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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็เปรียบเทียบการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ จาํแนกตาม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีสังกดั และตาํแหน่งงาน และ
ศึกษาขอ้เสนอแนะและปัญหาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอหนองพอก 
จงัหวดัร้อยเอด็กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่  พนกังานส่วนตาํบล ไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังานจา้งตามภารกิจ 
พนกังานจา้งทัว่ไปและจา้งเหมาทัว่ไป ในเขตอาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็   จาํนวน  183 คน  จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล        
( อบต.) จาํนวน 8 แห่ง   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยคา่อาํนาจจาํแนกรายขอ้มี
ค่าระหวา่ง 0.23 - 0.92ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัท่ีระดบั ระดบั 0.89และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ คา่ความถ่ีค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ F –test ( One way ANOVA) 
การศึกษาคร้ังน้ี  พบวา่ การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอหนองพอก 
จงัหวดัร้อยเอด็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.51; S.D.= 0.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิ
บาล อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นหลกัคุณธรรม ( = 3.62; S.D.=041) ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม ( = 3.59; S.D.=0.36) ดา้นหลกัความโปร่งใส ( =3.57; S.D.=0.38) และดา้นหลกันิติธรรม ( = 3.56; S.D.=0.39) และ
ระดบัปานกลาง 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ( = 3.37; S.D.=0.28) และดา้น
หลกัความคุม้ค่า( = 3.32; S.D.=0.30)  

ABSTRACT 
The study had the objectives to: study the level of discharge of duties of the employees of Tambon 

Administration Organizations in NongPhok District, Roi Et Province; compare the discharge of duties of the 
employees of Tambon Administration Organizations in NongPhok District, Roi Et Province, classified by The  
respective Tambon Administration Organization of  affiliation  and  position; and \study suggestions  and  problems  
of the discharge of duties of the employees of Tambon Administration Organizations in NongPhok District, Roi Et  
Province. The sample comprised 183 employees from 8 Tambon Administration Organizations (TAO). The Instrument   was  a 
 rating scale questionnaire with the discrimination power ranging from 0.23 to 0.92, and the total reliability of 0.89.  
The  analysis of data employed a ready-made computer program. The statistics used were percentage, mean, standard 
 Deviation  and F-test (one-way ANOVA). 
 

 
คาํสําคญั:  การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล 
Key Word:  Discharge of Duties According to the Principles of Good Governance  
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บทนํา 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

พ.ศ. 2534  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั

ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 

2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก ไดก้าํหนดวา่ “ในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการตอ้งใชว้ธีิการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี”  กาํหนดใหมี้การ

ปรับปรุงระบบบริหารราชการ  เพ่ือใหส้ามารถ

ปฏิบติังานตอบสนองต่อการพฒันาประเทศและ

การใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน  โดยไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารและ

กาํกบัการปฏิบติัราชการของส่วนราชการต่างๆ  

เน่ืองจาก การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ

ปฏิบติังานของพนกังานส่วนตาํบลมีปัญหาใน

การปฏิบติังานไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพยงัมีขอ้บกพร่องในการปฏิบติั เช่น

หลกันิติธรรม ยงัมีพนกังานบางส่วนปฏิบติังาน

ไม่เป็นธรรม มีการทุจริตต่อหนา้ท่ี 

   ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความ

สนใจศึกษา การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล

ของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต

อาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ และเพ่ือนาํผล

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บั 

ผูบ้ริหารไดเ้ป็นขอ้มูลใน แกไ้ข ปรับปรุง พฒันา 

ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ

บริหารงานต่อไป 

 วตัถุประสงค์การศึกษา 
 1.  เพ่ือศึกษาระดบัการปฏิบติังานตามหลกัธรร
มาภิบาลของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามหลกัธรร
มาภิบาลของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็จาํแนก
ตาม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีสังกดั และ
ตาํแหน่งงาน  
 3.  เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอหนอง
พอก จงัหวดัร้อยเอด็ 
วธีิดาํเนินการศึกษา 

การศึกษาการปฏิบติังานตามหลกัธรร

มาภิบาลของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ในเขตอาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ในคร้ังน้ี  

ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการศึกษาเชิงปริมาณ  

ประกอบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  และเกบ็

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาไดแ้ก่ ขา้ราชการ พนกังาน

จา้งตามภารกิจ พนกังานจา้งทัว่ไปและจา้งเหมา

ทัว่ไป  จาํนวน 183 คน ไดม้าจากการคาํนวณหา

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ ยามาเน  และ

ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 

Sampling) 

 

สถิตทิีใ่ช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 

                1. สถิติท่ีใชท้ดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ คือ  

 1.1 การหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
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(Reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

  1.2 การหาอาํนาจจาํแนกแบบสอบถามเป็น

รายขอ้ (Discrimination Power) 

 2. สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   
 3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน ไดแ้ก่ การ

ทดสอบ F - test  (One – way ANOVA)   

2. หากพบความแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูศึ้กษาจะทดสอบ

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ (Post Hoc 

Test) โดยวธีิการ LSD  (Least Significant 

Difference)  

 3.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังาน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอหนอง

พอก จงัหวดัร้อยเอด็ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาโดย

การสรุปประเดน็ นาํมาแจกแจงความถ่ีในแต่ละ

ประเดน็ แลว้นาํเสนอขอ้มูลเชิงพรรณา

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างจําแนกตาม องค์การ
บริหารส่วนตาํบลทีสั่งกดั และตาํแหน่งงาน 

ข้อมูลทัว่ไป จํานวน  ร้อยละ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ท่ีสังกดั(อบต.) 

  

ผานํ้ายอ้ย 21 11.48 
โคกสวา่ง 23 12.57 
หนองขุ่นใหญ่ 21 11.48 
บึงงาม 18 9.84 
หนองพอก 20 10.93 
ภูเขาทอง 29 15.85 
รอบเมือง 24 13.11 
กกโพธ์ิ 27 14.75 
รวม 183 100 
ตาํแหน่งงาน 
ขา้ราชการ 
พนกังานจา้งตามภารกิจ 
พนกังานจา้งทัว่ไปและจา้ง
เหมาทัว่ไป 

 
66 
65 
52 

 
36.07 
35.52 
28.41 

รวม 183 100 

ตารางที่ 2ค่าเฉลีย่และเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ
การปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอหนองพอก 
จังหวดัร้อยเอด็ทั้งโดยรวมและรายด้าน ดงัตารางที ่3 

การปฏิบัติงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอหนองพอก 
จังหวดัร้อยเอด็ 

x  S.D. ระดบั 

1.ดา้นหลกันิติธรรม   3.56 0.39 มาก 
2.ดา้นหลกัคุณธรรม 3.62 0.41 มาก 
3.ดา้นหลกัความโปร่งใส   3.57 0.38 มาก 
4.ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 3.59 0.36 มาก 
5.ดา้นหลกัความรับผดิชอบ 3.37 0.28 ปาน

กลาง 
6.ดา้นหลกัความคุม้ค่า 3.32 0.30 ปาน

กลาง 
โดยรวม 3.51 0.24 มาก 

 
ผลการศึกษาการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.51; S.D.= 0.24)เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การปฏิบติังานตามหลกั
ธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้นโดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นหลกัคุณธรรม ( x
= 3.62; S.D.=041) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ( x = 3.59; 

S.D.=0.36)ดา้นหลกัความโปร่งใส ( x =3.57; 

S.D.=0.38) และดา้นหลกันิติธรรม ( x = 3.56; 
S.D.=0.39) และระดบัปานกลาง 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นหลกัความ

รับผดิชอบ ( x = 3.37; S.D.=0.28) และดา้นหลกัความ

คุม้ค่า( x = 3.32; S.D.=0.30)  ตามลาํดบั 

สรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาการปฏิบติังานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ สรุปผล
การศึกษาไดด้งัน้ี 
  1. การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.51; S.D.= 0.24) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การปฏิบติังานตามหลกั
ธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นหลกัคุณธรรม (

= 3.62; S.D.=041) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ( = 

3.59; S.D.=0.36) ดา้นหลกัความโปร่งใส ( =3.57; 

.D.=0.38) และดา้นหลกันิติธรรม ( = 3.56; 
S.D.=0.39) และระดบัปานกลาง 2 ดา้น โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นหลกัความ

รับผดิชอบ ( = 3.37; S.D.=0.28) และดา้นหลกัความ

คุม้ค่า( = 3.32; S.D.=0.30) 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ 
จาํแนกตามองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีสังกดัและ
ตาํแหน่งงาน 
  ผลการศึกษา พบวา่ พนกังาน อบต.ท่ีอยู่
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่างกนั มีระดบัการ
ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลในเขตอาํเภอหนอง
พอก จงัหวดัร้อยเอด็ ทั้งโดยรวมและรายดา้นต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และพนกังาน 
อบต.ท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัทั้งโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  ขอ้เสนอแนะของพนกังานส่วนตาํบล
เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามหลกั 
ธรรมาภิบาลของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ในเขตอาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็พนกังานส่วน
ตาํบลใหข้อ้เสนอแนะเรียงตามลาํดบัความถ่ีสูงสุดไป
หาความถ่ีตํ่าสุด 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี 
  3.1  ควรเปิดเผยขอ้มูลจดัซ้ือ-จดัจา้ง ผล
การสอบราคา หรือประกวดราคาใหป้ระชาชนทราบ 
  3.2  ผูบ้ริหารควรรับฟังปัญหาจากการ
ปฏิบติังานและหาแนวทางแกไ้ขโดยยดึหลกัความ
ยติุธรรม 
  3.3  บุคลากรควรช่วยกนัรักษา
ทรัพยสิ์นของทางราชการอยา่งเคร่งครัด 

อภิปรายผล   

1. ระดบัการการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
พนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอหนอง
พอก จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศึกษา พบวา่ การ
ปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอหนองพอก จงัหวดั
ร้อยเอด็ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

x

x
x

x
x

x
x
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2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขต
อาํเภอหนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็จาํแนกตามอบต.ท่ี
สังกดั และตาํแหน่งงาน ปรากฏผล ดงัน้ี 
 2.1  การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํแนกตาม
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีสังกดั โดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่  ทุกดา้น พนกังานองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลมีปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแต่งละ
แห่งมีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการ
แตกต่างกนั และขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
ขนาดต่างกนั จึงทาํใหก้ารบริหารงานแตกต่างกนั 
  2.2  การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํแนก
ตามตาํแหน่งงานโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่  ทุกดา้นพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี
การปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
กติติกรรมประกาศ 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี
เพราะความกรุณาอยา่งยิง่จาก รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา
ประธานกรรมการสอบการศึกษาคน้ควา้อิสระผศ.ดร.
อนุวตั  ชยัเกียรติธรรมผูท้รงคุณวฒิุ และดร.ทชัชวฒัน์
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ซ่ึงไดก้รุณาให้
คาํปรึกษาแนะนาํแนวทางตามกระบวนการการศึกษาท่ี
ถูกตอ้ง ตลอดจนการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง
เน้ือหาใหส้มบูรณ์ ผูก้ารศึกษาขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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