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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็น  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีจาํแนกประชาชนตาม
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั และขอ้เสนอแนะการเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปี
ข้ึนไปและมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน 379 คน ใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและสุ่มอย่างง่าย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชก้ารทดสอบโดยวิธี t – test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA), และ F-testโดยกาํหนดนยัสาํคญัของการทดสอบท่ีระดบั .05 กรณีพบความ
แตกต่างผูศึ้กษาไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียโดยการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe)  
  ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ มีระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  คือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  รองลงมาคือ ดา้นหลกั
คุณธรรม,  ดา้นหลกัความโปร่งใส, ดา้นหลกัความรับผิดชอบ, และดา้นหลกันิติธรรม, ดา้นหลกัความคุม้ค่ามีความ     
พึงพอใจเท่ากนั 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีมี เพศ การศึกษาและอาย ุแตกต่างกนั พบวา่ ประชาชน 
ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั ประชาชนท่ีมีการศึกษาและอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นหลกัความคุม้ค่า  มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05    
 
 
* นักศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์    มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม  
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 3. ขอ้เสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ มีขอ้เสนอแนะคือ  เทศบาลควรมีการออกกฎระเบียบ การบริหารงานใหเ้ป็นไปอยา่ง
ยติุธรรมสําหรับประชาชนทุกกลุ่ม ควรจดัระบบการให้บริการประชาชนอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัทุกคน ควรมี
การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของเทศบาลเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ  ควรสนบัสนุนให้
ประชาชนไดมี้โอกาสเสนอความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาล ควรเร่งระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้รวดเร็วยิ่งข้ึน และเทศบาลควรพิจารณาถึงความจาํเป็นในการจดังานตามโครงการต่างๆ ให้เกิด
ความคุม้ค่าของงบประมาณ 
  

ABSTRACT 
 The aims of the research were to  study and  to  compare the  opinion  of  the  people  classified  status 
including  their  suggestions to increase the effectiveness of administration under the good governance  of  Non 
Dindeang  Sub-district  Municipality, Non Dindeang   District,  Burirum  Province. The  samples  were  379   the 
people who were 18 years of age and are eligibility in election  in  the  area  of Non Dindeang  Sub-district  
Municipality selected through streatified random sampling and simple random sampling technique.  The  instrument  
used  was  five rating  scale  questionnaire  with the  reliability  value  at  .96.  The  statistic  applied were frequency, 
percentage, standard  deviation, t-test  One way  ANOWA and Scheffe. The  results  of  the  study  were  as  follows; 

  1. The  opinion  of  the  people towards  the administration under the good governance  of  Non 
Dindeang  Sub-district  Municipality, Non Dindeang   District,  Burirum  Province as  overall  was  rated  at  high  
level.  As  considered  by  aspects, all  aspects  were  rated  at  high  level  to  low level are the participation, the 
morality, transparency, and the primary responsibility, the rule of law and the core value  have thae same of 
complacence. 

  2. The  comparison of the opinion  of  the  people classified  by   genders, educational level and ages  
towards  the administration under the good governance of  Non Dindeang  Sub-district  Municipality, Non Dindeang   
District,  Burirum  Province was  not  different but as considered by aspect, the  worthy was found different.  
              3. The  suggestions were as  follows; the municipality should issue the rules and regulation which are 
fair to all group of people, the service system should be equal to all people, the people should be informed about the  
performance of the municipality, the people should be given the opportunity in presenting their opinion, the problem 
of the people in the area hould be soleved timely and the activities held should be appropriate to the budget.       
 
 
คาํสําคญั: ความคิดเห็น  การบริหารงาน  หลกัธรรมาภิบาล 
Key Words:  The  Opinion, Administration, Good governance 
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บทนํา 
 

 ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยต้องประสบกับ
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินท่ีร้ายแรงและยุ่งยาก
มากกว่าท่ีผ่านมา  จนรัฐบาลไทยภายใต้การนําของ     
พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจกู้
วิกฤตเศรษฐกิจ ดว้ยการเจรจา  และขอความช่วยเหลือ
ทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ   
(International Monetary Fund : IMF) ซ่ึ ง ก อ ง ทุ น
การเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ตกลงให้ความ
ช่วยเหลือ  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  และมีการกาํหนดเง่ือนไข
การปฏิรูประบบราชการ อนัเป็นกลไกส่วนหน่ึงในการ
สร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงการบริหาร
จดัการบ้านเมืองท่ีดีควรมีหลกัธรรมาธิบาลมาบูรณา
การในการบริหารจัดการ ซ่ึงมีหลักดังน้ี 1) หลักนิติ
ธรรม  2) หลักคุณธรรม  3) หลักความโปร่งใส  4) 
หลกัการมีส่วนร่วม 5) หลกัความรับผิดชอบ และ 6) 
หลกัความคุม้ค่า เป็นตน้ ซ่ึงหลกัการสําคัญเหล่าน้ีมี
ความสําคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการของภาครัฐ ให้
เหมาะสมในสังคม ซ่ึงรวมถึงการกระจายอาํนาจหนา้ท่ี
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การสร้างระบบการ
ตรวจสอบ  เพื่อความโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของ
สาธารณะชนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชัน่ (วริศรา, 2543) 
 สําหรับประเทศไทย ธรรมาภิบาลไดก้ลายเป็น
แนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหลกัการท่ีเก้ือหนุน
สังคมประชาธิปไตย และได้มีการเสนอและกล่าวถึง
แนวคิดน้ีอย่างกว้างขวาง ตัวอย่างท่ี เห็นอย่างเป็น
รูปธรรม คือกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540       
ท่ีได้บัญญัติมาตราต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กับหลกัธรรมาภิ
บาล ถ้าหากมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง จะทาํให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ มีการตรวจสอบการทาํงานของรัฐ โดย
ประชาชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และระบบบริการของ
รัฐ มี ความ ยุ ติ ธ รรม เป็ น ท่ี น่ า เช่ื อ ถื อทั้ ง ใน และ
ต่างประเทศ อีกทั้ งนําไปสู่การลดการทุจริตซ่ึงเป็น

ปัญหาเร้ือรังของบ้านเมืองได้ (บุษบง, บุญมี,  2544) 
ในส่วนของการปฏิรูประบบราชการไดก้าํหนดไวใ้น
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ .ศ . 2534 แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  5) พ .ศ . 2545  มาตรา 3/1 โดยวาง
กรอบแนวทางการบริหารราชการไวว้่า “การบริหาร
ราชการตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่
จาํเป็น การกระจายอาํนาจการตัดสินใจ การอาํนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการใน
การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีเพ่ือให้ทุกส่วนราชการ
นาํไปปฏิบติั โดยประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มี ผลบั งคับ ใช้ตั้ งแ ต่ ว ัน ท่ี  10 ตุ ล าคม  2546        
เป็นตน้มา  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอาํนาจไปสู่ท้องถ่ินมี
ความใกลชิ้ดกบัประชาชน และมีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมา
จากการเลือกตั้งจากประชาชน บทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญั 
คือ  บําบัดทุกข์  บํารุงสุข  สร้างความอยู่ดี กินดีแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน รวมทั้ งสร้างความเจริญให้แก่
ท้องถ่ินนั้ นๆ  ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
องค์การท่ีอยู่ในการกาํกับดูแลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงปัจจุบนัมี 5 รูปแบบ คือ องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจและสามารถตอบสนองความ
ต้อ งการของประชาชน  นอกจากจะต้อ งมี ก าร
ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบ กฎเกณฑ ์ระเบียบของ
ทางราชการแลว้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ยงัไดว้างนโยบายและกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการปฏิบติั
ราชการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบนาํมาใชใ้นการปฏิบติัราชการ
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ในอนัท่ีจะสอดคลอ้งและบรรลุเป้าหมายตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 (โกวทิย,์ 2550) 
 เทศบาล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รูปแบบหน่ึงและเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
มีแนวความคิดและโครงสร้างท่ีมีลกัษณะเป็นอุดมคติ
ตามหลกัการกระจายอาํนาจมากท่ีสุด มีการจดัตั้งข้ึน
เป็นแห่งๆ  ไป  ดังท่ีบัญญัติไวแ้ห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ .ศ . 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  12)  
พ.ศ. 2546  ท่ีกาํหนดให้เทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบล เทศบาล
เมืองและเทศบาลนคร (โกวิทย,์ 2550) ซ่ึงอาํนาจหนา้ท่ี
ของเทศบาล  มีหน้าท่ีพัฒนาเทศบาล  ทั้ งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และมีบทบัญญัติท่ี
กาํหนดไวใ้นกฎหมาย โดยบัญญัติหน้าท่ีท่ีเทศบาล
ตาํบลจะต้องทํา คือ 1) รักษาความ รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  2) ให้มีและบาํรุงทางบกและ
ทางนํ้ า 3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
4) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 5) ให้มีเคร่ืองใชใ้นการ
ดับ เพ ลิง  6) ให้ ราษฎรได้ รับการศึกษาอบรม  7) 
ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผู ้
พิการ 8) บาํรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และวฒันธรรมอันดีของท้องถ่ิน  และ 9) หน้าท่ี อ่ืน
ตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล  
 นอกจากน้ีกฎหมายยงักําหนดให้เทศบาล
ตาํบลท่ีมีความสามารถ มีศกัยภาพเพียงพอ อาจจดัทาํ
กิจกรรมในเขตเทศบาลตาํบลได ้คือ 1) ให้มีนํ้ าสะอาด
หรือการประปา 2) ให้มีโรงฆ่าสัตว ์3) ให้มีตลาด ท่า
เทียบเรือและท่าขา้ม 4) ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน  5) 
บาํรุงและส่งเสริมการทาํมาหากินของราษฎร 6) ให้มี
และบาํรุงสถานท่ีทาํการพิทกัษรั์กษาคนเจ็บไข ้7) ให้มี
และบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 8) ให้มี
และบาํรุงทางระบายนํ้า และ 9) เทศพาณิชย ์
 เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดิน
แดง จังหวดับุรีรัมย  ์ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาล 

เม่ือวนัท่ี 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีการแบ่งส่วน
การบริหารงานออกเป็น  7 ส่วน  ได้แก่   1) สํานัก
ปลดัเทศบาล  2) กองงานวิชาการ 3) กองคลงั 4) กอง   
สาธารสุขและส่ิงแวดลอ้ม 5) กองช่าง 6) กองการศึกษา 
และ 7) กองงานสวสัดิการสังคม ซ่ึงดาํเนินการตาม
เจตนารมณ์การจดัตั้ งเทศบาลตาํบล มีการดาํเนินการ
ตามบทบาทหน้าท่ี ท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้เพ่ิมเติมฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2551  
โดยยึดการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล หรือตาม
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2546  ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
ปัจจยัท่ีสําคญัต่อการเป็น “ราชการยุคใหม่” มุ่งปฏิบติั
เพ่ื อ เป้ าหมาย คือ  แก้ไข ปัญห าความ เดื อด ร้อน 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
การพฒันาทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหน้าและให้ประชาชน
ในท้องถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  มีศักยภาพในการ
กาํหนดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอด
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึง
และเท่าเทียมกนั มุ่งเสริมสร้างความเขม้แขง็การพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดาํเนินงาน รวมถึงเกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและ
ประหยดัในการใชง้บประมาณในการดาํเนินงาน โดย
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพฒันา ซ่ึงเป็นการกาํหนดนโยบายของคณะ
ผู ้บ ริหารท้องถ่ิน ท่ี ให้ประชาชนมี ส่วน ร่วม เป็น
คณะกรรมการการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล มีการจดัทาํ
แผนภูมิ/ขั้นตอน/กาํหนดระยะเวลาแล้วเสร็จแต่ละ
ขั้ นตอนในการให้บริการประชาชน  พร้อมทั้ งการ
กําหนด เจ้าหน้ า ท่ี ผู ้ รับ ผิ ดชอบ  มี ป ระกาศและ
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของเทศบาลให้
ประชาชนไดท้ราบ ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของเทศบาลไดต้ามขั้นตอน ตลอดจนการ
นาํขอ้ร้องทุกข ์ร้องเรียนของประชาชนมารวบรวมและ
กาํหนดเป็นโครงการในแผนพฒันาตาํบล  (เทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง, 2557)  หรือจากงานวิจยัของ สุนีษา  
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(2553) ท่ีไดศึ้กษา การดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลสงเปลือย อําเภอนามน  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้น 
ผลการศึกษาพบว่า การดาํเนินงานตามหลกั  ธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตาํบลสงเปลือย โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการชุมชนต่อ
การดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบล
สงเปลือย  ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของผู ้บ ริหารควร
ดําเนินการให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
พนักงานเทศบาลประพฤติตัวอยู่ในระเบียบวินัย 
เทศบาลควรมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง
ในการพฒันาทอ้งถ่ินแก่เทศบาล มีความกระตือรือร้น
ในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินและพนักงานเทศบาล
ควรใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  
 จากการศึกษาการบริหารงานของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
ผูว้ิจยัไดย้ึดหลกัการบริหารงานให้เป็นไปตามอาํนาจ
หนา้ท่ีท่ีไดก้าํหนดไวต้ามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 
2496 และแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี  13 พ.ศ. 2552 มาโดย
ตลอดแต่ยงัคงพบขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการบริหารงาน 
ทั้ งขอ้มูลท่ีได้รับจากประชาชนท่ีได้เสนอขอ้คิดเห็น
มายงัเทศบาลและผูว้จิยัโดยตรง  เช่น การเปิดเผยขอ้มูล
ข่ าวส ารให้ ป ระชาชนได้ รับทราบ  การจัดสรร
งบประมาณในการพฒันาท้องถ่ิน รวมถึงการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผูบ้ริหารและพนักงานเทศบาล รวมถึงมี
ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ในประเด็นต่าง ๆ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ระดับความพึงพอใจ เปรียบเทียบความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ  โดยจาํแนกตามเพศ การศึกษาและอายุ  
ของประชาชน  ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์  
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชน 

ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
 2.เพ่ื อ เป รี ยบ เที ยบ ค ว าม พึ งพ อ ใจ  ข อ ง
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ จาํแนกตามเพศ การศึกษา  และอายุ   
 3. เพ่ือศึกษาขอ้เสนอแนะการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
 
วธีิการวจิัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใช้
ในการวิจยั  ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป
และมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง   
อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 6,885 คน 
(สาํนกัทะเบียนเทศบาลตาํบลโนนดินแดง, 2557) 
 2. ก ลุ่มตัวอย่ าง ท่ี ใช้ ใน การวิ จัย  ได้แ ก่ 
ประชาชนท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปและมีสิทธ์ิเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดง  อาํเภอโนนดินแดง 
จงัหวดับุรีรัมย  ์ จาํนวน 379 คน โดยวิธีการหาขนาด
กลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaires) ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนจากแนวคิดเก่ียวกบั
การบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูล
ทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)   
 ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดิน
แดง จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale)  ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s) (บุญชม, 
2545)  มี  5  ระดบั  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  นอ้ย 
และนอ้ยท่ีสุด 
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 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบั
ขอ้เสนอแนะเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน  6  ดา้น 
 4 . การส ร้างและการห าป ระสิ ท ธิภ าพ
เคร่ืองมือ ศึกษาหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  กาํหนดขอบข่ายของคาํถาม
เพ่ื อให้สอดคล้องครอบคลุมกรอบแนวคิดและ
วตัถุประสงค์ของการวิจัย นําแบบสอบถามฉบับร่าง
เสนอคณะกรรมการ ท่ีป รึกษาวิท ยานิพน ธ์ เพ่ื อ
ตรวจสอบแก้ไขและเสนอแนะปรับปรุงเพ่ือความ
เหมาะสมและถูกต้องของแบบสอบถาม  และให้
ผู ้เช่ียวชาญพิจารณา และทําการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา  ภาษาและประเมินผล  โดย
พิ จารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
วตัถุประสงค ์โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Item-Objective Congurence หรือ IOC) 
 5 . การวิ เคราะห์ข้อมูล   ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั  นาํแบบสอบถามท่ี
มีความสมบูรณ์ ลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding 
form) นาํแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลว้ ให้คะแนนแต่ละ
ข้อจากอํานาจการจําแนกรายข้อในแบบสอบถาม
กาํหนดไว  ้5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยท่ีสุด  และขอ้เสนอแนะ ผูว้ิจยันาํขอ้มูล
ทั้งหมดมาจดัใหเ้ป็นระเบียบหมวดหมู่ โดยการจดักลุ่ม
ข้อความหรือประโยค (Grouping) ท่ีมีลักษณะหรือ
ความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  และแจกแจง
ความถ่ี และพรรณนาความ 
 6. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 6.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาํถามกบัลกัษณะท่ีตอ้งการวดัใชสู้ตร (สมนึก, 2546) 
 
  IOC  =   ∑ R  
       N 
   IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง                                                               
                                                ระหวา่งขอ้คาํถาม 

                                                 กบัวตัถุประสงค ์
  ∑ R  แทน  ผลรวมคะแนนความ                                  
                                                           คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
                                                          ทั้งหมด 
  N   แทน  จํานวนผู ้ เช่ี ยวชาญ
ทั้งหมด 
 6.2 ส ถิ ติ ท่ี ใช้ ใน ก ารวิ เค ราะ ห์ คุณ ภ าพ
เคร่ืองมือ โดยใชว้ิธีหาความเช่ือมัน่ใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
แ อ ล ฟ่ า  (Alpha Coefficient) ข อ ง ค ร อ น บ า ค 
(Cronbach) 
 6.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ การแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)  
 6.4 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์สถิติท่ี
ใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 6.5 สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ
ความแตกต่างความคิดเห็นต่อการการบริหารงานตาม
หลัก  ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง  จงัหวดับุรีรัมย ์ตวัแปรเพศ ใช ้t-test 
(Independent Samples) และตัวแปร  ระดับการศึกษา
อาย ุ ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F  - test 
(One - way ANOVA) โดยกําหนดค่านัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และกรณีพบความแตกต่างผูศึ้กษาจะ
ดําเนินการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe)  
(ศุภวฒันากร และพีรสิทธ์ิ, 2550) 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ จะใช้
วิธีการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และ
พรรณนาความ 
 
ผลการวจิัย 
 จากการวจิยั ความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
สรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม  พบว่า  ส่ วนให ญ่ เป็น เพศชาย   มี
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า  มีอายุ 40 - 
49  ปี 
 2. ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ งป ระช าชน ต่ อ ก าร
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย  ์ ดัง
ตารางท่ี 1   
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความ
 คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
 ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบลโนน
 ดินแดงอาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
 โดยรวม และจาํแนกเป็นรายดา้น                                                                         

 (n = 379)  
ความพงึพอใจของประชาชนต่อ
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตําบลโนนดนิแดง  

อาํเภอโนนดนิแดง จังหวดับุรีรัมย์ 

  S.D. 
ระดบั 

ความพงึ
พอใจ 

1. ดา้นหลกันิติธรรม 3.70 0.70 มาก 
2. ดา้นหลกัคุณธรรม 3.84 0.66 มาก 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส 3.79 0.65 มาก 
4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 3.93 0.60 มาก 
5. ดา้นหลกัความรับผดิชอบ 3.71 0.75 มาก 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า 3.70 0.71 มาก 

รวม 3.78 0.57 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น มีระดบัความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปน้อย  คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม  รองลงมาคือ 
ดา้นหลกัคุณธรรม, ดา้นหลกัความโปร่งใส, ดา้นหลกั
ความรับผิดชอบ, และด้านหลักนิติธรรม, ด้านหลัก
ความคุม้ค่ามีความพึงพอใจเท่ากนั 

 3.  ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ท่ีมี เพศ การศึกษาและอาย ุแตกต่างกนั พบวา่ 
 3.1  ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนั พบวา่  
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 3.2  ประชาชนท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน 
พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมา        
ภิบาลของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดิน
แดง จังหวดับุรีรัมย์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่าแตกต่างกนั 1 ดา้น ไดแ้ก่ดา้น
หลกัความคุม้ค่า  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.3 ประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนั พบวา่  
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง 
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่แตกต่างกนั 1 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นหลกัความ
คุม้ค่า  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4.  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จังหวดับุรีรัมย  ์แยกเป็นรายด้าน 
เรียงลาํดบัความถ่ีจากมากไปนอ้ย คือ  
 4.1 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม มีขอ้เสนอแนะ 
ดังน้ี  ควรสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเสนอ
ความคิดเห็นในการบริหารงานของเทศบาลและ 
เทศบาลควรจัดเวทีสําหรับรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาล 
 4.2 ด้านหลักคุณธรรม   มีข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี  เทศบาลควรจัดระบบการให้บริการประชาชน
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกคนและพนักงาน
เทศบาลควรปฏิบติังานตามจรรยาบรรณของขา้ราชการ 
 4.3 ดา้นหลกัความโปร่งใส  มีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี  ควรมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบั
ผลการดําเนินงานของเทศบาลเป็นประจําอย่าง
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สมํ่ าเสมอ   ควร เพิ ่ม ระบบการให ้บริก ารข อ้ม ูล
ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดร้ับทราบ
ขอ้มูลไดอ้ย ่างสะดวกและควรให้ประชาชนไดมี้
ส่วนร่วมในตรวจสอบการบริหารงานเทศบาลตาํบล
ให้มากยิ่งข้ึน 
 4.4 ดา้นหลกัความรับผดิชอบ   
มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี    เทศบาลควรเร่งระยะเวลาใน 
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีให้รวดเร็ว
ยิ่ง ข้ึนและ  เทศบาลควรนําเอาข้อ เสนอแนะของ
ประชาชนไปปรับปรุงและพฒันาการบริหารงานของ
เทศบาล 
 4.5 ดา้นหลกันิติธรรม มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
ควรมีการออกกฎระเบียบ การบริหารงานให้เป็นไป
อย่างยุติธรรมสําหรับประชาชนทุกกลุ่มและการ
กาํหนดเทศบัญญัติควรเป็นไปตามกฎหมาย ถูกตอ้ง
และเป็นธรรม 
 4.6 ด้านหลกัความคุม้ค่า  มีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี เทศบาลควรพิจารณาถึงความจาํเป็นในการจดังาน
ตามโครงการต่าง ๆ ให้เกิดความคุม้ค่าของงบประมาณ  
เทศบาลควรให้ประชาชน เข้าร่วมกระบวนการ
ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินงบประมาณ และ เทศบาลควร
ดาํเนินโครงการโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวจิยัความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
ผูว้จิยัไดน้าํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 ส ม ม ติ ฐ าน ที่  1 ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์

พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก ผล
การศึกษาท่ีพบไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ เทศบาลโนนดินแดง ไดมี้
การบ ริห ารงานตามหลักธรรมาภิบ าลได้อ ย่าง
ค ร อ บ ค ลุ ม ค ร บ ทุ ก ด้ าน ต าม ร ะ เบี ย บ สํ านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 โดยยึดหลกั 6 ดา้น 
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกั
ความคุม้ค่า จนทาํให้การบริหารงานงานของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาไดจ้ากความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 6  ดา้น  (ตามตารางท่ี 1) การดาํเนินการ
ตรากฎหมายเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรมตามหลกันิติ
ธรรม  (ตารางท่ี 2) โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนักบัการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลตามหลักคุณธรรม  (ตารางท่ี  3) 
บริหารงานดว้ยความโปร่งใสในดา้นการตดัสินใจ การ
บริหารงาน เงินและคนตามหลกัความโปร่งใส (ตาราง
ท่ี 4) และมีความกระตือรือร้นในการแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนตามหลกัดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  หลกัดา้น
ความรับผิดชอบ  และหลกัดา้นความคุม้ค่า (ตารางท่ี 5 
- 7)  ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นไดว้า่เทศบาลไดใ้ห้ความสาํคญั
และมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลท่ีไดก้าํหนด
ไว้ต ามพ ระราชบัญ ญั ติ เท ศบ าล  โดยคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั  ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจ
ส่งผลให้เกิดการดาํเนินการท่ีอยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
ดงัตารางท่ี 2 – 7 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความ  

พึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบล
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โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ดา้นหลกันิติธรรม  โดยรวมและ
จาํแนกเป็นรายขอ้  

                                                 (n = 379)  
ความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

เทศบาลตาํบลโนนดนิแดง  

อาํเภอโนนดนิแดง จังหวดับุรีรัมย์  

  S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอ   
ใจ 

1. เทศบาลตาํบลดาํเนินการตรากฎหมาย
อยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม  3.76 0.94 มาก 

2. เทศบาลตาํบลมีการกาํหนดกติกาการ
บริหารงานไวอ้ยา่งชดัเจน 3.66 0.81 มาก 

3. เทศบาลตาํบลมีการปฏิบติัตามกติดท่ี
กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 3.67 0.80 มาก 

4. เทศบาลตาํบลมีการปฏิบติัตามกติกาท่ี
กาํหนดไวโ้ดยคาํนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ 
ความยติุธรรมของสมาชิกในระดบั
องคก์ร   3.74 0.75 มาก 

โดยรวม 3.70 0.70 มาก 
 

 จากตารางที ่ 2 พบว ่า  ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ดา้นหลกันิติธรรม  มีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดิน
แดง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นหลกัคุณธรรม  
โดยรวมและจาํแนกเป็นรายขอ้  

 
 
 
 
 
 

 (n = 379)  
ความคดิเห็นของประชาชนต่อการ

บริหารงานตาม 

หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบลโนนดนิ
แดง  

อาํเภอโนนดนิแดง จังหวดับุรีรัมย์ 

  S.D. 

ระดบั 

ความพงึ
พอใจ 

1.  เทศบาลตาํบลมีความยดึมัน่ในความ
ถูกตอ้งดีงามในการบริหารงาน 3.86 0.77 มาก 

2.  เทศบาลตาํบลมีการส่งเสริม 
สนบัสนุนใหป้ระชาชนพฒันา
ตนเองไปพร้อมกนั 3.98 0.74 มาก 

3.  พนกังานเทศบาลตาํบลปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 3.82 0.79 มาก 

4.  เทศบาลตาํบลใหค้วามยติุธรรมกบั
ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั  3.76 0.82 มาก 

5.  เทศบาลตาํบลจดัระบบงานท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน 3.76 0.85 มาก 

6.  พนกังานเทศบาลตาํบลมี
จรรยาบรรณต่อตนเองต่อ
หน่วยงาน ต่อผูร่้วมงาน ต่อ
ประชาชนและสังคม 3.88 0.92 มาก 

รวม 3.84 0.66 มาก 
 

 จากตารางท่ี  3 พบว่า  ความพึ งพอใจของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ดา้นหลกัคุณธรรม  มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก   
 

ตารางที่ 4  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดิน
แดง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นหลกัความ
โปร่งใส  โดยรวมและจาํแนกเป็นรายขอ้  
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 (n = 379)  
ความคดิเห็นของประชาชนต่อการ

บริหารงานตาม 

หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบลโนน
ดนิแดง 

 อาํเภอโนนดนิแดง จังหวดับุรีรัมย์ 

  S.D. 

ระดบั 

ความพงึ
พอใจ 

1. การบริหารงานของเทศบาลตาํบลมี
การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนัของพนกังาน 

3.69 
 
0.71 

 
มาก 

 
2. เทศบาลตาํบลมีการปรับปรุงกลไก

การทาํงานของเทศบาลเป็น
ประจาํ  3.78 0.78 มาก 

3. ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารการบริหารงานของ
เทศบาลตาํบลไดอ้ยา่งสะดวก 3.83 0.76 มาก 

4. เทศบาลตาํบลมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้ง
ในการบริหารงาน 3.79 0.87 มาก 

5. เทศบาลตาํบลบริหารงานดว้ยความ
โปร่งใสในดา้นการตดัสินใจ การ
บริหารงาน เงิน และคน 3.86 0.74 มาก 

โดยรวม 3.79 0.65 มาก 

 จากต าร าง ที ่ 4 พบว่า ความพึ งพอใจของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ดา้นหลกัความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก   
ตารางที่ 5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความ

คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง 
อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้นหลกัการ
มีส่วนร่วม  โดยรวมและจาํแนกเป็นรายขอ้  

 
 
 
 
 
 
 

 (n = 379)  

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ

เทศบาลตาํบล      โนนดนิแดง อาํเภอโนนดนิ
แดง จงัหวดับุรีรัมย์ 

  S.D. 
ระดบั 

ความพงึ
พอใจ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ในการ
บริหารงานของเทศบาลตาํบล 3.81 0.77 มาก 

2. เทศบาลตาํบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เสนอความคิดเห็นในการตดัสินใจ
การบริหารงาน  3.98 0.64 มาก 

3. เทศบาลตาํบลมีการวางระบบการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน
พื้นท่ี  3.90 0.79 มาก 

4. เทศบาลตาํบลมีช่องทางสาํหรับการยืน่
เร่ืองราวร้องทุกขจ์ากประชาชน 4.01 0.72 มาก 

5. เทศบาลตาํบลมีการสนบัสนุนให้
พนกังานเทศบาลมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 3.95 0.77 มาก 

รวม 3.93 0.60 มาก 

 จากตารางท่ี 5  พบวา่ ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก   

 

ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ดา้นหลกัความรับผิดชอบ จาํแนก
เป็นรายขอ้  

 (n = 379)  
ความคดิเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบล       โนนดนิแดง อาํเภอ

โนนดนิแดง จงัหวดับุรีรัมย์ 

  S.D. 
ระดบั 

ความพงึ
พอใจ 

1. ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลมีความ
ตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีของตน 3.69 1.10 มาก 

2. ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลมีความ 3.64 0.92 มาก 
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สาํนึกในความรับผดิชอบต่อ
สงัคม 

3. ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลมีการใส่ใจ
ในปัญหาสาธารณะของ
บา้นเมือง 3.74 0.85 มาก 

4. ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลมีความ
กระตือรือร้นในการแกไ้ขปัญหา
ของประชาชน 3.77 0.81 มาก 

5. ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลมีความ
เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 3.73 0.84 มาก 

รวม 3.71 0.75 มาก 
  

 จากตารางที ่ 6  พบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ตารางที่ 7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตาํบล
โนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ดา้นหลกัความคุม้ค่า  โดยรวม
และจาํแนกเป็นรายขอ้  

 (n = 379)  
ความคดิเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล   
โนนดนิแดง  อาํเภอโนนดนิแดง  จังหวดั

บุรีรัมย์ 

  S.D. 
ระดบั 

ความพงึ
พอใจ 

1. เทศบาลตาํบลมีการบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 3.61 0.87 มาก 

2. เทศบาลตาํบลมีการรณรงคใ์ห้
ประชาชนมีความประหยดัใชข้อง
อยา่งคุม้ค่า 3.66 0.98 มาก 

3. เทศบาลตาํบลมีการสร้างสรรคสิ์นคา้
และบริการท่ีมีคุณภาพ 3.71 0.76 มาก 

4. เทศบาลตาํบลมีการรักษาพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 3.75 0.81 มาก 

5. เทศบาลตาํบลมีการเลือกนาํเทคโนโลยี
มาใชแ้ละพฒันาความสามารถของ
เจา้หนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม 3.79 0.75 มาก 

รวม 3.70 0.71 มาก 

 จ าก ต าร าง ที ่ 7 พบ ว ่า  ความคิดเห็ นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ดา้นหลกัความคุม้ค่า  มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก 
 ผลการวิจัยในคร้ังน้ีสอดคล้องกับ ทัศสุนีย ์ 
(2551) ซ่ึงวิจัย เก่ียวกับสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาํบลท่ีมีต่อการบริหารงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัอุตรดิตถ์ ผล
การศึกษาพบวา่ ทศันะของสมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลท่ีมีต่อการบริหารงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ ปรารภ     
(2553)  ศึกษาการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลดอนนางหงส์ อาํเภอธาตุ
พนม  จังหวัดนครพนม  ผลการศึกษา  พบว่า การ
ดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลนางหงส์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบั ศศิวิมล (2553)  ศึกษา ความคิดเห็นของพนักงาน
ส่วนตาํบลท่ีมีต่อการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่าบ่อ 
จังหวดัหนองคาย ผลการศึกษา พบว่า  ความคิดเห็น
ของพนักงานส่วนตาํบลต่อการดาํเนินงานตามหลกัธรร
มาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอท่า
บ่อ จังหวดัหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และไม่สอดคล้องกับ  ถนอมจิต  (2552)  ศึกษาการ
ดาํเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม อาํเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน ผลการศึกษา 
พบว่า การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองมหาสารคามตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการชุมชน โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน  
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  สมมติฐานที่ 2 ประชาชนท่ีมีเพศ การศึกษา  
และอายุ  กันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก  
ธรรมา ภิบาลของเทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนน
ดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั 
 ผลการศึกษา พบวา่ 
 1.  ประชาชนท่ีมี เพศแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย ์ไม่แตกต่างกนัผลการวิจยัท่ีพบไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ เพศชายและเพศหญิง 
ท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลโนนดินแดงต่างไดรั้บ
ผลจากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลไม่แตกต่างกันกัน เน่ืองจาก เทศบาลมีการ
บริหารงานโดยคาํนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม
อย่างเท่าเทียมกันของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการ
กาํหนดหรือแบ่งแยกว่าเป็นเพศชายหรือหญิง ทั้ งใน
ส่วนของการเสนอความคิดเห็น  การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆของเทศบาล รวมถึงการตรวจสอบความ
โปร่งใสในดา้นการตดัสินใจ การบริหารงาน เงินและ
คน  ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาล  
 ผลการวิจัยในคร้ังน้ีสอดคล้องกับ  ทัศสุนีย ์  
(2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันะของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลท่ีมีต่อการบริหารงานโดยใช้หลกั ธรรมา    
ภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
จาํแนกตามเพศ มีทศันะต่อการบริหารงานโดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัด
อุตรดิตถ ์ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ศศิวิมล (2553)  
ศึกษา ความคิดเห็นของพนกังานส่วนตาํบลท่ีมีต่อการ
ดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตอาํเภอท่าบ่อ จังหวดัหนองคาย ผล
การศึกษา พบวา่  พนกังานส่วนตาํบล ท่ีมีเพศ แตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่แตกต่างกนั  และ

ไม่สอดคล้องกับ ถาวร (2554) ศึกษาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลท่าอุเทน 
อาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ผลการศึกษา  พบว่า 
คณะกรรมการชุมชนท่ี มี เพศแตกต่างกัน  พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกนั 
  2. ประชาชนท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดั
บุรีรัมย  ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยท่ีพบไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน   
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าประชาชนท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกันต่างได้มีส่วนร่วมหรือมีโอกาสในการ
เสนอแนะขอ้คิดเห็น รวมถึงการยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์
ต่างๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับการบริหารงานต่อเทศบาล
อย่างเท่าเทียมกัน  และสามารถเข้าถึงระบบข้อมูล
ข่าวสารในการบริหารงานของเทศบาลผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได ้ตามท่ีทางเทศบาลไดก้าํหนดไวโ้ดยไม่มีการ
กีดกนัหรือกาํหนดคุณวฒุทางการศึกษาในการยืน่เสนอ
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียน ร้องทุกขต่์างๆ ไว ้จึงทาํให้
ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั ทศัสุนีย ์ (2551) 
ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนะของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาํบลท่ีมีต่อการบริหารงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาํบล จังหวดัอุตรดิตถ์ ผล
การศึกษาพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
จาํแนกตามระดบัการศึกษา มีทศันะต่อการบริหารงาน
โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
จงัหวดัอุตรดิตถ์ ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ถนอม
จิต (2552)  ศึกษา การดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาํเภอเมือง จังหวดั
มหาสารคาม  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชน  ผลการศึกษา พบว่า คณะกรรมการชุมชน
จําแนกตามระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน   มีความ
คิดเห็นโดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั   

2089



HMP21-13 
 

 3. ประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาํบลโนนดินแดง อาํเภอโนนดินแดง จงัหวดับุรีรัมย ์
โดยรวมไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัท่ีพบไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
 ทั้ ง น้ี อาจ เป็น เพราะว่า  ประชาชน ท่ี มีอายุ
แตกต่างกันต่างได้มีส่วนร่วมหรือมีโอกาสในการ
เสนอแนะขอ้คิดเห็น รวมถึงการยื่นเร่ืองราวร้องทุกข์
ต่างๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับการบริหารงานต่อเทศบาล
อย่างเท่าเทียมกัน  และสามารถเข้าถึงระบบข้อมูล
ข่าวสารในการบริหารงานของเทศบาลผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได ้ตามท่ีทางเทศบาลไดก้าํหนดไว ้เช่นเดียวกบั
ประชาชนท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จึงทาํให้
ประชาชนท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กนั 
 ผลการวิจัยค ร้ังน้ีสอดคล้องกับ  ทัศสุ นีย ์ 
(2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันะของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลท่ีมีต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมา     
ภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
จาํแนกตามอาย ุมีทศันะต่อการบริหารงานโดยใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัด
อุตรดิตถ ์ไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบั ถนอมจิต  (2552)  
ศึกษา การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาล เมืองมหาสารคาม  อําเภอ เมือง  จังหวัด
มหาสารคาม  ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชน  ผลการศึกษา พบว่า คณะกรรมการชุมชน
จาํแนกตามอายุ ท่ีแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นโดยรวม
และรายดา้น ไม่แตกต่างกนั  
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