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5520150332014   :  สาขาวิชา : รัฐศาสตร์การปกครอง; รม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
คาํสาํคญั               :  การปฏิบติัหนา้ท่ี/ตามหลกัธรรมาภิบาล/ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   กนกอร ห้อยยี่ภู่: การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม (PERSONNEL’ S DUTY PERFORMANCE WITH GOOD 
GOVERNANCE IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN BUDDHAMONTHON DISTRICT, 
NAKHONPATHOM  PROVINCE)  คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชยัมุสิก 
อาจารยท่ี์ปรึกษา,  ดร. ปัญญา คลา้ยเดช อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม. 210 หนา้. ปี พ.ศ. 2557. 
 
 วิทยานิพนธ์น้ี มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในเขตอํา เภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม                      
2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพสมรส 
และประสบการณ์ทาํงาน  ต่างกัน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีตาม              
หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในเขตอํา เภอพุทธมณฑล              
จงัหวดันครปฐมประชาการท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม จาํนวน  325  คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ 
Taro Yamene ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 179  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่           
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานหรืออา้งอิง ไดแ้ก่ 
การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F - test (One-way ANOVA)       
หากพบความแตกต่างจะทดสอบ  เป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ LSD 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) การปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      

ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน          
โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นหลกัคุณธรรม 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ, ดา้นหลกันิติธรรม, ดา้นหลกัความโปร่งใส, ดา้นหลกั
ความคุม้ค่า และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ตามลาํดบั  

2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอ          
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส และ
ประสบการณ์ทาํงาน มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั  
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3) มีแนวทางการพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกั   
ธรรมาภิบาล 6 ดา้น คือ  1) ดา้นหลกันิติธรรม  2) ดา้นหลกัคุณธรรม 3) ดา้นหลกัความโปร่งใส      
4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 5) ดา้นความรับผดิชอบ 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ี
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลประสบความสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดว้ยความตั้งใจในการทาํงานและมีความเสียสละเวลาให้กบัหนา้ท่ี 
อย่างเต็มใจ มีมิตรไมตรีต่อเพื่อนร่วมกนั และประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อรับบริการต่างๆ โดยปฏิบติั 
ต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคญั ซ่ึงจะทาํให้ได้รับ    
ความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ส่งผลให้การดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ 
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายในการทาํงาน 
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 This research aimed to; 1. Study duty performance according to good 
governance of personnel in local administrative organizations in Phutthamonthon 
district of Nakhon Pathom province, 2. Compare duty performance according to good 
governance of personnel in local administrative organizations in Phutthamonthon 
district of Nakhon Pathom province based on their different gender, age, educational 
background, income, marital status and work experience, and 3. Study the way for 
development on duty performance according to good governance of personnel in local 
administrative organizations in Phutthamonthon district of Nakhon Pathom province.  
The populations used in the study were 325 personnel working in local administrative 
organizations in Phutthamonthon district of Nakhon Pathom province.  179 samples 
obtained by Taro Yamane’s table were used for the present study.             The research 
instrument was questionnaire.  Descriptive statistics and inferential statistics were used 
for data analysis.  Dual analysis with Scheffe’s method was used when difference was 
found. 

The results of the study found that: 
 1. The overall levels of duty performance of personnel in local administrative 
organizations in Phutthamonthon district of Nakhon Pathom province were high, but in 
details, the maximum level started from virtue and followed by responsibility, legal 
justice, transparency, worthiness and cooperation respectively. 
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 2.  From the comparison, the personnel in local administrative organizations 
in Phutthamonthon district of Nakhon Pathom province with different gender, age, 
educational background, income, marital status and work experience performed their 
duty according to good governance differently.  That was irrelevant to the hypothesis 
set for the study. 
 3. The way for development on duty performance according to good 
governance of personnel in local administrative organizations in Phutthamonthon 
district,NakhonPathom provinceasthe achievement of performance according to good 
governance depend on the effort and sacrifice extremelyon duty performance, making 
friendship with personnel and people by service to all neutrally, aim at public interest 
which effecting to corporation with people and other organization and effecting to 
achievement on the target of performance.  
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

ประกาศคุณูปการ 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จได ้ดว้ยความกรุณาจากอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญใน
มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั ทุกท่านท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ ใหค้าํแนะ แนวทางใน
การทาํวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในพระคุณเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกล่าวนามเพ่ือขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูง ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญศรี ญฺ าณวุฑโฒ, ผศ. ดร. รักษาการคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ประธานกรรมการ ท่ีให้คาํแนะนาํ ตรวจแกว้ิทยานิพนธ์และ
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกท่าน ท่ีไดช้ี้แนะขอ้บกพร่องในงานวิจยั เพื่อแกไ้ขใหว้ิทยานิพนธ์
สมบูรณ์  

ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. สุกิจ ชัยมุสิก ท่ีปรึกษา และ ดร.ปัญญา  คลา้ยเดช      
ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีคอยติดตามและไดใ้ห้คาํแนะนาํแกไ้ขปรับปรุง เน้ือหา และเพิ่มเติมขอ้คิดเห็นต่าง  ๆ
ให้แก่ผูว้ิจยั ตลอดจนตรวจแก้รายละเอียดและรูปแบบวิทยานิพนธ์ และแนะนําส่ิงท่ีเป็นประโยชน์      
หลายประการ ทาํใหก้ารศึกษาวิจยัคน้ควา้สาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี 

ขอบพระคุณ รศ.ดร.ศรชยั  ทา้วมิตร,  พ.ต.อ. ศ.ดร.นิธิ  ศรีวฒันา, ดร.สมภพ  ระงบัทุกข,์ 
นายจักรภัทร์  สังขสูตร และพ.จ.อ.พุทธา อินทิสาร ท่ีอนุเคราะห์ให้คาํแนะนําในการปรับปรุง
ตรวจสอบแกไ้ขแบบสอบถาม สาํหรับการจดัทาํวิทยานิพนธ์ใหมี้ความเท่ียงตรงมากข้ึน 

ขอขอบพระคุณ เจา้หนา้ท่ีห้องสมุด มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ทุกท่านท่ีอาํนวย
ความสะดวกในการคน้ควา้ รวมทั้ง เพื่อน ๆ  นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองทุกท่าน
ท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และเป็นกาํลงัใจในการทาํงานวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตาํบลคลองโยง นายจรูญ       
ขุนทรง ปลดัเทศบาล นายชยัยศ มะลินิล ผูอ้าํนวยการกองช่าง นายอาํนวย เหมือนวงศ์ธรรม         

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
มหาสวสัด์ิ ใหค้วามอนุเคราะห์สมัภาษณ์ ในการทาํงานวิจยัในคร้ังน้ี 

ขอบคุณ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑลทุกท่านท่ีให้
ความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม และผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 
 ทา้ยสุดน้ี หากผลดีจากการวิจยัในคร้ังน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ผูว้ิจยั    
ขอมอบคุณงามความดีน้ีใหก้บับิดา มารดา ตลอดจนญาติพี่นอ้งของผูว้ิจยั และหากวิทยานิพนธ์ฉบบั
น้ีมีขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ผูว้ิจยัขอนอ้มรับไวเ้พียงผูเ้ดียว 

         กนกอร  หอ้ยยีภู่่ 



สารบัญคาํย่อ 
 

ผูว้ิจยัใชพ้ระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม  มหามกุฏราชวิทยาลยั 2555 และ
ตรวจชาํระใหม่ 2546  โดยมีคาํยอ่ และคาํเตม็ของคาํภีร์เรียงตามลาํดบั ดงัน้ี 

  คาํย่อ  คาํเต็ม 
 พระวนัิยปิฎก 
  วิ.ม.  พระวินยัปิฏก  มหาวรรค 
  วิ.จุ.  พระวินยัปิฏก  จุลวรรค 
 พระสุตตันตปิฎก 
  ที.ปา.  พระสุตตนัตปิฏก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค 
  องฺ.ติก.  สุตฺตนฺตปิฏก  องัคุตตรนิกาย  ติกนิบาต 
   
 สําหรับตัวเลขทีอ่ยู่หลงัช่ือย่อของคมัภีร์ใช้ 2 แบบ ดังนี ้
 1) แบบ 3 ตอน คือ เล่ม/ขอ้/หน้า ใชอ้า้งอิงพระไตรปิฎก เช่น ขุ.ธ. 25/355/367. หมายถึง 
สุตฺตนฺตปิฏก ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปท เล่มท่ี 25 ขอ้ท่ี 355 หนา้ท่ี 367. เป็นตน้ 
 2) แบบ 2 ตอน คือ เล่ม/หนา้ ใชอ้า้งอิงพระอรรถกถา และคมัภีร์ หรือปกรณ์วิเสสอ่ืน ๆ เช่น 
มิลินฺท. 1/72. หมายถึง มิลินฺทปญฺหปกรณ เล่มท่ี 1/หนา้ท่ี 72. เป็นตน้ 
 

 



สารบัญ 
 
  หนา้
ประกาศคุณูปการ ก 
บทคดัยอ่ภาษาไทย 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 
สารบญัคาํยอ่ 

ข 
ง 
ฉ 

สารบญั ฌ 
สารบญัตาราง 
สารบญัภาพ 

ญ 
ผ 

บทท่ี  
     1 บทนาํ 

 
1 

 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 1 
 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 3 
 สมมติฐานของการวิจยั 3 
 ขอบเขตของการวิจยั 3 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4 
 คาํนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวิจยั 4 
     2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง     7 
 แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 7 
 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 9 
 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล 27 
 หลกัธรรมาภิบาลตามแนวพทุธศาสนา 31 
 สภาพพื้นท่ีทาํวิจยั 42 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 43 
 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 50 

 

 

 



ซ 

 

3 วิธีดาํเนินการวิจยั                                                                     
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 52 
 เทควิธีการสุ่มตวัอยา่ง 53 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 54 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 56 
 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 58 
 การวดัค่าตวัแปร 59 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล 59 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 60 

4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 62 
 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 62 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 63 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 64 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 64 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 

68 
 ตอนท่ี 3   ผลการเปรียบเทียบการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 

75 
 ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 

124 
       ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกั          ธรรมาภิ

บาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

130 
 



ฌ 

 

5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 137 
 สรุป 138 
 อภิปรายผล 142 
 อ ขอ้เสนอแนะ 154 
      ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 154 
      ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยั 155 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก                          

         157 
         162 

    ภาคผนวก ก รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั 163 
 ภาคผนวก ข รายช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ภาคผนวก ค หนงัสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ภาคผนวก ง หนงัสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามและและสัมภาษณ์ขอ้มูล 

166 
169 
175 

 ภาคผนวก จ แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั และแบบสมัภาษณ์เพื่อการวจิยั 186 
 ภาคผนวก ฉ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม 

ภาคผนวก ช ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิอลัฟา 
                     ของครอนบาค (Cronbach) 
ภาคผนวก ซ รูปภาพประกอบผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ 

195 
203 

 
205 

ประวติัผูว้ิจยั  210 
   

 
   
  

 

      
 
 

 



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หนา้ 

1 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูล
ทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนก   
ตามเพศ 

 
 

63 
2 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูล

ทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม
อาย ุ

 
 

64 
3 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูล

ทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม
ระดบัการศึกษา    

 
 

65 
4 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูล

ทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม
ระดบัรายได ้

 
 

65 
5 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูล

ทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม
สถานภาพสมรส    

 
 

66 
6 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูล

ทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน    

 
 

66 
7 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพทุธมณฑล โดยรวม ทั้งหมด 6 ดา้น 

 
 

67 
8 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก   
นิติธรรม 
 
 

 
 

68 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หนา้ 

9 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก
คุณธรรม 

 
 
 

69 
10 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความ
โปร่งใส 

 
 
 

70 
11 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม 

 
 
 

71 
12 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความ
รับผดิชอบ 

 
 
 

72 
13 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความ
คุม้ค่า 

 
 
 

73 
14 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนก
ตามเพศ 

 
 
 

74 
15 แสดงการเปรียบเทียบ ระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล

ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามเพศ 

 
 

75 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หนา้ 

16 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก   
นิติธรรม จาํแนกตามเพศ 

 
 
 

76 
17 แสดงการเปรียบเทียบ ระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล

ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกันิติธรรม จาํแนกตามเพศ 

 
 

76 
18 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก   
คุณธรรม จาํแนกตามเพศ 

 
 
 

76 
19 แสดงการเปรียบเทียบ ระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล

ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัคุณธรรม จาํแนกตามเพศ 

 
 

77 
20 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก   
ความโปร่งใส จาํแนกตามเพศ 

 
 
 

77 
21 แสดงการเปรียบเทียบ ระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล

ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความโปร่งใส จาํแนกตามเพศ 

 
 

78 
22 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก   
การมีส่วนร่วม จาํแนกตามเพศ 

 
 
 

78 

 
 



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หนา้ 

23 แสดงการเปรียบเทียบ ระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล
ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม จาํแนกตามเพศ 

 
 

79 
24 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก   
ความรับผดิชอบ จาํแนกตามเพศ 

 
 
 

79 
25 แสดงการเปรียบเทียบ ระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล

ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐมดา้นหลกัความรับผดิชอบ จาํแนกตามเพศ 

 
 

80 
26 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก   
ความคุม้ค่า จาํแนกตามเพศ 

 
 
 

80 
27 แสดงการเปรียบเทียบ ระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล

ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความคุม้ค่า จาํแนกตามเพศ 

 
 

81 
28 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวมจาํแนก
ตามอาย ุ

 
 
 

82 
29 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามอาย ุ

 
 

83 

 
 



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หนา้ 

30 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกันิติ
ธรรม จาํแนกตามอาย ุ

 
 
 

83 
31 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นนิติธรรม จาํแนกตามอาย ุ

 
 

84 
32 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก
คุณธรรม จาํแนกตามอาย ุ

 
 
 

85 
33 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัคุณธรรม จาํแนกตามอาย ุ

 
 

85 
34 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความ
โปร่งใส จาํแนกตามอาย ุ

 
 
 

86 
35 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความโปร่งใส จาํแนกตาม
อาย ุ

 
 

86 

36 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม จาํแนกตามอาย ุ

 
 
 

87 

 



ฒ 
 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี  หนา้ 
37 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนก   
ตามอาย ุ

 
 
 

87 
38 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ดา้นหลกัความ
รับผดิชอบ จาํแนกตามอาย ุ

 
 
 

88 
39 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามอาย ุ

 
 

88 
40 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความ
คุม้ค่า จาํแนกตามอาย ุ

 
 
 

89 
41 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความคุม้ค่า จาํแนกตามอาย ุ

 
 

90 
42 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนก
ตามระดบัการศึกษา 

 
 
 

91 
43 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 

91 

 



ณ 
 

 
 

ตารางท่ี 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 
หนา้ 

37 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   
ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนก   
ตามอาย ุ

 
 
 

87 
38 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ดา้นหลกัความ
รับผดิชอบ จาํแนกตามอาย ุ

 
 
 

88 
39 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นความรับผดิชอบ จาํแนกตามอาย ุ

 
 

88 
40 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความ
คุม้ค่า จาํแนกตามอาย ุ

 
 
 

89 
41 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความคุม้ค่า จาํแนกตามอาย ุ

 
 

90 
42 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนก
ตามระดบัการศึกษา 

 
 
 

91 
43 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 

91 

 



ด 
 

 
 

ตารางท่ี 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 
หนา้ 

44 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นนิติธรรม 
จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 
 

92 
45 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านนิติธรรม จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
 
 

92 
46 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมด้านคุณธรรม
จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 
 

93 
47 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านคุณธรรม จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
 
 

93 
48 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านความ
โปร่งใส จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 
 

94 
49 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นความโปร่งใส จาํแนกตามระดบั
การศึกษา 

 
 
 

94 

 



ต 
 

 
 

ตารางท่ี 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 
หนา้ 

50 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการมีส่วน
ร่วม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 
 

94 
51 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการมีส่วนร่วม จาํแนกตามระดบั
การศึกษา 

 
 
 

95 
52 แสดงการทดสอบความแตกต่างการปฏิบัติหน้า ท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการมีส่วนร่วม จาํแนกตามระดบั
การศึกษา เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 

 
 
 

96 
53 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านความ
รับผดิชอบ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 
 

97 
54 แสดงการวิ เคราะห์ความแปรปรวน  การปฏิบัติหน้า ท่ีตาม   

หลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นความรับผิดชอบ จาํแนก
ตามระดบัการศึกษา 

 
 
 

97 
55 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ดา้นความคุม้ค่า 
จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 
 
 

98 

 



ถ 
 

 
 

ตารางท่ี 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 
หนา้ 

56 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   
ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ด้านความคุม้ค่า จาํแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
 
 

98 
57 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนก
ตามรายได ้

 
 
 

99 
58 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามรายได ้

 
 

100 
59 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกันิติ
ธรรม จาํแนกตามรายได ้

 
 
 

100 
60 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นนิติธรรม โดยรวม จาํแนกตาม
รายได ้

 
 
 

101 
61 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก
คุณธรรม จาํแนกตามรายได ้

 
 
 

101 
62 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัคุณธรรม จาํแนกตามรายได ้

 
 

102 



ท 
 

 
 

ตารางท่ี 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 
หนา้ 

63 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ดา้นหลกัความ
โปร่งใส จาํแนกตามรายได ้

 
 
 

102 
64 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความโปร่งใส จาํแนกตาม
รายได ้

 
 
 

103 
65 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม จาํแนกตามรายได ้

 
 
 

103 
66 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม จาํแนกตาม
รายได ้

 
 
 

104 
67 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความ
รับผดิชอบ จาํแนกตามรายได ้

 
 
 

104 
68 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความรับผิดชอบ จาํแนกตาม
รายได ้

 
 
 

105 

 



ธ 
 

 
 

ตารางท่ี 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 
หนา้ 

69 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความ
คุม้ค่า จาํแนกตามรายได ้

 
 
 

105 
70 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลักความคุ้มค่า จาํแนกตาม
รายได ้

 
 
 

106 
71 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม จาํแนกตาม
สถานภาพสมรส 

 
 
 

107 
72 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 
 
 

108 
73 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกันิติ
ธรรม จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 
 
 

108 
74 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นนิติธรรม โดยรวม จาํแนกตาม
สถานภาพสมรส 

 
 
 

109 

 



น 
 

 
 

ตารางท่ี 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 
หนา้ 

75 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นคุณธรรม 
จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 
 
 

109 
76 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นคุณธรรม โดยรวม จาํแนกตาม
สถานภาพสมรส 

 
 
 

110 
77 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ดา้นหลกัความ
โปร่งใส  จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 
 
 

110 
78 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นความโปร่งใส โดยรวม จาํแนก
ตามสถานภาพสมรส 

 
 
 

111 
79 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 
 
 

111 
80 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัการมีส่วนร่วม  โดยรวม 
จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 
 
 

112 

 



บ 
 

 
 

ตารางท่ี 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

 
หนา้ 

81 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความ
รับผดิชอบ จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 
 
 

112 
82 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวม 
จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 
 
 

113 
83 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความ
คุม้ค่า จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 
 
 

113 
84 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลักความคุ้มค่า จาํแนกตาม
สถานภาพสมรส 

 
 
 

114 
85 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม จาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

115 
86 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยรวม จาํแนกตามประสบการณ์
ทาํงาน 

 
 
 

116 

 



ป 
 

 
ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 
หนา้ 

87 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ดา้นนิติธรรม 
จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

116 
88 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ดา้นนิติธรรม โดยรวม จาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

117 
89 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลัก
คุณธรรม จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

117 
90 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นคุณธรรม โดยรวม จาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

118 
91 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านความ
โปร่งใส จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

118 
92 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ด้านความโปร่งใส  จําแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

119 

 
 



ผ 
 

 
ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 
หนา้ 

93 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการมีส่วน
ร่วม จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

119 
94 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการมีส่วนร่วม จําแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

120 
93 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นการมีส่วน
ร่วม จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

119 
95 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านความ
รับผดิชอบ จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

120 
96 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านความรับผิดชอบ จาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

121 
97 แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ดา้นความคุม้ค่า 
จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

121 

 
 



ฝ 
 

 
ตารางท่ี 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 
หนา้ 

98 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก   
ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ด้านความคุ้มค่า  จําแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน 

 
 
 

122 
99 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 122 
100 แสดงความ ถ่ีของข้อ เสนอแนะการปฏิบัติหน้า ท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกันิติธรรม 

 
 

123 
101 แสดงความ ถ่ีของข้อ เสนอแนะการปฏิบัติหน้า ท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัคุณธรรม 

 
 

124 
102 แสดงความ ถ่ีของข้อ เสนอแนะการปฏิบัติหน้า ท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความโปร่งใส 

 
 

125 
103 แสดงความ ถ่ีของข้อ เสนอแนะการปฏิบัติหน้า ท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 

 
 

126 
104 แสดงความ ถ่ีของข้อ เสนอแนะการปฏิบัติหน้า ท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความรับผดิชอบ 

 
 

127 
105 แสดงความ ถ่ีของข้อ เสนอแนะการปฏิบัติหน้า ท่ีตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ดา้นหลกัความคุม้ค่า 

 
 

128 

 
 



สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี  หนา้ 
ภาคผนวก ซ-1 ภาพการสมัภาษณ์นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์ 204 
ภาคผนวก ซ-2 ภาพการสมัภาษณ์นายอาํนวย เหมือนวงคธ์รรม 205 
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บทที ่1 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญัของการกระจาย

อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน ภายหลงัการปฏิรูปทางการเมือง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยไดก้าํหนดให้รัฐจะตอ้งกระจายอาํนาจให้ทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจ   
ในกิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ โดยคาํนึงถึง
ประชาชนเป็นสาํคญั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นองคก์รสาํคญั เน่ืองจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด และเป็นหน่วยงานดาํเนินการต่างๆ     
ซ่ึงทาํหนา้ท่ีแทนรัฐในการบริการสาธารณะ การบริหารจดัการภารกิจต่างๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ         
แก่ประชาชน โดยใหค้วามสะดวก ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ตอ้งเป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชน แต่ปัจจุบนับุคลากรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีปัญหาท่ีตอ้งได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงในการทาํงานเป็นอนัมาก เช่น ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ ปัญหาความรู้ความเขา้ใจ         
ในบทบาท ในอาํนาจหน้าท่ีและแนวทางการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ มีความถูกตอ้งโดยยึด
ระเบียบกฎหมาย เป็นตน้  

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จึงมีนโยบายส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
มีความเขม้แขง็และมีการจดัการท่ีดี โดยยึดกรอบแนวทางตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ย 
หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และ
หลกัความคุม้ค่าเพื่อใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบได ้ใหผ้ลงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีความรับผดิชอบต่อผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชน
มีส่วนร่วมในการดาํเนินการต่างๆ รวมทั้งร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และสุดทา้ยประชาชน
ต้องมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและทั่วถึงมากท่ีสุด  โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนเป็นประการสาํคญั ดงัน้ี 
              1. การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมุ่งหวงัให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีดี
ต่อการพฒันาชีวิตของประชาชน 
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 2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ โดยยึดการปฏิบติัหนา้ท่ีแบบบูรณาการ ซ่ึงมุ่งเนน้
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหน้าท่ี ให้สอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยการจดัทาํ        
คาํรับรองการปฏิบติัราชการไวล่้วงหนา้ ท่ีสามารถแสดงผลและวดัผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยในการดาํเนินภารกิจของ
รัฐจะตอ้งมีการเปรียบเทียบตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ทั้งภายในหน่วยงานตนเองและ
ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีเป็นการดาํเนินภารกิจในลกัษณะเดียวกนั เพื่อดู
ผลลพัธ์ท่ีเกิดวา่มีความคุม้ค่ากบัเงินลงทุนท่ีเกิดจากการนาํภาษีของประชาชนไปใชห้รือไม่ อยา่งไร 
 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติั
ราชการลงจากท่ีเป็นอยูเ่ดิม มอบอาํนาจการตดัสินใจใหก้บัผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชน จดับริการให้
ประชาชนสามารถรับบริการให้แลว้เสร็จในท่ีเดียวกนั เพื่อให้ประชาชนไดรั้บบริการท่ีสะดวก
และรวดเร็วยิง่ข้ึน 
 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อเหตุการณ์ โดยจะตอ้งมีการทบทวน 
และปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทาํงานใหม่อยูเ่สมอ จดัลาํดบัความสาํคญัและความจาํเป็น
ของงาน หรือโครงการท่ีจะทาํให้สอดคลอ้งกับแผนงาน งบประมาณ และปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆ ใหเ้หมาะสม 
 6. ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ไดแ้ก่ 
การปฏิบติัราชการท่ีมุ่งเนน้ถึงความตอ้งการและความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการเป็นหลกั 
จึงตอ้งมีการสาํรวจความตอ้งการของประชาชน และความพึงพอใจของผูรั้บบริการในหลากหลาย
วิธีและเป็นไปอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อนาํมาปรับปรุงการปฏิบติัราชการ 
 7. มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ โดยจะตอ้งสร้างระบบการควบคุม
ตนเอง และมีการตรวจสอบ ติดตาม วดัผลการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะทาํให้สามารถ
ผลกัดนัการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัช่วยใหก้าร
พิจารณาบาํเหน็จความชอบ และรางวลัเป็นไปตามผลการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 
 ดว้ยเหตุน้ีเองจึงเป็นท่ีมา และความสนใจของผูศึ้กษา ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นบุคลากร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม มีความคิดเห็นและ
ตระหนกัดีว่า ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกนัในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะสามารถเป็นกาํลงัท่ีสาํคญั
ในการนาํเอาหลกัธรรมาภิบาลมาใชเ้ป็นตน้แบบในการปฏิรูประบบราชการไปสู่การเป็นราชการ  
ยุคใหม่ท่ีมีลกัษณะของหลกัธรรมาภิบาลเป็นรากฐาน ในการปฏิบติัหน้าท่ี อนัจะส่งผลให้
การปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป  
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 1.2.2 เพื ่อ เป รียบเทียบการปฏิบ ัติหน้า ที่ตามหล ักธรรมาภิบาลของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขตอาํ เภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ท่ี มี เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา รายได ้สถานภาพสมรส และประสบการณ์ทาํงาน  แตกต่างกนั 
 1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 
 1.3.1 บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 
 1.3.2 บุคลากร ท่ีมีอายตุ่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 
 1.3.3 บุคลากร ท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบติัหน้าท่ีโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกนั 
 1.3.4 บุคลากร ท่ีมีรายไดต่้างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 
 1.3.5 บุคลากร ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกนั 
 1.3.5 บุคลากร ท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกนั 

1.4  ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการวิจยัเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขต ไวด้งัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  
 ไดแ้ก่ บุคลากรเทศบาลตาํบลคลองโยง  จาํนวน 86 คน ประกอบดว้ย บุคลากรเทศบาล
ตาํบลศาลายา  จาํนวน 118 คน, บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา  จาํนวน 65 คน และ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัด์ิ  จาํนวน 56 คน รวมประชากรทั้งหมด  325 คน 
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1.4.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
ไดแ้ก่ การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 6 ดา้น คือ ดา้นหลกันิติธรรม, ดา้นหลกัคุณธรรม, ดา้น
หลกัความโปร่งใส, ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม, ดา้นหลกัความรับผดิชอบ และดา้นหลกัความคุม้ค่า 
 1.4.3 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
 ไดแ้ก่ ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 

1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.5.1 ทาํให้ทราบถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
1.5.2 ทาํใหท้ราบผลการเปรียบเทียบการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร

องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล  จ ังหวดันครปฐม  ที่มีเพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา รายได ้สถานภาพการสมรส และประสบการณ์ทาํงาน แตกต่างกนั 

1.5.3 ทาํให้ทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล
ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

1.5.4 สามารถนาํผลของการวิจยัน้ีไปใชใ้นการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกั
ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

1.6 คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิยั 
การปฏิบัติหน้าที่  หมายถึง การกระทาํตามภารกิจหนา้ท่ีท่ีถูกกาํหนดให้ตอ้งรับผิดชอบ

แตกต่างกันไปตามตาํแหน่ง และลาํดับชั้นการบังคบับัญชา  เพื่อให้เกิดผลสําเร็จเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์หรือนโยบายของหน่วยงาน 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีส่งผลให้เกิดความ
เป็นธรรมในการปฏิบติังานแก่บุคลากรและประชาชนในดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม             
ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผดิชอบและดา้นหลกัความคุม้ค่า 
ดงัน้ี 

ด้านหลกันิติธรรม หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดว้ยความ
ถูกตอ้ง มีการกระจายอาํนาจการพฒันาบุคลากรอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัไม่มีการเลือกปฏิบติั      
มีกระบวนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน  
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ด้านหลักคุณธรรม หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรยึดมัน่ความถูกตอ้งดีงาม   
สร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดี้ข้ึน ทาํใหส้ังคมมีเสถียรภาพ ทุกคนสามารถอยูด่ว้ยกนัอยา่ง
สงบสุข  ยดึถือหลกัความชอบธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่สงัคม 

ด้านหลกัความโปร่งใส หมายถึง กระบวนการทาํงานและกฎเกณฑต่์าง ๆ มีการเปิดเผย
ตรงไปตรงมา สร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
บุคลากรและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่ว ถึง                    
มีกระบวนการใหบุ้คลากรสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งชดัเจน 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
รับรู้การปฏิบติังาน และเสนอความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อส่วนรวม  

ด้านหลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรใส่ใจต่อปัญหาอยา่งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลของการปฏิบติัหนา้ท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดแ้ละสร้าง
ความพึงพอใจต่อประชาชน 

ด้านหลักความคุ้มค่า หมายถึง การปฏิบติัหน้าท่ีโดยใชท้รัพยากรต่าง ๆ ในการ
ดาํเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม การปฏิบติังานต่าง ๆ               
ตอ้งมีความรวดเร็ว มีคุณภาพ รณรงคใ์หบุ้คลากรปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพของงาน 
 บุคลากร  หมายถึง  พนกังานเทศบาล  ลูกจา้ง  และพนกังานจา้งท่ีปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หมายถึง  (1) เทศบาลตาํบลคลองโยง  (2) เทศบาลตาํบลศาลายา  
(3) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา (4) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัด์ิ ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม  
 เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถามสาํหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 
2 เพศ คือ 1) เพศหญิง และ 2) เพศชาย  

อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามสาํหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี แบ่งเป็น 
4 ช่วงอาย ุไดแ้ก่ 1) อาย ุ18-30 ปี, 2) อาย ุ31-40 ปี, 3) อาย ุ41-50 ปี และ 4) อาย ุ51-60 ปี 

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามสาํหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
แบ่ง เ ป็น  5 ระด ับ  ได ้แก่ 1)  ม .3 หรือ  ม .6,  2)  ปวช . /ปวส . /อนุปริญญา ,  3)  ปริญญาตรี             
4) ปริญญาโท และ 5) อ่ืนๆ 

รายได้  หมายถึง รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถามสาํหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี แบ่งเป็น 
3  กลุ่ม  ได้แก่  1)  รายได้ต ํ่ากว่า  15,000 บาท ,  2)  รายได้ 15,000 – 30,000 บาท  และ  
3)  รายได้มากกว่า  30,000 บาท  
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สถานภาพการสมรส   หมายถึง  สถานภาพสมรสของผู ้ตอบแบบสอบถาม
สาํหรับวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) โสด, 2) สมรส และ 3) หยา่ร้าง 

ประสบการณ์ทํางาน  หมายถึง ระยะเวลาการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถาม
สาํหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) น้อยกว่า 5 ปี, 2) ตั้ งแต่ 5-10 ปี และ 
3) ตั้ งแต่ 11 ปีข้ึนไป 

 



 
 

 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง “การปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครอง      

ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” มุ่งการศึกษาการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกั       
ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
ซ่ึงมีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อเป็นพื้นฐาน และเป็นแนวทางในการวิจยั  ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล 

  2.4  หลกัธรรมาภิบาลตามแนวพทุธศาสนา 
2.5 สภาพพื้นท่ีทาํวิจยั 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการปฏิบัตหิน้าที ่
การท่ีจะใหเ้จา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรในหน่วยงานปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รนั้น จะตอ้งมีหลกัคุณธรรมในการปฏิบติังาน ในการตดัสินใจในการ
ดาํเนินการ การมีส่วนร่วม การมีความซ่ือสัตยสุ์จริต การยึดมัน่ในหลกัการ การจงรักภกัดีและ
กตญัญูต่อสถาบนัและประเทศชาติ มีความสามารถในการคิด ในการส่ือความทั้งการพดูและการ
เขียน ความสามารถในการสร้างและประสานความสัมพนัธ์ท่ีดี ในการทาํงานในองคก์ารย่อม
ตอ้งการความซ่ือสัตย ์ความรับผดิชอบ ความขยนัหมัน่เพียร ตั้งอกตั้งใจทาํงานของผูป้ฏิบติังานทุก
คน ขณะเดียวกนัผูป้ฏิบติังานก็ตอ้งการมีหวัหนา้ท่ีมีความเขา้อกเขา้ใจ รู้ถึงความรู้สึกและปัญหาใน
การทาํงานของตน ซ่ึงในการทาํงานกบัคนหมู่มากน้ีหากไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั
และจดัไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของบุคลากรในองคก์าร อาจส่งผลในดา้นลบต่อบุคลากรในองคก์ารได ้
โดยปัญหาเหล่าน้ีมีผลต่อการทาํงานในองคก์ารมาก เพราะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการ
ทาํงานและผลงานขององคก์าร ซ่ึงถา้บุคลากรในองคก์ารเกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน 
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หรือไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อคนในองคก์ารดว้ยกนัแลว้ ยอ่มทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานตํ่าลง 
ซ่ึงส่งผลเสียต่อองคก์ารทาํใหง้านล่าชา้หรือเสียงานได ้ ดงันั้นจึงมีแนวคิดการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกั
ดงัน้ี 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2548) กล่าวไวว้่า เมตตา คือความรัก ปรารถนาดีอยากให้
เขามีความสุข มีจิตอนัแผไ่ม่ตรีและคิดทาํประโยชนแ์ก่มนุษยส์ตัวท์ัว่หนา้  

 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา้ 76-78 ) กล่าวไวว้่า เมตตา คือ ความรัก 
ความหวงัดี ท่ีปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสุข นกับริหารจะตอ้งมีความรักและความหวงัดีแก่เพ่ือนร่วมงาน
ความรักจะเกิดไดถ้า้นกับริหารรู้จกัมองแง่ดี หรือส่วนดีของเพ่ือนร่วมงาน  
 พระธรรมกติติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (2547, หนา้ 8-9) กล่าวไวว้่า เมตตา ความจริงใจ ความรัก 
ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ไม่มีเล่ห์เหล่ียม ดูไดจ้ากสีหนา้ท่ีบ่งบอก คือ ยิม้แยม้แจ่มใส และดูจากการ 
กระทาํท่ีมุ่งหวงัใหผู้อ่ื้นมีดียิง่ๆ ข้ึนไป  

 บุญมี แท่นแก้ว (2551, หนา้ 173) กล่าวไวว้่า เมตตา หมายถึง ความรัก คือ ความปรารถนาดีมี
ไมตรีจิตตอ้งการความช่วยเหลือใหทุ้กคนประสบประโยชนแ์ละความสุข   

 แก้ว  ชิดตะขบ (2546) กล่าวไวว้่า เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้เขาเป็นสุข คาํว่า 
“เมตตา” หมายถึง ความสนิทสนม คือ ความใคร่ท่ีเวน้จากราคะ ความกาํหนดั ไดแ้ก่ความปรารถนาใหเ้กิด
ความสุขความเจริญแก่ผูอ่ื้น ความปรารถนาดีอยากให้มีความสุข ความมีจิตอนัแผ่ไมตรีและคิดทาํ
ประโยชนแ์ก่มนุษยแ์ละสตัวท์ัว่หนา้  
 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี ้(2544) ไดก้ล่าวว่า ความโปร่งใสเป็นการพิจารณาท่ี
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับนโยบาย กระบวนการทาํงาน กฎเกณฑ์กติกา และความตั้งใจในการ
บริหารงานของรัฐต่อสาธารณะชน มีความเป็นอิสระในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจการคา้ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มสู่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง หรือการท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึง 
ความทนัสมยัของขอ้มูล และความรวดเร็วของการเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 นันทชาติ ศุภมงคล (2554) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติตามหลักความโปร่งใสว่า ความ
โปร่งใสในการปฏิบติังานควรเร่ิมจากการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การปรับปรุงกลไลการ
ทาํงานขององคก์รให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ประชาชนมีอิสระในการส่ือสาร และสามารถ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เม่ือทุกคนมีความเขา้ใจก็พร้อมท่ีจะปฏิบติัเพื่อชุมชน
และประเทศชาติต่อไป 

พิทยา  บวรวัฒนา (2546) กล่าวว่า การบริหารเป็นเร่ืองของการนําเอากฎหมายและ
นโยบายต่างๆ ไปปฏิบติัให้เกิดผล ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของขา้ราชการท่ีจะทาํงานดว้ยความเต็มใจ  ดว้ย
ความเท่ียงธรรมและอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
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มัลลิกา  ต้นสอน (2544) กล่าวว่า การบริหาร (Administration) ว่าหมายถึงการกาํหนด
แนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอาํนวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผูป้ฏิบติั
สามารถดาํเนินงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 

2.2 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 1. พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
 มาตรา 4 ในพระราชบญัญติัน้ี 
 “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความว่า องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจดัตั้ง  

มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจและหนา้ท่ีใน
การจดัระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองดงัน้ี 

(1) การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
 (2) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 

 (3) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
 (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(9) การจดัการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูด้อ้ยโอกาส 
(11) การบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม

อนัดีของทอ้งถ่ิน 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
(13) การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
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(15)การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
(18) การกาํจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเล้ียงสตัว ์
(22) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสตัว ์
(23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรง

มหรสพ และสาธารณสถานอ่ืนๆ 
(24) การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ ท่ีดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(25) การผงัเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและ

รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
(31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ี

คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
มาตรา 17 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจและหนา้ท่ีใน

การจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง ดงัน้ี 
(1)การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และประสานการจดัทาํแผนพฒันา

จงัหวดัตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 
(2) การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(3) การประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
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(4) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน 

(5) การคุม้ครอง ดูแล และบาํรุงรักษาป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(6) การจดัการศึกษา 
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(9) การส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
(10) การจดัตั้งและดูแลระบบบาํบดันํ้าเสียรวม 
(11) การกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม 
(12) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ 
(13) การจดัการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
(14) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(15) การพาณิชย ์การส่งเสริมการลงทุน และการทาํกิจการไม่ว่าจะดาํเนินการ

เองหรือร่วมกบับุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(16) การสร้างและบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
(17) การจดัตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
(19) การจดัให้มีโรงพยาบาลจงัหวดั การรักษาพยาบาล การป้องกนัและ

ควบคุมโรคติดต่อ 
(20) การจดัใหมี้พิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 
(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(22) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(23) การจดัใหมี้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจงัหวดั 
(24) จดัทาํกิจการใดอนัเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อ่ืนท่ีอยูใ่นเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนัดาํเนินการ
หรือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัทาํ ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 
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(25) สนบัสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(26) การใหบ้ริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส 

(28) จดัทาํกิจการอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน
กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(29) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
 มาตรา 18 ใหก้รุงเทพมหานครมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 
 มาตรา 19 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษไม่เตม็พื้นท่ีจงัหวดั มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 

ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษเต็มพื้นท่ีจงัหวดั มีอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 

มาตรา 20 ในกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจและหนา้ท่ี
เก่ียวกบัการใหบ้ริการสาธารณะอยา่งเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดว่า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจและหนา้ท่ีรับผดิชอบในส่วนใด 

มาตรา 21 บรรดาอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจ
มอบอาํนาจและหนา้ท่ีใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการแทนได ้

ในการดาํเนินงานตามอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา18 และ
มาตรา 19 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมมือกนัดาํเนินการหรืออาจร้องขอใหรั้ฐหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน แลว้แต่กรณี ดาํเนินการแทนได ้

มาตรา 22 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบให้เอกชนดาํเนินการตามอาํนาจและ
หนา้ท่ีแทนได ้ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 30 แผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหด้าํเนินการดงัน้ี 
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(1) ใหด้าํเนินการถ่ายโอนภารกิจการใหบ้ริการสาธารณะท่ีรัฐดาํเนินการอยูใ่น
วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในกาํหนดเวลา ดงัน้ี 

(ก) ภารกิจท่ีเป็นการดาํเนินการซํ้ าซอ้นระหว่างรัฐและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือภารกิจท่ีรัฐจดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหด้าํเนินการให้
เสร็จส้ินภายในส่ีปี 

(ข) ภารกิจท่ีรัฐจดัใหบ้ริการในเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
กระทบถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ใหด้าํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในส่ีปี 

(ค) ภารกิจท่ีเป็นการดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ใหด้าํเนินการให้
เสร็จส้ินภายในส่ีปี 

(2) กาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองตามอาํนาจ
และหน้าท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีให้ชดัเจน โดยในระยะแรกอาจกาํหนดภารกิจของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้แตกต่างกนัได ้ โดยใหเ้ป็นไปตามความพร้อมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ซ่ึงตอ้งพิจารณาจากรายไดแ้ละบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
จาํนวนประชากร ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการท่ีประชาชนจะ
ไดรั้บ ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินระยะเวลาสิบปี 

(3) กาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑใ์หรั้ฐทาํหนา้ท่ีประสานความร่วมมือและ
ช่วยเหลือการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพ 

(4) กาํหนดการจดัสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอ่ื้นใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการตามอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภทอยา่งเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป ใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดคิ้ดเป็นสัดส่วนต่อรายไดสุ้ทธิของรัฐบาลไม่นอ้ยกว่าร้อยละยี่สิบห้า 
และโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
สุทธิของรัฐบาลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสามสิบหา้ โดยการจดัสรรสดัส่วนท่ีเป็นธรรมแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และคาํนึงถึงรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นดว้ย 

การเพิ่มสัดส่วนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อรายไดสุ้ทธิของ
รัฐบาลตามวรรคหน่ึงให้เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินกิจการบริการสาธารณะไดด้ว้ยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจท่ีถ่ายโอน
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีถ่ายโอนเพิ่มข้ึนภายหลงัปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป 
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แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนท่ีจดัสรรให้ตอ้งมีจาํนวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บการจดัสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 

(5) การจดัตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีในส่วนท่ีเก่ียวกับการบริการ
สาธารณะในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหรั้ฐจดัสรรเงินอุดหนุนใหเ้ป็นไปตามความจาํเป็น
และความตอ้งการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

มาตรา 31ในการดาํเนินการตามอาํนาจและหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถา้มี
กฎหมายใดบญัญติัไวใ้นลกัษณะท่ีเป็นผลทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่อาจดาํเนินการตาม
อาํนาจและหนา้ท่ีไดด้ว้ยตนเอง หรือมีลกัษณะเป็นการซํ้าซอ้นกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในการใหบ้ริการ
สาธารณะระหว่างรัฐกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ดว้ยกนั และคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้มีการแกไ้ขกฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการ
รายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อดาํเนินการใหมี้การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวต่อไป 

มาตรา 32 ให้คณะกรรมการดาํเนินการจดัทาํแผนปฏิบติัการเพื่อกาํหนดขั้นตอนการ
กระจายอาํนาจตามแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมี
สาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (1) กาํหนดรายละเอียดของอาํนาจหนา้ท่ีในการใหบ้ริการสาธารณะท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบจะตอ้งกระทาํ โดยในกรณีใดเป็นอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินการของรัฐหรือระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั ให้กาํหนดแนวทางวิธี
ปฏิบติัเพื่อประสานการดาํเนินการใหเ้กิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 (2) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีดาํเนินการในการจดัสรรสัดส่วนภาษีและอากร
ให้เพียงพอแก่การดาํเนินการตามอาํนาจและหนา้ท่ีท่ีกาํหนดให้เป็นอาํนาจและหน้าท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี โดยตอ้งคาํนึงถึงภาระหนา้ท่ีของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็น
ส่วนรวมดว้ย 

(3) รายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอให้แกไ้ขหรือจดัใหมี้กฎหมายท่ีจาํเป็นเพื่อ
ดาํเนินการตามแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(4) จดัระบบการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
กาํหนดนโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปสู่ส่วนทอ้งถ่ิน โดยการสร้างระบบการถ่ายเทกาํลงัคนสู่ทอ้งถ่ิน และสร้างระบบความกา้วหนา้
สายอาชีพท่ีเหมาะสม 

แผนปฏิบติัการตามวรรคหน่ึงตอ้งกาํหนดรายละเอียดวิธีปฏิบติั และกาํหนด
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดาํเนินการใหช้ดัเจนดว้ย  
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มาตรา 33 เม่ือคณะกรรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการตามมาตรา 32 แลว้ ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แลว้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบ้งัคบั
ต่อไป 

แผนปฏิบติัการท่ีประกาศใชบ้งัคบัตามวรรคหน่ึง ให้มีผลผูกพนัหน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการนั้น 

ในกรณี ท่ีสภาพการณ์ เป ล่ียนแปลงไปในระหว่าง ท่ีแผนปฏิบัติการใช้บังคับ
คณะกรรมการอาจดาํเนินการปรับปรุงแผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์นั้นได ้

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีติดตามผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการและรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีท่ีมีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการไดใ้ห้
คณะกรรมการรายงานใหค้ณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขดว้ย 

มาตรา 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกาํหนดอาํนาจและหน้าท่ีและการ
จดัสรรรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายหลงัท่ีไดด้าํเนินการตามแผนการกระจายอาํนาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไปแลว้ โดยตอ้งพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปี
นบัแต่วนัท่ีมีการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีหรือวนัท่ีมีการจดัสรรรายได ้ ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีและการจดัสรรรายได ้ เพื่อกระจายอาํนาจเพิ่มข้ึน
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีอาศยัอาํนาจตาม
ความใน มาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ประกอบกบั มาตรา 3/1 และ มาตรา 
71/10 (5) แห่ง พระราชบญัญติั ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบญัญติั ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 จึงทรง พระกรุณาโปรดเกลา้ 
ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี  

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546”  

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป  

มาตรา 3 การปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเร่ืองใดสมควรท่ีส่วนราชการใดจะปฏิบติั
เม่ือใด และจะตอ้งมีเง่ือนไขอยา่งใด ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนดตามขอ้เสนอแนะของ 
ก.พ.ร.  
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มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกาน้ี “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยู่ในกาํกบัของราชการฝ่าย
บริหาร แต่ไม่รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติัหรือพระราช
กฤษฎีกา "ขา้ราชการ" หมายความรวมถึงพนกังาน ลูกจา้ง หรือผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ  

มาตรา 5 ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 
: หมวด 1 การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี  
มาตรา 6 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ดงัต่อไปน้ี 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
(2) เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น  
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์  
(6) ประชาชนได้รับการอาํนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ตอ้งการ  
(7) มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 
: หมวด 2 การบริหารราชการเพือ่ให้เกดิประโยชน์สุขของประชาชน  
มาตรา 7 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบติัราชการ

ท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภยัของ
สงัคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้ง
ดาํเนินการโดยถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บการบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทางการ
บริหารราชการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) การกาํหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์าม มาตรา 7 
และสอดคล้องกับแนวนโยบายแ ห่ ง รัฐและนโยบายของ  คณะ รัฐมนต รี ท่ีแถลง ต่อ
รัฐสภา  



17 
 

(2) การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นไปโดยซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถตรวจสอบ
ได ้และมุ่งใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน  

(3) ก่อนเร่ิมดาํเนินการส่วนราชการตอ้งจดั ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้
ครบถว้นทุกดา้น กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการดาํเนินการในแต่
ละขั้นตอน ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการตอ้งดาํเนินการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน หรือช้ีแจงทาํความเขา้ใจเพื่อให้ประชาชนไดต้ระหนักถึงประโยชน์ท่ี
ส่วนรวมจะไดรั้บจากภารกิจนั้น  

(4) ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีจะตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของ
สังคม โดยรวมและประชาชนผูรั้บบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้มี
การปรับปรุงวิธีปฏิบติัราชการใหเ้หมาะสม  

(5) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดาํเนินการ ให้ส่วนราชการดาํเนินการ 
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืน 
หรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีออกโดยส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจง้ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบ เพื่อดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และใหแ้จง้ ก.พ.ร. ทราบดว้ย  

การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส่้วนราชการกาํหนดวิธีปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจแต่
ละเร่ือง ทั้งน้ี ก.พ.ร. จะกาํหนดแนวทางการดาํเนินการทัว่ไปให้ส่วนราชการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
มาตราน้ีดว้ยกไ็ด ้

: หมวด 3 การบริหารราชการเพือ่ให้เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ  
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ

ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
(1) ก่อนจะดาํเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติัราชการไวเ้ป็น

การล่วงหนา้  
(2) การกาํหนดแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการตาม (1) ตอ้งมีรายละเอียดของ

ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการดาํเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ และตวัช้ีวดัความสาํเร็จของภารกิจ  

(3) ส่วนราชการตอ้งจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติั ตามแผนปฏิบติั
ราชการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกาํหนดข้ึน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี 
ก.พ.ร. กาํหนด  
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(4) ในกรณีท่ีการปฏิบติัภารกิจ หรือการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปล่ียนแผนปฏิบติัราชการใหเ้หมาะสม  

มาตรา 10 ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวขอ้งกบัหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจท่ี
ใกลเ้คียงหรือต่อเน่ืองกนั ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งนั้นกาํหนดแนวทางการปฏิบติัราชการเพื่อให้
เกิด การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกนั โดยมุ่งใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  

ให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบติัราชการของผูว้่าราชการจงัหวดั หรือ
หัวหน้าคณะผูแ้ทนในต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจงัหวดัหรือใน
ต่างประเทศ แลว้แต่กรณีสามารถใชอ้าํนาจตามกฎหมายไดค้รบถว้น ตามความจาํเป็นและบริหาร
ราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

มาตรา 11 ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลกัษณะเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้
ในดา้นต่าง ๆ เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและเหมาะสมกบั
สถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์และปรับเปล่ียน
ทศันคติของขา้ราชการในสังกดัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ทั้งน้ี เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้สอดคลอ้งกบัการบริหารราชการให้เกิดผล
สมัฤทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

มาตรา 12 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกาํหนดมาตรการกาํกบัการปฏิบติัราชการ โดยวิธีการจดัทาํความตกลงเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการ  

มาตรา 13 ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดินตลอดระยะเวลาการ
บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี  

เม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ให้สาํนกัเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี 
สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสาํนกังบประมาณ ร่วมกนัจดัทาํแผนการบริหารราชการแผน่ดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามวรรคหน่ึง
แลว้ ให้มีผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ท่ีจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํภารกิจให้
เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผน่ดินนั้น  
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มาตรา 14 ในการจดัทาํแผนการบริหารราชการแผน่ดินตาม มาตรา 13 ใหจ้ดัทาํเป็นแผน
ส่ีปี โดยนํานโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดาํเนินการให้สอดคลอ้งกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และแผนพฒันา
ประเทศดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการกาํหนดเป้าหมาย
และผลสมัฤทธ์ิของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลท่ีจะรับผดิชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได ้
และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะต้องใช้ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตาม
ประเมินผล  

มาตรา 15 เม่ือมีการประกาศใชบ้งัคบัแผนการบริหารราชการแผน่ดินแลว้ ใหส้าํนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกนัพิจารณาจดัทาํแผนนิติบญัญติั 
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายท่ีจะตอ้งจดัให้มีข้ึนใหม่หรือกฎหมายท่ีตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 
หรือยกเลิกให้สอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการผูรั้บผิดชอบ และ
ระยะเวลาท่ีตอ้งดาํเนินการ  

แผนนิติบญัญติันั้นเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแลว้ ใหมี้ผลผกูพนัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามนั้น  

ในกรณีท่ีเห็นสมควร สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนนิติบญัญติัเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังานกไ็ด้  

มาตรา 16 ใหส่้วนราชการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการนั้น โดยจดัทาํเป็น
แผนส่ีปี ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา 13ในแต่ละ
ปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปี โดยให้ระบุสาระสาํคญัเก่ียวกบั
นโยบายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการ
รายไดแ้ละรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตอ้งใชเ้สนอต่อรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบ  

เม่ือรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแลว้ 
ใหส้าํนกังบประมาณดาํเนินการจดัสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จในแต่ละภารกิจ 
ตามแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว  

ในกรณีท่ีส่วนราชการมิไดเ้สนอแผนปฏิบติัราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหส้าํนกังบประมาณจดัสรรงบประมาณสาํหรับภารกิจนั้น  

เม่ือส้ินปีงบประมาณให้ส่วนราชการจดัทาํรายงาน แสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบติั
ราชการประจาํปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
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มาตรา 17 ในกรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณกาํหนดให ้ส่วนราชการตอ้งจดัทาํ
แผนปฏิบติัราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้สาํนกังบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกนักาํหนดแนว
ทางการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการตาม มาตรา 16 ให้สามารถใชไ้ดก้บัแผนปฏิบติัราชการท่ี ตอ้ง
จดัทาํตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ ทั้งน้ี เพื่อมิใหเ้พิ่มภาระงานในการจดัทาํแผนจนเกิน
สมควร  

มาตรา 18 เม่ือมีการกาํหนดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีตามแผนปฏิบติัราชการของส่วน
ราชการใดแลว้ การโอนงบประมาณจากภารกิจหน่ึงตามท่ีกาํหนดในแผนปฏิบติัราชการไป
ดาํเนินการอย่างอ่ืน ซ่ึงมีผลทาํให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนาํไปใชใ้นภารกิจใหม่ท่ีมิได้
กาํหนดในแผนปฏิบติัราชการ จะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีใหป้รับแผนปฏิบติั
ราชการใหส้อดคลอ้งกนัแลว้  

การปรับแผนปฏิบติัราชการตามวรรคหน่ึงจะกระทาํไดเ้ฉพาะในกรณี ท่ีงานหรือภารกิจ
ใดไม่อาจดาํเนินการตามวตัถุประสงคต่์อไปได ้ หรือหมดความจาํเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือ
หากดาํเนินการต่อไปจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเกินความจาํเป็น หรือมีความจาํเป็นอย่างอ่ืนอนัไม่อาจ
หลีกเล่ียงได ้ท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงสาระสาํคญัของแผนปฏิบติัราชการ  

เม่ือคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัให้ปรับแผนปฏิบติัราชการแลว้ ให้ดาํเนินการแกไ้ข
แผนการบริหารราชการแผน่ดินใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย  

มาตรา 19 เม่ือนายกรัฐมนตรีพน้จากตาํแหน่ง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการมีหนา้ท่ีสรุปผล
การปฏิบติัราชการและใหข้อ้มูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ สัง่การ ทั้งน้ี 
เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณากาํหนด นโยบายการบริหารราชการ
แผน่ดินต่อไป 

:: หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ 
มาตรา 20 เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพให้

ส่วนราชการกาํหนดเป้าหมาย แผนการทาํงาน ระยะเวลาแลว้เสร็จของงานหรือโครงการและ
งบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นแต่ละงานหรือโครงการ และตอ้งเผยแพร่ให้ขา้ราชการและประชาชน
ทราบทัว่กนัดว้ย  

มาตรา 21 ให้ส่วนราชการจดัทาํบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึน 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด  

ให้ส่วนราชการคาํนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการนั้น ตามระยะเวลาท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด และรายงานให้สํานัก
งบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ  
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ในกรณีท่ีรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่า 
รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัของส่วน
ราชการอ่ืน ใหส่้วนราชการนั้นจดัทาํแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดงักล่าว
เสนอสาํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถา้มิไดมี้ขอ้ทกัทว้งประการใด
ภายในสิบหา้วนักใ็หส่้วนราชการดงักล่าวถือปฏิบติั ตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้  

มาตรา 22 ใหส้าํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสาํนกั
งบประมาณร่วมกันจดัให้มีการประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐท่ีส่วนราชการ
ดาํเนินการอยู ่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสาํหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะ
ไดด้าํเนินการต่อไปหรือยบุเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจดัตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปี
ต่อไป ทั้งน้ี ตามระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด  

ในการประเมินความคุม้ค่าตามวรรคหน่ึง ให้คาํนึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละ
ภารกิจ ความเป็นไปไดข้องภารกิจหรือโครงการท่ีดาํเนินการ ประโยชน์ท่ีรัฐและประชาชนจะพึงได้
และรายจ่ายท่ีตอ้งเสียไปก่อนและหลงัท่ีส่วนราชการดาํเนินการดว้ย  

ความคุม้ค่าตามมาตราน้ี ใหห้มายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสงัคม และประโยชน์
หรือผลเสียอ่ืน ซ่ึงไม่อาจคาํนวณเป็นตวัเงินไดด้ว้ย  

มาตรา 23 ในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ใหส่้วนราชการดาํเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงค ์ ท่ีจะใช ้
ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการท่ีจะไดรั้บประกอบกนั  

ในกรณีท่ีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นเหตุใหต้อ้งคาํนึงถึงคุณภาพ และการดูแลรักษาเป็น
สาํคญั ใหส้ามารถกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งถือราคาตํ่าสุดในการเสนอซ้ือหรือจา้งเสมอไป  

ให้ส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแล ระเบียบเก่ียวกบัการพสัดุปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหส่้วนราชการดาํเนินการ ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

มาตรา 24 ในการปฏิบติัภารกิจใด หากส่วนราชการจาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต อนุมติั หรือ
ความเห็นชอบจากส่วนราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาํหนด ใหส่้วนราชการท่ีมีอาํนาจอนุญาต อนุมติั หรือใหค้วามเห็นชอบดงักล่าว แจง้
ผลการพิจารณาใหส่้วนราชการท่ียืน่คาํขอทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอ  

ในกรณีท่ีเร่ืองใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กาํหนดขั้นตอนการปฏิบติัไว ้ และขั้นตอนการปฏิบติันั้นตอ้งใชร้ะยะเวลาเกินสิบห้าวนั ให้ส่วน
ราชการท่ีมีอาํนาจอนุญาต อนุมติั หรือใหค้วามเห็นชอบ ประกาศกาํหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้
ใหส่้วนราชการอ่ืนทราบ  
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ส่วนราชการใดท่ีมีอาํนาจอนุญาต อนุมติั หรือให้ความเห็นชอบมิไดด้าํเนินการให้แลว้
เสร็จตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดข้ึน ให้ถือว่าขา้ราชการซ่ึงมีหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งและหัวหนา้ส่วนราชการนั้นประมาทเลินเล่อ อยา่งร้ายแรง เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้่าความ
ล่าชา้นั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากความผดิของตน  

มาตรา 25 ในการพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาใด ๆ ให้เป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการท่ี
รับผดิชอบในปัญหานั้น ๆ จะตอ้งพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา
วนิิจฉยั ใหด้าํเนินการไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นอนัไม่อาจหลีกเล่ียงได้  

ในการพิจารณาเร่ืองใด ๆ โดยคณะกรรมการ เม่ือคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแลว้ 
ให้มติของคณะกรรมการผูกพนัส่วนราชการซ่ึงมีผูแ้ทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ดว้ย แมว้่าในการ
พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองนั้นผูแ้ทนของส่วนราชการท่ีเป็นกรรมการจะมิไดเ้ขา้ร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็
ตาม ถา้มีความเห็นแตกต่างกนัสองฝ่าย ใหบ้นัทึกความเห็นของกรรมการฝ่ายขา้งนอ้ยไวใ้หป้รากฎ
ในเร่ืองนั้นดว้ย ความผกูพนัท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคสอง มิให้ใชบ้งัคบักบัการวินิจฉัยในปัญหาดา้น
กฎหมาย  

มาตรา 26 การสั่งราชการโดยปกติให้กระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่ในกรณีท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามีความจาํเป็นท่ีไม่อาจสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนั้น จะสัง่ราชการดว้ยวาจาก็ได ้
แต่ให้ผูรั้บคาํสั่งนั้นบนัทึกคาํสั่งดว้ยวาจาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและ เม่ือไดป้ฏิบติัราชการตาม
คาํสัง่ดงักล่าวแลว้ใหบ้นัทึกรายงานใหผู้ส้ัง่ราชการทราบ ในบนัทึกใหอ้า้งอิงคาํสัง่ดว้ยวาจาไวด้ว้ย 

: หมวด 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
มาตรา 27 ใหส่้วนราชการจดัให้มีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสั่ง การ

อนุญาต การอนุมติั การปฏิบติัราชการ หรือการดาํเนินการอ่ืนใดของผูด้าํรงตาํแหน่งใดใหแ้ก่ผูด้าํรง
ตาํแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดาํเนินการในเร่ืองนั้นโดยตรง เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วและลด
ขั้นตอนการปฏิบติัราชการ ทั้งน้ี ในการกระจายอาํนาจการตดัสินใจดงักล่าวตอ้งมุ่งผลใหเ้กิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน  

เม่ือได้มีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจตามวรรคหน่ึงแลว้ ให้ส่วนราชการกาํหนด 
หลกัเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกาํกบัดูแลการใชอ้าํนาจและความรับผิดชอบของผูรั้บมอบ
อาํนาจและผูม้อบอาํนาจไวด้ว้ย หลกัเกณฑด์งักล่าวตอ้งไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลัน่กรองงานท่ีไม่
จาํเป็นในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ในการน้ี หากสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมแลว้จะเป็นการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยดัค่าใชจ่้าย รวมทั้งไม่เกิดผล
เสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการดาํเนินการให้ขา้ราชการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
โทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกาํลงัเงินงบประมาณ  
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เม่ือส่วนราชการใดไดมี้การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ ตามวรรคหน่ึง หรือไดมี้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว้ ให้ส่วนราชการนั้นเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป  

มาตรา 28 เพื่อประโยชน์ในการกระจายอาํนาจการตดัสินใจตาม มาตรา 27 ก.พ.ร. ดว้ย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกาํหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการหรือแนวทางในการกระจาย
อาํนาจการตดัสินใจ ความรับผดิชอบระหว่างผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ และการลดขั้นตอน
ในการปฏิบติัราชการใหส่้วนราชการถือปฏิบติักไ็ด้  

มาตรา 29 ในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการประชาชนหรือการติดต่อ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการดว้ยกนั ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจดัทาํแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลา การดาํเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว ้ณ ท่ีทาํ
การของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อใหป้ระชาชนหรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเขา้ตรวจดูได้  

มาตรา 30 ในกระทรวงหน่ึง ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของปลดักระทรวงท่ีจะตอ้งจดัใหส่้วนราชการ
ภายใน กระทรวงท่ีรับผดิชอบปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริการประชาชนร่วมกนัจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วม 
เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ทั้งน้ี เพื่อให้
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบขอ้มูล ขออนุญาต หรือขออนุมติัในเร่ืองใด ๆ ท่ีเป็น
อาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกนั โดยติดต่อเจา้หนา้ท่ี ณ ศูนยบ์ริการร่วมเพียง
แห่งเดียว  

มาตรา 31 ในศูนยบ์ริการร่วมตาม มาตรา 30 ใหจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองราวต่าง ๆ และ
ดาํเนินการส่งต่อให้เจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อดาํเนินการต่อไป โดยใหมี้ขอ้มูลและ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ีของทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคาํขอต่าง ๆ ไวใ้ห้
พร้อมท่ีจะบริการประชาชนได ้ณ ศูนยบ์ริการร่วม  

ให้เป็นหนา้ท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งจดัพิมพร์ายละเอียดของเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีประชาชนจะตอ้งจดัหามาในการขออนุมติัหรือขออนุญาตในแต่ละเร่ืองมอบให้แก่เจา้หนา้ท่ีของ
ศูนยบ์ริการร่วม และให้เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีศูนยบ์ริการร่วมท่ีจะตอ้งแจง้ให้ประชาชนท่ีมา
ติดต่อไดท้ราบในคร้ังแรกท่ีมาติดต่อ และตรวจสอบว่าเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นดงักล่าวนั้น
ประชาชนไดย้ื่นมาครบถว้นหรือไม่ พร้อมทั้งแจง้ให้ทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตอ้งใชด้าํเนินการใน
เร่ืองนั้น  

ในการยืน่คาํร้องหรือคาํขอต่อศูนยบ์ริการร่วมตาม มาตรา 30 ใหถื้อวา่เป็นการยืน่ต่อส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายหรือกฎแลว้  
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ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง หากมีปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบติัราชการให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎหมายหรือกฎในเร่ืองใด ให้ส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งแจง้ให ้ก.พ.ร. ทราบ เพื่อดาํเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีใหมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการตามกฎหมายหรือกฎนั้นต่อไป  

มาตรา 32 ให้ผูว้่าราชการจงัหวดั นายอาํเภอ และปลดัอาํเภอผูเ้ป็นหัวหนา้ประจาํก่ิง
อาํเภอ จดัใหส่้วนราชการท่ีรับผดิชอบดาํเนินการเก่ียวกบัการบริการประชาชนในเร่ืองเดียวกนัหรือ
ต่อเน่ืองกนัในจงัหวดั อาํเภอ หรือก่ิงอาํเภอนั้น ร่วมกนัจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วมไว ้ณ ศาลากลาง
จงัหวดั ท่ีว่าการอาํเภอ หรือท่ีว่าการก่ิงอาํเภอ หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร โดยประกาศให้
ประชาชนทราบ และใหน้าํความใน มาตรา 30 และ มาตรา 31 มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 
: หมวด 7 การอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
มาตรา 37 ในการปฏิบติัราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการประชาชนหรือติดต่อ

ประสานงานระหวา่งส่วนราชการดว้ยกนั ใหส่้วนราชการกาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละ
งาน และประกาศให้ประชาชนและขา้ราชการทราบเป็นการทัว่ไป ส่วนราชการใดมิไดก้าํหนด
ระยะเวลาแลว้เสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลกัษณะท่ีสามารถกาํหนด
ระยะเวลาแลว้เสร็จได ้ หรือส่วนราชการไดก้าํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จไว ้แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็น
ระยะเวลาท่ีล่าชา้เกินสมควร ก.พ.ร. จะกาํหนดเวลาแลว้เสร็จใหส่้วนราชการนั้นตอ้งปฏิบติักไ็ด้  

ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะตอ้งตรวจสอบ ใหข้า้ราชการปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จ
ตามกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  

มาตรา 38 เม่ือส่วนราชการใดไดรั้บการติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชน หรือ
จากส่วนราชการดว้ยกนัเก่ียวกบังานท่ีอยู่ในอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหนา้ท่ีของ
ส่วนราชการนั้นท่ีจะตอ้งตอบคาํถามหรือแจง้การดาํเนินการให้ทราบภายใน สิบหา้วนัหรือภายใน
กาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไวต้าม มาตรา 37  

มาตรา 39 ใหส่้วนราชการจดัใหมี้ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ส่วนราชการเพื่ออาํนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีจะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอขอ้มูล หรือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ  

ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ตอ้งจดัทาํในระบบเดียวกบัท่ีกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจดัใหมี้ข้ึนตาม มาตรา 40  
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มาตรา 40 เพื่ออาํนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกบัส่วน
ราชการทุกแห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจดัให้มีระบบเครือข่าย
สารสนเทศกลางข้ึน  

ในกรณีท่ีส่วนราชการใดไม่อาจจดัให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได ้
อาจร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารดาํเนินการจดัทาํระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการดงักล่าวก็ได ้ ในการน้ีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
จะขอใหส่้วนราชการใหค้วามช่วยเหลือดา้นบุคลากร ค่าใชจ่้าย และขอ้มูลในการดาํเนินการกไ็ด ้

มาตรา 41 ในกรณีท่ีส่วนราชการไดรั้บคาํร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัราชการ อุปสรรค ความยุง่ยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอ้มูลและสาระตาม
สมควร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะตอ้งพิจารณาดาํเนินการใหลุ้ล่วงไป และในกรณีท่ีมี
ท่ีอยูข่องบุคคลนั้น ใหแ้จง้ใหบุ้คคลนั้นทราบผลการดาํเนินการดว้ย ทั้งน้ี อาจแจง้ใหท้ราบผา่นทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการดว้ยกไ็ด้  

ในกรณีการแจง้ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยช่ือหรือท่ีอยู่ของผู ้
ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น  

มาตรา 42 เพื่อให้การปฏิบติัราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ให้ส่วนราชการท่ีมีอาํนาจออกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ เพื่อใชบ้งัคบักบัส่วน
ราชการอ่ืน มีหน้าท่ีตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือ
ก่อใหเ้กิดความยุง่ยาก ซํ้ าซอ้น หรือความล่าชา้ ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่เพื่อ
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมโดยเร็วต่อไป  

ในกรณีท่ีไดรั้บการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากขา้ราชการหรือส่วนราชการอ่ืนในเร่ืองใด 
ใหส่้วนราชการท่ีออกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทนัที และในกรณีท่ีเห็น
วา่การร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเขา้ใจผดิหรือความไม่เขา้ใจในกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือประกาศ ใหช้ี้แจงใหผู้ร้้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบหา้วนั  

การร้องเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจง้ผา่น ก.พ.ร. กไ็ด้  
ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นว่า กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศใดมีลกัษณะตามวรรคหน่ึง 

ให ้ก.พ.ร. แจง้ใหส่้วนราชการท่ีออก กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดาํเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข หรือยกเลิก ต่อไปโดยเร็ว  

มาตรา 43 การปฏิบติัราชการในเร่ืองใด ๆ โดยปกติใหถื้อว่าเป็นเร่ืองเปิดเผย เวน้แต่กรณี
มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของประเทศความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
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การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้กาํหนดเป็น
ความลบัไดเ้ท่าท่ีจาํเป็น  

มาตรา 44 ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบังบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 
รายการเก่ียวกบัการจดัซ้ือหรือจดัจา้งท่ีจะดาํเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ท่ีไดมี้
การอนุมติัใหจ้ดัซ้ือหรือจดัจา้งแลว้ ใหป้ระชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ้ณ สถานท่ีทาํการ
ของส่วนราชการ และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งน้ี การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจดัซ้ือหรือ    
จดัจา้ง  

ในการจดัทาํสัญญาจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ห้ามมิใหมี้ขอ้ความหรือขอ้ตกลงหา้มมิให้เปิดเผย
ขอ้ความหรือขอ้ตกลงในสัญญาดงักล่าว เวน้แต่ขอ้มูลดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองความลบัทางราชการ หรือในส่วนท่ีเป็นความลบั
ทางการคา้ 

: หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
มาตรา 45 นอกจากการจดัใหมี้การประเมินผลตาม มาตรา 9 (3) แลว้ ใหส่้วนราชการจดั

ให้มีคณะผูป้ระเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบ้ริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ ความคุม้ค่า
ในภารกิจ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร.กาํหนด  

มาตรา 46 ส่วนราชการอาจจดัใหมี้การประเมินภาพรวมของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบั
หรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได ้ ทั้งน้ี การประเมินดงักล่าวตอ้งกระทาํเป็นความลบัและเป็นไป
เพื่อประโยชน์แห่งความสามคัคีของขา้ราชการ  

มาตรา 47 ในการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคล ใหส่้วนราชการประเมินโดยคาํนึงถึงผลการปฏิบติังานเฉพาะตวัของขา้ราชการผู ้
นั้นในตาํแหน่งท่ีปฏิบติั ประโยชน์และผลสมัฤทธ์ิท่ีหน่วยงานท่ีขา้ราชการผูน้ั้นสังกดัไดรั้บจากการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการผูน้ั้น  

มาตรา 48 ในกรณีท่ีส่วนราชการใดดาํเนินการให้บริการท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนด รวมทั้งเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจดัสรรเงิน
เพิ่มพิเศษเป็นบาํเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ หรือให้ส่วนราชการใชเ้งินงบประมาณเหลือจ่าย
ของส่วนราชการนั้น เพื่อนาํไปใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการหรือจดัสรรเป็น
รางวลัใหข้า้ราชการในสังกดั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี ก.พ.ร. กาํหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี  
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มาตรา 49 เม่ือส่วนราชการใดไดด้าํเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และ
ผลสัมฤทธ์ิโดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใชจ่้ายและคุม้ค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถดาํเนินการตาม
แผนการลดค่าใชจ่้ายต่อหน่วยไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ.ร. กาํหนด ให ้ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี
จดัสรรเงินรางวลัการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น หรือให้ส่วนราชการใช้เงิน
งบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อนาํไปใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วน
ราชการหรือจดัสรรเป็นรางวลัให้ขา้ราชการในสังกดั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.ร. 
กาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 3.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ .ศ . 2540 เป็นกฎหมายท่ีรองรับ 
"สิทธิได้รู้" ของประชาชนโดยไดก้าํหนดสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของราชการและกาํหนด
หน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีแนวคิดหลักการ เพื่อให้
ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินการต่างๆ ของรัฐ โดยกาํหนดขอ้ยกเวน้ใหช้ดัเจน 
เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ
ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใส อนัเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีสาํคญัยิง่ต่อการพฒันา
สังคมประชาธิปไตยรับรองสิทธิของประชาชนในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการ ท่ีอยู่ใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐไดแ้ก่สิทธิในการขอคาํปรึกษา สิทธิในการตรวจสอบดูขอ้มูล 
สิทธิในการขอขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการ สิทธิในการขอสําเนา หรือสําเนาท่ีมีการรับรอง 
สิทธิในการไดรู้้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการในการดาํเนินการแทนผูเ้ยาว ์สิทธิในการร้องเรียน 
และ สิทธิในการอุทธรณ์ ขอ้มูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือ ส่วนใหญ่ สามารถเปิดเผย
ได ้ภายใตห้ลกัการท่ีว่า "เปิดเผยเป็น หลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้" โดยขอ้ยกเวน้จะมีไดเ้ฉพาะกรณีท่ี
มีกฎหมายกาํหนดวา่ไม่ตอ้งเปิดเผยเท่านั้น 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัหลกัธรรมาภบิาล 
 จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวขอ้ง ตาํราทางวิชาการ
ของนกัวิชาการหลากหลายท่าน จึงไดป้ระมวลแนวคิดเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาลกบั
การบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดีมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2548, หนา้ 114) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ืองหลกั   
ธรรมาภิบาล และประมุขศิลป์มีใจความตอนหน่ึงว่า การปกครองการบริหารแบบบูรณาการ 
(Integration) ของหวัหนา้ฝ่ายบริหาร (CEO – Chief Executive Officer) ขององคก์รต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นองคก์รของทางราชการในส่วนกลางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ดี องคก์รรัฐวิสาหกิจ และ
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องคก์รธุรกิจเอกชนกดี็ องคก์รทางศาสนา และองคก์รสาธารณะอ่ืนๆ กดี็จะใหบ้งัเกิดผลสาเร็จดว้ยดี
มีประสิทธิภาพสูงจะตอ้งมีหลกัการบริหารท่ีช่ือว่าการบริหารการปกครองท่ีดี (Good Governance) 
นั้น  ประมวลรวม ยอ่ลงใน “ หลกัธรรมาภิบาล ” 

ชัยอนันต์ สมุทรวานิช (2541, หน้า 5) ไดใ้ห้ความหมายหลกัธรรมาภิบาล หรือ           
การจดัการท่ีดีโดยหลกัสากลจะประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ความรับผดิชอบต่อสาธารณชน หมายถึงการมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
2. ความโปร่งใส หมายถึง สาธารณชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ได ้
3. ความมัน่ใจ หมายถึง การมีหลกัการท่ีแน่นอนเป็นธรรมท่ีทาํใหส้าธารณชนมัน่ใจ 
4. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการในดา้น

กิจการของรัฐ 
ธีรยุทธ บุญมี (2541, หนา้ 10) ช้ีว่า ความคิดธรรมรัฐเป็นการมอบอาํนาจการเมือง        

การปกครองแบบใหม่ท่ีแขง็ท่ีตายตวั แต่ใหป้ฏิสัมพนัธ์กบัภาคประชาชนและใหมี้ลกัษณะแยกยอ่ย
มากข้ึนแนวคิดธรรมรัฐ คือ การเป็นหุ้นส่วนกนัในการบริหารและปกครองประเทศโดยรัฐ 
ประชาชน และเอกชน ซ่ึงกระบวนการอนัน้ีจะก่อให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความ
ยติุธรรม โดยเนน้การมีส่วนร่วมของคนดี ซ่ึงแนวคิดน้ีเกิดจากการท่ีประชาชนเห็นว่าระบบราชการ
ลา้หลงัทุกส่วนตอ้งการการปฏิรูป ตอ้งมีการปรับโครงสร้างราชการใหดี้ข้ึนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
มากข้ึนและประชาชนตอ้งการใหมี้การตรวจสอบโดยส่ือมวลชน และนกัวิชาการ 

ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล (2549, หนา้ 3) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ือง            
ธรรมาภิบาลกบัสังคมไทย มีใจความตอนหน่ึงว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การ
บริหารจดัการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพฒันาของประเทศ โดยมีการเช่ือมโยง
องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์ ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมการเมือง
อย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมดารงอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ ตลอดจนมีการใชอ้าํนาจในการพฒันา
ประเทศชาติใหเ้ป็นไปอยา่งมัน่คงย ัง่ยนื และมีเสถียรภาพ 

พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์, ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ (2548, หนา้ 2) ไดก้ล่าว
ปาฐกถาพิเศษ  เร่ือง จริยธรรมของการบริหารภาครัฐ เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2548 ท่ีสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ในการจดังานครบรอบ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่าการ
บริหารตอ้งพดูถึงผูบ้ริหาร เพราะเป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกนับางกรณีเป็นเร่ืองเดียวกนั
จริยธรรมของการบริหารภาครัฐจะไม่มีทางเกิดผลสําเร็จได ้ ถา้ผูบ้ริหารไม่มีจริยธรรมการใช้
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จริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูบ้ริหารจะตอ้งมีจิตสาํนึกท่ีจะนาํส่ิงท่ี
ดีไปใช ้และขจดัส่ิงท่ีไม่ดีใหห้มดไป ส่ิงเหล่าน้ีคือ 

1. ความซ่ือสัตย ์ เป็นจริยธรรมทั้งของการบริหารภาครัฐและของผูบ้ริหารความซ่ือสัตย์
ไม่ไดห้มายถึง การประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งตามกฏหมายเท่านั้นแต่ตอ้งตามจริยธรรมและศีลธรรม
ดว้ย 

2. กฎหมาย เป็นท่ียอมรับกนัวา่ กฎหมายไม่สามารถอุดช่องโหว่การบริหารผูบ้ริหารท่ีจะ
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายวางมาตรฐานขั้นต่าของการ
ประพฤติ มิชอบไวเ้ท่านั้น แต่มาตรฐานทางจริยธรรมในเร่ืองของการประพฤติชอบและความ
ซ่ือสตัยน์ั้นสูงกวา่กฎหมาย 

3. ความเป็นธรรม บอกยากว่าความเป็นธรรมคืออะไร บา้งว่าความเป็นธรรมอยู่ท่ี
จิตสาํนึกของผูบ้ริหาร ก็ไม่น่าจะถูกนกั เพราะผูบ้ริหารลาํเอียงได ้ ถา้คนส่วนใหญ่ไดป้ระโยชน์
สูงสุดถือวา่เป็นธรรม 

4. ประสิทธิภาพเป็นเร่ืองเขา้ใจง่ายและจริยธรรมของการบริหารท่ีถกเถียงกนัเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีคือ ในตวัประสิทธิภาพเองอาจไม่สอดคลอ้งกบัจริยธรรม กรณีน้ีจริยธรรมมีความสาคญัมาก
เราสามารถหาหนทางท่ีจะให้ประสิทธิภาพไปดว้ยกนัไดก้บัจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความ
ซ่ือสตัย ์ความโปร่งใส หรือความเป็นธรรม 

5. ความโปร่งใสเป็นเร่ืองเขา้ใจง่ายและเป็นจริยธรรมของการบริหารเช่นเดียวกนัปัจจุบนั   
มีการเรียกร้องหาความโปร่งใสกันมาเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบการบริหารภาครัฐได้เรามี
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญและในพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารบญัญติัให้รัฐเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็น
สาธารณประโยชน์แก่ประชาชน การหลีกเล่ียงไม่เปิดเผยขอ้มูลถือไดว้า่ขดัจริยธรรม 

6. ความมัน่คงของรัฐ เราใชจ้ริยธรรมในการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของรัฐความ
มัน่คงของรัฐคือ ผลประโยชน์ของรัฐ ความมัน่คงของรัฐ คือ ประโยชน์ของรัฐอยา่งหน่ึงการใช้
จริยธรรมการบริหารความมัน่คงอาจกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงหาความสมดุลใหไ้ด ้

7. ค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่ยงัเช่ือว่าความร่ํารวยสร้างช่ือสร้างเกียรติยศและฐานะ      
ได ้ จึงมีคนจาํนวนไม่นอ้ยรีบสร้างความรํ่ ารวยโดยไม่แยแสต่อจริยธรรมส่ิงหน่ึงท่ีคิดว่าไม่มีในตาํรา
คือ ความรัก มีคาํกล่าวกนัว่า ความรักเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเป็นความปรารถนา เป็นความห่วงหาอาทร     
ใครกต็ามท่ีมีความรัก ยอ่มมุ่งพยายามท่ีจะใหส่ิ้งท่ีเรารักมีความสุขมีความเจริญ มีความมัน่คงองคก์รก็
ทาํนองเดียวกนั ถา้เรารักองคก์ร เราจะปรารถนา เราจะมุ่งมัน่เพื่อองคก์ร เราจะมุ่งมัน่นาํจริยธรรมและ
คุณธรรมไปใชใ้นการบริหารองคก์ร มีคาํกล่าวภาษาองักฤษว่า   “To love is not to give to love, is to 
care” น่าจะใหค้วามกระจ่างชดัจะกระทาํการส่ิงใด ถา้เราไม่มีความรักในส่ิงนั้น ก็ป่วยการเปล่าไม่มี
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ทางสาํเร็จ ผูบ้ริหารใดมีความรักองคก์ารของตน จะใชจ้ริยธรรมในการบริหารและจะไดผ้ลสัมฤทธ์ิ
เป็นเลิศ 

ยุคศรี อาริยะ (2546, หนา้ 41) ไดเ้ขียนหนงัสือเร่ืองโลกาภิวฒัน์ กบั Good Governance 
ในธรรมาภิบาลกบัคอร์รัปชัน่ในสังคม มีใจความตอนหน่ึงว่า ธรรมรัฐ มีความหมายไม่ตรงกบั
ความหมายของ Good Governance น่าจะหมายถึงระบบการบริหารและการจดัการท่ีดี ซ่ึงไม่ใช่การ
สร้างรัฐท่ีดีงาม และหากใชค้าํไทยวา่ ธรรมรัฐ ภาษาองักฤษกน่็าจะเป็นคาํวา่ Good Governance 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี (2543, หน้า 14) ว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ไดร้ะบุหลกัการของคาํนิยาม การบริหารกิจการบา้นเมืองและ
สงัคมท่ีดีไวด้งัน้ี “การบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดีเป็นแนวทางสาํคญัในการจดัระเบียบให้
สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ
ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข มีความรู้รักสามคัคีร่วมกนัเป็นพลงั
ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และเป็นส่วนเสริมความเขม้แขง็หรือสร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ   
เพื่อบรรเทาป้องกนั หรือแกไ้ขเยยีวยาภาวะวิกฤตภยนัตรายท่ีอาจจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะ
รู้สึกถึงความยติุธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอนัเป็นคุณลกัษณะสาํคญัของศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยแ์ละการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขสอดคลอ้งกบั  
ความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยคุปัจจุบนั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอืน่ ๆ (2545, หนา้ 387) ไดก้ล่าวว่า คาว่า Good Governance 
สามารถเรียกเป็นภาษาไทยไดห้ลายอยา่ง เช่น ธรรมาภิบาล ธรรมรัฐ การบริหารจดัการท่ีดี การ
กาํกบั ดูแลกิจการท่ีดี เป็นตน้ ต่อมาราชบณัฑิตยสถานไดบ้ญัญติั Good Governance อยา่งเป็น
ทางการ วา่ ธรรมาภิบาล หมายถึง วิธีการดาํเนินการปกครองท่ีทาํใหเ้กิดผลดีและความเหมาะสม 

อานันท์ ปัณยารชุน (2542, หนา้ 2) ไดก้ล่าวว่า ธรรมาภิบาล เป็นผลลพัธ์ของการจดัการ
กิจกรรมซ่ึงบุคคลและสถาบนัทัว่ไป ภาครัฐและเอกชนมีประโยชน์ร่วมกนัไดก้ระทาํลงไปหลาย
ทางมีลกัษณะเป็นขบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอาจนาํไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ท่ี
หลากหลายและ ขดัแยง้กนัได ้

เกษม วัฒนชัย (2546, หนา้ 23) ไดก้ล่าวว่า “ธรรมาภิบาล”เป็นคาํ ท่ีแปลมาจาก 
ภาษาองักฤษว่า  Good Governance คาว่า “Good แปลว่า ดี Governance แปลว่า” การกาํกบัท่ีดี    
การดูแลอยา่งดี ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance จึงเป็นหลกัคิดสาํหรับการบริหารจดัการท่ีดี  
เพื่อประกนัว่าในองคก์ารจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บงัหลวง ไม่ดอ้ยประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาล
สถานศึกษาจะช่วยประกนัเร่ืองน้ีได ้ เพราะท่ีผา่นมาการศึกษาของเรามีการโกงกินกนัในทุกระดบั 
และบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ 
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คณิน บุญสุวรรณ (2546, หนา้ 23) ไดเ้ลือกใชค้าํว่า ธรรมาภิบาล ในการอภิปรายในเร่ือง
ท่ีไม่ใช่การปกครองประเทศโดยตรง หรือมุ่งช้ีใหเ้ป็นการอธิบายเร่ือง การบริหารจดัการของภาค
ธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะ แต่จะเน้นเร่ืองภาพรวมของสังคมท่ีทุกฝ่ายตอ้งมีความสัมพนัธ์หรือมี
ผลประโยชน์หรือผลกระทบไดเ้สียต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด เพราะคาํว่า ธรรมาภิบาล หมายถึงการปกปัก
รักษาไวซ่ึ้งความถูกตอ้งดีงาม อนัมิใช่เป็นความปรารถนา ความตอ้งการ หรือเป็นหนา้ท่ีของใครคน
ใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ หากแต่เป็นความปรารถนา ความตอ้งการ หรือเป็นหนา้ท่ีของทุกฝ่ายท่ีมีอยู่
ในสงัคม 

ณดา จันทร์สม (2546, หนา้ 34) ไดใ้ห้แนวคิดไวว้่า “การบริหารจดัการท่ีดี” หรือ      
“ธรรมาภิบาล”หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ และการนาํผลการตดัสินใจไปปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจการสาธารณะและสิทธิมนุษยชนโดยหลกัการบริหารจดัการท่ีดีตอ้งปราศจากการบิดเบือนใช้
ประโยชน์ในทางท่ีผดิและคอรัปชัน่ และเป็นไปตามกฎแห่งกฎหมาย 

ปฐมพงศ์ พฤฒิพงศ์ (2541, หนา้ 35) ไดแ้สดงให้เห็นว่าแนวคิดเร่ืองธรรมรัฐมีมานาน
แลว้ และความหมายก็แตกต่างกนัไป เช่น ในความหมายของไทยและปราชญช์าวกรีก แต่อยา่งไรก็
ตามความหมายของธรรมรัฐของไทยและกรีกนั้นตรงกนัท่ีพอสรุปไดว้่า ธรรมรัฐคือ ความถูกตอ้ง 
เป็นผูมี้สิทธิเสรีภาพ มีหนา้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงหมายถึง ในฐานะพลเมืองดี มีศีลธรรม มีจรรยาดี
มีความรู้ดี มีความฉลียวฉลาด กลา้หาญ เป็นตน้ แต่บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละคนกแ็ตกต่างกนัออกไป 
ทั้งน้ีเน่ืองจากพ้ืนฐานอาชีพ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนระบบงาน ระบบราชการและระบบ
สงัคมท่ีต่างกนั  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2544, หนา้ 10)  ไดใ้ห้ความหมายของธรรมาภิบาลว่าเป็นระบบ
โครงสร้างกระบวนการและความสัมพนัธ์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การบริหารจดัการเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของรัฐซ่ึงเป็นการบริหารจดัการท่ีดี 

วรภัทร โตธนะเกษม (2542, หนา้ 30) อธิบายคาํว่า Good Governance หมายถึง “การ
กาํกบัดูแลท่ีดี” หรือหมายถึง “การใชสิ้ทธ์ิของความเป็นเจา้ของท่ีจะปกป้องดูแลผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยผ่านกลไกท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหาร” โดยหัวใจสาํคญัของธรรมาภิบาล คือ ความ
โปร่งใส ความยติุธรรม และความรับผิดชอบในการในผลของการตดัสินใจ การกาํกบัดูแลท่ีดีมี
ความจาเป็นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในกรณีภาครัฐจะเรียกว่า Good Political Governance ผู ้
เป็นเจา้ของคือประชาชน ซ่ึงใชสิ้ทธิของตนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ไปทาํหนา้ท่ีใน
รัฐสภา เพื่อกาํกบัดูแลผูบ้ริหาร คือรัฐบาลให้บริหารประเทศในทางท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชน ส่วนในภาคเอกชนเรียกว่า Good Corporate Governance ผูเ้ป็นเจา้ของคือ     
“ ผูถื้อหุน้” ใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั เขา้ไปทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย คดัเลือก
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และกาํกบัดูแลผูบ้ริหารใหบ้ริหารงาน เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของบริษทั สมตามเจตนารมณ์ของผู ้
ถือหุน้ และยงัไดก้ล่าวถึงวีธีการสร้างธรรมาภิบาลในองคก์รวา่ตอ้งเร่ิมจาก 

1) คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งทาํความเขา้ใจและใหค้วามสาคญักบั
การเป็นธรรมาภิบาล 

2) คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงควรทราบ กระบวนการกาํกบัดูแลท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัของตนวา่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสเพียงใด 

3) ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการกาํกบัดูแลใหดี้ข้ึน และสัง่ใหมี้การดาํเนินการ 
 

2.4 หลกัธรรมาภบิาลตามแนวพทุธศาสนา 
 “หลกัธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดว้่า “การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หลกัธรรมรัฐ
และบรรษทัภิบาล ฯลฯ” ซ่ึงเรารู้จกักนัในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเป็น
ธรรมนั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม แต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็นวฒันธรรมในการ
อยูร่่วมกนัเป็นสงัคมของมวลมนุษยเ์ป็นพนัๆ ปี ซ่ึงเป็นหลกัการเพื่อการอยูร่่วมกนัในบา้นเมืองและ
สังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสันติวิธี
และพฒันาสงัคมใหมี้ความยัง่ยนื 
 ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ (Buddhist Good governance) ท่ีปรากฏข้ึนในอคัคญัญสูตร 
(พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มท่ี 11 ขอ้ 51 หน้า 61)  ซ่ึงพระบรมศาสดา
แสดงเร่ืองของกาํเนิดมนุษยแ์ละวรรณะต่างๆ เม่ือเกิดสังคมมนุษยแ์ละดาํเนินไปจนเกิดการผิดศีล
ข้ึนมา สงัคมจึงจาํเป็นตอ้งการผูป้กครองท่ีเป็นธรรม เพื่อใหส้ังคมนั้นดาํเนินไปไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 
ดงัท่ีปรากฏดงัน้ี “ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูท่ี้เป็นหวัหนา้อนัมหาชนสมมติ ดงัน้ีแล 
อกัขระว่า มหาชนสมมติ จึงอุบติัข้ึนเป็นอนัดบัแรก เพราะเหตุผูท่ี้เป็นหัวหนา้ เป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขต
ทั้งหลาย ดงัน้ีแล อกัขระว่า กษตัริย ์กษตัริย ์จึงอุบติัข้ึนเป็นอนัดบัท่ีสอง เพราะเหตุท่ีผูเ้ป็นหัวหนา้
ยงัชน เหล่าอ่ืนใหสุ้ขใจไดโ้ดยธรรม ดงัน้ีแล” (พระไตรปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มท่ี 11 ขอ้ 71 
หนา้ 63) 
 จากพระสูตรดงักล่าว ไดแ้สดงถึงสังคมท่ีไม่เป็นระเบียบ มีการผิดศีล 5 ทาํให้ผูท่ี้อยู่ใน
สังคมนั้นไม่สามารถดาํรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข การเลือกผูป้กครองท่ีเป็นธรรมจึงเกิดข้ึน       
โดยประชาชนเป็นผูเ้ลือกและมีความปรารถนาท่ีใหผู้ป้กครองนั้นตั้งอยูใ่นธรรม 
 ใน จกักวตัติสูตร (พระไตรปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มท่ี 11 ขอ้ 33 หนา้ 43) ไดแ้สดง
ให้เห็นถึงการท่ีประชาชนเลือกผูน้าํข้ึนปกครองตนเอง และสมมุติเรียกว่ามหาชนสมมุตหรือราชา 
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เพราะนาํมาซ่ึงความยนิดี โดยมีกติกาอยูว่า่ผูน้ั้นจะตอ้งมีธรรม พระราชาท่ีครองแวน่แควน้โดยธรรม 
กจ็ะไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นธรรมราชา  
 ธรรมราชาในจกักวตัติสูตรไดก้ล่าวถึงแนวคิดการบริหารจดัการโดยยึดธรรมเป็นใหญ่ 
โดยการนาํธรรมมาใชคุ้ม้ครอง ป้องกนั ประชาราษฎรในแว่นแควน้ตามฐานะ ในพระสูตรช้ีใหเ้ห็น
ว่าพระราชาจะทรงธรรมไดน้ั้นจะตอ้งมีท่ีปรึกษาท่ีทรงธรรมนัน่ก็คือ สมณพราหมณ์ ซ่ึงท่านไม่
เจาะจงนกับวชในศาสนาใดศาสนาหน่ึง ดงัท่ีปรากฏดงัน้ี “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว้ มี
พระราชาจกัรพรรด์ิ   พระนามวา่ ทลัหเนมิ ผูท้รงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผน่ดิน 
มีมหาสมุทร 4 เป็นขอบเขต ทรงชาํนะแลว้ มีราชอาณาจกัรมัน่คง สมบูรณ์ดว้ยแกว้ 7 ประการ คือ 
จกัรแกว้ ชา้งแกว้ มา้แกว้ แกว้มณี นางแกว้  คฤหบดีแกว้ ปริณายกแกว้ เป็นท่ี 7 พระราชบุตรของ
พระองคมี์กวา่พนัลว้น กลา้หาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษตัริย ์สามารถย ํ่ายเีสนาของขา้ศึกได ้พระองค์
ทรงชาํนะโดยธรรม มิตอ้งใช้อาชญา มิตอ้งใช้ศสัตราครอบครองแผ่นดิน มีสาครเป็นขอบเขต” 
(พระไตรปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่มท่ี 11 ขอ้ 34 หนา้ 44)  
 ทั้ง 2 พระสูตรท่ียกไวแ้ลว้ขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงการกล่าวถึงการปกครองท่ีผูป้กครอง
ตอ้งมาจาการท่ีประชาชนในสงัคมเป็นผูเ้ลือกและตอ้งปกครองดว้ยความเป็นธรรม ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะให้
สงัคม คือประชาชนส่วนใหญ่อยูไ่ดอ้ยา่งเป็นปกติสุข  
 หลกัธรรมาภิบาลตามแนวพุทธศาสนาน้ันประกอบไปด้วย 6 ประการ ดังนี ้
 1. หลกันิติธรรม หมายถึง เป็นหลกัการพื้นฐานในระบบกฎหมายองักฤษ โดยมีความคิด
ท่ีว่ามนุษยไ์ม่ควรตอ้งถูกปกครองโดยมนุษยด์ว้ยกนัเอง แต่จะตอ้งถูกปกครองโดยกฎหมาย บุคคล
ทุกคนยอ่มเสมอภาคกนัต่อหนา้กฎหมาย บุคคลไม่ว่าจะในชนชั้นใดยอ่มตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ฎหมาย
ปกติธรรมดาของแผน่ดิน 
 ในพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาทรงบญัญติัวินยั ดงัเช่นทางโลกท่ีมีหลกันิติธรรมไว้
ใชใ้นการปกครอง เพื่อร้อยเรียงหมู่สงฆใ์หส้วยงามและเป็นท่ีตั้งแห่งศรัทธา ดงัมูลเหตุ 10 ประการ
ท่ีทรงบญัญติัวินยัไว ้(พระไตรปิฎก องัคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่มท่ี 16 ขอ้ 31 หนา้ 63 ) 

ดงัน้ี 
  ก. วา่ดว้ยประโยชน์แก่สงฆห์รือส่วนรวม 

             1. สงฺฆสุฏฺฐุตาย (เพื่อความรับวา่ดีแห่งสงฆ ์คือ เพื่อความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ ์
ซ่ึงไดท้รงช้ีแจงใหม้องเห็นคุณโทษแห่งความประพฤตินั้นๆ ชดัเจนแลว้ จึงทรงบญัญติัสิกขาบทข้ึน
ไวโ้ดยความเห็นร่วมกนั) 

2. สงฺฆผาสุตาย (เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ)์  
ข. วา่ดว้ยประโยชน์แก่บุคคล 
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 3. ทุมฺมงฺกูน ํปุคฺคลาน ํนิคฺคหาย (เพื่อข่มบุคคลผูเ้กอ้ยาก คือ เพื่อกาํราบคนผูด้า้น 
ประพฤติทราม) 

 4. เปสลาน ํภิกฺขนู ํผาสุวิหาราย (เพื่อความอยูผ่าสุกแห่งเหล่าภิกษุผูมี้ศีลดีงาม) 
ค. วา่ดว้ยประโยชน์แก่ความบริสุทธ์ิ หรือแก่ชีวิต ทั้งทางกายและทางใจ 

 5. ทิฏฺ  ธฺมฺมิกานํ อาสวานํ สํวราย (เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้ งหลายอนัจะบงัเกิดใน
ปัจจุบนั คือ เพื่อระงบัปิดทางความเส่ือมเสีย ความทุกข ์ความเดือดร้อน ท่ีจะมีในปัจจุบนั) 

 6. สมฺปรายิกาน ํอาสวาน ํปฏิฆาตาย (เพื่อบาํบดัอาสวะทั้งหลายอนัจะบงัเกิดใน
อนาคต คือ เพื่อแกไ้ขมิให้เกิดความเส่ือมเสีย ความทุกขค์วามเดือดร้อน ท่ีจะมีมาในภายหนา้หรือ
ภพหนา้) 
 ง. วา่ดว้ยประโยชน์แก่ประชาชน 

 7. อปฺปสนฺนาน ํปสาทาย (เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม่เล่ือมใส) 
 8. ปสนฺนาน ํภิยฺโยภาวาย (เพื่อความเล่ือมใสยิง่ข้ึนไปของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว้) 

 จ. วา่ดว้ยประโยชน์แก่พระศาสนา 
9. สทฺธมฺมฏ��ติยา (เพื่อความตั้งมัน่แห่งสทัธรรม) 
10. วินยานุคฺคหาย (เพื่ออนุเคราะห์วินัย คือ ทาํให้มีบทบญัญติัสําหรับใช้เป็น

หลกัเกณฑจ์ดัระเบียบของหมู่ สนบัสนุนความมีวินยัใหห้นกัแน่นมัน่คงยิง่ข้ึน) 
 นอกจากน้ีพระบรมศาสดายงัทรงแสดงถึงหลกัมหาปเทส 4 เพื่อใช้เป็นหลกัในการ
วินิจฉัยเร่ืองท่ีไม่มีบญัญติัไวใ้นพระวินยั ( พระไตรปิฎก  พระวินยัปิฎก มหาวรรค เล่มท่ี 5 ขอ้ 92 
หนา้ 190 ) ดงัน้ี  
 “ก็โดยสมยันั้นแล    ภิกษุทั้งหลายเกิดความรังเกียจในพระบญัญติั บางส่ิงบางอย่างว่า    
ส่ิงใดหนอ    พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงอนุญาตไว ้   ส่ิงใดไม่ไดท้รงอนุญาต  จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด่
พระมีพระภาคเจา้.                         
 พระผูมี้พระภาคเจา้ไดต้รัสประทานสาํหรับอา้ง 4 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี.  
 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ส่ิงใดท่ีเราไม่ไดห้า้มไวว้า่  ส่ิงน้ีไม่ควร  หากส่ิงนั้นเขา้กบัส่ิงท่ีไม่
ควร  ขดักบัส่ิงท่ีควร   ส่ิงนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลาย. 
 2. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่ิงใดท่ีเราไม่ไดห้า้มไวว้่า ส่ิงน้ีไม่ควร หากส่ิงนั้นเขา้กบัส่ิงท่ีควร   
ขดักบัส่ิงท่ีไม่ควร   ส่ิงนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย. 
 3. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่ิงใดท่ีเราไม่ไดอ้นุญาตไวว้า่   ส่ิงน้ีควร หากส่ิงนั้นเขา้กบัส่ิงท่ีไม่
ควร   ขดักบัส่ิงท่ีควร   ส่ิงนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลาย. 
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 4. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่ิงใดท่ีเราไม่ไดอ้นุญาตไวว้่า    ส่ิงน้ีควร หากส่ิงนั้นเขา้กบัส่ิงท่ี
ควร  ขดักบัส่ิงท่ีไม่ควร   ส่ิงนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย.” 
 พระบรมศาสดาทรงบญัญติัวินยัและหลกัมหาปเทส 4 ขา้งตน้ ซ่ึงทาํให้องคก์รคณะสงฆ์
นั้นย ัง่ยนืมาจนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ีดว้ยเหตุปัจจยัท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 1. พระภิกษุตอ้งทบทวนศีลของตนทุกก่ึงเดือน ดว้ยการเขา้ฟังพระปาฏิโมกข ์
 2. พระภิกษุพึงปวารณาต่อกนั (การกล่าวตกัเตือน) ดว้ยความปรารถนาท่ีดีต่อกนั ดว้ยการ
ตั้งกายกรรม วจีกรรม และ มโนกรรม ท่ีดีต่อกนั 
 3.  พระภิกษุพึงแสดงอาบติัต่อกนั (เป็นการบอกกล่าวถึงความผดิของตนแก่ภิกษุรูปอ่ืน) 
 4. เม่ือพระภิกษุตอ้งอาบติัท่ีแกไ้ขได ้ก็มีกระบวนการทางวินยัออกจากอาบติัตามขั้นตอน
ทั้งน้ีเพื่อมิใหพ้ระภิกษุเกิดวิปฏิสาร (ตามระลึกถึงแลว้เกิดความแคลงใจ)  
 ทั้งหมดน้ีส่งผลใหอ้งคก์รคณะสงฆจึ์งเป็นองคก์รท่ีมีหลกันิติธรรมอยา่งแทจ้ริง 

2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม โดยการรณรงคเ์พื่อ
สร้างค่านิยมท่ีดีงามให้ผูป้ฏิบติังานในองคก์รหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบติั ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย์
สุจริตความเสียสละ ความอดทนขยนัหมัน่เพียร ความมีระเบียบวินยั เป็นตน้ 

ในทางพระพุทธศาสนานั้น เร่ิมตน้การเผยแผ่ศาสนาอย่างเป็นทางการ เม่ือพระบรม
ศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข ์ เป็นหลกัคาํสอนสาํคญัท่ีเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาท่ีพระ
พทุธองคไ์ดป้ระทานแก่ท่ีประชุมพระภิกษุสงฆ ์1,250 รูปในวนัมาฆบูชา เพื่อวางจุดหมาย หลกัการ 
และวิธีการ ในการเขา้ถึงพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษทัทั้งหลาย สรุปไดเ้ป็นสามส่วน คือ หลกัการ 
3 อุดมการณ์ 3 และวิธีการ 6 ประกอบดว้ย 

โอวาทปาฏิโมกข ์ (พระไตรปิฎก  พระสุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ธรรมบท เล่มท่ี 25 ขอ้ 
24 หนา้ 39) สรุปไดเ้ป็นสามส่วน คือ หลกัการ 3 อุดมการณ์ 3 และวิธีการ  

หลกัการ 3 อนัเป็นหวัใจสาํคญัเพื่อเขา้ถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาโดยยอ่ ไดแ้ก่  
1. การไม่ทาํบาปทั้งปวง 2. การทาํกศุลใหถึ้งพร้อม และ 3. การทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ 

อุดมการณ์ 3 ของพระพุทธศาสนา คือเป้าหมายสูงสุด ท่ีจะตอ้งไปใหถึ้ง ประกอบดว้ย 1. 
ความอดทนเป็นตบะ (เคร่ืองเผาผลาญกิเลส) อย่างยิ่ง 2. พระนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาว
พุทธ 3. พระภิกษุและบรรพชิตเป็นผูเ้บียดเบียนยงัฆ่าและทาํร้าย (ทางกายและวาจา) ไม่ช่ือว่าเป็น
สมณะ 

วิธีการ 6 ประการของการเป็นผูท่ี้เผยแผพ่ระศาสนา ซ่ึงหมายถึงศาสนิกในศาสนาท่ีดีตอ้ง
มีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 1. การไม่กล่าวร้าย  2. การไม่ทาํร้าย 3. ความสาํรวมในปาติโมกข ์ (รักษาความ
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ประพฤติใหน่้าเล่ือมใส) 4. ความเป็นผูรู้้จกัประมาณในอาหาร (เสพปัจจยัส่ีอยา่งรู้ประมาณพอเพียง) 
5. ท่ีนัง่นอนอนัสงดั (สนัโดษไม่คลุกคลีดว้ยหมู่คณะ) 6. ความเพียรในอธิจิต (พฒันาจิตใจอยูเ่สมอ) 

จากโอวาทปาติโมกขน์ั้นจะเห็นไดว้่า พุทธศาสนานั้นมีหลกัคุณธรรมนาํในการเผยแผ่
และยงัมีวิธีการท่ีให้ศาสนิกของตนนั้ นประพฤติตามแนวทางแห่งความดี ตามหลักการและ
อุดมการณ์ของศาสนา.. 

3. หลักความโปร่งใส คือ การทาํให้สังคมเป็นสังคมท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทาํงาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเขา้ถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และช่วยให้การทาํงานของภาครัฐ
และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน่ 

ในทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถกล่าวถึง หลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ใน 3 เร่ือง 
ไดแ้ก่ 

1. พระบรมศาสดา พระองคท์รงให้ตรวจสอบถึงชาติตระกูล ความรู้ พื้นฐานทางสังคม 
ไม่ทรงปิดบงัฐานะของพระองคท์ั้งท่ีเป็นเจา้ชายและในฐานะพระพุทธเจา้ ทรงแสดงธรรมแก่บุคคล
ต่างๆ มากมาย ทั้งท่ีเป็นผูท่ี้เล่ือมใส และไม่เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา แมเ้ร่ืองท่ีพระองคท์รงมี
ลกัษณะมหาบุรุษ กท็รงใหต้รวจสอบครบทั้ง 32 ประการ  

2. พระธรรมท่ีพระองคท์รงแสดง มีลกัษณะสาํคญัอยู ่6 อยา่งคือ 
สวากขาโต พระธรรมไม่ใชป้รัชญาท่ีปรุงแต่งข้ึน แต่เป็นกฎธรรมชาติท่ีพระพุทธเจา้ท่าน

วิเคราะห์, สรุป, และอธิบาย ออกมาอยา่งเท่ียงตรง 
สันทิฏฐิโก พระธรรมสามารถถูกทดสอบ/ตรวจสอบไดด้ว้ยการปฏิบติั ดงันั้นผูท่ี้ปฏิบติั

จะเห็นผลไดด้ว้ยตนเอง 
อกาลิโก พระธรรม นั้นมีคุณค่าและผลของการปฏิบติัสามารถรับรู้ได้ โดยไม่จาํกัด

กาลเวลา 
เอหิปัสสิโก พระธรรม นั้นมีคุณค่าไม่จาํกดักบับุคคล สามารถปฏิบติัและรับรู้ผลไดทุ้กๆ 

ผูค้น  
โอปะนะยิโก พระธรรม นั้นปฏิบติัได ้และดงันั้น ควรนาํมาปฏิบติัเพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง 
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ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วญัญูหิติ พระธรรมนั้น จะรู้แจง้ไดก้็เฉพาะตนผูป้ฏิบติัเองจนรู้แจง้
ดงันั้นเพื่อเขา้ใจพระธรรมอยา่งแทจ้ริง จึงควรปฏิบติัเอง (การอ่านหรือฟังธรรมจากอริยะกไ็ม่อาจทาํ
ใหเ้ขา้ใจแจง้ได ้หากไม่นาํพระธรรมไปปฏิบติั) 

3. กาลามสูตร (พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ พระสุตตนัตปิฎก องัคุตตรนิกาย ติกนิบาต 
เล่มท่ี 20 ขอ้ 505 หนา้ 241) คือ พระสูตรท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บา้นเกสปุตต
นิคม  แคว้นโกศล  กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเ ช่ือท่ีพระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แ ก่
พุทธศาสนิกชน ไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใด ๆ อยา่งงมงายโดยไม่ใชปั้ญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือ
ดีไม่ดีก่อนเช่ือ มีอยู ่10 ประการ ไดแ้ก่ 

1. มา อนุสฺสวเนน - อยา่เพิ่งเช่ือโดยฟังตามกนัมา  
2. มา ปรมฺปราย - อยา่เพิ่งเช่ือโดยถือวา่เป็นของเก่าเล่าสืบๆ กนัมา  
3. มา อิติกิราย - อยา่เพิ่งเช่ือเพราะข่าวเล่าลือ  
4. มา ปิฏกสมฺปทาเนน - อยา่เพิ่งเช่ือโดยอา้งคมัภีร์หรือตาํรา  
5. มา ตกฺกเหตุ - อยา่เพิ่งเช่ือโดยคิดเดาเอาเอง  
6. มา นยเหตุ - อยา่เพิ่งเช่ือโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา  
7. มา อาการปริวิตกฺเกน - อยา่เพิ่งเช่ือโดยตรึกเอาตามอาการท่ีปรากฏ  
8. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อยา่เพิ่งเช่ือเพราะเห็นวา่ตอ้งกบัความเห็นของตน  
9. มา ภพฺพรูปตา - อยา่เพิ่งเช่ือวา่ผูพ้ดูควรเช่ือได ้ 
10. มา สมโณ โน ครูติ – อยา่เพิ่งเช่ือวา่ผูพ้ดูนั้นเป็นครูของเรา 
แต่จงเช่ือกต่็อเม่ือไดศึ้กษาและทดสอบดว้ยตนเองแลว้ เห็นวา่เป็นสจัธรรมสมบูรณ์อยูทุ่ก

เม่ือ สามารถทา้ทายการพิสูจน์ของผูอ่ื้นไดเ้ป็นคุณประโยชน์ต่อผูท่ี้ศึกษาเรียนรู้ และเป็นธรรมท่ี
วิญญูชนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

เม่ือใดสอบสวนจนรู้ไดด้ว้ยตนเองว่า..ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเม่ือนั้นพึงละ
เสีย และเม่ือใดสอบสวนจนรู้ไดด้ว้ยตนเองว่า..ธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ เม่ือนั้นพึงถือ
ปฏิบติั 

จากท่ียกไวข้า้งตน้ อาจจะกล่าวไดว้่า พระพุทธศาสนานั้นตรวจสอบไดท้ั้งพระศาสดา 
คาํสัง่สอน และสอนใหไ้ตร่ตรองเสียก่อนจึงเช่ือ 

4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทาํให้สังคมเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ
ร่วมเสนอความเห็นในการตดัสินใจสาํคญัๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางใน
การเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความสามคัคีและความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน 
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ในทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาทรงมอบความเป็นใหญ่ให้หมู่สงฆ์ โดย
กาํหนดให้สงฆเ์ป็นผูก้ระทาํสังฆกรรมตามพระวินัยได ้นอกจากน้ียงัมีเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีพระพุทธองค์
ทรงกาํหนดบทบาทของคณะสงฆต์อ้งทาํร่วมกนั ดงัน้ี 

สังฆกรรม คือ กรรมท่ีพระภิกษุตอ้งกระทาํในอุโบสถตามลกัษณะและจาํนวนภิกษุท่ีเขา้
ร่วม การออกเสียงถือเป็นเอกฉันทเ์ท่านั้น (โดยเปล่งเสียง หรือ น่ิง ข้ึนอยูก่บัสังฆกรรมนั้นๆ) แบ่ง
ออกตามจาํนวนได ้4 ลกัษณะ ตามจาํนวนภิกษุท่ีเขา้ร่วม คือ 

1. สงฆ์จตุวรรค ทาํสังฆกรรมไดทุ้กอย่างเวน้แต่ปวารณา ให้ผา้กฐิน อุปสมบท และ
อพัภาน  

2. สงฆปั์ญจวรรค ทาํปวารณา ใหผ้า้กฐิน อุปสมบทในปัจจนัตชนบท  
3. สงฆท์สวรรค ใหอุ้ปสมบทในมธัยมชนบท  
4. สงฆว์ีสติวรรค อพัภาน 
 
กฐิน เป็นช่ือเรียกผา้ไตรจีวรท่ีพระพุทธเจา้ทรงอนุญาตให้ภิกษุผูอ้ยู่จาํพรรษาครบ 3 

เดือนแลว้ สามารถรับมานุ่งห่มได ้โดยคาํว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จดัเป็นสังฆกรรม
ประเภทหน่ึงตามพระวินยับญัญติัเถรวาทท่ีมีกาํหนดเวลา คือพระสงฆส์ามารถกระทาํสังฆกรรมน้ี
ไดน้บัแต่วนัแรม 1 คํ่า เดือน 11 ไปจนถึงวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัคือ
สร้างความสามคัคีในหมู่คณะสงฆ ์และอนุเคราะห์ภิกษุผูท้รงคุณท่ีมีจีวรชาํรุด ซ่ึงพระภิกษุในวดั
นั้นๆ ตอ้งตดั เยบ็ ยอ้มใหเ้สร็จในวนันั้น แมพ้ระบรมศาสดากท็รงลงมาช่วยพระภิกษุกรานกฐิน 

ใหภ้าระของพระภิกษุป่วยเป็นภาระของภิกษุส่วนรวม  โดยพระองคท์รงกาํหนดงานต่าง ๆ 
ไวใ้นกิจวตัรประจาํวนัตั้งแต่ต่ืนนอนก่อนรุ่งสางจนกระทัง่เขา้นอนในตอนดึก อีกทั้งยงักาํหนดการ
งานในแต่ละช่วงชีวิตไวอ้ยา่งละเอียดลออ เช่น ในยามเจบ็ไขไ้ดป่้วย หากพระอุปัชฌาย ์พระอาจารย ์
หรือพระลูกศิษยรู์ปใดรูปหน่ึงเจบ็ป่วยอาพาธข้ึนมา ก็ทรงรับสั่งใหช่้วยกนัปรนนิบติัดูแลไปตลอด
ชีวิตหรือจนกวา่จะหายดี 

ในเร่ืองการดูแลพระภิกษุอาพาธน้ี พระองคท์รงใหค้วามสาํคญัอยา่ง ใหญ่หลวง โดยตรัส
วา่ “โย ภิกฺขเว ม ํอุปฏฺ เหยฺย โส คิลาน ํอุปฏฺ เหยฺย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผูใ้ดจะพึงอุปัฏฐากเรา ผูน้ั้นพึง
พยาบาลภิกษุอาพาธ” ( พระไตรปิฎก พระวินยัปิฎก มหาวรรค เล่มท่ี 5 ขอ้ 166 หนา้ 178) 

การตดัสินอธิกรณ์ดว้ยเสียงขา้งมาก (เยภุยยสิกา)  ไดแ้ก่วิธีการตดัสินอธิกรณ์ในกรณีท่ีมี
ความไม่ลงรอยกนัของสงฆผ์ูพ้ิจารณาคดีแตกออกเป็นสองฝ่าย ให้ตดัสินโดยถือเอาเสียงขา้งมาก
เป็นเกณฑ ์เช่น วิธีจบัสลากลงคะแนน (ช้ีขอ้ถูกผดิ) ขา้งใดมีภิกษุผูพ้ิจารณาลงความเห็นมากกว่า ก็
ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะ แลว้ถือเอาตามนั้น ใชส้าํหรับวิธีพิจารณาวิวาทธิกรณ์อยา่งเดียว ภิกษุ
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ทั้งหลายบาดหมางทะเลาะวิวาทกนัในท่ามกลางสงฆ ์ด่ากนัอยู ่ไม่อาจระงบัอธิกรณ์ได ้พระผูมี้พระ
ภาคจึงทรงอนุญาตใหร้ะงบัอธิกรณ์ชนิดน้ีดว้ยถือเอาเสียงขา้งมาก เยภุยยสิกาเป็นวิธีระงบัอธิกรณ์โย
ตดัสินตามเสียงส่วนมากของผูเ้ขา้ประชุม วิธีน้ีใชก้บักรณีท่ีไม่สามารถหาขอ้ยติุโยเสียงเอกฉนัทไ์ด้
เน่ืองจากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมบางคนหรือส่วนหน่ึงแสดงความเห็นแยง้ต่อคาํวินิจฉยัท่ีสงฆรั์บรอง เม่ือ
เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีข้ึนจึงจาํเป็นตอ้งมีการออกเสียงคะแนน เม่ือนบัคะแนนแลว้เห็นว่าเสียงขา้งมาก
เป็นอย่างไรสงฆก์็ตดัสินไปตามนั้น ลกัษณะอยา่งน้ีเรียกว่า ไม่เป็นธรรม ส่วนท่ีเป็นธรรม คือท่ี
ตรงกนัขา้มจากท่ีแสดงมาขา้งตน้ 

จากท่ียกมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ พระบรมศาสดานั้นทรงใหค้วามเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ ์และ
ทรงให้พระภิกษุนั้นเขา้ร่วมสังฆกรรมโดยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและยอมรับร่วมกนั (เสียงเอก
ฉนัท)์  

5. หลักความรับผิดชอบ ผูบ้ริหาร ตลอดจนคณะขา้ราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและ
ขา้ราชการประจาํ ตอ้งตั้งใจปฏิบติัภารกิจตามหน้าท่ีอย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผูม้ารับบริการ                 
เพื่ออาํนวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผดิชอบต่อความบกพร่องในหนา้ท่ีการงานท่ีตนรับผดิชอบ
อยูแ่ละพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

ในทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาทรงตรัสเร่ืองทิศ 6 ซ่ึงตรัสแก่มานพคนหน่ึงช่ือ 
สิงคาละ ซ่ึงกาํลงัประณมมือนอ้มนมสัการทิศทั้งหกนั้น (หมายถึงทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก ฯลฯ 
เป็นตน้) เพื่อสกดักั้นอนัตรายอนัจะมีมาจากทิศนั้นๆ เขาซ่ึงเคารพเช่ือฟังคาํพดูของพ่อ จึงทาํเช่นนั้น        
พระพุทธองคจึ์งตรัสบอกว่า ทิศทั้งหกน้ีในพุทธศาสนาเขาไม่ไดไ้หวก้นัอยา่งนั้น แลว้ทรงแสดงวิธี
ไหวทิ้ศทั้งหก ในพระพุทธศาสนาให้เขาฟัง การท่ีทรงแสดงเร่ืองทิศ 6 เป็นการแสดงถึงการ
ปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลต่างๆ ท่ีแวดลอ้มตวัเราเอง โดยกาํหนดบทบาทให้ตวัเราเองเป็นศูนยก์ลาง
ประกอบทิศทั้ง 6 เทียบกบับุคคล 6 กลุ่มท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งทาํและมีความ
รับผดิชอบต่อบุคคลเหล่านั้น แบ่งไดด้งัน้ี 

1. ปุรัตถิมทิส (ทิศเบ้ืองหนา้) ไดแ้ก่ บิดา มารดา  
2. ทกัขิณทิสทิศ (ทิศเบ้ืองขวา) ไดแ้ก่ ครูอาจารย ์
3. ปัจฉิมทิส (ทิศเบ้ืองหลงั) ไดแ้ก่ สามีภรรยา 
4. อุตตรทิส (ทิศเบ้ืองซา้ย) ไดแ้ก่ มิตรสหาย 
5. อุปริมทิส (ทิศเบ้ืองบน) ไดแ้ก่ พระสงฆ ์สมณพราหมณ์ 
6. เหฏฐิมทิส (ทิศเบ้ืองล่าง) ไดแ้ก่ ลูกจา้งกบันายจา้ง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม พระบรมศาสดาทรงให้แนวทางแก่อุบาสกและอุบาสิกา ให้มี

ความรับผดิชอบต่อพระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองของการแสวงหาเขตบุญนอก  
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พระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาในฐานะท่ีเป็นศาสดาของศาสนาจึงทรงบญัญติั
กระบวนการแกไ้ข คือกระบวนการคว ํ่าบาตร โดยการคว ํ่าบาตรของพระสงฆน์ั้นมีท่ีมาจากศพัทใ์น
จุลวรรค พระวินัยปิฎกท่ีกล่าวถึงการท่ีพระพุทธเจา้ทรงอนุญาตให้พระสงฆส์ามารถมีมติลงโทษ
ควํ่าบาตรอุบาสกอุบาสิกาไดเ้พื่อให้มีสติสาํนึกผิดในความผดิท่ีกระทาํต่อพระพุทธศาสนา การควํ่า
บาตรในทางพระวินยัจึงถือเป็นการตกัเตือนดว้ยความปรารถนาดี โดยพระสงฆส์ามารถทาํการควํ่า
บาตรไดเ้ฉพาะกบัชาวพุทธเท่านั้นตามขอ้กาํหนดในพระวินยัปิฎกและตามสภาพท่ีเป็นจริงในทาง
ปฏิบติั และ หงายบาตร คือ สังฆกรรมท่ีคณะสงฆป์ระกาศยกโทษให้แก่คฤหัสถ ์ท่ีเคยถูกประกาศ
ควํ่าบาตรมาแลว้ ดว้ยการยอมรับบิณฑบาตเหมือนเดิม 

 
ในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อหมู่สงฆ ์เม่ือมีพระภิกษุท่ีเป็นภยัต่อพระพุทธศาสนา ก็

เป็นหน้าท่ีท่ีหมู่สงฆ์ท่ีต้องรับรู้และดาํเนินการแก้ไข ด้วยวิธีการในทางศาสนาพุทธ ด้วยการ
ปัพพาชนียกรรม หมายถึง การขบัภิกษุออกจากหมู่คณะ การไล่ภิกษุออกจากวดั เป็นกรรมอนัสงฆ์
พึงทาํแก่ภิกษุอนัจะพึงไล่เสีย จดัเป็นนิคหกรรมคือการลงโทษภิกษุอยา่งหน่ึงใน 6 อยา่ง วิธีทาํกรรม
น้ีตอ้งทาํเป็นสงัฆกรรม คือ ญตัติจตุตถกรรม ทรงอนุญาตใหส้งฆท์าํแก่ภิกษุผูป้ระพฤติเสียหายอยา่ง
ใดอย่างหน่ึง คือ ก่อการทะเลาะวิวาทบาดหมาง มีอาบติัมาก มีมรรยาทไม่สมควร คลุกคลีกับ
คฤหัสถ ์เป็นผูว้ิบติัทางศีล  อาจาระ และทิฐิ กล่าวติเตียนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เล่นคะนอง 
ประพฤติอนาจาร ลบลา้ง พระบญัญติัประกอบมิจฉาชีพ ทั้งน้ีเพื่อความคงอยูข่องคณะสงฆ ์

พระบรมศาสดาทรงกาํหนดความรับผดิชอบของภิกษุต่อคณะสงฆท์ั้งปวง ทั้งน้ีเพราะ ถา้
ไม่มีบทบญัญติัทางวินัยเพื่อข่มภิกษุผูเ้กอ้ยากแลว้ หมู่สงฆ์ทั้งปวงย่อมเร่ิมไปสู่ความเส่ือมอย่าง
รวดเร็ว และพระสทัธรรมของพระพทุธองคก์จ็ะเส่ือมสูญไปในชา้  

6. หลักความคุ้มค่า ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัว่ามีทรัพยากรค่อนขา้งจาํกดั ดงันั้นในการ
บริหารจัดการจาํเป็นจะตอ้งยึดหลกัความประหยดัและความคุม้ค่า จะตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายไปท่ี
ผูรั้บบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม 
 ในทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาทรงวางขอ้กาํหนดการบริหารปัจจยั 4 ของ
พระภิกษุไว ้โดยให้พระภิกษุตระหนกัถึงการใชแ้ละวตัถุประสงคข์องดว้ยการตอ้งพิจารณาการใช้
อยา่งรอบคอบ ปัจจยั 4 ประกอบดว้ย  
 จีวร พิจารณาโดยอุบายอนัแยบคายแลว้จึงใชจี้วร เพื่อบาํบดัความหนาว   เพื่อบาํบดัความ
ร้อน เพื่อบาํบดัสัมผสัแห่งเหลือบ ยงุ ลม แดดและสัตวเ์ล้ือยคลาน เพื่อจะปกปิดอวยัวะท่ีใหค้วาม
ละอายกาํเริบ  
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 บิณฑบาต   อาหารท่ีไดม้า พิจารณาโดยอุบายอนัแยบคายแลว้จึงฉนับิณฑบาตไม่ฉนัเพื่อ
เล่น ไม่ฉนัเพื่อเมา ไม่ฉนัเพื่อประดบั ไม่ฉนัเพื่อตกแต่ง ฉนัเพื่อความดาํรงกายน้ีเพื่อใหก้ายน้ีเป็นไป 
เพื่อเวน้ความลาํบากแห่งกายน้ี เพื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจรรย ์ดว้ยมนสิการวา่ เราจะบาํบดัเวทนาเก่า 
จกัไม่ใหเ้วทนาใหม่เกิดข้ึน ความเป็นไปสะดวก  ความไม่มีโทษ ความผาสุกจกัมีแก่เรา 
 เสนาสนะ ท่ีนั่ง ท่ีนอน พิจารณาโดยอุบายอนัแยบคายแลว้จึงเสพ ใช้สอยเสนาสนะ     
เพื่อบําบัดความหนาว  เพื่อบําบัดความร้อน เพื่อบําบัดสัมผสัแห่งเหลือบ ยุง ลม แดดและ
สตัวเ์ล้ือยคลาน เพื่อความบรรเทาอนัตรายอนัเกิดแต่ฤดู เพื่อความยนิดีในความหลีกเร้น  
 คิลานปัจจยั เภสัชบริขาร พิจารณาโดยอุบายอนัแยบคายแลว้จึงใช้  คิลานปัจจยัเภสัช
บริขาร เพื่อบาํบดัทุกขเวทนา อนัเกิดเพราะธาตุกาํเริบซ่ึงเกิดข้ึนแลว้ เพื่อความลาํบากเป็นอย่างยิ่ง
เป็นกาํหนดเท่านั้น 
 เร่ืองของกระบวนการใชส้อยอย่างประหยดัและการนาํกลบัมาใชใ้หม่ พระบรมศาสดา
ทรงสอนใหพ้ระอานนทจ์ดัการกบัจีวรเก่า จนกระทัง่เกิดเหตุการณ์ท่ีพระเจา้อุเทนทรงถามเร่ืองการ
ใชจี้วรกบัพระอานนท ์ดงัเหตุการณ์ท่ีพระมเหสีของพระเจา้อุเทน แห่งนครโกสัมพี เล่ือมใสในการ
แสดงธรรมของพระอานนท ์จึงไดถ้วายจีวรจาํนวน 500 ผนื แด่พระอานนท ์เม่ือพระเจา้อุเทนทราบ
จึงตาํหนิ พระอานนทว์่ารับจีวรไปจาํนวนมาก เม่ือไดโ้อกาสจึงนมสัการถามว่าเอาจีวรไปทาํอะไร 
(พระวินยัปิฎก จุลวรรค ภาค 2 เล่มท่ี 7 ขอ้ 625 หนา้ 255) ดงัน้ี  
 “พระคุณเจา้ ทราบวา่พระมเหสีถวายจีวรพระคุณเจา้ 500 ผนื พระคุณเจา้รับไวท้ั้งหมดหรือ” 
 “ขอถวายพระพร อาตมาภาพรับไวท้ั้งหมด” 
 “พระคุณเจา้รับไวท้าํไมมากมายนกั” 
 “เพื่อแบ่งถวายแก่พระภิกษุผูมี้จีวรเก่าคร่ําคร่า” 
 “จะเอาจีวรเก่าคร่ําคร่าไปทาํอะไร” 
 “เอาไปทาํผา้ปูท่ีนอน” 
 “จะเอาผา้ปูท่ีนอนเก่าไปทาํอะไร” 
 “เอาไปทาํผา้ปูพื้น” 
 “จะเอาผา้ปูพื้นเก่าไปทาํอะไร” 
 “เอาไปทาํผา้เช็ดเทา้” 
 “จะเอาผา้เช็ดเทา้เก่าไปทาํอะไร” 
 “เอาไปโขลกขยาํกบัโคลนแลว้ฉาบทาฝา” 
 พระเจา้อุเทนทรงเล่ือมใสว่าพระสมณศากยบุตรเป็นผูป้ระหยดั จึงถวายผา้จีวรอีก 500 
ผนืแด่พระอานนท”์   
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 พระบรมศาสดาทรงสัง่สอนใหพ้ระภิกษุเป็นผูม้กันอ้ยและใชปั้จจยั 4 อยา่งคุม้ค่า เพื่อเป็น
แบบอยา่งท่ีดีต่อสงัคม 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่าํวจิยั  
ทีต่ั้งและอาณาเขต 
อาํเภอพุทธมณฑลตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกสุดของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการ

ปกครองขา้งเคียงเรียงตามเขม็นาฬิกา ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอบางเลน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาํเภอไทรน้อย อาํเภอบางใหญ่ อาํเภอบางกรวย (จังหวัด
นนทบุรี) และเขตทวีวฒันา (กรุงเทพมหานคร) มีคลองนราภิรมยแ์ละคลองทวีวฒันาเป็นเสน้แบ่งเขต 
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอสามพรานทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอนครชยัศรี 

ประวตัิศาสตร์ 
 วนัท่ี 1 เมษายน 2534 จดัตั้ง ก่ิงอาํเภอพุทธมณฑล โดยแยกพื้นท่ีตาํบลศาลายา ตาํบล
คลองโยง และ ตาํบลมหาสวสัด์ิ จากอาํเภอนครชยัศรี 

 วนัท่ี 28 สิงหาคม 2534 จดัตั้งสุขาภิบาลศาลายาในทอ้งท่ีบางส่วนของตาํบลศาลาย 
 วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2539 ยกฐานะเป็น อาํเภอพทุธมณฑล 

 วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลศาลายาเป็นเทศบาลตาํบลศาลายา 
การแบ่งเขตการปกครอง 
การปกครองส่วนภูมิภาค  
อาํเภอพทุธมณฑลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตาํบล 18 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

 1. ศาลายา (Sala Ya) 6 หมุ่บา้น 
 2. คลองโยง (Khlong Yong)   8 หมู่บา้น 
 3. มหาสวสัด์ิ  (Maha Sawat)   4 หมู่บา้น 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทอ้งท่ีอาํเภอพทุธมณฑลประกอบดว้ย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

 1. เทศบาลตาํบลศาลายา ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของตาํบลศาลายา 
2. เทศบาลตาํบลคลองโยง ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลคลองโยงทั้งตาํบล 
3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลศาลายา (นอกเขตเทศบาล

ตาํบลศาลายา) 
4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัด์ิ ครอบคลุมพื้นท่ีตาํบลมหาสวสัด์ิทั้งตาํบล 
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สถานศึกษา 
1. มหาวิทยาลยัมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) 

 2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 3. สถาบนักนัตนา สถาบนัอุดมศึกษาดา้นการผลิตภาพยนตร์แห่งแรกของประเทศไทย 

 4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม) โรงเรียน
ในกลุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลยัแห่งแรกใน9โรงเรียน 
 5. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนวทิยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย 

สถานทีสํ่าคญั 
 1. พุทธมณฑล  สร้างข้ึนในวาระฉลอง  25 พุทธศตวรรษ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
พระพทุธศาสนา เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปสาํคญั และยงัมีพระไตรปิฎกหินอ่อนดว้ย 
 2. พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ณ พุทธมณฑล วดัญาณเวศกวนั 
วดัขนาดเลก็ใกลพ้ทุธมณฑล เจา้อาวาสคือ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต) 

3. สวนศิลปะมีเซียม ยิบอินซอย ถนนพุทธมณฑล สาย 7 เป็นสถานท่ีรวบรวมงาน
ประติมากรรมของคุณมีเซียม ยบิอินซอย 
 4. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หน่วยงานจัดการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ สังกัด
กระทรวงวฒันธรรม 
 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีอยู่จาํนวนมาก ซ่ึงผูว้ิจยัจะได้
นาํมากล่าวพอสงัเขป ดงัน้ี 
 พระจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2542) ไดว้ิจยัเร่ือง “การบริหารงานตามหลกั           
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดันนทบุรี” ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงาน        
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดันนทบุรี ทั้ง 6 ดา้น คือ หลกันิติธรรม   
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า 
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาลเมืองบางกรวย มีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้นพบว่า มีการบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นปัญหาในการบริหารงานพบว่า บุคลากรบางส่วนยงัไม่ทราบ  
ขอ้กฎหมายหรือขอ้บญัญติัต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารงานในแต่ละส่วนของเทศบาลบุคลากร
บางส่วนยงัเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และบางส่วนยงัเห็นแก่พวกพอ้ง
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ของตนเอง การทาํงานในบางเร่ืองไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมบุคลากรบางส่วน
ปฏิบติังานตามความรู้สึกของตนเอง โดยไม่คาํนึงถึงผลงานท่ีออกมา การจดัสรรงบประมาณ       
ของเทศบาล ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตการปกครองซ่ึงมีแนวทางในการบริหารงานดงัน้ีคือ 
เทศบาลควรจดัอบรมใหบุ้คคลบางส่วนท่ียงั ไม่ทราบในขอ้กฎหมายหรือขอ้บญัญติัต่างๆ เก่ียวกบั
การบริหารงานของเทศบาล เพื่อใหก้ารบริหารงานของเทศบาลไปในทิศทางเดียวกนั คือยึดหลกั
ความถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ ์ท่ีชอบธรรม เทศบาลควรสร้างทศันคติดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรมให้เกิดข้ึนแก่บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน เสริมสร้างความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนแก่บุคลากรของเทศบาล เทศบาลควรเปิดเผยงบประมาณ
ประจาํปีในการนาํไปใช้จ่ายในแต่ละด้าน และการนาํงบประมาณไปใช้นั้นให้มีความคุม้ค่า          
กบัประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บ กระบวนการบริหารงานของเทศบาลนั้นพร้อมท่ีจะตรวจสอบได ้
เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มา มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล เพื่อให ้   
การบริหารงานมีความชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน บุคลากรของเทศบาลควรปฏิบติังาน
ดว้ยความรับผดิชอบต่อสังคมและใหบ้ริการต่างๆดว้ยความจริงใจ เทศบาลควรจดัสรรงบประมาณ
ในการบริหารงานให้มีความคุม้ค่าเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน และจดัสรรงบประมาณไป
พฒันาชุมชนให้ทัว่ถึงตามความเร่งด่วนของชุมชนนั้น ๆ โดยไม่คาํนึงถึงคะแนนเสียงในการ
เลือกตั้ง 
 ปิยวรรณ สมพงษ์ (2550) ได้วิจัยเร่ือง “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอปากชม จงัหวดัเลย” ผลการวิจยัพบว่า การใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
การบริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยภาพรวมพบว่า  มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อยู่ในระดบัมาก และมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ในดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นหลกัความรับผิดชอบ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นหลกันิติธรรม และดา้นหลกัความ
คุ้มค่า  ส่วนด้านท่ีมี ค่า เฉ ล่ียตํ่ า สุด  คือ  ด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความโปร่งใส  และ                  
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ผลการเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล จาํแนกตามตาํแหน่ง ตามอายุ และสภานภาพการสมรส โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนผลการเปรียบเทียบ 
โดยจาํแนกตามเพศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั   0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
 อภิชาต โชตชัชวาลกุล  (2550 ) ไดว้ิจยัเร่ือง “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรณีศึกษาเขตอาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี” ผลการวิจยัพบว่า 
ระดับความคิด เ ห็นของพนักงานและนักการ เ มืองท้อง ถ่ิน ท่ี มี ต่อการบริหารงานตาม                    
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หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล กรณีศึกษาเขตอาํเภอหนองหญ้าไซ จังหวดั
สุพรรณบุรี อยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานจาํแนกตาม
ตาํแหน่ง เพศ อาย ุการศึกษา และระยะเวลาการทาํงาน พบว่า 1) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น
ในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนตาํบล จาํแนกตามตาํแหน่ง พบว่า
ไม่แตกต่าง ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05, 2) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นในการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนตาํบล จาํแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัสาํคญั 0.05, 3) การเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องคก์รปกครองส่วนตาํบล จาํแนกตามอายุ พบว่าไม่แตกต่าง ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05, 4) การ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วน
ตาํบล จาํแนกตามการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 และ 5) การเปรียบเทียบ
ระดบัความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนตาํบล จาํแนก
ตามระยะเวลาการทาํงาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
 ศิริฝน ทาแกง (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลตามหลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน 
จงัหวดัเชียงราย”จากผลการวิจยัพบวา่ (1) ความคิดเห็นต่อการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน จังหวัดเชียงราย          
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงาน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน 
จงัหวดัเชียงราย จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้พบว่า เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย   
ไม่แตกต่างกนั  ส่วนสถานภาพ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน   
จังหวดัเชียงราย  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (3)ข้อเสนอแนะ ท่ีมีต่อ         
การบริหารงานมีดงัน้ี ควรตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ให้ทนัสมยั เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน ควรจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักคุณธรรม ควรปรับกลไกวิธีการทาํงานให้มี       
ความโปร่งใส เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีตรงไปตรงมาใหป้ระชาชนรู้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นจริงและสามารถ
ตรวจสอบได ้ควรจดัใหมี้เวทีประชาคม เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 
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ควรตระหนกัถึงอาํนาจหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัต่อประชาชน ควรใหค้วามใส่ใจต่อปัญหาของชุมชนและ
กระตือรือร้นแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลโดยไม่เลือกปฏิบติั ควรนาํ   
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาใชใ้นการบริหารงานโดยทาํโครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 
 พระอธิการบุญยัง กตปุณโณ (ศรีดงกลาง) (2552) ไดว้ิจยัเร่ือง “การปฏิบติังานตามหลกั
ธรรมาภิบาลของบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชยั ร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาโดยรวม
ทั้ง 6 ดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายไดอ้ยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือด้านคุณภาพ ด้านความรับผิดชอบ ดา้นนิติธรรม ด้านความโปร่งใส     
ดา้นการมีส่วนร่วมและดา้นความคุม้ค่า  
 การเปรียบเทียบความแตกต่างการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรโรงเรียน
เทคโนโลยีพณิชยการพลาญชยัร้อยเอ็ด โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการทาํงาน
พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ อายุและประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีการปฏิบติังานตามหลกัธรร
มาภิบาลของบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยพีณิชยการพลาญชยัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรโรงเรียน
เทคโนโลยพีณิชยการพลาญชยัร้อยเอด็ คือควรเปิดโอกาศใหบุ้คลการและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
แกไ้ขปัญหา ปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนให้ดียิ่งข้ึน ควรมีการจดัอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กบั
ผูบ้ริหาร บุคลากร และนักเรียนโดยนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาทุกๆ เดือน และ
โรงเรียนควรส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หคุ้ม้ค่า เช่น นํ้า ไฟฟ้า เป็นตน้ 
 พระสมนึก ธีรปญฺโ  (กลบัน้อม) (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง “การบริหารราชการส่วนภูมิภาคตาม    
หลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี” พบว่า 1) บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยู่
ในอาํเภอบางกรวยมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน อยู่ในระดบัมาก    ทุก
ดา้น 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามหลกัธรร
มาภิบาล อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, ตาํแหน่ง
หน้าท่ี และประสบการณ์ทาํงาน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนสถานภาพ และรายไดท่ี้ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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 ยงยุทธ เทพวันดี  (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง “ความเป็นธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล   ท่าสวรรคอ์าํเภอ นาดว้ง จงัหวดัเลย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่าความเป็นธรรมาภิบาลของดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นหลกัความคุม้ค่า รองลงมาคือ 
ดา้นหลกัความรับผดิชอบ และหลกัการมีส่วนร่วม และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือหลกัความโปร่งใส 
 ผลการเปรียบเทียบประชาชนในตาํบลท่าสวรรค์ท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และรายได ้   
ต่อเดือน ต่างกัน มีความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล โดยรวม แตกต่างกัน    
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และประชาชนในตาํบลท่าสวรรคท่ี์มีเพศต่างกนั มีความเป็น       
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล โดยรวมทั้ งหกด้าน ไม่แตกต่างกัน ขอ้เสนอแนะ     
เก่ียวกับปัญหา ความเป็นธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบลท่าสวรรค์ อาํเภอนาด้วง 
จงัหวดัเลย มากท่ีสุด คือ การดาํเนินงานในบางคร้ังประชาชนไม่มีส่วนร่วม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการ
ปฏิบติังานขององคก์รมีภารกิจท่ีทาํเฉพาะหน่วยงาน รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ี ละเลย    
ในเร่ืองความถูกตอ้งในการปฏิบติังาน ขาดความซ่ือสัตยย์ึดพวกพอ้งและน้อยท่ีสุด บุคลากรใน
องค์กรไม่เข้าใจหน้าท่ีของตนเอง และแนวทางแก้ไขปัญหา มากท่ีสุดคือ ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการใหม้ากกว่าเดิม รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารตอ้งช้ีแจง
ใหป้ระชาชนทราบถึงงบประมาณท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และนอ้ยท่ีสุด ควรปลูกจิตสาํนึกใหบุ้คลากร
ในองคก์รรู้จกัหนา้ท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบ 
 พระชูเกียรติ อภิชาโต (ผลาผล) (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง “การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอ็ด”
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นความโปร่งใส มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่าอยูใ่นระดบัมากทั้ง 6 ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือดา้นหลกันิติธรรม 
ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความรับผดิชอบ และ
ดา้นความคุม้ค่า 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบวา่ การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอ็ด บุคลากรท่ีมีเพศ และ
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนัมีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติั
หน้าท่ีโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่รายดา้นมีขอ้แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  
คือดา้นการมีส่วนร่วม 
 บุคลากรส่วนใหญ่เสนอแนะว่า (1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรมีการฝึกอาชีพต่างๆ 
ให้แก่ประชาชน ผูส้นใจในการนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า       
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เพื่อจาํหน่าย (2) องค์การบริหารส่วนตาํบลควรมีการจดัโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากร (3) บุคลากรควรจะได้ร่วมกิจกรรมท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลจัดเพื่อสร้างเสริม          
หลกันิติธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีมากข้ึน 
 จากการศึกษาวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง  สรุปได้ว่า  ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล ทั้ ง 6 ด้าน คือหลักนิติธรรม      
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า 
ทาํให้การบริหารบา้นเมืองและสังคมท่ีดีเป็นแนวทางสาํคญัในการจดัระเบียบให้สังคม ทั้งภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการ และ
ฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข มีความรู้จกัสามคัคีและร่วมกนัเป็นพลงัก่อให้เกิดการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน และเป็นส่วนเสริมความเขม้แข็งหรือสร้างภูมิคุม้กันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทา 
ป้องกนั หรือแกไ้ขเยียวยาภาวะวิกฤตภยนัตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคม จะรู้สึกถึง
ความยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอนัเป็นคุณลกัษณะสําคญัของศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์และการปกครองและประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สอดคลอ้งกบั
ความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยคุปัจจุบนั 
 พระปิยวัฒน์ ปิยสีโล (จักรแต) (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง “บุคลากรและประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่” การบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ พบว่าบุคลากรและประชาชน มีความ
คิดเห็นว่าการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  เม่ือพิจารณาตามหลกัธรรมาภิบาล พบว่า หลกัความ
รับผิดชอบมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั, หลกัคุณธรรมและหลกัความโปร่งใส มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนหลกันิติธรรม, หลกัการมีส่วนร่วม และ
หลกัความคุม้ค่า พบวา่บุคลากรและประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากซ่ึงมีผลการวิจยั คือเจา้หนา้ท่ีเทศบาล
มีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแกไ้ข และผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความกลา้หาญพร้อมท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาํของ
ตน ขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของเทศบาลมี   ความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการ
บริหารงานและคาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม 
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 สุข พลอยวิเลิศ (2556) ไดว้ิจยัเร่ือง “บุคลากรมีการประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาล          
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเทศบาลตาํบลโคกศรี อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ” ผลการวิจยัพบว่า 
บุคลากรมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของเทศบาลตําบลโคกศรี         
อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทั้ ง 6 ด้าน ลาํดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักคุณธรรม                     
ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัความคุม้ค่า ดา้นหลกัความรับผิดชอบ และ     
ดา้นหลกัความคุม้ค่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีการประยกุตใ์ช ้         
หลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหน้าท่ีของเทศบาลตาํบลโคกศรี อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ       
ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม และ         
ด้านหลกัความรับผิดชอบไม่แตกต่างกัน แต่ด้านหลกัความคุม้ค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั     
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (2) บุคลากรท่ีมีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ     
ปฏิบัติหน้าท่ีของเทศบาลตาํบลโคกศรี อาํเภอยางตลาด จังหวดักาฬสินธ์ุ ด้านหลักคุณธรรม        
ดา้นหลกัความโปร่งใส และดา้นหลกัความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม และ
ดา้นหลกัความรับผิดชอบ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (3) บุคลากรท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเทศบาลตาํบลโคกศรี 
อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 พัชราภรณ์ ชุนถนอม  (2556) ไดว้ิจยัเร่ือง “การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
ขา้ราชการครู โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับ      
มากท่ีสุด  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าความเป็นธรรมาภิบาลของดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ ด้านหลกันิติธรรม รองลงมาคือ ดา้นหลกัคุณธรรม ด้านหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัความ
รับผดิชอบ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม และค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือหลกัความคุม้ค่า 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ข้าราชการครูของโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา อาํเภอ       
สามพราน จงัหวดันครปฐม ท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอายรุาชการต่างกนั มีการปฏิบติังาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมทั้ง 6 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 ขา้ราชการครูของโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม ได้ให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา ดา้นท่ีมีค่าความถ่ีสูงสุดทั้งปัญหาและแนว
ทางแกไ้ขปัญหา คือ ดา้นหลกัคุณธรรม พบว่า ขา้ราชการครูบางส่วนไม่มีการนาํหลกัคุณธรรม       
มาปฏิบติั มีความอคดิในการปฏิบติั ดงันั้นจึงควรจดัอบรมคุณธรรม เพื่อพฒันาขา้ราชการใหมี้ความ
ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัคุณธรรม 
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 ณฤทธ์ิ  ศรีปวนใจ (2551) ได้วิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลวงัควง อาํเภอพรานกระต่าย จงัหวดักาํแพงเพชร” พบว่า ผูน้าํชุมชน 
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาํบลวดัควง อาํเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดักาํแพงเพชร ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิ
บาลขององคก์การบริหารส่วนตาํบลวดัควงแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาก
สมมติฐานการวิจยัท่ีว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิ
บาลแตกต่างกนั  
 

2.7  สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิยั 
 จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอ             
พุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  ผูว้ิจยัจึงนาํ มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดและตวัแปรในการศึกษาวิจยั  
จากเอกสาร สาํนกันายกรัฐมนตรี เม่ือปี พ.ศ.2542 โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบวาระแห่งชาติ
สําหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี โดยกําหนดเป็นระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 ข้ึน ระเบียบน้ี
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2542  โดยทุกส่วนราชการตอ้งถือปฏิบติัและรายงานผลการ
ปฏิบติัต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ไดร้ะบุถึงหลกัสาํคญัของธรรมาภิบาล 6 หลกั คือ หลกันิติธรรม 
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า 
โดยมีจุดประสงคส์าํคญัคือการสร้างความพึงพอใจอยา่งสูงสุดใหก้บัประชาชน  ธรรมาภิบาลจึงเป็น
แนวทางการบริหารจดัการอยา่งโปร่งใสมีคุณภาพดว้ยระบบธรรมาภิบาลของส่วนราชการจะทาํให้
การปฏิบัติหน้าท่ีดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  และความโปร่งใส          
ปฏิรูปองค์กร และปฏิรูประบบการทาํงาน  ผูว้ิจัยจึงนํามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย            
ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในแผนภูมิดงัน้ี 
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 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 (Independent variables)   (Dependent variables)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิท่ี  2-1  แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 

การปฏิ บัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล  จังหวดันครปฐม ดังนี ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้
- สถานภาพสมรส 
- ประสบการณ์การทาํงาน 

 

- ดา้นนิติธรรม 
- ดา้นคุณธรรม 
- ดา้นความโปร่งใส 
- ดา้นการมีส่วนร่วม 
- ดา้นความรับผดิชอบ 
- ดา้นความคุม้ค่า 



 
 

บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” น้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) หรือการ
วิจยัภาคสนาม (Field Research) มีขั้นตอนและวิธีดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยั 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
3.5 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.6 การวดัค่าตวัแปร 
3.7 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.8 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.1 ประชากร  
ไดแ้ก่ บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

จาํนวนทั้งส้ิน 325  คน ประกอบดว้ย บุคลากรเทศบาลตาํบลศาลายา  จาํนวน 118 คน, บุคลากร
เทศบาลตาํบลคลองโยง จาํนวน 86 คน, บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา  จาํนวน 65 คน 
และบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัด์ิ  จาํนวน 56 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มท่ี 1 ผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการคาํนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 179 คน   
ผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรในการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย

ใชจ้าํนวนประชากรและความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมี้ไดร้้อยละ5 จากการใชสู้ตรของ Taro Yamene  
(สุจินต ์ ธรรมชาติ, 2549, หนา้ 48) ดงัน้ี 
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          n  =              N                
                                                   1+Ne2  

เม่ือ n  คือ   ขนาดของหน่วยตวัอยา่งกลุ่มเป้าหมาย   
 N  คือ   ประชากรทั้งหมด 
 e    คือ  ความน่าจะเป็นในการเกิดความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมี้ได ้
 ระดบัความเช่ือมัน่ 95% สดัส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 

แทนค่าในสูตร             n   =           325 
                                                1+325 (0.05)² 
                                    n   =    179  คน 

เพราะฉะนั้น  กลุ่มตวัอยา่ง = 179 คน  
 
กลุ่มท่ี 2 เป็นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั จาํนวน 5 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ไดแ้ก่  
1. นายสมเกียรติ จนัทร์แสง นายกเทศมนตรีตาํบลคลองโยง เทศบาลตาํบลคลองโยง 

อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
2. นายจรูญ ขนุทรง ปลดัเทศบาลตาํบลคลองโยง อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
3. นายชยัยศ มะลินิล ผูอ้าํนวยการกองช่าง เทศบาลตาํบลคลองโยง อาํเภอ   พุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 
4. นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัด์ิ อาํเภอพทุธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 
5. นายอาํนวย เหมือนวงค์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม 
 

3.2 เทคนิควธีิการสุ่มตวัอย่าง  
 3.2.1 กาํหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอย่าง 
 
 การหาสดัส่วน =  ประชากรของหน่วยงาน X กลุ่มตวัอยา่งตามสูตร  (Taro Yamane) 
                                                                          ประชากรทั้งหมด 
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สดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่งจากแต่ละหน่วยงาน ปรากฏดงัตารางท่ี 3-1 
 

ตารางที ่3-1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามหน่วยงาน   
 

หน่วยงาน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

เทศบาลตาํบลคลองโยง 86 47 

เทศบาลตาํบลศาลายา 118 65 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา 65 36 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัด์ิ 56 31 

รวม 325 179 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 
(Interview) ซ่ึงผูว้ิจยัจดัสร้างเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.3.1 แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ลกัษณะของแบบสอบถาม
ท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check List) จาํนวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, 
รายได,้ สถานภาพสมรส และประสบการณ์การทาํงาน 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม จาํนวน  30 ขอ้ โดยจาํแนก
ออกเป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นหลกันิติธรรม  จาํนวน  5  ขอ้ 
2. ดา้นหลกัคุณธรรม  จาํนวน  5  ขอ้ 
3. ดา้นหลกัความโปร่งใส จาํนวน  5  ขอ้ 
4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม จาํนวน  5  ขอ้ 
5. ดา้นหลกัความรับผดิชอบ จาํนวน  5  ขอ้ 
6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า  จาํนวน  5  ขอ้ 
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ลกัษณะการใหค้ะแนนใชม้าตราส่วนประมาณ ค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) แบบออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีคาํตอบใหเ้ลือกเป็น 5 ระดบั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551, 456)             
โดยกาํหนดค่า ดงัน้ี 
 ระดบัการการปฏิบติังาน   คะแนน 
                                         มากท่ีสุด        5 
   มาก         4 
   ปานกลาง        3 
   นอ้ย         2 
   นอ้ยท่ีสุด        1 
 
 ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 

3.3.2 แบบสัมภาษณ์ มีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open ended Form) เพื่อผูใ้ห้
สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม และขอ้เสนอแนะ
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 
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3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้ดาํเนินการตามลาํดับ
ขั้นตอนดงัน้ี 
 3.4.1 ศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความ ตาํรา และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.4.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจยั โดยใชค้าํถาม 2 ประเภท 
คือแบบปลายเปิดและแบบปลายปิด 
 3.4.3 นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์แกไ้ข
ปรับปรุงใหถู้กตอ้งและชดัเจน เหมาะสม ทั้งเน้ือหาสาระ และการใชถ้อ้ยคาํสาํนวนภาษา แลว้นาํมา
จดัทาํเป็นแบบสอบถาม 
 3.4.4 นาํเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน  5 ท่าน คือ 

1) รศ.ดร.ศรชยั  ทา้วมิตร   
     วฒิุการศึกษา   M.A. Political Science  
  ศน.บ./ ศึกษาศาสตร์ 
 ตาํแหน่งปัจจุบนั   รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษา  
  มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
2) พ.ต.อ.ศ.ดร.นิธิ  ศรีวฒันา 
     วฒิุการศึกษา   Ph.D  (Political Science) - Delitt 
  ศศ.ม. พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (นิดา้) 
  น.บ.นิติศาสตร์ 
  ค.บ. ศึกษาศาสตร์ 
 ตาํแหน่งปัจจุบนั   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง 
   มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
3) ดร.สมภพ  ระงบัทุกข ์
     วฒิุการศึกษา   Ph.D  (Political Science)  
 ตาํแหน่งปัจจุบนั   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง 
   มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
4) นายจกัรภทัร์  สงัขสูตร 
 วฒิุการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์สหวิทยาการ   
  เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน      
 ตาํแหน่งปัจจุบนั   ทอ้งถ่ินอาํเภอพทุธมณฑล 
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5) พ.จ.อ.พทุธา อินทิสาร 
 วฒิุการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์สหวิทยาการ   
  เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน      
 ตาํแหน่งปัจจุบนั   เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาล

ตาํบลคลองโยง 

 เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเน้ือหา  เพื่อให้ได้
แบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเน้ือหา และความเหมาะสมของคาํถาม 

 3.4.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 

 3.4.6 นาํแบบสอบถามหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์หรือ
เน้ือหา (IOC) ตามสูตร ดงัน้ี 
 สูตร IOC = ∑X 
                                    N 
 เม่ือ IOC แทนดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์
        ∑X แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 
        N  แทนจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 โดยท่ี +1 แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 

   0        ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
               - 1 แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
 โดยเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  จากขอ้คาํถามทั้งหมดจาํนวน 30 ขอ้ ใชไ้ด้
ทั้งหมด ซ่ึงขอ้คาํถามท่ีใชไ้ดมี้ค่า IOC อยูใ่นช่วง 0.50 – 1.00 (ส่งศรี  ชมพวูงศ,์ 2548, หนา้ 31) 

3.4.7 นาํแบบสอบถามไปใช้กบัผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีคุณลกัษณะคลา้ยกบักลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัน้ี  คือ บุคลากรในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  จาํนวน 30 คน แลว้
นาํผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
(Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.93 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551, หนา้ 180) 
 3.4.8 นาํเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้กบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัต่อไป 
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3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี มีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.5.1 การเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม

ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูว้ิจยัไดท้าํหนงัสือขอความร่วมมือในการจดัเก็บขอ้มูลจากสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั ส่วนกลาง เพื่อขอความร่วมมือไปยงันายกเทศมนตรีตาํบล
ศาลายา นายกเทศมนตรีตาํบลคลองโยง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา และนายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลมหาสวสัด์ิ อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม และขออนุญาตเกบ็ขอ้มูล 

2 ส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ 
3 ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคืนดว้ยตนเอง 
4 เม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมาแลว้ จาํนวน 179  ชุด คิดเป็นร้อยละ  100  จึงตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และจดัลาํดบัขอ้มูล 
5 นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบ

สมัภาษณ์ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัไดน้าํหนงัสือขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้อนุเคราะห์สัมภาษณ์ขอ้มูลเพื่อการเขียน

วิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั นาํเสนอผูใ้ห้สัมภาษณ์ เพื่อขออนุญาตเก็บ
ขอ้มูลการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาํนวน 5 ท่าน 

2. ทาํการนดัหมายวนัเพื่อสมัภาษณ์ 
3. ทาํการสมัภาษณ์ 
4. นาํขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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3.6 การวดัค่าตวัแปร 
การวิจัยคร้ังน้ี ได้กาํหนดการวดัค่าตัวแปร ซ่ึงเป็นการแปลความหมายค่าเฉล่ียจาก

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยใชเ้กณฑแ์บ่งคะแนนค่าเฉล่ียได ้5 ระดบั แต่ละระดบัมีขนาดระยะ
ช่วงกวา้งระดบัเท่ากบั 0.50 (ณรงค ์โพธิพฤกษานนท,์ 2551, หนา้ 87) ไดด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง  นอ้ย   
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง  
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก   
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยการจาํแนกกลุ่มตวัอยา่ง
ตาม เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพการสมรส และประสบการณ์ทาํงาน โดยใชส้ถิติ
ความถ่ี  (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั การปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส และประสบการณ์การทาํงาน 
ต่างกันโดยสถิติการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  

ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์แนวทางการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยาย 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์การปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกั    
ธรรมาภิบาล ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
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3.8 สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั 
 3.8 สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั 
  สาํหรับการวิจยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการทาํวิจยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  3.8.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (X) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สาํหรับบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
  3.8.2 สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferencial Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที ( t – test) 
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD 
   สูตรการหาค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั มีดงัน้ี 
    1. การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

P =  X x 100      
             N    
เม่ือ P =  ค่าร้อยละ    

X = จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม  
N =  จาํนวนประชากร 

(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551, หนา้ 148) 
2. การหาค่าเฉล่ีย (Mean) 

X  = ∑X       
 

 เม่ือ X  = ค่าเฉล่ีย 
∑X = ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
N = จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551, หนา้ 149) 
3. การหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    S =  
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN    

 เม่ือ S = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 fX =  ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละระดบั    
 N =  จาํนวนประชากร 
(สุจินต ์ ธรรมชาติ, 2549, หนา้ 54-55) 
 

N 
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 4. การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 
 t     =           X 1  -  X 2

     
   S1

2 
 -   S2

2 

     n1     n2   
 

เม่ือ  t  = ค่าที-เทสท ์(t- test)   
  X 1 , X2 =  ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่ม 
       ท่ี 2 ตามลาํดบั  

    S1
2 

 ,  S2
2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามลาํดบั 

 n1  , n2 = จาํนวนคะแนนของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามลาํดบั 

(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551, หนา้ 183) 
  5. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) 

  F      =  
w

b

MS

MS        

 เม่ือ  F   =  อตัราส่วนของความแปรปรวน 
  MSb =  ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
  MSw =  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2551, หนา้ 191) 
 
 

 



 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ือง “การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครอง     

ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม” เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคข์องการวิจยั (Research Objectives) และไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไว ้3 ประการ ดงัต่อไปน้ี  

1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์ปกครอง          
ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์ปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐมของบุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได ้สถานภาพการสมรส และประสบการณ์การทาํงาน ต่างกนั 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม จากบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ซ่ึงได้กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 179 คน แลว้นําแบบสอบถามมาดาํเนินการวิเคราะห์และ
ประมวลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพื่อคาํนวณหาค่าสถิติ 
สาํหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวิจยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีลาํดบัตามขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยักาํหนดสญัลกัษณ์และความหมายท่ีใชแ้ทนค่าสถิติในการนาํเสนอ ดงัน้ี 
X     แทน     ค่าเฉล่ีย  
S.D  แทน     ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 n     แทน    จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 t      แทน    ค่าสถิติท่ีใชพ้จิารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ t (t-distribution) 
 F     แทน     ค่าสถิติท่ีใชพ้จิารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ  F (F- distribution) 
 df    แทน    ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS   แทน    ผลโดยรวมกาํลงัสอง (Sum of  Square) 
 MS  แทน    ค่าเฉล่ียผลรวมกาํลงัสอง (Mean Square) 
 Sig  แทน    ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significances)  
  *    แทน    นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได ้สถานภาพสมรส และประสบการณ์การทาํงาน โดยการวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) และนาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์การปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐมใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( X ) และ     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และ   
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test  (One-way ANOVA)  

ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะแนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใชก้ารวิเคราะห์
โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้เรียงลาํดบัความถ่ี (Frequency) และนาํเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมา- 
ภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใชก้าร
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
ตอนที ่1 วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจยัเร่ือง “การปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” ซ่ึงมีขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพสมรส และประสบการณ์การทาํงาน วิเคราะห์โดย
การแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบ     
การบรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 65 36.3 
หญิง 114 63.7 

รวม 179 100.0 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขต                 อาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ส่วนมากเป็นเพศหญิง จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 และเพศ
ชาย จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3  
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ตารางที ่4.2  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
18-30 ปี 32 17.9 
31-40 ปี 85 47.5 
41-50 ปี 54 30.2 
51-60 ปี 8 4.5 

รวม 179 100.0 

จากตาราง ท่ี  4 .2  พบว่ า  บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต                  
อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มากท่ีสุดอาย ุ31 - 40 ปี จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
รองลงมาอาย ุ41-50 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมาอาย ุ18-30 ปี จาํนวน 32 คน    
คิดเป็นร้อยละ17.9 และนอ้ยท่ีสุดอาย ุ51-60 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  
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ตารางที ่4.3  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ม.3 หรือ ม.6 30 16.8 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 39 21.8 
ปริญญาตรี 71 39.7 
ปริญญาโท 37 20.6 
อ่ืนๆ 2 1.1 

รวม 179 100.0  

จากตาราง ท่ี  4 .3  พบว่ า  บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต                  
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  มากท่ีสุดการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  71 คน               
คิดเป็นร้อยละ  39.7 รองลงมา  การศึกษาระดับ  ปวช . /ปวส . /อนุปริญญา  จํานวน  39 คน                   
คิดเป็นร้อยละ 21.8 รองลงมาระดบัการศึกษาปริญญาโท จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 
รองลงมาระดบัการศึกษา  ม.3 หรือ ม.6 จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และน้อยท่ีสุดระดบั
การศึกษาอ่ืน  ๆจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 
ตารางที ่4.4  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายได้ 
 

รายได้ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 79 44.1 
15,000 – 30,000 บาท 87 48.6 
มากกวา่ 30,000 บาท 13 7.3 

รวม 179 100.0 

จากตาราง ท่ี  4 .4  พบว่ า  บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต                   
อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มากท่ีสุดมีรายได้ 15,000–30,000 บาท จาํนวน 87 คน            
คิดเป็นร้อยละ48.6รองลงมารายไดต้ ํ่ากว่า 15,000 บาท จาํนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 และ   
นอ้ยท่ีสุด รายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อย 7.3 
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ตารางที ่4.5  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส จํานวน ร้อยละ 
โสด 82 45.8 

สมรส 85 47.5 

หยา่ร้าง 12 6.7 

รวม 179 100.0  
  

จากตาราง ท่ี  4.5 พบว่ า  บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต                  
อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มากท่ีสุดสถานภาพสมรส จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ47.5 
รองลงมาสถานภาพโสด จาํนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 และนอ้ยท่ีสุดหยา่ร้าง จาํนวน 12 คน   
คิดเป็นร้อยละ6.7 
 
ตารางที ่4.6  แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัย

ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ์การทาํงาน 
 

ประสบการณ์ทาํงาน จํานวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 43 24.0 

ตั้งแต่ 5-10 ปี 77 43.0 

ตั้งแต่ 11 ข้ึนไป 59 33.0 

รวม 179 100.0 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขต                 อาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มากท่ีสุดมีประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 5-10 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็น
ร้อยละ43 รองลงมาตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และนอ้ยท่ีสุดนอ้ยกว่า 5 ปี 
จาํนวน43คน คิดเป็นร้อยละ 24 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 การวิเคราะห์ระดบัธรรมาภิบาลการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X  )  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.7  แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่ตาม

หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตอํา เภอ
พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยรวมทั้ง 6 ด้าน 

 

ด้านที ่ การปฏิบัติหน้าทีต่ามหลกัธรรมาภิบาล X   S.D. แปลผล 
1 หลกันิติธรรม 4.33 0.56 มาก 
2 หลกัคุณธรรม 4.39 0.57 มาก 
3 หลกัความโปร่งใส 4.29 0.59 มาก 
4 หลกัการมีส่วนร่วม 4.17 0.67 มาก 
5 หลกัความรับผดิชอบ 4.37 0.57 มาก 
6 หลกัความคุม้ค่า 4.26 0.64 มาก 

 รวม 4.30 0.50 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น โดย เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
ดา้นหลกัคุณธรรม รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ, ดา้นหลกันิติธรรม, ดา้นหลกัความ
โปร่งใส, ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.8  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกันิติธรรม 

 

ข้อที ่ ด้านหลกันิติธรรม X   S.D. แปลผล 
1 การปฏิบัติหน้า ท่ีตามนโยบายของผู ้บริหาร

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

4.39 
 

0.67 
 

มาก 
2 การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายและข้อบังคับ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องคก์ร 

 
 

4.30 

 
 

0.68 

 
 

มาก 
3 การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความยติุธรรมไม่มีอคติ 4.34 0.74 มาก 
4 ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ท่ีหน่วยงานไดก้าํหนดไว้

อยา่งเคร่งครัด 
 

4.35 
 

0.66 
 

มาก 
5 การใหบ้ริการประชาชนบนพ้ืนฐานของกฎหมาย

และระเบียบอยา่งเหมาะสม โดยไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 

 
 

4.28 

 
 

0.73 

 
 

มาก 
 รวม 4.33 0.56  มาก 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของ ดา้นหลกันิติธรรม อยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย        
มากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “การปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความยุติธรรมไม่มีอคติ” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า   
“การใหบ้ริการประชาชนบนพื้นฐานของกฎหมาย และระเบียบอยา่งเหมาะสม โดยไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเกินความจาํเป็น” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ
ท่ีหน่วยงานไดก้าํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ” ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.9  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัคุณธรรม 
 

ข้อที ่ ด้านหลกัคุณธรรม X   S.D. แปลผล 
1 ปฏิบติัหน้าท่ีโดยการนาํหลกัความเมตตามาใช้

ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
 

4.28 
 

0.71 
 

มาก 
2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตสํานึกในการให้บริการ

ประชาชน 
 

4.42 
 

0.67 
 

มาก 

3 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม 4.39 0.67 มาก 

4 มีความตั้งมัน่อยู่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต และทาํ
ตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสงัคม 

 
4.41 

 
0.71 

 
มาก 

5 มีความจริงใจท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ
เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

 
4.43 

 
0.64 

 
มาก 

 รวม 4.39 0.57 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ด้านหลกัคุณธรรม อยู่ในระดับมาก     
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย        
มากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีวา่ “มีความจริงใจแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น” รองลงมา
ได้แก่ ข้อท่ีว่า “ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตสํานึกของการให้บริการประชาชน” และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย        
นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “ปฏิบติัหน้าท่ีโดยนาํหลกัความเมตตามาใชใ้นการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า” 
ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.10  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความโปร่งใส 
 

ข้อที ่ ด้านหลกัความโปร่งใส X   S.D. แปลผล 
1 การตดัสินใจและการดาํเนินการต่าง ๆ ดว้ยความ

โปร่งใสตามกฎระเบียบชดัเจนขององคก์ร 
 

4.36 
 

0.68 
 

มาก 
2 ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายต่างๆ ซ่ึงประชาชน

สามารถตรวจสอบได ้
 

4.40 
 

0.63 
 

มาก 
3 ประชาชนมีความมัน่ใจในการดาํเนินงานของ

บุคลากร 
 

4.17 
 

0.75 
 

มาก 
4 มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเปิดเผยใหแ้ก่ประชาชนไดรั้บรู้
อยา่งทัว่ถึง 

 
 

4.11 

 
 

0.76 

 
 

มาก 
5 คว าม เต็ม ใ จ ในการให้ ข้อ มู ล ข่ า วสาร ต่อ

ประชาชน 
 

4.40 
 

0.68 
 

มาก 
 รวม 4.29 0.59 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ด้านความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก      
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาค่าเฉล่ียนอ้ย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “ปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายต่างๆ ซ่ึงประชาชนสามารถตรวจสอบได”้ และ 
“ความเตม็ใจในการใหข้อ้มูลข่าวสารต่อประชาชน” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “การตดัสินใจและการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ดว้ยความโปร่งใสตามกฎระเบียบชดัเจนขององคก์ร” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
ไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างเปิดเผยให้แก่
ประชาชนไดรั้บรู้อยา่งทัว่ถึง” ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.11  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
 

ขอ้ท่ี ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม X   S.D. แปลผล 
1 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของ

ทอ้งถ่ิน 
 

4.11 
 

0.79 
 

มาก 
2 การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมการเสนอ

ความคิดเห็นในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 

4.17 

 
 

0.72 

 
 

มาก 
3 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทาํประชา

พิจารณ์เพื่อรับทราบความตอ้งการของชุมชน 
 

4.18 
 

0.78 
 

มาก 
4 ยอมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ี

และปรับปรุงการทาํงานเม่ือไดรั้บการเสนอแนะ 
 

4.25 
 

0.77 
 

มาก 
5 การมีส่วนร่วมในการตอบเร่ืองราวร้องทุกขข์อง

ประชาชน 
 

4.16 
 

0.80 
 

มาก 
 รวม 4.17 0.67 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “ยอมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ีและปรับปรุงการทาํงานเม่ือ
ไดรั้บการเสนอแนะ” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ีวา่ “การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการทาํประชาพิจารณ์
เพื่อรับทราบความตอ้งการของชุมชน” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ขอ้ท่ีว่า “การให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของทอ้งถ่ิน” ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.12  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
 

ขอ้ท่ี ดา้นหลกัความรับผดิชอบ X   S.D. แปลผล 
1 ความรับผิดชอบตระหนกัในสิทธิหน้าท่ีของตน

ต่อสงัคม 
 

4.43 
 

0.66 
 

มาก 
2 การยินดียอมรับฟังคํา ร้องเ รียนต่าง  ๆ  จาก

ประชาชนและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ข 
 

4.36 
 

0.68 
 

มาก 
3 การช่วยประชาชนแกไ้ขปัญหาสาธารณะภายใน

เขตความ รับผดิชอบดว้ยความกระตือรือร้น 
 

4.23 
 

0.73 
 

มาก 
4 มีความเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง กลา้ท่ีจะ

ยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทาํของตน 
 

4.34 
 

0.66 
 

มาก 
5 มีความมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาท้องถ่ินของตนอย่าง

จริงจงั 
 

4.46 
 

0.64 
 

มาก 
 รวม 4.37 0.57 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความรับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินของตนอย่างจริงจงั” รองลงมา
ได้แก่ ขอ้ท่ีว่า “ความรับผิดชอบตระหนักในสิทธิหน้าท่ีของตนต่อสังคม” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย     
น้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “การช่วยประชาชนแกไ้ขปัญหาสาธารณะภายในเขตความ รับผิดชอบ    
ดว้ยความกระตือรือร้น” ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.13  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขต 
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความคุ้มค่า  
 

ขอ้ท่ี ดา้นหลกัความคุม้ค่า X   S.D. แปลผล 
1 การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ ้มค่าเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 

4.32 
 

0.70 
 

มาก 
2 การใช้งบประมาณในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

4.21 
 

0.75 
 

มาก 
3 การช่วยองคก์รในการประหยดัพลงังาน 4.20 0.73 มาก 
4 รู้ จัก ดูแล  บํา รุ ง รักษา  เ ค ร่ือง มือ เค ร่ืองใช้

สาํนกังานเพ่ือใหมี้อายกุารใชง้านยาวนาน 
 

4.30 
 

0.72 
 

มาก 
5 มีส่วนช่วยในการประหยดังบประมาณ 4.27 0.78 มาก 
 รวม 4.26 0.64  มาก 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความคุม้ค่า อยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงลาํดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย        
มากท่ีสุดได้แก่  ข้อท่ีว่า “การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า “รู้จกัดูแล บาํรุงรักษา เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนกังานเพื่อใหมี้อายุ
การใช้งานยาวนาน” และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อท่ีว่า “การใช้งบประมาณในการ      
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ตามลาํดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 

ตอนที ่ 3 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  

การทดสอบสมมติฐานการวิจยั เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล
ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยใชส้ถิติ    
t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ในเร่ือง เพศ และ F–test                      
(One–way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ของค่าเฉล่ียท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเร่ืองอายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส และ
ประสบการณ์ทาํงาน ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 
สมมติฐานที ่1 บุคลากรทีมี่เพศต่างกนั มีการปฏิบัติหน้าทีต่ามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 ใชส้ถิติ t-test คือกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มมีความเป็นอิสระต่อกนั 
ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะเป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือ ค่า Sig น้อยกว่า 0.05 และ
นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฎ ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.14  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยรวม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X   S.D. แปลผล 
ชาย  65 4.33 0.40 มาก 
หญิง 114 4.28 0.54 มาก 

รวม 179 4.30 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14  พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมจาํแนกตามเพศ อยูใ่นระดบัมาก 
โดยเพศชายมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลมากกวา่เพศหญิง 
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ตารางที ่4.15  แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม
จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 65 4.33 0.40 0.65 0.52 
หญิง 114 4.28 0.54   

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.16  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกันิติธรรม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 
ชาย  65 4.35 0.46 มาก 
หญิง 114 4.32 0.61 มาก 

รวม 179 4.33 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม จาํแนกตามเพศ อยูใ่นระดบั
มาก โดยเพศชายมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติธรรมมากกวา่เพศหญิง 
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ตารางที ่4.17   แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หลักนิติธรรม 
จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 65 4.35 0.46 0.30 0.76 
หญิง 114 4.32 0.61   

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกันิติธรรมไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.18  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัคุณธรรม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 
ชาย  65 4.45 0.55 มาก 
หญิง 114 4.35 0.55 มาก 

รวม 179 4.39 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรม จาํแนกตามเพศ อยูใ่นระดบั
มาก โดยเพศชายมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัคุณธรรมมากกวา่เพศหญิง 
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ตารางที ่4.19  แสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัคุณธรรม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 65 4.45 0.55 1.06 0.29 
หญิง 114 4.35 0.55   

 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัคุณธรรมไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.20   แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความโปร่งใส จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 
ชาย  65 4.24 0.50 มาก 
หญิง 114 4.31 0.63 มาก 

รวม 179 4.29 0.59 มาก 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม  ปฏิบัติหน้า ท่ีตามหลักธรรมาภิบาล  ด้านหลักความโปร่งใส  โดยรวม            
จาํแนกตามเพศ อยูใ่นระดบัมาก โดยเพศหญิงมีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งโปร่งใสมากกวา่เพศชาย 
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ตารางที ่4.21  แสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตอํา เภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความโปร่งใส จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 65 4.24 0.50 -0.74 0.46 
หญิง 114 4.31 0.63   

 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัความโปร่งใส ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.22  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 
ชาย  65 4.21 0.60 มาก 
หญิง 114 4.15 0.71 มาก 

รวม 179 4.17 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.22 บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล   
จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม จาํแนกตามเพศ อยูใ่น
ระดบัมาก โดยเพศชายมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลในการมีส่วนร่วมมากกวา่เพศหญิง 
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ตารางที ่4.23  แสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 65 4.21 0.60 0.50 0.62 
หญิง 114 4.15 0.71   

 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.24  แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความรับผดิชอบ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 
ชาย  65 4.47 0.48 มาก 
หญิง 114 4.31 0.62 มาก 

รวม 179 4.37 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความรับผิดชอบ จาํแนกตามเพศ    
อยูใ่นระดบัมาก โดยเพศชายมีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีความรับผดิชอบมากกวา่เพศหญิง 
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ตารางที ่4.25  แสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความรับผดิชอบ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 65 4.47 0.48 1.87 0.60 
หญิง 114 4.31 0.62   

 
จากตารางท่ี 4.25  พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 

ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.26  แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความคุ้มค่า จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 
ชาย  65 4.28 0.59 มาก 
หญิง 114 4.25 0.67 มาก 

รวม 179 4.26 0.64 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความคุม้ค่า จาํแนกตามเพศ อยูใ่น
ระดบัมาก โดยเพศชายมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความคุม้ค่า มากกวา่เพศหญิง 
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ตารางที ่4.27  แสดงการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในเขตอํา เภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความคุ้มค่า จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig 
ชาย 65 4.28 0.59 0.31 0.76 
หญิง 114 4.25 0.67   

 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที ่2 บุคลากรทีมี่อายุต่างกนั มีการปฏิบัติหน้าทีต่ามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2 ใชส้ถิติ F – test (One – way ANOVA) ในการทดสอบ   
ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความตแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชร้ะดบั
ความเช่ือมัน่ 95 % ดงันั้น ถา้เป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig นอ้ยก่วา 0.05 ถา้พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD และนาํเสนอ ในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.28  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต               
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยรวม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
18-30 ปี 32 4.28 0.48 มาก 
31-40 ปี 85 4.26 0.56 มาก 
41-50 ปี 54 4.40 0.36 มาก 
51-60 ปี 8 4.17 0.55 มาก 

รวม 179  4.30 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวม จาํแนกตามอายุ อยู่ในระดบัมาก    
โดยบุคลากรท่ีมีอายุ 41-50 ปี ปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลมากกว่าผูท่ี้มีอายุ 18-30 ปี         
อาย3ุ1-40 ปี และอาย ุ51-60 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.29  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยรวม จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.84 3 0.28 1.16 0.33 
ภายในกลุ่ม 42.93 175 0.25   

รวม 43.78 178    
 

จากตารางท่ี 4.29 พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนัมีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.30 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่    

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต                
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกันิติธรรม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
18-30 ปี 32 4.31 0.56 มาก 
31-40 ปี 85 4.31 0.61 มาก 
41-50 ปี 54 4.41 0.44 มาก 
51-60 ปี 8 4.08 0.75 มาก 

รวม 179 4.33 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม จาํแนกตามอาย ุอยูใ่นระดบั
มาก โดยบุคลากรท่ีมีอายุ 41-50 ปี ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติธรรมมากกว่าผูท่ี้มีอายุ 18-30 ปี       
อาย3ุ1-40 ปี และอาย ุ51-60 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.31  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกันิติธรรม จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.93 3 0.31 0.96 0.41 
ภายในกลุ่ม 55.58 175 0.32   

รวม 56.50 178    
 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกันิติธรรม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.32 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่  

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัคุณธรรม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
18-30 ปี 32 4.29 0.56 มาก 
31-40 ปี 85 4.36 0.59 มาก 
41-50 ปี 54 4.50 0.51 มาก 
51-60 ปี 8 4.25 0.67 มาก 

รวม 179 4.39 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรม จาํแนกตามอาย ุอยู่ใน
ระดบัมาก โดยบุคลากรท่ีมีอาย ุ 41-50 ปี ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติธรรมมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ31-40 ปี 
อาย ุ18-30 ปี และอาย ุ51-60 ปี ตามลาํดบั 

 
 
 
 
 



86 
 

 

ตารางที ่4.33 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม ด้านคุณธรรม จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.26 3 0.42 1.31 0.27 
ภายในกลุ่ม 55.91 175 0.32   

รวม 57.17 178    
 

จากตารางท่ี 4.33 พบว่า บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนัมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัคุณธรรม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.34 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่  

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความโปร่งใส จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
18-30 ปี 32 4.31 0.53 มาก 
31-40 ปี 85 4.23 0.66 มาก 
41-50 ปี 54 4.39 0.48 มาก 
51-60 ปี 8 4.08 0.74 มาก 

รวม 179 4.29 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความโปร่งใส จาํแนกตามอาย ุ      
อยูใ่นระดบัมาก โดยบุคลากรท่ีมีอาย ุ 41-50 ปี ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติธรรมมากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ     
18-30 ปี อาย ุ31-40 ปี และอาย ุ51-60 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.35 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านความโปร่งใส จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.14 3 0.38 1.10 0.35 
ภายในกลุ่ม 60.69 175 0.35   

รวม 61.84 178    
 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัความโปร่งใสโดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.36  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต                    
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
18-30 ปี 32 4.12 0.63 มาก 
31-40 ปี 85 4.14 0.75 มาก 
41-50 ปี 54 4.28 0.51 มาก 
51-60 ปี 8 4.03 0.84 มาก 

รวม 179 4.17 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม จาํแนกตามอาย ุ    
อยูใ่นระดบัมาก โดยบุคลากรท่ีมีอาย ุ 41-50 ปี ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัการมีส่วนร่วม มากกว่าผูท่ี้มี
อาย ุ31-40 ปี อาย ุ18-30 ปี และอาย ุ51-60 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.37  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.96 3 0.32 0.70 0.55 
ภายในกลุ่ม 78.84 175 0.45   

รวม 79.79 178    
 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่า บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนัมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.38  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความรับผดิชอบ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
18-30 ปี 32 4.38 0.57 มาก 
31-40 ปี 85 4.32 0.66 มาก 
41-50 ปี 54 4.43 0.41 มาก 
51-60 ปี 8 4.40 0.57 มาก 

รวม 179 4.37 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.38 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความรับผิดชอบ จาํแนกตามอาย ุ 
อยู่ในระดบัมาก โดยบุคลากรท่ีมีอาย ุ 41-50 ปี ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความรับผิดชอบ มากกว่า        
ผูท่ี้มีอาย ุ51-60 ปี อาย ุ18-30 ปี และอาย ุ31-40 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.39  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านความรับผดิชอบ จําแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.38 3 0.13 0.39 0.76 
ภายในกลุ่ม 58.24 175 0.33   

รวม 58.63 178    
 

จากตารางท่ี 4.39 พบว่า บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนัมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นความรับผดิชอบ ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.40  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความคุ้มค่า จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
18-30 ปี 32 4.28 0.59 มาก 
31-40 ปี 85 4.17 0.69 มาก 
41-50 ปี 54 4.40 0.58 มาก 
51-60 ปี 8 4.20 0.60 มาก 

รวม 179 4.26 0.64 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความคุม้ค่า จาํแนกตามอาย ุ         
อยูใ่นระดบัมาก โดยบุคลากรท่ีมีอาย ุ 41-50 ปี ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความคุม้ค่ามากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ
51-60 ปี อาย ุ18-30 ปี และอาย ุ31-40 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.41 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความคุ้มค่า จําแนกตามอายุ 
 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.76 3 0.59 1.43 0.23 
ภายในกลุ่ม 71.51 175 0.41   

รวม 73.27 178    
 

จากตารางท่ี 4.41 พบว่า บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนัมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 3 ใชส้ถิติ F–test (One–way ANOVA) ในการทดสอบ      
ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชร้ะดบั  
ความเช่ือมัน่ 95 % ดงันั้น ถา้เป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig นอ้ยก่วา 0.05 ถา้พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD และนาํเสนอ ในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.42  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่  

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ม.3 หรือ ม.6  30 4.25 0.31 มาก 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 39 4.33 0.48 มาก 
ปริญญาตรี 71 4.39 0.43 มาก 
ปริญญาโท 37 4.16 0.70 มาก 
อ่ืนๆ 2 3.95 0.40 มาก 

รวม 179  4.30 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.42 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา อยู่ใน
ระดบัมาก โดยผูมี้ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลมากกว่าผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา, ระดบั ม.3 หรือ ม.6, ระดบัปริญญาโท และระดบั
อ่ืนๆ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.43  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.69 4 0.42 1.75 0.14 
ภายในกลุ่ม 42.09 174 0.24   

รวม 43.78 178    
 

จากตารางท่ี 4.43 พบว่า บุคลากรท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม      
หลกัธรรมาภิบาล โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.44  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกันิติธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ม.3 หรือ ม.6  30 4.19 0.58 มาก 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 39 4.31 0.52 มาก 
ปริญญาตรี 71 4.43 0.46 มาก 
ปริญญาโท 37 4.28 0.75 มาก 
อ่ืนๆ 2 4.30 0.14 มาก 

รวม 179 4.33 0.56 มาก 
 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม  มีปฏิบัติหน้า ท่ีตามหลักธรรมาภิบาล  ด้านหลักนิติธรรม  จําแนกตาม                 
ระดับการศึกษา  อยู่ในระดับมาก  โดยผู ้มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีการปฏิบัติหน้า ท่ี                         
ตามหลกัธรรมาภิบาลมากกว่าผูท่ี้มีระดับการศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา, ระดับอ่ืนๆ, 
ปริญญาโท และระดบั ม.3 หรือ ม.6 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.45  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านนิติธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.48 4 0.37 1.16 0.33 
ภายในกลุ่ม 55.04 174 0.32   

รวม 56.50 178    
 

จากตารางท่ี 4.45 พบว่า บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม    
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.46  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัคุณธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ม.3 หรือ ม.6  30 4.29 0.59 มาก 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 39 4.39 0.45 มาก 
ปริญญาตรี 71 4.46 0.52 มาก 
ปริญญาโท 37 4.32 0.71 มาก 
อ่ืนๆ 2 4.00 1.13 มาก 

รวม 179 4.39 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  มีปฏิบัติหน้า ท่ีตามหลักธรรมาภิบาล  ด้านหลักคุณธรรม  จําแนกตาม              
ระดบัการศึกษา โดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยผูมี้ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีการปฏิบติัหน้าท่ี   
ตามหลักคุณธรรมมากกว่าผูท่ี้มีระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา, ระดับการศึกษาปริญญาโท,        
ระดบัการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 และระดบัอ่ืน ๆ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.47  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัคุณธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.16 4 0.29 0.89 0.47 
ภายในกลุ่ม 56.03 174 0.32   

รวม 57.17 178    
 

จากตารางท่ี 4.47 พบว่า บุคลากรท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม       
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.48  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อํา เภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ด้านหลักความโปร่งใส  จําแนกตาม            
ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ม.3 หรือ ม.6  30 4.30 0.43 มาก 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 39 4.27 0.56 มาก 
ปริญญาตรี 71 4.41 0.51 มาก 
ปริญญาโท 37 4.09 0.80 มาก 
อ่ืนๆ 2 3.70 0.14 มาก 

รวม 179 4.29 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.48 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม มีปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตาม         
ระดับการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยผูมี้ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม         
หลกัความโปร่งใสมากกว่าผูท่ี้มีระดับการศึกษา ม.3 หรือ ม.6, ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา, 
ปริญญาโท และระดบัการศึกษาอ่ืนๆ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.49  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความโปร่งใส จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 3.16 4 0.79 2.35 0.06 
ภายในกลุ่ม 58.67 174 0.34   

รวม 61.84 178    
 

จากตารางท่ี 4.49 พบว่า บุคลากรท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม      
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความโปร่งใส ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.50  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่    

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต               
อํา เภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  จําแนกตาม           
ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ม.3 หรือ ม.6  30 3.99 0.55 มาก 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 39 4.31 0.57 มาก 
ปริญญาตรี 71 4.30 0.58 มาก 
ปริญญาโท 37 3.96 0.91 มาก 
อ่ืนๆ 2 3.60 0.28 มาก 

รวม 179 4.17 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.50 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม มีปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนกตาม       
ระดับการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยผูมี้ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม
หลักการมีส่วนร่วม มากกว่าผูท่ี้ระดับการศึกษาปริญญาตรี, ระดับการศึกษา ม.3 หรือ ม.6,        
ระดบัการศึกษาปริญญาโท และระดบัอ่ืนๆ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.51  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 5.28 4 1.32 3.09 0.02* 
ภายในกลุ่ม 74.51 174 0.43   

รวม 79.79 178    
* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.51 พบว่า บุคลากรท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม      
หลักธรรมาภิบาล ด้านหลกัการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05         
จึงพิสูจน์รายคู่ดว้ยวิธีการของ  LSD  ดงัตารางท่ี 4-52 
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ตารางที ่4.52  แสดงการทดสอบความแตกต่างการปฏิบัติหน้าทีต่ามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม 
ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ ด้วยวธีิ LSD 
 

การศึกษา 
ม.3 หรือ ม.6

  
ปวช./ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

อ่ืนๆ 

 X  3.99 4.31 4.30 3.96 3.60 
ม.3 หรือ ม.6  3.99 - 0.32 

(0.049*) 
0.44 

(0.030*) 
0.03 0.69 

 
ปวช./ปวส./
อนุปริญญา 
 

4.31  - 0.01 0.35 
(0.021*) 

0.71 

ปริญญาตรี 4.30   - 0.34 
(0.010*) 

0.70 
 

ปริญญาโท 3.96    - 0.36 
 

อ่ืนๆ 3.60     - 
 

 

จากตารางท่ี 4.52 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จังหวดันครปฐม มีปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน         
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ม.3 หรือ ม.6 แตกต่างกบั
ระดบัการศึกษา ปวช./ ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี, ระดบัการศึกษา ปวช./ ปวส./อนุปริญญา 
แตกต่างกบัการศึกษาระดบัปริญญาโท และระดบัการศึกษาปริญญตรี แตกต่างกบัการศึกษาระดบั
ปริญาโท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนนอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที ่4.53 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอ             
พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความรับผดิชอบ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ม.3 หรือ ม.6  30 4.45 0.34 มาก 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 39 4.38 0.60 มาก 
ปริญญาตรี 71 4.43 0.53 มาก 
ปริญญาโท 37 4.16 0.73 มาก 
อ่ืนๆ 2 4.20 0.57 มาก 

รวม 179 4.37 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.53 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความรับผิดชอบ จาํแนกตามระดบั
การศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยผูมี้ระดบัการศึกษาม.3 หรือ ม.6 มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม              
หลกัความรับผดิชอบ มากกวา่ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี, ระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา, 
ระดบัอ่ืนๆ และระดบัปริญญาโท ตามลาํดบั 
 
 

ตารางที ่4.54  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยรวม ด้านหลกัความรับผดิชอบ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 2.12 4 0.53 1.64 0.17 
ภายในกลุ่ม 56.50 174 0.32   

รวม 58.63 178    
 

จากตารางท่ี 4.54 พบว่า บุคลากรท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม      
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.55  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอ              
พุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความคุ้มค่า จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ม.3 หรือ ม.6  30 4.29 0.60 มาก 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 39 4.30 0.58 มาก 
ปริญญาตรี 71 4.31 0.65 มาก 
ปริญญาโท 37 4.13 0.74 มาก 
อ่ืนๆ 2 3.90 0.14 มาก 

รวม 179 4.26 0.64 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.55 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ด้านหลกัความคุม้ค่า จาํแนกตามระดับ
การศึกษา  อยู่ในระดับมาก  โดยผู ้มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีการปฏิบัติหน้า ท่ีตาม                 
หลกัความคุม้ค่า มากกว่าผูท่ี้มีระดบัการศึกษา ระดบัปวช./ปวส./อนุปริญญา, ระดบั ม.3 หรือ ม.6, 
ปริญญาโท และระดบัอ่ืนๆ ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่4.56  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความคุ้มค่า จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.12 4 0.28 0.68 0.61 
ภายในกลุ่ม 72.15 174 0.41   

รวม 73.27 178    
 

จากตารางท่ี 4.56 พบว่า บุคลากรท่ีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม     
หลกั  ธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความคุม้ค่า โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 4 บุคลากรท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 4 ใชส้ถิติ F–test (One–way ANOVA) ในการทดสอบ         
ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชร้ะดบั   
ความเช่ือมัน่ 95 % ดงันั้น ถา้เป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ถา้พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD และนาํเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.57  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่  
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต              
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยรวม จําแนกตามรายได้ 

 

รายได้ n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 79 4.25 0.43 มาก 
15,000 – 30,000 บาท 87 4.31 0.56 มาก 
มากกวา่ 30,000 บาท 13 4.51 0.33 มากท่ีสุด 

รวม 179 4.30 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.57 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวม จาํแนกตามรายได ้อยูใ่นระดบัมาก 
โดยผูมี้รายไดม้ากกว่า 30,000 บาท มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลมากกว่าผูท่ี้มีรายได ้
15,000 – 30,000 บาท และมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000 บาท ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.58  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม จําแนกตามรายได้ 
 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.74 2 0.37 1.53 0.22 
ภายในกลุ่ม 43.03 176 0.24   

รวม 43.78 178    
 

จากตาราง ท่ี  4 .58 พบว่ า  บุคลากร ท่ี มีรายได้ต่ า งกัน มีการปฏิบัติหน้า ท่ีตาม                  
หลกัธรรมาภิบาลโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.59  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่    

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต               
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกันิติธรรม จําแนกตามทีมี่รายได้ 

 

รายได้ n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 79 4.23 0.52 มาก 
15,000 – 30,000 บาท 87 4.40 0.60 มาก 
มากกวา่ 30,000 บาท 13 4.48 0.52 มาก 

รวม 179 4.33 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.59 พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการปฏิบัติหน้าท่ี       
ตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรมโดยรวม จาํแนกตามรายได ้อยูใ่นระดบัมาก โดยผูมี้รายได้
มากกว่า 30,000 บาท มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าผูท่ี้มีระดับรายได ้         
15,000 – 30,000 บาท และระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000 บาท ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.60  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกันิติธรรมโดยรวม จําแนกตามทีมี่รายได้ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.50 2 0.75 2.38 0.10 
ภายในกลุ่ม 55.01 176 0.31   

รวม 56.50 178    
 

จากตาราง ท่ี  4 .60 พบว่ า  บุคลากร ท่ี มีรายได้ต่ า งกัน มีการปฏิบัติหน้า ท่ีตาม                  
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.61  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่  

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัคุณธรรม จําแนกตามรายได้ 

 

รายได้ n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 79 4.32 0.53 มาก 
15,000 – 30,000 บาท 87 4.44 0.61 มาก 
มากกวา่ 30,000 บาท 13 4.42 0.46 มาก 

รวม 179 4.39 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.61 พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการปฏิบัติหน้าท่ี       
ตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรมโดยรวม จาํแนกตามรายได ้อยูใ่นระดบัมาก โดยผูมี้รายได ้
15,000–30,000 บาท มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัคุณธรรมมากกว่าผูท่ี้มีรายไดม้ากกว่า 30,000 บาท 
และรายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000 บาท ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.62  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัคุณธรรม จําแนกตามรายได้ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.66 2 0.33 1.02 0.36 
ภายในกลุ่ม 56.51 176 0.32   

รวม 57.17 178    
 

จากตาราง ท่ี  4 .62 พบว่ า  บุคลากร ท่ี มีรายได้ต่ างกัน  มีการปฏิบัติหน้า ท่ีตาม                 
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรม ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่ 4.63  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความโปร่งใส จําแนกตามรายได้ 

 

รายได้ n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 79 4.24 0.51 มาก 
15,000 – 30,000 บาท 87 4.29 0.67 มาก 
มากกวา่ 30,000 บาท 13 4.52 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 179 4.29 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.63 พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการปฏิบัติหน้าท่ี       
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่งใสโดยรวม จําแนกตามรายได้ อยู่ในระดับมาก          
โดยผูมี้รายไดม้ากกว่า 30,000 บาท มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความโปร่งใสมากกว่าผูท่ี้มีรายได ้
15,000–30,000 บาท และรายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000 บาท ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.64  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความโปร่งใส จําแนกตามรายได้ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.90 2 0.45 1.30 0.28 
ภายในกลุ่ม 60.94 176 0.35   

รวม 61.84 178    
 

จากตารางท่ี 4.64 พบว่า บุคลากรท่ีมีรายไดต่้างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัความโปร่งใส ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่4.65  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่    
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต               
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จําแนกตามรายได้ 

 

รายได้ n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 79 4.12 0.61 มาก 
15,000 – 30,000 บาท 87 4.17 0.73 มาก 
มากกวา่ 30,000 บาท 13 4.52 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 179 4.17 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.65 พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการปฏิบัติหน้าท่ี       
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวม จาํแนกตามรายได้ อยู่ในระดับมาก         
โดยผูมี้รายได ้มากกว่า 30,000 บาท มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัการมีส่วนร่วมมากกว่าผูท่ี้มีรายได ้
15,000 – 30,000 บาท และผูมี้รายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000 บาท ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.66  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านการมีส่วนร่วม จําแนกตามรายได้ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.80 2 0.90 2.04 0.13 
ภายในกลุ่ม 77.99 176 0.44   

รวม 79.79 178    
 

จากตาราง ท่ี  4 .66 พบว่ า  บุคลากร ท่ี มีรายได้ต่ างกัน  มีการปฏิบัติหน้า ท่ีตาม                 
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.67  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่    

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต               
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความรับผดิชอบ จําแนกตามรายได้ 

 

รายได้ n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 79 4.36 0.50 มาก 
15,000 – 30,000 บาท 87 4.35 0.64 มาก 
มากกวา่ 30,000 บาท 13 4.51 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 179 4.37 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.67 พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการปฏิบัติหน้าท่ี         
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความรับผิดชอบโดยรวม จําแนกตามรายได้ อยู่ในระดับมาก             
โดยผูมี้รายไดม้ากกว่า 30,000 บาท มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความรับผิดชอบมากกว่าผูท่ี้มีระดบั
รายไดต้ ํ่ากวา่ 15,000 บาท และระดบั 15,000 – 30,000 บาท ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.68  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านความรับผดิชอบ จําแนกตามทีมี่รายได้ 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.28 2 0.14 0.43 0.65 
ภายในกลุ่ม 58.34 176 0.33   

รวม 58.63 178    
 

จากตารางท่ี 4.68 พบว่า บุคลากรท่ีมีรายได้ต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม                 
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.69  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความคุ้มค่า จําแนกตามทีมี่รายได้ 

 

รายได้ n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท 79 4.25 0.62 มาก 
15,000 – 30,000 บาท 87 4.22 0.68 มาก 
มากกวา่ 30,000 บาท 13 4.60 0.41 มากท่ีสุด 

รวม 179 4.26 0.64 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.69 พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการปฏิบัติหน้าท่ี       
ตามหลักธรรมาภิบาล  ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวม  จําแนกตามรายได้ อยู่ในระดับมาก             
โดยผูมี้รายไดม้ากกว่า 30,000 บาท มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความคุม้ค่า มากกว่าผูท่ี้มีรายได ้   
ตํ่ากวา่ 15,000 บาท และรายได ้15,000 – 30,000 บาทตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.70  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความคุ้มค่า จําแนกตามทีมี่รายได้ 
 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.64 2 0.82 2.03 0.14 
ภายในกลุ่ม 71.62 176 0.41   

รวม 73.27 178    
 

จากตารางท่ี 4.70 พบวา่ บุคลากรท่ีมีรายไดต่้างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 
ดา้นหลกัความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 

สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีการปฏิบัติหน้าที่ตาม                
หลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 5 ใชส้ถิติ F – test (One – way ANOVA) ในการทดสอบ   
ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความตแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชร้ะดบั
ความเช่ือมัน่ 95 % ดงันั้น ถา้เป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig นอ้ยกวา่ 0.05 ถา้พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD และนาํเสนอ ในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดงัต่อไปน้ี 

 
 

ตารางที ่4.71  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่    
ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต                
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยรวม จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส n X  S.D. แปลผล 
โสด 82 4.27 0.47 มาก 
สมรส 85 4.33 0.54 มาก 
หยา่ร้าง 12 4.29 0.29 มาก 

รวม 179 4.30 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.71 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม
หลกัธรรมาภิบาล โดยรวม จาํแนกตามสถานภาพสมรส อยู่ในระดบัมาก โดยผูมี้สถานภาพสมรส              
มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลมากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพหยา่ร้าง และโสด  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.72  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยรวม จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.12 2 0.06 0.24 0.79 
ภายในกลุ่ม 43.66 176 0.25   

รวม 43.78 178    

จากตารางท่ี 4.72 พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม 
หลกัธรรมาภิบาลโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

ตารางที ่4.73  แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลั ก ธ ร รม าภิ บ า ลของ บุ คล า ก รอ ง ค์ ก รปกครอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิน  ใ น เ ขต                    
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกันิติธรรม จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส n X  S.D. แปลผล 
โสด 82 4.33 0.54 มาก 
สมรส 85 4.33 0.59 มาก 
หยา่ร้าง 12 4.38 0.62 มาก 

รวม 179  4.33 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.73 พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการปฏิบัติหน้าท่ี       
ตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรมโดยรวม จาํแนกตามสถานภาพสมรส อยูใ่นระดบัมาก โดย
ผูมี้สถานภาพหย่าร้าง มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติธรรมมากกว่าผูท่ี้มีสถานภาพโสดและสมรส 
ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.74  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านหลกันิติธรรม จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.04 2 0.02 0.06 0.95 
ภายในกลุ่ม 56.47 176 0.32   

รวม 56.50 178    

จากตารางท่ี 4.74 พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม 
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.75  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่     

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต               
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านหลกัคุณธรรม จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส n X  S.D. แปลผล 
โสด 82 4.36 0.54 มาก 
สมรส 85 4.42 0.60 มาก 
หยา่ร้าง 12 4.37 0.54 มาก 

รวม 179 4.39 0.57 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.75 พบว่า บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการปฏิบัติหน้าท่ี       

ตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรมโดยรวม จาํแนกตามสถานภาพสมรส อยู่ในระดบัมาก 
โดยผูมี้สถานภาพสมรสมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัคุณธรรมมากกว่าผูท่ี้มีสถานภาพหยา่ร้าง และ
โสด ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.76  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านคุณธรรมโดยรวม จําแนกตามทีมี่สถานภาพสมรส 
 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.16 2 0.08 0.26 0.77 
ภายในกลุ่ม 57.00 176 0.32   

รวม 57.17 178    
 

จากตารางท่ี 4.76 พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม    
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.77  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่  

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านความโปร่งใส จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส n X  S.D. แปลผล 
โสด 82 4.26 0.53 มาก 
สมรส 85 4.32 0.65 มาก 
หยา่ร้าง 12 4.23 0.55 มาก 

รวม 179 4.29 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.77 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความโปร่งใสโดยรวม จาํแนก
ตามสถานภาพสมรส  อยู่ในระดับมาก  โดยผู ้มีสถานภาพสมรส  มีการปฏิบัติหน้า ท่ีตาม               
หลกัความโปร่งใสมากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพโสด และหยา่ร้าง ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.78 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านความโปร่งใส โดยรวม จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.14 2 0.07 0.21 0.81 
ภายในกลุ่ม 61.69 176 0.35   

รวม 61.84 178    

จากตาราง ท่ี  4 .78 พบว่ า  บุคลากร ท่ี มีรายได้ต่ างกัน  มีการปฏิบัติหน้า ท่ีตาม                 
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความโปร่งใส ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.79   แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อํ า เภอพุทธมณฑล  จั งหวัดนครปฐม  ด้ านการ มี ส่วน ร่วม  จํ า แนกตาม          
สถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส n X  S.D. แปลผล 
โสด 82 4.15 0.64 มาก 
สมรส 85 4.21 0.71 มาก 
หยา่ร้าง 12 4.07 0.56 มาก 

รวม 179 4.17 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.79 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมโดยรวม จาํแนก
ตามสถานภาพการสมรส อยู่ในระดบัมาก โดยผูมี้สถานภาพสมรส  มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม   
หลกัการมีส่วนร่วมมากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพโสด และหยา่ร้าง  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.80   แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านการมีส่วนร่วมโดยรวม จําแนกตามทีมี่สถานภาพสมรส 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.29 2 0.14 0.32 0.73 
ภายในกลุ่ม 79.50 176 0.45   

รวม 79.79 178    
 

จากตารางท่ี  4.80  พบว่า  บุคลากรท่ีมีสถานภาพต่างกัน  มีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม          
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.81  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต                    
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลักความรับผิดชอบ  จําแนกตาม
สถานภาพสมรส 

 

สถานภาพการสมรส n X  S.D. แปลผล 
โสด 82 4.36 0.56 มาก  
สมรส 85 4.36 0.59 มาก  
หยา่ร้าง 12 4.43 0.58 มาก  

รวม 179 4.37 0.57 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.81  พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จังหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ด้านหลกัความรับผิดชอบโดยรวม 
จาํแนกตามสถานภาพการสมรสอยู่ในระดบัมาก  โดยผูมี้สถานภาพหย่าร้างมีการปฏิบติัหน้าท่ี     
ตามหลกัความรับผดิชอบมากกวา่ผูท่ี้มีสภานภาพสมรส และโสด  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.82   แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านการมีส่วนร่วมโดยรวม จําแนกตามทีมี่สถานภาพสมรส 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.06 2 0.03 0.09 0.91 
ภายในกลุ่ม 58.57 176 0.33   

รวม 58.63 178    
 

จากตารางท่ี 4.82  พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความรับผดิชอบ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.83   แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่  

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม ด้านความคุ้มค่า จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส n X  S.D. แปลผล 
โสด 82 4.19 0.63 มาก 
สมรส 85 4.33 0.66 มาก 
หยา่ร้าง 12 4.23 0.61 มาก 

รวม 179 4.26 0.64 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.83  พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความคุม้ค่าโดยรวม จาํแนก  
ตามสถานภาพการสมรส อยู่ในระดับมาก โดยผูมี้สถานภาพสมรส มีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม        
หลกัความคุม้ค่ามากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพหยา่ร้าง และโสด ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.84  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความคุ้มค่า จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.85 2 0.42 1.03 0.36 
ภายในกลุ่ม 72.42 176 0.41   

รวม 73.27 178    
 

จากตารางท่ี 4.84 พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าท่ี         
ตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานที่ 6 บุคลากรที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าที ่                
ตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 6ใชส้ถิติ F – test (One – way ANOVA) ในการทดสอบ   
ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความตแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชร้ะดบั
ความเช่ือมัน่ 95 % ดงันั้น ถา้เป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig นอ้ยก่วา 0.05 ถา้พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD และนาํเสนอ ในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.85  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม จําแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 

ประสบการณ์ทาํงาน n X  S.D. แปลผล 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 43 4.21 0.44 มาก  
ตั้งแต่ 5-10 ปี 77 4.30 0.58 มาก  
ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 59 4.37 0.41 มาก  

รวม 179 4.30 0.50 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.85 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวม จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 
อยู่ในระดับมาก โดยผูมี้ประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม               
หลกัธรรมาภิบาลมากกวา่ผูท่ี้มีประสบการทาํงานตั้งแต่ 5-10 ปี และนอ้ยกวา่ 5 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.86 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยรวม จําแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.58 2 0.29 1.20 0.30 
ภายในกลุ่ม 43.19 176 0.25   

รวม 43.78 178.00    
 

จากตารางท่ี 4.86 พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม           
หลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.87 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่  

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตามประสบการณ์
ทาํงาน 

 

ประสบการณ์ทาํงาน n X  S.D. แปลผล 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 43 4.24 0.50 มาก 
ตั้งแต่ 5-10 ปี 77 4.34 0.62 มาก 
ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 59 4.39 0.54 มาก 

รวม 179 4.33 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.87 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม โดยรวม จาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน อยู่ในระดบัมาก โดยผูมี้ประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไปมีการปฏิบติั
หน้าท่ีตามหลกันิติธรรม มากกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 5-10 ปี และน้อยกว่า 5 ปี 
ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.88 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกันิติธรรม จําแนกตามทีมี่ประสบการณ์ทาํงาน 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.60 2 0.30 0.96 0.39 
ภายในกลุ่ม 55.89 176 0.32   

รวม 56.50 178    
 

จากตารางท่ี 4.88 พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม     
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.89 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่    

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรอง ค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ใน เขต               
อํ า เ ภอพุ ทธมณฑล  จั งหวั ดนครปฐม  ด้ านหลั ก คุณธรรม  จํ า แนกต าม        
ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ประสบการณ์ทาํงาน n X  S.D. แปลผล 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 43 4.25 0.56 มาก  
ตั้งแต่ 5-10 ปี 77 4.42 0.57 มาก  
ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 59 4.44 0.56 มาก  

รวม 179 4.39 0.57 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.89 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรมโดยรวม จาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก โดยผูมี้ประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป มีการปฏิบติั
หน้าท่ีตามหลกัคุณธรรมมากกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงาน ตั้งแต่ 5-10 ปี และ น้อยกว่า 5 ปี 
ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.90 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านคุณธรรมโดยรวม จําแนกตามทีมี่ประสบการณ์ทาํงาน 
 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.12 2 0.56 1.77 0.17 
ภายในกลุ่ม 56.04 176 0.32   

รวม 57.17 178    
 

จากตารางท่ี 4.90 พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม           
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรมไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.91 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่ตาม

หลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จังหวดันครปฐม ด้านหลกัความโปร่งใส จําแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 

ประสบการณ์ทาํงาน n X  S.D. แปลผล 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 43 4.23 0.49 มาก  
ตั้งแต่ 5-10 ปี 77 4.28 0.68 มาก  
ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 59 4.34 0.52 มาก 

รวม 179 4.29 0.59 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.91 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่งใสโดยรวม      
จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก โดยผูมี้ประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป     
มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความโปร่งใสมากกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงาน ตั้งแต่ 5-10 ปี และ   
นอ้ยกวา่   5 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.92 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความโปร่งใส จําแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.30 2 0.15 0.43 0.65 
ภายในกลุ่ม 61.54 176 0.35   

รวม 61.84 178    
 

จากตารางท่ี 4.92 พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม          
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความโปร่งใสไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.93 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที ่   

ตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  ในเขต             
อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ด้านหลักการมีส่วนร่วม  จําแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ประสบการณ์ทาํงาน n X  S.D. แปลผล 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 43 4.07 0.64 มาก 
ตั้งแต่ 5-10 ปี 77 4.20 0.75 มาก 
ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 59 4.22 0.58 มาก 

รวม 179 4.17 0.67 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.93 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม โดยรวม จาํแนก
ตามประสบการณ์ทาํงาน อยู่ในระดบัมาก โดยผูมี้ประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป มีการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัการมีส่วนร่วม มากกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงาน ตั้งแต่ 5-10 ปี และ นอ้ยกว่า 
5 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.94 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัการมีส่วนร่วม จําแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.62 2 0.31 0.69 0.50 
ภายในกลุ่ม 79.17 176 0.45   

รวม 79.79 178    
 

จากตารางท่ี 4.94 พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม         
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.95 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่ตาม

หลั ก ธ ร รม าภิ บ า ลของ บุ คล า ก รอ ง ค์ ก รปกครอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิน  ใ น เ ขต                    
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านหลักความรับผิดชอบ  จําแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ประสบการณ์ทาํงาน n X  S.D. แปลผล 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 43 4.24 0.53 มาก 
ตั้งแต่ 5-10 ปี 77 4.39 0.65 มาก 
ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 59 4.42 0.48 มาก 

รวม 179 4.37 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.95 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ด้านหลกัความรับผิดชอบ โดยรวม 
จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก โดยผูมี้ประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป     
มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความรับผดิชอบมากกว่า ผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงาน ตั้งแต่ 5-10 ปี และ        
นอ้ยกวา่ 5 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.96 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านความรับผดิชอบ จําแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 0.96 2 0.48 1.45 0.24 
ภายในกลุ่ม 57.67 176 0.33   

รวม 58.63 178    
 

จากตารางท่ี 4.96 พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม        
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นความรับผดิชอบ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.97 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการปฏิบัติหน้าที่ตาม

หลั ก ธ ร รม าภิ บ า ลของ บุ คล า ก รอ ง ค์ ก รปกครอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิน  ใ น เ ขต                      
อํ า เ ภ อพุ ท ธมณฑล  จั ง ห วั ด นค รปฐม  ด้ า น ค ว า ม คุ้ ม ค่ า  จํ า แ น กต าม             
ประสบการณ์ทาํงาน 

 

ประสบการณ์ทาํงาน n X  S.D. แปลผล 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 43 4.25 0.64 มาก  
ตั้งแต่ 5-10 ปี 77 4.18 0.69 มาก 
ตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 59 4.38 0.57 มาก  

รวม 179 4.26 0.64 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.97 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า  โดยรวม         
จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก  โดยผูมี้ประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป     
มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความคุม้ค่า มากกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ทาํงาน นอ้ยกว่า 5 ปี และ ตั้งแต่ 
5-10 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.98 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด้านหลกัความคุ้มค่า จําแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

 

แหล่งความแปรปรวน   SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุ่ม 1.38 2 0.69 1.70 0.19 
ภายในกลุ่ม 71.88 176 0.41   

รวม 73.27 178    
 

จากตารางท่ี 4.98 พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีการปฏิบติัหน้าท่ีตาม        
หลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความคุม้ค่า ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.99 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมุติฐาน เพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถาน 
ภาพ
สมรส 

ประสบ 
การณ์
ทาํงาน 

สถิติทดสอบ t - test F - test F - test F - test F - test F - test 

โดยรวม 0.52 0.33 0.14 0.22 0.79 0.30 

1.ด้านหลกันิตธิรรม 0.76   0.41 0.33 0.10 0.95 0.39 

2.ด้านหลกัคุณธรรม 0.29 0.27 0.47 0.36 0.77 0.17 

3.ด้านหลกัความโปร่งใส 0.46   0.35 0.06 0.28 0.81 0.65 

4.ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 0.62   0.55 0.02*   0.13   0.73   0.50 

5.ด้านหลกัความรับผดิชอบ 0.60 0.76 0.17 0.65 0.91 0.24 

6.ด้านหลกัความคุ้มค่า 0.76   0.23   0.61   0.14   0.36   0.19 
 

จากตารางท่ี 4.99 สรุปไดว้่า บุคลากรท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้สภานภาพ
สมรส และประสบการณ์ทาํงานต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่าง
กนั 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 ผู ้วิจัยได้ตั้ งค ําถามปลายเปิดสําหรับผู ้ตอบแบบสอบถาม นําเสนอข้อเสนอแนะ            
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม จาํนวน 6 ดา้น คือ ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส 
ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ด้านหลกัความรับผิดชอบ และด้านหลกัความคุม้ค่า ใช้การวิเคราะห์        
หาค่าความถ่ี (Frequency) และนาํเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ดงัปรากฎในตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.100  แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอํา เภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม             
ด้านหลกันิติธรรม  

  

ลาํดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1  จดัอบรมเพ่ิมศกัยภาพและความรู้ความเขา้ใจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ต่างๆ 
 

39 
2  ส่งเสริมและปลูกฝังการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎ ระเบียบฯ ภายใน

องคก์ร 
 

15 
 รวม 54 

จากตารางท่ี 4.100 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม  ไดเ้สนอแนะการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม ลาํดบัตาม
ความถ่ีจากมากไปหานอ้ย คือ จดัอบรมเพิ่มศกัยภาพและความรู้ความเขา้ใจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 
จาํนวน 39 คน  และส่งเสริมและปลูกฝังการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ ระเบียบฯ ภายในองคก์ร จาํนวน 
15 คน 
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ตารางที ่4.101  แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าทีต่ามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอํา เภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม            
ด้านหลกัคุณธรรม  

  

ลาํดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1  จดัอบรมคุณธรรมแก่บุคลากรทุกคนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1      

 คร้ัง 
 

18 
2  ควรปลูกฝังคุณธรรมใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รในการปฏิบติัหนา้ท่ี 15 

 รวม 33 

จากตารางท่ี 4.101 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม  ไดเ้สนอแนะการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัคุณธรรม ลาํดบัตาม
ความถ่ีจากมากไปหานอ้ย คือ จดัอบรมคุณธรรมแก่บุคลากรทุกคนเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
จาํนวน 18 คน และควรปลูกฝังคุณธรรมให้แก่บุคลากรในองคก์รในการปฏิบติัหนา้ท่ี จาํนวน 15 
คน 
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ตารางที ่4.102  แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกค รอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น เ ขตอํ า เ ภ อพุ ท ธมณฑล  จั ง ห วั ด นค รปฐม                      
ด้านหลกัความโปร่งใส 

  

ลาํดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1 ควรมีการสรุปและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ 
 

28 
2 ควรส่งเสริมให้มีตวัแทนของประชาชนเขา้ไปตรวจสอบการใช้

งบประมาณในโครงการต่างๆได ้
 

15 
 รวม 43 

จากตารางท่ี 4.102 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม  ได้เสนอแนะการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ด้านหลกัความโปร่งใส 
ลาํดบัตามความถ่ีจากมากไปหานอ้ย คือ ควรมีการสรุปและเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ จาํนวน 28 คน และควรส่งเสริมให้มีตวัแทนของประชาชนเขา้ไปตรวจสอบการใช้
งบประมาณในโครงการต่างๆได ้ จาํนวน 15 คน  
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ตารางที ่4.103   แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกค รอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น เ ขตอํ า เ ภ อพุ ท ธมณฑล  จั ง ห วั ด นค รปฐม                      
ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 

  

ลาํดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1 ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมตดัสินใจในปัญหา

ต่างๆ และมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน 
 

37 
2 ในการประชุมสภาฯ ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มารับฟังขอ้มูล

ต่างๆ ได ้
 

25 
 รวม 62 

จากตารางท่ี 4.103 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม  ไดเ้สนอแนะการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
ลาํดบัตามความถ่ีจากมากไปหานอ้ย คือ ควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนนาํปัญหาและความตอ้งการมา
เสนอเพ่ือให้บุคลากรจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน จาํนวน 37 คน และควรเปิดโอกาศให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเขา้ประชุมสภาฯ เพื่อรับฟังขอ้มูลต่างๆ ได ้ จาํนวน 25 คน  
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ตารางที ่4.104 แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกค รอ ง ส่ วน ท้ อ ง ถ่ิ น ใ น เ ขตอํ า เ ภ อพุ ท ธมณฑล  จั ง ห วั ด นค รปฐม                      
ด้านหลกัความรับผดิชอบ 

  

ลาํดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1 ควรมอบหมายงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชดัเจน เหมาะสม

กบับุคคล 
 

20 
2 ควรปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักและรับผิดชอบต่อองค์กรตาม

บทบาทหนา้ท่ีของตน 
 

17 
 รวม 37 

จากตารางท่ี 4.104 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม  ไดเ้สนอแนะการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัความรับผิดชอบ      
ลาํดบัตามความถ่ีจากมากไปหาน้อย คือ ควรมอบหมายงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชดัเจน 
เหมาะสมกบับุคคล จาํนวน 20 คน และควรปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักและรับผดิชอบต่อองคก์ร
ตามบทบาทหนา้ท่ีของตน จาํนวน 17 คน  
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ตารางที ่4.105  แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ    
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอํา เภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม           
ด้านหลกัความคุ้มค่า 

  

ลาํดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1 บุคลากรควรมีจิตสํานึกไม่นําวสัดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้

ส่วนตวั 
 

25 
2  ควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอและปลูกจิตสํานึกให้บุคลากร

รู้จกัคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยูโ่ดยใชอ้ยา่งประหยดั 
 

20 
 รวม 45 

จากตารางท่ี 4.105 พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพุทธมณฑล  
จงัหวดันครปฐม  ไดเ้สนอแนะการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ไดเ้สนอแนะการปฏิบติั
หน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า ลําดับตามความถ่ีจากมากไปหาน้อย คือ    
บุคลากรควรมีจิตสํานึกไม่นําวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว จํานวน 25 คน และ         
ควรจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอและปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรรู้จกัคุณค่าของทรัพยากรท่ีมีอยู ่ 
โดยใช่อยา่งประหยดั จาํนวน 20 คน  

 
สรุปขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 สรุปขอ้เสนอแนะการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยเรียงลาํดบัตามความถ่ีจากมากไปหา
น้อยตามลาํดับ คือ  ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ขอ้ท่ีว่า “ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ตัดสินใจในปัญหาต่างๆ  มีการ รับฟังความคิดเ ห็นของบุคลากรทุกคน”  รองลงมาคือ                    
ดา้นหลกันิติธรรม  ขอ้ท่ีวา่ “ใหมี้การจดัการอบรมเพ่ือเพิ่มศกัยภาพ และความรู้ความเขา้ใจ ระเบียบ  
ขอ้บงัคบัต่างๆ” และดา้นหลกัความคุม้ค่า ขอ้ท่ีว่า “บุคลากรควรมีจิตสาํนึกไม่นาํวสัดุอุปกรณ์ของ
หน่วยงานไปใชส่้วนตวั”      
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ตอนที่ 5 วเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
 แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) 
คือ บุคลากรเทศบาลระดบัสูง โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ใชดุ้ลยพินิจในการตอบการนาํหลกัธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการปฏิบติังาน โดยผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง เร่ิมตน้ด้วยปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบภาม และคาํถามอนัเป็นโครงร่างโดยรวม ซ่ึงมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 1. นายสมเกียรติ จนัทร์แสง   ตาํแหน่ง นายกเทศมนตรีตาํบลคลองโยง  
 2. นายจรูญ ขนุทรง  ตาํแหน่ง ปลดัเทศบาลตาํบลคลองโยง 
 3. นายชยัยศ มะลินิล  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกองช่าง 
 4. นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์ ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัด์ิ 
 5. นายอาํนวย เหมือนวงคธ์รรม ตาํแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา 

 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง  การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้อง ถ่ินในเขตอํา เภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  มีการศึกษาการปฏิบัติหน้า ท่ี                   
ตามหลกัธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ดา้น คือ 1) ดา้นหลกันิติธรรม 2) ดา้นหลกัคุณธรรม 3) ดา้นหลกัความ
โปร่งใส 4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 5) ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า            
โดยศึกษาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

1. ด้านหลกันิติธรรม 
 จากคาํถามข้อที ่1 ท่านไดน้าํหลกันิติธรรมมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร 

 ท่านที ่ 1 ใหค้วามเห็นวา่ การนาํหลกันิติธรรมมาใชใ้นการบริหารราชการ ทั้งในดา้นการ
บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลกัความเป็นธรรม และยึดกฎ ระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ  โดยทาํงานแบบให้การบริหารมีความชอบธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน (นายสมเกียรติ จนัทร์แสง, 2557, 25 มิถุนายน) 

 ท่านที่  2  ให้ความเห็นว่า การนาํหลกันิติธรรมมาใชใ้นการปฏิบติังานมาโดยตลอด 
เพื่อให้การทาํงานถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ เพื่อเป็นหลกัประกนัได้ว่า
ประชาชนท่ีรับบริการจะไดรั้บความยติุธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและเสมอภาคทุกคน (นายจรูญ ขนุทรง
, 2557, 25 มิถุนายน) 
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  ท่านที ่3 ใหค้วามเห็นวา่ การนาํหลกันิติธรรมมาใชเ้ป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยพฒันาสังคมและ
องคก์รใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยไดป้ฏิบติัตามระเบียบกฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ ไม่ปฏิบติั
ตามอาํเภอใจหรือตามอาํนาจหนา้ท่ี คาํนึงถึงความเป็นธรรม และความยติุธรรม (นายชยัยศ มะลินิล, 
2557, 25มิถุนายน) 
 ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า การนาํหลกันิติธรรมมาใชใ้นการบริหารงานบุคคลเนน้ความ
ถูกตอ้งในระเบียบฯ ต่างๆ พยายามวางรากฐานให้พนักงานไดป้ฏิบติักนัทุกคนเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นหลกั และเน้นความเท่าเทียมกนัโดยใชร้ะเบียบฯ ขอ้บงัคบัมาเป็นหลกัในการ
ประเมินงาน (นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์, 2557, 20 ตุลาคม)  

ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า การนาํหลกันิติธรรมมาใชใ้นการเน้นให้พนักงานทุกคน ทุก
หนา้ท่ี ทุกตาํแหน่ง ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยการนาํกฎ ระเบียบฯ ต่างๆ มาใชใ้นการทาํงานโดยยดึแนวทาง
ความถูกตอ้งเป็นหลกัเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสําคญั  (นายอาํนวย เหมือนวงคธ์รรม, 
2557, 20 ตุลาคม) 
  จากความเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ สรุปไดว้่า การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชห้ลกันิติธรรมโดยนาํ
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหนังสือสั่งการมาใชใ้นการปฏิบติัหน้าท่ี เลือกทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
ไม่เลือกปฏิบัติให้ความเสมอภาคกับทุกคน  เป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยพัฒนาสังคมและองค์กร              
ใหมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

2. ด้านหลกัคุณธรรม 
จากคาํถามข้อที ่2 ท่านไดน้าํหลกัคุณธรรมมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร 
ท่านที่  1 ให้ความเห็นว่า  การนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการเสนอนโยบาย  และ                         

การดาํเนินการต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นแก่พวกพอ้ง หรือฐานเสียงของตนเอง ใช้คน           
ให้เหมาะสมกบังาน ใชร้ะบบความสามารถไม่ใชร้ะบบอุปถมัภ ์ และยงันาํหลกัธรรมต่างๆ เขา้มา
เป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาในองคก์ร หรือระหว่างองคก์รกบัหน่วยงานอ่ืน (นายสมเกียรติ 
จนัทร์แสง, 2557, 25 มิถุนายน) 

ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า การนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด       
โดยใหค้วามเป็นธรรมกบัลูกนอ้งและประชาชนท่ีเขา้มารับบริการ โดยถือว่าทุกคนเป็นเสมือนญาติ
และพ่ีนอ้ง (นายจรูญ ขนุทรง, 2557, 25 มิถุนายน) 
  ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า การนาํหลกัคุณธรรมมาใช ้โดยยึดหลกัความถูกตอ้งดีงาม 
ส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาตนเองมีการเรียนรู้อยู่เสมอ ให้บุคลากร มีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั 
อดทน  มีระเบียบวินัยทาํงานดว้ยความสุจริต ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสกา้วหน้า (นายชัยยศ     
มะลินิล, 2557, 25มิถุนายน) 
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 ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า การนาํหลกัคุณธรรมมาใชใ้นการบริหารบุคคล โดยให้ความ
เสมอภาคกบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั ใหค้วามรัก ความเมตตาต่อทุกคนดว้ยความจริงใจปรารถนา
ดีต่อพนักงาน วางรากฐานความเจริญก้าวหน้าให้แก่พนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน (นายสุเทพ         
เพง็นาเรนทร์, 2557, 20 ตุลาคม)  
 ท่านที ่5 ใหค้วามเห็นวา่ การนาํหลกัคุณธรรมมาใชโ้ดยการใหพ้นกังานยดึหลกัคุณธรรม
ในการปฏิบติังานและการดาํรงชีวิต และในการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อประชาชนดว้ยความเป็นธรรมพร้อม
ให้ความช่วย เหลือประชาชนด้วยความเมตตา  และเสมอภาคกันทุกคน   (นายอํานวย                
เหมือนวงคธ์รรม, 2557, 20 ตุลาคม) 
  จากความเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์ สรุปไดว้่า การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชห้ลกัคุณธรรม มาใช้
ควบคู่ไปกบัการปฏิบติังาน  ดว้ยความยดึมัน่และเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งดีงามสร้างคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมให้ดีข้ึน ทาํให้สังคมมีเสถียรภาพ ทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ถอ้ยที          
ถอ้ยอาศยักนั เพื่อใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีของสงัคม 

3. ด้านหลกัความโปร่งใส 
จากคาํถามข้อที ่3 ท่านไดน้าํหลกัความโปร่งใสมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร 
ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า การนาํหลกัความโปร่งใสมาบริหารองคก์รโดยให้ชุมชนเสนอ

ความตอ้งการแลว้จดัเรียงความสําคญัของปัญหา เพื่อนาํมากาํหนด และเสนอนโยบาย        ตาม
ความสําคญัมาก-นอ้ย ในขั้นการดาํเนินนโยบาย กาํหนดให้มีการใชง้บประมาณให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีการจัดซ้ือจดัจ้างอย่างโปร่งใส เปิดเผย มีการแข่งขนักันอย่างเสรี และในขั้นตอนการ
ประเมินโครงการไดใ้ห้ประชาชน ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินท่ีแทจ้ริง แสดงความคิดเห็นต่อประโยชน์ท่ี
ได้รับจากโครงการ ซ่ึงส่งผลให้การดาํเนินการตามโครงการมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ (นายสมเกียรติ จนัทร์แสง, 2557, 25 มิถุนายน) 

ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า การนาํหลกัความโปร่งใสมาใชใ้นการทาํงานคือ เปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร ในทุกๆ เร่ือง โดยถือคติ เปิดเผยเป็นหลัก ปิดบังเป็นขอ้ยกเวน้ และจัดให้มีเอกสาร                  
ท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ หรือขอขอ้มูลไดต้ลอดเวลา (นายจรูญ ขนุทรง, 2557, 25 มิถุนายน) 
  ท่านที่ 3 ใหค้วามเห็นว่า การนาํหลกัความโปร่งใส มาใชใ้นการทาํงานคือ ใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วม มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการนาํเสนอปัญหาต่างๆ ให้ประชาชน
ร่วมตรวจสอบ ความถูกตอ้ง ชดัเจน ปฏิบติังานดว้ยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้(นายชยัยศ 
มะลินิล, 2557, 25มิถุนายน) 
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 ท่านที่ 4 ใหค้วามเห็นว่า การนาํหลกัความโปร่งใส มาใชใ้นการทาํงาน คือ ใหพ้นกังาน
ทาํงานดว้ยความโปร่งใส เช่นการเปิดซองโครงการต่างๆ การตรวจรับงานให้สิทธิในการตดัสินใจ
ของพนักงานโดยใช้ความถูกตอ้งเป็นหลักไม่ใช้อาํนาจหน้าท่ีไปมีบทบาทในการทาํงานของ
พนกังาน (นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์, 2557, 20 ตุลาคม)  

ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า การนาํหลกัความโปร่งใสมาใชใ้นการทาํงาน ในการจดัซ้ือจดั
จา้ง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ สามารถตรวจสอบได ้และสามารถให้ประชาชนเขา้มาขอตรวจสอบ
การทาํงานต่างๆ ไดต้ลอดเวลา  (นายอาํนวย เหมือนวงคธ์รรม, 2557, 20 ตุลาคม) 
  จากความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ สรุปไดว้่า การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชห้ลกัความโปร่งใส
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยการกาํหนด และเสนอนโยบายตามความสาํคญัมาก-
นอ้ย ในขั้นการดาํเนินนโยบาย กาํหนดให้มีการใชง้บประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจดัซ้ือ
จัดจ้างอย่างโปร่งใส เปิดเผย มีการแข่งขนักันอย่างเสรี โดยให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ              
ความถูกตอ้ง ชดัเจน ปฏิบติังานดว้ยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้

4. ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
จากคาํถามข้อที ่4 ท่านไดน้าํหลกัการมีส่วนร่วมมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร 
ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า การให้ความสาํคญัของกลุ่มหรือภาคส่วนองคก์รอ่ืน เช่น แกน

นาํทอ้งถ่ิน ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ องคก์รศาสนา  ประธานชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ เขา้มา   
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมกนัหาทางแกไ้ขปัญหา  เพื่อเป็นแนวทางในการวางนโยบาย   การ
บริหารและพฒันาองคก์ร และยงัมีส่วนร่วมในการคดัเลือกนโยบายท่ีมีความสําคญั และเร่งด่วน  
เพื่อการแกไ้ขและพฒันาให้ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน (นายสมเกียรติ จนัทร์แสง, 
2557, 25 มิถุนายน) 

ท่านที ่2 ใหค้วามเห็นวา่ การใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทาํงาน โดย
ยึดถือความตอ้งการของประชาชน เช่นการทาํแผนพฒันาต่างๆ  โดยให้มีการจดัลาํดบัความสาํคญั
ของแผน การจดัซ้ือ-จดัจา้ง โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน (นายจรูญ ขุนทรง, 
2557, 25 มิถุนายน) 

 ท่านที่ 3 ใหค้วามเห็นว่า การใหโ้อกาสประชาชน  บุคลากร หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้
มา  มีส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ เช่นการเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะทาํงาน หรือในรูปแบบประชาคมรับฟังความคิดเห็น (นายชยัยศ มะลินิล, 2557, 25มิถุนายน) 
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ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมามีบทบาทในการตดัสินใจ
ในการทาํงาน การดาํเนินงานขององคก์ร เช่นโครงการต่างๆ ก็จดัให้มีเวทีประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพ่ือนาํมาจดัทาํแผน โครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชน (นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์, 2557, 20 ตุลาคม)  

ท่านที ่5 ให้ความเห็นว่า การจดัทาํประชาคม  เพื่อนาํปัญหาเขา้สู่แผนสามปี แผนประจาํปี
ขององคก์ร โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัองคก์รตลอดมาโดยใหเ้สนอปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อน โดยจะนาํความเดือดร้อนของประชาชนมาแกไ้ขโดยเร่งด่วน  
(นายอาํนวย เหมือนวงคธ์รรม, 2557, 20 ตุลาคม) 
  จากความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ สรุปไดว้่า การทาํงานโดยใชห้ลกัความมีส่วนร่วมนั้น   
โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทาํงานของหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความคิดเห็นในการตดัสินใจโครงการสาํคญัๆ ต่างๆ    

5. ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
จากคาํถามข้อที ่5 ท่านไดน้าํหลกัความรับผดิชอบมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร 
ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า การนาํหลกัความรับผิดชอบมาใช ้โดยเฉพาะดา้นการบริหาร 

เพื่อให้เกิดผลไม่ว่านโยบาย โครงการจะบรรลุวตัถุ หรือไม่บรรลุวตัถุประสงคก์็ตาม เช่น นโยบาย 
หรือโครงการใดๆ ท่ีดาํเนินการแลว้ ไม่มีประสิทธิภาพ ผลการประเมินโครงการไม่เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนโดยรวม ถึงแมจ้ะเป็นนโยบาย หรือโครงการท่ีผา่นการประชาคม อยา่งมีส่วนร่วมของ
ประชาชนแล้วก็ตาม ทางองค์กรก็ต้องยกเลิกโครงการ และต้องประเมินเพื่อหาทางแก้ไข            
(นายสมเกียรติ จนัทร์แสง, 2557, 25 มิถุนายน) 

ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า การกาํหนดให้หน่วยงาน หรือตวับุคคล ให้มีหน้าท่ีโดยตรง      
ในเร่ืองนั้นๆ เพื่อให้ประชาชนมัน่ใจไดว้่า มีผูรั้บผิดชอบในงานนั้นๆ โดยตรง จะสามารถทาํให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบในเร่ืองนั้นๆ ได ้(นายจรูญ ขนุทรง, 2557, 25 มิถุนายน) 

ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความสาํนึกรับผิดชอบใส่ใจปัญหา
การกระตือรือร้น ในการแกไ้ขปัญหา เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง กลา้ท่ีจะยอมรับผลดี ผลเสีย
จากการกระทาํ (นายชยัยศ มะลินิล, 2557, 25มิถุนายน) 

ท่านที่ 4 ใหค้วามเห็นว่า การนาํหลกัความรับผิดชอบมาใชใ้นการติดตามงานจากพนกัง
งานท่ีได้มอบหมายงานไปให้ว่าไดท้าํสําเร็จและลุล่วงไปได้ดีหรือไม่ โดยนําเทคโนโลยีเขา้มา
บทบาทในการทาํงาน (นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์, 2557, 20 ตุลาคม)  
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ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า การรับผิดชอบส่วนรวม โดยนาํปัญหาของประชาชนมาแกไ้ข
ในทุกๆ ด้าน โดยการเอาใจใส่ในปัญหาของประชาชนทุกๆคนโดยเท่าเทียมกันจะนําปัญหาท่ี
เร่งด่วนก่อนมาแกไ้ข โดยไม่ยดึหลกัพวกพอ้ง (นายอาํนวย       เหมือนวงคธ์รรม, 2557, 20 ตุลาคม) 

จากความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ สรุปได้ว่า การทาํงานโดยใช้หลกัความรับผิดชอบ      
ในการปฏิบัติงานต่างๆ  โดยตระหนักในสิทธิหน้า ท่ี  ความสํานึกรับผิดชอบใส่ใจปัญหา               
การกระตือรือร้น ในการแกไ้ขปัญหา เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง กลา้ท่ีจะยอมรับผลดี ผลเสีย
จากการกระทาํ 
  6. ด้านหลกัความคุ้มค่า 

จากคาํถามข้อที ่6 ท่านไดน้าํหลกัความคุม้ค่ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร 
 ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า การนาํหลกัความคุม้ค่า เป็นหลกัสําคญัในการบริหารองคก์ร 
โดยได้ยึดหลกัการดาํเนินนโยบายท่ีมีความประหยดั และความคุม้ค่าต่องบประมาณท่ีใช้ และ
สถานะทางการคลงัขององค์กร เช่นในบางโครงการอาจมีการบูรณาการเขา้ดว้ยกัน การดาํเนิน
นโยบาย  ก็เลือกเฉพาะโครงการท่ีมีความสาํคญัและเป็นโครงการท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ร
เท่านั้น ส่วนในดา้นทรัพยากร วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ องค์กรไดพ้ิจารณาหลกัความคุม้ค่าบางอย่าง
สามารถใช้ร่วมกันได้ ก็พิจารณาให้ใช้ร่วมกันแชร์ทรัพยากรด้วยกัน กับองค์กรอ่ืนๆ ในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง   (นายสมเกียรติ จนัทร์แสง, 2557, 25 มิถุนายน) 

 ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า การกาํหนดการทาํงาน โครงการ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ี
ประชาชนจะไดรั้บ หากประเมินผลแลว้ไม่คุม้ค่า โครงการนั้นๆ จะชะลอไวก่้อน  และการกาํหนด
ราคาค่าก่อสร้างก็นําราคากลาง หรือราคาตามท้องตลาด  มาใช้ในการกําหนดราคากลาง              
(นายจรูญ ขนุทรง, 2557, 25 มิถุนายน) 

ท่านที ่3 ใหค้วามเห็นว่า การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม (นายชยัยศ มะลินิล, 2557, 25มิถุนายน) 

ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า การไม่สนบัสนุนให้พนกังานใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีแพงเกินความ
จาํเป็น โดยให้ใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกนัแต่มีราคาถูกกว่าโดยเนน้ความคุม้ค่า และให้
นาํอุปกรณ์ท่ีเก่า ชาํรุดนาํมาซ่อมแซมให้สามารถใชง้านไดดี้ดงัเดิมมากกว่าท่ีจะปล่อยท้ิงไปอยา่งป
ล่าวประโยชน์ (นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์, 2557, 20 ตุลาคม)  

ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า การใชจ่้ายงบประมาณ จะมีนโยบายให้ใชเ้พื่อความเดือดร้อน
ของประชาชนจริงๆ และตอ้งการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนก่อน เนน้ความคุม้ค่าของบประมาณท่ี
ตอ้งจ่ายไป ซ่ึงความตอ้งการ และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลกัในการปฏิบติั  (นายอาํนวย 
เหมือนวงคธ์รรม, 2557, 20 ตุลาคม) 
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จากความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ สรุปได้ว่า การทาํงานโดยใช้หลักความคุ้มค่านั้ น       
โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่าท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู่ เช่น วสัดุอุปกรณ์   
ในการทาํงานกมี็การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

จากการสมัภาษณ์สามารถสรุปไดว้่าในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล 6 ดา้น คือ  
1) ดา้นหลกันิติธรรม  2) ดา้นหลกัคุณธรรม 3) ดา้นหลกัความโปร่งใส 4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
5) ดา้นความรับผิดชอบ 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า เพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาลประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ด้วยความตั้ งใจในการทาํงานและมีความเสียสละเวลาให้กับหน้าท่ี อย่างเต็มใจ           
มีมิตรไมตรีต่อเพื่อนร่วมกนั และประชาชนท่ีเขา้มาติดต่อรับบริการต่างๆ โดยปฏิบติัต่อทุกคนอยา่ง
เสมอภาคเท่าเทียมกนั และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคญั ซ่ึงจะทาํให้ไดรั้บความร่วมมือจาก
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอยา่งดี ส่งผลให้การดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ประสบความสาํเร็จ
ตามเป้าหมายในการทาํงาน 

  
.  
 
 



 
 

 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัเร่ือง “การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวคิด ในการศึกษาขอบเขตเน้ือหาในการวิจยั 
รวมถึงการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  โดยมีวตัถุประสงค ์3 ประการคือ 
 1. เพื่อศึกษาการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ของบุคลากรท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา  
รายได ้สถานภาพสมรส และประสบการณ์ทาํงาน  ต่างกนั 
 3. เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ 
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  จาํนวนทั้งส้ิน 325  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจยัประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป 
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกับ การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลัก        
ธรรมา ภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
ทั้ง  6 ดา้น ดงัน้ี  1) ดา้นนิติธรรม  2) ดา้นคุณธรรม  3) ดา้นความโปร่งใส   4) ดา้นการมีส่วนร่วม  
5) ดา้นความรับผดิชอบ  6) ความคุม้ค่า  ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะนาํมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติประกอบดว้ย 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที และสถิติทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว สรุปผลการศึกษาคน้ควา้ตามลาํดบัดงัน้ี 
 5.1  สรุป 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ขอ้เสนอแนะ 
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5.1  สรุป 
5.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยมี  

เพศหญิง  จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7  และเพศชาย จาํนวน  65 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.3 คน  
อาย ุ31 - 40 ปี จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาอาย ุ41-50 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.2 รองลงมาอาย ุ18-30 ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ17.9 และนอ้ยสุดอาย ุ51-60 ปี จาํนวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมา 
การศึกษาระดบั ปวช./ปวส./อนุปริญญา จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 รองลงมาการศึกษาระดบั
ปริญญาโท จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 รองลงมาระดบัการศึกษาม.3 หรือ ม.6 จาํนวน 30 คน       
คิดเป็นร้อยละ 16.8 และนอ้ยท่ีสุดระดบัการศึกษาอ่ืน  ๆจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 มีรายได ้15,000–
30,000 บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ48.6รองลงมารายไดต้ ํ่ากว่า 15,000 บาท จาํนวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.1 และน้อยสุดรายไดม้ากกว่า 30,000 บาท จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อย 7.3
สถานภาพสมรส จาํนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ47.5 รองลงมาสถานภาพโสด จาํนวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.8 และนอ้ยสุดหยา่ร้าง จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ6.7 มีประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 5-
10 ปี จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ43 รองลงมาตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป จาํนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33 
และนอ้ยสุดนอ้ยกวา่ 5 ปี จาํนวน 43คน คิดเป็นร้อยละ 24 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ผลการวิจัยพบว่า  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาํดับตาม
ค่าเฉล่ีย พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นหลกั
ความคุม้ค่า รองลงมาไดแ้ก่ หลกัความโปร่งใส รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นหลกัคุณธรรมและหลกัความ
รับผดิชอบ และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นหลกันิติธรรม ตามลาํดบั 

ดา้นหลกันิติธรรม พบว่า อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัตาม
ค่าเฉล่ีย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 3 ท่ีว่า “ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความยติุธรรมไม่มีอคติ” 
รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 5 ท่ีว่า “การให้บริการประชาชนบนพื้นฐานของกฎหมายและ ระเบียบอย่าง
เหมาะสม โดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 4 
ท่ีวา่ “ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานไดก้าํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด ” ตามลาํดบั  

ดา้นหลกัคุณธรรม พบว่า อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัตาม
ค่าเฉล่ีย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 5 ท่ีว่า “มีความจริงใจแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ
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เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น” รองลงมาได้แก่ ขอ้ 2 ท่ีว่า “จิตสํานึกในหน้าท่ีของการให้บริการ
ประชาชน” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 1 ท่ีว่า “การปฏิบติัหนา้ท่ีนาํหลกัความเมตตามา
ใชใ้นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้” ตามลาํดบั  

ดา้นหลกัความโปร่งใส พบว่า อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบั
ตามค่าเฉล่ีย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 2 ท่ีว่า “การปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายต่างๆ ซ่ึง
ประชาชนสามารถตรวจสอบได”้ รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 5 ท่ีว่า “มีความเตม็ใจในการใหข้อ้มูลข่าวสาร
ต่อประชาชน” รองลงมาไดแ้ก่ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 4 ท่ีว่า “มีการกระจายขอ้มูล
ข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเปิดเผยใหแ้ก่ประชาชนไดรั้บรู้อยา่งทัว่ถึง” ตามลาํดบั  

ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม พบว่า อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบั
ตามค่าเฉล่ีย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 4 ท่ีว่า “การยอมรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีและปรับปรุงการทาํงานเม่ือไดรั้บการเสนอแนะ” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 3 ท่ีว่า 
“การมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทาํประชาพิจารณ์เพื่อรับทราบความตอ้งการของ
ชุมชน” และ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 1 ท่ีว่า “มีส่วนช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
ข่าวสารของทอ้งถ่ิน” ตามลาํดบั  

ดา้นหลกัความรับผิดชอบ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดย
เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 5 ท่ีว่า “ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
ทอ้งถ่ินของตนอยา่งจริงจงั” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 1 ท่ีว่า “ความรับผิดชอบตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี
ของตนต่อสังคม” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 3 ท่ีว่า “การช่วยแกไ้ขปัญหาสาธารณะ
ภายในเขตความ รับผดิชอบดว้ยความกระตือรือร้น” ตามลาํดบั  

ดา้นหลกัความคุม้ค่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัตาม
ค่าเฉล่ีย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 1 ท่ีว่า “การรู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่า
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 4 ท่ีวา่ “รู้จกัดูแล บาํรุงรักษาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชส้าํนกังานเพ่ือให้มีอายุการใชง้านยาวนาน” และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ 2 ท่ีว่า 
“การมีส่วนช่วยใชง้บประมาณในการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ตามลาํดบั 

5.1.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
โดยการเปรียบเทียบ “การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม”  โดยรวมจาํแนกเพศ  อาย ุระดบั
การศึกษา รายได ้สถานภาพการสมรส และประสบการณ์ทาํงาน ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1   บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 
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จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  พบวา่ บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนัมีการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
หลกัธรรมาภิบาล โดยรวมทั้ง 6  ดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งได ้คือ 1) ดา้น
หลกันิติธรรม  2) ดา้นหลกัคุณธรรม 3) ดา้นหลกัความโปร่งใส 4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  5) ดา้น
หลกัความรับผดิชอบ 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า   

สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  พบว่า บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ี

ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมทั้ง 6  ด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งได้ 
คือ 1) ดา้นหลกันิติธรรม  2) ดา้นหลกัคุณธรรม 3) ดา้นหลกัความโปร่งใส 4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  
5) ดา้นหลกัความรับผดิชอบ 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า   

สมมติฐานท่ี 3 บุคลากรท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชห้ลกัธรรมาภิ
บาลแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  พบว่า บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมี          
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งได ้คือ 
1) ดา้นหลกันิติธรรม  2) ดา้นหลกัคุณธรรม 3) ดา้นหลกัความโปร่งใส 4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  
5) ดา้นหลกัความรับผิดชอบ 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า  ส่วน ดา้นการมีส่วนร่วม แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 4  บุคลากรท่ีมีรายได้ต่างกัน มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  พบว่า บุคลากรท่ีมีรายไดต่้างกนัมีการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมทั้ง 6  ดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งได ้คือ 
1) ดา้นหลกันิติธรรม  2) ดา้นหลกัคุณธรรม 3) ดา้นหลกัความโปร่งใส 4) ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  
5) ดา้นหลกัความรับผดิชอบ 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า   

สมมติฐานท่ี 5 บุคลากรท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกั         
ธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมี         
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมทั้ง 6  ดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งได ้คือ 1) ดา้นหลกันิติธรรม  2) ดา้นหลกัคุณธรรม 3) ดา้นหลกัความโปร่งใส 4) ดา้นหลกัการ
มีส่วนร่วม  5) ดา้นหลกัความรับผดิชอบ 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า   

สมมติฐานท่ี 6 บุคลากร ท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามหลกั
ธรรมาภิบาลแตกต่างกนั 
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จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  พบว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทาํงานต่างกนัมี   
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมทั้ง 6  ดา้น ไม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งได ้คือ 1) ดา้นหลกันิติธรรม  2) ดา้นหลกัคุณธรรม 3) ดา้นหลกัความโปร่งใส 4) ดา้นหลกัการ
มีส่วนร่วม  5) ดา้นหลกัความรับผดิชอบ 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า   

5.1.4 ขอ้เสนอแนะการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  เรียงลาํดบัดงัน้ี 

1. ดา้นหลกันิติธรรม  พบว่า ความถ่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จดัอบรมเพ่ิมศกัยภาพและความรู้
ความเขา้ใจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ จาํนวน 39 คน  และความถ่ีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ส่งเสริมและปลูกฝัง
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ ระเบียบฯ ภายในองคก์ร จาํนวน 15 คน 

2. ดา้นหลกัคุณธรรม พบวา่ ความถ่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จดัอบรมคุณธรรมแก่บุคลากรทุกคน  
เป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง จาํนวน 18 คน และความถ่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ควรปลูกฝังคุณธรรม
ใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รในการปฏิบติัหนา้ท่ี จาํนวน 15 คน 

3. ดา้นหลกัความโปร่งใส พบว่า ความถ่ีมากท่ีสุดไดแ้ก่ ควรมีการสรุปและเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จาํนวน 28 คน และความถ่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ควรส่งเสริมให้มี
ตวัแทนของประชาชนเขา้ไปตรวจสอบการใชง้บประมาณในโครงการต่างๆได ้ จาํนวน 15 คน  

4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม พบว่า ความถ่ีมากท่ีสุดไดแ้ก่ ควรเปิดโอกาศใหป้ระชาชนนาํ
ปัญหาและความตอ้งการมาเสนอเพื่อให้บุคลากรจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน จาํนวน 37 คน และ
ความถ่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมสภาฯ เพื่อรับฟัง
ขอ้มูลต่างๆ ได ้ จาํนวน 25 คน 

5. ดา้นหลกัการรับผิดชอบ พบว่า ความถ่ีมากท่ีสุดไดแ้ก่ ควรมอบหมายงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เหมาะสมกบับุคคล จาํนวน 20 คน และความถ่ีน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ควร
ปลูกฝังใหบุ้คลากรมีความรักและรับผดิชอบต่อองคก์รตามบทบาทหนา้ท่ีของตน จาํนวน 17 คน  

6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า พบว่า ความถ่ีสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ควรมอบหมายงานในหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบใหช้ดัเจน เหมาะสมกบับุคคล จาํนวน 20 คน และความถ่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ควรปลูกฝังให้
บุคลากรมีความรักและรับผดิชอบต่อองคก์รตามบทบาทหนา้ท่ีของตน จาํนวน 17 คน  

5.1.5 แนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรอคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ซ่ึงสรุปความคิดเห็นของผูใ้หส้มัภาษณ์ไดว้า่ 

1. การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชห้ลกันิติธรรมโดยนาํกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหนงัสือ
สัง่การมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี เลือกทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ไม่เลือกปฏิบติัใหค้วามเสมอภาคกบัทุกคน 
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เป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยพฒันาสังคมและองคก์รให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน 

2. การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชห้ลกัคุณธรรม มาใชค้วบคู่ไปกบัการปฏิบติังาน  ดว้ยความ    
ยึดมัน่และเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งดีงามสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีข้ึน ทาํให้สังคมมี
เสถียรภาพ ทุกคนสามารถอยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั เพื่อใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีของสงัคม 

3. การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชห้ลกัความโปร่งใสเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
โดยการกาํหนด และเสนอนโยบายตามความสาํคญัมาก-นอ้ย ในขั้นการดาํเนินนโยบาย กาํหนดให้
มีการใชง้บประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งโปร่งใส เปิดเผย มีการแข่งขนั
กนัอย่างเสรี โดยให้ประชาชนร่วมตรวจสอความถูกตอ้ง ชดัเจน ปฏิบติังานดว้ยความสุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

4. การทาํงานโดยใชห้ลกัความมีส่วนร่วมนั้น   โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทาํงานของหน่วยงาน และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอ
ความคิดเห็นในการตดัสินใจโครงการสาํคญัๆ ต่างๆ    

5. การทาํงานโดยใชห้ลกัความรับผดิชอบ ในการปฏิบติังานต่างๆ โดยตระหนกัในสิทธิ
หน้าท่ี ความสํานึกรับผิดชอบใส่ใจปัญหา การกระตือรือร้น ในการแกไ้ขปัญหา เคารพในความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง กลา้ท่ีจะยอมรับผลดี ผลเสียจากการกระทาํ 

6.การทาํงานโดยใชห้ลกัความคุม้ค่านั้น โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด ไม่
ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู่ เช่น วสัดุอุปกรณ์ ในการทาํงานก็มีการบริหารจดัการและใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

  

5.2 อภปิรายผล 
ผลการวิจยัท่ีควรนาํมาอภิปรายผลในคร้ังน้ีมีหลายประเด็นดว้ยกนั ผูว้ิจยัสามารถสรุป

ผลไดด้งัต่อไปน้ี 
5.2.1 การศึกษาวิเคราะห์ การปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
อภิปรายไดว้่า บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑลไดน้าํหลกั      
ธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดา้น มาใชใ้นการปฏิบติัหน้าท่ีโดยยึดถือและปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าทั้งพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งให้ความสาํคญัในการใชห้ลกั
ธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดดี้มีประสิทธิภาพ ให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกั
ธรรมาภิบาล โดยยึดหลกักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 
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ทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
สุข พลอยวิเลิศ (2556)  ไดว้ิจยัเร่ือง “บุคลากรมีการประยุกตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลใน  การปฏิบติั
หนา้ท่ีของเทศบาลตาํบลโคกศรี อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ” พบวา่ บุคลากรมีการประยกุตใ์ช้
หลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหน้าท่ีของเทศบาลตาํบลโคกศรี อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ท่ีว่า การปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามหลกัธรรมาภิบาล เป็นการดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวม ตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อ
สังคมจะพฒันาและอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข โดยมีหลกัปฏิบติัท่ีดี ท่ีชอบ คือ ท่ีถูกตอ้ง ท่ีเหมาะสม 
ท่ีบริสุทธ์ิ และท่ียติุธรรม สาํหรับหัวหนา้ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายบริหารทุกระดบั ใชเ้ป็นหลกั
ปฏิบติังาน บาํบดั ทุกข ์ บาํรุงสุข เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวม ให้สาํเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี มีประสิทธิภาพสูง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น และรายขอ้ในแต่ละดา้นเก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกั   
ธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ดา้นหลกันิติธรรม พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหน้าท่ี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ให้ความสําคญักบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยยดึหลกักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ  การใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับของบุคลากร อนัจะทาํให้บุคลากรยินยอมพร้อมใจกนัปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัตามไปดว้ยปฏิบติังานตามหลกันิติธรรม ซ่ึงหลกัธรรมน้ี เป็นแนวทางให้หน่วยงาน        
จกัตอ้งนาํมาเป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั สร้างความเป็นระเบียบ
วินยัให้เกิดข้ึนในองคก์าร ทุกคนจะตอ้งยอมรับกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีไดร่้วมกนักาํหนดข้ึนและ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด โดยถือวา่เป็นการบริหารงานภายใตก้ฎหมายมิใช่ตามอาํเภอใจหรืออาํนาจ
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พระจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2542) 
ไดว้ิจยัเร่ือง “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จงัหวดันนทบุรี”
ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร พนกังานราชการ เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งใชห้ลกัธรรมาภิบาลในภาพรวม
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าทั้งผูบ้ริหาร พนกังานราชการ เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งให้
ความสําคญัในการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองบางกรวยไดดี้ มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั ความคิดเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกันิติ
ธรรมของบุคลากรคือ การปฏิบติังานตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกนัทาํใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ปฏิบติัตามอาํเภอใจ หรือตามอาํนาจ
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หนา้ท่ี โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม โดยไม่เลือกปฏิบติัให้ความเสมอภาคกบั
ทุกคนเท่าเทียมกนั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นหลกันิติธรรม พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ ขอ้ท่ีว่า “การปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายของผูบ้ริหาร เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่าบุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหน้าท่ีตามนโยบายของ
ผูบ้ริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เก่ียวขอ้งกบัการนาํเอานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบติั คือการตดัสินใจเลือกจากทางเลือกต่าง ๆ จาํนวนหน่ึงเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอยา่งเป็นท่ี
ยอมรับกนัว่ากระบวนการตดัสินใจทางนโยบายเป็นกระบวนการทางการเมือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ (2535) การบริหาร หมายถึง กระบวนการนาํเอาการตดัสินใจ และนาํ
นโยบายไปปฏิบติั และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พิทยา  บวรวฒันา (2546) กล่าวว่า การบริหารเป็น
เร่ืองของการนาํเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบติัใหเ้กิดผล ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีจะ
ทาํงานดว้ยความเตม็ใจ  ดว้ยความเท่ียงธรรมและอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
และสอดคล้องกับแนวคิดของ มัลลิกา  ต้นสอน (2544) ได้ให้ความหมายของการบริหาร 
(Administration) ว่าหมายถึงการกาํหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอาํนวยการ            
การสนบัสนุน และการตรวจสอบ ใหผู้ป้ฏิบติัสามารถดาํเนินงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ีว่า “การใหบ้ริการประชาชนบนพื้นฐานของกฎหมาย
และระเบียบอยา่งเหมาะสม โดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่น
ระดบัมาก อภิปรายไดว้่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดั
นครปฐมปฏิบติัหนา้ท่ีการใหบ้ริการประชาชนบนพ้ืนฐานของกฎหมายและระเบียบอยา่งเหมาะสม 
โดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็นนอ้ย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริฝน ทาแกง 
ไดว้ิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตามหลกัธรรมาภิบาล : 
กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย” พบว่า องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลมีการลดขั้นตอน และระยะเวลาการทาํงานในหน่วยงานต่างๆ  ขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล มีค่าแปลผลอยู่ในระดบั ปานกลาง และสอดคลอ้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546  หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน มาตรา 27 
ใหส่้วนราชการจดัใหมี้การกระจายอาํนาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสั่ง การอนุญาต การอนุมติั การ
ปฏิบติัราชการ หรือการดาํเนินการอ่ืนใดของผูด้าํรงตาํแหน่งใดให้แก่ผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีมีหน้าท่ี
รับผดิชอบในการดาํเนินการในเร่ืองนั้นโดยตรง เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบติั
ราชการ ทั้งน้ี ในการกระจายอาํนาจการตดัสินใจดงักล่าวตอ้งมุ่งผลใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็ว
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ในการบริการประชาชน เม่ือได้มีการกระจายอาํนาจการตัดสินใจตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ส่วน
ราชการกาํหนด หลกัเกณฑก์ารควบคุม ติดตาม และกาํกบัดูแลการใชอ้าํนาจและความรับผดิชอบ
ของผูรั้บมอบอาํนาจและผูม้อบอาํนาจไวด้ว้ย หลกัเกณฑ์ดงักล่าวตอ้งไม่สร้างขั้นตอนหรือการ
กลัน่กรองงานท่ีไม่จาํเป็นในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ในการน้ี หากสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลว้จะเป็นการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยดัค่าใชจ่้าย 
รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้ส่วนราชการดาํเนินการให้ขา้ราชการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกาํลงัเงินงบประมาณ  
 2. ดา้นหลกัคุณธรรม พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหน้าท่ี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่า องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิ
บาล ดว้ยความเท่ียงธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดมัน่ในศีลธรรมและจริยธรรม ปฏิบติัตนเป็น
ตวัอย่างท่ีดีในสังคม กาํหนดกรอบการบริหารงานตามอาํนาจหนา้ท่ีให้ถูกตอ้งทุกขั้นตอน การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัคุณธรรมนบัว่าเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัมากในหน่วยงาน ถา้บุคลากรยึดหลกั
คุณธรรมในการทาํงานจะสร้างความรักความสามคัคีข้ึนในองคก์าร ดงันั้นในการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ดา้นต่างๆ จะตอ้งมีหลกัคุณธรรมและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัคุณธรรมน้ี 
เป็นแนวทางและยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงามให้บุคลากรของหน่วยงานยึดถือหลกัน้ีในการปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนัอดทน และมีระเบียบวินยัเป็นท่ีพึ่งของประชาชน
ในพื้นท่ีบริการไดอ้ย่างแทจ้ริงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีรัฐบาลกระจายอาํนาจมายงั
ทอ้งถ่ินเพื่อบริการประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิชาติ โชติชัชวาลย์กุล (2550) ไดว้ิจยั
เร่ือง “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรณีศึกษาเขตอาํเภอ
หนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี” พบว่า ความคิดเห็นของพนกังานและนกัการเมืองทอ้งถ่ินท่ีมีต่อ
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรณีศึกษา เขตอาํเภอหนอง
หญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี ดา้นหลกัคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ความคิดเห็นของ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัคุณธรรม โดยการยึดหลกัความถูกตอ้งดีงาม ซ่ือสัตย์
ต่อหน้าท่ี มีความขยนั อดทน และมีความจริงใจในการให้บริการประชาชนโดยถือว่าทุกคนเป็น
เสมือนญาติ-พี่นอ้ง  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นหลกัคุณธรรม พบวา่ 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีว่า “มีความจริงใจแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเคารพใน
สิทธิของผูอ่ื้น” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่าบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหน้าท่ีโดยให้ความจริงใจกบัประชาชนในการ
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แกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน และเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระบรมราโชวาท  ในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ณ อาคารใหม่  สวนอมัพร  วนัเสาร์ ท่ี 14 
มีนาคม 2524 “......ความจริงใจต่อผูอ่ื้นเป็นของสาํคญัมาก  สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการความสาํเร็จและความ
เจริญ  เพราะสามารถกาํจดัปัญหาไดม้ากมาย  โดยเฉพาะปัญหาอนัเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ  
เอารัดเอาเปรียบกนั  และคนท่ีจริงใจต่อผูอ่ื้นนั้น  ย่อมไดรั้บความนิยมเช่ือถือไวว้างใจ  ร่วมมือ
สนบัสนุนจากสาธุชนอยูเ่สมอจะทาํการส่ิงใดก็สาํเร็จและราบร่ืน  ท่านจึงสอนให้รักษา  ความ
จริงใจใหก้นัและกนัไวทุ้กเม่ือ...” 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือขอ้ท่ีว่า “การปฏิบติัหน้าท่ีนาํหลกัความเมตตามาใชใ้นการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่าบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยให้ความเมตตาต่อประชาชน
นอ้ยมากซ่ึง  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2548) ใหท้ศันะว่า เมตตา คือ
ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเ้ขามีความสุข มีจิตอนัแผ่ไม่ตรีและคิดทาํประโยชน์แก่มนุษยส์ัตวท์ัว่หนา้ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 76-78 ) กล่าวไวว้่า 
เมตตา คือ ความรัก ความหวงัดี ท่ีปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสุข นกับริหารจะตอ้งมีความรักและความหวงัดี
แก่เพื่อนร่วมงานความรักจะเกิดไดถ้า้นกับริหารรู้จกัมองแง่ดี หรือส่วนดีของเพ่ือนร่วมงาน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  พระธรรมกติติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (2547) กล่าวไวว้่า เมตตา ความจริงใจ ความรัก ความ
ปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ไม่มีเล่ห์เหล่ียม ดูไดจ้ากสีหนา้ท่ีบ่งบอก คือ ยิม้แยม้แจ่มใส และดูจากการ กระทาํท่ี
มุ่งหวงัให้ผูอ่ื้นมีดียิ่งๆ ข้ึนไป สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญมี แท่นแก้ว(2558) กล่าวไวว้่า เมตตา 
หมายถึง ความรัก คือ ความปรารถนาดีมีไมตรีจิตตอ้งการความช่วยเหลือใหทุ้กคนประสบประโยชน์และ
ความสุข  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแก้ว  ชิดตะขบ (2546) กล่าวไวว้่า เมตตา ความรักใคร่ ปรารถนาจะ
ใหเ้ขาเป็นสุข คาํว่า “เมตตา” หมายถึง ความสนิทสนม คือ ความใคร่ท่ีเวน้จากราคะ ความกาํหนดั ไดแ้ก่
ความปรารถนาใหเ้กิดความสุขความเจริญแก่ผูอ่ื้น ความปรารถนาดีอยากให้มีความสุข ความมีจิตอนัแผ่
ไมตรีและคิดทาํประโยชนแ์ก่มนุษยแ์ละสตัวท์ัว่หนา้  
 3. ดา้นหลกัความโปร่งใส พบว่า  บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  อภิปรายไดว้่า องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐมใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีการจดัระบบงานและขอ้มูลข่าวสารเพื่อเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่อ
สาธารณะชน พร้อมท่ีจะไดก้ารตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเพ่ือสร้างความโปร่งใสและสร้างความ
เช่ือถือศรัทธาให้แก่ประชาชนการบริหารงานตามหลกัโปร่งใสน้ี เป็นแนวทางและยดึมัน่ในความ
ถูกตอ้งดีงามใหบุ้คลากรของหน่วยงานยดึถือหลกัน้ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี สร้างความ
ไวว้างใจระหว่างหน่วยงานและประชาชน ถือเป็นการปฏิบติังานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
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ขอ้มูลข่าวสารอยา่งตรงไปตรงมา ทาํให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งได้
ชดัเจนสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พระชูเกียรติ อภิชาโต (ผลาผล) (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง “การใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเชียงขวญั 
จังหวดัร้อยเอ็ด”โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านความโปร่งใส มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบั ความคิดเห็นของผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีว่าการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความโปร่งใส โดยการ
ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการออกความคิดเห็นในการนาํเสนอปัญหาต่างๆ เพื่อมาจดัทาํ
แผนพฒันา และเปิดกวา้งให้ประชาชนเขา้ร่วมตรวจสอบความถูกตอ้งในโครงการต่างๆได ้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลต่างๆให้ประชาชนท่ีตอ้งการทราบอยา่งเปิดเผย ดว้ยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นหลกัความโปร่งใส พบวา่ 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีว่า “การปฏิบติัหน้าท่ีตามนโยบายต่างๆ ซ่ึงประชาชน
สามารถตรวจสอบได”้ ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่าบุคลากรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   
นันทชาติ ศุภมงคล (2554) ไดก้ล่าวว่า การปฏิบติัตามหลกัความโปร่งใสว่า ความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังานควรเร่ิมจากการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั การปรับปรุงกลไลการทาํงานของ
องคก์รให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ประชาชนมีอิสระในการส่ือสาร และสามารถรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เม่ือทุกคนมีความเข้าใจก็พร้อมท่ีจะปฏิบัติเพื่อชุมชนและ
ประเทศชาติต่อไป 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือขอ้ท่ีว่า “มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอย่างเปิดเผยให้แก่ประชาชนไดรั้บรู้อย่างทัว่ถึง” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก 
อภิปรายไดว้่าบุคลากรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
ปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี ้(2544) ไดก้ล่าวว่า 
ความโปร่งใสเป็นการพิจารณาท่ีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบันโยบาย กระบวนการทาํงาน กฎเกณฑ์
กติกา และความตั้งใจในการบริหารงานของรัฐต่อสาธารณะชน มีความเป็นอิสระในการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารทั้งทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มสู่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง หรือการท่ี
ประชาชนสามารถเขา้ถึง ความทนัสมยัของขอ้มูล และความรวดเร็วของการเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 
 4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  อภิปรายไดว้่า การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงานให้ความสาํคญักบัการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยการเปิด
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โอกาสใหป้ระชาชนรับรู้    เสนอความเห็นในการตดัสินใจปัญหาสาํคญั และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานเสนอความคิดในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้รับฟังการ
ประชุมสภาฯ เพื่อกาํหนดนโยบาย ออกระเบียบและขอ้บงัคบัตาํบลการบริหารงานตามหลกัการมี
ส่วนร่วมน้ี  เป็นการการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ และเสนอความเห็นในการ
ตดัสินใจปัญหาสาํคญัขององคก์าร ไม่ว่าดว้ยการประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ยงยุทธ เทพวันดี (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง “ความเป็นธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลท่าสวรรคอ์าํเภอ นาดว้ง จงัหวดัเลย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีว่า การปฏิบติัหน้าท่ี
ตามหลกัการมีส่วนร่วม การปฏิบติังานตามหลกัการมีส่วนร่วมนั้น ไดมี้การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ ขององคก์ร มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ เช่นการให้
ประชาชนเขา้มาร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการคณะทาํงาน หรือในรูปแบบของการจดั
ประชาคมเขา้ไปตามหมู่บา้นต่าง  ๆเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผูอ่ื้น 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นหลกัการมีส่วนร่วม พบวา่  
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีว่า “ยอมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ปรับปรุงการทาํงานเม่ือไดรั้บการเสนอแนะ” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่าบุคลากร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีและนาํคาํช้ีแนะมาปรับปรุงการทาํงานในหนา้ท่ีของตนโดย
ความเต็มใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุข พลอยวิเลิศ (2556) ไดศึ้กษาวิจยั “บุคลากรมีการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเทศบาลตาํบลโคกศรี อาํเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ” ผลการวิจยัรายขอ้พบวา่บุคลากรเทศบาลตาํบลโคกศรีรับฟังคาํช้ีแนะ  และคาํแนะนาํของ
ประชาชนซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก   
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ท่ีว่า “มีส่วนช่วยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของ
ทอ้งถ่ิน” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่าบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหน้าท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  พ .ศ .  2540 (2555, หน้า618) เ ป็นกฎหมายที่รองรับ  “สิทธิได้รู้” 
ของประชาชนโดยไดก้าํหนดสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของราชการและกาํหนดหน้าท่ีของ
หน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐใหต้อ้งปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุม้ครองสิทธิของ
ประชาชนไปพร้อมกนั พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีแนวคิดหลกัการ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินการต่างๆ ของรัฐ โดยกาํหนดขอ้ยกเวน้ให้ชดัเจน เพื่อให้ประชาชนใช้
สิทธิรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ
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ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อนัเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีสําคญัยิ่งต่อการพฒันาสังคมประชาธิปไตย
รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ท่ีอยู่ในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐไดแ้ก่สิทธิในการขอคาํปรึกษา สิทธิในการตรวจสอบดูขอ้มูล สิทธิในการขอ
ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนใดของราชการ สิทธิในการขอสาํเนา หรือสาํเนาท่ีมีการรับรอง สิทธิในการไดรู้้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการในการดาํเนินการแทนผูเ้ยาว ์สิทธิในการร้องเรียน และ สิทธิในการ
อุทธรณ์ ขอ้มูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือ ส่วนใหญ่ สามารถเปิดเผยได ้ภายใตห้ลกัการ
ท่ีว่า "เปิดเผยเป็น หลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้" โดยขอ้ยกเวน้จะมีไดเ้ฉพาะกรณีท่ีมีกฎหมายกาํหนด
วา่ไม่ตอ้งเปิดเผยเท่านั้น 
 5. ดา้นหลกัความรับผดิชอบ พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหน้าท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่า 
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล มีการ
กาํหนดเป้าหมายและมาตรฐานโดยการวางกรอบความรับผิดชอบให้มีขอบเขตท่ีชดัเจนครอบคลุม
ทั้งระบบงาน มีความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการบริหารงานคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประชาชนโดยรวมการบริหารงานดว้ยหลกัความรับผดิชอบเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก บุคลากรทุกคนของ
องคก์ารควรตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา
สาธารณะของคนในสังคมและกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง และความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาํของตน ซ่ึงสอคลอ้งกบังานวิจยัของพระ
ปิยวัฒน์ ปิยสีโล (จักรแต) (2554)ไดว้ิจยัเร่ือง “บุคลากรและประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพร่ จงัหวดัแพร่” มีการบริหารงานขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลตามหลกัธรรมาภิบาลในหลกัความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้น
หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากซ่ึงมีผลการวิจัย คือเจ้าหน้าท่ีเทศบาลมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแกไ้ข และผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความกลา้หาญพร้อมท่ีจะยอมรับผลจากการกระทาํของ
ตน ขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรของเทศบาลมีความตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการ
บริหารงานและคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสอดคลอ้งกบั ความคิดเห็นของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่ีว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความรับผิดชอบ โดยไดต้ระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความ
สาํนึกรับผิดชอบใส่ใจกบัปัญหาต่างๆ ให้ความกระตือรือร้น ในการแกไ้ขปัญหา  กลา้ท่ีจะยอมรับ
ผลดี ผลเสียจาการกระทาํต่างๆ 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นหลกัความรับผดิชอบ พบวา่  
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 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีว่า “ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินของตนอยา่งจริงจงั” 
ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่าบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอ
พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิทยากร เชียงกลู  กล่าวไว้
วา่ การพฒันา หมายถึงการทาํใหชี้วิตความเป็นอยูข่องประชาชนใหมี้ความสุข มีความสะดวกสบาย 
มีความกินดีอยูดี่ เจริญทางศิลปวฒันธรรมและจิตใจ และความสงบสันติ ซ่ึงนอกจากจะข้ึนอยูก่บั
การได้รับปัจจัยทางวตัถุเพื่อสนองความต้องการของร่างกายแล้ว ยงัข้ึนอยู่กับความพึงพอใจ
ความสุขของประชาชนมากกว่า  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทิพาวดี เมฆสวรรค ์ ช้ีให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพในระบบราชการมี ความหมายรวมถึงผลิตภาพ และประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพ
เป็นส่ิงท่ีวดัไดห้ลายมิติ ตามแต่วตัตุประสงคท่ี์ตอ้งการพิจารณา คือ 
 1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนของการผลิต (input) ไดแ้ก่ การใช้
ทรัพยากร การบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลย ี ท่ีมีอยา่งประหยดั คุม้ค่า และ เกิดการสูญเสีย
นอ้ยท่ีสุด  
 2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร (process) ไดแ้ก่ การทาํงาน ท่ีถูกดอ้ง
ไดม้าตรฐาน รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะดวกกวา่เดิม  
 3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ ไดแ้ก่ การทาํงานท่ีมีคุณภาพเกิด 
ประโยชน์ต่อสงัคม เกิดผลกาํไร ทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตสานึกท่ีดีต่อการทาํงานและ บริการเป็นท่ี
พอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ  
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือขอ้ท่ีว่า “มีส่วนช่วยแกไ้ขปัญหาสาธารณะภายในเขตความ 
รับผิดชอบดว้ยความกระตือรือร้น” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก อภิปรายไดว้่าบุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหน้าท่ีซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.
2542 ดา้นหลกัความรับผดิชอบ เป็นการตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความสาํนึกในความรับผดิชอบต่อ
สังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบา้นเมืองและกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา ตลอดจนการ
เคารพในการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกลา้ท่ีจะยอมรับผลการกระทาํของตน 
 6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า พบว่า บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม มีการปฏิบติัหน้าท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่า องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ให้ความสําคญักับการปฏิบติั
หน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล มีการเพิ่มความสามารถในการบริหารงานเพ่ิมผลผลิตของงานใน
ทางบวกใหเ้กิดความคุม้ค่ากบัตน้ทุน และประโยชน์ท่ีไดรั้บ และการประหยดัทรัพยากรอยา่งใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด รณรงคใ์หป้ระชาชนประหยดัทรัพยากรยดึแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง ใช้



 

 

151

งบประมาณแผน่ดินอยา่งคุม้ค่า และจดัสรรตาํแหน่งบุคลากรอยา่งเหมาะสมสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการบริหารงานดว้ยหลกัความคุม้ค่าเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก หน่วยงาน
สามารถบริหารจดัการและใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รักษาทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งสมบูรณ์ตลอดจนการรณรงคใ์ห้ประชาชนในเขตบริการใชข้องอยา่งคุม้ค่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของปิยวรรณ สมพงษ์ (2550)  ได้ทําการวิจัยเ ร่ือง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอปากชม จงัหวดัเลย ผลการวิจยัพบว่า การใชห้ลกัธรร
มาภิบาลในการบริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล ด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบั ความคิดเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีว่า การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัความคุม้ค่า โดยเนน้
การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นองคก์รให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ส่วนรวม เช่นการจดัทาํโครงการต่างๆ 
จะให้มีการกาํหนดราคากลางค่าก่อสร้างโดยใชร้าคากลางตามทอ้งตลาดมาเป็นตวักาํหนด  เพื่อให้
งบประมาณท่ีมีอยูไ่ดใ้ชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชนมากท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นหลกัความคุม้ค่า พบวา่  
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือขอ้ท่ีว่า  “การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก อภิปรายไดว้่าบุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยรู้จกัใชท้รัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอภิชาติ  
โชติชัชวาลยกุล (2550) ไดว้ิจยัเร่ือง “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล : กรณีศึกษาเขตอาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี” ซ่ึงพบว่าพนกังานส่วนตาํบลและ
นักการเมืองทอ้งถ่ินมีความคิดเห็นในการใช้หลกัธรรมาภิบาลตามหลกัความคุม้ค่า ด้านมีการ
วางแผนและสาํรวจความตอ้งการในการใชว้สัดุอุปกรณ์เพื่อให้สามารถนาํมาใชไ้ดอ้ย่างคุม้ค่าและ
เกิดประโยชนสูงสุด 
 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือขอ้ท่ีว่า “การใชง้บประมาณในการปฏิบติังานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่าบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม มีส่วนช่วยใชง้บประมาณในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภัทรมาศ    
จริยเวชช์วัฒนา (2557) ไดว้ิจยั เร่ือง “การบริหารจดัการเทศบาลตามหลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา
เทศบาลตาํบลบา้นฉาง อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง” ดา้นหลกัความคุม้ค่า ทางเทศบาลไดจ้ดัสรร
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่อย่างคุ ้มค่าและเหมาะสม มีคุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชน 
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5.2.2 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 พบว่า  บุคลากรท่ีมี  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได้ สถานภาพการสมรส  และ
ประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถนาํมาอภิปรายผลไดต้ามลาํดบั ดงัน้ี 
 (1) จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล
แตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมทั้งเพศหญิงและเพศชาย
มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั อภิปรายไดว้า่ ในปัจจุบนัหญิงและ
ชายมีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกัน มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม เท่าเทียมกันจึงมีการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ีเหมือนกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระอธิการ
บุญยัง กตปุณฺโณ (ศรีดงกลาง)(2552) ได้วิจัยเร่ือง “การปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาลของ
บุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชยั ร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ
ต่างกนั มีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการพลาญ
ชยัร้อยเอด็ โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 (2) จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า บุคลากรท่ีมีอายุต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรร
มาภิบาลแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมท่ีมีอายุแตกต่างกนั มี
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั อภิปรายไดว้่า อายไุม่ใช่ส่ิงสาํคญัใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล บุคลากรจึงมีการประยุกตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติั
หนา้ท่ี และเป็นไปตามระเบียบการบริหารบา้นเมืองท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิชาต โชตชัชวาล
กุล (2550) ได้วิจัยเร่ือง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาํบล 
กรณีศึกษาเขตอาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี” พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํแนกตามอายไุม่แตกต่างกนั 
 (3) จากสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
หลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกนัมีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั อภิปรายไดว้่าการศึกษา
ไม่ใช่เป็นตวักาํหนดการทาํงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดงันั้นบุคลากรจึงมีการ
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ประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จตุพร ผ่องสุข (2550) 
ไดว้ิจยัเร่ือง “การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกสว่าง อาํเภอ
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกนั  
 (4) จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า บุคลากรท่ีมีรายไดต่้างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกั     
ธรรมาภิบาลแตกต่างกนั  
 ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมี
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั อภิปรายไดว้่า รายไดไ้ม่ใช่ส่ิงสาํคญั
ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล บุคลากรจึงมีการประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ณฤทธ์ิ  ศรีปวนใจ 
(2551) ไดว้ิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัควง 
อาํเภอพรานกระต่าย จงัหวดักาํแพงเพชร” พบวา่ ผูน้าํชุมชน หวัหนา้ส่วนราชการ และประชาชนใน
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวดัควง อาํเภอพรานกระต่าย จงัหวดักาํแพงเพชร ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์การบริหารส่วนตาํบลวดัควง
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 (5) จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีการปฏิบติัหน้าท่ี
ตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั  
 ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมท่ีมีสถานภาพสมรส
แตกต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั อภิปรายไดว้า่
สถานภาพการสมรสไม่มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล บุคลากรตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามความรับผดิชอบ จึงมีการประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ี งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ พระสมนึก ธีรปญฺโ ญ (กลบัน้อม) (2553)  ไดว้ิจยัเร่ือง “การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ตามหลกัธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี” พบวา่ 1) บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
อยูใ่นอาํเภอบางกรวยมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ส่วนสถานภาพ ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 (6) จากสมมติฐานการวิจยัท่ีว่า บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลแตกต่างกนั  
 ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมท่ีมีประสบการณ์การ
ทาํงานแตกต่างกนั มีการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกนั อภิปรายไดว้่า



 

 

154

ประสบการณ์การทาํงานเป็นส่ิงสําคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล ท่ีบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งยึดถือและปฏิบติัตามความตอ้งการของประชาชน และมีการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัราภรณ์  ชุนถนอม 
(2556) ไดว้ิจยัเร่ือง “การปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลของขา้ราชการครู โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา 
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” พบว่า ขา้ราชการครูของโรงเรียนวดัไร่ข่ิง อาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ท่ีมีอายรุาชการต่างกนั มีการปฏิบติังานตามหลกัธรรมาภิบาลโดยรวมทั้ง 6 ดา้น              
ไม่แตกต่างกนั 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองการปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลาการองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผูว้ิจัยขอนําข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ท่ีอาจเป็น
ประโยชน์ต่อการนาํไปปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป ดงัน้ี 

1) ดา้นหลกันิติธรรม พบวา่ บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบัมาก 
ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรส่งเสริมโดยการสนบัสนุนจดัอบรมใหค้วามรู้กฎ ระเบียบฯ 
ต่างๆ สําหรับบุคลากรขา้ราชการ ลูกจา้ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมไดมี้โอกาสพฒันา
ความรู้ความสามารถในการทาํงานทั้งในองค์การ และนอกองค์การ ตลอดจนถึงการให้โอกาส
แสดงออกทางความคิดในการพฒันาองคก์ารอย่างสร้างสรรค ์ร่วมทั้งมีโอกาสศึกษานอกสถานท่ี 
เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 
 2) ด้านหลกัคุณธรรม บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก 
ดังนั้ นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรส่งเสริมโดยการสร้างจิตสํานึกให้ขา้ราชการ ลูกจ้าง 
พนกังานจา้ง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐม มีคุณธรรมในจิตใจ อยา่งถาวรใหรู้้จกัช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั มีนํ้ าใจแบ่งปัน และมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกทุกๆคนก็จะทาํให้การทาํงาน 
ประสานงานต่างๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 3) ดา้นหลกัความโปร่งใส บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบัมาก 
ดังนั้ นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรส่งเสริมโดยการการจัดทาํเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจน        
และเปิดโอกาสให้ผู ้นําชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการต่าง  ๆ                 
ท่ีดาํเนินการในชุมชน ควรมีการประชาสมัพนัธ์ โครงการต่าง ๆ ใหป้ระชาชนรู้อยา่งทัว่ถึงกนั ทาํให้
เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และต้องมีระบบตรวจสอบการทํางานทุกขั้นตอนอย่าง
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ตรงไปตรงมา หรือควรมีคณะกรรมการตรวจสอบการทาํงานของเทศบาลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจาก
ประชาชน 
 4) ดา้นหลกัความมีส่วนร่วม บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล อยู่ในระดบั
มาก ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรส่งเสริมโดยการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด
ร่วมเสนอความเห็นในการดูแลทอ้งถ่ิน ควรมีกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ไม่ควรช้ีเฉพาะกลุ่ม การทาํให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ตอ้งไม่ใช่ใชว้ิธีพวกมากลากไป ตอ้งส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและการมีจิตอาสาใหม้ากข้ึน เพราะท่ีเป็นอยูส่่วนมากใชค้นกลุ่มนอ้ยในการตดัสินใจ 
 5 ) ดา้นหลกัความรับผิดชอบ บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล อยูใ่นระดบั
มาก ดังนั้ นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรส่งเสริมโดยการให้บุคลากรมีความกล้าท่ีจะ
ตดัสินใจ และยอมรับผลการตดัสินใจ มีความสนใจในการแกปั้ญหาสาธารณะอยา่งจริงจงั ตั้งอยูบ่น
พื้นฐานท่ีไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ผลสาํเร็จก็จะเกิดข้ึนต่อสังคมโดยส่วนรวม สังคมจึงมีสันติสุข 
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมถือเป็นส่ิงสําคญั ผูน้าํหรือผูบ้ริหารตอ้งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากไปกว่าประโยชน์ส่วนรวม การแก้ไขปัญหา ควรมีแผนและแนวทางท่ีชัดเจน ควรให้
ความสาํคญักบัปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อภาพรวมหรือคนส่วนใหญ่ ไม่ควรแกปั้ญหาให้กบับุคคล
เฉพาะกลุ่มหรือบุคคลท่ีเป็นทีมเดียวกนั  
 6) ดา้นหลกัความคุม้ค่า บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาล อยู่ในระดบัมาก 
ดังนั้ นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรส่งเสริมโดยการดาํเนินการให้มีกระบวนการควบคุม 
ตรวจสอบ ดูแล บาํรุงรักษา และจาํหน่ายพสัดุอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั และให้รู้จกัการใช้
ทรัพยากรอย่างเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งควรดาํเนินการนาํผลการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใช้
หลกัธรรมาภิบาลงานของบุคลากรมาใชใ้นการปรับปรุงพฒันางาน 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวจิยั 
 จากการศึกษาวิจยั การปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครอง   
ส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดันครปฐม ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
เพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาการการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดันครปฐม กบัในเขตอาํเภออ่ืนเพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างหรือความสอดคลอ้งกนัใน
ระดบัของการปฏิบติังาน 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนกังานถึงหลกัธรรมาภิบาลว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมี
อิทธิพลต่อการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล พร้อมทั้งแนวทางการดาํเนินงานท่ีเหมาะสม 
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 3. ควรศึกษาการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดันครปฐม
ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  ตามหลกัทางธรรมหมวดอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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เ ชียงราย .  วิทยานิพนธ์ ,  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,  บัณฑิตวิทยาลัย , 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

สุข พลอยวิเลิศ . (2556). การประยกุต์ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรเทศบาล 

ตาํบลโคกศรี อาํเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ. สารนิพนธ์, ศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, 

บนัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั. 

สุภทัรมาศ จริยเวชช์วฒันา. (2557). การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษา

เทศบาลตาํบลบ้ านฉาง. วิทยานิพนธ์, รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (นโยบายสาธารณะ), 

บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยับูรพา. 

อภิชาติ โชติชชัวาลยก์ุล. (2550). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

ตําบล  กรณีศึกษาเขตอํา เภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุ รี .  วิทยานิพนธ์ ,                  

รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, บนัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

3. บทความจากเวบ็ไซด์ 
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4. การสัมภาษณ์ 
นายสมเกียรติ จนัทร์แสง. (2557. 25 มิถุนายน). นายกเทศมนตรีตาํบลคลองโยง อาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม. สมัภาษณ์. 

นายจรูญ ขนุทรง. (2557. 25 มิถุนายน). ปลดัเทศบาล (นกับริหารงานเทศบาล 8) เทศบาลตาํบล
คลองโยง อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม. สมัภาษณ์. 

นายชยัยศ มะลินิล. (2557. 25มิถุนายน). ผูอ้าํนวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง 8) เทศบาลตาํบล
คลองโยง อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม. สมัภาษณ์. 

นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์. (2557. 20 ตุลาคม). นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัด์ิ อาํเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม. สมัภาษณ์. 

นายอาํนวย เหมือนวงคธ์รรม. (2557. 20 ตุลาคม). นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา อาํเภอ
พทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม. สมัภาษณ์. 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมอืวจิัย 
 

1) รศ.ดร.ศรชยั  ทา้วมิตร   

     วฒิุการศึกษา   M.A. (Political Science)  

  ศน.บ./ ศึกษาศาสตร์ 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั   รองอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา  

  มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

2) พ.ต.อ.ศ.ดร.นิธิ  ศรีวฒันา 

     วฒิุการศึกษา   Ph.D  (Political Science)  

  ศศ.ม./ พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (นิดา้) 

  น.บ.นิติศาสตร์  

  คบ.ครุศาสตร์ 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั   อาจารยพ์ิเศษ 

   มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

3) ดร.สมภพ  ระงบัทุกข ์

     วฒิุการศึกษา   Ph.D  (Political Science)  

 ตาํแหน่งปัจจุบนั   อาจารยพ์ิเศษ 

   มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

4) นายจกัรภทัร์  สงัขสูตร 

 วฒิุการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์สหวิทยาการ   

  เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน      

 ตาํแหน่งปัจจุบนั   ทอ้งถ่ินอาํเภอพทุธมณฑล 
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5) พ.จ.อ.พทุธา อินทิสาร 

 วฒิุการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์สหวิทยาการ   

  เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน      

 ตาํแหน่งปัจจุบนั   เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาล 

ตาํบลคลองโยง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. นายสมเกียรติ จนัทร์แสง      

ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต  วิทยาลยัการจดัการมหาวิทยาลยั 

 ราชภฏัสวนสุนนัทา 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา   

ตาํแหน่งปัจจุบนั  นายกเทศมนตรีตาํบลคลองโยง  

 

2. นายจรูญ ขนุทรง 

ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 ศึกษาศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  ปลดัเทศบาล (นกับริหารงานเทศบาล 8) 

 

 3. นายชยัยศ มะลินิล 

       ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา   

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการกองช่าง (นกับริหารงานช่าง 8) 

 

4. นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์    

ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลยัปทุมธานี (ระหวา่งศึกษา) 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมหาสวสัด์ิ 
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5. นายอาํนวย เหมือนวงคธ์รรม 

ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บณัฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศาลายา 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์  

เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม 

และสัมภาษณ์ข้อมูลเพือ่การเขยีนวทิยานิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



187 

แบบสอบถาม 
เร่ือง การปฏบิัตหิน้าทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่             

ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
 

คาํช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ตามหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั เพื่อรวบรวมเป็นขอ้มูลทาง
วิชาการสาํหรับศึกษาคน้ควา้และเพ่ือประโยชน์สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของ
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล  จงัหวดันครปฐม  และขอรับรองว่า
จะไม่มีผลกระทบใด ๆ     ต่อผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูว้ิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ                     
ตามความเห็นของท่าน เพื่อจะนาํไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดงัท่ีกล่าว ขอ้มูลท่ีท่านตอบจะถือ
เป็นความลบัและนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลบนแบบภาพรวมเท่านั้น 
 

แบบสอบถามนี ้มี 3 ส่วน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของบุคลากรองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน      ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม   
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิ

บาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ีเป็นอยา่งสูง 
 

กนกอร  หอ้ยยีภู่่ 
นิสิตหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
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ตอนที ่1   แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                 
                ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม                   
                  
คาํช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย  � ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริง 
1. เพศ     � ชาย    � หญิง 
 
2. อายุ     � 18 - 30  ปี   �  31 – 40  ปี 

� 41 – 50  ปี   �  51 – 60  ปี 
 

3. ระดับการศึกษา   � ม.3 หรือ ม.6   � ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
� ปริญญาตรี   � ปริญญาโท 
� อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 

 
4. รายได้    � ตํ่ากวา่ 15,000 บาท  � 15,000 - 30,000 บาท 

� มากกวา่ 30,000 บาท 
 

5. สถานภาพสมรส   � โสด    � สมรส 
� หยา่ร้าง 

 
6. ประสบการณ์ทาํงาน   � นอ้ยกวา่ 5 ปี   � ตั้งแต่  5  ปี - 10 

� ตั้งแต่  11  ปี  ข้ึนไป 
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ตอนที ่2   ความคิดเห็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
                 ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
ขอ้ท่ี  การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขต
อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 1.หลกันิตธิรรม      
1. การปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายของผูบ้ริหารเพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
     

2. การปฏิบัติหน้า ท่ีตามกฎหมายและข้อบังคับ 
เ พ่ือให้เ กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
องคก์ร  

     

3. การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความยติุธรรมไม่มีอคติ      
4. การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานได้

กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
     

5. การให้บริการประชาชนบนพ้ืนฐานของกฎหมาย
และ ระเบียบอยา่งเหมาะสม โดยไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 

     

 2. หลกัคุณธรรม      
6. การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยนาํหลกัความเมตตามาใชใ้น

การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
     

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยจิตสาํนึกการใหบ้ริการประชาชน      
8. การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม      
9. มีความตั้งมัน่อยูใ่นความซ่ือสัตยสุ์จริต และทาํตวั

เป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม 
     

10. มีความจริงใจแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเคารพใน
สิทธิของผูอ่ื้น 
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ตอนที่ 2   ความคิดเห็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
ขอ้ท่ี  การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขต
อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 3. ด้านหลกัความโปร่งใส      
11. การตดัสินใจและการดาํเนินการต่างๆ ดว้ยความ

โปร่งใสตามกฎระเบียบชดัเจนขององคก์ร 
     

12. ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายต่างๆ ซ่ึงประชาชน
สามารถตรวจสอบได ้

     

13. ประชาชนมีความมั่นใจในการดําเนินงานของ
บุคลากร 

     

14. มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอย่างเปิดเผยให้แก่ประชาชนไดรั้บรู้
อยา่งทัว่ถึง 

     

15. มีความ เต็ม ใจในการให้ข้อมู ลข่ า วสาร ต่อ
ประชาชน 

     

 4. ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม      
16. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของ

ทอ้งถ่ิน 
     

17. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

     

18. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทําประชา
พิจารณ์เพ่ือรับทราบความตอ้งการของชุมชน 

     

19. ยอมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ปรับปรุงการทาํงานเม่ือไดรั้บการเสนอแนะ 

     

20. มีมีส่วนร่วมในการตอบเร่ืองราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

     

 
 
 
 
 



191 

ตอนที ่2   ความคิดเห็นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      
                 ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 
ขอ้ท่ี  การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขต
อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

 5. ด้านหลกัความรับผดิชอบ      
21. มีความรับผิดชอบตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีของตน

ต่อสังคม 
     

22. ยินดียอมรับฟังคาํร้องเรียนต่างๆจากประชาชน
และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ข 

     

23. การช่วยประชาชนแกไ้ขปัญหาสาธารณะภายใน
เขตความ รับผดิชอบดว้ยความกระตือรือร้น 

     

24. การมีความเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง กลา้ท่ี
จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทาํของตน 

     

25. มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาท้องถ่ินของตนอย่าง
จริงจงั 

     

 6. ด้านหลกัความคุ้มค่า      
26. การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ ้มค่าเ พ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
     

27. การใช้งบประมาณในการปฏิบัติ เ พ่ือให้ เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

28. มีส่วนช่วยองคก์รในการประหยดัพลงังาน      
29. รู้จกัดูแล บาํรุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ํานักงาน

เพ่ือใหมี้อายกุารใชง้านยาวนาน 
     

30 มีส่วนช่วยในการประหยดังบประมาณ      
 

 
 
      ขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอบแบบสอบถาม 

นางสาวกนกอร  หอ้ยยีภู่่ 
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ตอนที ่3   ข้อเสนอแนะการปฏิบัตหิน้าทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลของบุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

  1. ดา้นหลกันิติธรรม

 ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………    

 …………………………………………………………………………………………….. 

 2. ดา้นหลกัคุณธรรม

 ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 3. ดา้นหลกัความโปร่งใส

 ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………….. 

 4. ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม

 ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………………..  

 5. ดา้นหลกัความรับผดิชอบ  

  ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………………………..

 6. ดา้นหลกัความคุม้ค่า  

  ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิัย 
 

  การสมัภาษณ์เพื่องานวิจยั เร่ือง การปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น   
2 ตอน ประกอบดว้ย 
 

  ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
     - ช่ือ…………………………………………………………………………….. 
   - เพศ…………………………………………………………………………….. 
   - ตาํแหน่ง………………………………………………………………………. 
   - ประสบการณ์ทาํงาน…………………………………………………………... 
  …………………………………………………………..................................... 
  …………………………………………………………..................................... 
    

 ตอนที่ 2 เกีย่วกบัการปฏิบัติหน้าที่ตามหลกัธรรมาภิบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตอาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม จํานวน 6 ด้าน ดังนี ้
  2.1 ดา้นหลกันิติธรรม 
  ท่านไดน้าํหลกันิติธรรมมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร................................................ 
………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………….................................................................. 
 2.2 ดา้นหลกัคุณธรรม 
  ท่านไดน้าํหลกัคุณธรรมมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร................................................. 
………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………….................................................................. 
 2.3 ดา้นหลกัความโปร่งใส 
  ท่านไดน้าํหลกัความโปร่งใสมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร............................................. 
…………………………………………………………............................................................. . ......
………………………………………………………….....................................................................
............................................................................................................................................................. 
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. 
        2.4 ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 
  ท่านไดน้าํหลกัการมีส่วนร่วมมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร....................................... 
………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………….................................................................. 
…………………………………………………………..................................................................
 2.5 ดา้นหลกัความรับผดิชอบ 
  ท่านไดน้าํหลกัความรับผดิชอบมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร..................................... 
………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………….................................................................. 
…………………………………………………………....................................................................    
 2.6 ดา้นหลกัความคุม้ค่า 
  ท่านไดน้าํหลกัความคุม้ค่ามาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งไร............................................. 
………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………….................................................................. 
………………………………………………………….................................................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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แบบวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง การปฏบิัตหิน้าทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
...................................................... 

 

คาํช้ีแจง : ทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเกณฑก์ารประเมิน
ความสอดคลอ้ง (Index of consistency : IOC) ของผูท้รงคุณวฒิุ  มีดงัน้ี 
     ใหค้ะแนนเท่ากบั  +1  หมายถึง แน่ใจวา่ถูกตอ้งสอดคลอ้งตรงกบัวตัถุประสงค ์
     ใหค้ะแนนเท่ากบั    0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 
     ใหค้ะแนนเท่ากบั  -1  หมายถึง ยงัไม่ถูกตอ้ง ไม่สอดคลอ้ง ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์   

 
 
 
 

ข้อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลรวมของ

คะแนน 

(R) 
N

RIOC 
 

สรุปผล 1 2 3 4 5 

1. ด้านหลกันิติธรรม 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

2. ด้านหลกัคุณธรรม 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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ข้อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลรวมของ

คะแนน 

(R) 
N

RIOC 
 

สรุปผล 1 2 3 4 5 

3. ด้านหลกัความโปร่งใส 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +1 +1 4 1.0 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 0.8 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

4. ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

5. ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

6. ด้านหลกัความคุ้มค่า 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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แบบประเมนิค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง การปฏบิัตหิน้าทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
คาํช้ีแจง : ทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
          เกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้ง (Index of consistency : IOC) ของผูท้รงคุณวฒิุ           
มีดงัน้ี 
     ใหค้ะแนนเท่ากบั  +1  หมายถึง แน่ใจวา่ถูกตอ้งสอดคลอ้งตรงกบัวตัถุประสงค ์
     ใหค้ะแนนเท่ากบั    0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 
     ใหค้ะแนนเท่ากบั  -1  หมายถึง ยงัไม่ถูกตอ้ง ไม่สอดคลอ้ง ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์  
 

ขอ้ท่ี ประเดน็ท่ีตอ้งการ 

ระดับความ
สอดคล้อง 

 

+1 0 -1 

1. ด้านหลกันิติธรรม 
1. การปฏิบติัหน้าท่ีตามนโยบายของผูบ้ริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน 
   

2. การปฏิบัติหน้ า ท่ีต ามกฎหมายและข้อบังคับ  เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์ร  

   

3. การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความยติุธรรมไม่มีอคติ    
4. การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานไดก้าํหนดไวอ้ย่าง

เคร่งครัด 
   

5. การใหบ้ริการประชาชนบนพ้ืนฐานของกฎหมายและ ระเบียบอยา่ง
เหมาะสม โดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 
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ขอ้ท่ี ประเดน็ท่ีตอ้งการ 

ระดับความ
สอดคล้อง 

 

+1 0 -1 

2. ด้านหลกัคุณธรรม 
6. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยนําหลักความเมตตามาใช้ในการแก้ปัญหา

เฉพาะหนา้ 
   

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยจิตสาํนึกการใหบ้ริการประชาชน    
8. การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม    
9. มีความตั้งมัน่อยูใ่นความซ่ือสัตยสุ์จริต และทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี

ของสงัคม 
   

10 มีความจริงใจแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น    
3. ด้านหลกัความโปร่งใส 

11. การตัดสินใจและการดําเนินการต่างๆ ด้วยความโปร่งใสตาม
กฎระเบียบชดัเจนขององคก์ร 

   

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายต่างๆ ซ่ึงประชาชนสามารถตรวจสอบได ้    
13. ประชาชนมีความมัน่ใจในการดาํเนินงานของบุคลากร    
14. มีการกระจายขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่าง

เปิดเผยใหแ้ก่ประชาชนไดรั้บรู้อยา่งทัว่ถึง 
   

15. มีความเตม็ใจในการใหข้อ้มูลข่าวสารต่อประชาชน    
4. ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 

16. การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของทอ้งถ่ิน    
17. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเสนอความคิดเห็นใน

การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   

18. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทาํประชาพิจารณ์เพื่อรับทราบ
ความตอ้งการของชุมชน 

   

19. ยอมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ีและปรับปรุงการ
ทาํงานเม่ือไดรั้บการเสนอแนะ 

   

20. มีมีส่วนร่วมในการตอบเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชน    
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ขอ้ท่ี ประเดน็ท่ีตอ้งการ 

ระดับความ
สอดคล้อง 

 

+1 0 -1 

5. ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
21. มีความรับผดิชอบตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ีของตนต่อสงัคม    
22. ยินดียอมรับฟังคาํร้องเรียนต่างๆจากประชาชนและพร้อมท่ีจะ

ปรับปรุงแกไ้ข 
   

23. การช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาสาธารณะภายในเขตความ 
รับผดิชอบดว้ยความกระตือรือร้น 

   

24. การมีความเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง กลา้ท่ีจะยอมรับผลดี
และผลเสียจากการกระทาํของตน 

   

25. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินของตนอยา่งจริงจงั    
6. ด้านหลกัความคุ้มค่า 

26. การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 

   

27. การใช้งบประมาณในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

   

28. มีส่วนช่วยองคก์รในการประหยดัพลงังาน    
29. รู้จกัดูแล บาํรุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํนักงานเพ่ือให้มีอายุการ

ใชง้านยาวนาน 
   

30 มีส่วนช่วยในการประหยดังบประมาณ    
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แบบวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง การปฏบิัตหิน้าทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
...................................................... 

 

คาํช้ีแจง : ทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเกณฑก์ารประเมิน
ความสอดคลอ้ง (Index of consistency : IOC) ของผูท้รงคุณวฒิุ  มีดงัน้ี 
     ใหค้ะแนนเท่ากบั  +1  หมายถึง แน่ใจวา่ถูกตอ้งสอดคลอ้งตรงกบัวตัถุประสงค ์
     ใหค้ะแนนเท่ากบั    0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 
     ใหค้ะแนนเท่ากบั  -1  หมายถึง ยงัไม่ถูกตอ้ง ไม่สอดคลอ้ง ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์   

 
 
 

ข้อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลรวมของ

คะแนน 

(R) 
N

RIOC 
 

สรุปผล 1 2 3 4 5 

1. ด้านหลกันิติธรรม 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

2. ด้านหลกัคุณธรรม 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

3. ด้านหลกัความโปร่งใส 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

4. ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

5. ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้

6. ด้านหลกัความคุ้มค่า 
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชไ้ด ้
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แบบประเมนิค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง การปฏบิัตหิน้าทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในเขตอาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
คาํช้ีแจง : ทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
          เกณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้ง (Index of consistency : IOC) ของผูท้รงคุณวฒิุ           
มีดงัน้ี 
     ใหค้ะแนนเท่ากบั  +1  หมายถึง แน่ใจวา่ถูกตอ้งสอดคลอ้งตรงกบัวตัถุประสงค ์
     ใหค้ะแนนเท่ากบั    0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 
     ใหค้ะแนนเท่ากบั  -1  หมายถึง ยงัไม่ถูกตอ้ง ไม่สอดคลอ้ง ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์  
 

ขอ้ท่ี ประเดน็ท่ีตอ้งการ 

ระดับความ
สอดคล้อง 

 

+1 0 -1 

1. ด้านหลกันิติธรรม 
1. ท่านไดน้าํหลกันิติธรรมมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใร    

2. ด้านหลกัคุณธรรม 
2. ท่านไดน้าํหลกัคุณธรรมมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใร    

3. ด้านหลกัความโปร่งใส 
3. ท่านไดน้าํหลกัความโปร่งใสมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใร    

4. ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
4. ท่านไดน้าํหลกัการมีส่วนร่วมมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใร    

5. ด้านหลกัความรับผดิชอบ 
5. ท่านไดน้าํหลกัความรับผดิชอบมาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใร    

6. ด้านหลกัความคุ้มค่า 
6. ท่านไดน้าํหลกัความคุม้ค่ามาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งใร    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ 

อลัฟาของครอนบาค (Cronbach) 
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ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach) 
 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
        N of Cases =        30.0 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
N1             9.7667         7.8402        .1877         .3421           .7572 
N2             9.2333         4.8057        .6665         .7041           .6290 
N3             8.6667         6.2989        .3448         .4060           .7427 
N4             9.7667         6.0471        .7077         .6197           .6396 
N5             9.8333         7.7299        .2281         .1840           .7502 
N6             9.2333         5.1506        .7441         .7293           .6037 
                       Analysis of Variance 
Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square   Chi-square Prob. 
Between People             41.7167        29           1.4385 
Within People              86.8333       150            .5789 
  Between Measures           31.4500         5         6.2900     54.3282  .0000 
  Residual                   55.3833       145          .3820 
Total                     128.5500       179            .7182 
     Grand Mean        1.8833 
Coefficient of Concordance W =     .2447 
Reliability Coefficients     6 items 
Alpha =   .7345           Standardized item alpha =   .7166 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รูปภาพประกอบผู้ให้การสัมภาษณ์ 
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ภาพภาคผนวก ซ-1 ภาพการสัมภาษณ์นายสุเทพ เพง็นาเรนทร์ 
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ภาพภาคผนวก ซ-2 ภาพการสัมภาษณ์นายอาํนวย เหมือนวงค์ธรรม 
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ภาพภาคผนวก ซ-3 ภาพการสัมภาษณ์นายจรูญ ขุนทรง 
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ภาพภาคผนวก ซ-4 ภาพการสัมภาษณ์นายชัยยศ มะลนิิล 
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