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Abstract
The purposes of this study aim to investigate and analyze the population’s attitudes
toward good governance of the local administrative organization of Kalor Sub-district, Raman
District, Yala by categorizing personal factors. The sample group of this research was those who
live in Kalor Sub-district, Raman District, Yala above the age of eighteen years. The sample
group size was assigned by using the Table of Krejcie and Morgan, and Quata Sampling. As a
result, the respondents consist of 240 people. The research data was gathered and investigated
through questionnaires pertaining to good governance. The reliability level was found at .969.
The statistical data analysis used in this research was average, standard deviation, t-test, and Ftest. Scheffé’s method of paired comparison will be used if differences are found. The findings of
this research are as follow:
1. Respondents’ attitudes toward overall good governance of leaders of the local
administrative organization of Kalor Sub-district, Raman District, Yala appeared at a moderate
level. The aspects of good government were found at a moderate level and divided into five
aspects which include: Rule of Law, Responsibility, Accountability, Transparency, and
Worthiness.
(3)

2. Respondents who differed in demographical characteristic of income, education, and
occupation were found at a statistically insignificant difference level of .05 of good governance.
Whereas, attitudes of respondents who differed in gender and age exhibited statistically
significant differences in attitude of good governance.
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คําปรึ กษา และให้ขอ้ คิดที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผูศ้ ึกษารู้สึกซาบซึ้ งใน
ความเมตตากรุ ณาเป็ นอย่างยิง่ จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณอาจารย์เจตน์สฤษฎิ์สังขพันธ์ ที่ได้กรุ ณาให้คาํ แนะนําในการวิเคราะห์
ข้อมูลและการทํางานค้นคว้าอิสระครั้งนี้
ในส่ วนที่ผวู ้ ิจยั ไม่อาจละเลยได้คือ หากไม่มีประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ให้ความร่ วมมือตอบแบบสอบถาม หรื อให้
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ขอขอบคุ ณมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุ ณเพื่อนนักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทุ กคนที่ ร่วมทุ กข์ร่วมสุ ขในการเรี ยน ณ สถาบันแห่ งนี้ และคอยให้กาํ ลังใจแก่ผูว้ ิจยั
เสมอมา
ท้ายนี้ผวู ้ จิ ยั ขอขอบพระคุณบุคคลสําคัญในชี วิต คือ บิดามารดาที่เปรี ยบเสมือนอาจารย์
คนแรกของผูศ้ ึกษา และท้ายที่สุดกําลังใจทุกกําลังใจ ที่คอยเอื้อต่อผูว้ จิ ยั และผูท้ ี่ไม่ได้เอ่ยนามในที่น้ ี
ผูว้ ิจ ัย ขอขอบพระคุ ณ ที่ ท าํ ให้ก ารทํา งานออกมาเป็ นที่ น่ า พอใจ และสามารถนํา ผลการวิจ ัย ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาภายในหน่วยงานนี้ได้
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บทที่ 1
บทนํา
ปัญหาและความเป็ นมาของปัญหา
นับตั้งแต่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 บังคับไปแล้ว
พบว่ามีการร้องเรี ยนและตรวจพบการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ หลายรู ปแบบในองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ด้วยเหตุดงั กล่าวทําให้เกิ ดปั ญหาในการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล การบริ หารงานหย่อน
ประสิ ทธิ ภาพไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของการกระจายอํานาจไปสู่
ท้องถิ่น ส่ งผลให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการการกระจายอํานาจ (จตุพร ผ่องสุ ข.
2550:2)
สิ่ งที่ทา้ ท้ายการบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลอยูใ่ นขณะนี้ คือ การปรับกลยุทธ์ ทัศนคติ
วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรในองค์การบริ หารส่ วนตําบลให้ไปสู่ การเป็ นข้าราชการยุคใหม่
ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลและสมาชิ ก องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลตลอดจน พนัก งาน
เจ้าหน้าที่ทุกคนควรตระหนักถึ งการดูแลบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุ ขแก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นอย่างดี
ขึ้น เป็ นที่พ่ ึงยามทุกข์สร้างความสุ ขให้แก่ราษฎรอย่างทัว่ ถึงรอบด้าน มุ่งปฏิบตั ิงานเพือ่ เป้ าหมาย คือ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้าสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มุ่งการกระจายอํานาจปราศจากการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชี วิตความเป็ นอยูด่ ี โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลมา
เป็ นแนวทางในการบริ หาร(อภิชาต โชตชัชวาลกุล.2548:3)
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว กติ กาของสัง คมและการบริ หารจัดการ
บ้านเมือง จําเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัย ในสังคมสมัยใหม่ทุกประเทศมีแนวทางการ
ปรับปรุ ง การบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคม ที่เป็ นจุดร่ วมเหมือนกัน คือ สงบสุ ขของประชาชน
เสถี ยรภาพความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการพัฒนาประเทศอย่างสมดุ ล เท่าทัน
โลก อันจะนําไปสู่ ความสามารถ ในการแข่งขันในเวที โลกได้ ประเทศไทยก็เช่นเดี ยวกันมีความ
พยายามในการสร้ าง ระบบการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)สําหรับสังคมไทย
โดยเน้นการเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจของภาครั ฐมากขึ้ น การ
คุม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของประชาชนภาครัฐมีการบริ หารการปกครองที่โปร่ งใส ถูกตรวจสอบ
โดยประชาชนมากขึ้น สําหรับประเทศไทย ธรรมาภิบาลได้กลายเป็ นแนวคิด ที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็ นหลักการที่เกื้อหนุ นสังคมประชาธิ ปไตย และเมื่อมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาล ไปสู่ การปฏิบตั ิ
1
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อย่างจริ งจัง จะทําให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีการตรวจสอบการทํางานของรัฐโดย
ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และระบบบริ หารของรัฐมีความยุติธรรม และเป็ นที่เชื่ อถือ ทั้งใน
และต่างประเทศ อีกทั้งนําไปสู่ การทุจริ ตซึ่ งเป็ นปั ญหา การเรื้ อรังของบ้านเมืองได้ ระเบียบสํานัก
นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วย การสร้ า งระบบบริ หารกิ จการบ้านเมื องและสั งคมที่ ดี พุทธศัก ราช 2542
มุ่งเน้นให้หน่ วยงานของรัฐ ดําเนิ นงานตามวาระหน้าที่โดยยึด หลักการพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่
หลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมี ส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุม้ ค่า (วิศิษฏ์ ชัชวาลทิพากร. 2550:4-10)
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็ นหน่ วยงานบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่ นขนาดเล็ก มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 มีภารกิ จตามหน้าที่ ในการพัฒนาตําบลทั้งทางด้านเศรษฐกิ จสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ได้ประสบปั ญหาที่เกี่ยวกับการการบริ หารงานขององค์กร
เนื่ องจากผูน้ ํา องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลกาลอขาดการนํา หลัก ธรรมาภิ บ าลมาปรั บ ใช้เพื่ อเป็ น
แนวทางในการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วน จนทําให้การบริ หารงานขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลกาลอ ที่ผ่านมามักถู กประชาชนในตําบลกาลอวิพากษ์วิจารณ์ ในด้านการบริ หารด้าน
นโยบายองค์กรอยูเ่ สมอ
การบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ประชาชนกลุ่มที่
มี บทบาทติ ดตามตรวจสอบการบริ หารจัดการอย่างใกล้ชิด คื อ สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล และคณะกรรมการหมู่บา้ น กล่าวคือ สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีบทบาทในการ
ให้ความเห็ นชอบแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารกิจการของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล พิจารณาและให้ความเห็ นชอบร่ างข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบล
และควบคุ มการปฏิ บตั ิงานของนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ
ระเบี ยบ และข้อบังคับของทางราชการ ส่ วนคณะกรรมการหมู่บา้ นมี บทบาทหน้าที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาหมู่บ ้า น ประสานการจัดทํา โครงการเกี่ ย วกับ การพัฒนาหมู่ บ ้า นในด้า นต่ า ง ๆ เพื่ อ
ดํา เนิ น การหรื อ เสนอของบประมาณจากภายนอก รวมทั้ง รวบรวมปั ญ หา ความต้อ งการของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บา้ น เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
สภาพปั จ จุ บ ัน นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลได้มี ก ารปลดล็ อ กวาระการดํา รงตํา แหน่ ง ของ
ผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ่นให้สามารถเลือกตั้งได้ โดยไม่มีการกําหนดวาระอีกต่อไป โดยนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุ มและรั บผิดชอบการบริ หารราชการขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลตามกฎหมาย และเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริ หารส่ วน
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ตําบล ซึ่ งอํานาจดังกล่าวมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิ ปไตย เพื่อ
นําชุ มชนนั้นไปสู่ ความเจริ ญ ก้าวหน้า หรื อสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชน แต่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ กลับประสบปั ญหาเรื่ องการบริ หารงาน และทําให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
การทํางานของผูน้ าํ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกับผูน้ าํ ตําบล ก็คือกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ที่แสดงความ
คิ ด เห็ น ว่า การบริ ห ารในองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลกาลอ ไม่ มี ค วามโปร่ ง ใส่ มี ก ารทุ จ ริ ต ใน
โครงการต่างๆ ที่ดาํ เนิ นการอยู่ ซึ่ งทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษา ความทัศนคติของประชาชน
ที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรรามัน
จังหวัดยะลา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมองเห็นได้จากหลักธรรมาภิบาลข้อที่2และข้อที่4 ที่วา่ ด้วยหลัก
ความโปร่ ง ใสและหลัก การมี ส่ ว นร่ วม ซึ่ งหลัก การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในตํา บลกาลอที่
มองเห็ นได้ชดั เจนจากแบบสรุ ปการใช้สิทธิ ลงคะแนนเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม2556 ซึ่ งเห็นได้ชดั เจนจากจํานวนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งในบัญชี รายชื่ อทั้ง
4 เขตเลือกตั้งของทั้ง 4 หมู่บา้ นได้วา่ มีจาํ นวนผูท้ ี่มีสิทธิ เลือกตั้ง จํานวน 1,980คน แต่จาํ นวนตัวเลข
ผูม้ ี สิทธิ ที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลื อกตั้งมี แค่ จํานวน1,533คน เท่านั้น ซึ่ งดังนั้นเราจะเห็ นได้ว่า
ปั ญหาที่ส่งผลต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอที่เห็นได้
ชัดก็คือ หลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่นนัน่ เอง ซึ่ งดังจะเห็ นได้จากตารางแบบสรุ ป
การใช้สิทธิ ลงคะแนนเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา วันที่20 ตุลาคม2556 ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แบบสรุ ปการใช้สิทธิ ลงคะแนนเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556
ผูม้ าใช้สิทธิ์
จํานวน
จํานวนผู ้
เลือกตั้ง
เขตที่
มีสิทธิ
จัด
เลือกตั้ง จํานวน ร้อยละ
เลือกตั้ง
1
2
3
4

283
825
582
290

244
612
464
213

86.22
74.18
79.73
73.48

บัตรดี

บัตรเสี ย

ผูไ้ ม่ลงคะแนน

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

ร้อยละ

225
532
402
147

92.21
86.93
86.67
69.01

8
42
31
17

3.28
6.86
6.68
7.98

11
38
31
49

5.51
6.21
6.68
23.00

ที่มา : องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอปี 2556
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จากความเป็ นมาและปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการบริ หารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยเฉพาะผูว้ ิจยั เป็ น
ประชาชนที่อยู่ในตําบลกาลอ โดยจะนําผลการวิจยั เสนอต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อเป็ นกลไกสําคัญ
ตามหลักของการกระจายอํานาจและหลักธรรมาภิบาลอันเป็ นรากฐานของระบอบประชาธิ ปไตย ใน
การพัฒนาและแก้ไขปั ญหาต่างๆ นําไปซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
สมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่
แตกต่างกัน
ความสํ าคัญของการวิจัย
1. ทําให้ทราบความทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. ทําให้ทราบผลการเปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับทัศนคติของประชาชน
ต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา
3. ผลการวิจยั สามารถให้ขอ้ เสนอแนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้ปรับปรุ ง
แก้ไขปั ญหา และพัฒนาในหน่วยงาน
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตเนื้ อหาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลาแบ่งออกเป็ น 6 ด้าน
ได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่ งใสหลักการมีส่วนร่ วมหลักความรับผิดชอบหลัก
ความคุม้ ค่า
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา จํานวน 4 หมู่บา้ น รวม2,958 คน
กลุ่ มตัวอย่าง คื อ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จํานวน 4 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่บา้ นแบหอ หมู่บา้ นกาลอ หมู่บา้ นทํานบ
หมู่บา้ นตะโล๊ะมีแยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการสุ่ มตัวอย่างประชากรของ
เครจซี และมอร์ แกน จํานวน 240 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้นได้แก่ เพศอายุรายได้ระดับการศึกษาและอาชีพ
ตัวแปรตามได้แก่ ทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยพิจารณาจากหลักนิ ติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุม้ ค่า
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ขอบเขตด้ านเวลา
ศึกษาช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2556
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดการวิจยั
ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
- เพศ
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตาม
- อายุ
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
- รายได้
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยพิจารณาจาก
- ระดับการศึกษา
- หลักนิติธรรม
- อาชีพ
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปร่ งใส
- หลักการมีส่วนร่ วม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุม้ ค่า
นิยามศัพท์เฉพาะ
การศึกษา ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ผูว้ จิ ยั ได้ใช้นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา
ดังต่อไปนี้
1. ทัศนคติ ของประชาชน หมายถึ ง ความเชื่ อ ความคิ ด ความเข้าใจเฉพาะบุ คคลที่
แสดงออกโดยการพู ด หรื อการเขี ย นโดยอาศัย พื้ น ฐานความรู ้ ค วามเข้ า ใจ ประสบการณ์
สภาพแวดล้อมและข้อมูลข่าวสารที่ตนมีอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่มีทศั นคติต่อการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่ งวัดได้จากการใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
2. การบริ หาร หมายถึ ง การทํางานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร่วมปฏิ บตั ิการให้
บรรลุ เป้ าหมายร่ วมกันซึ่ งต้องอาศัยปั จจัยบุคคลเป็ นองค์ประกอบสําคัญ ใช้ทรัพยากรบริ หารเป็ น
องค์ประกอบพื้นฐาน ร่ วมมื อดําเนิ นการอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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3. หลั ก ธรรมาภิ บ าล ในการศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จ ั ย ได้ ยึ ด ตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้ างระบบบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 ซึ่ ง
ประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้
3.1 หลัก นิ ติธ รรม หมายถึ ง การตรากฎหมาย ข้อบัง คับ เพื่ อใช้ก ับ สั ง คมหรื อ
ชุมชนที่เป็ นธรรม และประชาชนยอมรับ พร้อมที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับเหล่านั้น มิใช่
ออกกฎหมายหรื อข้อบังคับตามอําเภอใจของตัวบุคคล
3.2 หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ ที่ดีงามและถูกต้อง โดยให้ขา้ ราชการส่ วน
ถิ่นยึดเป็ นหลักในการปฏิ บตั ิหน้าที่และเป็ นตัวอย่างแก่ประชาชน โดยมีการส่ งเสริ มให้ประชาชน
พัฒนาไปพร้ อมกัน เพื่อให้ประชาชนมี ความซื่ อสัตย์ จริ ง ใจประกอบอาชี พที่ สุ จริ ตและสั งคมมี
ระเบียบวินยั
3.3 หลักความโปร่ งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกันของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุ งกลไกการทํางานของส่ วนราชการทุกหน่ วยงาน ให้โปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ดว้ ยความ
ถูกต้อง
3.4 หลักการมี ส่ วนร่ วม หมายถึ ง การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมรั บ รู ้
และเสนอความคิ ดเห็ นในการตัดสิ นใจในปั ญหาสํา คัญ ไม่ว่า ด้วยการแจ้งความคิ ดเห็ น การไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ เป็ นต้น
3.5 หลักความรั บผิดชอบ หมายถึ ง การตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ ความสํานึ กใน
ความรั บผิดชอบต่อสังคม การใส่ ใจใจปั ญหาสาธารณะของบ้านเมื อง ความกระตือรื อร้ นในการ
แก้ไขปั ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้ายอมรับผลที่ตนกระทํา
3.6 หลักความคุม้ ค่า หมายถึง การบริ หารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่าง
จํากัดให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ส่ิ งของอย่าง
คุม้ ค่า และบริ การที่มีคุณภาพ สามารถที่จะแข่งขันในเวทีโลกได้ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยง่ั ยืน
4. องค์การบริ หารส่ วนตําบล หมายถึง สภาตําบลที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบล และองค์การบริ หารส่ วนตําบล พุทธศักราช 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546
ในที่น้ ีหมายถึง องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
5. ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มีอยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา
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6. นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล หมายถึง ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
ที่มาจากการเลื อกตั้งโดยตรงของประชาชนตามพระราชบัญญัติการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
พ.ศ. 2545

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การวิจยั เรื่ อง ทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เอกสารในการศึกษา และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หาร
3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
4. องค์การบริ หารส่ วนตําบล
5. ข้อมูลทัว่ ไปขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับทัศนคติ
ความหมายของทัศนคติ
ธงชัย สันติวงษ์(2539: 166–167) กล่าวว่าทัศนคติ คือ ก่อตัวเกิดขึ้นมาและเปลี่ยนแปลง
ไป เนื่องจากปั จจัยหลายประการ ด้วยกัน คือ
1. การจูงใจทางร่ างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง กําลังดําเนิ นการตอบสนองตามความต้องการหรื อแรงผลักดันทางร่ างกาย ตัวบุคคลจะสร้ าง
ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บุ ค คลหรื อสิ่ ง ของที่ ส ามารถช่ ว ยให้ เ ขามี โ อกาสตอบสนองความต้อ งการ
2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคติจะมีพ้นื ฐานมาจากชนิ ดและขนาดขอข่าวสารที่
ได้รับรวมทั้งลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสารด้วย กลไกของการเลือกเฟ้ นในการมองเห็ นและ
เข้า ใจปั ญ หาต่ า ง ๆ (Selective Perception) ข่ า วสารข้อ มู ล บางส่ ว นที่ เ ข้า มาสู่ บุ ค คลนั้ น
3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) ทัศนคติบางอย่างอาจมาจากกลุ่มต่าง ๆ
ที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ท้ งั โดยทางตรงและทางอ้อม เช่นครอบครั ว วัด กลุ่มเพื่อนร่ วมงาน กลุ่มกี ฬา
กลุ่มสังคมต่าง ๆโดยกลุ่ มเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เป็ นแหล่งรวมของค่านิ ยมต่าง ๆ แต่ยงั มีการถ่ายทอด
ข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ ม ซึ่ งทําให้สามารถสร้ าง ทัศนคติ ขึ้ นได้โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่ม
เพื่ อ นร่ ว มงาน เป็ นกลุ่ ม ที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด (Primary Group) ที่ จ ะเป็ นแหล่ ง สร้ า ง ทัศ นคติ
9
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4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ ของคนที่มีต่อวัตถุส่ิ งของ ย่อมเป็ นส่ วน
สํ า คัญ ที่ จ ะทํา ให้ บุ ค คลต่ า ง ๆตี ค่ า สิ่ ง ที่ เ ขาได้ มี ประสบการณ์ ม าจนกลายเป็ น ทัศ นคติ ได้
5. ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางหลายประการต่างก็มีส่วนทางอ้อมที่
สําคัญในการสร้างทัศนคติ ให้กบั ตัวบุคคล
ศักดิ์ ไทย สุ รกิจบวร (2545: 138) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ สภาวะความพร้ อมทางจิตที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ความคิ ด ความรู ้ สึ ก และแนวโน้ม ของพฤติ ก รรมบุ ค คลที่ มี ต่ อ บุ ค คล สิ่ ง ของ
สถานการณ์ ต่า ง ๆ ไปในทิ ศ ทางใดทิ ศทางหนึ่ ง และสภาวะความพร้ อมทางจิ ตนี้ จะต้องอยู่นาน
พอสมควร
สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541: 64) ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า
ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น ความรู ้ และความรู ้สึกของ
บุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด คนใดคนหนึ่ ง สถานการณ์ ใดสถานการณ์ หนึ่ ง ๆ ซึ่ งออกมาในทาง
ประเมิ นค่าอันอาจเป็ นไปในทางยอมรั บหรื อปฎิ เสธก็ได้ และความรู ้ สึกเหล่ านี้ มีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น
พงศ์ หรดาล (2540: 42) ให้ความหมายของทัศนคติไว้วา่ ทัศนคติ คือ ความรู ้ สึกท่าที
ความคิ ด เห็ น และพฤติ ก รรมของคนงานที่ มี ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานผู ้บ ริ ห ารกลุ่ ม คน องค์ ก รหรื อ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ โดยการแสดงออกในลักษณะของความรู ้สึกหรื อท่าทีในทางยอมรับหรื อปฎิ
เสธ
แสว รัตนมงคลมาศ (2527: 17) ได้กล่าวไว้วา่ ทัศนคติ คือ ปฏิกิริยาด้านความรู ้สึก ต่อสิ่ ง
เร้าหรื อกระตุน้ ที่แสดงออกมา ในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอก
ถึงทิศทางของผลการปฎิบตั ิ ว่าเป็ นไปในลักษณะขั้วบวก ขั้วลบหรื อไม่มีกิริยา เฉยๆ ต่อสิ่ งเร้าหรื อ
กระตุน้ นั้นๆ
ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2526: 1-3) กล่ าวว่า ทัศนคติ คื อ จําเป็ นต่ อความคิ ดเห็ น ซึ่ ง มี
อารมณ์เป็ นส่ วนประกอบเป็ นส่ วนพร้อมที่มีปฏิกิริยา เฉพาะสถานการณ์ภายนอก
พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ์ (2528: 81) ได้ให้ความหมายทัศนคติวา่ หมายถึงความเชื่ อและ
ความรู ้ สึ ก เชิ ง ประเมิ น ค่ า ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆซึ่ งผ่า นเข้า มาในประสบการณ์ ข องบุ ค คล
ความรู ้สึกเชิงประเมินค่านี้เป็ นไปได้จากด้านบวกถึงลบทาให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงออกตอบโต้ต่อ
สิ่ งต่างๆ
ดวงเดื อน พันธุ มนาวิน (2538: 125) กล่าวว่าทัศนคติคือจิตลักษณะประการหนึ่ งของ
บุคคลซึ่ งอยูใ่ นรู ปของความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งความรู้ สึกนี้ เกิดจากความรู้เชิ ง
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ประมาณค่าของบุคคลเกี่ยวกับสิ่ งนั้นคือความรู ้สึกว่าสิ่ งนั้นมีประโยชน์หรื อมีโทษมากน้อยเพียงใด
เมื่อเกิดความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจสิ่ งนั้นบุคคลนั้นจะมีความพร้อมที่จะกระทาต่อสิ่ งนั้น
ปัจจัยทีท่ าํ ให้ เกิดทัศนคติ
ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดทัศนคติมีที่มาจากประสบการณ์และค่านิยม ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้ (วีระ
พลและเฉลียว. 2538)
1. ประสบการณ์ (Experience) การที่บุคคลได้พบเห็นคุน้ เคยหรื อทดลองสิ่ งใด
นับเป็ นประสบการณ์ โดยตรง (Direct Experience) และการที่บุคคลได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่านเกี่ ยวกับ
เรื่ องใดนับเป็ นประสบการณ์ทางอ้อม (Indirect Experience)
2. ค่านิ ยม (Value) แต่ละบุคคลมีค่านิ ยมและการตัดสิ นค่านิ ยมไม่เหมือนกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาวการณ์ของสิ่ งแวดล้อมของแต่ละบุคคล
ลักษณะของทัศนคติ
ลักษณะสําคัญของทัศนคติมี 4 ประการ คือ (ทิตยา สุ วรรณชฎ. 2544: 84)
1.ทัศ นคติ เป็ นสภาวะก่ อนที่ พ ฤติ ก รรมโต้ตอบต่ อเหตุ ก ารณ์ หรื อสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง
โดยเฉพาะ หรื อจะเรี ยกว่าสภาวะพร้อมที่จะมีพฤติกรรมจริ ง
2. ทัศนคติจะมีความคงตัวอยู่ในช่ วงระยะเวลาแต่มิได้หมายความว่าจะไม่มีการ
เปลี่ยน-แปลง
3. ทัศ นคติ เ ป็ นตัว แปรแฝงที่ นํา ไปสู่ ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งพฤติ ก รรมกับ
ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ไม่ ว่า จะเป็ นไปในรู ป ของการแสดงออกโดยวาจาหรื อ การแสดงความรู ้ สึ ก
ตลอดจนการที่จะต้องเผชิญหรื อหลีกเลี่ยงต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
4. ทัศนคติมีคุณสมบัติของแรงจูงใจในอันที่จะทําให้บุคคลประเมินผลและเลือกสิ่ ง
ใด-สิ่ งหนึ่ง ซึ่ งหมายความต่อไปถึงการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมจริ งด้วย
องค์ ประกอบของทัศนคติ
องค์ประกอบของทัศนคติแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ (ทิตยา สุ วรรณชฎ. 2544: 85)
1. ส่ วนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในส่ วนนี้เป็ นเรื่ องของการใช้
เหตุผลของบุคคลในการจําแนกแยกแยะความแตกต่าง ตลอดจนผลต่อเนื่อง ผลได้ผลเสี ย กล่าวคือ
การที่บุคคลจะสามารถนําเอาคุ ณค่าทางสังคมที่ได้รับจากการอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดมาใช้ใน
การวิ เคราะห์ พิ จารณาประกอบเหตุ ผลของการที่ ต นจะประเมิ น ข้อ แตกต่า งระหว่า งส่ ว นนี้ กับ
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ความรู ้สึกคือการพิจารณาของบุคคลในส่ วนที่จะมีลกั ษณะปลอดภัยจากอารมณ์ แต่จะเป็ นเรื่ องของ
เหตุผลอันสื บเนื่องมาจากความเชื่อของบุคคล
2. ส่ วนของความรู้ สึก (Affective Component) หมายถึ งบรรดาความรู ้สึกที่ชอบ
ไม่ชอบ รักหรื อเกลียดหรื อกลัว ซึ่ งเป็ นเรื่ องของอารมณ์ของบุคคล
3. ส่ วนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโน้มอันที่จะมี
พฤติกรรม (Action tendency) แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมนี้จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องกับส่ วนของ
ความรู ้สึก ตลอดจนส่ วนของสติและเหตุผล ส่ วนของแบบพฤติกรรมนี้ จะเป็ นส่ วนที่บุคคลพร้อมที่
จะมีปฏิกิริยาแสดงออกต่อเหตุการณ์หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหาร
ความหมายของการบริหาร
ซึ่ งคําว่า “การบริ หาร” และ”การจัดการ” นั้นในบางครั้งก็อาจใช้แทนกันได้เพราะทั้ง
สองคํานี้เป็ นกิจกรรมที่มีผลขั้นสุ ดท้ายเหมือนกันคือ ความสําเร็ จของงาน เริ่ มจากการบริ หารนั้นใช้
กันมากในการบริ หารรัฐกิจ ส่ วนการจัดการ พบว่าใช้มากในทางธุ รกิจนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของการบริ หารไว้แตกต่างกันดังนี้
เทย์เลอร์ (พิทยา บวรวัฒนา. 2543: 27 อ้างอิงจาก Frederick W. Taylor) คือ ผูท้ ี่ได้ชื่อว่า
เป็ นบิดาแห่ งการบริ หารงานแบบวิทยาศาสตร์ เทย์เลอร์ นั้นมีพ้ืนฐานความรู ้ทางด้านวิศวกร โดย
นําเสนอทฤษฎี การบริ หารงานแบบวิทยาศาสตร์ และการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งสามารถ
สรุ ปได้ ดังนี้
1. จะต้องมีการกําหนดวิธีการทํางานเพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุด โดยวิธีที่ดีที่สุด จะต้อง
เป็ นวิธีการทางานที่ใช้เวลา ทรัพยากร และพลังงานในการทางานน้อยที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธี
อื่นที่ทางานในลักษณะเดียวกัน
2. การคัดเลือกคนงานจะต้องมีการนาเอากฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยในการ
คัดเลือก เพื่อให้ได้คนงานที่มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถที่เหมาะกับตําแหน่งงาน
3.จะต้อ งมี ก ารพัฒ นาคนงานโดยการสอนวิ ธี ก ารทางานให้ ถู ก ต้อ งตามหลัก
วิทยาศาสตร์ การจัดการเพื่อที่จะขจัดวิธีการ ทางานตามหลักความเคยชินให้หมดไปจากคนงานเดิม
4. ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างฝ่ ายบริ หารกับคนงาน อัน
จะนํามาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตของโรงงาน หลักวิทยาศาสตร์ การจัดการตามแนวความคิดของ
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เทย์เลอร์ นับว่ามีประโยชน์ต่อการบริ หารงานในขณะนั้นเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งในปั จจุบนั วิทยาศาสตร์
การจัดการเองก็ยงั คงมีการนามาประยุกต์ใช้อยูใ่ นการบริ หารงานในองค์การ และหน่วยธุ รกิจต่าง ๆ
พิมพิมล พลเวียง (2543: 35) กล่าวว่า การบริ หาร คือ เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่แสดงถึง
การทํางานของมนุ ษย์ในรู ปแบบต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่ องกัน โดยการระดมทรัพยากรมนุ ษย์ และ
ทรั พ ยากรสั ง คมมาร่ วมดํา เนิ นการด้วยกันเพื่อ ให้บ รรลุ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ร่วมกัน องค์ป ระกอบ
พื้นฐานได้แก่ การวางแผน การจัดระบบในองค์กรและผูน้ าํ
เสนาะ ติ เยาว์ (2543: 1) กล่าวว่า การบริ หาร คือ กิ จกรรมในการใช้ทรัพยากรของ
องค์การให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ทองหล่อ เดชไทย (2539: 5) กล่าวว่า การบริ หาร คือ การจัดการอย่างมีระเบียบแบบ
แผนเกี่ ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและทําให้งานดําเนิ นไปอย่างราบรื่ น บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ด้วยความร่ วมมือของกลุ่มบุคคล
อรุ ณ กิจสมเจตน์(2539: 4) กล่าวว่า การบริ หาร คือ ลีลาการบริ หารภายในองค์การที่
สามารถจับต้องได้มีหลักฐานอ้างอิงเป็ นรู ปธรรมมิใช่นามประธรรม หรื อเป็ นคํากล่าวลอย
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2551: 45) กล่าวว่า การบริ หาร คือ เป็ นกระบวนการบริ หาร
รู ปแบบใหม่ ที่เน้นในด้านการพัฒนากระบวนการ ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้โดย
ทุกกระบวนงานจะต้องสัมพันธ์กบั ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็ นผลมาจากการขยายวงและการประสาน
ความรอบรู ้ รวมถึ งการฉลาดคิดไปตลอดทัง่ ทั้งองค์กรอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งเท่ากับว่าองค์การที่มีการ
บริ หารจัดการความรู ้น้ ีอย่างเป็ นระบบ ก็จะเกิดโอกาสอันสําคัญต่อการพัฒนาให้เป็ นองค์กรที่เปี่ ยม
ไปด้วยการทํางานอย่างฉลาดคิ ดและสร้ า งสรรค์ในที่ สุด ทําให้องค์กรนั้นสามารถเผชิ ญกับการ
แข่งขันและการแลกเปลี่ยนในทุกๆรู ปแบบ และสามารถฟันฝ่ าอุปสรรคทั้งมวลได้เป็ นอย่างดี
กล่าวโดยสรุ ปจากความหมายที่ได้นาํ เสนอไว้จะเห็นได้วา่ การบริ หารมีลกั ษณะดังนี้
1.การบริ หารย่อมมีวตั ถุประสงค์
2. การบริ หารอาศัยปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นองค์ประกอบพื้นฐาน
3. การบริ หารต้องใช้ทรัพยากรการบริ หารเป็ นองค์ประกอบพื้นฐาน
4. การบริ หารมีลกั ษณะการดําเนินการเป็ นกระบวนการ
5. การบริ หารเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกันของกลุ่มบุคคลจึงต้องอาศัยความร่ วมมือ
ของกลุ่ม
ลักษณะของการบริหาร
ลักษณะเด่นที่เป็ นสากลของการบริ หาร คือ
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1. การบริ หารต้องมีวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย
2. ต้องอาศัยปั จจัยบุคคลเป็ นองค์ประกอบสําคัญ
3. ต้องใช้ทรัพยากรบริ หารเป็ นองค์ประกอบพื้นฐาน
4. ต้องมีลกั ษณะการดําเนินการเป็ นกระบวนการทางสังคม
5. ต้องเป็ นการดําเนินการร่ วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล 2 คนขึ้นไป
6. ต้องอาศัยร่ วมมือร่ วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวตั ถุประสงค์
7. เป็ นการร่ วมมือดําเนินการอย่างมีเหตุผล
8. มีลกั ษณะเป็ นการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานกับวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
9. การบริ หารไม่มีตวั ตน แต่มีอิทธิ พลต่อความเป็ นอยูข่ องมนุษย์
การบริ หารจัดการเป็ นกระบวนการของกิ จกรรมที่ ต่อเนื่ องและประสานงานกันซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารต้องเข้ามาช่วยให้บรรลุจุดหมายขององค์กร มีลกั ษณะดังนี้
1. การบริ หารสามารถประยุกต์ใช้กบั องค์การใดองค์การหนึ่งได้
2. เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารทุกคน คือ การสร้างกําไร
3. การบริ ห ารจัด การเกี่ ย วข้อ งกับ ผลผลิ ต (Productivity) โดยมุ่ ง สู่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) (วิธีการใช้ทรัพยากรโดยประหยัดที่สุด) และมีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) (บรรลุ
เป้ าหมายคือจุดหมายสู งสุ ด)
4. การบริ หารจัดการสามารถนํามาใช้สํา หรั บ ผูบ้ ริ หารในทุ กระดับ ชั้นขององค์การ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2545: 42)
แนวคิดเกีย่ วกับหลักธรรมาภิบาล
ในการศึ กษาเรื่ อง ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมมา
ภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดเกี่ยวกับธรร
มาภิบาล ไว้ดงั นี้
ความหมายของหลักธรรมาภิบาล
บุ ษ บง ชั ย เจริ ญวัฒ นะ และบุ ญ มี ลี้ (2544: 9) กล่ า วว่ า ธรรมาภิ บ าลหมายถึ ง
กระบวนการของความสัม พันธ์ ร่วมกันระหว่า งภาครั ฐ สัง คมเอกชนและประชาชน ทํา ให้ก าร
บริ หารราชการแผ่นดินที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีคุณธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีความร่ วมมือของ
ฝ่ ายงานที่เกี่ ยวข้องซึ่ งขบวนการอันนี้ จะก่ อให้เกิ ดความเป็ นธรรม ความโปร่ งใส ความยุติธรรม
โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของคนดี ในการที่จะสร้ างธรรมมาภิ บาลในสังคมไทยนั้น ธี รยุทธ บุ ญมี
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เสนอให้มีการปฏิ รูประบบ 4 ส่ วน คือ ปฏิรูประบบราชการ ภาคธุ รกิ จเอกชน ภาคเศรษฐกิจ และ
ปฏิรูปกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึ้น
ลิขิต ธี รเวคิน (2548: 8) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการปกครองบริ หาร
ประเทศโดยมีกฎเกณฑ์ความถูกต้องเพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชน ไม่ละเมิดกฎหมายและ
หลักนิ ติธรรม อธิ บายความได้ว่ากลุ่มบุคคลที่บริ หารประเทศ คือ รัฐบาล Governance หรื อ ส่ วน
กระบวนการปกครองบริ หารประเทศ คือ Governance หลักธรรมาภิบาล คือ Good Governance ซึ่ ง
ใช้ได้ในระดับการบริ หารประเทศสู งสุ ดได้แก่คณะรัฐมนตรี รวมทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม
ซึ่ งได้แก่ การบริ หารโดยระบบราชการจนถึงการปกครองบริ หารในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ไชยวัฒน์ คํ้า ชู และคณะ (2545:42) กล่ า วว่า ธรรมาภิ บ าล หมายถึ ง การมีส่ วนร่ วม
ความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และการมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้หลักประกันว่าการ
ดําเนิ นนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยู่บนฉันทานุ มตั ิอย่างกว้างขวางของสังคม
โดยมีนยั สําคัญต่อประเด็นในเรื่ องความเสมอภาค ความยากจนและภาคประชาชน
ประมวล รุ จนเสรี (2542: 48) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การปรับวิธีคิดวิธีบริ หาร
ราชการของประเทศไทยเสี ยใหม่ท้ งั ระบบโดยกําหนดเจตนารมณ์ของแผ่นดินขึ้นมาเพื่อทุกคน ทุก
ฝ่ ายในประเทศไทยร่ วมกันคิ ด ร่ วมกันทํา ร่ วมกันจัดการ ร่ วมกันรั บผิดชอบ แก้ปัญหาพัฒนา นํา
แผ่นดินไปสู่ ความมัน่ คง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาที่ยง่ั ยืนและก้าวไกล
พรนพ พุกกะพันธุ์ (2545 : 78) ให้ความหมาย Good Governance ไว้วา่ เป็ นผลลัพธ์
ของการจัดกิจกรรมซึ่ งบุคคลหรื อสถาบันทัว่ ไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกันได้
กระทําลงไปในหลายทางมี ล ัก ษณะเป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ องซึ่ ง อาจนํา ไปสู่ ก าร
ผสมผสานประโยชน์ที่หลากหลายที่ขดั แย้งกันได้
จากความหมายข้างต้นดังกล่ าว สรุ ปได้ว่า ธรรมาภิ บาล หมายถึ ง การปกครองด้วย
หลักการบริ หารจัดการที่ดีงาม โดยเป็ นเรื่ องของการพัฒนา การอยูร่ ่ วมกันโดยส่ งเสริ มให้เกิดความ
ร่ วมมือจากประชาชนในการเข้าถึง ตัดสิ นใจ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งต้องอาศัยความร่ วมมือกันใน
ทุกภาคส่ วนในสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
องค์ ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ หลักการของธรร
มาภิบาลมาพิจารณาไว้ดงั นี้
ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ (2543: 3-12) กล่าวว่า สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อปี พุทธศักราช 2542
โดยคณะรัฐมนตรี ได้มติเห็นชอบวาระแห่งชาติสําหรับการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและ
สั ง คมที่ ดี โ ดยกํา หนดเป็ นระเบี ย บสํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการสร้ า งระบบบริ ห ารกิ จ การ
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บ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 ขึ้น ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2542
โดยทุกภาคส่ วนราชการต้องถือปฏิบตั ิและรายงานผลการปฏิ บตั ิต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ระบุถึงหลักสําคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิ ติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักคุม้ ค่า จะเห็นได้วา่
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลที่เสนอโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เน้นการกําหนดเป็ น
กรอบแนวทางให้แก่หน่วยงานราชการเพื่อถือปฏิบตั ิ
1. หลักนิ ติธรรม เป็ นการตรากฎหมาย และกฎข้อบังคับให้ทนั สมัยและเป็ นธรรม
เป็ นที่ยอมรับของสังคม อันจะทําให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ
เหล่านั้น โดยถือว่าเป็ นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อาํ เภอใจหรื ออํานาจของตัวบุคคล
2. หลักคุณธรรม เป็ นการยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ
รั ฐยึดถื อปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ เพื่อให้เป็ นตัวอย่า งแก่ สั งคม และส่ ง เสริ มสนับสนุ นให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่ อสัตย์ จริ งใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชี พ
สุ จริ ตจนเป็ นนิสัยประจําชาติ
3. หลักความโปร่ งใส เป็ นการสร้ างความไว้วางใจซึ่ งกันและกันของคนในชาติ
โดยปรับปรุ งกลไกการทํางานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน
4. หลักความมี ส่วนร่ วม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่ วมรั บรู ้ และ
เสนอความเห็ นในการตัดสิ นใจปั ญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ
5. หลัก ความรั บ ผิดชอบ เป็ นการตระหนัก ในสิ ทธิ หน้า ที่ ความสํา นึ ก ในความ
รั บผิดชอบต่อสังคม การใส่ ใจปั ญหาสาธารณะของบ้านเมื องและกระตื อรื อร้ นในการแก้ปัญหา
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
6. หลักความคุ ม้ ค่า เป็ นการบริ หารจัดการและใช้ทรั พยากรที่ มีจาํ กัดเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ส่ ว นรวม โดยรณรงค์ ใ ห้ ค นไทยมี ค วามประหยัด ใช้ ข องอย่ า งคุ ้ม ครอง
สร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า และบริ การที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถแข่ ง ขัน ได้ ใ นเวที น านาชาติ และพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยง่ั ยืน
หลักธรรมมาภิบาลกับองค์ การบริหารส่ วนตําบล
ปั จจุบนั แนวคิดเรื่ องการบริ หารจัดการบ้านเมืองบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรื อธรรมมา
ภิบาลได้มีบทบาทต่อหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบล โดย

17

ที่เมื่อนําหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลก็จะเกิ ดผลดี ต่อการปฏิ บตั ิงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเองและทําให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริ การขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ซึ่ งแนวคิดและหลักการสร้ างธรรมมาภิ บาลในองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้มี
การศึ กษากันอย่างแพร่ หลาย ในทางปฏิ บตั ิ หากสามารถรณรงค์ส่งเสริ มให้องค์การบริ หารส่ วน
ตําบล เป็ นองค์การทีมีธรรมมาภิบาลก็จะเป็ นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องการพัฒนาชุ มชน การ
พัฒนาการเมื องท้องถิ่ น และที่สําคัญปั ญหาการทุ จริ ตเบาบางลง และสิ่ งที่ทา้ ทายองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลอยูใ่ นขณะนี้ คือ การปรับกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรในองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บลให้ ไ ปสู่ ก ารเป็ นราชการยุค ใหม่ โ ดยยึ ด ถื อ หลัก ธรรมมาภิ บ าลมาใช้ใ นการ
บริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อรพินท์ สพโชคชัย. 2543: 37)
สัมพันธ์ เตชะอิก (2544: 32 - 33) กล่าวว่าแนวความคิดประชาคมตําบลหมายถึง การ
รวมพลังใจ พลังความคิด พลังกาย ของกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ชุ มชน ผูน้ าํ องค์กร กลุ่มต่างๆ ที่จดั ตั้ง
ขึ้น ผูอ้ าวุโส พระสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้าแม่คา้ นายทุนเงิ นกู้ ผูน้ าํ เยาวชน คนจน ฯลฯ ในอันที่จะ
ร่ วมกันสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาต่างๆ ในชุ มชนระดับตําบล จึงมีความสําคัญและเร่ งด่วนที่จะต้อง
ดําเนิ นการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ แต่อาศัยความรู้ความเข้าใจและสร้างสํานึ กร่ วม
ในการทํางานเพื่อชุ ม ชนร่ วมกัน และได้กล่ าวว่าในขณะนี้ ทุก องค์กรการบริ หารส่ วนตํา บลควร
ประยุกต์และพัฒนาธรรมมาภิบาลและตัวชี้วดั เพื่อประเมินตนเองว่าอยูใ่ นระดับใดและจัดขบวนการ
การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ม แข็ ง ด้า นธรรมมาภิ บ าลขึ้ น โดยพิ จ ารณาแนวทาง 6 ด้า น
ประกอบด้วย
1. ยึดหลักนิ ติธรรม โดยมีระเบียบ ข้อบังคับชัดเจน เป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ มี
การตรวจสอบจากภายนอกและองค์กรท้องถิ่นตลอดเวลา
2. ยึ ด หลัก คุ ณ ธรรม โดยดํา เนิ น งานอย่า งสุ จ ริ ต ถู ก ต้อ ง ดี ง าม บนพื้ น ฐานของ
ศีลธรรมและจริ ยธรรม ภายใต้กฎระเบียบของสังคม
3. ยึดหลักความโปร่ งใส โดยในการบริ หารกิจการต่างๆ สามารถเปิ ดเผยให้สาธารณะ
ตรวจสอบได้ มีประชาชนร่ วมเป็ นกรรมการและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ยึดหลักการมีส่วนร่ วม โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรที่เกี่ ยวข้องมีส่วน
ร่ วมและเสนอความคิดความเห็นในการตัดสิ นใจในปั ญหาต่างๆ
5. ยึดหลักความรับผิดชอบ โดยมุ่งปฏิบตั ิงานเต็มความสามารถและรับผิดชอบต่อการ
ปฏิ บตั ิ งาน ด้านการบริ การประชาชนควรยึดหลักว่า สะดวก รู ้ ข ้อมูล ขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ รวดเร็ ว
ระยะเวลาแล้วเสร็ จ เป็ นกันเอง ตอนรับดี ยิม้ แย้ม
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6. ยึดหลัก ความคุ ม้ ค่า โดยในการบริ การจัดการต้องใช้ทรั พยากรที่มี จาํ กัดอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์คุม้ ค่าแก่ส่วนรวม
นอกจากนี้ ควรแก้ไขกฎ ระเบี ยบ กฎหมายต่า งๆ ให้สอดคล้องกับ ท้องถิ่ น มี ขณะที่
ปรึ กษาของท้องถิ่น มีการประสานงานและบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานกิจกรรม และ
งบประมาณส่ วนท้องถิ่น การสามัคคีกบั กลุ่มองค์กรประชาชนต่างๆ ในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
พิทยา สุ นทรวิภาต (2553: 23) กล่าวถึ งการนําหลักธรรมมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลไว้ดงั นี้
1. หลักนิติธรรม เป็ นการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับให้ทนั สมัย
และเป็ นธรรมเป็ นที่ยอมรั บของชุ มชน และชุ มชนยินยอมปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ซึ่ งการปฏิ บตั ิ ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลสามารถดําเนิ นการให้สอดคล้องได้โดยการออกข้อบัง คับ ตํา บลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ต้องเป็ นไปตามที่กฎหมายให้อาํ นาจไว้ และต้องมุ่งให้เกิ ดความเป็ น
ธรรมและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก และเพื่อเป็ นที่ยอมรับของชุ มชนควรเปิ ด
เวทีให้ประชาชน ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง องค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ บังคับตําบลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสิ ทธิ และหน้าที่ของประชาชนให้ประชาชน
ทราบอย่า งทั่ง ถึ ง ด้ว ยการปิ ดประกาศ ณ ที่ ท าํ การองค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล หรื อที่ ชุ ม ชนทุ ก
หมู่บา้ นหรื อการประชาสัมพันธ์ดว้ ยรู ปแบบอื่นๆ เช่น ทําเป็ นเอกสารแจกจ่ายการประชุมหรื อเสี ยง
ตามสาย เป็ นต้นองค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่งเป็ นองค์กรที่มีอาํ นาจในการใช้ขอ้ บังคับตําบลรวมทั้ง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับให้ถูกต้องตามที่
บัญญัติไว้และต้องบังคับใช้อย่างเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิกบั บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ น
กรณี พิเศษ เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมและเสมอภาค ได้แก่ การจัดเก็บ ภาษี ในอํานาจหน้าที่ ของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลซึ่ งจะต้องเก็บอย่างทัง่ ถึ งเท่าเทียม และถู กต้องโดยไม่กลัน่ แกล้ง หรื อ
ลดหย่อนแก่ ผูใ้ ดเป็ นการเฉพาะ เป็ นต้น นอกจากนี้ องค์การบริ หารส่ วนตําบล ยังมีหน้าที่ในการ
พัฒนาบุคคลากรขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ทั้งในฝ่ ายพนักงานและสมาชิ กสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับที่ตอ้ งใช้ในการปฏิ บตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง
2. หลักคุณธรรม เป็ นการปฏิ บตั ิงานที่ยึดมัน่ ในความถูกต้องดี งามเป็ นตัวอย่างแก่
ประชาชนเพื่อเสริ มสร้ างความซื่ อสัตย์สุจริ ต จริ งใจ อดทน มีระเบียบวินัย บุคลากรขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ทั้งฝ่ ายพนักงานประจําต้องยึดหลักหน้าที่รับผิดชอบของตน โดยพนักงานส่ วน
ตําบลจะต้องปฏิ บตั ิ งานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มาทํางานตรงต่อเวลา ให้บริ การประชาชนด้วย
ความเสมอภาคถูกต้อง รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องตระหนักในหน้าที่ของตน
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ในฐานะเป็ นผูแ้ ทนของประชาชนต้องมุ่งเน้นรักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนตน มาประชุ มอย่างสมํ่าเสมอ พิจารณาเรื่ องต่างในสภาอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา ยึดหลัก
ผลประโยชน์ส่วนรวม และถูกต้องตามกฎหมายผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลยิ่งต้องมี
คุณธรรมสู งขึ้น เนื่ องจากเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงาน ในขณะเดียวกันผูม้ ีอาํ นาจในการอนุ มตั ิ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ จะต้องยึดหลักความถูกต้องเป็ นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กาํ หนด
ไว้ มีการจัดสรรงบประมาณให้เกิ ดความเป็ นธรรมแก่ทุกชุมชน องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรเริ่ ม
จัดทํามาตรฐานจริ ยธรรม หรื อกรอบกติกาการปฏิบตั ิงานของสมาชิ กทุกคน โดยทําเป็ นมติของสภา
เพื่อควบคุ มกันเอง มี บทลงโทษเท่าที่ ทาํ ได้เช่ น ใครละเมิ ดกฎก็ให้สภาประณามพฤติ กรรมและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ หรื อถ้าละเมิดกฎอยูต่ ่อเนื่ องก็สภาพิจารณาให้พน้ จากสมาชิ กภาพตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พุทธศักราช 2537 มาตรา 47 ตรี (8) เป็ น
ต้น
3. หลักความโปร่ งใส โดยเน้นการปรับกลไกและวิธีการทํางานให้มีความโปร่ งใส
ให้มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ข่ า วสารอย่า งตรงไปตรงมา ให้ป ระชาชนเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ได้ส ะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยองค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องถือปฏิบตั ิในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตาม พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พุทธศักราช 2539 โดยเอกสารมี่ตอ้ ง
ปิ ดประกาศให้ประชาชนทราบ ได้แก่
3.1 ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี และข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม
3.2 มติ การประชุ มของคณะกรรมการบริ หารที่ มีผลกระทบต่อผลได้ผลเสี ย
ของประชาชน
3.3 มติ ข องสภาที่ ผ่า นการรั บ รองแล้ว โดยเฉพาะมติ ที่ ก ระทบสิ ท ธิ ห น้า ที่
รวมทั้งผล ได้ผลเสี ยแก่ประชาชนรวมทั้งมติอื่นๆ ที่ประชาชนควรทราบ
3.4 วาระการประชุมของสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล จะต้องปิ ดประกาศให้
ประชาชนทราบล่ วงหน้าเพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่ วมสังเกตการณ์ ในการ
ประชุมสภา ซึ่ งสภาจะต้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
3.5 ข้อบัง คับ ตํา บล กฎหมาย ระเบี ย บ คํา สั่ง ขององค์กรบริ หารส่ วนตํา บล
รวมทั้งข่าวสารราชการที่ประชาชนควรรู ้และประชาชนต้องปฏิบตั ิ
3.6 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล รวมทั้งเงื่อนไขการ
ติดต่องานกับองค์การบริ หารส่ วนตําบล ได้แก่ การชําระภาษีต่างๆ การขออนุ ญาตก่อสร้ างอาคาร
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เป็ นต้น ให้ประชาชนรู ้ ว่ามีข้ นั ตอนการปฏิ บตั ิอย่างไรต้องใช้หลักฐานเอกสาร ประกอบอะไรบ้าง
และต้องใช้เวลานานเท่าใด
3.7 ผลงานดําเนิ นงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ ขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลควรที่ จะได้สรุ ปเสนอให้ประชาชนได้รับทราบว่า จะทําอะไร เมื่ อไร เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้ติดตามตรวจสอบการดําเนิ นงานได้
3.8 เอกสารการจัดซื้ อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรื อประกวดราคาควร
เปิ ดเผยให้ประชาชนรับรู ้ จะทําให้ประชาชนตรวจสอบและเกิดความมัน่ ใจ
3.9 ข้อมู ลด้า นการเงิ น-การคลัง ซึ่ ง เป็ นข้อมูล ที่ เป็ นตัวชี้ ถึงความสุ จริ ตของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรที่จะได้เปิ ดเผยเป็ นระยะว่ามีรายรับเท่าใด มีรายจ่ายอะไร เท่าใด
3.10 ข้อ มู ล อื่ น ๆ ที่ อ งค์ กี่ บ ริ หารส่ ว นตํา บลเห็ น ว่ า ควรเปิ ดเผยและเป็ น
ประโยชน์แก่ประชาชนสําหรับวิธีการเผยแพร่ ข่าวสารของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลควรคํานึ งถึ ง
ความเหมาะสมที่สามารถทําให้ประชาชน ได้รับรู ้อย่างกว้างขวางที่สุด ได้แก่ การปิ ดประกาศ ณ ที่
ทําการองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อตามแหล่งชุมชน อาจจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
ประจําทุกหมู่บา้ น การประชุมชี้แจงเป็ นครั้งคราวหรื อประชุ มสัญจรไปตามหมู่บา้ นชุ มชนต่างๆ ให้
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารในแต่ละหมู่บา้ น การใช้ระบบ
หอกระจายข่า วหรื อเสี ยงตามสายรวมทั้งการใช้สื่ อท้องถิ่ น อาจเป็ นสื่ อหนัง สื อพิมพ์ วิท ยุ และ
โทรทัศน์ เป็ นต้น การจัดทําเป็ นวารสารหรื อเอกสารแจกจ่ายแก่ประชาชนตามระยะเวลาที่สมควร
อาจเป็ นปี ละ 2-3 ครั้ง หรื อทุกเดื อนก็ได้ ซึ่ งการเลือกใช้วิธีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารในแต่ละท้องถิ่นอาจใช้วิธีแตกต่างกัน แต่ควรทําพร้ อมๆกันไปหลายวิธีเพื่อให้ประชาชน
ทุกกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทัง่ ถึง
4. หลักการมี ส่วนร่ วม ถือเป็ นหลักการที่มีความสําคัญขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นที่ ตอ้ งให้ประชาชนมีส่วนร่ วมทุ กขั้นตอนตั้งแต่การเลื อกตั้งสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหรื อผูบ้ ริ หารและมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ตั้งแต่รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารแสดงความคิดเห็นใน
การตัดสิ้ นใจทําอะไร อย่างไรขององค์การบริ หารส่ วนตําบลและสุ ดท้ายประชาชนย่อมมีสิทธิ เหนือ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยมีอาํ นาจในการถอดถอนผูบ้ ริ หารหรื อสมาชิ กสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ที่ประชาชนเห็ นว่าปฏิ บตั ิงานเสี ยหายล้มเหลวหรื อมีพฤติกรรมเสื่ อมเสี ย นอกจากนั้น
กฎหมายยังได้กาํ หนดให้องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคม ได้แก่ พระราชบัญญัติก าํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํา นาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 16(16) กําหนดให้องค์กรปกครองส่ วน
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ตําบลส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะต้องเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นอย่างน้อย ได้แก่
4.1 การจัดทําแผนพัฒนา ทั้งแผนพัฒนา 5 ปี และแผนพัฒนาประจําปี เนื่ องจาก
แผนพัฒนาเป็ นเครื่ องชี้ ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และเป็ นตัวกําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากร
รวมทั้งงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
การคิดและกําหนดจัดทําแผนพัฒนา โดยการร่ วมเสนอปั ญหาความต้องการและร่ วมเสนอโครงการ
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา ในรู ปแบบกระบวนการประชาคมมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ นต่อ
แผนพัฒนาในภาพรวมว่าทิศทางการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบลจะเดินไปทางใด ควรทํา
อะไรก่อน อะไรหลัง เป็ นต้น ร่ วมดําเนิ นการการทําแผนพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิ สามารถดําเนิ นการ
ได้หลายวิธี ตั้ง แต่องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลดํา เนิ นการเอง องค์การบริ หารส่ วนตําบลอุ ดหนุ น
งบประมาณให้หน่วยงานอื่นๆ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการรวมทั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบล สามารถอุดหนุ น
งบประมาณให้ ป ระชาชนเป็ นผูด้ ํา เนิ นการได้ร่วมประเมิ นผล เมื่ อดํา เนิ นโครงการแล้ว ผูท้ ี่ จ ะ
ประเมิ นผลได้ดีที่สุ ด คื อประชาชนเพราะประชาชนสามารถบอกได้ชัดเจนว่าโครงการนั้นๆ มี
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด
4.2 มีส่วนร่ วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริ หารส่ วนตําบล พุทธศักราช 2538 กําหนดให้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลแต่งตั้งผูแ้ ทนชุ มชนร่ วมเป็ นกรรมการในการจัดซื้ อจัดจ้างให้เกิ ดความ
ถูกต้องโปร่ งใสและเป็ นธรรม
4.3 ประชาชนมี สิ ท ธิ เข้าร่ วมประชุ มสภาองค์ก ารบริ หารส่ วนตําบล โดย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะต้องแจ้งวาระการประชุ มให้ประชาชนทราบทุกครั้งและอํานวยความ
สะดวกในการให้ประชาชนเข้าร่ วมสังเกตการณ์ประชุมสภา
4.4 ประชาชนมี สิท ธิ เสนอข้อบังคับ ตํา บล เพื่อให้สภาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล พิจารณาออกข้อบังคับตําบลตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่ อเสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิ่ น
พุทธศักราช 2542 รวมทั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบล จะกําหนดข้อบังคับตําบลที่จะได้เปิ ดโอกาให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็ นก่อนเสนอเข้าสู่ การพิจารณาของสภา เพื่อให้ขอ้ บังคับได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน
4.5 ประชาชนมีสิทธิ ถอดถอนผูบ้ ริ หารและสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ที่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยได้ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วนการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิ กสภา
ท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 องค์การบริ หารส่ วนตําบลจะต้องสร้างระบบ กลไก
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ที่จะเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานในทุกขั้นตอนเพื่อให้การดําเนิ นงาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างเป็ นรู ปธรรม
5. หลัก ความรั บ ผิดชอบ หลัก ข้อนี้ มุ่ง เน้น ให้องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล ได้
ตระหนักในอํานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิ บตั ิต่อประชาชน มีความใส่ ใจต่อปั ญหาชุ มชน และมีความ
กระตือรื อร้นในการแก้ไขปั ญหา ความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผล โดยไม่เลือกปฏิบตั ิและ
มีความกล้าหาญที่ จะยอมรั บผลการกระทําโดยการจัดบริ การสาธารณะอย่างมี คุณภาพเป็ นธรรม
และทัง่ ถึ งทั้ง ในและนอกสถานที่ ให้ประชาชนเป็ นที่ พึ ง ได้เมื่ อเกิ ดความเดื อดร้ อน เอาใจใสต่ อ
ปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชน เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องทุกข์และแจ้งความเดือดร้อน
ได้สะดวก รวมทั้งควรมี ผูร้ ับเรื่ องราวร้ องทุ กข์ป ระจําหมู่บา้ นมี ค วามจริ งใจในการนําโครงการ/
กิ จกรรมที่เสนอโดยประชาชน ประชาคมนําไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยคํานึ งถึ งความ
จําเป็ นเร่ งด่วน นําเอาโครงการ กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาไปจัดทําข้อบังคับงบประมาณเพื่อ
นําไปสู่ การปฏิบตั ิตามที่สัญญาไว้กบั ประชาชนหากทําไม่ได้ก็ตอ้ งแจ้งให้ประชาชนทราบ
6. หลักความคุ ม้ ค่า การเน้นประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานโดยใช้ทรั พยากร
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น
ให้สมบูรณ์และยังยืน โดยควรดําเนินการ ดังนี้
6.1 การดําเนินแผนงาน โครงการ จะต้องมีการจัดลําดับความจําเป็ นเร่ งด่วนว่า
ควรจะทําอะไรก่อน – หลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน
6.2 ในการจัดซื้ อ – จัดจ้าง ต้องมุ่งให้เกิ ดการประหยัด หากสามารถต่อรอง
ราคากับ ผูร้ ั บจ้า งให้ไ ด้ราคาที่ ต่ าํ กว่า งบประมาณที่ ต้ งั ไว้ก็จะทํา ให้องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลมี
งบประมาณเหลือไปดําเนินการอื่นเพิ่มขึ้นและอยากให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากขึ้น
6.3 มีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ าย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้มีความประหยัดใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีกิจกรรมบํารุ งรักษาธรรมชาติให้ใช้ได้นาน
6.4 องค์การบริ หารส่ วนตําบล ควรจัดตั้งคณะกรรมการจัดการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้ร่ัวไหลสู ญเปล่า โดยสภาตําบลสามารถมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ อาศัย
อํานาจตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุ มสภาองค์การส่ วนตําบล พุทธศักราช
2538 ข้อ 89 และ 90 เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ ายบริ หาร
6.5 การบริ หารจัดการครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลควรจัดทํา
ทะเบียนคุมให้ชดั เจนและเป็ นปั จจุบนั และควบคุมการใช้ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์
ส่ วนรวม
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6.6 ควรคํานึ งถึงความควรหรื อไม่ควรที่จะกระทํา เช่น บางแห่ งยังไม่มีความ
พร้ อมในการจัดเก็บขยะไม่มีรถและพนักงาน แต่กลับใช้งบประมาณซื้ อถังขยะให้ประชาชนเพื่อ
รองรับขยะ โดยไม่มีผจู ้ ดั เก็บ การใช้ประโยชน์ไม่คุม้ ค่าก็ไม่ควรกระทํา
จากที่กล่าวมาข้างต้น ในการส่ งเสริ มธรรมาภิบาลในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ต้อง
ริ เริ่ มจากกิจกรรมที่ดาํ เนินการได้ง่ายก่อน โดยองค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องตระหนักและมองเห็น
ความสําคัญและประโยชน์ที่ได้รับ โดยเฉพาะประเด็นความโปร่ งใส การมีส่วนร่ วมของประชาชน
และการยึดหลักกฎหมายในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นหัวใจของการบริ การราชการส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งผูม้ ี
อํา นาจในการบริ หารมาจากการเลื อกตั้ง ของประชาชนในท้องถิ่ นย่อมคํานึ งถึ ง เจตนารมณ์ ข อง
ประชาชน ในขณะเดียวกันจําเป็ นต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่ องบทบาทและหน้าที่ดว้ ย
เพื่อให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลและประชาชนสามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ น สามารถรวม
พลังในการร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมรับผิดชอบ พัฒนาท้องถิ่นและแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นรู ปธรรม อันจะ
เป็ นรากฐานประชาธิ ปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่ วมและเป็ นเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง
บทบาทหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย
นับตั้ง แต่ส มัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรั ชต์ เป็ นต้นมา รั ฐบาลทุ กสมัยได้พยายามปฏิ รูป
ระบบราชการของประเทศ แต่การปฏิรูปที่ผ่านมาไม่ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายอาทิ เช่ น ใน
สมัยพลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ มีนโยบายสําคัญสองเรื่ อง คือ คณะกรรมการปฏิ รูประบบราชการ
และระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน กําหนดนโยบายจํากัดการขยายตัวของข้าราชการและลูกจ้างได้
ไม่เกิ นร้ อยละ 2 ของจํานวนข้าราชการที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น (พุทธศักราช 2523) และคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.) ได้นาํ ระบบการทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี มาใช้ เพื่อให้ส่วนราชการได้มอง
อนาคตในงานที่รับผิดชอบ การปรับปรุ งโครงสร้างและการจัดระบบงานให้ดีข้ ึนให้มีความคล่องตัว
และลดความซํ้าซ้อนแต่ท้ งั สองนโยบายไม่สามารถยับยั้ง การเติ บโตของส่ วนราชการได้ ระบบ
ราชการไทยกลับขยายตัวสู งมากจากปี พุทธศักราช 2524ถึง พุทธศักราช 2537 ส่ วนราชการเพิ่มจาก
13 กระทรวงเป็ น 14 กระทรวง จาก 112 กรมเป็ น 124 กรม จาก 11,332 กองเป็ น 12,551 กองและ
จาก 1,757,879 คน เป็ น 1,967,458 คน ปี พุทธศักราช 2543 มีส่วนราชการทั้งสิ้ น 15 กระทรวง 100
กรม แม้วา่ กรมจะลดน้อยลงก็ตาม แต่เป็ นการเปลี่ ยนย้ายงานไปอยูท่ ี่กระทรวงที่ต้ งั ขึ้นใหม่ ดังนั้น
จํานวนข้าราชการโดยรวมยังมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้นจากเดิม สําหรับในสมัยของพลเอก ชาติชาย ชุ ณหะวัณ
รัฐบาลได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิ บตั ิราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงาน
ของรัฐ พุทธศักราช 2532 เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารราชการ แต่ส่วนราชการไม่ได้
ให้ความสนใจอย่างจริ งจังและนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลอานันท์ ปั นยารชุ น ที่ให้
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพ ลดขนาดส่ ว นราชการ เพิ่ ม คุ ณภาพ และคุ ณ ธรรมในการสรรหา
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บุคลากรก็ไม่ได้รับการปฏิบตั ิและตอบสนองจากส่ วนราชการต่างๆ เท่าใดนัก ในสมัยของนายชวน
หลีกภัย ในช่วงปี พุทธศักราช 2540 – 2543 รัฐบาลพยายามจํากัดการเพิ่มจํานวนของข้าราชการ และ
มีการส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการเข้าร่ วมโครงการเกษียณก่อนกําหนด โดยเปิ ดโอกาสให้ขา้ ราชการทหาร
ที่มีอายุ 45 ขึ้นไป และข้าราชการพลเรื อนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไปเข้าร่ วมโครงการ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ทาํ
โครงการไปได้เพียง 2 รุ่ นเท่านั้น ดังนั้นความพยายามในการปฏิรูประบบราชการ การลดจํานวน
ข้าราชการ และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานขององค์กรของรัฐยังมีความจําเป็ นที่ตอ้ งสานต่อ
จากรัฐบาลชุดต่อมา (บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี้. 2550: 48)
สรุ ปสาเหตุ ข องความล้ม เหลวในการปฏิ รูปราชการในประเทศไทยได้ดงั นี้ (บุ ษบง
ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี้. 2544: 48; อ้างอิงจาก รุ่ ง แก้วแดง. 2538)
1. ความไม่ต่อเนื่องของการดําเนินการปฏิรูป
2. เป็ นการปฏิ รูปที่เน้นการเปลี่ ยนแปลงเฉพาะ โครงสร้าง ไม่เน้นการปฏิบตั ิภายใน
ของระบบราชการ
3. ไม่มีการติดตามผล
4. ไม่ได้เปิ ดโอกาสให้ส่วนราชการระดับกรม กอง หรื อผูป้ ฏิ บตั ิมีส่วนร่ วมในการ
เสนอรู ปแบบและวิธีการปฏิรูป
5. ปั ญหาสําคัญของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ คือ การขาดประสบการณ์การ
นํานโยบายไปปฏิ บตั ิ การเสนอแนะแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการกับส่ วนราชการ และ
มักมีอคติและไม่ไว้วางใจหน่วยราชการระดับกรม
6. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างและภายใน กระทรวง กรม และกอง
7. ขาดแรงจูงใจในการปฏิรูปของข้าราชการในส่ วนต่างๆ
นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 ซึ่ งเป็ นช่วงที่ประเทศไทยได้รับแรงผลักดันอย่างมากจาก
กระแสโลกาภิ วฒั น์ ปั ญ หาเศรษฐกิ จและสั ง คม รวมถึ ง สภาวะการแข่ ง ขัน ทางการค้า ระหว่า ง
ประเทศในภูมิภาค ประเทศไทยจําเป็ นต้องพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างและวิธีการปฏิบตั ิราชการให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งจริ ง จัง ต่ อ เนื่ อ ง ดัง นั้น จึ ง มี ก ารศึ ก ษาและนํา แนวคิ ด ของธรรมาภิ บ าลมา
ผสมผสานกับรู ปแบบการปกครองที่ใช้อยูแ่ ละมีการผลักดันให้เป็ นหลักในการสร้างการปกครองที่
ดี ข องประเทศ การนํา หลัก ธรรมาภิ บ าลมาปฏิ บ ัติ ใ ช้ใ นหน่ ว ยงานต่ า งๆของรั ฐ มี ผ ลให้ มี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งของระบบราชการ รู ป แบบการบริ หารจัดการของรั ฐ และบทบัญญัติใ น
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บวรศักดิ์ อุวรรณโน (2542: 17 - 82) กล่าวว่าในประเทศไทยแนวคิดเรื่ องธรรมาภิบาล
ได้เ ริ่ ม ใช้ก ัน อย่า งแพร่ ห ลายภายหลัง การการประกาศใช้รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
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พุทธศักราช 2540 และหลังจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่ งในหนังสื อแสดงเจตจํานงกู้
เงิน 17.2 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รัฐบาลไทยให้คาํ มัน่ ว่า
จะต้องสร้าง “Good Governance” ขึ้นในการบริ หารจัดการภาครัฐ ซึ่ งแสดงให้เห็นโดยปริ ยายว่าทั้ง
รัฐบาลไทยและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเชื่ อว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เป็ นผลส่ วนหนึ่ งมา
จากการบริ หารจัดการที่ไม่ดีหรื ออธรรมมาภิบาล (Bad Governance)
อธรรมมาภิบาล (Bad Governance) เช่นว่านี้ถูกวิพากษ์จากนักคิดหลายฝ่ ายและกลาย
มาเป็ นข้อเรี ยกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างจริ งจังโดยได้มีการจัดตั้งสภาร่ างรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่ ง
การร่ างรัฐธรรมนู ญก็ได้แตกต่างจากในอดี ตหลายประการ โดยเฉพาะการเริ่ ม ต้นโดยการจัดทํา
กรอบความคิ ดเบื้ องต้นของการยกร่ างเพื่ อนําไปฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชน ในกรอบความ
คิดเห็นดังกล่าวได้นาํ สภาพปั ญหาอันเป็ นอธรรมมาภิบาลในประเทศไทยขึ้นเป็ นโจทย์เพื่อหาสาเหตุ
ของปั ญหาตลอดจนหลักการสําคัญที่ควรกําหนดในรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยกรอบ
ความคิดหลักของผูร้ ่ างรัฐธรรมนูญที่ตอ้ งการปฏิรูปการเมืองแบบอธรรมมาภิบาลให้เป็ นธรรมมาภิ
บาลนี้แท้จริ งแล้วมี 3 แนวคิดหลัก คือ
ประการแรก คือ การปรับปรุ งการเมืองของนักการเมืองของพลเมืองหรื อในหนึ่ งก็
คือการปรับระบอบประชาธิ ปไตยแบบมีผแู ้ ทน (Representative Democracy)ให้เป็ นประชาธิ ปไตย
ที่พลเมืองมีส่วนร่ วมในการเมืองทั้งกระบวนการ (Participatroy Democracy) ซึ่ งทําโดยการขยาย
การรับรองและคุ ม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของพลเมืองให้
มากขึ้นรวมทั้งการขยายส่ วนร่ วมของพลเมืองในการเมืองตั้งแต่การเลือกตั้งการบริ หารจัดการทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ประการที่ สอง คื อ การทําให้ภาครั ฐทั้ง ฝ่ ายการเมื องและข้าราชการประจําซึ่ ง มี
ปั ญหาเรื่ องความโปร่ งใสและความสุ จริ ต เป็ นภาครั ฐที่โปร่ งใส สุ จริ ต และชอบธรรมในการใช้
อํานาจ โดยวางมาตรการป้ องกันการซื้ อเสี ยง และที่สําคัญที่สุด คือ การกําหนดองค์กรตรวจสอบ
และกระบวนการการควบคุมฝ่ ายการเมืองและข้าราชการประจําให้ครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภท
และสามารถทํางานได้อย่างอิสระและมีประสิ ทธิ ภาพ
ประการที่สาม คือ การปรับปรุ งระบบการเมืองและระบบราชการที่ไร้ เสถียรภาพ
และไร้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ เ ป็ นระบบการบริ ห ารจัด การภาครั ฐ ที่ มี เ สถี ย รภาพ (Stability) และมี
ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ภายใต้ระบบตรวจสอบที่เข้มงวดทางกฎหมายจากองค์กรต่างๆ และการ
ตรวจสอบทางการเมืองจากสื่ อมวลชนและสาธารณะชน
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องค์ การบริหารส่ วนตําบล
ความเป็ นมาขององค์ การบริหารส่ วนตําบล
การปกครองท้องถิ่นที่มีการบริ หารและการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีผลมาจากการกระจาย
อํานาจทางการปกครองของรั ฐให้กบั องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ ง องค์กรส่ วนท้องถิ่ นอย่า ง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลนั้นก็มีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายการตัดสิ นใจ และดําเนิ นการภายใน
ท้องถิ่นของตนเท่านั้น ซึ่ งการปกครองตนเองของท้องถิ่นนั้นจะเป็ นการสนับสนุนให้ประชาชนได้
เข้ามามี ส่วนร่ วมในทางการเมื อง มี สิทธิ มีเสี ยงตามระบอบประชาธิ ปไตย เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่ วนเกี่ยวพันและเกิ ดความผูกพันในท้องถิ่นของตนเอง เกิ ดความรับผิดชอบ ปกป้ องต่อสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ซึ งในเรื่ องของวิวฒั นาการขององค์การบริ การส่ วนตําบลมีนกั วิชาการได้
ให้ความหมายและที่มาไว้ดงั นี้
สุ ดเขตต์ เข็มไท (2540: 12-13) ได้กล่าวถึ ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ่ งเป็ นหน่วย
การปกครองแบบส่ วนท้องถิ่น ที่จดั ตั้งขึ้นซึ่ งเกิดจากแนวคิดในการกระจายอํานาจการปกครองโดย
การมอบอํานาจให้ทอ้ งถิ่นปกครองตนเอง โดยที่ประชาชนสามารถที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปั ญหาและพัฒนาท้องถิ่ น องค์การบริ หารส่ วนตําบลจึงเป็ นองค์กรที่ ใกล้ชิดกับประชาชน เข้าใจ
ปั ญหาของประชาชนอย่างแท้จริ ง มีอาํ นาจหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการ คือ การพัฒนาตําบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อีกทั้งเป็ นการแสดงถึงความพยายามของรัฐที่จะส่ งเสริ มการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตยและการยอมรั บหลักการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในทางการเมื อง การ
ปกครองตลอดจนยอมรับศักยภาพของประชาชนชนบทในการบริ หารจัดการท้องถิ่นของตนเองได้
มากขึ้นพ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.
2537 เป็ นกฎหมายที่ใช้จดั ระเบียบการบริ หารงานในตําบลแทนประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 326 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2515 นับตั้งแต่ พ.ร.บ.สภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ทําให้มีการปรับฐานะการบริ หารงานในระดับตําบล (โกวิทย์
พวงงาม. 2542: 169-170) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรู ปโฉมใหม่ของสภาตําบลทัว่ ประเทศ โดย
แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบดังนี้
1. รู ปแบบ “สภาตําบล” ได้รับการยกฐานะเป็ นนิ ติบุคคล อันได้แก่สภาตําบลที่มี
รายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนไม่ต่าํ กว่า 150,000 บาท
2. รู ปแบบ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” (อบต.) ตั้งขึ้นจากสภาตําบลที่มีรายได้
(โดยไม่รวมเงิ นอุดหนุ น) ในปี งบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ ยไม่ต่ าํ กว่าปี ละ 150,000
บาท ได้รับการยกฐานะเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล และเป็ นราชการบริ หาร
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ส่ วนท้องถิ่น (มาตรา 43)หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดให้สภาตําบลเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลนั้น ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดว่าถ้าสภาตําบลที่มี
รายได้โดยไม่รวมเงิ นอุดหนุ นในปี งบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่าํ กว่าปี ละ หนึ่ ง
แสนห้ า หมื่ น บาทถ้ว น อาจจัด ตั้ง เป็ นองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลได้ โดยทํา เป็ นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและขอบเขตของ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลไว้ด้วย องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลให้พ น้ จากอํา นาจแห่ ง สภาตํา บล
นับตั้งแต่วนั ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบล และประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป และขอให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิ ทธิ สิ ทธิ เรี ยกร้อง
หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตําบลไปเป็ นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
โครงสร้ างขององค์ การบริหารส่ วนตําบล
โครงสร้างองค์การบริ หารส่ วนตําบลปั จจุบนั มีลกั ษณะโครงสร้างที่มีท้ งั ฝ่ ายนิ ติบญั ญัติ
และฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พุทธศักราช
2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546ทําให้โครงสร้างของสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล และคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล มีดงั นี้
1.โครงสร้างสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล ประกอบด้วย สมาชิ กหมู่บา้ นละ 2 คน
องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลใดมี 1 หมู่บ ้า น ให้มี ส มาชิ ก 6 คน องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลใดมี 2
หมู่บา้ นให้มีสมาชิ กหมู่บา้ นละ 3 คน อายุของสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลกําหนดคราวละ 4 ปี
นับตั้งแต่วนั เลือกตั้ง
2.โครงสร้างคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล 1 คน ให้มีที่มาจากการเลื อกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล 2 คน โดย
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป็ นผูเ้ สนอแล้วจึงให้นายอําเภอแต่งตั้ง (นันทวัฒน์บรมนันท์. 2549:
141-148)
อํานาจหน้ าทีข่ ององค์ การบริหารส่ วนตําบล
องค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลมี อ าํ นาจหน้า ที่ ใ นการพัฒ นาตํา บลทั้ง ในด้า นเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม โดยมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พุทธศักราช 2537 ได้กาํ หนดอํานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ไว้ดงั นี้
1. มีอาํ นาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. มีอาํ นาจหน้าที่ที่จะต้องทําในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล ดังต่อไปนี้
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2.1 จัดให้มีและบํารุ งรักษาทางนํ้าและทางบก
2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอย
และสิ่ งปฏิกลู
2.3 ป้ องกันโรคและระวังโรคติดต่อ
2.4 ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.5 ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.6 ส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ
2.7 คุม้ ครอง ดูแล และบํารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.8 บํา รุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น และวัฒ นธรรมอัน ดี ข อง
ท้องถิ่น
2.9 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากร
ให้ตามความจําเป็ นและสมควร
องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลอาจจัดทํา กิ จกรรมในเขตองค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลได้
ดังต่อไปนี้
1. ให้มีน้ าํ เพื่ออุปโภค บริ โภค และการเกษตร
2. ให้มีและบํารุ งการไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบํารุ งรักษาทางระบายนํ้า
4. ให้ มี แ ละบํ า รุ งสถานที่ ป ระชุ ม การกี ฬ า การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ และ
สวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่ งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บํารุ งและส่ งเสริ มการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การควบคุมดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้าม
11. กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิ ชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง
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ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ การบริหารส่ วนตําบลกาลอ
ข้ อมูลสภาพทัว่ ไป
ลักษณะที่ต้ งั องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลกาลอ อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา ระยะทางห่ างจากอําเภอ 18 กม. ห่ างจากจังหวัด 25กม. ใช้เวลาเดินทางจากตําบลถึ ง
อําเภอ 20 นาที
อาณาเขต
มีพ้นื ที่ท้งั หมด 36.94ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นเนื้อที่ท้งั หมด 23,087.50ไร่
ทิศเหนือ
จด ตําบลย๊ะต๊ะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศใต้
จด นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก จด นิคมสร้างตนองธนูศิลป์ อําเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิ วาส
ทิศตะวันตก จด ตําบลบือมัง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
การปกครอง
มีจาํ นวนหมู่บา้ น 4หมู่บา้ น กํานัน 1 คน สารวัตรกํานัน 2 คน แพทย์ประจําตําบล 1 คน
ผูใ้ หญ่บา้ น 3 คน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง 8 คน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบเรี ยบร้อย
20 คน และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล 8คน และคณะผูบ้ ริ หาร 4 คน
ประชากร
ประชากรตามสถิ ติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 30 เดื อนมิถุนายน พ.ศ. 2556มีจาํ นวน
ประชากรรวมทั้งสิ้ น 2,958คน จํานวน 652ครัวเรื อน แยกเป็ น เพศชาย 1,417คน เพศหญิง 1,541คน
เศรษฐกิจ
อาชี พหลักของประชากรส่ วนใหญ่จะเป็ นการประกอบอาชี พทางด้านเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการทําสวนยางพารา และการปลูกไม้ผล
สั งคม
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลกาลอ ประกอบด้ว ยหมู่ บ ้า น 4 หมู่ บ ้า น จํา นวน 652
ครัวเรื อนได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านแบหอ
หมู่ที่ 2 บ้านกาลอ
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หมูท่ ี่ 3 บ้านทํานบ
หมู่ที่ 4 บ้านตะโล๊ะมีแย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นอกจากแนวคิ ดต่ างๆที่ ได้กล่าวมาในข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ทัศนคติ ของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมมาภิ บาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล โดยมีผทู ้ ี่ศึกษาไวแล้วหลายท่านและสามารถนํามาสนับสนุ นในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
ได้สรุ ปไว้ดงั นี้
นพพล สุ รนัคคริ นทร์ (2547: 4-5) ได้ศึกษาเรื่ อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริ หารส่ วนตําบลตามทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชี ยงใหม่ใน
ภาพรวมอยู่ในเชิ งบวก เมื่อเปรี ยบเทียบตามปั จจัยด้านบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาต่างกัน มีทศั นะต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในอบต.ไม่แตกต่างกันแต่ประชาชนที่มี
รายได้ต่ า งกัน มี ท ัศ นะต่ อ การนํา หลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ป รั บ ใน อบต. แตกต่ า งกัน และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบตามปั จจัยด้านขนาดของ อบต. และการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการของ อบต. พบว่า
ประชาชนมี ท ศั นะต่ อการนํา หลัก ธรรมาภิ บ าลมาปรั บ ใช้ใ น อบต. แตกต่ า งกัน ส่ วนปั จจัย ด้า น
ความรู ้ความเข้าใจใน อบต. แต่ปัจจัยด้านขนาดของ อบต. มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยด้านการมีส่วน
ร่ วมในการดําเนิ นการของ อบต.ซึ่ งเราจะเห็นได้วา่ การนําหลักธรรมาภิบาลในองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล ตามทัศนะของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่น้ นั อาจจะมีความแตกต่างกัน หรื อไม่แตกต่าง
กันนั้น เพราะมีปัจจัยในหลายๆด้านภานนอกที่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนดังภาพรวมที่ได้
สรุ ปไว้ในข้างต้นดังกล่าว
อภันตรี อาหลัง (2555: 61) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลทุ่งหมอ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
พบว่า โดยภาพรวมระดับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีการบริ หารจัดการอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้านได้แก่
ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลัก
ความโปร่ งใส และด้านหลักความคุม้ ค่า มีการบริ หารจัดการอยูใ่ นระดับปานกลาง การเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลทุ่งหมอ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ และรายได้ที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมแตกต่างกัน
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนเพศ ระดับการศึกษา และอาชี พที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05
นันทพล พงศธรวิสุทธิ์ (2548: 13) ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกับ
การสร้างระบบการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลสัน
นาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลสันนาเม็งมีความเข้าใจ
ในการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี ในรู ปแบบของธรรมาภิบาลทําให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความพึง
พอใจในการบริ หารงาน
ภาคภูมิ นิ ยมวิทยาพันท์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเป็ นธรรมาภิบาลใน
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ศึกษากรณี องค์การบริ หารส่ วนตําบลดังบัง อําเภอประจันตะคาม จังหวัด
ปราจี นบุ รี พบว่า ด้า นนิ ติ ธ รรมประชาชนยัง ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการออกข้อบัญ ญัติต าํ บล แต่ ใ ช้
ช่องทางของตัวแทนคือ สมาชิ กสภา อบต. ด้านคุณธรรม ผูบ้ ริ หารและพนักงานส่ วนตําบล ไม่เคย
ถูกร้ องเรี ยนและให้บริ การโดยไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ด้านความโปร่ งใส มีกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์
ข่า วสารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหลายรู ปแบบ ด้า นการมี ส่วนร่ วมในหลายกิ จกรรมเปิ ด
โอกาสให้ ป ระชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน ในการดํา เนิ น งานและตรวจสอบ การ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านความรับผิดชอบสมาชิ ก อบต. มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุม
แต่ ย งั ไม่ ค่ อยแสดงความคิ ดเห็ นหรื อซัก ถามงบประมาณมากกว่า ร้ อยละ 70 ให้ค วามสํา คัญกับ
ประชาชนเป็ นอันดับแรก ด้านความคุม้ ค่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลดงบัง จัดซื้ อจัดจ้างตํ่ากว่าราคา
กลางที่ ต้ ัง ไว้มี ร ะบบการตรวจสอบการใช้ง บประมาณ เปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนเข้า มามี ส่ ว น
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
เฉลิ มชัย ขุนทอง (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาระดับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์ก ารบริ หารส่ วนตําบล ตามทัศ นะของพนัก งานส่ วนตํา บลในจัง หวัดปั ตตานี และ
เปรี ยบเทียบการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล พบว่า พนักงาน
ส่ วนตําบลที่มีเพศแตกต่างกัน มีทศั นะต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
ส่ ว นตํา บล โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน พนัก งานส่ ว นตํา บลที่ มี อ ายุ ต่ า งกัน มี ท ัศ นะต่ อ การ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนพนักงานส่ วนตําบลที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทศั นะ
ต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในภาพรวม และรายด้านไม่
แตกต่า งกัน ส่ วนพนัก งานส่ วนตํา บลที่ มีป ระสบการณ์ ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านแตกต่า งกัน มี ท ศั นะการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ
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พนักงานส่ วนตําบลที่ปฏิ บตั ิงานในกลุ่มงานที่ต่างกัน มีทศั นะต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สิ ทธิ หลีกภัย (2550: 51) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล (ภาคปฏิ บตั ิ) พบว่า ความโปร่ งใสขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตรัง นั้นได้แก่ การที่
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตรัง สามารถตรวจสอบได้หลายๆกลไก เช่น การตรวจสอบภายใน การ
ตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการปราบปรามการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ แห่งชาติ (ปปช.) การตรวจสอบโดยกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น (สถ.) แต่
การตรวจสอบที่ดีที่สุดมาจากประชาชนที่มีความรู ้ โดยการไม่เลือกพวกที่หวังจะคดโกงเข้ามาดํารง
ตําแหน่ งทางการเมือง นอกจากนี้ ความไม่โปร่ งใสขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตรังยังสามารถ
แสดงได้จากการใช้สื่อขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตรังเองไม่ว่าจะเป็ นเว็บไซต์ขององค์การ
บริ หารส่ วนจัง หวัดตรั ง ที่ ป ระกาศรายชื่ อผูเ้ ข้า ประมูลและผูช้ นะการประมูล ต่า งๆ และสารจาก
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด ตรั ง ที่ บ อกประชาชนถึ ง การใช้ ง บประมาณในด้ า นต่ า งๆอย่ า ง
ตรงไปตรงมา
ฉลองนพ อัมพรัตน์ (2550: 80) ได้ศึกษาเรื่ องการปฏิ บตั ิตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลในตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักนิ ติธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกรายด้านพบว่า พบว่า มีการปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับมากจํานวน 2 ด้าน ได้แก่หลักนิ ติธรรมและด้านคุณธรรม และอยู่
ในระดับปานกลางจํานวน 4 ด้าน ได้แก่ หลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านลักความ
รั บ ผิ ด ชอบและด้า นหลัก ความคุ ้ม ค่ า ตามลํา ดับ ส่ ว นการเปรี ย บเที ย บระดับ ความคิ ดเห็ น ของ
บุคลากรในหน่ วยงาน การปฏิ บตั ิ ตามหลักธรรมาภิ บาลของเทศบาลในตําบลกมลาไสย จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ พบว่า บุคลากรในหน่วยงานที่มีเพศและระดับการศึ กษาที่มีการปฏิบตั ิตามหลักธรรมา
ภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนบุคลากรที่มีอายุ และประสบการณ์
ทํางานแตกต่างกัน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทัศสุ นีย ์ โตมี (2551: 68) ได้ศึกษาทัศนะของสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีต่อ
การบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอุตรดิตถ์ ผลการวิจยั พบว่า
ทัศนะของสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีต่อการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ บาลของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลอุ ต รดิ ต ถ์ ใ นแต่ ล ะด้า น พบว่า ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก ผลการ
เปรี ยบเทียบทัศนะของสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีต่อการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมา
ภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอุตรดิตถ์ในแต่ละด้าน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา
อาชี พ และรายได้ พบว่า สมาชิ องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ มีเพศ แลระดับการศึกษาที่ ต่างกัน มี
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ทัศนะต่อการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่
แตกต่างกัน ส่ วนสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีอายุ อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกันมีทศั นะ
ต่อการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์การบริ หารส่ วนตําบล จังหวัดอุตรดิ ตถ์แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คลาร์ ค (Clarke. 2001:unpage) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การกระจายอํานาจการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยในประเทศกานา พบว่า ในประเทศที่ด้อย
พัฒนา การปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยได้มีการกระจายอํานาจจากส่ วนกลางไปสู่ ทอ้ งถิ่น
โดยประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึ้นทําให้เกิดกลยุทธ์การพัฒนาที่เป็ นจริ งเป็ นจัง มีการปรับตัวในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านต่างๆของท้องถิ่ น โดยใช้หลักธรรมาภิ บาลให้เหมาะสมกับท้องถิ่ นจนถื อเป็ นกุ ญแจ
สําคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาล ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน แต่ก็ยงั มีปัญหาจาก
การที่ยงั คงมีการถือพรรคถือพวกพ้อง
จากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ สรุ ปได้วา่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อหน่วยงานต่างๆ
ที่มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน สามารถที่จะดําเนิ นการได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ที่
สําคัญอย่างยิง่ ของการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิงานก็คือ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ในการบริ หารงานต่างๆ เช่น การจัดทําแผนพัฒนาองค์กร การ
จัดทําประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่ วมในการเป็ นคณะกรรมการต่างๆ ในการดําเนิ นงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหรื อหน่ วยงานอื่นๆ อีกทั้งต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ทํางานขององค์กรว่ามีความโปร่ งใสในการบริ หารงานมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุ ดภายในองค์กร ดังนั้น เราจะเห็นได้วา่ หัวใจหลักขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลที่ควรยึดหลักปฏิบตั ินน่ั ก็คือ การเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลักนัน่ เอง

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตาม
หัวข้อต่อไปนี้
ประเภทการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จํานวน 4หมู่บา้ น รวมจํานวนทั้งสิ้ น
2,958คน
2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีกาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
เปิ ดตารางเครซี่ และมอร์ แกน (ถนัด เดชทรัพย์.2551: 42; อ้างอิงจากประกายรัตน์ สุ วรรณ.2548:
328-329)ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 240 คนจากนั้นใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบกําหนดสัดส่ วน(Quata
Sampling)ดังแสดงตาราง 2
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ตาราง2 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ลําดับ
1
2
3
4

หมูบ่ า้ น
บ้านแบหอ
บ้านกาลอ
บ้านทํานบ
บ้านตะโล๊ะมีแย
รวม

ประชากร
455
1,225
871
407
2,958

กลุ่มตัวอย่าง
37
99
71
33
240

เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั และมี
วิธีการสร้างแบบสอบถาม ซึ่ งได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องมาเป็ นกรอบแนวคิด ในการสร้างแบบสอบถามได้ปรับปรุ งจาก ถนัด เดชทรัพย์ (2551: 72)
โดยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยผูว้ ิจยั แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น
3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
เกี่ยวกับเพศ อายุ รายได้ระดับการศึกษา และอาชีพ
ส่ วนที่ 2ทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลอ ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม
หลัก ความโปร่ ง ใส หลัก ความมี ส่ ว นร่ ว ม หลัก ความรั บ ผิ ด ชอบ และหลัก ความคุ ้ม ค่ า เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ
5 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการมากที่สุด
4 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการมาก
3 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการปานกลาง
2 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการน้อย
1 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Ended) ให้เสนอแนะตาม
ทัศนะของประชาชน
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วิธีสร้ างเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม
โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ขอบเขตการศึกษา และกําหนดกรอบแนวความคิดที่เกี่ ยวกับเนื้ อหาเพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด สร้างเป็ นแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคําแนะนํา ปรับปรุ ง
แก้ไขข้อคําถาม ให้ครอบคลุมรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมด
5. นําแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ งและผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลยะต๊ะอําเภอรามัน จังหวัดยะลา
จํานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ปหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค(Cronbach)ซึ่ งจะต้องมี ค่าความเชื่ อมัน่ ตั้งแต่ .70
ขึ้นไป (ถนัด เดชทรัพย์.2551: 52; อ้างอิงจากพวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 125)และผลจากการทดสอบ
พบว่า แบบสอบถามด้านหลักนิ ติธรรม มีค่าความเชื่อมัน่ .837ด้านหลักคุณธรรม มีค่าความเชื่ อมัน่ .
870 ด้านหลักความโปร่ งใส่ มีค่าความเชื่ อมัน่ .906 ด้านหลักการมีส่วนร่ วม มีค่าความเชื่ อมัน่ .841
ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่าความเชื่อมัน่ .873ด้านหลักความคุม้ ค่า มีค่าความเชื่อมัน่ .808
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ล เกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ข องประชาชนที่ มี ต่อการบริ ห ารตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลขององค์ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลกาลอ อํา เภอรามัน จัง หวัดยะลา ผูว้ ิ จยั ทํา การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการให้ตอบแบบสอบถาม นําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 100%
ตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ แล้วดําเนินการจัดทําตามขั้นตอน ทําการบันทึก
รหั ส คํา ตอบในแบบสอบถามเพื่ อ ประมวลผลด้ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํา เร็ จ รู ป สํ า หรั บ
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating Scale)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
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วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป ตามวิธีการทางสถิติดงั นี้
1.สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่และหา
ค่าร้อยละ

2.วิเคราะห์ ข อ้ มู ลเกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ข องประชาชนที่มี ต่อการบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย
( Χ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยกําหนด
ไว้ดงั นี้(สวนคํารศ.2551:32;อ้างอิงจากลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และอัจฉรา ชํานิประศาสน์. 2545:173)
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารน้อยที่สุด
3.เปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารตามจัดการหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา วิเคราะห์โดยหาค่าt-test และF-test
และหากกรณี พบความแตกต่างผูว้ จิ ยั ใช้ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการของ เชฟเฟ่
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1.ค่าร้อยละ (Percentage)
2.ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.ค่า t-test
5.ค่าF-test

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารตาม
จัดการหลัก ธรรมาภิ บ าลขององค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลกาลอ อํา เภอรามัน จัง หวัดยะลา ผูว้ ิจยั
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ดังนี้
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
n
แทน จํานวนของกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ยระดับคะแนนของประชากร .
Χ
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
t
แทน สถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาใน t-distribution
F
แทน สถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาใน F-distribution
*
แทน มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**
แทน มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*** แทน มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

ตอน ดังนี้

การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษานี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล 3

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปประชากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ดังแสดงตาราง 3
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ทศั นคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ดังแสดงตาราง 4 – ตาราง 10
ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจัด การตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ดังแสดงตาราง 11 – ตาราง 17
38
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ข้ อมูลกลุ่มตัวอย่ าง
การศึ กษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งสามารถเก็บข้อมูลได้จาํ นวน 240 คน คิดเป็ นร้อยละ100.0
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปประชากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่ างขององค์ การบริ หาร
ส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตาราง 3 จํานวนและร้ อยละข้อมูลทัว่ ไปของประชาชนในเขต องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18-25 ปี
26-35 ปี
36-50ปี
50ปี ขึ้นไป
รายได้

ข้อมูลทัว่ ไป

ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,001-9,000 บาท
9,001-12,000 บาท
12,001 ขึ้นไป

จํานวน

ร้อยละ

131
109

54.6
45.4

90
83
46
21

37.5
34.6
19.2
8.8

88
92
43
17

36.7
38.3
17.9
7.1
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ตาราง 3 (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไป

ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 6
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ ปวช.,ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพ
เกษตรกรรม / รับจ้าง
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
นักเรี ยน / นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จํานวน

ร้อยละ

81
103
51
5

33.8
42.9
21.3
2.1

87
17
47
42
47
240

36.3
7.1
19.6
17.5
19.6
100.0

จากตาราง 3 พบว่า ประชาชนในเขต องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 54.6 เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 45.4 มี อายุ
ระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.5 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.6มีรายได้ต่อเดือน
5,001-9,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 38.3 มีรายได้ต่อเดื อนตํ่ากว่า 5,000 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 36.7 มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อปวช.,ปวส.คิดเป็ นร้อยละ 42.9ระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปี ที่ 6
คิดเป็ นร้อยละ 33.8 และมีอาชี พ เกษตรกรรม/รับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 36.3 มีอาชี พค้าขายและอาชี พ
อื่นๆ เช่น แม่บา้ น ว่างงาน เป็ นจํานวนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 19.6 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์ การบริหารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลโดยภาพรวมของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
n=240
การแปล
การบริ หารจัดการ
S.D.
Χ
ความหมาย
หลักนิติธรรม
2.92
0.83
ปานกลาง
หลักคุณธรรม
2.81
0.90
ปานกลาง
หลักความโปร่ งใส
2.87
0.86
ปานกลาง
หลักการมีส่วนร่ วม
2.77
0.81
ปานกลาง
หลักความรับผิดชอบ
2.96
0.83
ปานกลาง
หลักความคุม้ ค่า
2.92
0.90
ปานกลาง
รวม
2.87
0.85
ปานกลาง
จากตาราง 4 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลามีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.87 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีทศั นคติเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักความรับผิดชอบ ( Χ =2.96) ด้านหลัก
นิ ติธรรม ( Χ =2.92) หลักความคุ ม้ ค่า ( Χ =2.92) ด้านหลักความโปร่ งใส ( Χ =2.87) ด้านหลัก
คุณธรรม ( Χ =2.81) และด้านหลักการมีส่วนร่ วม ( Χ = 2.77) อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลําดับ
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อการ
บริ หารจัดการตามหลักนิติธรรมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา
n=240
การบริ หารจัดการ
การแปล
S.D.
Χ
ตามหลักนิติธรรม
ความหมาย
1. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการตรา
3.02
0.99
ปานกลาง
กฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทนั สมัย
2. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอบริ หารงาน
2.94
1.08
ปานกลาง
โดยยึดหลักความเป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับ
ของประชาชน
3. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดทําระเบียบ
2.98
0.98
ปานกลาง
ข้อบังคับให้เป็ นแนวทางให้ปฏิบตั ิสืบทอดกัน
ต่อไป
4. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการปกครอง
2.77
1.08
ปานกลาง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ หรื ออํานาจ
ของตัวบุคคล
5. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดให้มีการทํา
2.98
1.02
ปานกลาง
ประชาพิจารณ์ หรื อเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆที่
จะมีผลบังคับใช้กบั ชุมชน
รวม
2.93
1.03
ปานกลาง
จากตาราง 5 พบว่า โดยภาพรวมการบริ หารจัดการตามหลักนิ ติธรรมขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการในด้านหลัก
นิติธรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การบริ หารจัดการตาม
หลักนิ ติธรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็ น 3 อันดับแรก ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการ
ตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทนั สมัย ( Χ =3.02, S.D.=0.99) รองลงมาคือองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอจัดทําระเบียบข้อบังคับให้เป็ นแนวทางให้ปฏิบตั ิสืบทอดกันต่อไป และองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลกาลอจัดให้มีการทําประชาพิจารณ์ หรื อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็ น
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เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆที่จะมีผลบังคับใช้กบั ชุ มชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน( Χ =2.98, S.D.=0.98 และ Χ
=2.98, S.D.=1.02) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอบริ หารงานโดยยึดหลักความเป็ นธรรมและ
เป็ นที่ยอมรับของประชาชน( Χ =2.94, S.D.=1.08) ส่ วนการบริ หารจัดการตามหลักนิ ติธรรมที่มี
ค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการปกครองภายใต้กฎหมายมิ ใช่ตาม
อําเภอใจ หรื ออํานาจของตัวบุคคล( Χ =2.77, S.D.=1.08)
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริ หารจัดการตามหลักคุณธรรมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัด
ยะลา
n=240
การบริ หารจัดการ
การแปล
S.D.
Χ
ตามหลักคุณธรม
ความหมาย
1. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอยึดมัน่ ใน
2.98
1.06
ปานกลาง
ความถูกต้องดีงาม
2. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอรณรงค์ให้
2.90
1.03
ปานกลาง
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักคุณธรรมอย่าง
เคร่ งครัด
3. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดสรร
2.52
1.20
ปานกลาง
งบประมาณครอบคลุมพื้นที่ดว้ ยความ
ยุติธรรม
4. คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาองค์การ
2.80
1.14
ปานกลาง
บริ หารส่ วนตําบลกาลอปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความถูกต้อง ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และมีจิตสํานึก
ของความเป็ นผูแ้ ทน
5. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการ
2.88
1.22
ปานกลาง
ให้บริ การประชาชนอย่างเสมอภาค
รวม
2.81
1.13
ปานกลาง
จากตาราง 6 พบว่า โดยภาพรวมการบริ หารจัดการตามหลักคุ ณธรรมของ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการในด้านหลัก
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คุ ณธรรมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 2.81 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การบริ หารจัดการ
ตามหลักคุณธรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็ น 3 อันดับแรก ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอยึด
มัน่ ในความถู กต้องดี งาม ( Χ =2.98, S.D.=1.06) รองลงมาคือองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอร
ณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่ งครัด( Χ =2.90, S.D.=1.03) และองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลกาลอมีการให้บริ การประชาชนอย่างเสมอภาค( Χ =2.88, S.D.=1.22) ส่ วนการบริ หาร
จัดการตามหลัก คุ ณ ธรรมที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด ได้แก่ องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลกาลอจัด สรร
งบประมาณครอบคลุมพื้นที่ดว้ ยความยุติธรรม( Χ =2.52, S.D.=1.20)
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริ หารจัดการตามหลักความโปร่ งใสของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรามัน
จังหวัดยะลา
n=240
การบริ หารจัดการ
การแปล
S.D.
Χ
ตามหลักความโปร่ งใส
ความหมาย
1. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอบริ หารจัดการ
2.81
1.08
ปานกลาง
ด้วยความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต่อประชาชนอย่างจริ งใจ
2. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ซึ่ง
2.98
1.03
ปานกลาง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอให้ความเป็ น
กันเอง
3. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการปรับปรุ ง
3.04
1.04
ปานกลาง
กลไกการทํางานขององค์การให้มีความ
โปร่ งใส
4. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการ
2.61
1.13
ปานกลาง
ดําเนินการจัดซื้ อ-จัดจ้างด้วยความโปร่ งใส
5. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการเปิ ดเผย
2.93
1.08
ปานกลาง
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมา
รวม
2.87
1.07
ปานกลาง
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จากตาราง 7 พบว่า โดยภาพรวมการบริ หารจัดการตามหลักความโปร่ งใสขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการในด้านหลัก
ความโปร่ งใสอยู่ใ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 2.87 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การบริ หาร
จัดการตามหลักความโปร่ งใสที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็ น 3 อันดับแรก ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอมีการปรับปรุ งกลไกการทํางานขององค์การให้มีความโปร่ งใส( Χ =3.04, S.D.=1.04)
รองลงมาคือประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ซึ่ งองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอให้ความ
เป็ นกันเอง( Χ =2.98, S.D.=1.03) และ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ( Χ =2.93, S.D.=1.08) ส่ วนการบริ หารจัดการตามหลักความ
โปร่ งใสที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการดําเนิ นการจัดซื้ อ-จัดจ้าง
ด้วยความโปร่ งใส( Χ =2.61, S.D.=1.13)
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริ หารจัดการตามหลักการมีส่วนร่ วมขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรามัน
จังหวัดยะลา
n=400
การบริ หารจัดการ
การแปล
S.D.
Χ
ตามหลักการมีส่วนร่ วม
ความหมาย
1. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมี
2.87 1.01 ปานกลาง
ส่ วนร่ วมในการรับรู ้การบริ หารงาน
2. ประชาชนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการตัดสิ นใจปั ญหา 2.91 1.01 ปานกลาง
สําคัญขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
3. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอเปิ ดเวทีประชาพิจารณ์
2.83 1.06 ปานกลาง
เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะการบริ หารจัดการขององค์การ
4. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนร่ วมทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสร้าง
2.47 1.10 ปานกลาง
รายได้แก่หมู่บา้ น เช่น สิ นค้าพื้นบ้าน
5. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอได้จดั ทําประชาคมเพื่อแถลง 2.80 1.01 ปานกลาง
ผลงานและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ
ซักถาม
รวม
2.77 1.03 ปานกลาง
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จากตาราง 8 พบว่า โดยภาพรวมการบริ ห ารจัด การตามหลัก การมี ส่ ว นร่ ว มของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการใน
ด้านหลักการมีส่วนร่ วมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 2.77 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การ
บริ หารจัดการตามหลักการมีส่วนร่ วมที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดเป็ น 3 อันดับแรก ได้แก่ ประชาชนมี
โอกาสเสนอความคิ ดเห็ นในการตัดสิ นใจปั ญหาสําคัญขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ( Χ
=2.91, S.D.=1.01) รองลงมาคือองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
ในการรับรู ้ การบริ หารงาน( Χ =2.87, S.D.=1.01) และ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอเปิ ดเวที
ประชาพิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะการบริ หารจัดการขององค์การ( Χ =2.83, S.D.=1.06)
ส่ วนการบริ หารจัดการตามหลักการมีส่วนร่ วมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ร่ วมทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างรายได้แก่หมู่บา้ น เช่น สิ นค้าพื้นบ้าน ( Χ =2.47, S.D.=1.10)
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
บริ หารจัดการตามหลักความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรามัน
จังหวัดยะลา
n=240
การบริ หารจัดการ
การแปล
S.D.
Χ
ตามหลักความรับผิดชอบ
ความหมาย
1. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอตระหนักใน
2.85
1.01
ปานกลาง
สิ ทธิ หน้าที่ความสํานึกความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนเป็ นใหญ่
2. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอได้กาํ หนด
3.00
0.98
ปานกลาง
เป้ าหมายในการดําเนินการให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบ
3. พนักงานส่ วนตําบลปฏิบตั ิงานตรงต่อเวลาและ
3.02
1.13
ปานกลาง
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
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ตาราง 9 (ต่อ)
การบริ หารจัดการ
ตามหลักความรับผิดชอบ
4. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอให้ความเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิ ปไตย
5. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอใส่ ใจปั ญหา
สาธารณะของเขตพื้นที่ที่ดูแล และสามารถ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้
รวม

Χ

S.D.

2.93

1.09

n=240
การแปล
ความหมาย
ปานกลาง

3.03

1.07

ปานกลาง

2.97

1.06

ปานกลาง

จากตาราง 9 พบว่า โดยภาพรวมการบริ หารจัดการตามหลัก ความรั บ ผิดชอบของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการใน
ด้านความรั บผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ย 2.97 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การ
บริ หารจัดการตามหลักความรั บผิดชอบที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดเป็ น 3 อันดับแรก ได้แก่ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลอใส่ ใจปั ญหาสาธารณะของเขตพื้นที่ที่ดูแล และสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
ได้ ( Χ =3.03, S.D.=1.07) รองลงมาคือพนักงานส่ วนตําบลปฏิบตั ิงานตรงต่อเวลาและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่( Χ =3.02, S.D.=1.13) และองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอได้กาํ หนดเป้ าหมาย
ในการดําเนิ นการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ( Χ =3.00, S.D.=0.98) ส่ วนการบริ หารจัดการ
ตามหลักความรับผิดชอบที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอตระหนักใน
สิ ทธิ หน้าที่ความสํานึกความรับผิดชอบต่อประชาชนเป็ นใหญ่( Χ =2.85, S.D.=1.01)
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ตาราง 10 ค่าเฉลี่ ย ( Χ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริ หารจัดการตามหลักความ
คุม้ ค่าของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรามัน จังหวัดยะลา
n=240
การบริ หารจัดการ
การแปล
S.D.
Χ
ตามหลักความคุม้ ค่า
ความหมาย
1. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอบริ หารจัดการโดยใช้
2.91
1.11
ปานกลาง
ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ส่วนร่ วม
2. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการสร้างสรรค์
2.52
1.10
น้อย
สิ นค้าบริ การในเขตพื้นที่ที่มีคุณภาพ และสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีระดับจังหวัด ระดับประเทศ
3. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการบริ หารจัดการ
3.00
1.07
ปานกลาง
องค์การ โดยมีการจัดระบบเปิ ด-ปิ ด
เครื่ องปรับอากาศเป็ นเวลา โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดขององค์การ
4. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดให้มีการอบรม
3.05
1.14
ปานกลาง
ประชาชน เพื่อให้มีจิตสํานึกถึงการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บา้ นให้สมบูรณ์ยง่ั ยืน
5. องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดให้มีการ
3.15
1.22
ปานกลาง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวม
2.93
1.13
ปานกลาง
จากตาราง 10 พบว่า โดยภาพรวมการบริ หารจัดการตามหลักความคุม้ ค่าของ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลออําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการในด้านหลัก
ความคุม้ ค่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การบริ หารจัดการ
ตามหลักความคุม้ ค่าที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็ น 3 อันดับแรก ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง( Χ =3.15, S.D.=1.22) รองลงมา
คือองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดให้มีการอบรมประชาชน เพื่อให้มีจิตสํานึ กถึ งการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บา้ นให้สมบูรณ์ ยง่ั ยืน( Χ =3.05, S.D.=1.14) และองค์การบริ หารส่ วน

49

ตําบลกาลอมีการบริ หารจัดการองค์การ โดยมีการจัดระบบเปิ ด-ปิ ดเครื่ องปรับอากาศเป็ นเวลา โดย
คํานึงถึงความประหยัดขององค์การ( Χ =3.00, S.D.=1.07) ส่ วนการบริ หารจัดการตามหลักความคุม้
ค่าที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการสร้างสรรค์สินค้าบริ การในเขต
พื้นที่ที่มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับจังหวัด ระดับประเทศ( Χ =2.52, S.D.=1.10)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาลของ องค์ การบริหารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ตาราง 11 เปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามเพศ
เพศ
การบริ หารจัดการ

ชาย
Χ

หลักนิติธรรม
2.87
หลักคุณธรรม
2.79
หลักความโปร่ งใส
2.84
หลักการมีส่วนร่ วม
2.69
หลักความรับผิดชอบ
2.88
หลักความคุม้ ค่า
2.80
รวมทุกด้าน
2.81
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หญิง
S.D.
0.93
1.02
0.96
0.89
0.91
1.00
0.89

Χ

2.99
2.84
2.91
2.87
3.06
3.06
2.95

S.D.
0.68
0.73
0.73
0.69
0.70
0.74
0.61

t-value

Sig

1.136
.358
.586
1.731
1.712
2.254*
1.389

.257
.721
.558
.085
.088
.025
.166

จากตาราง 11 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่เป็ นเพศชาย และเพศหญิ งมีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่าประชาชนที่เป็ นเพศชายและเพศหญิงมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลในด้านหลักความคุม้ ค่าแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้าน
หลัก นิ ติธ รรม หลัก คุ ณธรรมหลักความโปร่ งใส หลัก การมี ส่วนร่ วมและหลักความรั บ ผิดชอบ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 12 เปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามอายุ
อายุ
การบริ หารจัดการ
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่ งใส
หลักการมีส่วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุม้ ค่า
รวมทุกด้าน

18-25 ปี
S.D.
Χ
2.94 0.87
2.90 1.00
2.98 0.97
2.86 0.90
3.00 0.91
2.96 0.96
2.94 0.86

26-35 ปี
S.D.
Χ
2.92 0.86
2.73 0.82
2.78 0.80
2.65 0.78
2.93 0.76
2.86 0.87
2.81 0.74

36-50ปี
S.D.
Χ
2.97 0.66
2.82 0.75
2.83 0.68
2.76 0.69
3.03 0.66
2.89 0.84
2.88 0.64

50ปี ขึ้นไป
S.D.
Χ
2.75 0.88
2.78 1.03
2.84 0.92
2.89 0.74
2.80 1.03
3.03 0.92
2.87 0.86

F-value

Sig

0.330
0.508
0.795
1.136
0.483
0.295
0.379

.803
.677
.498
.335
.695
.829
.768

จากตาราง 12 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่มีอายุแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่ า ประชาชนที่ มี อายุ แ ตก ต่ า งกั น มี ทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ ก ารบริ หารจั ด ก ารตามหลั ก
ธรรมาภิบาลทุกด้าน คือด้านหลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 13 เปรี ยบเทียบทัศนคติ ของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามรายได้
รายได้
การบริ หารจัดการ

ตํ่ากว่า
5,000 บาท
Χ

S.D.

หลักนิติธรรม
2.81 0.97
หลักคุณธรรม
2.78 1.05
หลักความโปร่ งใส 2.88 1.03
หลักการมีส่วนร่ วม 2.73 0.95
หลักความรับผิดชอบ 2.92 0.91
หลักความคุม้ ค่า
2.90 0.98
รวมทุกด้าน
2.84 0.90
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5,0019,000 บาท
Χ

S.D.

2.87
2.71
2.71
2.70
2.81
2.76
2.76

0.70
0.78
0.73
0.76
0.79
0.88
0.70

9,00112,000 บาท
Χ

S.D.

12,001
ขึ้นไป
Χ

F-value Sig

S.D.

3.16 0.78 3.21 0.60 2.581
2.93 0.83 3.21 0.69 1.755
2.93 0.83 3.21 0.69 4.353**
2.86 0.56 3.17 0.71 1.934
3.20 0.75 2.41 0.51 4.116**
3.06 0.75 3.52 0.56 4.026**
3.03 0.65 3.34 0.53 3.325*
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

.054
.156
.005
.125
.007
.008
.020

จากตาราง 13 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่มีรายได้แตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่ า ประชาชนที่ มี ร ายได้ แ ตกต่ า งกั น มี ท ั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การบริ หารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ทศั นคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่ งใส่ ด้านหลักความรับผิดชอบ และภาพรวมขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามรายได้ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ดังแสดง
ตาราง 14
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยรายคู่ทศั นคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความโปร่ งใส่ ด้านหลักความรับผิดชอบ และภาพรวมขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามรายได้
รายได้
การบริ หารจัดการ

Χ

ตํ่ากว่า
5,000 บาท

5,0009,000 บาท

9,00112,000บาท

12,000
บาทขึ้นไป

ด้านหลักความโปร่ งใส่
ตํ่ากว่า 5,000 บาท
2.88
.1756
-.0509
-.6172
5,000-9,000 บาท
2.71
-.2265
-7928*
9,001-12,000บาท
2.93
-.5663
12,000 บาทขึ้นไป
ด้านหลักความรับผิดชอบ
ตํ่ากว่า 5,000 บาท
2.92
-.1120
-.2843
-.468
5,000-9,000 บาท
2.81
-.3963
-.5987
9,001-12,000บาท
3.20
-.2025
12,000 บาทขึ้นไป
ภาพรวม
ตํ่ากว่า 5,000 บาท
2.84
-.0769
-.1897
-.4991
5,000-9,000 บาท
2.76
-.2666
-.5760*
9,001-12,000บาท
3.03
-.3094
12,000 บาทขึ้นไป
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 14 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่มีรายได้ 5,000-9,000 บาท มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่ งใส่ และภาพรวมน้อยกว่าประชาชนที่มีรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .05
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ตาราง 15 เปรี ยบเทียบทัศนคติ ของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
การบริ หารจัดการ

มัธยม
Χ

S.D.
0.78
0.76
0.76
0.69

หลักนิติธรรม
2.81
หลักคุณธรรม
2.71
หลักความโปร่ งใส 2.80
หลักการมีส่วนร่ วม 2.71
หลักความ
2.82 0.66
รับผิดชอบ
หลักความคุม้ ค่า
2.95 0.77
รวมทุกด้าน
2.80 0.64
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

ปวช.,ปวส.
Χ

2.79
2.71
2.76
2.62

S.D.
0.82
0.97
0.88
0.84

ปริ ญญาตรี
Χ

3.26
3.05
3.10
3.07

S.D.
0.79
0.81
0.89
0.79

สู งกว่า
F-value Sig
ปริ ญญาตรี
S.D.
Χ
4.08 0.50 8.062*** .000
4.16 0.77 5.973** .001
3.92 0.76 4.586** .004
3.68 0.96 6.030** .001

2.85 0.90 3.30 0.73 4.12 0.80 8.193*** .000
2.72 0.93 3.21 0.91 3.68 1.16 4.908** .003
2.74 0.82 3.17 0.75 3.94 0.80 7.170*** .000
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตาราง 15 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านหลักนิ ติธรรมและหลักความรับผิดชอบแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ส่ วนด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม และด้านหลัก
ความคุม้ ค่า ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ทศั นคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านนิ ติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส่ ด้านหลักการมีส่วน
ร่ วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ ม้ ค่า และภาพรวมขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
กาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ดังแสดงตาราง 16
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยรายคู่ทศั นคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความโปร่ งใส่ ด้านหลักความรับผิดชอบ และภาพรวมขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
การบริ หารจัดการ
ด้านหลักนิติธรรม
มัธยม
ปวช./ปวส
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ด้านคุณธรรม
มัธยม
ปวช./ปวส
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ด้านหลักความโปร่ งใส
มัธยม
ปวช./ปวส
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม
มัธยม
ปวช./ปวส
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ด้านหลักความรับผิดชอบ
มัธยม
ปวช./ปวส

Χ

มัธยม

ปวช./ปวส

ปริ ญญาตรี

สู งกว่า
ปริ ญญาตรี

2.81
2.79
3.26
4.08

-

.0204
-

-.4540*
-.4744*
-

-1.2673*
-1.2878*
-.8133
-

2.71
2.71
3.05
4.16

-

-.0049
-

-.3374
-.3374
-

-1.4464*
-1.4464*
-1.1090
-

2.80
2.76
3.10
3.92

-

.03742
-

-.3034
-.3434
-

-1.1176*
-1.1175*
-.8141
-

2.71
2.62
3.07
3.68

-

.09133
-

-.3599
-.4513*
-

-.9615
-1.528*
-.6016
-

2.82
2.85

-

-.0340
-

-.4876*
-.4535*

-1.2978*
-1.2637*
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ตาราง 16 (ต่อ)
ระดับการศึกษา
การบริ หารจัดการ

Χ

ปริ ญญาตรี
3.30
สู งกว่าปริ ญญาตรี
4.12
ด้านหลักความคุม้ ค่า
มัธยม
2.95
ปวช./ปวส
2.72
ปริ ญญาตรี
3.21
สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.68
ภาพรวม
มัธยม
2.80
ปวช./ปวส
2.74
ปริ ญญาตรี
3.17
สู งกว่าปริ ญญาตรี
3.94
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มัธยม

ปวช./ปวส

ปริ ญญาตรี

-

-

-

สู งกว่า
ปริ ญญาตรี
-.8102
-

-

.2307
-

-.2626
-.4934*
-

-.7269*
-.9577
-.4643
-

-

.0603
-

-.3640
-.4243*
-

-1.1328*
-1.1930*
-.7687
-

จากตาราง 16 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่มีระดับการศึกษามัธยมมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิ บาลน้อยกว่าประชาชนที่ มี ระดับ การศึ กษาสู งกว่า ปริ ญญาตรี และ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวส มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบา
น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยม และระดับการศึกษาปวช./ปวส มีทศั นคติเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการตามหลัก ธรรมาภิ บ าลด้า นหลัก นิ ติธ รรม ด้านหลัก ความรั บ ผิดชอบน้อยกว่า
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ในขณะที่ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษามัธยม และระดับการศึกษาปวช./ปวส มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลด้านหลักคุณธรรมน้อยกว่าประชาชนที่มีระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ประชาชนที่ มีระดับการศึ กษา ปวช./ปวส มี ทศั นคติ เกี่ ยวกับการ
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บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่ วมน้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ในขณะที่ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมมีทศั นคติเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านความคุม้ ค่าน้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี ส่ วนประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวส มีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ บ าล ด้า นความคุ ม้ ค่าน้อยกว่าประชาชนที่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 17 เปรี ยบเทียบทัศนคติ ของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามอาชีพ

การบริ หารจัดการ

อาชีพ
เกษตรกรรม , ข้าราชการ/
ค้าขาย
รับจ้าง
รัฐวิสาหกิจ
Χ

S.D.

หลักนิติธรรม
2.66 0.84
หลักคุณธรรม
2.58 0.88
หลักความโปร่ งใส 2.63 0.82
หลักการมีส่วนร่ วม 2.52 0.77
หลักความรับผิดชอบ 2.66 0.78
หลักความคุม้ ค่า
2.68 0.90
รวมทุกด้าน
2.62 0.76
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*** มีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

Χ

S.D.

3.71
3.45
3.50
3.40
3.72
3.62
3.57

0.52
0.63
0.51
0.57
0.50
0.59
0.48

นักเรี ยน/
นักศึกษา

F-value

Sig

2.87 0.82 3.19 0.73 7.753***
2.79 0.89 3.03 1.02 4.445**
2.81 0.87 3.18 0.93 5.708***
2.65 0.83 3.11 0.83 7.470***
3.00 0.81 3.19 0.91 8.239***
2.88 0.96 3.22 0.81 5.698***
2.83 0.76 3.15 0.81 7.714***
** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

.000
.002
.000
.000
.000
.000
.000

Χ

S.D.

Χ

S.D.

จากตาราง 17 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตาม
หลักธรรมาภิ บ าลแตกต่างกัน อย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .001 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้า น
พบว่าประชาชนที่มีอาชี พแตกต่างกันมี ทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาล
ด้านหลักความนิ ติธรรม ด้านหลักความโปร่ งใสด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความรับผิดชอบ
และด้า นหลัก ความคุ ้ม ค่ าแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ .001 ยกเว้นด้า นหลัก
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คุณธรรมที่มีความแตกแต่งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งได้เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ทศั นคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส่ ด้านหลักการ
มีส่วนร่ วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุม้ ค่า และภาพรวมขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามอาชีพ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ดังแสดงตาราง 17
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยรายคู่ทศั นคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านหลักความโปร่ งใส่ ด้านหลักความรับผิดชอบ และภาพรวมขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา จําแนกตามอาชีพ

การบริ หารจัดการ
ด้านหลักนิติธรรม
เกษตรกรรม/รับจ้าง
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
นักเรี ยน/นักศึกษา
ด้านคุณธรรม
เกษตรกรรม/รับจ้าง
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
นักเรี ยน/นักศึกษา
ด้านหลักความโปร่ งใส
เกษตรกรรม/รับจ้าง
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
นักเรี ยน/นักศึกษา
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม
เกษตรกรรม/รับจ้าง

Χ

อาชีพ
เกษตรกรรม/ ข้าราชการ/
ค้าขาย
รับจ้าง
รัฐวิสาหกิจ

นักเรี ยน/
นักศึกษา

2.66
3.71
2.87
3.19

-

-1,0494*
-

-.2084
.8411*
-

-.5222*
.5272
-.3139
-

2.58
3.45
2.79
3.3

-

-.8703*
-

-.2072
.6631
-

-.4496
.4207
-.2424
-

2.65
3.5
2.81
3.18

-

-.8668*
-

-.1779
.6889
-

-.5466*
.3202
-.3687
-

2.52

-

-.8759*

-.1312

-.5949*
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ตาราง 18 (ต่อ)
การบริ หารจัดการ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
นักเรี ยน/นักศึกษา
ด้านหลักความรับผิดชอบ
เกษตรกรรม/รับจ้าง
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
นักเรี ยน/นักศึกษา
ด้านหลักความคุม้ ค่า
เกษตรกรรม/รับจ้าง
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
นักเรี ยน/นักศึกษา
ภาพรวม
เกษตรกรรม/รับจ้าง
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
นักเรี ยน/นักศึกษา

Χ

3.4
2.65
3.11

อาชีพ
เกษตรกรรม/ ข้าราชการ/
ค้าขาย
รับจ้าง
รัฐวิสาหกิจ
.7447*
-

นักเรี ยน/
นักศึกษา
.2810
-.4637
-

2.66
3.72
3.0
3.19

-

-1.0673*
-

-.3422
.7252*
-

-.5332*
.5342
-.1910
-

2.68
3.62
2.88
3.22

-

-.9362
-

-.1935
.7427
-

-.5412*
.3950
-.3477
-

2.62
3.57
2.83

-

-.9447*
-

-.2105
.7343*
-

-.5317*
.4130
-.3212
-

จากตาราง 18 พบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม/รับจ้าง มีทศั นคติเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและ
นักเรี ยน/นักศึกษา ส่ วนอาชี พข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลมากกว่าอาชี พค้าขาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า
ประชาชนที่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม/รับจ้าง มีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม และ
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ด้านหลักความรับผิดชอบน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและนักเรี ยน/
นักศึกษา ในขณะที่อาชีพเกษตรกรรม/รับจ้างมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลด้านหลักคุณธรรมน้อยกว่าข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
นอกจากนี้ ยัง พบว่ า ประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ ข้า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ท ัศ นคติ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่ วม และ
ด้านหลักความรับผิดชอบมากกว่าประชาชนที่ประกอบอาชี พค้าขาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ.05

บทที่ 5
การสรุป การอภิปราย และข้ อเสนอแนะ
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ น
เขตพื้นที่ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจํานวน
240 คน จากนั้นจึงนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติเพื่อ
หาความถี่ ร้ อยละ ค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test, F-test ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั และอภิ ปราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปประชากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 54.6 มีอายุระหว่าง 18-25
ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.5 มีรายได้ต่อเดือน 5,001-9,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.3 มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อปวช.,ปวส.คิดเป็ นร้อยละ 42.9 และมีอาชี พ เกษตรกรรม/รับจ้าง คิดเป็ นร้อย
ละ 36.3
2. ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา พบว่า ประชาชนมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.87 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ประชาชนมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักความรับผิดชอบ ( Χ =2.96) ด้านหลักนิ ติธรรม ( Χ =2.92) หลักความคุม้ ค่า ( Χ =2.92) ด้าน
หลักความโปร่ งใส ( Χ =2.87) ด้านหลักคุ ณธรรม ( Χ =2.81) และด้านหลักการมีส่วนร่ วม ( Χ =
2.77) อยูใ่ นระดับปานกลาง
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3. เปรี ยบเทียบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
กาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา พบว่า
3.1 ประชาชนที่เป็ นเพศชาย และเพศหญิงมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่าประชาชนที่เป็ นเพศชายและเพศหญิงมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความคุม้ ค่าแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วน
ด้านหลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วมและหลักความรับผิดชอบ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้า น พบว่า ประชาชนที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การตามหลัก
ธรรมาภิบาลทุกด้าน คือด้านหลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุม้ ค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้า น พบว่ า ประชาชนที่ มี ร ายได้ แ ตกต่ า งกัน มี ท ัศ นคติ เ กี่ ย วกับ การบริ หารจัด การตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่าประชาชนที่ มีระดับการศึ กษาแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรมและหลักความรับผิดชอบแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .001 ส่ วนด้านหลักคุ ณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมี ส่วนร่ วม และ
ด้านหลักความคุม้ ค่า ประชาชนมีทศั นคติแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.5 ประชาชนที่มีอาชี พแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่าประชาชนที่มีอาชี พแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล ด้า นหลัก ความนิ ติธ รรม ด้า นหลัก ความโปร่ ง ใสด้า น หลัก การมี ส่ วนร่ วม ด้า นหลัก ความ
รับผิดชอบ และด้านหลักความคุม้ ค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ยกเว้นด้าน
หลักคุณธรรมที่มีความแตกแต่งกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. ประชาชนที่ อาศัย อยู่ในเขตพื้นที่ องค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลกาลอ อํา เภอรามัน
จังหวัดยะลามีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักความคุม้ ค่า ด้าน
หลักความโปร่ งใส ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักการมีส่วนร่ วม อยูใ่ นระดับปานกลาง ผลจาก
การวิจยั ปรากฏเช่นนี้เพราะในด้านหลักนิติธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการตรากฎหมาย
กฎข้อบังคับต่างๆให้ทนั สมัย จัดทําระเบียบข้อบังคับให้เป็ นแนวทางให้ปฏิบตั ิ สืบทอดกันต่อไป
และจัดให้มี ก ารทํา ประชาพิ จารณ์ หรื อเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนได้แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ
ข้อบังคับต่างๆที่จะมีผลบังคับใช้กบั ชุ มชนอย่างสมํ่าเสมอ ส่ วนในด้านหลักคุณธรรม องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่ งครัด
และมีการให้บริ การประชาชนอย่างเสมอภาค ประกอบกับด้านหลักความโปร่ งใส่ มีการปรับปรุ ง
กลไกการทํางานขององค์การให้มีความโปร่ งใสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมี
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ส่ วนด้านหลักการมีส่วนร่ วมนั้น
ประชาชนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการตัดสิ นใจปั ญหาสําคัญขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
กาลอได้ และที่สําคัญได้เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการรับรู ้การบริ หารงาน นอกจากนี้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้เปิ ดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะการบริ หารจัดการ
ขององค์การ
ขณะเดี ยวกันด้านหลักความรั บผิดชอบองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอใส่ ใจปั ญหา
สาธารณะของเขตพื้นที่ที่ดูแล และสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้
กําหนดเป้ าหมายในการดําเนิ นการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับการทํางาน นอกจากนี้
ในเรื่ องความรับผิดชอบในส่ วนพนักงานส่ วนตําบลปฏิบตั ิงานตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ส่ วนด้านหลักความคุ ม้ ค่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนยึ ด หลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ก ารอบรมประชาชนเพื่ อ ให้ มี จิ ต สํ า นึ ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บา้ นให้สมบูรณ์ ยงั่ ยืน ในขณะเดี ยวกันองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีการ
จัดระบบเปิ ด-ปิ ดเครื่ องปรับอากาศเป็ นเวลา โดยคํานึ งถึ งความประหยัดขององค์การ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสิ ทธิ หลีกภัย (2550: 53) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล (ภาคปฏิ บตั ิ) พบว่า ความโปร่ งใสขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตรัง นั้นได้แก่ การที่
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตรัง สามารถตรวจสอบได้หลายๆกลไก เช่น การตรวจสอบภายใน การ
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ตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการปราบปรามการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ แห่งชาติ (ปปช.) การตรวจสอบโดยกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น (สถ.) แต่
การตรวจสอบที่ดีที่สุดมาจากประชาชนที่มีความรู ้ โดยการไม่เลือกพวกที่หวังจะคดโกงเข้ามาดํารง
ตําแหน่ งทางการเมือง นอกจากนี้ ความไม่โปร่ งใสขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตรังยังสามารถ
แสดงได้จากการใช้สื่อขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตรั งเองไม่ว่าจะเป็ นเว็ปไซด์ขององค์การ
บริ หารส่ วนจัง หวัดตรั ง ที่ ป ระกาศรายชื่ อผูเ้ ข้า ประมู ลและผูช้ นะการประมูล ต่า งๆ และสารจาก
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด ตรั ง ที่ บ อกประชาชนถึ ง การใช้ ง บประมาณในด้ า นต่ า งๆอย่ า ง
ตรงไปตรงมา และยังสอดคล้องกับภาคภูมิ นิ ยมวิทยาพันท์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความ
เป็ นธรรมาภิบาลในองค์การบริ หารส่ วนตําบล ศึ กษากรณี องค์การบริ หารส่ วนตําบลดังบัง อําเภอ
ประจัน ตะคาม จัง หวัด ปราจี นบุ รี พบว่า ด้า นนิ ติ ธ รรมประชาชนยัง ไม่มี ส่ วนร่ วมในการออก
ข้อบัญญัติตาํ บล แต่ ใ ช้ช่ องทางของตัว แทนคื อ สมาชิ ก สภา อบต. ด้า นคุ ณธรรม ผูบ้ ริ หารและ
พนัก งานส่ วนตําบล ไม่เคยถู ก ร้ องเรี ย นและให้บริ ก ารโดยไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ด้า นความโปร่ ง ใส มี
กิ จกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหลายรู ปแบบ ด้านการมี ส่วน
ร่ วมในหลายกิ จกรรมเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผน ในการดําเนิ นงาน
และตรวจสอบ การตรวจสอบการจัดซื้ อจัดจ้า ง ด้า นความรั บ ผิดชอบสมาชิ ก อบต. มี ค วาม
รับผิดชอบในการเข้าประชุ ม แต่ยงั ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามงบประมาณมากกว่าร้อย
ละ 70 ให้ความสําคัญกับประชาชนเป็ นอันดับแรก ด้านความคุม้ ค่าองค์การบริ หารส่ วนตําบลดงบัง
จัดซื้ อจัดจ้า งตํ่า กว่า ราคากลางที่ ต้ งั ไว้มี ระบบการตรวจสอบการใช้ง บประมาณ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนตรวจสอบการใช้งบประมาณ
2. เปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
2.1 ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา ที่เป็ นเพศชาย และเพศหญิงมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โดยภาพรวมและด้านหลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วมและหลัก
ความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นพพล สุ รนัคคริ นทร์ (2547: 4-5)ได้ศึกษาบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกับการสร้างระบบ
การบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลสันนาเม็ง อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าประชาชนที่เป็ นเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของเฉลิมชัย
ขุนทอง(2554：บทคัดย่อ) ที่ศึกษาระดับการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หาร
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ส่ วนตําบล ตามทัศนะของพนักงานส่ วนตําบลในจังหวัดปั ตตานี ผลการวิจยั พบว่าพนักงานส่ วน
ตําบลที่มีเพศแตกต่างกัน มีทศั นะต่อการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของฉลองนพ อัมพรัตน์ (2550: 80)
ได้ศึกษาเรื่ อง การปฏิ บตั ิ ตามหลักธรรมาภิ บาลของเทศบาลในตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสิ นธุ์
พบว่า บุ คลากรที่ มี เพศต่ างกันมี การปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก ธรรมาภิ บาลไม่ แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของทัศสุ นีย ์ โตมี (2551: 68) ได้ศึกษาทัศนะของสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีต่อ
การบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ บ าลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอุ ตรดิ ตถ์ พบว่า สมาชิ ก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลที่มีเพศต่างกันมีทศั นะต่อการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้านหลักความคุ ม้ ค่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบล
กาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลาที่มีเพศต่างกันมีความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอภันตรี
อาหลัง (2556: 52) ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การส่ วนตําบลทุ่งหมอ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่พบว่า ประชาชนที่เป็ นเพศ
ชายและเพศหญิงมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลด้านหลักความ
คุม้ ค่าแตกต่างกัน
2.2 ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา ที่ มีอายุแตกต่างกันมี ทศั นคติ เกี่ ยวกับ การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บ าลโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าประชาชนที่ มีอายุแตกต่างกันมี ทศั นคติ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้าน คือด้านหลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุม้ ค่าไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจยั ของนพพล สุ รนัคคริ นทร์ (2547: 4-5)ได้
ศึกษาบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกับการสร้างระบบการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล กรณี ศึกษาองค์การบริ หารส่ วนตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า
ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่าง
กัน
2.3 ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา ที่มีรายได้แตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดย
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ และ
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หลักความคุม้ ค่าแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ผลจากการวิจยั ปรากฏเช่นนี้เพราะ
ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ องค์การบริ หารส่ วนตํา บลกาลอ อําเภอรามัน จัง หวัดยะลา ที่ มี
รายได้ 5,000-9,000 บาทมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาด้านหลักความ
โปร่ งใส่ และภาพรวมน้อยกว่าประชาชนที่มีรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของทัศสุ นีย ์ โตมี (2551: 68) ได้ศึกษาทัศนะของสมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ มีต่อการ
บริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลอุตรดิตถ์ พบว่า สมาชิ กองค์การ
บริ หารส่ วนตํา บลที่ มี รายได้ต่า งกันมี ท ศั นะต่อการบริ หารโดยใช้หลัก ธรรมาภิ บ าลในองค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของอภันตรี อาหลัง (2556: 56) ศึกษา
เรื่ อง ความคิดเห็ นของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การส่ วน
ตํา บลทุ่ ง หมอ อํา เภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่ พ บว่า ประชาชนที่ มี รายได้ต่างกันมี ค วามคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักคุ ณธรรม ด้านหลัก
ความโปร่ งใส ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุม้ ค่าและโดยภาพรวม แตกต่างกัน
2.4 ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลโดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม และด้านหลักความ
คุม้ ค่าแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ผลจากการวิจยั ปรากฏเช่นนี้เพราะ ประชาชน
ที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่มีระดับการศึกษา
มัธ ยมมี ท ัศ นคติ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การตามหลัก ธรรมาภิ บ าลน้อ ยกว่า ประชาชนที่ มี ร ะดับ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี และประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวส มีทศั นคติเกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาน้อยกว่าประชาชนที่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี และระดับ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยม
และระดับการศึกษาปวช./ปวส มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลัก
นิ ติธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบน้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี ในขณะที่ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยม และระดับการศึกษาปวช./ปวส มีทศั นคติ
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรมน้อยกว่าประชาชนที่มีระดับสู ง
กว่าปริ ญญาตรี
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวส มี ทศั นคติเกี่ ยวกับการ
บริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วนร่ วมน้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา
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ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ในขณะที่ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมมีทศั นคติเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านความคุม้ ค่าน้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี ส่ วนประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวส มีทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านความคุม้ ค่าน้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
2.5 ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน
จังหวัดยะลา ที่มีอาชี พแตกต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดย
ภาพรวมแตกต่า งกัน เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้า น พบว่าประชาชนที่ มี อาชี พ แตกต่า งกันมีท ศั นคติ
เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความนิ ติธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุม้ ค่า ด้านหลักคุณธรรมแตกต่าง
กัน ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ผลจากการวิจยั ปรากฏเช่นนี้เพราะ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ น
เขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม/
รั บจ้างมี ทศั นคติเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบ
อาชี พข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จและนักเรี ยน/นักศึกษา ส่ วนอาชี พข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิ จมี ความ
คิดเห็ นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าอาชี พค้าขาย เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม/รับจ้างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิ ติธรรม ด้านหลักความโปร่ งใส ด้านหลักการมีส่วนร่ วม และ
ด้านหลักความรับผิดชอบน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจและนักเรี ยน/
นักศึกษา ในขณะที่อาชีพเกษตรกรรม/รับจ้าง มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลด้านหลักคุณธรรมน้อยกว่าข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยงั พบว่า ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิ ติ
ธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่ วม และด้านหลักความรับผิดชอบมากกว่าประชาชนที่ประกอบอาชี พ
ค้าขาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของทัศสุ นีย ์ โตมี (2551: 68) ได้ศึกษาทัศนะของสมาชิ กองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลที่มีต่อการบริ หารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ บาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
อุตรดิ ตถ์ พบว่า สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลที่ มีอาชี พต่างกันมี ทศั นะต่อการบริ หารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลในองค์การบริ หารส่ วนตําบลแตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการ
มีส่วนร่ วมซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสร้างสรรค์สินค้าบริ การในเขตพื้นที่ที่มี
คุ ณ ภาพ และสามารถแข่ ง ขัน ได้ใ นเวที ร ะดับ จัง หวัด และระดับ ประเทศและควรจัด ให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิ จพอเพียงโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวม
2. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักนิ ติ
ธรรม อยูใ่ นระดับปานกลางดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการทําประชาพิจารณ์ หรื อเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆที่จะมีผลบังคับใช้กบั ชุ มชนและคอยกํากับ
ดูแลการใช้อาํ นาจภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการใช้อาํ นาจในทางที่ไม่ถูกต้อง
3. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลด้านหลัก
คุ ณธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งมี ค่า เฉลี่ ยน้อยที่ สุด ดังนั้น หน่ วยงาน จึ ง ควรที่ จะรณรงค์ใ ห้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่ งครัด มีการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความถูกต้อง ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
และมีจิตสํานึกของความเป็ นผูแ้ ทน และมีการให้บริ การประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
4. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลด้านหลัก
ความโปร่ ง ใสอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ดังนั้น หน่ วยงานจึ ง ต้องมี ก ารควบคุ มดู แลการดํา เนิ นการ
จัดซื้ อ-จัดจ้างด้วยความโปร่ งใสมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนอย่างจริ งใจ อีกทั้งมีการ
ปรับปรุ งกลไกการทํางานขององค์การให้มีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
5. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการ
มีส่วนร่ วมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานจะต้องมีการส่ งเสริ มให้ประชาชนได้มีโอกาส
เสนอความคิ ดเห็ นในการตัดสิ นใจปั ญหาสําคัญขององค์การ หรื อเปิ ดเวที ประชาพิจารณ์ เพื่อให้
ประชาชนเสนอแนะการบริ หารจัดการขององค์การเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การต่อไป
6. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลด้านหลัก
ความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้น หน่ วยงานจะต้องกําหนดเป้ าหมายในการดําเนิ นการ
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ส่ งเสริ มให้พนักงานส่ วนตําบลมีการปฏิบตั ิงานที่ตรงต่อเวลาและ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสร้างจิตสํานึ กแก่ประชาชนในพื้นที่ในการใส่ ใจดูแลรับผิดชอบ
ปั ญหาสาธารณะต่างๆ ในชุมชนของตนเอง
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7. จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีทศั นคติเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่แตกต่างกัน ดังนั้นหน่วยงานควรให้ความรู ้ ทําความเข้าใจและให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลสื่ อสารมากยิง่ ขึ้น เช่นการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
เพื่ อกระตุ ้นให้ประชาชนมี ความเข้าใจการบริ หารจัดการตามหลัก ธรรมาภิ บ าลและส่ งเสริ ม ให้
ประชาชนมีทศั นคติท่ีดีต่อองค์กรมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วนตําบลระหว่างภาค
2. ควรเพิ่มตัวแปรศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตาม
หลัก ธรรมาภิ บ าลขององค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล เช่ น ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ธรรมาภิ บ าล
สถานภาพทางสังคม การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
3. ควรศึกษาโมเดลที่ส่งผลต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบล
4. ควรศึ ก ษาทัศ นคติ ข องประชากรกลุ่ ม อื่ น ๆ เช่ น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบริ หารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นอย่างทัว่ ถึง และครอบคลุม
5. ควรศึกษาถึ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลจากการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
6. ควรขยายเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ให้กว้างขึ้น นอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่น
แบบสัมภาษณ์นายอําเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อ
บุคคลที่เป็ นนักวิชาการ ผูม้ ีความรู ้ ผูม้ ีประสบการณ์ เพื่อได้วสิ ัยทัศน์ประกอบข้อมูลเชิงปริ มาณ
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่ อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการภาครั ฐและภาคเอกชน ผูว้ ิจยั ขอรั บรองว่าการตอบแบบสอบถามครั้ งนี้ ไม่ส่งผล
กระทบต่อท่านในทางเสี ยหาย เพราะข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกนําไปวิเคราะห์ในภาพรวม
และเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกาลอ เพื่อความสําเร็ จในการบริ หารจัดการต่อไป
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2ทัศ นคติ ข องประชาชนที่ มี ต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บ าลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ ประกอบด้วยหลักธรรมาภิ บาล 6 หลัก คื อ หลักนิ ติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอ
ขอแสดงความนับถือ
อิสมาแอล โตงนุแย
นักศึกษาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
กรุ ณาตอบคําถาม โดยใส่ เครื่ องหมาย ลงใน [ ] หน้าคําตอบตามสภาพที่เป็ นจริ ง
1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
2. อายุ
[ ] 18 -25 ปี
[ ] 36-45 ปี

[ ] 26-35 ปี
[ ] 46 ปี ขึ้นไป

3. รายได้
[ ] ตํ่ากว่า5,000 บาท
[ ] 8,001 – 12,00 บาท

[ ] 5,001 – 8,000 บาท
[ ] 12,001 ขึ้นไป

4. ระดับการศึกษา
[ ] มัธยม[ ] ปวช. , ปวส.
[ ] ปริ ญญาตรี [ ] สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ
[ ] เกษตรกรรม / รับจ้าง
[ ] ค้าขาย

[ ] ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ
[ ] นักเรี ยน / นักศึกษา
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ตอนที่ 2 ทัศนคติ ของประชาชนที่ มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
คํ า ชี้ แ จง ขอให้ ท่า นพิ จารณาตามทัศ นคติ ข องท่า นว่า องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลกาลอ อํา เภอ
รามัน จังหวัดยะลาได้มีการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม
หลักความโปร่ งใส หลักความมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า อยู่ในระดับ
การบริ หารจัดการใด โดยใส่ เครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความจริ ง โดยตัวเลขมีความหมาย
ดังนี้
5 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการมากที่สุด
4 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการมาก
3 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการปานกลาง
2 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการน้อย
1 หมายถึง ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการน้อยที่สุด
ที่
1
2

3

4

การบริ หารจัดการ
หลักนิติธรรม
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการตรา
กฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทนั สมัย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอบริ หารงาน
โดยยึดหลักความเป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับ
ของประชาชน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดทํา
ระเบียบข้อบังคับให้เป็ นแนวทางให้ปฏิบตั ิ
สื บทอดกันต่อไป
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ
หรื ออํานาจของตัวบุคคล

5

ระดับการบริ หารจัดการ
4
3
2

1

78

ที่

การบริ หารจัดการ

5

องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดให้มีการ
ทําประชาพิจารณ์ หรื อเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับข้อบังคับ
ต่างๆที่จะมีผลบังคับใช้กบั ชุมชน
หลักคุณธรรม
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอยึดมัน่ ใน
ความถูกต้องดีงาม
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอรณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักคุณธรรมอย่าง
เคร่ งครัด
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดสรร
งบประมาณครอบคลุมพื้นที่ดว้ ยความ
ยุติธรรม
คณะผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลอปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความถูกต้อง ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และมีจิตสํานึก
ของความเป็ นผูแ้ ทน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการ
ให้บริ การประชาชนอย่างเสมอภาค
หลักความโปร่ งใส
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอบริ หาร
จัดการด้วยความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ข่าวสารต่อประชาชนอย่างจริ งใจ
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ซึ่ ง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอให้ความเป็ น
กันเอง

6
7

8

9

10

11

12

5

ระดับการบริ หารจัดการ
4
3
2

1
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ที่

การบริ หารจัดการ

13

องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการ
ปรับปรุ งกลไกการทํางานขององค์การให้มี
ความโปร่ งใส
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการ
ดําเนินการจัดซื้ อ-จัดจ้างด้วยความโปร่ งใส
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมา
หลักการมีส่วนร่ วม
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการรับรู ้การ
บริ หารงาน
ประชาชนมีโอกาสเสนอทัศนคติในการ
ตัดสิ นใจปั ญหาสําคัญขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลกาลอ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอเปิ ดเวที
ประชาพิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนเสนอแนะ
การบริ หารจัดการขององค์การ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนร่ วมทํากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้แก่หมู่บา้ น เช่น สิ นค้า
พื้นบ้าน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอได้จดั ทํา
ประชาคมเพือ่ แถลงผลงานและเปิ ดโอกาส
ให้ประชาชนแสดงทัศนคติและซักถาม
หลักความรับผิดชอบ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอตระหนักใน
สิ ทธิ หน้าที่ความสํานึกความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนเป็ นใหญ่

14
15

16

17

18

19

20

21

5

ระดับการบริ หารจัดการ
4
3
2

1

80

ที่

การบริ หารจัดการ

22

องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอได้กาํ หนด
เป้ าหมายในการดําเนินการให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบ
พนักงานส่ วนตําบลปฏิบตั ิงานตรงต่อเวลา
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอให้ความ
เคารพในทัศนคติที่แตกต่างของประชาชน
ตามระบอบประชาธิ ปไตย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอใส่ ใจปั ญหา
สาธารณะของเขตพื้นที่ที่ดูแล และสามารถ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้
หลักความคุ้มค่ า
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอบริ หาร
จัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวม
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการ
สร้างสรรค์สินค้าบริ การในเขตพื้นที่ที่มี
คุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับ
จังหวัด ระดับประเทศ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอมีการบริ หาร
จัดการองค์การ โดยมีการจัดระบบเปิ ด-ปิ ด
เครื่ องปรับอากาศเป็ นเวลา โดยคํานึงถึง
ความประหยัดขององค์การ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดให้มีการ
อบรมประชาชน เพื่อให้มีจิตสํานึกถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บา้ นให้
สมบูรณ์ยง่ั ยืน

23
24

25

26

27

28

29

5

ระดับการบริ หารจัดการ
4
3
2

1
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ที่

การบริ หารจัดการ

30

องค์การบริ หารส่ วนตําบลกาลอจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

5

ระดับการบริ หารจัดการ
4
3
2

1

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลกาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


82

ภาคผนวก ข
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
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Reliability ด้ านหลักนิติธรรม
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N

%
Valid
30
100.0
Cases Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.837
5

Item Statistics
Mean Std. Deviation
กฏหมายทันสมัย
2.73
1.048
บริ หารงานเป็ นธรรม
2.83
.699
จัดทําข้อบังคับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ 2.53
1.008
ปกครองภายใต้กฏหมาย
2.73
1.285
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
2.73
.980

N
30
30
30
30
30
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Reliabilityด้ านหลักคุณธรรม
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N

%
Valid
30
100.0
Cases Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.870
5
Item Statistics
Mean
ยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม
ให้เจ้าหน้าที่ยดึ หลักคุณธรรม
จัดสรรงบประมาณอย่างยุติธรรม
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความถูกต้อง
ให้บริ การอย่างเสมอภาค

2.83
2.80
2.63
2.73
2.73

Std.
Deviation
1.177
1.126
1.159
1.337
1.172

N
30
30
30
30
30
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Reliabilityด้ านหลักความโปร่ งใส
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N

%
Valid
30
100.0
Cases Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.906
5

Item Statistics
Mean
มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก
ปรับปรุ งการทํางานให้โปร่ งใส
จัดซื้ อจัดจ้างอย่างโปร่ งใส
เปิ ดเผยข้อมูลตรงไปตรงมา

2.63
2.97
2.70
2.63
2.80

Std.
Deviation
1.033
1.129
1.055
1.189
.961

N
30
30
30
30
30

86

Reliability ด้ านหลักการมีส่วนร่ วม
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N

%
Valid
30
100.0
Cases Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.841
5
Item Statistics
Mean
เปิ ดให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
เปิ ดให้เสนอความคิดเห็น
เปิ ดเวทีประชาพิจารณ์
เปิ ดให้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ
จัดทําประชาคมเพื่อแถลงผลงาน

2.73
2.97
2.80
2.20
2.60

Std.
Deviation
1.258
1.129
1.126
1.064
.855

N
30
30
30
30
30
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Reliabilityด้ านหลักความรับผิดชอบ
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N

%
Valid
30
100.0
Cases Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.873
5
Item Statistics
ตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่
กําหนดเป้ าหมายให้ทราบ
พนักงานปฏิบตั ิงานตรงเวลา
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
ใส่ ใจปั ญหาสาธารณะ

Mean Std. Deviation
2.87
1.074
2.83
.950
2.80
1.126
2.57
1.006
2.70
1.119

N
30
30
30
30
30
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Reliabilityด้ านหลักความคุ้มค่ า
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N

%
Valid
30
100.0
Cases Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.808
5
Item Statistics
Mean
จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สร้างสรรค์สินค้าบริ การ
มีการบริ หารจัดการองค์กร
มีการอบรมประชาชน
ประชาสัมพันธ์ให้ยดึ หลักเศรษฐกิจพอพียง

2.77
2.23
2.87
2.83
2.90

Std.
Deviation
1.104
1.165
.973
1.117
1.322

N
30
30
30
30
30
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Reliabilityโดยภาพรวมทุกด้ าน
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
Cases Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.973
30
Item Statistics
Mean
กฏหมายทันสมัย
บริ หารงานเป็ นธรรม
จัดทําข้อบังคับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ปกครองภายใต้กฏหมาย
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม
ให้เจ้าหน้าที่ยดึ หลักคุณธรรม
จัดสรรงบประมาณอย่างยุติธรรม
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความถูกต้อง
ให้บริ การอย่างเสมอภาค

2.73
2.83
2.53
2.73
2.73
2.83
2.80
2.63
2.73
2.73

Std.
Deviation
1.048
.699
1.008
1.285
.980
1.177
1.126
1.159
1.337
1.172

N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Mean
มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก
ปรับปรุ งการทํางานให้โปร่ งใส
จัดวื้อจัดจ้างอย่างโปร่ งใส
เปิ ดเผยข้อมูลตรงไปตรงมา
เปิ ดให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
เปิ ดให้เสนอความคิดเห็น
เปิ ดเวทีประชาพิจารณ์
เปิ ดให้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ
จัดทําประชาคมเพื่อแถลงผลงาน
ตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่
กําหนดเป้ าหมายให้ทราบ
พนักงานปฏิบตั ิงานตรงเวลา
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
ใส่ ใจปั ญหาสาธารณะ
จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สร้างสรรค์สินค้าบริ การ
มีการบริ หารจัดการองค์กร
มีการอบรมประชาชน
ประชาสัมพันธ์ให้ยดึ หลักเศรษฐกิจพอพียง

2.63
2.97
2.70
2.63
2.80
2.73
2.97
2.80
2.20
2.60
2.87
2.83
2.80
2.57
2.70
2.77
2.23
2.87
2.83
2.90

Std.
Deviation
1.033
1.129
1.055
1.189
.961
1.258
1.129
1.126
1.064
.855
1.074
.950
1.126
1.006
1.119
1.104
1.165
.973
1.117
1.322

N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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คําสั่ งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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คําสั่ งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่อ
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

สถานที่ทาํ งาน
ตําแหน่งปั จจุบนั

ส.ต.ต. อิสมาแอล โตงนุแย
5 กรกฎาคม 2530
ยะลา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง, 2552
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปริ ญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน, 2556
14 ถนนสุ ขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
ผบ.หมู่ ป. สถานีตาํ รวจภูธรเมืองยะลา

