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ค าส าคัญ : การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

จ่าสิบเอกนิคม อภัย : การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (APPLICATTION OF GOOD GOVERNANCE 
WITH OPERATION OF MUNCIPAL EMPLOYEES, NON HUN SUBOSTRICT MUNICIPALITY, CHUM 
PHAE DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE) คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ : พระนิทัศน์ ธีรปัญโญ, ดร. 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, ดร.ปดิษฐ์ ค าดี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม. 136 หน้า. ปี พ.ศ. 2560 
  
 สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพ่ือศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบล
โนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นที่มี เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาล
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรที่สังกัด เทศบาลต าบลโนน
หัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วย พนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 133 คน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยซึ่งก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane แล้วไปหาสัดส่วนประชากร โดยใช้จ านวนประชากรแต่
ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการแบบจับสลาก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิง
อนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) หรือ (F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffés Method) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1)  การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ในเทศบาล ต าบล
โนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านหลักคุณธรรมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่า 
 2)  ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่มี เพศ อายุ และรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน พบว่า พนักงานองค์กรเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่มี เพศอายุ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มกีารน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน  
 3)  บุคลากรที่สังกัดเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นได้เสนอแนะ
เกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาล สามารถแยกเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้คือ (1) ด้านหลักนิติ
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ธรรม คือ ควรยึดมั่นความถูกต้องดีงาม (2) ด้านหลักคุณธรรม คือ ควรมีการให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) ด้านหลักความโปร่งใส ควรมีการบริหารงานให้มีการ
เปิดเผยตรงไปตรงมา (4) ด้านหลักการมีส่วนร่วมบุคลากรไม่สามารถรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน (5) หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารเลือกใช้งานเลือกปฏิบัติในแต่ละบุคคล และ  
(6) ด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารเลือกใช้งานเลือกปฏิบัติในแต่ละบุคคล รองลงมา การท างานยังไม่มี
มาตรฐานเดียวกัน มีเส้นสาย ขาดความยุติธรรม 
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 The objectives of this research were 1) to study applicattion of good 
governance with operation of muncipal employees, non hun subostrict municipality, 
chum phae district, khon kaen province 2) to compare the attitude towards the 
applicattion ofgood governance with operation of municipal employees,non hun 
subostrict municipality,chum phae district, khon kaen province who differed in sex, 
age, and income, and 3) to study the suggestions and solutions for the applicattion 
ofgood governance with operation of muncipal employees, non hun subostrict 
municipality,chum phae district, khon kaen province in each village in the area of 
responsibility of Local Government Employees in, non hun subostrict municipality, 
chum phae district, khon kaen province number 133, which determines the size of 
the sample by means of a table of ladies amp and The size of the sample using Taro 
Yamane to determine the proportion of the population. By village basis. By means of 
a simple random lottery. The statistics used in data analysis are two types of 
statistical analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
inferential statistics is to test the hypothesis (t-test) and analysis of ANOVA (one-way 
ANOVA) or (F-test), if the difference is statistically significant. To test the difference of 
mean is paired with the Scheffe method (Scheffe's Method) was used to analyze the 
data and processed by a computer program. 
  The results of the research were found as follows : 
  1)  Good Governance Application to Work of Local Government Employees 
in , non hun subostrict municipality,chum phae district, khon kaen province and Also 
included is the sixth level. By the highest moral principles are subordinate to the rule 
of law is the principle of transparency, accountability and value for money principles. 
 2)  Compare the results compared to the principles of good governance in 
the work of local government employees in the district non hun subostrict. 
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Telephone on the sex, age and income differences in the local government district 
employees chum pare with gender, age and income per month is different. With the 
principles of good governance in the years to work. No difference. 
 3)  Local Government Employees in non hun subostrict municipality, chum 
phae district, khon kaen province on the suggested principles of good governance. 
Can be classified by the following details : (1) the moral principles that should be the 
personnel regulations of local authorities (2) the rule of law is supposed to adhere to 
the correct beauty (3) the principle. transparent Management should have an open, 
honest, (4) the principle of the people can not recognize and plan the operations of 
the agency. (5) The main responsibility. Administrators to use. Discrimination in the 
individual, and (6)), the main value. Administrators to use. Discrimination in individual 
minor work to the same standard of justice without connections. 
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ประกาศคุณูปการ 

 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือและความกรุณาจาก

หลายฝ่าย ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องค์กร และบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ  และ

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ
ประสาทวิชาจนสามารถน าความรู้มาเขียนสารนิพนธ์นี้ได้ และกรุณาชี้แนะแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้า ขอขอบคุณพระนิทัศน์ ธีรปัญโญ, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ ดร.ปดิษฐ์  
ค าด ีอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม ที่กรุณารับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อีกทั้งได้สละ
เวลาในการชี้แนะแนวทาง ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัย ตลอดจนตรวจแก้ไขจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านที่ได้อุทิศแรงกาย
และแรงใจให้บริการที่ดีเยี่ยมในการสนับสนุนการท าสารนิพนธ์ ขอขอบคุณเพ่ือน  ๆ ที่ให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการเติมเต็มสิ่งที่ขาดแคลนและคอยให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่านในเขตเทศบาลต าบลโนนหันที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
เป็นอย่างด ี
 ท้ายที่สุดขอขอบคุณพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดจนทุกท่าน ที่มีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีทุกประการ ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากสารนิพนธ์
ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีทั้งหมดนี้แด่บิดา มารดา และครู อาจารย์ อันเป็นที่เคารพสูงสุด ตลอดจน
ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทที่    

1 บทน า  1 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางที่  หน้า 

3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายชื่อในส านัก, กอง สังกัด 
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 44 

4.1 แสดงจ านวน และร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
เพศ 53 

4.2 แสดงจ านวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
อายุ 53 

4.3 จ านวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 54 

4.4 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 
ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน 

 
 

55 
4.5 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม 

 
 

56 
4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม 

 
 

57 
4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส 

 
 

58 
4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

 
 

59 
4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า 

4.10 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 
ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความคุ้มค่า 

 
 

61 
4.11 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามเพศ 

 
 

62 
4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามเพศ 

 
 

62 
4.13 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม จ าแนกตามเพศ 

 
 

63 
4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านหลักนิติธรรม จ าแนกตามเพศ 

 
 

63 
4.15 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามเพศ 

 
 

64 
4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามเพศ 

 
 

64 
4.17 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตามเพศ 

 
 

65 
4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตามเพศ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า 

4.19 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 
ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามเพศ 

 
 

66 
4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามเพศ 

 
 

66 
4.21 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามเพศ 

 
 

67 
4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามเพศ 

 
 

67 
4.23 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความคุ้มค่า จ าแนกตามเพศ 

 
 

68 
4.24 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ด้านหลักความคุ้มค่า จ าแนกตามเพศ 

 
 

68 
4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามอายุ 

 
 

69 
4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามอายุ 

 
 

69 
4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม จ าแนกตามอายุ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า 

4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม จ าแนกตามอายุ 

 
 

70 
4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหั น 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามอายุ 

 
 

71 
4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามอายุ 

 
 

71 
4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตามอายุ 

 
 

72 
4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตามอายุ 

 
 

72 
4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามอายุ 

 
 

73 
4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามอายุ 

 
 

73 
4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามอายุ 

 
 

74 
4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามอายุ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางที่  หน้า 

4.37 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 
ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในยุคปัจจุบันสถานการณ์ในโลกได้ก่อให้เกิดกระบวนการด าเนินงานภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์ที่มีการต่อเชื่อมสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และการสื่อสารโทรคมนาคมที่อาศัย
เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ชั้นสูงเข้ามารวมกันให้มีลักษณะเป็นโลกไร้พรมแดนมากขึ้น 
ซ่ึงส่งผลกระทบท าให้องค์การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) กลายเป็นองค์กรที่มี
อ านาจในการก าหนดกลไกการค้าของโลกได้อย่างมากมายและส่งผลให้รัฐบาลกลางของแต่ละประเทศ 
ถูกลดบทบาทอ านาจหน้าที่ทางด้านการค้าลงอย่างชัดเจน ส าหรับประเทศที่มีการกระจายอ านาจ 
สู่ท้องถิ่น ก็ส่งผลท าให้อ านาจหน้าที่บริหารจัดการลงไปสู่การบริหารระดับท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งถ้าเมื่อใด
ประเทศท่ีสร้างแนวความคิดทางการจัดการปกครองประเทศโดยการกระจายอ านาจของส่วนกลางให้
ไหลไปสู่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นมากเท่าใด  โอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอรัปชั่นและความด้อย
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระดับท้องถิ่นก็ย่อมจะมีมากขึ้นหรืออาจจะระบาดเป็นวงกว้างอย่าง
หาขอบเขตไม่ได้ ถ้าประเทศนั้นขาดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การที่จะท าให้นานา
ประเทศหรือองค์การส าคัญของโลกมีความเชื่อมั่นต่อประเทศใด ถ้าประเทศนั้นมี Good Governance 
โดยคติความเชื่อในยุคนี้จะมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการได้รับความร่วมมือหรือการได้รับความช่วย 
เหลือจากองค์การส าคัญหรือจากประเทศมหาอ านาจของโลก (เจริญ พัฒนะกุลพงศ์, 2551, หน้า 15) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่นมี 2 รูปแบบ ได้แก่ ท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลกับรูปแบบพิเศษ คือ 
กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา แต่ละองค์กรมีลักษณะโครงสร้างการบริหาร อ านาจหน้าที่ และ
ระบบงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกฎหมายการปกครองท้องถิ่นขององค์การนั้น ๆ แต่มีปรัชญาและ
หลักการจัดตั้งองค์การเช่นเดียวกัน คือ การกระจายอ านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
อ านาจอิสระในการปกครองและการบริหารงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยประชาชนเอง การจัดตั้ง
หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ หลักเจตนารมณ์ของราษฎร
ในท้องถิ่นหมายถึงการปกครองท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นจะต้องยึดถือความต้องการของราษฎรในท้องถิ่นเป็น
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะ หลักการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น หมายถึง การให้ราษฎร
เข้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบด าเนินการ ทั้งในหน้าที่สภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหาร และหลักก ากับดูแล
ท้องถิ่น หมายถึง การเปิดโอกาสให้ราษฎรในท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
พัฒนา การสรรหาทรัพยากรและรายได้ในท้องถิ่นมาด าเนินการ ตลอดจนการก ากับดูแลและคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของราษฎรในท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยส่วนกลางก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็น องค์กรปกครอง
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ท้องถิ่นใน เขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีเทศบาลทั้งหมด 7 แห่งและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล 8 แห่ง กับที่ผ่านมาการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น มีปัญหาอุปสรรคมากมาย ทั้งด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ลักษณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น ขนาดชั้น รายได้ที่เก็บได้ ด้านงบประมาณ 
ขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาด้านบุคลากรอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานก็ต้องมีบุคลากรที่
บริหารงานนั้นมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมด้วย แน่นอนที่สุดว่าการบริหารงานองค์กรปกครองทุกที่
ล้วนต้องมีปัญหาในองค์กรทุกองค์กร อาทิ เช่น ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ 
ต่อหน่วยงาน และปัญหาที่มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณต่อการบริหารงานในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
ที่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน การน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ คือ หลัก 
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุ้มค่า มาใช้บริหารงานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการน ามาปรับปรุงปฏิบัติถือเป็นการปกครอง 
ระดับท้องถิ่นที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดและรวดเร็วแต่ท าไมในเขตอ าเภอชุมแพมีองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ทีไ่ด้รางวัลธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีเป็นส่วน
น้อยที่ได้รับรางวัล และเทศบาลต าบลโนนหันไม่เคยได้รับรางวัล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2558, ค าน า) 
 ด้วยความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ซึ่งผลจากการวิจัยจะท าให้ทราบว่าการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 
พนักงานเทศบาลมีความคิดเห็นอย่างไร นอกจากนี้ยังท าให้ทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขจาก 
พนักงานเทศบาล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นทั้ง 6 ด้าน คือ 1) หลักนิติธรรม  
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความ
คุ้มค่า ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงนอกจากนี้ในฐานะ
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เสนอต่อ
ผู้บริหาร เพ่ือประกอบการพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็น พนักงานเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลโนนหัน 
จึงมีความสนใจการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับการปฏิบัติงาน จึงท าการวิจัยเรื่อง “การน าหลัก 
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น” เพ่ือที่จะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่มี เพศ อายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 
1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.3.1 พนักงานเทศบาล ที่มี เพศ อายุ และ รายได้ ต่างกัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
   ได้แก่ พนักงานเทศบาล ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 199 
คน (เทศบาลต าบลโนนหัน ฝ่ายทะเบียนบุคลากร, 2559) 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยจ ากัดขอบเขตด้านเนื้อหาไว้ดังนี้ 
   ได้แก่ ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่นที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล ต าบล
โนนหันอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นจ านวน 6 ด้านดังนี้ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) 
หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที ่
   ได้แก่ พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลโนนหันอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.5.1 ท าให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคลกับการน าหลักธรรมาภิบาลใช้ในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 1.5.2 ท าให้ทราบผลการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 1.5.3 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงคุณภาพการบริหาร 
งานตามหลักธรรมาภิบาลของ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหันอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
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1.6 ค ำนิยำมััพท์เพพำะที่ชช้ชนกำรวิจัย 
 องค์กรปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และ เป็นราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฎรเลือกตัวแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่น
เข้าไปมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในท้องถิน่ 
 หลักธรรมำภิบำล หมายถึง หลักการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ก ากับดูแล
ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดีส าคัญ 6 ประการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง 
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข สงบ
สันติ รู้รักสามัคคี ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันในยามวิกฤต 
มี 6 ด้านดังนี้ 
  1) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนดไว้และ
ตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆโดยค านึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน ประชาชนพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
  2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ความเป็นธรรม เสมอภาพ
และเท่าเทียมกัน 
  3) หลักควำมโปร่งชส หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ
อย่างตรงไปตรงมา ประชาชนรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ  
งานขององค์กรปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นได้ 
  4) หลักกำรมีส่วนร่วม หมายถึง การให้บุคลากร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน 
ร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการวางแผนหรือตัดสินใจปัญหาส าคัญของท้องถิ่นโดยประชาคม  
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ ร่วมปฏิบัติ 
  5) หลักควำมรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อชุมชน ใส่ใจปัญหาสาธารณะ กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา เคารพความคิดเห็น 
ที่แตกต่างและกล้าจะรับผลจากการกระท าของตนเอง 
  6) หลักควำมคุ้มค่ำ หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยความประหยัด คุ้มค่า  
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 เพั หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้แบ่งเป็น 2 เพศ คือ  
1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 
 อำยุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ  
1) อายุต่ ากว่า 30 ปี, 2) อายุระหว่าง 31 – 40 ปี, 3) อายุระหว่าง 41 – 60 ปี และ 4) อายุ 61 ป ี
ขึ้นไป 
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 รำยได้เพลี่ยต่อเดือน หมายถึง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนในหนึ่งเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1) รายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 9,000 บาท, 2) รายได้เฉลี่ย
ระหว่าง 9,001 – 12,000 บาท, 3) รายได้เฉลี่ยระหว่าง 12,001 – 15,000 บาท และ 4) รายได้เฉลี่ย 
15,001 บาทข้ึนไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการศึกษาเรื่อง “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น” ผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา เอกสาร ทฤษฎี แนวความคิด 
และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจ 
 2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
 2.1.1 ประวัติความเป็นมาของธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
 “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาลฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม กูด โกเวอแนนซ์ (Good governance) หมายถึง การปกครอง
ที่เป็นธรรม นั้นไม่ใช้แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการ
อยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือ การอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและ
สังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
พัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หน้า 5) 
  ประชารัฐ หมายถึง กระบวนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐภาคสังคม ภาค เอกชน และ
ประชาชนโดยทั่วไปในการที่จะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได ้
 หลักธรรมาภิบาลได้เข้ามาเผยแพร่สู่สังคมไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539 – 2540 ซึ่งเป็นช่วงของ
การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง และการหย่อนประสิทธิภาพของ
กลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการ
ทุจริตและการกระท าผิดจริยธรรมในวิชาชีพหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากการขาดการบริหาร
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จัดการที่ดี หรือที่เรียกว่า “อธรรมาภิบาล (Bad governance)”นั่นเองจากวิกฤตการณ์ในครั้งนั้น  
ท าให้ไทยต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจ านวนเงินถึง 
7.2 หมื่นพันล้านบาท เพ่ือน ามาฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศประกอบกับสถานการณ์ในขณะนั้นได้เกิด
กระแสการตื่นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีจากองค์กรพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
รวมทั้งนักวิชาการท่ีตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน จึงท าให้องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) 
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) ได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสนับสนุน 
เพ่ือให้ประเทศก าลังพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และในการน าเงินไปใช้นั้น มีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสถานการณ์ที่ได้กล่าวไปนี้ส่งผลให้การ ขอความช่วยเหลือจาก
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นั้น ไทยต้องน าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้
ควบคูก่ับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ โดยมีหลักการพ้ืนฐาน ที่ส าคัญคือ หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความส านึกรับผิดชอบ และหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล 
(ส านักงานพัฒนาระบบราชการ, 2547, หน้า 7) 
 แนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” มีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยงานภายในประเทศ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน มีการน าแนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด มีการปรับลดขนาดของหน่วยงาน
ปรับปรุงการบริหารให้มีประสิทธิภาพ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ ดร.บุญม ีลี้, 2546, หน้า 24) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปสาเหตุที่นักวิชาการ และองค์กรทั้งภายใน และ
ต่างประเทศนั้นให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาลได้ว่าเป็นเพราะในขณะนั้นสถานการณ์บ้านเมือง  
ของประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ส่วนใหญ่ประสบปัญหากับการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ไม่เป็นระบบและไม่มีความโปร่งใส เกิดการทุจริตคอรัปชั่นขึ้น อีกทั้งผู้บริหาร ทั้งองค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชนเกิดการเห็นแก่ตัว ตักตวงผลประโยชน์เข้าตัวเองจนท าให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น 
จึงน ามาสู่การหันมาให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักธรรมาภิบาลนี้เป็นวิถีทางที่น าไปสู่ผล 
เชิงปฏิบัติในการช่วยเสริมให้แนวทางของประชาธิปไตยสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้นรวมทั้งน าไปสู่การปฏิรูป
ระบบต่างๆของสังคมเพ่ือผลักดันให้เกิดกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากธรรมาภิบาล 
นี้จะครอบคลุมถึงทุก ๆ ด้านของกระบวนการปฏิบัติทางสังคมทั้งในด้านการเมืองการบริหารราชการ
แผ่นดิน การด าเนินการทางธุรกิจ ระบบการศึกษา รวมทั้งภาคประชาชน และสังคมด้วยนั่นเอง  
การบริการสาธารณะต่าง ๆ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน หลักธรรมาภิบาลมีก าหนดไว้ในระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ. 2542 คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยการให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกแห่งก าหนดแผนโครงการเพื่อปรับปรุงในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
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 2.1.2 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 ค าว่า Good Governance เริ่มน ามาใช้กันเมื่อช่วงต้น พ.ศ. 2523 ซึ่งในช่วงนั้นนักวิชาการ
ส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่า แนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมโลก
ที่ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา และมีความจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ 
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีองค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญ ๆ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุน
นานาชาติไดเ้ข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน และพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดีที่เรียกกัน
ทั่วไปว่า Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาล เป็นค าที่มาจากภาษาสันสกฤต คือ ธรรม กับ อภิบาล ความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ให้ค านิยามไว้ดังนี้ 
 ธรรม : คุณความดี ค าสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริงความ
ถูกต้อง ความยุติธรรม กฎ กฎเกณฑ ์กฎหมาย สิ่งทั้งหลาย สิ่งของ 
 อภิบาล : บ ารุงรักษา ปกครอง ปกป้อง หรือคุ้มครอง 
 ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงมีความหมายตามนัยนี้ว่า “วิถีการปกครองที่ไปสู่ความดีงามที่ยั่งยืน 
อันได้แกค่วามรุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชนทั้งปวง” เนื่องจากมผีู้ให้ค านิยามและความหมายของ 
ธรรมาภิบาลไว้มากรวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และระดับโลกได้น าไปใช้มากมาย ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงได้รวบรวมค านิยามที่องค์กรหลักและนักวิชาการที่ส าคัญ ที่มีบทบาทและมีชื่อเสียง ในการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลได้ให้ความหมายไว้ เช่น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Develop- 
ment Program : UNDP) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์การสหประชาชาติเกือบ 20 แห่ง ซึ่งมี
โครงการในประเทศไทยรวมเป็นทีมงานองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาประเทศไทย โดยเสริมสร้างแนวคิดเชิงนโยบายสนับสนุนการด าเนินงาน ด้านต่าง ๆ ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของการพัฒนา ได้ให้นิยามความหมายของ Good Governance หรือ ธรรมาภิบาลว่า 
คือ การใช้อ านาจทางการเมือง การบริหารและเศรษฐกิจในการด าเนินภารกิจ กิจกรรมต่าง ๆ 
 ส าหรับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JIGA) กล่าวถึงธรรมาภิบาลว่าเป็น
รากฐานของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมโดยก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการมี  ส่วนร่วมและสร้าง
บรรยากาศให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพ่ึงพาตนเองได้ และมี
ความยุติธรรมทางสังคม (บุษบง ชัยเจริญ วัฒนะ และ ดร.บุญม ีลี้, 2546 อ้างแล้วหน้าเดียวกัน) 
 นอกจากนี้ยังมีองค์กร หน่วยงาน และนักวิชาการในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องและสนใจ
เกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลไว้ดังนี้ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 ได้ระบุหลักการของค านิยามการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ว่า “การบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
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เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการและธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมี 
ความรู้รักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็ง
หรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทา ป้องกัน หรือเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตราย ที่หากจะมีมา
ในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใสการมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญ
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน (สุดจิต นิมิตกุล, 2523, หน้า 9) 
 นอกจากองค์กรต่าง ๆ แล้ว ยังมีบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ความสนใจในหลักธรรมาภิบาล
หลายท่าน ได้ให้อธิบายความหมายของค าว่า “ธรรมาภิบาล” ดังเช่น  ทิพาวดี เมฆสวรรค์ อดีต
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้ให้ความเห็นว่า ธรรมาภิบาล หรือ 
Good Governance นี้เป็นเรื่องที่ทุกสังคมทุกประเทศไม่ว่าเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว
ต้องการให้เกิดขึ้น ค าว่า Governance เป็นค าเก่าที่มีมานานแล้ว หมายถึง กรอบในการบริหารจัดการ 
ขององค์การต่าง ๆ ในการบริหารระบบบริษัทก็จะเรียกว่า Corporate Good Governance ในราชการ
ก็เรียกว่า Public Governance ซึ่งกรอบการบริหารจัดการนี้มีทั้งดี และไม่ดี ที่ดีเรียกว่า Good Gover 
nance ที่ไม่ดีเรียกว่า Bad Governance (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2543, หน้า 63) 
 ธีรยุทธ บุญมี (2542, หน้า 35) ซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ได้ให้ความหมาย 
Good Governance ว่า ธรรมรัฐ และได้ให้ความหมายว่า คือกระบวนความสัมพันธ์ (interaction 
relation) ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในการที่จะท าให้การบริหาร
ราชการและประชาชนโดยทั่วไป ในการที่จะท าให้การบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้การบริหารประเทศที่ดีควรเป็นความ
ร่วมมือแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างรัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ายสังคมเอกชน องค์กรที่ไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐ (NGO) โดยเน้นการมีส่วนร่วม (Participation) ความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
การร่วมกันก าหนดนโยบาย (Shared policy making) และการจัดการตนเอง (Self-Management) 
ของภาคสังคมเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นธรรมมากขึ้น 
 ชัยอนันต์ สมุทรวณิช (2525, หน้า 28) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่าการที่กลไก
ของรัฐทั้งการเมืองและการบริหารมีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ สะอาด โปร่งใส และรับผิดชอบ 
เป็นการให้ความส าคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป็นด้านหลัก 
 ปรีชา ช้างขวัญยืน (2542, หน้า 35) ได้ให้ความหมายของ ธรรมาภิบาลว่า เป็นรัฐที่มุ่ง
ความดีงาม ความมีศีลธรรมเป็นจุดหมายสูงสุด ความมั่งคั่งของรัฐมีไว้เพ่ือกระจายทรัพย์ไปสู่คน  
ทุกหมู่เหล่า ไมใ่ห้เดือดร้อนด้วยเรื่องการอุปโภค บริโภค ในนโยบายด้านเศรษฐกิจนั้น ต้องได้ทรัพย์มา
ด้วยความชอบธรรม และมีส่วนเกื้อกูลประชาชนการใช้ทรัพย์ก็ต้องใช้โดยธรรมมุ่งสิ่งที่เป็นธรรม เป็น
ความดี สนับสนุนให้คนประพฤติดี คนควรบูชาความดีไม่ใช่ทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ธรรมาภิบาล จึงมุ่งเน้น
สร้างคนให้มีคุณงามความดี ให้บูชาคุณงามความดีมากกว่าจะเน้นระบอบการปกครอง 
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 อรพินท์ สพโชคชัย (2541, หน้า 87) ใช้ค าว่า “กลไกประชารัฐ ” หมายถึง การกระท า 
กระบวนการหรืออ านาจในการบริหารการปกครอง ซึ่งเมื่อใช้กับรัฐแล้วก็น่าจะมีความหมายใกล้เคียง
เกี่ยวข้องกับค าว่าภาครัฐ (State) อาจหมายถึงทั้งรัฐบาล (Government ) และระบบราชการ (Civil 
Service) 
 วรภัทร โตธนะเกษม (2541, หน้า 49) กล่าวถึงโดยในความหมายของธรรมาภิบาล หรือ
ธรรมรัฐ โดยได้เสนอความหมายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1.ธรรมรัฐอ านาจนิยม หมายถึง การมอง
ธรรมรัฐในทัศนะของฝ่ายมั่นคง เช่นกองทัพ ฝ่ายปกครอง และภาคราชการ โดยสัมพันธ์กับการ
อธิบายบทบาทของทางราชการ ในการสร้างธรรมรัฐในสังคมไทย ในที่นี ้หมายถึง รัฐเป็นเจ้าของธรรม 
การสร้างธรรมรัฐในภาครัฐ คือ การใช้กลไกทางการเมืองอัน ได้แก่ รัฐธรรมนูญ ระดับภาครัฐบาล  
ก็คือ การปฏิรูประบบราชการให้มีขนาดเล็กลง และท าให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การแก้ไขปัญหา
คอรัปชั่นในวงราชการ และการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานราชการ โดยเฉพาะระบบข้อมูล
สาธารณะที่ประชาชนพึงรู้ 2. ธรรมรัฐเสรีนิยม หมายถึง การมองธรรมรัฐในแง่ของนักธุรกิจนักจัดการ
สมัยใหม่ เป็นแนวคิดเรื่องการเปิดเสรี โดยเป็นเรื่องของการบริหารให้เกิดผลส าเร็จโดยไม่เกี่ยวกับ
อุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งมีองค์ประกอบที่จ าเป็นต้องมี ได้แก่ การมีส่วนร่วมจากประชาชน 
(Participation) มีหลักการและความรับผิดชอบ (Accountability) การสามารถคาดการณ์ได้ 
(Predictability) และมีความโปร่งใส (Transparency ) ตลอดจนต้องมีระบบกฎหมายที่มีความ
ยุติธรรม ( Rule of Law ) 3. ธรรมรัฐชุมชนนิยม หมายถึง ธรรมรัฐในแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจ
การเสริมความเข้มแข็งให้แก่ภาคสังคมที่จะไปตรวจสอบภาครัฐและเอกชนได้โดยให้ความส าคัญต่อ
แนวคิดเรื่องความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการถักทอทางสังคมและการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ภาคประชาสังคมโดยสัมพันธ์กับประชาธิปไตย 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2545, หน้า 43) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่าเป็นระบบ 
โครงสร้าง กระบวนการและความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดี 
 ประพัฒน์ โพธิวรคุณ (2543, หน้า 45) กล่าวถึงในความหมายของการบริหารจัดการที่ดี 
ซึ่งหมายถึงกลไกการท างานของหน่วยงานใด ๆ ไม่ว่ารัฐบาลระบบราชการหรืออะไรก็ตามที่มีรูปแบบ
วิธีการบริหารจัดการที่ดี โดยพิจารณาถึง สามเรื่องหลัก ๆ ได้แก่ หลักการที่ดี วิธีการที่ดี และผลลัพธ์  
ที่ดีมีคุณภาพด้วยคือจะต้องมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเป็นธรรมโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองด้วยหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เทศบาลต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด มีศักยภาพ  
ในการให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
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ได้อย่างแท้จริง แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนทั้งในหนั งสือพิมพ์วิทยุ 
โทรทัศน์ และสื่ออ่ืน ๆ ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นหลายรูปแบบในเทศบาลต าบลเป็นสาเหตุของความ
หย่อนประสิทธิภาพในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์  ของการ
กระจายอ านาจ  
 สิ่งที่ท้าทายเทศบาลต าบลอยู่ในขณะนี้คือ การปรับกลยุทธ์ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างาน 
ของบุคคลากรของเทศบาลต าบลไปสู่การเป็น “ราชการยุคใหม่” มุ่งปฏิบัติเพ่ือเป้าหมายคือ การ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า และให้พ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การปกครองด้วยหลักบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 กับเทศบาลต าบล 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลและสมาชิกเทศบาลต าบลถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่นที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ จาก
ประชาชนเลือกเข้ามาบริหารงานในเทศบาลต าบล ดังนั้น การที่จะปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
ผู้น าควรถึงพร้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 2.1.3 ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
  1. หลักนิติธรรม 
  2. หลักคุณธรรม 
  3. หลักความโปร่งใส 
  4. หลักการมีส่วนร่วม 
  5. หลักความรับผิดชอบ 
  6. หลักความคุ้มค่า 
 1. หลักนิติธรรม เทศบาลต าบลบริหารงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชน ประกอบกับมีการเปิดเวทีประชาคมให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นกรณี
พิเศษ เช่น 
  1.1 การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นต่าง ๆ จากทุกคนที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีไม่มีการยกเว้น 
แม้ว่าจะเป็นนายกเทศบาลต าบล สมาชิกเทศบาลต าบล หรือพนักงานส่วนต าบลก็ตาม 
  1.2 การจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดท าแผนงาน 
โครงการประจ าปี 
  1.3 การปิดประกาศข้อบัญญัติต าบล การเปิดประชุมสภา และอ่ืน ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
 2. หลักคุณธรรม เทศบาลต าบลยึดมั่นความถูกต้อง ความดีงาม เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะผู้บริหารต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้ สู่ความเป็นคนดีคุณธรรมเนื่องจากผู้บริหารต้องเป็นผู้
ก าหนดบทบาทของตนเองและพนักงานส่วนต าบล และจะต้องมีความเสมอภาคทาง ด้านสิทธิเสรีภาพ
ตลอดจนงบประมาณ สู่ประชาชนด้วยความเป็นธรรมในวงกว้างเช่น 
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  2.1 การจัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการพิจารณาจากความส าคัญ จ าเป็น 
เร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมก่อน ไม่พิจารณาจากตัวบุคคล ที่จะ
ได้ประโยชน์ 
  2.2 การให้บริการประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การจัดเก็บภาษีการขอรับ 
ทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. หลักความโปร่งใส เทศบาลต าบลสร้างกลไก และวิธีการที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้า
มาตรวจสอบรับรู้ รับทราบผลงานการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลอย่างกว้างขวาง 
  3.1 การเชิญโดยการท าประกาศให้ประชาชนทราบทุกครั้งที่มีการประชุมสภา โดย 
เฉพาะการพิจารณางบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติต่าง ๆ 
  3.2 การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาฯ ซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบการท างานของเทศบาล
ต าบล ตามกฎหมายเป็นประจ าทุกเดือน (ตามระเบียบให้รายงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 
  3.3 การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลจะต้องด าเนินการไปตามรูปของ
คณะกรรมการในกรณีท่ีมีความเก่ียวเนื่องที่ต้องรับผิดชอบหลายฝ่าย 
  3.4 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายทั้งทางสถานีวิทยุ 
เสียงตามสาย ส่งถึงผู้รับจ้างทุกบริษัทโดยตรง 
 4. หลักการมีส่วนร่วม เทศบาลต าบลส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยจัดให้มีเวทีประชาคม ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นประจ าโดยเฉพาะผู้น าชุมชน 
เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เป็นต้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของท้องถิ่น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเสนอความต้องการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลสามารถสนองตอบความต้องการ ของประชาชนได้มากที่สุด เช่น 
  4.1 การประชุม และเดินรณรงค์ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือเอาชนะยาเสพติดไข้เลือดออก  
โรคเอดส์ 
  4.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  4.3 การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยกันเองในการป้องกันน้ าท่วมหมู่บ้าน ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 
  4.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติในระดับต าบลประกอบด้วย 
นายกเทศบาลต าบล ปลัดเทศบาลต าบล อาจารย์ใหญ่ทุกโรงเรียนในพ้ืนที่ หัวหน้าสถานีอนามัย 
พัฒนาชุมชน ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ในทุกด้านพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการทุกฝ่าย 
 5. หลักความรับผิดชอบ เทศบาลต าบลมีความตระหนักในอ านาจหน้าที่การให้บริการ
ประชาชน มีความเอาใจใส่ต่อปัญหาของชุมชนและมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาความ
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เดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการจัดบริการสาธารณะอย่างเป็นธรรม และ
ทั่วถึง ประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกสถานที่ราชการ  ในเวลา
และนอกเวลาราชการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็วไม่ชักช้า 
  5.1 การเน้นหนักเรื่องการให้บริการประชาชน แบบ One Stop One Service 
  5.2 การเข้าไปแก้ไขปัญหาน้ าท่วมทันทีที่ได้รับแจ้งจากประชาชน หรือสมาชิกสภา 
  5.3 การให้บริหารในการขออนุญาตก่อสร้างหากผู้ขอส่งเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง 
หัวหน้าส่วนโยธาจะต้องด าเนินการตรวจสอบ และเสนอผู้บริหารพิจารณาออกใบอนุญาตให้ภาย  
ใน 1 วัน หากมีงานเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการก่อนต้องเสนอ ภายใน 3 วัน 
 6. หลักความคุ้มค่า เทศบาลต าบลด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาและปฏิบัติการว่าโครงการ
ไหนมีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อนหลัง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเน้นความประหยัด คุ้มค่า  และ 
การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลัก การบริหารงบประมาณภายใต้  การมีส่วน
ร่วมอย่างกว้างขวางเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนร่วมเป็นหลัก การบริหาร
งบประมาณภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ตรงตาม ความต้องการของ
ประชาชน เช่น 
  6.1 มีการพิจารณากลั่นกรองงานโครงการต่าง ๆ ด้วยความละเอียดและถี่ถ้วน เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  6.2 มีการขยายผลโครงการหรือการติดตามประเมินผลทุกโครงการ เพ่ือพิจารณา
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการจะน ามาเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนโครงการในอนาคต 
  6.3 การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ยึดผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และ
ประเทศชาติเป็นหลัก (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2548, หน้า 20) 
 สรุปได้ว่า แนวคิดธรรมาภิบาลมีการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในทุกภาคส่วน 
ของสังคมไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักธรรมาภิบาลจากการ
วิเคราะห์กลไกกระบวนการบริหารงาน และสรุปเป็นหลัก ธรรมาภิบาลที่ส าคัญ 6 ประการ คือ  
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนรวม และหลัก
ความคุ้มคา่ 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
 ค าว่า “การบริหาร” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Administration และยังมีค าในภาษาอังกฤษ
อีกค าที่ใช้แทนกันคือ Management ซึ่งมีความหมายแคบลงไปเป็นเพียงการจัดการผู้บริหารงาน
องค์การหนึ่งงานใดหนึ่งงานหนึ่งเท่านั้นส าหรับผู้บริหารแล้วถือได้ว่าการบริหารงานนั้นมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการน าองค์การให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์ในด้านต่าง  ๆ ที่จะตามมา
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ด้วย และที่ส าคัญส่งผลต่อตัวผู้บริหารโดยตรงเพราะทุกคนจะมองว่าการบริหารงานในองค์การ  ดี
เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารว่าที่มีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางใดด้วย 
 2.2.1 ความหมายของการบริหาร 
 ได้มีนักวิชาการจ านวนมากได้ศึกษาความหมายของการบริหารจัดการไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
 พะยอม วงศ์สารศรี (2540, หน้า 125) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า “เป็นกระบวน 
การที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนโดยอาศัยความร่วมใจของ
สมาชิกในองค์กรซึ่งได้ตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งมั่น ด้านความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรควบคู่ไปด้วย” 
 เสนาะ ติเยาว์ (2544, หน้า 65) ได้ให้ความหมายการบริหารว่า “การบริหาร คือ กระบวน 
การท างานกับคนและโดยอาศัยคนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 วิภาส ทองสุทธิ์ (2551, หน้า 223) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์ 
และศิลป์น าเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
 2. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุด 
 3. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
 4. การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
 5. การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
 6. การบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
 ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2555, หน้า 22) กล่าวว่า “งานบริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท า
โดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง” 
 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549, หน้า 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การบริหารคือศิลปะในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืน เป็นผู้ท าภายใน
สภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การ  ที่เข้ามาร่วมกัน
ท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ 
เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความ
พอใจให้กับสังคม”  
 โดยสรุปแล้ว การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ใช้ความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการ และ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งเกี่ยวกับคนโดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ผสมผสานและประสานงาน  
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้ด าเนินการบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนใน
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ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และถือได้ว่าการบริหารมีความส าคัญต่อสังคมมนุษย์เป็นอย่างมาก จะเห็นได้จาก
การที่มนุษย์เริ่มอยู่รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่ม มีการเลือกหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา มีการแบ่งงาน
กันท าตามลักษณะความรู้ความสามารถ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างพวกและเผ่าเดียวกัน 
โดยมีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของกลุ่มชนเหล่านั้น เมื่อกลุ่มสังคม
ขยายตัวมากข้ึน มีความซับซ้อนมากข้ึน มนุษย์ก็เริ่มสร้างและวางระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ขึ้น 
โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดความส าเร็จเรียบร้อยขึ้นในองค์การและเกิดความสุขในสังคมขึ้น 
 2.2.2 ลักษณะส าคัญของการบริหาร 
 การบริหารเป็นการจัดการโดยมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจ และเป็นขบวนการของการรวบรวม
และแจกแจงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ 
 การบริหาร มักจะใช้อยู่ 2 ค า ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน คือ 
 1. Administration เป็นเรื่องเก่ียวกับนโยบาย (Policy) 
 2. Management เป็นเรื่องเก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) 
 ส าหรับค าว่า Administration นิยมใช้ในทางราชการ และค าว่า Management นิยมใช้ใน
การบริหารธุรกิจ แต่ทั้ง 2 ค านี้อาจใช้แทนกันได้ และหมายถึงการบริหารเช่นเดียวกันจากความหมาย
ของการบริหารดังกล่าว การบริหารจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
 1. การบริหารย่อมมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 
 2. การบริหารต้องใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์ 
หรือต้องมีปัจจัยในการบริหาร (Administrative Resources) 
 3. การบริหารมีลักษณะเป็นการด าเนินการเป็นกระบวนการ (Process) (พงศ์สัณห์ ศรีสม
ทรัพย์ และปิยนุช เงินคล้าย, 2546, หน้า 6) 
 สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2536, หน้า 34) กล่าวว่า ได้สรุปความเจริญ 
ก้าวหน้าและความส าคัญของการบริหารไว้ดังนี้ 
 1. การบริหารได้เจริญก้าวหน้าควบคู่มากับการด ารงชีพของมนุษย์  และเป็นสิ่งช่วยให้
มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก 
 2. จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องขยายงานด้าน
บริหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
 3. การบริหารเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้า  ทาง 
วิทยาการ (Technology) ด้านต่าง ๆ ท าให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลง และก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 
 4. การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญในอันที่จะน าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
 5. การบริหารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านการเจริญและความเสื่อมโทรมของ
สังคมในอนาคต 
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 6. การบริหารมีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ ฉะนั้น ความส าเร็จ
ของการบริหารจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่เป็นอันมาก 
 7. การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ ซึ่งนักบริหารจ าต้องค านึงถึง
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ และการวินิจฉัยสั่งการนี้เอง ที่เป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของ 
นักบริหารและความเจริญก้าวหน้าของการบริหาร 
 8. ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัว หรือในองค์การย่อมมีส่วนเกี่ยวพันกับการ
บริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องของการด ารงชีพอย่างฉลาด 
 9. การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กัน ไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได้ ดังนั้น การศึกษา
วิชาการบริหารจะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2537, หน้า 59) กล่าวว่า ได้ให้ค าจ ากัดความที่จะช่วยให้เข้าใจ และเห็น
ถึงขอบเขตลักษณะของงานบริหารจัดการที่ชัดเจนไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติ
ตนเป็นผู้น าภายในองค์กร 
 2. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต่าง  ๆ ในด้าน
องค์กรและการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 3. ในด้านของความรับผิดชอบ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
โดยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ ในองค์กรให้ช่วยกันท าให้บังเกิดผล 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีลักษณะของการบริหารที่ค านึงถึง
ประชาชนและการอ านวยประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด 
 2.3.3 องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
 ในระบบการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยให้การ
บริหารงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับ
องค์ประกอบในการบริหารจัดการดังนี้ 
 จันทรานี สงวนนาม (2545, หน้า 13) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานทุกประเภทในทุกองค์กร 
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรพ้ืนฐานทางการบริหาร โดยทั่วไปถือว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหาร  
มีอยู่ 4 ประการ ซึ่งรู้จักกันในนามของ 4 M’s ได้แก่ 
 1. คน (Man) ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองค์การที่ร่วมกันท างาน 
 2. เงิน (Money) ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารทุก ๆ ส่วนขององค์การ 
 3. วัสดุสิ่งของ (Materials) ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีต่าง ๆ 
 4. การจัดการ (Management) ได้แก่ การบริหารงานขององค์การที่ท าโดยผู้บริหาร 
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 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2537, หน้า 8) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของหลักการบริหาร มีหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ 14 ประการ 
 1. หลักการแบ่งงาน (Division of Work) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
 2. การก าหนดอ านาจหน้าที่ (Authority) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ควรจะ
ได้สัดส่วนกัน 
 3. เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unit of Command) คือ ภายในโครงสร้างขององค์การ 
หนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากมายตามหลักเอกภาพ
ในการบังคับบัญชาคนเดียว เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนได้ในการปฏิบัติค าสั่ง 
 4. เอกภาพในการอ านวยการ (Unit of Direction) หมายถึง เอกภาพของทิศทางในการ
ปฏิบัติงานที่มีวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกัน มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว มีแผนปฏิบัติงาน  
ที่สอดคล้องกัน 
 5. หลักการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง (Centralization of Authority) เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักในการบังคับบัญชา และเอกภาพในการอ านวยการ 
 6. หลักการบังคับบัญชาที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ (Scalar Chain) คือ อ านาจในการบังคับบัญชา
จะลดหลั่นลงมาเป็นล าดับตามสายการบังคับบัญชาจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง 
 7. องค์การจะต้องมีวินัย (Discipline) เพ่ือเป็นข้อบังคับในการปกครอง และในการควบคุม
พฤติกรรมของคนในองค์การ 
 8. องค์การจะต้องมีระเบียบ (Order) เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
 9. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
 10.  ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินอุดหนุน ควรได้สัดส่วนกับการท าให้เกิดความ
พอใจทั้งสองฝ่าย คือ องค์การและผู้ปฏิบัติงาน 
 11.  องค์การจะต้องมีความยุติธรรมและความเสมอภาค 
 12.  องค์การจะต้องสร้างความม่ันคงในชีวิตการท างาน (Sincerity of Tenure) ให้กับผู้ 
ปฏิบัติงาน 
 13.  องค์การจะต้องสนับสนุนความคิดริเริ่มของบุคคล 
 14. ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  คือ มีความ
จงรักภักดี มีความจริงใจ และสุจริตใจต่อกันและกัน เพ่ือประโยชน์ขององค์การโดยส่วนรวม 
 สรุปได้ว่า การบริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิต
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่ างเต็มที่  
และมากที่สุดนั้น จ าเป็นต้องมีระบบการจัดการหรือที่เรียกกันว่า ระบบบริหารที่ดีซึ่งต้องมีองค์ 
ประกอบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาเป็นเครื่องมือช่วยก าหนดแนวทางการท างาน จึงจะท า
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ให้ งานองค์กรบรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้  ถือว่างานมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างสูงสุดด้วย 
 2.2.4 กระบวนการบริหารงาน 
 กระบวนการบริหารงานที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มี
ผู้กล่าวถึงกระบวนการที่ส าคัญไว้ดังนี้ 
 สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งร่วมมือกับกองวิชาการและ
แผนงานกรมการปกครอง สรุปว่า “การบริหารงานประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๆ 5 ประการ คือ 
 1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจัดองค์การ (Organization) 
 3. การอ านวยการ (Directing) 
 4. การประสานงาน (Coordination) 
 5. การควบคุมงาน (Controlling) (สถาบันด ารงราชานุภาพ, 2546, หน้า 13) 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2546, หน้า 13 – 14) ได้จ าแนกกระบวนการบริหารไว้ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนที่มากถึง 7 ประการ หรือที่เรียกว่า POSDCORB Model ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 P = Planning หมายถึง การวางแผนอันเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ 
การใช้ความรู้ในทางวิทยาการและวิจารณญาณ วินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต แล้วก าหนดวิธีการ  โดย
ถูกต้องอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
 O = Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซึ่งในการศึกษาบางแห่ง  
ก็พิจารณารวมไปถึงการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการด้วย เรื่องการจัดแบ่งส่วนงานนี้จะต้องพิจารณา
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และเป็นการจัดแบ่งงาน การแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนการปรับปรุงองค์การบริหารให้ดีขึ้นด้วย 
 S = Staffing หมายถึง การจัดการบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
จัดแบ่งหน่วยงานที่ก าหนดไว้ หรือเป็นการจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้ได้บุคคล  
ที่มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงานให้เหมาะสม และรวมถึงการเสริมสร้างและธ ารงไว้  ซึ่ง 
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงานของคนท างานและพนักงานด้วย 
 D = Directing หมายถึง การศึกษาวิธีการอ านวยการ รวมทั้งการควบคุมงาน และนิเทศ
งาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้น า มนุษย์สัมพันธ์ และการจูงใจ รวมถึงการ
วินิจฉัย สั่งการ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานมาก การอ านวยการให้
ภารกิจด าเนินการไปได้ด้วยดี จ าต้องมีการตัดสินใจที่ดีและมีการสั่งการที่ถูกต้องเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการตัดสินใจ 
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 Co = Coordinating หมายถึง การร่วมมือ ประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะช่วยให้การประสานงานดีขึ้น เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การร่วมมือประสานงานเป็นเรื่องที่มีความส าคัญในการบริหาร 
เพราะเป็นกิจวัตรประจ าวันที่จะต้องพึงกระท าในการปฏิบัติงาน และเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกระดับ  
การร่วมมือประสานงานเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องจัดให้มีขึ้นในหน่วยงานของตนเพราะ
เป็นปัจจัยส าคัญในอันที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 R = Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ 
ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย การรายงานนี้มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารอยู่มาก การ
รายงานโดยทั่วไป หมายถึง วิธีการของสถาบันหน่วยที่เก่ียวข้องกับข้อเท็จจริง หรือข้อมูลแก่ผู้สนใจมา
ติดต่อสอบถาม ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ความส าคัญของรายงานนั้นอยู่ที่จะต้องตั้งอยู่บนรากฐาน
ของความจริง 
 B = Budgeting หมายถึง การงบประมาณ เพ่ือให้ทราบระบบและกรรมวิธีในการบริหาร
เกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณเป็นแผนงาน เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมงาน ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมขออนุมัติงบประมาณ พิจารณาความเห็นชอบการใช้จ่าย
งบประมาณ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และ เฮ็นรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) ได้อธิบาย 
ถึงกระบวนการบริหารว่า ประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 5 ประการ หรือที่เรียกว่า POCCC 
ประกอบด้วย 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือ
วิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพ่ือส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต  
 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงสร้าง
ของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของและตัวคนอยู่ในส่วนประกอบ ที่เหมาะสม 
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 
 3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการสั่งการต่าง ๆ ของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกระท าให้ส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตน 
 4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
2546, หน้า 41)  
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 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กระบวนการการบริหาร ประกอบด้วย กิจกรรมการบริหารที่มีความ 
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และมีขั้นตอนโดยเริ่มจาก การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากรเข้าท างาน 
การอ านวยการ การจัดสรรงบประมาณ และการควบคุม กระบวนการที่ว่านี้จะสอดแทรกอยู่ในการ
บริหารในหน่วยงานทุกระดับ แต่ละขั้นตอนของกระบวนการจะมีลักษณะหน้าที่เฉพาะ และจะ
ด าเนินการอย่างมีระบบระเบียบต่อเนื่องกันเสมอ 
  
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่รัฐบาลส่วนกลางพยายามกระจาย
อ านาจให้กับเทศบาลต าบลในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ ดังนี้ 
 2.3.1 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, หน้า 24) ได้ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การ
ปกครองซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการ
ปกครองท้องถิ่นมีอ านาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการ
ควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง หรือภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังอยู่
ภายใต้บทบังคับด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด 
 ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2545, หน้า 29) ให้ความหมายว่า “การปกครองท้องถิ่นเป็น
ระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยที่
จะเกิดการท าหน้าที่ปกครองโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์กรนี้จัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาลแต่ก็มี
อ านาจในการก าหนดนโยบาย และควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้อย่างไร
ก็ดีจากค าจ ากัดความดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ คือ 
 1. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย และหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้น จะมีสภาพเป็นนิติบุคคล 
 2. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะได้รับการจัดตั้งขึ้นต้องไม่อยู่ ในสายการบังคับบัญชา 
(Hierarchy) ของหน่วยงานทางราชการ เพราะจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) 
 3..หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง (Election) โดย
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ เพ่ือแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน (Political Participation) 
 4. หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นจะต้องมีอ านาจการในการจัดเก็บรายได้ (Revenue) โดย
การอนุญาตจากรัฐเพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้น ามาท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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 5. หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ควรมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย และมีการควบคุมให้
มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนตามครรลองของการปกครองที่มีประชาชนมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองการปกครองอย่างแท้จริง 
 6. หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ควรมีอ านาจในการออกกฎข้อบังคับทั้งปวง ย่อมไม่ขัด
ต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับอ่ืนใดของรัฐ 
 7. หน่วยการปกครองท้องถิ่นเม่ือได้รับจัดตั้งขึน้แล้ว ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบ และอยู่ใน
การก ากับดูแลจากรัฐ เพ่ือประโยชน์ และความม่ันคงแห่งรัฐและประชาชนในส่วนร่วม 
 ชูศักดิ์ เที่ยงตรง (2518, หน้า 13) ได้กล่าวถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หมายถึง การ
ปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองที่ เกิดขึ้นจากหลักการ
กระจายอ านาจให้มีอ านาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบทั้งหมด หรือแค่เพียงบางส่วนในการบริการ
ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่และอาณาเขตของงานที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
 ประหยัด หงษ์ทองค า (2526, หน้า 10) ได้รวบรวมความหมายของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นของนักวิชาการชาวต่างประเทศไว้ พอสรุปได้ดังนี้ 
 1) การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลให้อ านาจหรือกระจายอ านาจ
ไปให้หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อ านาจ ในการ
ปกครอง รวมทั้งรับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น 
 2) การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีอ านาจอิสระ 
(Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร อ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่มากจนมี
ผลกระทบกระเทือนต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิตามกฎหมาย 
(Legal Rights) และมีองค์กรที่จ าเป็น (Necessary Organization) เพ่ือประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง 
 3) การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากร ตามหลักเกณฑ ์
ที่ก าหนดไว้ มีอ านาจปกครองตนเอง มีการบริหารงานคลังของตนเอง และมีสภาของท้องถิ่นที่มีสมาชิก
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 
 วิญญู อังคณารักษ์ (2519, หน้า 4) ได้ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง 
การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอ านาจบางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเอง เพ่ือ  
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารงานท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการ
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้ด าเนินงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ตรงกับความประสงค์ของประชาชน โดยเหตุที่ว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมทราบถึงความ
ต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน และย่อมมีความผูกพันต่อท้องถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณ
ของตนเองและมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร 
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 โกวิท พวงงาม (2548, หน้า 28) ได้ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การ
ปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาส  
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหาร
ท้องถิ่นตามหลักการที่ว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่น   
ก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ดังนั้นการบริหารปกครองท้องถิ่น   
จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรปกครองของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง  โดยให้
องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลางมีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอ านาจ
ของตนเอง และ วิลเลี่ยม เอ รอบสัน (William A. Robson) ได้ให้ความหมายว่า การปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศ เป็นหน่วยการปกครองที่รัฐตั้งขึ้นและให้มีอ านาจในการ
ปกครองตนเอง มีอ านาจอิสระในการปฏิบัติตามหน้าที่พอสมควร มีองค์กรที่ท าการปกครอง ที่ท า 
หน้าที่ให้เหมาะสมตามความประสงค์ของการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ แต่อ านาจอิสระจะต้องไม่
กระทบกระเทือนต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐ เพราะการปกครองท้องถิ่นมิใช่ชุมชนที่มีอ านาจอธิปไตย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิตามกฎหมายและเหมาะสมกับท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง รูปแบบการปกครองแบบหนึ่งที่รัฐ 
เป็นผู้จัดตั้ง โดยการกระจายอ านาจการปกครองให้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและขอบเขตของพ้ืนที่
ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีงบประมาณเป็นของตนเอง มีอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ อาจจะรับผิดชอบ
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในอ านาจการปกครองนั้น ๆ ก็ได้ มีความเป็นอิสระพอสมควร และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองและท่ีส าคัญ คือ การปกครองท้องถิ่นต้องมีการควบคุม 
ดูแลโดยรัฐบาลที่ให้อ านาจในการจัดเก็บภาษีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้โดยชอบ 
 2.3.2 ความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการแบ่งอ านาจในการบริหารงานเทศบาลต าบล โดยการ
ส่งเสริมบทบาทของประชาชนให้มีโอกาสเรียนรู้วัตถุประสงค์และหลักการส าคัญของระบอบประชาธิปไตย
ในการบริหารงาน โดยมีสาระและความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 ประหยัด หงษ์ทองค า (2539, หน้า 63) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่น (Local Government) มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 
 1. องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล คือ ต้องมีฐานะเป็นองค์กรที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กล่าวคือ มีกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการก่อตั้ง และยอมรับฐานะขององค์การนั้น ทั้งนี้
เพ่ือองค์การนั้นจะได้มีสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ อันได้แก่ สิทธิที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ต่าง ๆ เพ่ือการปฏิบัติงาน และใช้บังคับแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น ข้อบัญญัติจังหวัด เทศ
บัญญัติ ข้อบัญญัติต าบล เป็นต้น รวมทั้งสิทธิที่จะท านิติกรรมสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาจ้าง สัญญาเช่า 
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เป็นต้น นอกจากนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นยังสามารถที่จะก าหนดงบประมาณรายได้ และงบประมาณ
รายจ่ายของตนเองในการบริหารงานด้วย 
 2. องค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องมีความอิสระ (Autonomy) จากการควบคุมของรัฐบาล 
ในส่วนกลาง กล่าวคือ องค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระพอสมควรในการบริหารงาน  
เช่น สามารถที่จะก าหนดนโยบายวินิจฉัยสั่งการในกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร หรือในเรื่องการ 
บริหารงานบุคคล ข้าราชการประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละท้องถิ่นจะต้องสังกัดองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นได้รับเงินเดือนจากงบประมาณท้องถิ่นจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบัญญัติของท้องถิ่น 
 3. ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีส่วนในการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้ง หลักการนี้เป็นหัวใจ
ส าคัญและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ส าหรับประเทศไทยได้ยอมรับหลักการดังกล่าวไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 282 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตาม
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น มาตรา 284 องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ และมาตรา 
285 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 
 องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้มีความส าคัญเท่าเทียมกัน และจ าเป็นอย่างมากต่อการ
ปกครองท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจ จะขาดองค์ประกอบหนึ่งมิได้ 
 โกวิทย์ พวงงาม (2548, หน้า 33) กล่าวถึง ความส าคัญขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดย 
มีสาระส าคัญพอสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การปกครองท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็น
สถาบันที่ฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ท าให้เกิดความคุ้นเคยในการใช้สิทธิ และ
หน้าที่พลเมืองอันจะน ามาสู่ความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย  
 2. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 
 3. การปกครองท้องถิ่นจะต้องท าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเองเพราะเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดส านึกในความส าคัญของตนเอง
ต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง 
 4. การปกครองท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 
 5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง การบริหารประเทศ ในอนาคต 
 6. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง 
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 พูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล (2520, หน้า 41 – 43) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นท าให้เกิด
การพัฒนาประชาธิปไตย เนื่องจาก 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
แก่ประชาชน กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาพจ าลองของระบบการเมืองของชาติ โดยเฉพาะ
การเลือกตั้งเป็นการชักน าให้คนในท้องถิน่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเป็นการฝึกหัดการ
ตัดสินใจทางการเมือง 
 2. การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง จะต้องเริ่มสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่ นก่อน 
เพราะการพัฒนาทางการเมืองในวงกว้างจะน าไปสู่ความเข้าใจทางการเมืองในระดับชาติโดยง่าย 
 3. การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนเกิดความรอบรู้แจ่มแจ้งทางการเมือง กล่าวคือ 
ประชาชนจะรู้ถึงวิธีการเลือกตั้ง ตัดสินใจ การบริหาร การเมืองท้องถิ่น การต่อสู้แข่งขันตามวิธีทาง 
การเมือง ท าให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองขึ้นในที่สุด 
 4. การปกครองท้องถิ่นท าให้เกิดการเข้าสู่วิถีทางการเมืองของประชาชนด้วยเหตุที่การเมือง
ท้องถิ่นมีผลกระทบโดยตรงและใกล้ตัว และที่เกี่ยวพันต่อการเมืองระดับชาติ หากมีกิจกรรมทาง
การเมืองเกิดขึ้นอยู่เสมอก็จะมีผลท าให้เกิดความคึกคัก และมีชีวิตชีวาต่อการปกครองท้องถิ่น 
ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเก่ียวพันและเข้าสู่การเมืองตลอดเวลา 
 5. การเมืองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่นผ่านการเรียนรู้
ทางการเมืองท้องถิ่น ท าให้คุณภาพของนักการเมืองมีระดับสูงขึ้น ด้วยเหตุที่ได้รับความนิยมศรัทธา
จากประชาชนจึงท าให้ได้รับการเลือกตั้งระดับสูงขึ้น 
 ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539, หน้า 27– 29) ได้สรุปความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 1. ท าให้ประชาธิปไตยมั่นคง หากประชาชนสามารถที่จะเข้าใจการปกครองระดับท้องถิ่น
ได้ และปฏิบัติตามแนวทางประชาธิปไตยก็จะท าให้เข้าใจการเมืองระดับชาติได้และท้ายที่สุดก็จะเกิด
การพัฒนาทางการเมือง อันจะน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีมั่นคง 
 2. การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนรอบรู้ทางการเมือง เป็นต้นว่า รู้จักวิธีการเลือกตั้ง
การตัดสินใจ การต่อสู้ตามวิถีทางการเมือง และท้ายที่สุดก็จะท าให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมือง 
 3. การปกครองท้องถิ่นท าให้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน กล่าวคือ การ 
เมืองระดับท้องถิ่นมีผลกระทบโดยตรงและใกล้ตัวประชาชนมากที่สุด ตลอดจนเกี่ยวพันการเมือง
ระดับชาติ ดังนั้นหากมีกิจการทางการเมืองตลอดเวลาก็จะท าให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองตลอด 
เวลา และท าให้ไม่มีความขาดตอนทั้งในการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น 
 4. การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนทางการเมือง การปกครองแก่ประชาชน ประชาชนจะได้
เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความเกี่ยวพันและมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง อันจะท าให้เกิดความ
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รับผิดชอบและหวงแหนประโยชน์ที่จะเกิดแก่ท้องถิ่น นอกจากนี้ประชาชนจะได้มีโอกาสเลือกตั้งฝ่าย
บริหาร และนิติบัญญัติของตนเอง เป็นการฝึกหัดการใช้ดุลยพินิจของการเลือกตัวแทนที่เหมาะสม ซึ่ง
จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองในระดับชาติต่อไป 
 5. การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง การปกครองท้องถิ่นนั้นมิใช่
การปกครองที่เกิดจากค าสั่งเบื้องบน เป็นการปกครองของประชาชนในท้องถิ่น กล่าวคือ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองโดยการเลือกผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นนั้นก็ต้องบริหารท้องถิ่น
โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน และผู้บริหารก็ต้องฟังเสียงประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยด้วย 
 6. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล 
 7. การปกครองท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมายและอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ตลอดจนความ
ต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ก็แตกต่างกันด้วย ดังนั้น ผู้ที่จะรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นได้ตรงจุด ก็ตรงรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 8. การปกครองท้องถิ่นเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมือง และการบริหารประเทศในอนาคต 
ผู้น าการปกครองท้องถิ่นเมื่อได้เรียนรู้การปกครองท้องถิ่น จะท าให้เกิดประสบการณ์และทักษะใน 
การบริหาร และหากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างกว้างขวางก็จะเป็นฐานเสียงที่ดี 
ต่ออนาคตทางการเมืองต่อไป 
 9. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปัญหาประการหนึ่งของการพัฒนาชนบทที่ผ่านมาในอดีต คือ การขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ เพราะหากขาดความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นแล้ว 
การพัฒนาชนบทจะมีลักษณะที่หยิบยื่นให้โดยเบื้องบน นอกจากนี้การพัฒนาแบบพ่ึงตนเองนี้ได้ต้อง  
มีโครงสร้างของการปกครองตนเองที่มีความเป็นอิสระด้วย 
 ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่า หลักการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น 
มีหน้าที่แบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐบาล ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน โดยหน่วยปกครองท้องถิ่นจะมีอ านาจอิสระในการ
บริหารงานและการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ที่ไม่ขัดต่อเจตนารมณ์
ของรัฐบาลส่วนกลาง แต่ทั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อบัญญัติ และการก ากับดูแลของหน่วยงาน
รัฐบาลส่วนกลาง 
 2.3.4 ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่เกิดการกระจายอ านาจให้กับพ้ืนที่ในระดับ
ต าบลได้มีอ านาจในการบริหารงบประมาณของตนเองเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอ านาจหน้าที่รับผิด 
ชอบแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทได้ ดังนี้ 
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 อุดร ตันติสุนทร (2540, หน้า 6) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 
 1. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแบบท่ัวไป มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.1 เทศบาลจังหวัด ดูแลทุกข์สุขของราษฎรทั้งจังหวัดในภาพรวม เช่น ฝนแล้ง น้ าท่วม ใน
จังหวัด นายกเทศบาลจังหวัดและสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดจะต้องวางแผนแก้ไขร่วมกับชลประทาน
จังหวัด เป็นต้น 
  1.2 เทศบาลนคร, เมือง ดูแลทุกข์สุขของราษฎรที่อยู่ในเขตเทศบาลของตนโดยมีนายก 
เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลรับผิดชอบในการบริหารงาน เช่น ท าตลาดสดให้สะอาด การจราจร
สะดวก เป็นต้น 
  1.3 เทศบาลต าบล ดูแลทุกข์สุขของราษฎรที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลของตนเอง โดย
นายกเทศบาลต าบลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมีหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งก าหนดให้ท า 31 อย่าง  
แต่ในข้ันต้นจะต้องท า 8 อย่างก่อน คือ ในทุกเทศบาลต าบลต้องมีน้ าไหล, ไฟสว่าง, ทางดี, สิ่งแวดล้อมดี, 
การศึกษาดี, อนามัยดี, อาชีพดี, วัฒนธรรมดี 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  2.1 กรุงเทพมหานคร ดูแลทุกข์สุขของราษฎรประมาณ 7 ล้านคน โดยมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 60 คน รับผิดชอบดูแล 
  2.2 เมืองพัทยา ดูแลทุกข์สุขของราษฎรประมาณ 8 หมื่นคนโดยมีนายกเมืองพัทยา 
และสมาชิกสภาเมืองพัทยา 25 คน รับผิดชอบดูแล 
 สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นจัดการปกครองและด าเนินการต่าง ๆ และด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์ของรัฐ และผล 
ประโยชน์ของประชาชน ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไป มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
เทศบาลจังหวัด เทศบาล และเทศบาลต าบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ มี 2 รูปแบบ 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนรู้จักการปกครอง
ตนเองเพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดส านึก 
ในความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
 2.4.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ 
 โดยทั่วไปหลักการปกครองประเทศนิยมแบ่งเป็น 3 หลัก คือ หลักการรวมอ านาจปกครอง 
(Centralization) หลักการแบ่งอ านาจการปกครอง (Deconcentration) และหลักการกระจาย
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อ านาจปกครอง (Decentralization) ลักษณะส าคัญของหลักการกระจายอ านาจปกครองได้รับการ
จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมาย ให้มีส่วนเป็นนิติบุคคลหน่วยการปกครองท้องถิ่นเหล่านี้มีหน้าที่ 
งบประมาณ และทรัพย์สินเป็นของตนเองต่างหาก และไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยการปกครองส่วนกลาง
ส่วนกลางเพียงแต่ก ากับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปตามกฎหมายเท่านั้นมีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งหมดเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองมีอ านาจอิสระในการบริหารงานจัดท ากิจกรรมและวินิจฉัยสั่งการ ได้เองพอสมควรด้วย
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเองหน่วยการปกครองท้องถิ่น ต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ 
เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่รัฐอนุญาตเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการต่าง ๆ จุด
แข็งของหลักการกระจายอ านาจปกครอง ท าให้มีการสนองความต้องการของ แต่ละท้องถิ่นได้ดีขึ้น
เพราะผู้บริหาร ที่มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นจะรู้ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่า   
เป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเมือง   
ในระดับท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยเพราะการกระจายอ านาจท าให้ประชาชนในท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตยรู้จักรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นของตนเองมากขึ้นจุดอ่อนของหลักการ 
กระจายอ านาจปกครอง อาจก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน ระหว่างท้องถิ่นซึ่งมีผลกระทบต่อเอกภาพ
ทางการปกครองและความมั่นคงของประเทศประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอาจมุ่งแต่ประโยชน์ของ 
ท้องถิ่นตนไม่ให้ความส าคัญกับส่วนร่วมผู้ที่ได้รับเลือกตั้งอาจใช้อ านาจบังคับกดขี่คู่แข่งหรือประชาชน
ที่ ไม่ได้อยู่ฝ่ายตนเองท าให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร
ประจ าอยู่ทุกหน่วยการปกครองท้องถิ่นไม่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเหมือนการบริหารราชการส่วน 
กลาง (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2545, หน้า 46) 
 ธเนศวร์ เจริญเมือง (2537, หน้า 5) ได้ให้ความหมาย การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
หมายถึง ระบบการบริหารประเทศที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นต่าง ๆ มีอ านาจในการจัดการดูแลกิจการ
หลาย ๆ ด้านของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลกลางรวมศูนย์อ านาจในการจัดการภารกิจแทบทุกอย่าง
ของท้องถิ่น กิจการที่ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการดูแลมักจะได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนกิจการใหญ่ ๆ 2 อย่าง
ที่รัฐบาลกลางควบคุมไว้เด็ดขาดก็คือ การทหาร และการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหาร
จัดการด้านต่างของระบบโดยมีการแบ่งแยกอ านาจจากหน่วยงานส่วนกลางมายังส่วนภูมิภาคโดยแบ่ง
อ านาจทางปกครองของระดับต่างให้เท่าเทียมกันโดยมีตัวบทกฎหมายรองรับการกระจายสู่ท้องถิ่น
อย่างแท้จริงโดยการจ าลองรูปแบบการปกครองระดับชาติมาส่งเสริมการพัฒนาความรู้ระดับล่าง 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2535, หน้า 18) ให้ได้ความหมายการกระจายอ านาจตามหลักการ
บริหารหรือตามหลักรัฐประศาสนศาสตร์ หมายถึง การมอบอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ  
และการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานรองลงมาหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่ าลงไปที่อยู่ในสายการบังคับบัญชา 
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ภาษาอังกฤษมักใช้ค าว่า delegation หรือ delegation of authority ซ่ึงแปลกันว่าการมอบอ านาจ
หน้าที่โดยไม่ได้เรียกว่าการกระจายอ านาจหน้าที่ แต่โดยเนื้อหาแล้ว ถือได้ว่าเป็นการกระจายอ านาจ
หน้าที่นั่นเอง หน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับการมอบอ านาจหน้าที่มีอ านาจตัดสินใจและปฏิบัติการใด ๆ  
ที่ได้รับมอบอย่างอิสระ แต่ผู้มอบอ านาจหน้าที่มีข้อผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลงานนั้นด้วย 
กล่าวคือ ความรับผิดชอบสูงสุดยังอยู่ผู้ที่มอบอ านาจ 
 ประหยัด หงส์ทองค า (2529, หน้า 23) มีความเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจเป็น 
กิจกรรมที่ประชาชนจะต้องมีบทบาทเข้ามารับหน้าที่บางประการของรัฐไปจัดท าเพ่ือสนองความ
ต้องการของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามความพร้อมของประชาชนในท้องถิ่นด้วยจะเห็นได้ว่าการ
กระจายอ านาจเป็นการเน้นให้ประชาชนมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดกิจกรรม และพัฒนาต าบล
อย่างเต็มรูปแบบทุกด้านซึ่งจะสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 
 ปรัชญา เวสารัชช์ ( 2542, หน้า 75) ให้ความเห็นกับการกระจายอ านาจสรุปได้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของหน่วยราชการในการบริหาร การจัดการ และให้บริการแก่ประชาชน 
 2. ประสิทธิภาพของการท างานองค์กรท้องถิ่น 
 3. ช่วยพัฒนาบรรยากาศการท างานของข้าราชการและพนักงานให้มีความกระตือรือร้น 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่ในทางความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยนั้นการส่งเสริมให้มี  การ
กระจายอ านาจเป็นการสร้างปัญหาอย่างรุนแรงกับสังคมจะเห็นได้จากการเริ่มตั้งแต่การลงสมัครรับ
เลืองตั้งใช้เงินสูงทั้งในการสมัครรับเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งเพ่ือประชาสัมพันธ์ประกาศ
ศักยภาพจากผู้สมัครและที่มิอาจปฏิเสธคือการใช้อ านาจเพ่ือแลกกับเสียงที่จะได้มาบางครั้งกับใช้เงิน
เป็นจ านวนมากเพ่ือแข่งขันกันผู้ต่อสู้เมื่อได้เข้ามาภายในองค์กรแล้วก็จะเข้ามากอบโกยเพ่ือใช้ใน
ประโยชน์ด้วยกลวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการประมูลการก่อสร้างทางด้านสาธารณูปโภค เช่น การ
สร้างถนนการสร้างประปาหมู่บ้านการยักยอกเงินพัฒนาเพ่ือเก็บเข้ากระเป๋าของตนเองนี้เป็นปัญหา 
ขั้นแรกปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้นอาชญากรรมนับเป็นผลพวงที่เกิดจากการใช้อ านาจที่ผิดทางเมื่ อ
ประชาชนกลุ่มหนึ่งแสวงหาอ านาจ โดยผิดท านองคลองธรรม ก็ยังคงมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคอย
ขัดแย้งกันเมื่อการขัดแย้งมีมากขึ้นการใช้อาวุธเข้ามาประหัตประหารท าให้ทรัพยากรมนุษย์ต้อง
สูญเสียไปอย่างไร้มนุษยธรรมเขาเหล่านั้นไม่สนใจว่าสภาวะบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรจนท าการกระจาย
อ านาจ เกิดความหละหลวมทางการบริหารอย่างเห็นได้ชัด ประเด็นต่อมาต้องยอมรับว่าการกระจาย
อ านาจให้ประชาชนทางการบริหารเป็นเรื่องของการเมืองและที่ส าคัญการเมืองเป็นเรื่องของ ผล 
ประโยชน์ ถึงแม้จะเป็นแค่ระดับท้องถิ่นแต่การเมืองระดับนี้ทุกคนหวังเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานทาง
การเมืองระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป ท าให้ผู้น าและผู้แทนของท้องถิ่นนั้น ๆ ขาดส านึกใน 
การมีส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนาท้องที่คงแต่แสวงหาอ านาจองค์กร แต่นโยบายนั้นถูกก าหนดมาจาก
ส่วนกลาง คือ ส่วนราชการต าบล กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ต้นสังกัด ของการที่มีก าหนด
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นโยบาย ไม่มีข้อมูลอย่างชัดเจนแต่ละพ้ืนที่ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เห็นได้จากการเกิดปัญหาคอรัปชั่น 
ของคณะกรรมการบริหารส่วนต าบลบางต าบล หรือแม้กระทั้งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบาย
บางประเด็นขัดกับข้อบัญญัติของศาสนา ซึ่งยากต่อการปกครอง ทั้งนี้นั้นกลัวสูญเสียอ านาจของตนเอง
ที่มีอยู่และสร้างข้อผูกมัด 
 ดังนั้น จึงสรุปสาระส าคัญของหลักกระจายอ านาจได้ว่าการกระจายอ านาจเป็นกรณีรัฐบาล
กลางมอบอ านาจในการปกครองตนเองในระดับหนึ่งแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมีอ านาจในการก าหนดนโยบายในการบริหารมีอิสระ ในการ
บริหารงานบุคคล งบประมาณภายใต้การก ากับดูแลจากส่วนกลางตามที่กฎหมายก าหนดข้อดีของการ
กระจายอ านาจนั้น จะเป็นสิ่งที่ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของราษฎรในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมี
ความแตกต่างกันออกไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะผู้ ด ารงต าแหน่งเป็น องค์กร 
หรือสมาชิกขององค์กรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในท้องถิ่น 
ย่อมทราบปัญหาและความต้องการของราษฎร ตลอดจนกระตือรือร้นที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของ
ราษฎรส่วนข้อเสียของการกระจายอ านาจก็มีเช่นกัน 

 
2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 

 2.5.1 ประวัติความเป็นมาเทศบาลต าบลโนนหัน 
  เทศบาลต าบลโนนหันเดิมเป็นสุขาภิบาลโนนหัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2506 กระทรวงมหาดไทย 
ได้พิจารณาเห็นว่าชุมชนตลาดโนนหัน ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชน
หนาแน่น โดยมีทางหลวงแผ่นดิน สายขอนแก่น – หล่มสัก และสายขอนแก่น – เลย ผ่านประกอบกับ
มีรายได้มากพอสมควรและมีแนวผังเมืองที่เจริญก้าวหน้าต่อไป มีสภาพอันควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาล
ได้ควรให้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เพ่ือประโยชน์ในการท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้นสืบไป นายจอม  
แสงพันธุ์ นายอ าเภอชุมแพในขณะนั้นจึงได้เสนอเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดตั้งสุขาภิบาล
โนนหันขึ้นโดยความเห็นชอบของ นายสมชาย กลิ่นแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้ชื่อว่าสุขาภิบาล
โนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงนามโดย
พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2507 ส านักงาน
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 434 หมู่ที่ 6 ถนนญาณวุฒิ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ในที่ดินที่
ได้รับบริจาคจาก นางทองสุข สมิงชัย จ านวน 3 ไร่ มี นายจอม แสงพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ
สุขาภิบาลโนนหันคนแรกต่อมาในปี พ.ศ. 2542 “สุขาภิบาลโนนหัน” ได้ยกฐานะเป็น “เทศบาลต าบล
โนนหัน” ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก หน้า 1 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลให้สุขาภิบาลโนนหัน 
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลต าบลโนนหัน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
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 2.5.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศทั่วไป ของเทศบาลต าบลโนนหัน อยู่ในเขตที่ราบ สลับที่ราบลุ่มน้ าขัง 
และที่ดอนขนาดเล็ก อยู่ในเขตอิทธิพลของภูมิประเทศลุ่มน้ าชีตอนบน มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และ
เป็นภูเขาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และลาดเอียงไปทางด้านตะวันออก ท าให้ด้านทิศตะวันออก
ของพ้ืนที่เทศบาลเป็นแหล่งรองรับน้ า และเกิดเป็นล าห้วย ได้แก่ ล าห้วยใหญ่  
 2.5.3 ลักษณะดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็นสองประเภท ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ด้านทิศตะวันตก และ
ด้านทิศใต้เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ าดีถึงปานกลางจะพบชั้นหิน เศษหิน หรือศิลาแลง และ
ภายในความลึกประมาณ 50 เซนติเมตรจากผิวดิน พบในสภาพพ้ืนที่ลาดชัน ปานกลางถึงลาดชันมาก 
โดยทั่วไปไม่เหมาะกับการเพาะปลูก ส่วนทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นดินลึกมีการระบายน้ าดีถึงปาน
กลาง เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า บริเวณที่มีดินเหมาะสมส าหรับปลูกข้าว ได้แก่ 
ที่แถบบ้านโนนชัย โนนเมือง โนนหันใน และบ้านร่องแซง ซึ่งลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีเนื้อดิน
ค่อนข้างหยาบ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ข้าวอาจมีช่วงขาดน้ าบ้าง  
 2.5.4 ลักษณะความลาดชัน และภูมิสัณฐานเมือง 
 สภาพธรณีสัณฐานเป็นหินทราย และดินตะกอนล าน้ า มีพ้ืนที่สูงบริเวณทิศเหนือ (เนินที่ตั้ง
ค่าย ร.8 พัน 2) ตะวันตก และค่อย ๆ ลาดเทต่ าลงสู่ทิศตะวันออก (บ้านร่องแซง) โดยบริเวณเขตใจ
กลางเมืองมีโนนดินโคกขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้แก่ โคกชุมชนโนนหัน โคกชุมชนโนนชัย และโคกชุมชน
โนนเมือง แหล่งน้ าธรรมชาติทั้งสองแห่งคือ บึงคูหนองโคตร และหนองน้ าสาธารณะบ้านร่องแซง เกิด
จากการกระท าของล าห้วยใหญ่ และล าน้ าเชิญ (การกัดเซาะ ทับถม) ในเขตเทศบาลจุดที่สูงสุด ได้แก่ 
ยอดเนินที่ตั้งค่ายทหาร ร.8 พัน 2 บ้านสมบูรณ์สุข และจุดที่ต่ าที่สุดได้แก่ฝั่งทิศตะวันออกบ้านร่อง
แซง ลักษณะอาการลาดเท จะลาดเทจากตะวันตกไปตะวันออก และเหนือลงใต้ 
  2.5.5 ลักษณะการระบายน้ า  
 และทิศทางการไหลของน้ ารูปแบบการระบายน้ า ในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน ทิศทางการ
ระบายจากทิศตะวันตก – ตะวันออก และจากทิศเหนือลงทิศใต้ เป็นการระบายน้ าผ่านผิวดิน ลักษณะ
ลาดเทของภูมิประเทศและร่องน้ า ตามธรรมชาติ ซึ่งร่องน้ าตามธรรมชาติจะมีน้ าไหลผ่านเฉพาะช่วงฤดูฝน 
ได้แก่ ร่องน้ าสาธารณะสองข้างทาง ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และหมายเลข 201 ที่รับน้ า
จากที่สูงแถบโนนค่าย ร.8 พัน 2 ด้านทิศเหนือ ไหลผ่านที่ราบต่ าบริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
ชุมแพ สาขาย่อยโนนหัน วกเข้าผ่านหน้าตลาดสดเทศบาล จะไหลวนผ่านไปสะสมตัวบริเวณที่ต่ าก่อน
ไหลลงเข้าสู่บึงคูหนองโคตร พอน้ าภายในบริเวณบึงคูหนองโคตรมีจ านวนมากขึ้น จะไหลล้นตาน้ าไปสู่
ร่องน้ าเหมืองภายในเมือง ซึ่งไหลโค้งอ้อมบ้านโนนหันใน วกเข้าบ้านร่องแซง และไหลไปบรรจบกับล า
ห้วยใหญ่ น้ าจากเมืองส่วนใหญ่จะเข้ามารวมสะสมในร่องน้ าสาธารณะ ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ าส าคัญที่สุด
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ของเมือง นอกจากนี้ทิศทางการระบายน้ าบริเวณด้านทิศตะวันตกน้ าฝนจะไหลผ่านโคกบ้านสมบูรณ์
สุข ไปตามร่องน้ าสาธารณะสองข้างทางถนนมลิวรรณ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) จะไหลวน
ผ่านไปสะสมตัวบริเวณที่ต่ าก่อนไหลลงเข้าสู่หนองน้ าสาธารณะบ้านร่องแซงและไหลไปบรรจบกับล า
ห้วยใหญ่ 
 2.5.6 แหล่งน้ าผิวดิน 
 แหล่งน้ าผิวดินในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ บึงคูหนอง
โคตร และหนองน้ าสาธารณะบ้านร่องแซง นอกจากนี้ยังพบพ้ืนที่ทุ่งน้ าชุ่มชื้น (น้ าจะไหลเข้ามาสะสม
ขังตัว) ในฤดูฝนอีกหลายบริเวณ  
 2.5.7 พื้นที่ชุ่มน้ า 
 พ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนหันมีสภาพทางธรณีวิทยา และลักษณะภูมิลักษณ์ที่แตกต่าง
ระหว่างพื้นที่ ดังเช่น ด้านตะวันตกเป็นเขตภูเขา เนินเขา และที่สูงของแนวคดโค้งเทือกเขาเพชรบูรณ์ 
จึงเป็นเขตต้นน้ า ล าธาร และมีแหล่งน้ าใต้ดินผุดอยู่หลายแห่ง ท าให้เกิดพ้ืนที่ชุ่มน้ าในระหว่างหุบเขา 
ทั้งๆที่เป็นเขตเงาฝนของภาค ขณะที่ด้านตะวันออกมีล าห้วยไหลผ่านนับว่าเป็นความชาญฉลาดของ
บรรพชน ที่เลือกที่ตั้งเมือง ระหว่างจุดบรรจบของล าห้วยใหญ่กับล าน้ าเชิญ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 
ไม่มากนัก ท าให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับท าการเกษตร 
เนื่องจากมีปริมาณน้ าตลอดทั้งปี และเนื่องด้วยระหว่างจุดบรรจบของล าห้วยใหญ่ที่ไหลบรรจบกับล า
น้ าเชิญห่างจากตัวเมืองไม่มากนัก ท าให้เป็นที่ราบน้ าท่วมถึงที่กว้างใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย หนอง บึง
แหล่งน้ าธรรมชาติมากมาย บริเวณชุมชนเมืองและชุมชนต่อเนื่อง จึงเป็นแหล่งพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งของอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 -  พ้ืนที่ชุ่มน้ า หมายถึง พ้ืนที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้น และที่ฉ่ าน้ า มีน้ าท่วมขัง ที่แหล่งน้ าอาจมีน้ า
ขังชั่วคราวหรือถาวร ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น เกิดมีความชื้นในที่ดินสูง จนชุ่มชื้น  
ชุ่มฉ่ า หรือชื้นแฉะ ถือว่าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้งสิ้น จากการส ารวจพ้ืนที่ในภาคสนาม และการศึกษาจาก
แผนที่ภูมิประเทศ พบว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าในเขตเมืองเทศบาลต าบลโนนหัน มีประเภทของพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่
หลากหลายพอสมควร 
 -  ภูมิอากาศลมพ้ืนผิวการระบายอากาศทิศทางของลมประจ าที่พัดผ่านเทศบาลต าบลโนน
หัน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทย นอกจากนั้นก็มีลมพายุ
ดีเปรสชั่นที่พัดผ่านเป็นประจ าอุณหภูมิเฉลี่ย 28C° ความชื้นสัมผัสเฉลี่ย 71.0 % ปริมาณน้ าฝนตกรวม
ตลอดปี เฉลี่ยมีค่าประมาณ 1,187 มิลลิเมตร 
 2.5.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดินโดยทั่วไปจะแบ่งเป็นสองประเภทพ้ืนที่ส่วนใหญ่ด้านทิศ
ตะวันออกและด้านทิศใต้ พ้ืนที่เป็นดินตื้นมากมีการระบายน้ าดีถึงปานกลางจะพบชั้นหิน เศษหิน หรือ
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ศิลาแลงและภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินพบในสภาพพ้ืนที่ลาดชัน ปานกลางถึงลาดชัน
มาก ทางด้านตะวันตกจะเป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีถึงปานกลางเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า  
 1) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น บริเวณฝั่งตะวันออกของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 201 (สายขอนแก่น – เลย) ซึ่งบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนเดิมส่วนทางด้านฝั่ง
ตะวันตกของทางหลวงแผ่นดิน 201 นั้น เป็นชุมชนเกิดใหม่จึงมีความหนาแน่นน้อยกว่าฝั่งตะวันออก 
นอกจากนั้นยังกระจายไปตามเส้นทางคมนาคมภายในชุมชนทั้งสองฝั่ง 
 2) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบริเวณพาณิชยกรรมของตัวชุมชนจะเกาะกลุ่มกันอยู่สอง
ข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (สายขอนแก่น – เลย) ตรงบริเวณแยกจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 (สายขอนแก่น – เพชรบูรณ์) ซึ่งเป็นบริเวณทีมีกิจกรรมด้านการค้าพาณิชย์ส าหรับ
บริการภายในตัวชุมชน 
 3) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ในเขตเทศบาลต าบลโนนหันลักษณะของ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมบริการประเภทซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ใน
การเกษตร ส าหรับโรงสีนั้นส่วนมากจะเป็นเครื่องสีข้าวประเภทเคลื่อนที่ได้ซึ่งรับจ้างสีข้าวเป็นแห่ง ๆ 
ไปตามแต่จะมีผู้ว่าจ้าง ภายในเขตเทศบาลมีอุตสาหกรรมทอผ้าแห่งหนึ่งซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มแม่บ้าน
ทอผ้าชื่อ “กลุ่มแม่บ้านเกษตรโนนหันสามัคคี” ด าเนินการทอผ้าแบบพ้ืนเมืองในเวลาที่ว่างจากงาน
ด้านเกษตรกรรม  
 4) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมพ้ืนที่เกษตรกรรมจะอยู่โดยรอบของที่ตั้งชุมชนพัก
อาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีนาข้าวและจะปลูกพืชอ่ืนๆ บ้างในเวลานอกฤดูท านา 
 5) ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเทศบาลต าบล
โนนหัน มีบริเวณเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน หลักเพียงแห่งเดียว คือบึงคูหนองโคตร ซึ่งเป็น
บึงใหญ่มีถนนล้อมรอบ และมีนกเป็ดน้ าร่อนลงหากินเป็นฝูง มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ นอกจากนี้ยังมี
บริเวณทางแยกบางแห่งที่เป็นที่ส าหรับ ทุก ๆ คนภายในหมู่บ้านได้มาใช้นั่งเล่นและพบปะกัน ส าหรับ
สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น ที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนทั้งสามแห่งแล้ว ยังมีลานกีฬาต้านยาเสพติด
และสนามเด็กเล่นของทางเทศบาลที่จัดท าตามนโยบายของรัฐบาลอีกเกือบทุกหมู่บ้าน  
 6) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษาการใช้ที่ดินเพ่ือการศึกษาในเขตเทศบาล มีทั้งสิ้น 3 แห่ง 
เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู โรงเรียนบ้านร่อง
แซงและโรงเรียนโนนหันวิทยายน ตามล าดับ  
 7) ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มี 4 แห่ง ได้แก่ วัดแจ้งสว่างนอกวัดแจ้งสว่างในวัดอุดม
วิทยาราม และวัดโพธิ์ศรี  
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 8) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งแยกออกเป็นสถานี
อนามัย 1 แห่ง ที่ท าการไปรษณีย์ โทรเลข 1 แห่ง สถานีต ารวจภูธรอ าเภอชุมแพสาขาย่อยโนนหัน  
1 แห่ง ชุมสายโทรศัพท์ทางไกล 1 แห่ง และเทศบาลต าบลโนนหันการใช้ประโยชน์ที่ดินในเทศบาล
ต าบลโนนหัน พ.ศ. 2553ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน เมื่อปี พ.ศ. 2553 สามารถจ าแนกสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
แต่ละประเภท ได้ตามตารางข้างต้น และอาจกล่าวได้ว่า พ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน 
ประมาณ 5.075 ตารางกิโลเมตร หรือจ านวน 3,172 ไร่ จะมีพ้ืนที่ชุมชนเมือง หรือพ้ืนที่พัฒนาเมือง 
(Built Up Area) ประมาณ 545.74 ไร่ หรือประมาณ 18% ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนหัน 
 2.5.9 การคมนาคมขนส่ง  
 ระบบการคมนาคมขนส่งที่ส าคัญคือการคมนาคมทางบก ได้แก่ ทางรถยนต์และถนนต่าง ๆ 
ที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมระหว่างเทศบาลต าบลโนนหัน กับอ าเภอ 
ชุมแพ และตัวจังหวัดขอนแก่น คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จากขอนแก่น – หล่มสัก และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ชุมแพ – เลย – เชียงคาน นอกจากนั้นเป็นถนนเชื่อมภายในตัวชุมชน 
และไปสู่หมู่บ้านต่าง ๆ  
 ปัจจุบันมีการด าเนินการปรับปรุงโครงข่ายถนน ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลโนนหัน โดย
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การปรับปรุงผิวจราจร การขยายเขตทาง และโครงการถนนตัดใหม่ 
ทั้งนี้ พิจารณาจากหน้าที่และความส าคัญของเส้นทางประกอบกับความกว้างของเขตทางที่มีอยู่เดิม  
จึงได้ก าหนดให้ถนนในเขตชุมชนแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 1) ถนนสายประธาน ได้แก่ ถนนสาย ง หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ชุมแพ – หล่มสัก) 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ขอนแก่น – เลย) ท าหน้าที่เป็นถนนสายประธานเพ่ือเชื่อมโยง
ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน กับชุมชนใหญ่คือที่ตั้งเทศบาลเมืองชุมแพ และเชื่อมต่อไป 
ถึงตัวที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น นอกจากนั้นถนนสายประธานทั้งสองสายยังรับการจราจรจากถนนสายต่าง ๆ 
พร้อมทั้งเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดเลย และไปสู่ภาคเหนือของประเทศการปรับปรุงได้ก าหนดให้เป็นถนน
เขตทางกว้าง 60 เมตร แบ่งเป็น 10 ช่องจราจร โดยมีเกาะคั่น และมีทางเท้าทั้งสองข้าง 
 2) ถนนสายเชื่อมต่อ ได้แก่ ถนนสาย ค เป็นส่วนต่อจากถนนสายประธานทั้งสองเส้นได้
ก าหนดเขตทางไว้เท่าเดิม คือ 30 เมตร และมีผิวจราจรเท่ากับของเดิมคือ 7.00 เมตร พร้อมทั้งมีไหล่
ทางท้ังสองข้าง 
 3) ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสาย ข ท าหน้าที่รับการจราจรจากถนนในสายต่าง ๆ ที่จะเข้า 
มาใช้บริการภายในชุมชน และติดต่อถึงกัน การปรับปรุงได้ก าหนดให้เป็นถนนที่มีเขตทางกว้าง 16.00 
เมตร มีช่องการจราจร 2 ช่องทาง และมีช่องส าหรับจอดรถทั้งสองข้าง พร้อมทั้งมีทางเท้าทั้งสองข้าง 
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 4) ถนนสายย่อย ได้แก่ ถนนสาย ก เป็นถนนที่จะออกไปสู่บริเวณชนบท และเกษตรกรรม
ได้ก าหนดให้มีเขตทางเท่ากับถนนสายหลัก คือ 16.00 เมตร มีช่องการจราจร 2 ช่องทาง และมีไหล่
ทางท้ังสองข้าง 
 2.5.10 ด้านเศรษฐกิจ  
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาคืออาชีพรับจ้าง การท าเกษตรกรรม 
ได้แก่ การท านา ท าไร่ปอแก้ว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และการปลูกผักต่าง ๆ โดยพ้ืนที่ท าการเกษตรกรรมใน
พ้ืนที่เทศบาล มีประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร การอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม หรือขนาดครัวเรือน เช่น โรงงานท าขนมจีน อุตสาหกรรมทอผ้า เป็นต้น การพาณิชยกรรม
และการบริการ เทศบาลต าบลโนนหันมีศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพียง 1 แห่ง อยู่บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอาคารตลาดสด 
เทศบาลฯ พร้อมทั้งมีร้านค้าประกอบการค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่โดยรอบ ทั้งนี้ เนื่องจากตัวชุมชนเทศบาลฯ 
อยู่ห่างจากตัวเมืองอ าเภอชุมแพเพียงระยะทาง 12 กิโลเมตร ฉะนั้น การพาณิชยกรรมหลักส่วนใหญ่
ประชากรจะนิยมไปซื้อหาสิ่งของจากตัวอ าเภอชุมแพ และจังหวัดขอนแก่น ชุมชนเทศบาลต าบลโนนหัน
เองมีร้านค้าต่าง ๆ ดังนี้ ร้านค้าเครื่องดื่ม 18 ร้าน ร้านขายอาหาร 7 ร้าน ร้านเสื้อผ้า 8 ร้าน ร้านเสริม
สวย 12 ร้าน ร้านซ่อมรถและขายอะไหล่เครื่องยนต์ 9 ร้าน ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุ, เครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม 2 ร้าน ตลาดสด 1 แห่ง ร้านซ่อมและขายโทรศัพท์มือถือ 2 ร้าน ร้านสะดวกซื้อ 1 ร้าน 

2.5.11 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง 
 2.5.12 การเกษตรกรรมการท าเกษตรกรรม 
 ได้แก่ การท านา ท าไร่ ปอแก้ว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และการปลูกผักต่าง ๆ โดยพ้ืนที่ท าการ
เกษตรกรรมในพ้ืนที่เทศบาลฯ มีประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร 
 2.5.13 การอุตสาหกรรม  
 การอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือขนาดครัวเรือน 
เช่น โรงงานท าขนมจีน อุตสาหกรรมทอผ้า เป็นต้น 
 2.5.14 การพาณิชยกรรม/การบริการ 
 เทศบาลต าบลโนนหันมีศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพียง 1 แห่ง ซ่ึงเป็นการประกอบ การค้า 
เล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากตัวชุมชนอยู่ห่างจากตัวเมืองอ าเภอชุมแพเพียงระยะทาง 12 กิโลเมตร 
ฉะนั้น การพาณิชยกรรมหลักส่วนใหญ่ประชากรจะนิยมไปซื้อหาสิ่งของจากตัวอ าเภอชุมแพ 
 2.5.13 การท่องเที่ยว  
 แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล มีจ านวน 1 แห่ง คือ บึงคูหนองโคตร ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
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  2.5.14 การปศุสัตว์  
 ลักษณะประกอบการปศุสัตว์ในพ้ืนที่เทศบาลฯ มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือ การจ าหน่ายเป็นรายได้ 
สัตว์ที่เลี้ยงมาก ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลานิล เป็นต้น 
 2.5.15 ด้านสังคม 
    2.5.15.1 การศึกษาประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาซึ่งสถาบันการศึกษาภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน แบ่งออกได้ดังนี้ 
     -  ระดับอนุบาล มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่างใน และโรงเรียนอนุบาลเอกชนจ านวน 2 แห่ง 
     -  ระดับประถมศึกษา มีจ านวน 2 แห่งประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนโนน
หันวันครู และโรงเรียนบ้านร่องแซง 
     -  ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนโนนหันวิทยายน ซึ่งสังกัด อบจ.
ขอนแก่น 
    2.5.15.2 องค์กรศาสนา ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหันมีวัดอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ 
วัดแจ้งสว่างใน, วัดแจ้งสว่างนอก, วัดโพธิ์ศรี และวัดอุดมวิทยาราม 
     - ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ได้แก่ วันลอยกระทง วัน
เข้าพรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น 
    2.5.15.3 การสาธารณสุขภายในเขตเทศบาลฯ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนต าบลโนนสะอาด มีเจ้าหน้าที่ประจ า 4 คน ซึ่งคอยให้การบริการบ าบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป 
และบริการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ซึ่งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
ท าให้สามารถลดอัตราการเกิดลงได้ ส าหรับความเจ็บไข้ที่รุนแรงเกินกว่าสถานีอนามัยจะรักษาได้
ประชาชนในท้องถิ่นอาจรับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมแพซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปเพียง 12 กิโลเมตร 
หรือไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลขอนแก่น ก็ได้ 
    2.5.15.4  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโนนหันด าเนิน
โครงการสวัสดิการสังคมโดยจัดเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V ฝึกอาชีพและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย 
    2.5.15.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอชุมแพ สาขาย่อยโนนหันซึ่งให้บริการด้าน
การจราจรในท้องที ่และช่วยปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งท าให้สถิติอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ 
และอุบัติเหตุลดลง 
 2.5.16 ด้านประชากร 
 จ านวนประชากรภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ตามสถิติ
งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลโนนหัน 
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 - ปี พ.ศ. 2558 จ านวนประชากร  ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหันทั้งหมด 4,790 คน 
 - ปี พ.ศ. 2559 จ านวนประชากร  ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหันทั้งหมด 4,774 คน 
 - ปี พ.ศ. 2560 จ านวนประชากร  ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหันทั้งหมด 4,763 คน 
 - แนวโน้มการขยายตัวของชุมชน  ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน 
 การขยายตัวของชุมชนเป็นผลต่อเนื่องมาจากการเพ่ิมของประชากร ท าให้เกิดความต้องการ
ใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามนอกจากการคาดประมาณจ านวน
ประชากรในอนาคตแล้ว ยังต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรต่าง ๆ เช่น ปริมาณ
การลงทุน ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ และ
สภาวะการผลิตภาคเกษตรกรรม อันมีผลอย่างมากต่อการอพยพย้ายถิ่น ทั้งตามฤดูกาลและย้ายถิ่นถาวร 
ปัจจัยต่าง ๆ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันมากแล้วคาดว่าประชากรจะเพ่ิมขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ 
 ชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหันในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะขยายตัวทางด้านทิศ
ตะวันตก และด้านทิศใต้ ของชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของการคมนาคมหลักของชุมชน 
อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดจากอ าเภอชุมแพ, จากจังหวัดขอนแก่น, จากภาคเหนือของ
ประเทศและจากพ้ืนที่ชนบทรอบนอกโดยมีศูนย์กลางพาณิชยกรรมบริเวณเดิมซึ่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาก
และพ้ืนที่อยู่อาศัยจะเกาะกลุ่มโดยรอบบริเวณพาณิชยกรรม และทิศทางการขยายตัวของชุมชน
ดังกล่าว สามารถเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมใน
อนาคตโดยเฉพาะโครงการการพัฒนาพื้นที่ด าเนินการของเทศบาลต าบลโนนหัน 
 - สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งปัจจุบันประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง
จ านวน 3,803 คน แยกเป็น ชาย 1,815 คน หญิง 1,988 คน แต่สถิติการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละ
ครั้ง ประมาณร้อยละ 64 ซึ่งปัญหาอุปสรรคโดยส่วนมาก จะพบว่า ประชาชนที่มีสิทธิส่วนใหญ่ จะท างาน
อยู่นอกพ้ืนที ่ซึ่งท าให้กลับมาใช้สิทธิไม่ทันหรือไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งเลย 
 2.5.17 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน 
 -  ทรัพยากรน้ าแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ ล าห้วยใหญ่ ซึ่งไหลผ่านภายในเขต
เทศบาลต าบลโนนหัน และล าน้ าเชิญซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลฯ โดยการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก 
ล าน้ าเชิญ ผ่านระบบท่อและคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร ท าให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลโนน
หันสามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
 -  ทรัพยากรป่าไม้พ้ืนที่ป่าไม้ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน มีประมาณ 400 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่
ป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ป่าไม้สาธารณะชุมชน และพ้ืนที่ป่าไม้ที่เอกชนจัดท าขึ้นเพ่ือธุรกิจการค้า 
โดยส่วนมากจะเป็นป่าไม้เบญจพรรณ อาทิเช่น ไม้ยูคาลิปตัสไม้ประดู่ และไม้สัก เป็นต้น 
 -  สภาพสิ่งแวดล้อมปริมาณขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหันมีประมาณ  
9 ตัน/วัน ซึ่งเทศบาลสามารถด าเนินการจัดการได้เองทั้งหมด โดยการเก็บบรรทุกขนขยะมูลฝอยไป
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ทิ้งบริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาลเอง ซึ่งอยู่นอกเขตพ้ืนที่ประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งวิธีการก าจัดขยะมูล
ฝอยจะเป็นแบบผึ่งแห้งไถฝังกลบส่วนปริมาณน้ าทิ้งจากแหล่งชุมชนเฉลี่ยประมาณ 70 ลิตร/วัน ซึ่งน้ า
ทิ้งจากชุมชนโดยส่วนใหญ่จะได้รับการบ าบัดจากบ่อบ าบัดภายในอาคารเองก่อน จึงจะไหลลงสู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะของเทศบาล เนื่องจากการขออนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาลต าบล
โนนหัน จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส าหรับปัญหามลภาวะอากาศ 
ที่ส าคัญส่วนมากจะเกิดจากการกระท าของประชาชนที่ท าการเกษตรกรรม โดยการเผาตอซังข้าว และ
การเผาไร่อ้อย เป็นต้น 
 การวิเคราะห์บทบาท และความส าคัญของชุมชน ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหันจาก
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของชุมชน ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน ตามแผนพัฒนา
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับเทศบาล เห็นได้ว่าชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหันใน
ปัจจุบัน ก าลังถูกจัดให้เป็นชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท เนื่องจากการจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล
ต าบลโนนหัน ของส านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยผังเมืองรวม 
หมายถึง การวางแผนการใช้ที่ดินในอนาคต โดยการแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทต่าง  ๆ และก าหนด
โครงการคมนาคมและขนส่งให้มีการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ ทั้งภายในและภายนอกเขตผัง 
รวมทั้งการเตรียมรองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากรที่จะเกิดขึ้นภาย 
ในชุมชนนั้น และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 
2518 ดังนั้น จึงท าให้เทศบาลต าบลโนนหันได้ถูกจัดให้เป็นชุมชนศูนย์กลางล าดับที่ 5 ที่ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางบริการให้แก่ประชาชนภายในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ชนบทภายในรัศมี 5 – 20 กิโลเมตร จาก
ชุมชนศูนย์กลาง โดยมีกิจการค้าและบริการหลายประเภทให้บริการแก่พ้ืนที่โดยรอบ และศักยภาพ
ของพ้ืนที่ชุมชน ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน ยังเป็นพ้ืนที่ซึ่งเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลักที่ท ารายได้ให้กับประชากรในชุมชน และจาก
ข้อมูลดังกล่าว สามารถจ าแนกเป็นบทบาทและความส าคัญของชุมชน ภายในเขตเทศบาลต าบลโนน
หันในด้านต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการเกษตรกรรมจากศักยภาพพ้ืนที่ชุมชน ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน ซึ่งมีล าน้ า
และล าห้วยไหลผ่าน และลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ท าให้พ้ืนที่มีความเหมาะสมในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นท่ี และมีโครงการชลประทานที่รองรับพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 
ท าให้ชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน เป็นชุมชนที่มีบทบาทที่ส าคัญด้านเกษตรกรรม โดย 
เฉพาะการเป็นแหล่งต้นทุนการผลิต 
 ด้านเศรษฐกิจ การค้าและบริการชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน เป็นชุมชนที่มี
บทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญในปัจจุบัน คือ เป็นชุมชนศูนย์กลางการเกษตร ซึ่งมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง
บริการการเกษตร ในด้านพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากแหล่งที่ตั้งชุมชนนี้มีความสามารถในการ
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พัฒนาเป็นศูนย์กลางการแปรรูปผลผลิตการเกษตรขั้นต้น และอุตสาหกรรมบริการที่เสริมกิจการ
เกษตรในชนบท เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น 
 ด้านการท่องเที่ยว พ้ืนที่ชุมชน ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน เปรียบเป็นประตูสู่ 
ภาคเหนือ และประตูสู่การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนหันอยู่ใกล้ 
แหล่งท่องเที่ยวแบบอุทยานแห่งชาติ จ านวน 3 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน, อุทยานแห่งชาติ 
ภูกระดึง, และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวและอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก 
อาทิเช่น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว, เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นต้น ท าให้มีนักท่องเที่ยวมาแวะพักจับจ่าย
ซื้อของกันก่อนเข้าแหล่งท่องเที่ยว หรือหลังจากกลับลงมาจากแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลโนนหันยังเป็นพื้นที่เขตแดนระหว่าง 4 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, 
จังหวัดเลย, และจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงท าให้ผู้ที่จะเดินทางระหว่าง 4 จังหวัด หรือเดินทางจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ภาคเหนือจ าเป็นต้องผ่านพ้ืนที่ชุมชน ภายในเขตเทศบาลต าบลโนนหัน 
ดังนั้นจึงท าให้มีนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางจ านวนมากท าการแวะพักผ่อน หรือซื้อของภายในชุมชน
เทศบาลต าบลโนนหัน 
 2.5.18 ประชากร (ข้อมูลจากแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนหัน)  
 จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของ
อ าเภอชุมแพ เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่าเทศบาลต าบลโนนหัน มีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 4,735 คน จ าแนกเป็นชาย 2,268 คน หญิง 2,467 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 96 คน 
ต่อตารางกิโลเมตร และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,485 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ และ
แผนภูม ิ
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แผนภูมิที ่2.1 แสดงพื้นที่ของเทศบาลต าบลโนนหัน 

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กัญช์ อินทนู (2556, 135 หน้า) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบล กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่นายกเทศบาลต าบล รองนายกเทศบาลต าบลทุกคน สมาชิกเทศบาลต าบล และพนักงานส่วน
ต าบลจาก 12 เทศบาลต าบล พบว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส่วนใหญ่ มีระดับมาก โดย
เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ ไม่มีข้อปรับปรุงในการบริหารเลย ส่วนเทศบาลต าบลที่ต้องปรับปรุงการ
บริหารงานมากที่สุด คือ เทศบาลต าบลกระปาง ควรท าการปรับปรุงมาก คือ หลักความคุ้มค่า 
รองลงมาเทศบาลต าบลนาสวนหลวง ควรท าการปรับปรุงมาก คือ หลักนิติธรรม และเทศบาลต าบล
เขาขาว ควรท าการปรับปรุงมาก คือ หลักความคุ้มค่า 
 สุรชิต พิสัยพันธ์ (2556, 130 หน้า) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของนายกเทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดหนองคาย เพ่ือศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกเทศบาลต าบล ในเขต
จังหวัดหนองคาย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ ผลการศึกษาพบว่านายก
เทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดหนองคายมีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=0.81) ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้ ผลการวิจัยพบว่าไม่มีปัจจัยใดมีความสัมพันธ์กับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ที่
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 
 อภิชาติ โชติชัชวาลกุล (2556, 145 หน้า) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล กรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่พนักงานส่วนต าบลจ านวน 53 คน และนักการเมืองท้องถิ่นจ านวน 87 คน พบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล จ าแนกตาม
ต าแหน่ง เพศ อายุ การศึกษา และระยะเวลาในการท างาน ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 เจริญ พัฒนะกุลพงษ์ (2556, 132 หน้า) ได้ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลของเทศบาล ต าบล
บางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าระดับธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม  
ทั้ง 7 หลัก ด้านกฎระเบียบของหน่วยงานมีความถูกต้องตามกฎหมาย ด้านหน่วยงาน มีการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชน ด้านผู้มีอ านาจตัดสินใจในหน่วยงานมีความอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับสูง ด้านกฎระเบียบของหน่วยงานไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่มีฐานะสูงกว่าด้าน
หน่วยงานมีการแยกการใช้อ านาจอย่างชัดเจน ด้านหน่วยงานมีความผูกพันต่อกฎหมาย กฎระเบียบ
ต่าง ๆ และด้านกฎหมายที่ก าหนดโทษของหน่วยงานเป็นไปตามหลักกฎหมาย อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 78.0 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 ผลการศึกษาระดับธรรมาภิบาลหลักความโปร่งใสทั้ง 4 หลัก ด้านความโปร่งใส ด้านการ
เปิดเผยของระบบงาน ด้านความโปร่งใสด้านโครงสร้างของระบบงาน และด้านความโปร่งใสด้าน
ระบบการให้โทษ มีคะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 67.4 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง 
 ผลการศึกษาระดับธรรมาภิบาลหลักการมีส่วนร่วมทั้ง 4 หลัก ด้านหน่วยงานมีการพัฒนา
ความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน มีคะแนนอยู่ในระดับสูง ด้านหน่วยงานมีการให้มีส่วน
ร่วมในขบวนการตัดสินใจ ด้านหน่วยงานมีการให้ข้อมูลข่าวสาร และด้านหน่วยงานมีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน มีคะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 70.2 ซึ่งจัดว่าอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง 
 เมื่อเปรียบเทียบธรรมาภิบาลทั้ง 3 หลัก พบว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน
ในพ้ืนที่มีความเห็นว่าธรรมาภิบาล 3 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วน
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ร่วม คิดเป็นคะแนนร้อยละ 71.8 ซึ่งจัดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้องค์ประกอบที่คิดเป็นคะแนน
สูงสุด คือ นิติธรรม เท่ากับ 78.0 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนคิดเป็นคะแนนร้อยละ 
70.2 และคะแนนร้อยละที่ต่ าที่สุดคือ ด้านความโปร่งใส เท่ากับ 67.4 
 สุรศักดิ์ ภักดี (2556, 140 หน้า) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานของเทศบาลต าบล ด้านหลักนิติ
ธรรม ทั้งในส่วนของการจัดท าข้อบัญญัติต าบล การจัดวางระบบควบคุมภายใน เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
รวมทั้งการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบ ด้านคุณธรรม  
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใช้ระบบเปิด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและแจ้งผลประเมิน  
ให้ทราบมีการมอบรางวัลหรือยกย่องเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่น มีการจัดท าและมีกิจกรรม ด้าน
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม มีการประชุมถ่ายทอดนโยบายระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ด้านหลัก
ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีผู้แทนชุมชนหรือ
ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
แผนพัฒนาเป็นไปตามระเบียบฯ มีการบรรจุและน าข้อเสนอประชาชนไปปฏิบัติ มีการบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน มีการก าหนดให้ประชาชนเข้าร่วมฟัง
การประชุมสภาท้องถิ่น ด้านหลักความรับผิดชอบ มีการจัดท าแผนตามระเบียบฯ มีกระบวนการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชน มีกระบวนการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมถึงมีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ด้านหลักความคุ้มค่า มีการประเมินผลการปฏิบัติงานใน ด้านต่าง ๆ มีการส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน มีภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เกินกฎหมายก าหนด มีความประหยัด ผู้ศึกษาได้ก าหนด
น้ าหนักคะแนนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านละ 25 คะแนน จ านวน 6 ด้าน รวม 150 
คะแนน โดยมีน้ าหนักคะแนนจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ 5, 3, 1, 0 และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (ตามเกณฑ์ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จากผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า ผู้บริหารมีความเห็นว่าเทศบาล
ต าบลในจังหวัดอุทัยธานีมีการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลทั้ง  6 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 86.00 
และหัวหน้าส่วนราชการมีความเห็นว่าเทศบาลต าบลในจังหวัดอุทัยธานี มีการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมภิบาลทั้ง 6 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 96.66  
 พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล) (2557, 137 หน้า) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพรานอ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม พบว่า 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ (ต่อเดือน) กับความคิดเห็นการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพรานอ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
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 พระไพฑูรย์ รตนิโก (ศรีวิชา) (2556, 147 หน้า) ศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อเปรียบเทียบ ประชาชนที่มีเพศต่างและอายุต่างกัน มีทัศนะโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
ประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ใน
เทศบาล ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีผลงานที่
เกี่ยวข้องน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและวิธีศึกษาไว้ โดยผู้วิจัยได้น าตัวแปรอิสระของ (สุรศักดิ์ ภักดี, 
2556, หน้า 114) และทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ (สถาบันพัฒนาข้าราชการ 
พลเรือน, 2556, หน้า 58) มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดด้านตัวแปรตามในการศึกษาวิจัยได้ดังนี้          
 
 ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

“การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบั ติ ง านของพนัก งาน เทศบาลใน    
เทศบาลต าบลโนนหัน  อ า เภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น” มี 6 ด้าน คือ  

1. ด้านหลักนิติธรรม  
2. ด้านหลักคุณธรรม  
3. ด้านหลักความโปร่งใส 
4. ด้านหลักความรับผิดชอบ  
5. ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 



 
บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องนี้เพ่ือศึกษา “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น” เพ่ือให้การปฏิบัติงาน เทศบาล
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ
วิจัย ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 
    ได้แก่ บุคลากรที่สังกัด เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จ านวน 199 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   ได้แก่ บุคลากรที่สังกัด เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 
133 คน 
 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 133 คน โดยใช้สูตรค านวณของ 
Taro Yamane’s (สุรพล พรมกุล, 2552, หน้า 69-70) ดังนี้ 
 Sample size =        N  
                                1+Ne2 
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 โดยที่  n =     จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
    N  =  จ านวนประชากร 
    E =  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง (0.05) 
 ซ่ึงก าหนดให้มีความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 หรือ 0.05 
 การค านวณขนาดตัวอย่างจากประชากร มีจ านวนทั้งหมด 199 คน 
 แทนค่าตามสูตรได้ ดังนี้ 
  
    n    =  
 
          =      132.88 ได้จ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง = 133 คน 
 เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 133 คน แล้วมาหาอัตราส่วนของประชากร (Proportional to 
Size) เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเกณฑ์ตามสูตรนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2548, หน้า 19)  

    n1  =  


1n  

 เมื่อ  n1 =  จ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    Ni =  จ านวนประชากรแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายชื่อในส านัก, กอง สังกัด 

เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 

 
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลโนนหัน 

ประชากร (คน)  
การหาสัดส่วน 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
(คน) 

ชาย หญิง รวม 

พนักงานเทศบาลสังกัดส านักปลัด 
พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง 
พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา 
พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง 

67 
8 
12 
5 

44 
15 
23 
25 

111 
23 
35 
30 

111x133/199 
23x133/199 
35x133/199 
30x133/199 

74 
15 
23 
20 

รวม 92 97 199 133 133 

199 

1+199 (0.05) 2 
 



 45 

 จากตารางที ่3.1 การแสดงกลุ่มตัวอย่าง พบว่าจากจ านวนประชากรของพนักงานเทศบาล
สังกัดเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างของพนักงานเทศบาลสังกัดส านักปลัด กลุ่มมากที่สุดมี
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 74 คน รองลงมาพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษามีจ านวน 23 คน และน้อย
ที่สุด คือพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง จ านวน 15 คน 
 เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 133 คน ดังกล่าวแล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับ
ฉลาก จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check lists) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ซึ่ง
สร้างขึ้น แบบสอบถามประกอบไปด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค าถามจะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklists) จ านวน 3 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 6 ด้าน คือ 
 1. ด้านคุณธรรม   จ านวน 7 ข้อ 
 2. ด้านนิติธรรม   จ านวน 7 ข้อ 
 3. ด้านความรับผิดชอบ   จ านวน 7 ข้อ 
 4. ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้  จ านวน 7 ข้อ 
 5. ด้านการมีส่วนร่วม    จ านวน 7 ข้อ 
 6. ด้านความคุ้มค่า   จ านวน 7 ข้อ 
 ในตอนที่ 2 นี้มีจ านวน 42 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (สุรพล พรมกุล, 2552, หน้า 101) โดยก าหนดค่าดังนี้  
 มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 
 มาก  มีค่าเท่ากับ 4 
 ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 
 น้อย  มีค่าเท่ากับ 2 
 น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 
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 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนัก 
งานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบปลายเปิด 
 

3.4 การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้มีขั้นตอน
การสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
 3.4.1 การสร้างเครื่องมือ 
   1)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล เพ่ือก าหนดขอบเขตใน การศึกษาวิจัยและเพ่ือเป็นแนวทางการสร้าง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
   2)  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
   3)  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาก าหนดกรอบโครงสร้างของค าถาม โดย
ก าหนดขอบเขตข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ และตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
   4) สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีข้อค าถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้ทดสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถาม ในด้านความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบ 
ถามที่สร้างขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ โดยน าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความชัดเจนของเนื้อหาสาระให้ครอบคลุม และ
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ รวมทั้งการใช้ถ้อยค า ส านวน ภาษา หรือข้อความตามหลัก
วิชาการ หากมีข้อเสนอแนะก็ให้น ามาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรง 
คุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน คือ  
 1.  ดร.วินิจ ผาเจริญ  Ph. D. (Pol.Sc)  
  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
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 2.  ดร.ทองแพ ไชยต้นเชือก Ph. D. (Pol. Sc)  
  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล Ph. D . (Pol.Sc)  
  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ Ph.D. (A.i  &  A.s.)  
  ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ ามหา วิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 
    วิทยาเขตศรีล้านช้าง    
 5. ดร.พูลสวัสดิ์ นาทองค า Ph.D. (Regional Development Strategies)  
  ต าแหน่งปัจจุบัน นายกเทศมนตรี ต าบลร่องค า อ.ร่องค า จ.กาฬสินธุ์ 
 เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่มี
ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของค าถาม โดยใช้แบบวัดดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
consistency : IOC)  
 3.4.3 น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  
ไปทดสอบ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างในการ 
วิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 30 คน จากนั้นจึงน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ 
แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปทดสอบวัดความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตาม
วิธีการของครอนบัค (Cornbach) (องอาจ นัยพัฒน์, 2549, หน้า 151) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  
เท่ากับ 0.87 
 3.4.4 ผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองใช้พร้อม
จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 ผู้วิจัยมีหนังสือถึงอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เพ่ือขอให้มีหนังสือขอความร่วมมือ
ถึงนายกเทศมนตรีต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือขอความร่วมมือให้ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย ได้ตอบแบบสอบถามในการวิจัย
ครั้งนี ้
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 3.5.2 จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถามใน
แต่ละครั้ง โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 133 ชุด 
 3.5.3 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล ด้วยตนเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสอบถาม
ทั้งหมด 133 ชุด ได้คืน 133 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100.00 ใช้เวลา 10 วัน 
 3.5.4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ มาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ 133 ชุด 
 3.5.5 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ให้ไว้จัดระบบข้อมูลตรวจสอบ 
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป และแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ของแบบสอบถามการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาล 
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นโดยใช้เกณฑ์ตามสูตร (สุรพล พรมกุล, 2552, หน้า 101) 
ดังนี้ 
  ระดับ ค่าเฉลี่ย การแปลผล 
   5 4.51-5.00 ระดับมากท่ีสุด 
   4 3.51-4.50 ระดับมาก 
   3 2.51-3.50 ระดับปานกลาง 
   2 1.51-2.50 ระดับน้อย 
   1 1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยนี้ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลโดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage)  
 2) ศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ในเทศบาล
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3) ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  กับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนตัวแปรปรวนที่มีค่า
มากกว่า 2 ระดับ ได้แก่ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนใช้ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
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(One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffés Method) 
 4) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยการสรุปประเด็น และ
แจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1 สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
    1) หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้ Item-total Correlation 
    2) หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) 
ของ Cronbach โดยใช้สูตร 

      α   =  

เมื่อ   α = ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
    K = จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
     = ผลรวมความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

      = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 3.7.2 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) การแจกแจงความถี ่(Frequency)  
   2) หาค่าร้อยละ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สูตร 

     =  x 100 
 เมื่อ   = ค่าร้อยละ 
     = ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
     = จ านวนความถี่ทั้งหมด 
   3) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร 

        
 เมื่อ   = ค่าเฉลี่ย 
     = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     = จ านวนคะแนนในกลุ่ม  
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   4) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร 

     S =  
 เมื่อ   S  =  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X =  คะแนนแต่ละตัว 

      =  ค่าเฉลี่ย 
     N  =  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
     =  ผลรวม 
 3.7.3 สถิติที่ใช้ในการอนุมาน 
   1) การทดสอบสมมติฐาน (t-test) ใช้สูตร     

     t  =    
  เมื่อ t =  ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพ่ือทราบความม ี
         นัยส าคัญ  
    D  =  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน  
    n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 
    df  =  ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากับ N-1  
   2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE-WAY ANOVA) หรือ (f-test) ใช้สูตร 

             
 เมื่อ    =  ค่าความแปรปรวนที่มีค่ามากกว่า 

     =  ค่าความแปรปรวนที่มีค่าน้อยกว่า 
     F  =  ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤติ 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจัยเรื่อง “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาล
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น” เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้
ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) ไว้ 3 ประการ คือ 
 1)  เพ่ือศึกษา “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ใน 
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 2)  เพ่ือเปรียบเทียบ “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่ม ีเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่างกัน  
 3)  เพ่ือรวบรวม/ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 
 ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ใน 
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 133 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้โดยใช้สูตรค านวณของ (Yamane’s เป็นเกณฑ์) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดย 
ใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแบ่งชั้นภูมิ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t  แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ 

t (t – distribution) 
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 F  แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ 
F (F – distribution) 

 df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน ผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 
 Sig. แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
 *  แทน  ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  Scheffe’ แทน  เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 
 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนิน   
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือ ค านวณหาค่าสถิติ
ส าหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยให้ครบถ้วนตามที่ตั้งไว้ มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (percentage) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t – test) การทดสอบความ 
แปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบ 
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น” ใช้การ
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิจัยเรื่องนี้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติ 
งานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีคุณลักษณะ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวน และร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 59 44.4 
หญิง 74 55.6 

รวม 133 100.0 
 

 จากตารางที ่4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.6 เพศชาย จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน และร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

อาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 28 21.1 
31 – 40 ปี 71 53.4 
41 – 60 ปี 32 24.0 
61 ปี ขึ้นไป 2 1.5 

รวม 133 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถามส่วนมาก 
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 คน รองมามีอายุ 41 – 60 จ านวน  
32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1และน้อยที่สุดมีอายุ 61 ปี ขึ้นไปจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวน และร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 9,000 บาท  40 30.1 
9,001 – 12,000 บาท  64 48.1 
12,001 – 15,000 บาท 14 10.5 
15,001 บาท ขึ้นไป  15 11.3 

รวม 133 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 – 12,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมามีรายได้
เฉลี่ยต่ ากว่า ต่ ากว่า 9,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 12,001 – 15,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
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ตอนที่ 2 การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 การศึกษาวิเคราะห์การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมา- 

ภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน 

 

 
 

การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 


 

S.D. แปลผล 

1. หลักนิติธรรม 3.67 0.19 มาก 
2. หลักคุณธรรม 3.76 0.21 มาก 
3. หลักความโปร่งใส 3.65 0.23 มาก 
4. หลักการมีส่วนร่วม  3.65 0.19 มาก 
5. หลักความรับผิดชอบ 3.76 0.19 มาก 
6. หลักความคุ้มค่า 3.65 0.23 มาก 

รวม 3.69 0.17 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือหลักคุณธรรม 
รองลงมา คือ หลักความรับผิดชอบ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม 

 

 ด้านหลักนิติธรรม   S.D. แปลผล 
1. การตราเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม  

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
 

3.83 
 

0.38 มาก 
2. การออกเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น

ธรรมต่อพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

3.71 
 

0.46 มาก 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการให้มีการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  
 

3.68 
 

0.47 มาก 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก ากับดูแลและส่งเสริมให้มีการ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  
 

3.65 
 

0.48 มาก 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการชี้แจงแนะน าแนวทางการ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบให้มีความเข้าใจตรงกัน 
 

3.60 
 

0.49 
 

มาก 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดอ านาจหน้าที่  และ

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการไว้ในกฎหมายหรือระเบียบไว้อย่าง
ชัดเจน 

 
 

3.56 

 
 

0.53 มาก 
7. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบและ

กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

3.64 
 

0.48 มาก 
รวม 3.67 0.19 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน าหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตราเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายรองลงมา คือ การออกเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นธรรมต่อ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และขั้นตอน
การปฏิบัติราชการไว้ในกฎหมายหรือระเบียบไว้ชัดเจน ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาล ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม 

 

 ด้านหลักคุณธรรม   S.D. แปลผล 
1. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐานของคุณธรรม 
 

3.73 
 

0.45 มาก 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกลไกหรือเครื่องมือ เช่น การตรวจ 

สอบภายในหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักประกัน
เรื่องคุณธรรมให้แก่บุคลากร 

 
 

3.54 

 
 
0.50 มาก 

3 มีการมอบหมายให้มีการปฏิบัติงานตามความสามารถและความ
เหมาะสม 

 
3.75 

 
0.43 มาก 

4. มีการให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 3.82 0.39 มาก 
5. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ขยันอดทนสุภาพจริงใจและให้เกียรติแก่พนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับบริการ 

 
 

3.83 

 
 

0.37 มาก 
6. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

เสมอภาพและเป็นธรรมแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้รับบริการ 

 
 
3.81 

 
 

0.39 
 
 

มาก 

7. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยว 
ข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาตนเองและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ  

 
 

3.81 

 
 

0.39 มาก 
รวม 3.76 0.21 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน สุภาพ จริงใจและให้เกียรติแก่พนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับบริการรองลงมา คือ มีการให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติงานส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกลไกหรือเครื่องมือ เช่น การ
ตรวจสอบภายในหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักประกันเรื่องคุณธรรมให้แก่บุคลากร 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส 

 

 ด้านหลักความโปร่งใส   S.D. แปลผล 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ

ต่าง ๆ ให้พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
 

3.76 
 

0.43 
 

มาก 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้พนักงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างรวดเร็ว 

 
 

3.44 

 
 

0.50 มาก 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการคลังแก่

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.59 
 

0.49 มาก 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการควบคุมการงานด้านการเงิน 

พัสดุ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบราชการ 
 

3.65 
 

0.48 มาก 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึง

ความก้าวหน้าในการด าเนินการภารกิจต่าง ๆ ให้ทราบเป็นระยะ ๆ 
 

3.54 
 

0.50 
6. การชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาต าบลแก่พนักงานองค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.77 
 

0.42 
 

มาก 
7. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับบริการ

ทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

3.83 
 

0.38 มาก 
รวม 3.65 0.23 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับบริการทราบและเข้าใจขั้นตอน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการรองลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผน 
พัฒนาต าบลแกพ่นักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.8  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาล ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม  

 

 ด้านหลักการมีส่วนร่วม   S.D. แปลผล 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

3.71 

 
 

0.45 มาก 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปิดโอกาสให้พนักงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการด าเนิน 
งาน การวางแผน 

 
 

3.69 

 
 

0.47 
 

มาก 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีข้อเสนอแนะ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นระยะ 

 
 

3.66 

 
 

0.48 มาก 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพ่ือตัดสินใจ 

 
 

3.60 0.49 มาก 

5. 
 
 

6. 
 

7. 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้า 
หมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินผลการมีส่วนร่วมที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและน าผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ 

  
 
 

3.56 
 

0.53 
 

มาก 
 

3.65 0.48 มาก 
   
 

3.73 
 

0.45 
 

มาก 
รวม 3.65 0.19 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพ 
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการประเมินผลการมีส่วนร่วมที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและน าผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ 

 

 ด้านหลักความรับผิดชอบ   S.D. แปลผล 
1. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุ่มเทกระตือรือร้น และ

รับผิดชอบในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับบริการ 

 
 

3.54 

 
 

0.50 มาก 
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดแผน และปฎิทินการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
 

3.75 
 

0.43 
 

มาก 

3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
3.82 

 
0.39 

 
มาก 

4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ระยะ และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงวางแผนพัฒนา 
งานอย่างต่อเนื่อง 

 
 

3.83 

 
 

0.37 

 
 

มาก 

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดประชุมเป็นประจ าเพ่ือชี้แจง
เรื่องราวต่างๆและท าความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
3.81 

 
0.39 

 
มาก 

6. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่มุ่งแก้ไขปัญหาและกล้ายอมรับผลการกระท าของตน 

 
3.81 

 
0.39 

 
มาก 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายยึดถือผลประโยชน์ของ
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 
3.76 

 
0.43 

 
มาก 

รวม 3.76 0.19 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน 
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะ และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงวางแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รอง 
ลงมา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุ่มเท กระตือรือร้น 
และรับผิดชอบในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับบริการ 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความคุ้มค่า 

 

 ด้านหลักความคุ้มค่า   S.D. แปลผล 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จ ากัดได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

3.44 
 

0.50 มาก 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ในท้องถิ่น 
 

3.59 
 

0.49 มาก 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรณรงค์ให้บุคคลกรใช้พลังงาน

อย่างประหยัด 
 

3.65 
 

0.48 มาก 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนและส ารวจความ

ต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 
 

3.54 

 
 

0.50 

 
 

มาก 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาสั้น
ที่สุด 

 
 

3.77 

 
 

0.42 มาก 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากร เช่น วัสดุอุปกรณ์

ร่วมกับหน่วยงานอื่น เพ่ือประโยชน์ของการปฏิบัติราชการ 
 

3.83 
 

0.38 มาก 
7. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานโดยค านึง ถึง

ประโยชน์หรือผลเสียประโยชน์หรือผลเสียอ่ืน ๆ ซึ่งไม่อาจ
ค านวณเป็นตัวเงินได้ 

 
3.71 

 
0.46 

 
 

มาก 
รวม 3.65 0.23 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ทรัพยากร เช่น วัสดุอุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของการปฏิบัติราชการ รองลงมา 
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาสั้นที่สุดส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
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 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี เพศ อายุ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลัก
ความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกัน 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมาภิบาล  

ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 59 3.71 0.17 มาก 
หญิง 74 3.67 0.16 มาก 

รวม 133 3.69 0.17 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามเพศ 
อยู่ในระดับมาก และเม่ือแยกตามเพศ พบว่า มากท่ีสุดคือ เพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 59 3.71 0.17 1.56 0.12 
หญิง 74 3.67 0.16   

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น หลักนิติธรรม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 59 3.70 0.18 ปานกลาง 
หญิง 74 3.64 0.19 ปานกลาง 

รวม 133 3.67 0.19 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หลักนิติธรรม จ าแนกตามเพศ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเม่ือแยกตามเพศ พบว่า มากท่ีสุดคือ เพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้าน 
หลักนิติธรรม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 59 3.70 0.18 1.74 0.08 
หญิง 74 3.64 0.19   

 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และกับระดับการน าหลัก 
ธรรมาภิบาล ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 59 3.78 0.23 ปานกลาง 
หญิง 74 3.74 0.20 ปานกลาง 

รวม 133 3.76 0.21 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามเพศ 
อยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือแยกตามเพศ พบว่า มากท่ีสุดคือ เพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.16  แสดงการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้าน
หลักคุณธรรม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 59 3.78 0.23 0.96 0.34 
หญิง 74 3.74 0.20   

 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และกับระดับการน าหลัก 
ธรรมาภิบาล ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 59 3.68 0.21 มาก 
หญิง 74 3.64 0.25 มาก 

รวม 133 3.65 0.23 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตาม
เพศ อยู่ในระดบัมาก และเม่ือแยกตามเพศ พบว่า มากท่ีสุดคือ เพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.18  แสดงการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้าน 
หลักความโปร่งใส จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 59 3.68 0.21 0.95 0.34 
หญิง 74 3.64 0.25   

 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.19  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 59 3.69 0.18 มาก 
หญิง 74 3.62 0.20 มาก 

รวม 133 3.65 0.19 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตาม
เพศ อยู่ในระดับมาก และเม่ือแยกตามเพศ พบว่า มากท่ีสุดคือ เพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.20  แสดงการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้าน 
หลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 59 3.69 0.18 2.18 0.03* 
หญิง 74 3.62 0.20   

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 59 3.79 0.19 มาก 
หญิง 74 3.74 0.18 มาก 

รวม 133 3.76 0.19 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ อยู่ใน
ระดับมาก และเม่ือแยกตามเพศ พบว่า มากที่สุดคือ เพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.22  แสดงการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้าน
หลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 59 3.79 0.19 1.54 0.13 
หญิง 74 3.74 0.18   

 

 จากตารางที่ 4.22 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้านหลักความรับผิดชอบ  
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.23  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบล โนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความคุ้มค่า จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 59 3.66 0.24 มาก 
หญิง 74 3.64 0.23 มาก 

รวม 133 3.65 0.23 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนก
ตามเพศ อยู่ในระดับมาก และเม่ือแยกตามเพศ พบว่า มากท่ีสุดคือ เพศหญิง 
 
ตารางท่ี 4.24  แสดงการเปรียบเทียบระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้าน
หลักความคุ้มค่า จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 59 3.66 0.24 0.42 0.68 
หญิง 74 3.64 0.23   

 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หลักความคุ้มค่า ไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กับระดับการน าหลัก 
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบล  
โนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 30 ปี 28 3.74 0.15 มาก 
31 – 40 ปี 71 3.67 0.17 มาก 
41 – 60 ปี 32 3.68 0.16 มาก 
61 ปี ขึ้นไป 2 3.62 0.20 มาก 

รวม 133 3.69 0.17 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามอายุ
อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มากที่สุดมีอายุ ต่ ากว่า 30 ปี และรองลงมามีอายุ  
41 – 60 ปี และน้อยที่สุดมีอายุ 61 ป ีขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.12 3 0.04 1.34 0.26 
ภายในกลุ่ม 3.54 129 0.03   

รวม 3.66 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.27  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลัก  
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบล  
โนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 30 ปี 28 3.71 0.15 มาก 
31 – 40 ปี 71 3.66 0.17 มาก 

41 – 60 ปี 32 3.65 0.23 มาก 

61 ปี ขึ้นไป 2 3.57 0.20 มาก 

รวม 133 3.67 0.19 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.27 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม จ าแนกตามอายุ 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกตามอายุ พบว่า มากที่สุดมีอายุต่ ากว่า ต่ ากว่า 30 ปี รองลงมามีอายุ  
41 – 60 ปีและน้อยที่สุดมีอายุ 61 ปี ขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 4.28  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรมจ าแนกตามอาย ุ

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.08 3 0.03 0.75 0.50 
ภายในกลุ่ม 4.52 129 0.04   

รวม 4.60 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรมจ าแนกตามอายุ 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.29  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลัก  
ธรรมภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนน
หัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 30 ปี 28 3.83 0.24 มาก 
31 – 40 ปี 71 3.76 0.21 มาก 

41 – 60 ปี 32 3.68 0.18 มาก 

61 ปี ขึ้นไป 2 3.79 0.30 มาก 

รวม 133 3.76 0.21 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามอายุ 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มากที่สุดมีอายุ ต่ ากว่า 30 ปีรองลงมามีอายุ 61 ปี 
ขึ้นไปและน้อยที่สุดมี อายุ 41 – 60 ปี 
 
ตารางท่ี 4.30  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.31 3 0.11 2.20 0.07 
ภายในกลุ่ม 5.73 129 0.05   

รวม 6.04 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรมไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.31  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลัก  
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนน
หัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 30 ปี 28 3.70 0.19 มาก 
31 – 40 ปี 71 3.61 0.24 มาก 
41 – 60 ปี 32 3.72 0.23 มาก 
61 ปี ขึ้นไป 2 3.50 0.10 มาก 

รวม 133 3.65 0.23 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตาม
อายุ อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มากที่สุดมีอายุ 41 – 60 ปีและรองลงมามีอายุ 
ต่ าต่ ากว่า 30 ปีและน้อยที่สุดมีอายุ 61 ปี ขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 4.32  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.40 3 0.14 2.34 0.06 
ภายในกลุ่ม 6.67 129 0.06   

รวม 7.07 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.32 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตาม
อายุ ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.33  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลัก  
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบล โนน
หัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n 
  S.D. แปลผล 

ต่ ากว่า 30 ปี 71 3.61 0.24 มาก 
31 – 40 ปี 32 3.72 0.23 มาก 
41 – 60 ปี 2 3.50 0.10 มาก 
61 ปี ขึ้นไป 133 3.65 0.23 มาก 

รวม 71 3.61 0.24 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.33 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตาม
อายุ อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่ามากที่สุดมีอายุ 31 – 40 ปี รองลงมามีอายุ 61 
ปี ขึ้นไปและน้อยที่สุดมีอายุ 41 – 60 ปี 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.10 3 0.04 1.00 0.46 
ภายในกลุ่ม 4.86 129 0.04   

รวม 4.96 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.35 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม ไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.35  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามอาย ุ

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 30 ปี 28 3.82 0.21 มาก 
31 – 40 ปี 71 3.76 0.18 มาก 
41 – 60 ปี 32 3.71 0.15 มาก 
61 ปี ขึ้นไป 2 3.79 0.30 มาก 

รวม 133 3.76 0.19 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.35 พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจต่อการน า 
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามอายุ 
พบว่า มากท่ีสุดมีอายตุ่ ากว่า 30 ปีรองลงมามีอายุ 61 ปี ขึ้นไปและน้อยที่สุดมีอายุ 41 – 60 ปี 
 
ตารางท่ี 4.36  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.17 3 0.06 1.50 0.18 
ภายในกลุ่ม 4.43 129 0.04   

รวม 4.60 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.36 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนก
ตามอายุ ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.37  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความคุ้มค่า จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 30 ปี 28 3.71 0.17 มาก 
31 – 40 ปี 71 3.60 0.24 มาก 
41 – 60 ปี 32 3.71 0.25 มาก 
61 ปี ขึ้นไป 2 3.43 0.20 มาก 

รวม 133 3.65 0.23 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.37 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หลักความคุ้มค่า จ าแนกตามอายุ อยู่
ในระดับมาก และเม่ือจ าแนกตามอายุ พบว่า มากท่ีสุดมีอายุ 41 – 60 ปี รองลงมามีอายุต่ ากว่า 30 ปี
และน้อยที่สุดมีอายุ 61 ปี ขึ้นไป 
 
ตารางท่ี 4.38  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักความคุ้มค่า จ าแนกตามอายุ 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.52 3 0.18 3.00 0.22 
ภายในกลุ่ม 6.73 129 0.06   

รวม 7.25 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หลักความคุ้มค่า ไมแ่ตกต่างกัน  
 
 
 
 
 



 76 

ตารางท่ี 4.39  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 9,000 บาท  40 3.70 0.14 มาก 
9,001 - 12,000 บาท  64 3.66 0.20 มาก 
12,001 – 15,000 บาท 14 3.72 0.09 มาก 
15,001 บาท ขึ้นไป  15 3.74 0.13 มาก 

รวม 133 3.69 0.17 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.39 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับมาก และเม่ือจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า มากที่สุดมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาท ขึ้นไป รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 12,001 – 15,000 บาท
และนอ้ยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 – 12,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.40  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.12 3 0.04 1.34 0.24 
ภายในกลุ่ม 3.54 129 0.03   

รวม 3.66 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.40 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.41  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 9,000 บาท  40 3.65 0.18 มาก 
9,001 – 12,000 บาท  64 3.66 0.17 มาก 
12,001 – 15,000 บาท 14 3.70 0.18 มาก 
15,001 บาท ขึ้นไป  15 3.70 0.27 มาก 

รวม 133 3.67 0.19 มาก 
 

 จากตารางที ่4.41 พบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจต่อการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ า เภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านการเตรียมการจัดท าแผนจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า มากที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาท ขึ้นไป
รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,001 – 15,000 บาท และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
9,001 – 12,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.42  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.06 3 0.02 0.50 0.64 
ภายในกลุ่ม 4.55 129 0.04   

รวม 4.61 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.42 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรมไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.43  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 9,000 บาท  40 3.80 0.11 มาก 
9,001 – 12,000 บาท  64 3.72 0.24 มาก 
12,001 – 15,000 บาท 14 3.73 0.18 มาก 
15,001 บาท ขึ้นไป  15 3.81 0.13 มาก 

รวม 133 3.76 0.21 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.43 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า มากที่สุดมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาท ขึ้นไป รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 12,001 – 15,000 บาท
และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 – 12,000 บาท 
  
ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.22 3 0.08 1.60 0.19 
ภายในกลุ่ม 5.82 129 0.05   

รวม 6.04 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.44 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรมไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.45  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 9,000 บาท  40 3.67 0.21 มาก 
9,001 – 12,000 บาท  64 3.61 0.27 มาก 
12,001 – 15,000 บาท 14 3.72 0.17 มาก 
15,001 บาท ขึ้นไป  15 3.71 0.13 มาก 

รวม 133 3.65 0.23 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า มากที่สุด 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,001 – 15,000 บาท รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาทขึ้นไป  
และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001 – 12,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.46  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.24 3 0.08 1.34 0.22 
ภายในกลุ่ม 6.83 129 0.06   

รวม 7.07 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.46 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นด้านหลักความโปร่งใส ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.47  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบล โนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 9,000 บาท  40 3.64 0.19 มาก 
9,001 - 12,000 บาท  64 3.64 0.19 มาก 
12,001 – 15,000 บาท 14 3.68 0.20 มาก 
15,001 บาท ขึ้นไป  15 3.70 0.22 มาก 

รวม 133 3.65 0.19 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.47 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า มากที่สุดมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาท ขึ้นไป รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 – 12,000 บาท และน้อย
ที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,001 – 15,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.48  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.07 3 0.03 0.75 0.60 
ภายในกลุ่ม 4.88 129 0.04   

รวม 4.95 132    
 

 จากตารางที่ 4.48 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.49  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบล โนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 9,000 บาท  40 3.80 0.17 มาก 
9,001 – 12,000 บาท  64 3.73 0.22 มาก 
12,001 – 15,000 บาท 14 3.76 0.13 มาก 
15,001 บาท ขึ้นไป  15 3.82 0.15 มาก 

รวม 133 3.76 0.19 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.49 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า มากที่สุด  
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาท ขึ้นไปรองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 9,000 บาท และ
น้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,001- 12,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.50  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.17 3 0.06 1.50 0.18 
ภายในกลุ่ม 4.43 129 0.04   

รวม 4.60 132    
 

 จากตารางที่ 4.50 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้านหลักความรับผิดชอบ ไม ่
แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.51  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาล ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่นหลักความคุ้มค่า จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n   S.D. แปลผล 
ต่ ากว่า 9,000 บาท  40 3.67 0.21 มาก 
9,001 - 12,000 บาท  64 3.60 0.27 มาก 
12,001 – 15,000 บาท 14 3.71 0.18 มาก 
15,001 บาท ขึ้นไป  15 3.70 0.17 มาก 

รวม 133 3.65 0.23 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.51 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ จ าแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า มากที่สุดมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาท ขึ้นไปรองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,001–15,000 บาท 
และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 9,000 บาท  
 
ตารางท่ี 4.52  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น หลักความคุ้มค่า จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.26 3 0.09 1.50 0.19 
ภายในกลุ่ม 6.98 129 0.06   

รวม 7.24 132    
 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่ 4.52 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นหลักความคุ้มค่า ไมแ่ตกต่างกัน 
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 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับระดับ
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบล
โนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามแบบปลายเปิด (Open Ends Questionnaire) ส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบ 
ถามได้เสนอแนะเกี่ยวกับระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และน าเสนอในรปูตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.53  แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักคุณธรรม 

 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. 
2. 
3. 

บุคลากรไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระจายอ านาจให้เท่าเทียมกัน 
บุคลากรเลือกปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

70 
44 
20 

 

 จากตารางที่ 4.53 พบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้านหลัก
คุณธรรมมากที่สุดคือ บุคลากรไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและน้อย
ที่สุดคือ บุคลากรเลือกปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 4.54  แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักนิติธรรม 

 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. 
2. 
3. 

บุคลากร ไม่ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม 
ไม่ค่อยมีการพัฒนาด้านคุณภาพของพนักงาน 
บุคลากรไม่ค่อยมีเสถียรภาพในการอยู่ร่วมกัน 

62 
35 
27 

 

 จากตารางที่ 4.54 พบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จั งหวัดขอนแก่น ด้านหลัก 
นิติธรรม มากที่สุดคือ คือ บุคลากร ไม่ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม รองลงมาไม่ค่อยมีการพัฒนาด้าน
คุณภาพของพนักงาน และน้อยที่สุดคือบุคลากรไม่ค่อยมีเสถียรภาพในการอยู่ร่วมกัน 
 
ตารางท่ี 4.55  แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักความโปร่งใส 

 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี ่
1. 
2. 
 

3. 

การบริหารงาน ไม่ค่อยมีการเปิดเผยตรงไปตรงมา 
การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สร้างความไว้วางใจ เปิดเผย
ประโยชน์ 
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงและรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

55 
32 
20 

 

 จากตารางที่ 4.55 พบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้านหลัก 
นิติธรรม มากที่สุดคือ คือ การบริหารงาน ไม่ค่อยมีการเปิดเผยตรงไปตรงมารองลงมาการบริหารงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สร้างความไว้วางใจ เปิดเผยประโยชน์และน้อยที่สุดคือประชาชน 
ไม่สามารถเข้าถึงและรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
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ตารางท่ี 4.56  แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. 
2. 
3. 

บุคลากรไม่สามารถรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
บุคลากรไม่สามารถรับรู้การประเมินผลงานและข้อเสนอแนะ 
บุคลากรขาดโอกาสการคิดริเริ่มและมีพลังในการท างานร่วมกัน 

68 
55 
54 

 

 จากตารางที่ 3.56 พบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการ
มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ บุคลากรไม่สามารถรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรองลงมา
บุคลากรไม่สามารถรับรู้การประเมินผลงานและและข้อเสนอแนะและน้อยที่สุดคือบุคลากรขาดโอกาส
การคิดริเริ่มและมีพลังในการท างานร่วมกัน 
 
ตารางท่ี 4.57  แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักความรับผิดชอบ 

 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. 
2. 

ผู้บริหารเลือกใช้งาน เลือกปฏิบัติในแต่ละบุคคล 
การท างานของข้าราชการยังขาดความความทุ่มเท และเสียสละ 

45 
40 

 

 จากตารางที่ 4.57 พบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ มากที่สุดคือผู้บริหารเลือกใช้งาน เลือกปฏิบัติในแต่ละบุคคล และน้อยที่สุดคือการ
ท างานของข้าราชการยังขาดความความทุ่มเท และเสียสละ 
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ตารางท่ี 4.58  แสดงค่าความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ด้านหลักความคุ้มค่า 

 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. 
 

ผู้บริหารเลือกใช้งาน เลือกปฏิบัติในแต่ละบุคคลรองลงมาการท างานยัง
ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน มีเส้นสาย ขาดความยุติธรรม 

45 
 

 

 จากตารางที่ 4.58 พบว่า มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ด้านหลัก
ความคุม้ค่า มากที่สุดคือ ผู้บริหารเลือกใช้งาน เลือกปฏิบัติในแต่ละบุคคลรองลงมาการท างานยังไม่มี
มาตรฐานเดียวกัน มีเส้นสาย ขาดความยุติธรรม 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน
เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 2) เพ่ือเปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นที่มีเพศ อายุและรายได้เฉลี่ย ต่างกัน 
3) เพ่ือรวบรวม/ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ศึกษาจาก
ทฤษฎีของ ภักดี ศรีเมือง และทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน มาสรุปเป็นกรอบแนวคิดด้านตัวแปรตามในการศึกษาวิจัยได้ดังนี้เพ่ือน ามาก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นที่มี เพศ 
อายุ  และรายได้ต่างกัน แตกต่างกัน  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พนักงานส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นจ านวน 13 แห่งจ านวน 199 คน โดยได้
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง 133 คน ประจ าปี
งบประมาณ 2559 แล้วคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) จากแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนทั้งสิ้น 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิดมีจ านวน 42 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 
6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม 2) ด้านนิติธรรม 3) ด้านความรับผิดชอบ 4) ด้านความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 5) ด้านการมีส่วนร่วม 6) ด้านความคุ้มค่า 
 ผู้วิจัยใช้ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย  
น้อยทีสุ่ด และเป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัญหาและแนวการน า
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น มีจ านวน 6 ด้านสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
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(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติของแต่ละกลุ่ม เพศ ใช้สถิติทดสอบที (t – test) ส่วนสถานภาพ
ด้านอายุ รายได้ และ ระดับ ใช้การทดสอบ F – test หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ต่อด้วยวิธีหาความแตกต่างรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffé) โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยตามข้อค้นพบได้
ดังต่อไปนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6  
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 71 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 – 12,000 
บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1  
 5.1.2 ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนัก 
งานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาล
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นโดยรวมทั้ง 6 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลัก 
คุณธรรม รองลงมา คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใสหลักความคุ้มค่า และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่ามีผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้  
 1)  ผลการวิจัยพบว่าด้านนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ดคือ การตราเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลโนนหันเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย รองลงมา คือ การออกเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลโนนหันมีความเป็นธรรมต่อประชาชน 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ เทศบาลต าบลโนนหันมีการก าหนดอ านาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการไว้ในกฎหมายหรือระเบียบไว้ชัดเจน  
 2)  ผลการวิจัยพบว่าด้านคุณธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรของเทศบาลต าบลโนนหันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน 
สุภาพ จริงใจ และให้เกียรติแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ รองลงมา คือ มีการให้ความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานและที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ เทศบาลต าบลโนนหัน มีกลไกหรือเครื่องมือ 
เช่น การตรวจสอบภายในหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักประกันเรื่องคุณธรรมให้แก่
บุคลากร  
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 3)  ผลการวิจัยพบว่าด้านความโปร่งใสโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เทศบาลต าบลโนนหันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ
และเข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการรองลงมาคือ เทศบาลต าบลโนนหันมีการชี้แจง
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาต าบลแก่ประชาชนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ เทศบาลต าบลโนนหันเปิด
โอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลโนนหันได้อย่างรวดเร็ว  
 4)  ผลการวิจัยพบว่าหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เทศบาลต าบลโนนหันมีการประเมินผลการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ รองลงมาคือ เทศบาลต าบลโนนหัน
เปิดโอกาสให้บุคลากรของเทศบาลต าบลโนนหันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ เทศบาลต าบลโนนหันมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ของเทศบาลต าบลโนนหันมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 5)  ผลการวิจัยพบว่า ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลต าบลโนนหันมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ระยะ และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงวางแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ 
เทศบาลต าบลโนนหันมีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ บุคลากรของเทศบาลต าบลโนนหันทุ่มเท กระตือรือร้น และรับผิดชอบใน
การให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ 
 6)  ผลการวิจัยพบว่าด้านหลักความคุ้มค่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เทศบาลต าบลโนนหันใช้ทรัพยากร เช่น วัสดุอุปกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของการปฏิบัติราชการรองลงมา คือ เทศบาลต าบลโนนหัน มีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาสั้นที่สุดส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อย คือ เทศบาลต าบลโนนหันมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่า  
และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ต่อ
เดือน และระดับการศึกษา พบว่าพนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โดยรวมทั้ง 6 ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่นที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นโดยรวมทั้ง 6 ด้าน 
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แตกต่างกัน และเมื่อแยกออกเป็นรายด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม 2) ด้านนิติธรรม 3) ด้านความ
รับผิดชอบ 4) ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 5) ด้านการมีส่วนร่วม 6) ด้านประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาล
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่มีเพศแตกต่างกันมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม นอกนั้นไม่พบความแตกต่างกัน 
 2) พบว่า พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นที่มี อายุ แตกต่าง
กันมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า หลักความคุ้มค่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล 
ที่มีอายุ 20 ปีลงมา มีความคิดเห็นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลโนนหัน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันกับคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลที่มีอายุ 41 – 60 ปี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    
 3) พบว่า พนักงานเทศบาลต าบลโนนหันอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่มีระดับรายได้
เฉลี่ย แตกต่างกัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 5.1.4 ผลสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล ต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นพบว่า จะเห็นได้ว่าการบริหารงานนั้นผู้บริหารของแต่ละองค์การควร
ค านึงถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบทั้ง 6 ด้านเพราะหลักธรรมาภิบาลยึดหลักการ
ท างานที่มีหลักนิติธรรม พบว่าบุคลากรไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักคุณธรรม พบว่า บุคลากร ไม่ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม หลักความโปร่งใส พบว่า การบริหารงาน 
ไม่ค่อยมีการเปิดเผยตรงไปตรงมา หลักการมีส่วนร่วม พบว่าบุคลากรไม่สามารถรับรู้การวางแผนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน หลักความรับผิดชอบ พบว่า ผู้บริหารเลือกใช้งาน เลือกปฏิบัติในแต่ละ
บุคคลและหลักความคุ้มค่า พบว่า พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน ไม่ค่อยน าทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ใน
การด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัย “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น” ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านนิติธรรม  
2) ด้านคุณธรรม 3) ด้านความโปร่งใส 4) ด้านการมีส่วนร่วม 5) ด้านความรับผิดชอบ 6) ด้านความ
คุ้มค่า สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  
 5.2.1 ผลการวิเคราะห์การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่า การน าหลักธรรมาภิบาลไป
ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดให้มีการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ควบคู่ไปกับหลัก
ฆราวาสธรรม กล่าวคือ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจ
และยกเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นการกระจายอ านาจ
ตัดสินใจการอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับผลการ 
ศึกษาของ สุรชิต พิสัยพันธ์ ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกเทศบาล
ต าบล ในเขตจังหวัดหนองคาย เพ่ือศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลของนายกเทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดหนองคาย
มีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผล 
การศึกษาของ อภิชาติ โชติชัชวาลกุล ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบล กรณีศึกษา เขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล อยู่ในระดับมาก และไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจริญ พัฒนะกุลพงษ์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาล
ของเทศบาลต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 1 คือ ด้านนิติธรรม พบว่า พนักงานเทศบาลต าบล
โนนหันมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านนิติธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นมีการบริหารงานโดยยึดระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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ภายในเวลาที่ก าหนดระบบงบประมาณในการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นระบบงบ 
ประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับผลการการศึกษาของ เจริญ พัฒนะกุลพงษ์ ได้วิจัยเรื่องการน า ได้ศึกษา
เรื่องธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า 
หลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กัญช์ อินทนู ได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล กรณีศึกษา เทศบาลต าบลในเขตอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านนิติธรรม อยู่ในระดับมาก  
 2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 คือ ด้านคุณธรรม พบว่า พนักงานเทศบาลต าบล
โนนหันมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะพนักงานเทศบาลส่วนใหญ่ยึดมั่นความถูกต้อง ความดีงาม เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผู้บริหารมีการเพ่ิมพูนความรู้สู่ความเป็นคนดีคุณธรรมเนื่องจากผู้บริหารต้องเป็นผู้ก าหนด
บทบาทของตนเองและพนักงานส่วนต าบล และจะต้องมีความเสมอภาคทางด้านสิทธิเสรีภาพ
ตลอดจนงบประมาณสู่ประชาชนด้วยความเป็นธรรมในวงกว้างการจัดสรรงบประมาณในการจัดท า
โครงการพิจารณาจากความส าคัญ จ าเป็น เร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ส่วนรวมก่อน ไม่พิจารณาจากตัวบุคคลที่จะได้ประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ 
โชติชัชวาลกุล ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล กรณีศึกษา เขต
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล ด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุรศักดิ์ ภักดี ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า ด้านคุณธรรม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานผลการศึกษา
ของ สุรศักดิ์ ภักดี  ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจังหวัด
อุทัยธานี ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานของเทศบาลต าบล ผลการศึกษาพบว่าปรากฏดังนี้ ด้าน
คุณธรรม อยู่ในระดับมาก 
 3) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือ ด้านโปร่งใส พบว่า พนักงานเทศบาลต าบล 
โนนหันมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นมีการประเมินด้านการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันของพนักงานในเทศบาลต าบลโนนหันให้ท างานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งด้าน
การบริหารงาน การบริหารคน การบริหารงบประมาณ และมีการสื่อสารที่ดีสามารถทราบข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวสร้างกลไก และวิธีการที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาตรวจสอบรับรู้  
รับทราบผลงานการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลโนนหันอย่างกว้างขวางซึ่งสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรศักดิ์ ภักดี ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุทัยธานี ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า อยู่ในระดับมาก และ
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ โชติชัชวาลกุล ได้ศึกษาเรื่องการบริหาร งานตามหลักธรรมา- 
ภิบาลของเทศบาลต าบล กรณีศึกษา เขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า ด้านความ
โปร่งใส อยู่ในระดับมาก 
 4) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 4 คือ ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า พนักงานเทศบาล
ต าบลโนนหัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นมีการปฏิบัติได้
จริงตามที่ประกาศก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน แม้ในบางงานจะมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติบ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติราชการมีการ
ปรับปรุงภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็ควรไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่ง ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรศักดิ์ ภักดี ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลในจังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบว่า ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรชิต พิสัยพันธ์ ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของนายกเทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดหนองคาย พบว่า ด้านการสมีส่วนรวม 
อยู่ในระดับมาก 
 5) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 5 คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานเทศบาล
ต าบลโนนหันมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นมีการปฏิบัติได้
ตระหนักในอ านาจหน้าที่การให้บริการประชาชนมีความเอาใจใส่ต่อปัญหาของชุมชนและมีความ
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลโดยไม่เลือกปฏิบัติ  มีการ
จัดบริการสาธารณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาทั้ง
ในและนอกสถานที่ราชการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ไม่ชักช้า 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรศักดิ์ ภักดี ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบว่า ด้านหลักความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจริญ พัฒนะกุลพงษ์ ได้ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล
บางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่าระดับธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ทั้ง 7 
หลัก พบว่า อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กัญช์ อินทนู ได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบล กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านหลักความรับผิด ชอบ อยู่ในระดับมาก 
 6) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 6 คือ ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า พนักงานเทศบาล
ต าบลโนนหัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีการปฏิบัติงาน
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มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เทศบาลต าบลโนน
หัน มีการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบ 
ประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการและเผยแพร่ให้และประชาชนทราบทั่วกัน เช่น การ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง เทศบาลต าบลโนนหันด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์
ระยะยาวขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะได้รับประกอบกัน ซึ่งค านึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษา
เป็นส าคัญ โดยไม่ต้องถือราคาต่ าสุดในการซื้อหรือจ้างเสมอไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ของ 
กัญช์ อินทนู ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณี 
ศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ด้านหลักความ
คุ้มค่า อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุรศักดิ์ ภักดี ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุทัยธานี พบว่าผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก  
 5.2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนัก 
งานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   1) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าพนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่นที่มีเพศแตกต่างกันมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่มีเพศต่างกัน มีการ
น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศไม่ใช่ปัจจัยที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานแตกต่างกัน เนื่องจาก
ในปัจจุบันสังคมของการท างานได้เปิดกว้างในเรื่องเพศ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ทั้งเพศชายและหญิงต่าง
ก็สามารถปฏิบัติงานได้ในต าแหน่งงานเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล คือการกระจายอ านาจในการสนองความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ โชติชัชวาลกุล ได้ศึกษาเรื่อง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้า
ไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า เพศ กับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระมหา
ชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
เมืองสามพรานอ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม พบว่า เพศ กับความคิดเห็นการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพรานอ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  
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   2) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า พนักงานเทศบาลต าบลโนนหันอ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่นที่มี อายุแตกต่างกัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่มีอายุต่างกัน มี
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรของเทศบาลต าบลโนนหัน ไม่ว่าจะมีอายุแตกต่างกันก็
ต้องปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องยึดหลักธรรมาภิบาลและมี
จิตส านึกในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ภายในเวลาที่ก าหนด จึงอาจเป็นเหตุผลท าให้บุคลากรของเทศบาลต าบลโนนหัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อภิชาติ โชติชัชวาลกุล ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า อายุ กับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพรานอ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม พบว่า 

อายุ กับความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพรานอ าเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
   3) จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นที่มีรายได้แตกต่างกันมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ที่มีรายได้ต่างกัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรวมทั้ง 6 ด้าน  
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้ที่
พอเลี้ยงชีพของตนและเป็นรายได้ท่ีมั่นคง จึงมีผลต่อความคิดเห็นที่จะใช้หลักการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลไม่มีแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ โชติชัชวาลกุลได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาเขตอ าเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า รายได้ กับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
พระมหาชินวัฒน์ ธมฺมเสฏฺโฐ (หาญกุล) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองสามพรานอ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม พบว่า รายได้ต่อเดือน กับความคิดเห็นการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพรานอ าเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม 
ไม่แตกต่างกัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ
สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
 ผลการศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ในเทศบาลต าบล
โนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จึงควรรักษาและการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีน าหลักการท างานโดยมีการแบ่งหน้าที่ในการบริหารงานของแต่ละฝ่าย และมีการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น พนักงานเทศบาลต าบล
โนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จึงควรรักษาและการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น โดยให้พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน มีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณา
ในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานท าให้ ผลการด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ด้านมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักการมีส่วนร่วม แต่ก็มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 
พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จึงควรรักษาและพัฒนาการน าหลัก 
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ควรรักษาและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยควรมีการก าหนดนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน  
เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผลมากที่สุดเมื่อแยกออกเป็นรายด้าน
เกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และแบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล าดับดังนี้ 
 1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 1 คือ ด้านนิติธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก ดังนั้น
พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จึงควรรักษาและพัฒนาการน าหลัก 
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นโดยยึดพนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน มีการน าหลัก 
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานยึดระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายในเวลาที่ก าหนดระบบงบประมาณในการจัดท างบประมาณ
แบบมุง่เน้นผลงานเป็นระบบงบประมาณ 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
มีการตราเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลโนนหัน เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย อยู่ในระดับ
มาก จึงควรรักษาและให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยยึดระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 
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ที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายในเวลาที่ก าหนดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดระบบงบ 
ประมาณ ในการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นระบบงบประมาณที่ท าให้รัฐบาลมั่นใจได้ว่า 
ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ภายในเวลาที่ก าหนด 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติราชการไว้ในกฎหมาย หรือระเบียบไว้ชัดเจน ถึง 
แม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยต่ าแต่ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จึงควรพัฒนาและให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายในเวลาที่ก าหนด  
 2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 คือ ด้านคุณธรรม พบว่า พนักงานเทศบาลต าบล
โนนหัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึง
ควรรักษาและพัฒนาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นโดยยึดมั่นความถูกต้อง 
ความดีงาม เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้บริหารมีการเพ่ิมพูนความรู้สู่ความเป็นคนดี
คุณธรรมเนื่องจากผู้บริหารต้องเป็นผู้ก าหนดบทบาทของตนเองและพนักงานส่วนต าบล และจะต้องมี
ความเสมอภาคทางด้านสิทธิเสรีภาพตลอดจนงบประมาณสู่ประชาชนด้วยความเป็นธรรมในวงกว้าง
การจัดสรรงบประมาณในการจัดท าโครงการพิจารณาจากความส าคัญ จ าเป็น เร่งด่วน ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมก่อน ไม่พิจารณาจากตัวบุคคลที่จะได้ประโยชน์ 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน สุภาพ จริงใจ และให้เกียรติแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ อยู่ในระดับ
มาก จึงควรรักษาและให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นการปฏิบัติงานการบริการของเจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วย
ความสุภาพ เรียบร้อย มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของ
ประชาชนที่มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
มีกลไกหรือเครื่องมือ เช่น การตรวจสอบภายในหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักประกันเรื่อง
คุณธรรมให้แก่บุคลากรอยู่ในระดับมาก ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยต่ าแต่ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จึงควร
พัฒนาและให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยการปฏิบัติงานเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประชาชน เพ่ือน าไป
ประกอบการบริหารงานเทศบาลต าบลโนนหัน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือ ด้านโปร่งใส พบว่า พนักงานเทศบาลต าบล
โนนหัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงควร
รักษาและพัฒนาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นโดยมีการประเมินด้านการ
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของพนักงานในเทศบาลต าบลโนนหันให้ท างานอย่างโปร่งใส
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ตรวจสอบได้ทั้งด้านการบริหารงาน การบริหารคน การบริหารงบประมาณ และมีการสื่อสารที่ดีสามารถ 
ทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวสร้างกลไก และวิธีการที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาตรวจสอบ
รับรู้รับทราบผลงานการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลโนนหันอย่างกว้างขวาง  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบและเข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ อยู่ในระดับมาก จึงควรรักษาและให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน
การปฏิบัติงานโดยสร้างความโปร่งใสในมีระบบและฐานข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยการสร้างช่องทางและระบบการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลาย ๆ ช่องทางมีการจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มาขอรับบริการของเทศบาลฯ ซึ่งจะติดตั้งบริเวณและสถานที่ ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่น
บริเวณหน้าส านักกอง/ฝ่ายภายในส านักงานเทศบาล/อบต. ศูนย์บริการประชาชน เทศบาลฯ จัดท า 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Focus Group) เช่น การจัดเวที
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการจัดท าร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการก าหนดอัตรา
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาล/อบต. เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการจัดท าโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนเทศบาล/อบต. ซึ่งมี
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดท าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการจัดให้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องสมุด เพ่ือเป็นการให้ความรู้และเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีแบบฟอร์มรับฟัง
ความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดเทศบาล/อบต. ชั้นล่าง ซึ่งเปิดให้บริการประชาชน 
ในวันเวลา ดังนี้ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น., วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. จัดท า
เว็บไซต์ซึ่งมีช่องทางสื่อสารกับประชาชน (chat room หรือ webboard) ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่เทศบาล/
อบต. ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและเป็นช่องทางสื่อสารรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนอีกด้วย 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลโนนหัน ได้อย่างรวดเร็ว อยู่
ในระดับมาก ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยต่ าแต่ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จึงควรพัฒนาและให้มีคุณภาพสูง
ยิ่งขึ้น โดยการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานมีประชาชนเข้ามาขอใช้บริการในลักษณะ
ของเครือข่ายศูนย์บริการร่วม แต่เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
ควรที่จะเร่งด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการร่วมกันได้ 
เช่น การขออนุญาตต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า โทรศัพท์ 
พร้อมทั้งขอรับข้อมูลขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา ท าความเข้าใจ และ
สามารถชี้แจงให้ผู้ขอรับบริการเข้าใจได้ 
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 4) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 4 คือ ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า พนักงานเทศบาล
ต าบลโนนหัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก จึงควรรักษาและพัฒนาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นโดยมี
ประกาศก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน แม้ในบางงานจะมีปัญหาในทางปฏิบัติบ้าง 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงภารกิจการปฏิบัติราชการมีการปรับปรุง
ภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ขัดกับระเบียบ  ข้อบังคับหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เทศบาลต าบลโนนหัน มีการประเมินผลการมีส่วนร่วมที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์  อยู่ในระดับมาก จึงควร
พัฒนาและให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีข้อตกลงตามอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892. 4/ว 435 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ได้ก าหนดแนวทางให้เทศบาลต าบลโนนหัน ปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ภารกิจในความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและประกาศให้ประชาชน 
พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน พนักงานจ้าง มีการยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และมีการ
ประเมินผลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลต าบลโนนหัน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยต่ าแต่ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จึง
ควรพัฒนาและให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานให้พนักงาน
เทศบาลต าบลโนนหัน ต้องมีทัศนคติในการท างานที่ดี มีการให้บริการที่ดี มีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และส านึกรักท้องถิ่น เพ่ือให้ภาคประชาชนเกิดการพัฒนาพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาเมือง ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ที่ส าคัญพนักงานเทศบาลต าบล
โนนหัน จะต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเทศบาล ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกลมีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม เสียสละ ทุ่มเท ทันเหตุการณ์ พร้อมรับใช้ประชาชน 
ระบบการเมืองไม่กระทบต่อการบริหาร มีการยอมรับจากส่วนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ต้องการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นเป้าหมายใน
การปฏิบัติงาน  
 5) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 5 คือ ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า พนักงานเทศบาล
ต าบลโนนหันมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก จึงควรรักษาและพัฒนาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักใน
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อ านาจหน้าที่การให้บริการประชาชนมีความเอาใจใส่ต่อปัญหาของชุมชนและมีความกระตือรือร้นใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการจัดบริการสาธารณ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกสถานที่
ราชการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ไม่ชักช้า  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงวางแผนพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก จึงควรพัฒนาและให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยการน าหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยก าหนดแนวทางให้
เทศบาลต าบลโนนหัน ปฏิบัติในการบริหารจัดการภารกิจในความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดีและประกาศให้ประชาชน พนักงานเทศบาลต าบล โนนหัน พนักงานจ้าง มีการยึด 
ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและมีการประเมินผลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ บุคลากรของเทศบาลต าบลโนนหัน ทุ่มเท กระตือรือร้น และ
รับผิดชอบในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยต่ า
แต่ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จึงควรพัฒนาและให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น พัฒนาขั้นตอนการให้บริการ
อาจจะยังซับซ้อนอยู่บ้าง การให้บริการนอกสถานที่ยังดีเท่าที่ควร และป้ายแสดงจุดการให้บริการยังไม่
ชัดเจน ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและเหมาะสม 
 6) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านท่ี 6 คือ ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า พนักงานเทศบาล 
ต าบลโนนหัน มีการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก จึงควรรักษาและพัฒนาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นโดยยึด
การปฏิบัติงานมีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
เทศบาลต าบลโนนหัน มีการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือ
โครงการและงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการและเผยแพร่ให้และประชาชนทราบทั่ว
กัน เช่น การจัดซื้อหรือจัดจ้าง เทศบาลต าบลโนนหัน ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา
และประโยชน์ระยะยาวของเทศบาลต าบลโนนหัน ที่จะได้รับประกอบกัน ซึ่งค านึงถึงคุณภาพและการ
ดูแลรักษาเป็นส าคัญ โดยไม่ต้องถือราคาต่ าสุดในการซื้อหรือจ้างเสมอไป  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ใช้ทรัพยากร เช่น วัสดุอุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับ
มาก จึงควรพัฒนาและให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดยการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยมี
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยยึดการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม แต่การด าเนินการยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีการ
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รวบรวมไว้ และจากการสอบถามท าให้ทราบว่าการด าเนินการที่ผ่านมา จะไม่มีประชาชนเข้ามาขอใช้
บริการในลักษณะของเครือข่ายศูนย์บริการร่วม แต่เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการให้บริการ ควรที่จะเร่งด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่สามารถ
ให้บริการร่วมกันได้ เช่น การขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ว่า 
จะเป็น ไฟฟ้า โทรศัพท์ พร้อมทั้งขอรับข้อมูลขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา 
ท าความเข้าใจ และสามารถชี้แจงให้ผู้ขอรับบริการเข้าใจได้  
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าน้อยที่สุด คือ พนักงานเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับ
มาก ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยต่ าแต่ก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จึงควรพัฒนาและให้มีคุณภาพสูงยิ่ งขึ้น 
โดยยึดการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการปรากฏว่าจะมีปัญหาในประเด็นของการมอบอ านาจ  ซึ่ง
ด าเนินการไม่ชัดเจน และงานที่มอบอ านาจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ปฏิบัติในหน้าที่อยู่แล้ว อีกทั้งใน
เรื่องการมอบหมายงานให้สามารถท างานแทนกันได้นั้น ยังไม่สามารถปฏิบัติแทนกันได้อย่างจริงจัง 
เห็นควรต้องพิจารณาจัดส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมหรือจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ทักษะในงาน
บริการทุกด้านของหน่วยงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถท างานแทนกันได้  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือน าผลมาเปรียบเทียบยืนยันผลการวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เช่น  
“การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น” 
 2. ควรท าการศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
ต าบลโนนหัน ระดับที่กว้างขึ้นกว่าเดิมจาก ระดับต าบลเป็น ระดับอ าเภอ เช่น “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในเทศบาลต าบลโนนหัน 
 3. ควรท าการศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ท างาน
ร่วมกัน เช่น อ าเภอ เทศบาลต าบลโนนหัน วัด และโรงเรียน เช่น “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานข้าราชการในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น”  
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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                                                         แบบสอบถามเลขที่...........   
                                            แบบสอบถาม 

เรื่อง 
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 

อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นขอความกรุณาตอบให้
ตรงกับความเป็นจริงและครบทุกข้อ เพ่ือความสมบูรณ์ของการศึกษา 

2. แบบสอบถาม  แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ข้อ  ได้แก่ เพศ  อายุ  และรายได ้  
ตอนที่ 2 ระดับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลใน

เทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 6 หลัก ได้แก่  หลักคุณธรรมหลัก
นิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า 

ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามจะน าไปเพ่ือท าการศึกษาในภาพรวม และไม่ส่งผล  
กระทบต่อสถานภาพของท่านและองค์กรท่านแต่อย่างใด 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 
                                                     

                (ลงชื่อ) จ่าสิบเอก...................................... 
                     (นิคม อภัย) 
                   นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง  

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศรีล้านช้าง จังหวัดเลย  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง   

การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ในเทศบาลต าบลโนนหัน  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

…………………………………………………………………. 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มี 3  ข้อ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง (         ) ที่ตรงกับความจริงของท่าน 
 
1.  เพศ 
      (          )  ชาย    (          )  หญิง 
 
2.  อายุ 

(          )  ต่ ากว่า 30 ปีลงมา  (          )  31-40 ปี           
(          )  41-60 ปี   (          )  61 ปีขึ้นไป                      

 
3.  รายได ้
   (          )  ต่ ากว่า 9,000 บาท  (          )  9,001-12,000 บาท 
  (          )  12,001-15,000 บาท  (          )  15,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นต่อการน าหลัก             
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน แบบสอบถามใน
การศึกษาครั้งนี้เป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า   มี 5 ระดับ  ดังนี้ 

5   คะแนน   ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 

4   คะแนน   ความคิดเห็นระดับมาก 

3   คะแนน   ความคิดเห็นระดับปานกลาง 

2   คะแนน   ความคิดเห็นระดับน้อย 

                  1  คะแนน   ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด 

 

การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2     1 
 หลักนิติธรรม      

1. การตราข้อบัญญัติของเทศบาลเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย 

     

2. การออกข้อบัญญัติของเทศบาลมีความเป็นธรรมต่อ
ประชาชน  

     

3. เทศบาลมีการด าเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

     

4. เทศบาลมีการก ากับดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

     

5. เทศบาลมีการชี้แจง  แนะน าแนวทางการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามกฎ  ระเบียบให้มีความเข้าใจตรงกัน 

     

6. เทศบาลมีการก าหนดอ านาจหน้าที่และขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการไว้ในกฎหมายหรือระเบียบไว้ชัดเจน 

     

7. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
อย่างเครง่ครัด 
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การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2     1 
 หลักคุณธรรม      

8. บุคลากรของเทศบาลมีการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  บนพ้ืนฐานของคุณธรรม 

     

9. เทศบาลมีกลไกหรือเครื่องมือ  เช่น การตรวจสอบ
ภายใน หรือการประเมินผลการปฏิบัติ งานเป็น
หลักประกันเรื่องคุณธรรมให้แก่บุคลากร 

     

10. มีการมอบหมายให้มีการปฏิบัติงานตามความสามารถ
และความเหมาะสม 

     

11. มีการให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจในการปฏิบัติ 
งาน 

     

12. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน  
อดทน  สุภาพ  จริงใจ  และให้เกียรติแก่ประชาชน
หรือผู้รับบริการ 

     

13. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาพ
และเป็นธรรมแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ 

     

14. บุคลากรของเทศบาลศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฎิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาตนเอง  และน ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ 

     

 หลักความโปร่งใส      

15. เทศบาลมีการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่างๆให้
ประชาชนทราบ 

     

16. เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว 

     

17. เทศบาลมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการคลังแก่ประชาชน      

18. เทศบาลมีการควบคุมการงานด้านการเงินพัสดุให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบราชการ 

     

19. เทศบาลมีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึง
ความก้าวหน้าในการด าเนินการภารกิจต่างๆให้ทราบ
เป็นระยะๆ 
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การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2     1 
20. เทศบาลมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาต าบลแก่

ประชาชน 

     

21. เทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ
และเข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

     

 หลักการมีส่วนร่วม      

22. เทศบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรของเทศบาลแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล 

     

23. เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย  การด าเนินงาน  การวางแผน 

     

24. เทศบาลมีการประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรของ
เทศบาลได้มีข้อเสนอแนะ  และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเป็นระยะ 

     

25. เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรของเทศบาลมีส่วน
ร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

     

26. เทศบาลมีการส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของเทศบาล 

     

27. เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

28. เทศบาลมีการประเมินผลการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  และน าผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ 

     

  หลกัความรับผิดชอบ                                                                                              

29.  บุคลากรของเทศบาลทุ่มเท  กระตือรือร้น  และรับผิด 
ชอบในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้รับบริการ 

     

30. เทศบาลมีการก าหนดแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลอย่างชัดเจน 

     

31. เทศบาลมีการด า เนินการพัฒนา  ปรับปรุ งการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2     1 
32. เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ  

และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงวางแผน
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

     

33. เทศบาลมีการจัดประชุมเป็นประจ าเพ่ือชี้แจงเรื่องราว
ต่างๆและท าความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

     

34. บุคลากรของเทศบาลมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
มุ่งแก้ไขปัญหา  และกล้ายอมรับผลการกระท าของตน 

     

35. เทศบาลมีนโยบายยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน
หรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

     

 หลักความคุ้มค่า      

36. เทศบาลมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้
อย่างคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุด 

     

37. เทศบาลมีการส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ใน
ท้องถิ่น 

     

38. เทศบาลมีการรณรงค์ให้บุคคลกรใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด 

     

39. เทศบาลมีการวางแผนและส ารวจความต้องการในการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด                                                                            

     

40. เทศบาลมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาสั้น
ที่สุด 

     

41. เทศบาลใช้ทรัพยากร  เช่น  วัสดุอุปกรณ์ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  เพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติราชการ 

     

42. เทศบาลและบุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานโดย
ค านึ งถึ งประโยชน์หรื อผล เสียของสั งคม  และ
ประโยชน์หรือผลเสียอ่ืนๆซึ่งไม่อาจค านวณเป็นตัวเงิน
ได ้
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ค าชี้แจง โปรดเขียนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 

1.  หลักนิติธรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  หลักคุณธรรม                                                                                                                                   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                        
 
3.  หลักความโปร่งใส 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  หลักการมีส่วนร่วม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.  หลักความรับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.  หลักความคุ้มค่า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม  
เรื่อง  

การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

 

ตอนที่  2  การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเทศบาล        
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ที่ตรงกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน     
ของพนักงานเทศบาลในเทศบาลต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  เพียงช่องเดียวเท่านั้น  
 

ข้อ ข้อความ 
คะแนนความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

หลักนิติธรรม 
1. การตราข้อบัญญัติ ของ เทศบาล

เป็ น ไป ต าม อ า น า จห น้ า ที่ ต า ม
กฎหมาย 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. การออกข้อบัญญัติของเทศบาลมี
ความเป็นธรรมต่อประชาชน  

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. เทศบาลมีการด าเนินการให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบข้อบังคับที่
ก าหนดไว้ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. เทศบาลมีการก ากับดูแลและส่งเสริม
ให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

5. เทศบาลมีการชี้แจง  แนะน าแนว 
ทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎ  
ระเบียบให้มีความเข้าใจตรงกัน 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

6. เทศบาลมีการก าหนดอ านาจหน้าที่
และขั้นตอนการปฏิบัติราชการไว้ใน
กฎหมายหรือระเบียบไว้ชัดเจน 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อความ 
คะแนนความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

7. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

หลักคุณธรรม 
8. บุคลากรของเทศบาลมีการปฏิบัติ 

งานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  บน
พ้ืนฐานของคุณธรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9. เทศบาลมีกลไกหรือเครื่องมือ  เช่น 
การตรวจสอบภายใน หรือการ
ประเมินผลการปฏิบั ติ ง าน เป็ น
หลักประกันเรื่องคุณธรรมให้แก่
บุคลากร 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

10. มีการมอบหมายให้มีการปฏิบัติงาน
ต า ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะค ว า ม
เหมาะสม 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

11. มีการให้ความเชื่ อถือและความ
ไว้วางใจในการปฏิบัติงาน 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

12. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
ด้ วยความขยัน  อดทน  สุภาพ  
จริงใจ  และให้เกียรติแก่ประชาชน
หรือผู้รับบริการ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

13. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเสมอภาพและเป็นธรรม
แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

14. บุคลากรของ เทศบาลศึ กษ าหา
ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือพัฒนาตนเอง  และน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อความ 
คะแนนความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

หลักความโปร่งใส 
15. เทศบาลมีการชี้แจงรายละเอียด

งบประมาณต่างๆให้ประชาชนทราบ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16. เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชน

ต ร ว จ ส อบ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง
เทศบาลได้อย่างรวดเร็ว 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

17. 
 

เทศบาลมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการ
คลังแก่ประชาชน 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

18. เทศบาลมีการควบคุมการงานด้าน
การเงินพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และเปน็ไปตามระเบียบราชการ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

19. เทศบาลมีการ เผยแพร่ข่ าวสาร
ประชาสัมพันธ์ถึงความก้าวหน้าใน
การด าเนินการภารกิจต่างๆให้ทราบ
เป็นระยะๆ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

20. เทศบาลมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาต าบลแก่ประชาชน 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

21. เทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบและเข้าใจขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

หลักการมีส่วนร่วม 
22. เทศบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรของ

เทศบาลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของเทศบาล 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

23. เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  การ
ด าเนินงาน  การวางแผน 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อความ 
คะแนนความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

24. เทศบาลมีการประชุมเพ่ือเปิดโอกาส
ให้บุคลากรของเทศบาลได้มีข้อ 
เสนอแนะ  และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเป็นระยะ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

25.  เ ท ศ บ า ล มี ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
บุคลากรของเทศบาลมีส่วนร่วมใน
การเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

26. เทศบาลมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ของเทศบาลมีการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และเป้าหมายของเทศบาล 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

27. เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่ วนร่ วมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

28. เทศบาลมีการประเมินผลการมีส่วน
ร่วมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร  และน าผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

หลักความรับผิดชอบ 
29. บุคลากรของเทศบาลทุ่มเท  กระตือ- 

รือร้น  และรับผิดชอบในการให้ 
บริการและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้รับบริการ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

30. เทศบาลมีการก าหนดแผนและ      
ปฏิทินการปฏิบัติงานของเทศบาล
อย่างชัดเจน 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

31. เทศบาลมีการด าเนินการพัฒนา  
ป รั บ ป รุ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อความ 
คะแนนความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

32. เทศบาลมี ก า รประ เมิ นผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ  และน าผลการ
ประ เ มิ น ไป ใ ช้ ใ น ก า รป รั บป รุ ง
วางแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

33. เทศบาลมีการจัดประชุมเป็นประจ า
เพ่ือชี้แจงเรื่องราวต่างๆและท าความ
เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

34. บุคลากรของเทศบาลมีจิตส านึกที่ดีใน
การปฏิบัติหน้าที่มุ่งแก้ไขปัญหา  และ
กล้ายอมรับผลการกระท าของตน 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

35. เทศบาลมีนโยบายยึดถือผลประโยชน์
ของประชาชนหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

หลักความคุ้มค่า 
36. เทศบาลมีการจัดสรรทรัพยากรที่มี

อยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่า  และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

37. เทศบาลมีการส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ในท้องถิ่น 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

38. เทศบาลมีการรณรงค์ให้บุคคลกรใช้
พลังงานอย่างประหยัด 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

39. เทศบาลมีการวางแผนและส ารวจ
ความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด                                                                            

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

40. เทศบาลมีการลดขั้นตอนและระยะ 
เวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาสั้น
ที่สุด 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อ ข้อความ 
คะแนนความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 4 5 

41. เทศบาลใช้ทรัพยากร  เช่น  วัสดุ
อุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือ
ประโยชน์ของการปฏิบัติราชการ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

42. เทศบาลและบุคลากรของเทศบาล
ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์
หรือผลเสียของสังคม และประโยชน์
หรือผลเสียอ่ืน ๆ ซึ่งไม่อาจค านวณ
เป็นตัวเงินได้ 

 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสทิธิ์อัลฟาของครอนบาค 

(Cronbaach) 
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ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง  

การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ในเทศบาลต าบลโนนหัน  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

…………………………………………………… 
  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) 

Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A1           145.5667       107.7023        .1247           .871 
A2           145.2667       104.3402        .5286           .871 
A3           145.3333       107.6782        .2663           .876 
A4           145.8000        99.9586        .5775           .869 
A5           145.4000       100.1793        .6410           .868 
A6           146.4333        95.2195        .6865           .866 
A7           145.8333       105.7299        .3318           .875 
B1           145.4000       105.5586        .4723           .873 
B2           145.2333       105.0126        .5463           .872 
B3           145.4000       102.3172        .7005           .869 
B4           145.4000       105.6966        .4015           .874 
B5           145.0333       107.4816        .3186           .875 
B6           145.1667       106.6264        .3464           .874 
B7           145.2667       105.2368        .5141           .872 
C1           145.1333       104.6023        .5507           .871 
C2           145.1000       106.0931        .5035           .873 
C3           145.0667       104.6851        .5874           .871 
C4           145.2000       104.1655        .6483           .870 
C5           145.1000       106.0931        .5035           .873 
C6           145.1000       104.5069        .5086           .872 
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C7           145.0667       104.4092        .6161           .871 
D1           145.2000       102.2345        .6635           .869 
D2           145.2333       101.8402        .6263           .869 
D3           145.2667       112.4092       -.1815           .872 
D4           145.2333       108.4609        .1997           .877 
D5           145.2000       112.4414       -.1725           .872 
D6           145.0333       112.1713       -.1961           .871 
D7           145.0333       109.0678        .1931           .876 
E1           145.3333       108.2299        .2134           .876 
E2           145.4000       112.8690       -.1569           .877 
E3           145.1667       109.0402        .1265           .878 
E4           145.3000       103.9414        .6369           .870 
E5           145.6000       101.0759        .4847           .872 
E6           145.2333       107.9092        .1551           .878 
E7           146.1000        97.1966        .5475           .870 
F1           145.6667       107.8161        .1800           .877 
F2           145.3333       105.4023        .4876           .872 
F3           145.1667       110.0747        .0458           .877 
F4           145.3333       105.2644        .4392           .873 
F5           145.3333       103.1954        .6218           .870 
F6           144.9667       109.6885        .1055           .877 

  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) 
Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
F7           145.1000       111.8862       -.1313           .8817 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30                    N of Items = 42 

Alpha =  .878 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล : จ่าสิบเอกนิคม  อภัย 
วัน เดือน ปี เกิด : วันอาทิตย์ที่ 18  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขท่ี 62 หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสะอาด  อ าเภอชุมแพ   

จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40290 
   

การศึกษา   
 พ.ศ. 2545 : อนุปริญญา  การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 พ.ศ. 2548           : ปริญญาตรี  การพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 พ.ศ. 2555            :   ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์การปกครอง  

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
จังหวัดเลย 

 พ.ศ. 2560            :   ปริญญาโท  รัฐศาสตร์การปกครอง  
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
จังหวัดเลย 

ประสบการณ์การท างาน   
 พ.ศ. 2540 :    บรรจุเข้ารับราชการทหารบก ต าแหน่ง พลขับรถลาดตระเวน 

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าท่ี 1  กองทัพภาคท่ี 3 
 พ.ศ. 2542                  :    ต าแหน่ง นายสิบชิ้นส่วนสายสรรพาวุธ 

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าท่ี 1 กองทัพภาคท่ี 3 
 พ.ศ. 2547      :    ต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก 

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าท่ี 1 กองทัพภาคท่ี 3 
 พ.ศ. 2551      :    โอนย้ายมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถิ่น ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลโนนหัน  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 พ.ศ. 2552      :   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลต าบลโนนหัน  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 

 พ.ศ. 2558      :   ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการเทศบาลต าบลโนนหัน    
อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
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