอ านาจรั ฐ
การสร้ างความโปร่ งใสในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และ
การกระจายอานาจ (ถวิลวดี บุรีกุ ล และวิศิษฎ ชัชวาล
ทิพากร, 2550, หน้า 1)
องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิ จ
และความมั่นคงของชุมชน ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และด้านการบริหารจัดการและการบริการประชน
เพื่ อการบรรลุผลส าเร็จอย่างมี ประสิทธิภาพ การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ยึดหลักการบริหารจัดการ
ที่ ดีมาใช้ในการก าหนดนโยบายการพั ฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการให้บริการสาธารณะ
และการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่เพื่ อตอบสนองต่อ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลความเป็นธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความเป็นธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ย วกับการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่
การบริ หารภาครั ฐแนวใหม่ (New Public
Management--NPM) เป็นการบริหารจัดการที่ เน้ น
ผลสัมฤทธิ์ มากกว่าจะเน้นที่ปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ
มีการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเป็น
รูปธรรมให้ความส าคัญกั บความโปร่งใสในการตัดสินใจ
และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบการบริหารและหรือการ
ดาเนินงานขององค์กรภายรัฐภายใต้ขอบเขตของอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารได้ทุกเวลา
นอกจากนี้ ยังมี ข้ อเสนอว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่
และมุ่ งเน้นในเรื่องการบริห ารมุ่ งเน้นผลสัม ฤทธิ์
ประสิทธิ ภาพ ความสามารถในการแข่งขัน การบริหาร
แบบเอกชน และการจัดการแบบองค์กรกะทัดรัด
(เพ็ญศรี มีสมนัย, 2549, หน้า 5-6)
คริสโตเฟอร์ฮูด (อ้างถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ์,
2550, หน้า 8) ได้อธิบายว่า ลักษณะสาคัญของการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ (1) เน้นการบริหารงานในแบบมื อ
อาชี พท าให้ ผู้ บริ หารมี อิ สระและความคล่ องตั วใน
การบริ หารงาน (2) มี การก าหนดวั ตถุ ประสงค์ แ ละ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
ให้ ความส าคัญต่อภาระรับผิดชอบต่ อผลงานมากกว่ า
ภาระรับผิดชอบต่อกระบวนการ (3) ให้ความส าคัญต่อ
การควบคุมผลสัมฤทธิ์ และการเชื่อมโยงให้เข้ากับ
การจั ดสรรทรั พยากรและการให้ รางวั ล (4) พยายาม
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การเพื่อท าให้ห น่วยงานมี
ขนาดเล็กลงและเกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานโดย
ให้มีการจ้างเหมางานบางส่วนออกไป (5) เปิดให้มีการ
แข่งขันในการให้บริการสาธารณะอันจะช่วยปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ดี ขึ้ น (6) ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี การ
บริหารงานให้มีความทันสมัยและประยุกต์ใช้วิธีการของ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ภาคธุรกิจเอกชน และ (7) เสริมสร้างวินัยในการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน ความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร
จากลักษณะสาคัญของการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่ที่มีผู้อธิบายไว้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าลักษณะสาคัญของ
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ คือ การบริหารงานที่ทันสมัย
และประยุ กต์ ใช้วิ ธีการของภาคธุรกิ จ การบริ หารงาน
มี ความอิ สระและคล่ องตั ว การก าหนดวั ตถุ ประสงค์
การดาเนินงานที่ชัดเจน การบริหารงานโดยให้ความสาคัญ
ต่ อภาระรั บผิ ดชอบต่ อผลงาน การบริ หารงานให้ เกิ ด
ความคุ้มค่ามุ่งผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานเพื่อบริหาร
งานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การนาเอาการจัดการภาครัฐแนวใหม่มา
ใช้ในองค์กรภาครัฐจะก่อให้เกิดผลดีในด้านต่างๆ
ดังนี้ (1) ช่วยให้องค์กรภาครัฐดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
และสามารถดารงอยู่ ได้ภายใต้ สถานการณ์ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันอย่าง
“เอาเป็นเอาตาย” ได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะว่า
ใช้ กลไกตลาดในการจั ดการ เช่ น การจ้ างเหมาเอกชน
ให้ ด าเนิ นการอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง (2) ช่ วยให้ สามารถ
กาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรชัดเจนยิ่ งขึ้น และ
สามารถวัดผลจากการดาเนิ นงานได้ดี ขึ้นโดยพิ จารณา
จากเกณฑ์ความประหยัด ความมีประสิทธิผลและความมี
ประสิ ทธิ ภาพ (3) ช่ วยให้ องค์ กรภาครั ฐใช้ ทรั พยากร
บริหาร เช่น งบประมาณ กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ที่
มีจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (4) ช่วยให้
องค์กรภาครัฐลดบทบาทและภารกิจการให้บริการ
สาธารณะ โดยการแปรรูปไปให้เอกชนดาเนินการ
แทนหรือรูปแบบอื่นๆ
แนวความคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
ถวิลวดี บุรีกุล และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
(2550, หน้า 11) ให้ความหมายว่า หลักธรรมาภิบาล
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หมายถึง หลักการบริหารแนวใหม่ที่มุ่งเน้นหลักการ
ท างานที่ จะก่ อให้เกิ ดความเป็นธรรม ความสุจริต
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรวมถึง
ระบบ โครงสร้ าง กระบวนการต่ างๆ ที่ วางกฎเกณฑ์
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างเศรษฐกิ จ การเมื อง และสั งคม
ของประเทศ เพื่ อที่ ภาคต่ างๆ ของสั งคมจะอยู่ ร่วมกั น
อย่างสันติสุข
ลิขิต ธีรเวคิน (2553, หน้า 384) ให้ความหมาย
ว่า หลั กธรรมาภิ บาล หมายถึ ง กระบวนการปกครอง
บริหารประเทศ โดยมี ก ฎเกณฑ์ ความถูก ต้ องเพื่ อ
ประโยชน์ ข องสั ง คมและประชาชนไม่ ล ะเมิ ด
กฎหมายและหลักนิติธรรม
จากความหมายที่ มีผู้ให้นิยามไว้ ผู้วิจัย
สรุป ได้ว่า หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองการ
บริหารจัดการ การควบคุม ดูแลกิ จ การบ้านเมื อ ง
และสังคมให้เป็นไปตามครรลองครองธรรม และ
ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามกฎข้ อ บั ง คั บ
มีคุณธรรม มี ความรับผิดชอบ โปร่งใส ยุติธรรม คุ้ม ค่า
และตรวจสอบได้
ถวิลวดี บุ รีกุ ล และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิ จ
(2549, หน้ า 11 - 13) อธิ บายว่ า หลั กธรรมาภิ บาลตาม
องค์ การสหประชาชาติ ประกอบด้ วยหลั กการส าคั ญ
8 ประการดังนี้ (1) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การมี ส่วน
ร่วมทั้ ง ชายหญิ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ของธรรมาภิ บ าล
การมี ส่วนร่วมอาจเป็นได้ทั้ งทางตรงหรือโดยผ่าน
สถาบันกลางหรือผู้แทน อย่างไรก็ ดี ประชาธิปไตย
แบบตั วแทนก็ ไม่ ได้ หมายถึ ง กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส
ในสังคมจะได้รับการผนวกเข้าไปประกอบการตัดสินใจ
ดั งนั้ น การมี ส่ วนร่วมจ าเป็ นต้ องมี การให้ ข้ อมู ลจาก
ทุ กกลุ่ มและมี การด าเนิ นการให้ เกิ ด ขึ้ น จริ ง นั้ น
หมายความร่วมถึง เสรีภ าพในการรวมกลุ่ มก่ อตั้ ง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

สมาคมแสดงออกและจัดตั้งประชาสังคม (2) หลักการมุ่ ง
ฉันทามติ ในสังคมหนึ่งผู้คนจ านวนมาก มี ความเห็นที่
แตกต่างกัน หลักการหนึ่งของธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่อง
ของการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยใช้คนกลางในระหว่างคน
ที่มีความสนใจแตกต่างกันในสังคม เพื่อนามาสู่การ
เกิ ด ฉั น ทามติ ในสิ่ ง ที่ เป็ น ประเด็ น ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ อ ยู่
ในความสนใจของชุม ชนทั้ งหมดและวิธี ที่ จะบรรลุ
ฉันทามติ ซึ่งต้องอาศัยแนวคิดที่กว้างไกล และเวลาใน
เรื่องที่ ว่าอะไรเป็นสิ่ง ที่ต้องการสาหรับ การพัฒนา
ที่ยั่งยืนของมนุษย์ และจะบรรลุได้อย่างไรสิ่งนี้จะเกิดจาก
การมี ความสนใจในประวั ติ ศาสตร์ วั ฒ นธรรมและ
ลบริ บ ทางสั งคมของสั งคมหรื อชุ ม ชนอื่ นๆ ด้ วย
(3) หลักสานึกรับผิดชอบ การยอมรับผิดเป็นกุญแจสาคัญ
ของธรรมาภิบาล ไม่เพียงสถาบันของรัฐ แต่ภาคเอกชน
และองค์กรประชาสัง คมต่างๆ ต้องมีความส านึก
รับผิดชอบต่อสาธารณชนและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนใครจะส านึก รับ ผิดชอบต่อใครนั้ น ขึ้นกั บการ
ตั ดสิ นใจ หรื อการกระท าว่ าเป็ นเรื่ องภายในหรื อ
ภายนอกองค์กรหรือสถาบันโดยปกติองค์กรหรือสถาบัน
จะสานึกรับผิดชอบต่อผูอ้ ื่นซึง่ จะได้รบั ผลกระทบ จากการ
ตัดสินใจหรือการกระทานั้นๆ สานึกรับผิดชอบไม่สามารถ
บังคับใช้ได้ โดยปราศจากการมีความโปร่งใสการมีส่วน
ร่วมและนิติธรรม (4) หลัก ความโปร่งใส หมายถึง
การตัดสินใจที่ดาเนินไปแล้วและการนาไปปฏิบัติเป็นไป
ตามกฎระเบี ยบ ซึ่ งหมายถึง การเปิ ด เผยข้อ มู ล และ
สามารถให้ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ
และบั ง คั บ ใช้ น โยบายหรื อ แผนเข้ าถึ ง ข้ อ มู ล ได้
โดยตรงนอกจากนี้ยังหมายถึงข้อมูล เพียงพอที่จะ
ให้ ผู้ เกี่ ย วข้อ งได้เ ข้ าถึ ง และการเข้ าถึ ง ต้ อ งง่า ย
ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย หรือการใช้
สื่อต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย (5) หลักการตอบสนอง
ธรรมาภิ บาลยั งต้ องให้ มี การด าเนิ นการและมี
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กระบวนการที่ ตอบสนองต่ อ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสี ย
ภายในเวลาที่เหมาะสม (6) หลักความเท่าเทียมกัน
และการคานึงถึงคนทุก กลุ่ม ความเป็นอยู่ ที่ดีของ
สังคมขึ้นกั บ การประกั นว่า สมาชิก ทุ ก คนรู้สึ ก ว่า
พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีที่ยืนในสังคม
และไม่รู้สึกว่าถูกกีดกันออกไปจากระแสหลักของสังคม
หมายความว่า กลุ่มทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีความอ่อนแอ
ที่สุด มีโอกาสที่ จะปรับ ปรุงหรือ คงความเป็นอยู่ที่ ดี
(7) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของธรรมาภิบาล
หมายถึง กระบวนการและสถาบันที่ก่อให้เกิดผลที่บรรลุ
ความต้อ งการของสังคมโดยการใช้ทรัพยากรอย่ าง
เหมาะสมมีเรื่องของการประหยัดแต่ไม่ตระหนี่แนวคิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในบริบทของธรรมาภิบาล
ยังรวมถึงการใช้ ทรั พยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยื น และ
การปกป้ องสิ่ งแวดล้ อมด้ วย (8) การปฏิ บั ติ ตามหลั ก
นิติธรรม หลักการสาคัญ คือ การดาเนินการต่างๆ
ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ ชนกลุ่ ม น้ อ ย การมี ความ
ยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายและการมีกระบวนการ
ยุติธรรมที่เป็นอิสระไม่ถูกก้าวก่ายจากฝ่ายใดๆ
ประสิทธิภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน
ถวิลวดี บุ รีกุ ล และวราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิ จ
(2550, หน้ า 7 – 9) ธรรมาภิ บ าลจั ดเป็ น แนวคิ ด
ส าคัญ ในการบริหารงานและการปกครองในปั จจุบั น
เพราะปัจจุบันได้ให้ความสนใจกั บเรื่องของโลกาภิวัตน์
และธรรมาภิ บาลหรื อการบริ หารจั ดการที่ ดี มากขึ้ น
แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะกระแส
การพั ฒนาเศรษฐกิ จ มี ความส าคั ญ กระทบถึ งกั น
การติดต่อสื่อสาร การดาเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบ
ต่ออีกที่หนึ่ง การพัฒนา เรื่องของการเมืองการปกครองได้
มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่ งดาเนินธุรกิ จ หรือ
ปฏิบั ติราชการต่ างๆ โดยไม่ ให้ความสนใจถึงเรื่องของ
สังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป
การมีการบริหารจัดการที่ ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ ทุ กภาค
ส่วนให้ความสาคัญและเริ่มมีการนาไปปฏิบัติกันมาก
ขึ้น
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ ดี
เป็นประเด็นที่ อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะ
ข้าราชการ และพนักงานบริษัทเอกชน เพราะ ธรรมาภิบาล
เป็นการบริหารงานให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตั้งหมั่ นอยู่บนหลักการบริหารงานที่ เที่ ยงธรรม สุจริ ต
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี จิ ตส านึ กในกรท างาน มี ความ
รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทา พร้อมตอบคาถามหรือ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย และพร้อมรับผิด
มี ศีลธรรม จริ ยธรรมในการท างาน การค านึ งถึ งการมี
ส่วนร่วมในการรับรู้ ตัดสินใจ ดาเนินการและประเมินผล
ตลอดจนร่วมรับผลจากการตัดสินใจร่วมนั้น มีการส่งเสริม
สถานภาพหญิงชาย และการให้ความสาคัญกับกลุ่มต่างๆ
ร่วมทั้งคนด้อยโอกาส ตลอดจนการสร้างความเท่าเทียมกัน
ทางสังคมในการรับโอกาสต่างๆ ที่ประชาชนพึงจะได้รับ
จากรัฐอีกด้วย
ธรรมาภิบาลเป็นทั้งหลักการ กระบวนการและ
เป้ าหมายไปในตัว การมี ธรรมาภิบาลอาจน ามาสู่การมี
ประชาธิ ปไตยที่ สมบู รณ์ ได้ และ การมี ประชาธิ ปไตย
ก็นามาสู่การมีผลทางสังคม คือการมีการพัฒนาประเทศ
ไปในทางที่ สร้างความสงบสุขอย่างต่อเนื่องและสถาพร
ตลอดจนน ามาสู่ การแก้ ปั ญ หาความขั ดแย้ งต่ า งๆ
ที่จะเกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี
ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักธรรมภิบาล
กั บ การบริห ารภาครัฐแนวใหม่ ของประเทศไทย
เป็นการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การเพื่อ
ลดปั ญหาต่ างๆ ในภาครั ฐ โดยบริ หารงานเน้ นให้ เกิ ด
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ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ความโปร่งใส การปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ การสร้างการมีส่วนร่วม
การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง การตอบสนองที่ทันการ
ความเห็ นชอบร่วมกั น ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
และความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 1 ข้ อมู ลทั่ วไปเกี่ ยวกั บข้ อมู ลส่ วน
บุ คคล จ านวน 5 ข้ อ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามความเป็นธรรมาภิ
บาลของการบริหารส่วนตาบล อ าเภอหั วหิน จั งหวั ด
ประจวบคี รี ขั นธ์ ประกอบด้ วย หลั กนิ ติ ธรรม หลั ก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมี ส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. น าแบบสอบถามทั้ ง หมดมาตรวจ
ความสมบูรณ์ถูกต้อง ในการตอบแบบสอบถามแล้วนามา
คัดเลือกฉบับที่ สมบูรณ์ และมี ความถูกต้อง เพื่อนามา
วิเคราะห์ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมู ลใช้สถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป มี ขั้นตอนดาเนิ นการ
ดังนี้
2.1 หาค่าความถี่ และร้อยละ ของข้อมู ล
ทั่วไปของข้อมูลส่วนบุคคล
2.2 หาค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานของคะแนน จากการตอบแบบสอบถาม
โดยแทนความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ ห ารส่ วนต าบ ลใน อ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
2.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
2.3.1 ค่ า t-test ใช้ วิ เ คราะห์
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ตัวอย่าง
2 กลุ่ ม ที่ มี ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ .05 เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานส่วนที่ 1 ที่เกี่ยวกับ เพศ สาหรับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์นั้นในขั้นแรกจะทาการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างความแปรปรวนของตัวแปรอิสระกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการ
คัดเลื อกกลุ่ มตั วอย่างแบบบั งเอิ ญ จ านวน 36,462 คน
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชน
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 396 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตั วแปรอิ สระ ได้ แก่ ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดั บ การศึก ษา อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ตั วแปรตาม ได้ แก่ ความคิ ดเห็ นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามความเป็นธรรมาภิ บาล
ของการบริ หารส่ วนต าบล อ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งส ารวจ
เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้งนี้ คื อ แบบสอบถามซึ่ งมี
ลั กษณะค าถามแบบปลายปิ ด และค าถามปลายเปิ ด
เพื่อสอบถามประชาชนภายในเขตขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบล อ าเภอหั วหิ น จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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โดยใช้สถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบ
พบว่า ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระกลุม่ ทั้ง 2 กลุ่ม
ไม่ แตกต่างกั น (ค่า Sig. มี ค่ามากกว่าหรือเท่ ากั บ 0.05)
ก็ จ ะใช้ค่ า Equal Variances Assumed แต่ ห าก
ผลการทดสอบพบว่าความแปรปรวนของตัวแปรอิ สระ
กลุ่มทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน (ค่า Sig. มี ค่าน้อยกว่า 0.05)
ก็จะใช้ค่า Equal Variances not Assumed
2.3.2 ใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์ F-test
แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Oneway ANOVA (One-way Analysis of Variance)
หรือ Brown Forsyth ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
กลุ่ ม ตั วอย่างมากกว่ า 2 กลุ่ ม เพื่ อทดสอบสมมติฐาน
ด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนและถ้าผลการทดสอบมี ความแตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญ ทางสถิติแล้ว ต้องท าการทดสอบเป็น
รายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดที่ แตกต่างกั นโดยใช้วิธี
Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
หรือ Dennett’s T3
ผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มีอายุ 31-40 ปี มี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพรับจ้าง และมี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
10,000-20,000 บาท
2. ประชาชน มี ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม
มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่ า มี ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมาก 3 ด้ าน ได้ แก่
ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลัก
ความโปร่งใส ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง 3ด้าน ได้แก่ ด้านหลัก ความรับผิดชอบ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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ด้ านหลั กการมี ส่ วนร่ วม และด้ านหลั กนิ ติ ธ รรม
ตามล าดับ เมื่ อพิจ ารณาเป็นรายด้านปรากฏผล
ดังนี้
2.1 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล อ าเภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่ กฎระเบียบ
ที่องค์ก ารบริหารส่วนตาบลก าหนดขึ้นได้รับ การ
ยอมรับจากประชาชน และสร้างจิตสานึกแก่ พนักงานให้
ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความเป็นธรรม
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า มี ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง 3 ข้อ ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎ
ระเบี ย บของหน่ ว ยงานให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก ารและ
ประชาชนทั่วไป การทบทวน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ
และกระบวนการดาเนินการขององค์การบริหารส่วนตาบล
และบริห ารงานโดยยึ ด หลั ก การและปฏิ บั ติ ตาม
กฎระเบียบขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามลาดับ
2.2 ด้ านหลั กคุ ณธรรม พบว่ าประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ
ได้แก่ การจัดระบบการร้องเรียนในการให้ บ ริก ารของ
องค์การบริหารส่วนตาบล การรณรงค์ใช้หลักคุณธรรม
อย่างกว้างขวางและจริงจังในทุ กระดับ และการส่งเสริม
ให้ พนั กงานประพฤติ ตนให้ อยู่ ในกรอบที่ ถู กต้ อง
และปฏิบั ติหน้ าที่ โดยไม่ มี อคติ ตามล าดั บ นอกจากนี้
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่
การส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
เอื้อเฟื้อและมีน้าใจ และการส่งเสริมให้พนักงาน มีความ
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ซื่อสั ตย์ สุจริ ต มี เหตุ ผล รับฟั งความคิ ดเห็ นของผู้ อื่ น
ตามลาดับ
2.3 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์ การบริหารส่ วนต าบล อ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มี ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ
ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติ
งานตามพระราชบั ญญั ติ ข้ อมู ลข่ าวสาร การเปิ ดเผย
ข้อมู ลการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการรับจ่ายเงิน
และจั ดท ารายงานผลการจั ดการด าเนิ นงานประจ าปี
เสนอผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องและเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน
และการสร้างจิตสานึกให้พนักงานปฏิบัติงานอย่าง
โปร่ งใส ตามล าดั บ นอกจากนี้ พบว่ า มี ความคิ ดเห็ น
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ การดาเนินงาน
อย่างเปิดเผยตรวจสอบได้มีข้อมูลโปร่งใส และการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป ตามลาดับ
2.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์ การบริหารส่ วนต าบล อ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ได้แก่การส่งเสริม
และสนั บสนุ นเพื่ อสร้างจิ ตส านึ กเรื่ องการมี ส่ วนร่วม
แก่พนักงานในหน่วยงาน และการเปิดโอกาสให้บุคลากร
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน
หรือปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า มี ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3 ข้ อ ได้ แก่ การปรั บปรุ งกฎระเบี ยบและ
กระบวนการทางานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
การส่ งเสริ มให้ ประชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการจั ด
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

แผนพั ฒนาท้ องถิ่นและการจั ดซื้อจั ดจ้าง และการ
เปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรและผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องมี การ
รวมกลุ่ มและร่ วมด าเนิ นการจั ดกิ จกรรมต่ างๆของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามลาดับ
2.5 ด้ านหลั กความรั บ ผิ ดชอบ พบว่ า
ประชาชน มีความคิ ดเห็ นต่ อการบริหารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน
จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ ด้ านหลั กความรั บผิ ดชอบ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า มี ความคิ ดเห็ นอยู่ ในระดั บมาก 3 ข้ อ ได้ แก่
การปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดถูกต้องและทันกาหนดเวลา
การจัดโครงสร้างองค์กรการบริหารงานระบุภารกิจ
และวัตถุประสงค์ ชัดเจนและการส่งเสริมให้ พ นัก งาน
ตะหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า มี ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดั บปานกลาง 2 ข้ อ ได้ แก่ การส่ งเสริ มให้ พนั กงาน
มีความมุ่งมั่นในการทางานให้ประสบความสาเร็จ
โดยไม่ ท อดทิ้งหรือละทิ้ งงานและการส่งเสริม ผู้มี
ความรู้ค วามสามารถโดยใช้ร ะบบการให้ ร างวั ล
และระบบจูงใจอื่นๆ ตามลาดับ
2.6 ด้ านหลักความคุ้มค่า พบว่า ประชาชน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์ การบริหารส่ วนต าบล อ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลักความคุ้มค่า มี ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก 9 ข้อ ได้แก่ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงาน
ในการประหยัดการใช้ทรัพยากร ควบคุมกากับการจัดซื้อ
จัดจ้าง มี การตรวจสอบงบประมาณ และจัดท าทะเบียน
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การใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มี
การส่ งเสริมให้ ใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมเพื่ อลดต้ นทุ น
และเพิ่ มผลผลิ ต การส่งเสริมบุ คลากรให้ ใช้ ทรัพยากร
อย่างประหยัดและให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด ประสิทธิผล
การใช้ทรัพยากรและการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มุ่งเน้นคุณภาพและผลของงานเป็นสาคั ญและการ
ใช้หลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และหลักการ
ประหยัดในดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามลาดับ นอกจากนี้
พบว่า มีความคิ ดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่
การวางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรที่ มี อยู่ใน
ท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่ อการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยรวมแตกต่างกัน
3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็น
ต่ อการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยรวมแตกต่างกัน
3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยรวม แตกต่างกั น ปรากฏว่าไม่ พ บ
ความแตกต่างรายคู่
3.4 ประชาชนที่ มี อาชี พต่ างกั น มี ความ
คิดเห็ นต่ อการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของ
องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล อ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลักคุณธรรม แตกต่างกัน
3.5 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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ขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ์ ด้านหลักการมีสว่ นร่วม แตกต่างกัน
อภิปรายผล
ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ฐิต าภรณ์ ปรียานนท์ (2555) ได้ศึก ษาวิจัยเรื่อ ง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาล
ตาบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา
พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อยู่ ในระดั บมาก (4.09) และสอดคล้ องกั บผลงานวิ จั ย
ของ ปาลสิฌาล์ ธีรัฐฌานล์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริ หารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บาลของพนั กงาน
เทศบาล: ศึก ษากรณี เทศบาลตาบลส าโรงเหนื อ
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า พนักงาน
เทศบาลตาบลส าโรงเหนือมี ความคิดเห็นต่อการ
บริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของเทศบาลโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ กุลวัชร หงส์คู (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องธรรมาภิบาล
กับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการ
ศึ กษาพบว่ า บุ คลากรภายในเทศบาลนครสมุ ทรสาคร
มีทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลใน
ภาพรวมอยู่ระดับเห็นด้วยมาก
ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านหลักคุณธรรม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุภัท รมาศ จริยเวชช์วัฒนา (2547) ได้ศึก ษาวิจัย
เรื่ องการบริหารจั ดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล:
กรณี ศึ กษาเทศบาลต าบลบ้ านฉาง และผลการศึ กษา
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พบว่าเทศบาลตาบลบ้านฉางมีความเสมอภาคและ
กระจายการพั ฒนาอย่ างทั่ วถึ ง ไม่ มี การเลื อกปฏิ บั ติ
และสอดคล้ องกั บผลงานวิ จั ยของ วาสนา ธรรมาจั กร
(2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการประจ า
องค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดแพร่ พบว่า สภาพการ
ปฏิ บั ติ งานตามหลั กธรรมาภิ บาล ด้ านหลั กคุ ณธรรม
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และยั ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ ชื่นกมล กุมารสิทธิ์ (2553) ศึกษา
เรื่อง สภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
การศึ กษาของผู้ บริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสัง กั ดสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษามุ ก ดาหาร
มีสภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา
ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก
ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลขององค์ก ารบริห ารส่ ว น
ต าบลอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
ด้านหลัก ความโปร่งใสมี ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ มาก
สอดคล้ องกั บ ผลงานวิจัยของ กุ ลวัชร หงส์ คู (2553)
ได้ศึกษาวิจั ย เรื่อง ธรรมาภิ บาลกั บการบริหารจั ดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
ภายในเทศบาลนครสมุ ทรสาคร มี ทั ศนคติในทางบวก
เกี่ ยวกั บหลั กธรรมาภิ บาล หลั กความโปร่ งใส
(transparency) แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ตรวจสอบได้
(accountability) อยู่ ร ะดั บ เห็ น ด้ ว ยมาก และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา
(2547) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารจัดการเทศบาลตาม
หลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาเทศบาลตาบลบ้านฉาง และ
ผลการศึ กษา พบว่ าเทศบาลต าบลบ้ านฉาง ได้ จั ดตั้ ง
คณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาและใน
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เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการต่างๆ ส่วน
ใหญ่มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา
ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์ ด้านหลักการมีส่วน
ร่ วม มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บปานกลาง สอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจั ย ของบุ ญ ฤทธิ์ เกตุ จ านง (2549) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการนาหลักธรรมาภิ บาลไปใช้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี ผล
การศึกษาพบว่า เทศบาลนครนนทบุรีมีการบริหารงาน
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบ าลโดยได้ป ฏิบัติ ตาม
แนวทางหลัก พื้นฐาน 6 ประการของหลักธรรมาภิบาล
โดยส่ วนใหญ่ จ ะเน้ นไปที่ การบริการประชาชนการให้
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการตรวจสอบร่วมแสดง
ความคิดเห็น
ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล
อาเภอหั วหิ น จังหวัดประจวบคี รีขันธ์ ด้านหลั กความ
คุ้มค่า มี ค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกั บผลงาน
วิจัยของ บุญ ฤทธิ์ เกตุจานง (2549) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการน าหลั กธรรมาภิ บาลไปใช้ ในองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น : กรณี ศึ ก ษาเทศบาลนครนนทบุ รี
ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนนทบุรีมีการบริหารงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยได้ปฏิบัติตามแนวทาง
หลั ก พื้ น ฐาน 6 ประการของหลั ก ธรรมาภิ บ าล
โดยส่วนใหญ่นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกั บผลงานวิ จัยของ กุ ลวัชร หงส์คู (2553)
ได้ ศึกษาวิ จัยเรื่อง ธรรมาภิ บาลกั บการบริ หารจั ดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
ภายในเทศบาลนครสมุ ทรสาคร มี ทั ศนคติ ในทางบวก
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล หลัก ประสิทธิภาพและ
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ป ระสิท ธิผ ล (effectiveness and efficiency)
อยู่ระดับเห็นด้วยมาก และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ วาสนา ธรรมาจั กร (2550) ศึ กษาเรื่ อง การศึ กษา
สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ข้าราชการประจาองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดแพร่
พบว่ า สภาพการปฏิ บั ติ งานตามหลั กธรรมาภิ บาล
ด้านหลักความคุ้มค่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านหลั กการมี ส่ วนร่วม
ด้ านหลั กความรั บผิ ดชอบ และด้ านหลั กความคุ้ มค่ า
แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01
ด้ านหลั กความโปร่ งใส แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนด้านหลัก นิติธรรม และ
ด้านหลัก คุณธรรม ไม่ แตกต่างกัน สอดคล้องกั บ
ผลงานวิจัยของ นพพล สุรนัคครินทร์ (2547) ศึกษาเรื่อง
การนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วน
ตาบลตามทั ศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ประชาชนที่ มี เพศ ต่ างกั น มี ทั ศนะต่ อการน าหลั ก
ธรรมาภิ บ าลมาปรั บ ใช้ ในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบล แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม และด้าน
หลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ .05 ส่ วนด้ านหลั กนิ ติ ธรรม ด้ านหลั กความ
โปร่งใส ด้านหลัก ความรับ ผิดชอบ และด้านหลัก
ความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
นพพล สุรนัคครินทร์ (2547) ศึกษาเรื่อ ง การนา
หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ตาบลตามทั ศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ประชาชนที่ มีอายุ ต่างกัน มีทัศนะต่อการ
นาหลัก ธรรมาภิบ าลมาปรับใช้ในองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบล แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล อาเภอหั วหิ น จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านหลัก
ความโปร่งใส และด้านหลักความคุ้มค่าแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านหลักนิติธรรม
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วมและด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นพพล สุรนัคครินทร์ (2547) ศึกษาเรื่อง การนาหลัก
ธรรมาภิ บาลมาปรั บใช้ ในองค์ การบริ หารส่ วนต าบล
ตามทั ศน ะของป ระชาชนจั งห วั ดเชี ยงให ม่
พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีทัศนะต่อ
การน าหลั กธรรมาภิ บาลมาปรับใช้ ในองค์ การบริ หาร
ส่วนตาบล แตกต่างกัน
ประชาชนที่ มีอาชีพต่างกั น มี ความคิดเห็น
ต่ อการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลขององค์ การ
บริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านหลักคุณธรรม แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นโดยรวม และรายด้ า น ได้ แ ก่
ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการ
มี ส่ วนร่ วม ด้ านหลั กความรั บผิ ดชอบ และด้ านหลั ก
ความคุ้ มค่ า ไม่ แตกต่ างกั น สอดคล้ องกั บผลงานวิ จั ย
ของ พระจรุณธีรปญฺโญ (เวฬุวาปี ) (2554) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้ า จั งหวั ด
นครสวรรค์ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อาชีพ ต่างกั น มี ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลลาพยนต์
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อาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน

และสารวจข้อคิดเห็นต่างๆ ของประชาชนอันจะเป็น
ประโยชน์ในการทางานพัฒนาท้องถิ่น
6. ในการวางแผนพัฒนาตาบลองค์การบริหาร
ส่วนตาบลควรต้องรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน
โดยการท าประชาคมในระดั บหมู่ บ้ านและต าบล
อย่างมีคุณภาพเพื่อให้การวางแผนพัฒนาตาบลตรง
กั บ ความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่ นอย่ าง
แท้จริง
7. องค์ การบริ หารส่ วนต าบลควรรั บฟั งความ
คิดเห็น และความต้องการในด้านต่าง ๆ ของประชาชน
ที่ เสนอโดยตรงต่ อผู้ บริ หาร และสมาชิ กสภาองค์ การ
บริหารส่วนตาบล
8. องค์การบริหารส่วนตาบลควรเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในตาบลเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่ อให้เกิ ดความถูกต้อง
โปร่งใสและเป็นธรรม
9. องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลควร รณรงค์
เชิญ ชวนให้ป ระชาชนไปใช้สิท ธิ์เลือกตั้งเกี่ ยวกั บ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกครั้ง เช่นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
แสดงถึงการเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปบริหารงานท้ อ งถิ่ น
แทนตนเองและมีส่วนรับผิดชอบการบริหารทางอ้อม
อีกด้วย
10. ก่ อนมี การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ กครั้ง ควรประชาสั มพั นธ์ ให้ ประชาชนทราบ
หรือมี การเปิ ดประชุมสภาสัญจรไปตามหมู่ บ้านต่าง ๆ
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง
11. องค์การบริหารส่วนตาบลควรตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ นผลแผนงานโดยให้ ตัวแทนประชาชนเป็ น
กรรมการส่วนหนึ่ง
12. องค์ การบริ หารส่ วนต าบลควรเปิ ดโอกาส
ให้ ชุมชนสามารถตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์การ

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการเพิ่ มพู น
ความรู้ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการฝึกอบรมสัมมนา
เกี่ ยวกั บองค์ การบริหารส่ วนต าบลในทุ กด้ าน เพื่ อให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้มี ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้ าที่ ของ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลและ
ตนเองอย่างแท้จริง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการปกครอง
ตนเอง เป็นการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป
2. หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภาครัฐ และเอกชน
ควรส่งเสริมให้ประชาคมหมู่บ้านเกิดความเข้มแข็ง
โดยการปฏิบัติงานในหมู่ บ้านทุ ก ครั้ งควรจัดให้มี
การประชุมประชาคมหมู่ บ้ านเพื่ อให้เกิ ดความต่อเนื่อง
และยั่งยืน
3. หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภาครัฐ และเอกชน
ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชน
กั บองค์การบริหารส่ วนต าบล โดยการประชาสั มพั นธ์
อานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลในรู ปแบบ
กระบวนการเวทีประชาคมหรือการจัดเวทีชาวบ้าน
เพื่อให้ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
4. หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งภาครั ฐและเอกชน
ควรส่ งเสริ มการน าธรรมาภิ บาลมาใช้ ในการติ ดตาม
ตรวจสอบการท างานขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5. องค์การบริหารส่วนตาบลควรเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในตาบลเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล และมี การรายงานผลการประชุมต่ อ
สาธารณชนเป็ นประจ าเพื่ อเป็ นการประชาสั มพั นธ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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บริ หารส่ วนต าบลในด้ านงบประมาณ รายจ่ ายและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้
13. องค์การบริหารส่วนต าบลควรประชาสัมพั นธ์
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การทางานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้อ มู ล
ข่าวสาร และจัดระบบสารสนเทศให้ ประชาชนได้ รั บรู้

อย่างทั่วถึงโดยใช้สื่อ เช่นการประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายของหมู่บ้าน หรือทาเป็นจดหมายข่าวของ
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล แจ้ง ความเคลื่อนไหว
ข่าวสารต่างๆ อาจเป็นรายเดือน หรือราย 3 เดือน
เป็นต้น
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