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บทคัดย่อ 

    การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบล
บึงกาสามและ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจท่ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ซ่ึงเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม จํานวน 381 คน สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาสําคัญท่ีสุดของการบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามไม่ได้กําหนดแผนและเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน รวมถึงให้บริการเฉพาะประชาชนบางกลุ่ม และ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีสําคัญ
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามควรให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มในทุกชุมชนอย่างเท่าเทียม
กัน รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

คําสําคัญ: การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม 

Abstract 

The objective of this research was to study (1) problems of good governance based administration 
of Bungkasam Sub-district Administrative Organization and (2) development guidelines of good governance 
based administration of Bungkasam Sub-district Administrative Organization. Good Governance Concept of 
the Office of Public Sector Development Commission was applied for this study.  As the survey research, 
this study used questionnaire as the tool for field data collection of 381 samples residing in Bungkasam 
Sub-district Administrative Organization area. Statistics applied for data analysis were percentage, Mean, 
and Standard Deviation (S.D.).The findings revealed that (1) the major problem of good governance based 
administration was Bungkasam Sub-district Administrative Organization had not formulated explicit policy 
and plan in line with people’s needs, and had provided services to some groups, and (2) the major 
development guidelines of good governance based administration was Bungkasam Sub-district Administrative 
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Organization should provide equitable services to all groups of people in all communities with honesty 
and integrity for people’s happiness. 
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1. บทนํา 
   หลักธรรมาภิบาล (good governance) เป็นหลักการ
บริหารงาน (principles of management) ท่ีมีการนํามาใช้
อย่างแพร่หลายในประเทศไทยภายหลังจากการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดย
เชื่อว่าหากนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ภาคราชการ เอกชน และประชาชนแล้ว จะมีการพัฒนา
อย่างย่ังยืน เกิดความเป็นธรรม ให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี [1] 
  ท่ีผ่ านมา รัฐบาลไทยส่ ง เส ริมและสนับสนุนใ ห้
หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
กว้างขวาง ดังเห็นได้จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
2542  [2] กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐปฏิรูปบทบาทหน้าท่ี 
โครงสร้าง และกระบวนการทํางานของตนให้มีความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ ซื ่อตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ถือ
ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทํางาน สามารถทํางาน
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนได้อย่างราบรื่น
ต่อมามีการยกเลิกระเบียบดังกล่าวและประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แทน โดยมาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตาม royal decree 
on criteria and procedures for good governance 
B.E. 2003 (หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี) โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน [3] อย่างไรก็ดี ผลการวิจัย
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเลิศใน 2 
ด้าน คือ ด้านความโปร่งใสและด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประจําปี 2550 ของ Puang-ngam [4] พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านดังกล่าว  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับผลการสํารวจสถานะการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีใน
หน่วยงานของรัฐ ปี 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ [5] พบว่า หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่มีการ
ปฏิบัติราชการด้านหลักคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับ

ค่อนข้างตํ่า เช่นนี้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีว่า หน่วยงาน
ภาครัฐมีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้
อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวก
พ้อง องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข โดยถือเป็นความจําเป็นของ
ประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความสําคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาล
อย่าง เร่ ง ด่วน ท่ีหน่ วยงานภาครัฐ ในทุกระดับ ต้องใ ห้
ความสําคัญอย่างจริงจัง [6] เนื่องจากเป็นหลักการบริหาร
จัดการท่ีสําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพการทําหน้าท่ีของ
หน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยถือประชาชนเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการทํางาน  
  การศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี” เป็นการศึกษาเพื่อ “พัฒนาหน่วยงาน” 
คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามโดยมีปัญหาการวิจัย
คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบึงกาสามท่ีผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ดังเห็นได้จากตัวอย่าง เช่น (1) กิจกรรมพัฒนาส่วนใหญ่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามเป็นกิจกรรมสําหรับกลุ่ม
เด็กเล็กและกลุ่มผู้สูงอายุ (2) องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ล่าช้าแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
และ (3) องค์การบริหารส่วนตําบลแจ้งข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบเฉพาะบางกลุ่มหรือบางพ้ืนท่ี เป็นต้น จาก
บทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใกล้ชิดประชาชนท่ีสุด 
โดยมีบทบาทหน้าท่ีและภารกิจครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
หลายด้านในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม 
ดังนั้นหากการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงกาสามยังไม่ได้รับการพัฒนา ย่อมเกิด
ความเดือดร้อนหรือความเสียหาย ดังนี้ 
  1) ต่อหน่วยงาน คือ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม 
อาจกลายเป็นหน่วยงานท่ีด้อยประสิทธิภาพ และไม่ได้รับการ
ยอมรับ ประชาชนไม่เลื่อมใสศรัทธาการบริหารงาน 
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  2) ต่อบุคลากรของหน่วยงาน คือ เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงกาสามขาดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจาก
ประชาชน 
  3) ต่อประชาชน คือ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงกาสามและประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าไป
ติดต่อขอรับบริการ อาจไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทันเวลา 
และตรงต่อความต้องการ  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้คณะผู้ศึกษาสนใจท่ี
จะศึกษาเร่ือง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี” เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามท่ี
คํานึงถึงประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้ผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นประโยชน์ท้ัง
ในทางวิชาการและทางปฏิบัติต่อหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าท่ีรัฐ 
และประชาชนท่ัวไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม 
  2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผู้ศึกษาใช้แนวคิด “หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี” ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา เนื่องจากเป็น
แนวคิดท่ีได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
24 เมษายน 2555 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการนําไปใช้ในการ
บริหารงาน [7] สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (เหตุ) และตัวแปรตาม (ผล) โดย
ตัวแปรอิสระ (เหตุ) ท่ีสําคัญ ได้แก่ หนึ่ง ปัจจัยท่ีมีส่วนสําคัญ
ต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน และ สอง ปัจจัยท่ีมีส่วน
สําคัญต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงกาสามตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ซ่ึงประกอบด้วย10 หลัก ได้แก่ 1) หลัก
ประสิทธิภาพ 2) หลักประสิทธิผล 3) หลักการตอบสนอง 4) 
หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส 6) หลักนิติธรรม 
7) หลักความเสมอภาค 8) หลักการมีส่วนร่วม 9) หลักการ
กระจายอํานาจ และ 10) หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามลําดับ 
  สํ าหรับ ตัวแปรตาม  (ผล )  คือ  การพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบึงกาสามดังรูปภาพท่ี 1 
 

1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามตาม
หลักธรรมาภิบาล 10 หลัก ได้แก่ 
1) หลักประสิทธิภาพ       2) หลักประสิทธิผล      3) หลักการตอบสนอง 
4) หลักภาระรับผิดชอบ    5) หลักความโปร่งใส     6) หลักนิติธรรม  
7) หลักความเสมอภาค    8) หลักการมีส่วนร่วม  
9) หลักการกระจายอํานาจ    10) หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม
ตามหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก ได้แก่ 
1) หลักประสิทธิภาพ      2) หลักประสิทธิผล     3) หลักการตอบสนอง 
4) หลักภาระรับผิดชอบ   5) หลักความโปร่งใส   6) หลักนิติธรรม  
7) หลักความเสมอภาค    8) หลักการมีส่วนร่วม  
9) หลักการกระจายอํานาจ    10) หลักคุณธรรมและจริยธรรม 

การพัฒนา 
การบริหารงาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลบึงกาสาม 

ตัวแปรอิสระ (เหตุ)                                             ตัวแปรตาม (ผล) 

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อของการศึกษาคร้ังนี ้
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณท่ีได้ข้อมูลมา
จากการวิจัยเชิงสํารวจด้วยการสุ่มตัวอย่างจากประชากร
ท้ังหมดในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม ซ่ึงมี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  ประชากรท่ีศึกษาคือ ประชาชนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี รวม 6,552 คน [8] ส่วนกลุ่มตัวอย่างคือ จํานวน
ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 381 คน ซ่ึงได้จาก
การคํานวณจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane ท่ี
ระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างท่ีระดับ 0.05 [9] 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ซ่ึงผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน และทดสอบกับประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการศึกษา จํานวน 50 คน เพื่อหา
ความเชื่ อ ถือไ ด้ของแบบสอบถาม  หรือค่าครอนบาค 
(cronbach) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อถือได้
ท่ีระดับ 0.99 ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงมากเนื่องจากเป็นแบบสอบถาม
ของชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย ซ่ึงสร้างและพัฒนาด้วย
การบูรณาการแนวคิดการบริหารงาน POSDCoRB ของ 
Gulick และ Urwick เข้ากับหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และผ่านการทดสอบอํานาจจําแนกและการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อหาค่า correlation matrix ทําให้
ได้แบบสอบถามคุณภาพท่ีเชื่อถือได้ [10] ดังนั้นแบบสอบถาม
ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มีความน่าเชื่อถือและนําไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงได้  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม ดําเนินการระหว่าง
วันที่ 6-31 มกราคม 2558 โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ์กลับคืนมาได้ รวม 381 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ในรูปตาราง 
รวมท้ังใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา สําหรับสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว คณะผู้
ศึกษานําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในตาราง รวมท้ังเขียน
พรรณนาหรืออธิบายใต้ตาราง 
 การท่ีคณะผู้ศึกษาเลือกศึกษาประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลบึงกาสาม เพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจาก
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม 

 เหตุผลท่ีคณะผู้ศึกษาไม่ได้เลือกข้าราชการหรือ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามมาเป็น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจาก
คณะผู้ศึกษาต้องการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
บึงกาสาม หากศึกษาข้าราชการหรือบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงกาสามซ่ึงเป็นการสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานของหน่วยงานของตนเอง ความคิดเห็นท่ีได้มาจาก
การตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มท่ีจะมีอคติ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษา “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี” มีผลการวิจัยท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 2 ข้อ ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 381 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
63.5) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 36.5) โดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี หรือร้อยละ 26.0 อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 35.7) ตาม
ตารางท่ี 1 
  2. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากในทั้ง 10 ด้าน ตาม 
ตารางท่ี 2 
  จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม
จําแนกตามรายด้านเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ 
พบว่า อันดับที่ 1 คือ ด้านหลักประสิทธิผล ( x  = 3.96, 
S.D. = 0.66) ตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม
ไม่ได้กําหนดแผนและเป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงให้บริการ
เฉพาะประชาชนบางกลุ่ม เป็นต้น อันดับท่ี 2 คือ ด้านหลักการ
กระจายอํานาจ ( x  = 3.96, S.D. = 0.68) และอันดับที่ 3 
คือ ด้านหลักประสิทธิภาพ ( x  = 3.93, S.D. = 0.63) 
  3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากในท้ัง 10 ด้าน 
ตามตารางท่ี 3 
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ปัจจัยส่วนบุคคล n = 381 

จํานวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
เพศ ชาย 139 36.5 2 

หญิง 242 63.5 1 
อายุ ตํ่ากว่า 30 ปี 40 10.5 5 

31 – 40 ปี 99 26.0 1 
41 – 50 ปี 85 22.3 2 
51 – 60 ปี 82 21.5 3 
61 ปีข้ึนไป  75 19.7 4 

การศึกษา ประถมศึกษา 136 35.7 1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 67 17.6 4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 77 20.2 2 
ปริญญาตรี 73 19.2 3 
สูงกว่าปริญญาตรี 28 7.3 5 

 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก 
    ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม 

ปัญหาเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม 

n = 381 
x S.D. ระดับปัญหา 

1. หลักประสิทธิภาพ    3.93 0.63 มาก 
2. หลักประสิทธิผล   3.96 0.66 มาก 
3. หลักการตอบสนอง 3.89 0.64 มาก 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 3.91 0.67 มาก 
5. หลักความโปร่งใส 3.89 0.60 มาก 
6. หลักนิติธรรม 3.93 0.65 มาก 
7. หลักความเสมอภาค 3.92 0.70 มาก 
8. หลักการมีส่วนร่วม 3.93 0.68 มาก 
9. หลักการกระจายอํานาจ 3.96 0.68 มาก 
10. หลักคุณธรรมและจริยธรรม 3.89 0.76 มาก 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า แนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบึงกาสามจําแนกตามรายด้านเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก พบว่า อันดับท่ี 1 คือ ด้านหลักการ
ตอบสนอง ( x  = 4.17, S.D. = 0.69) ตัวอย่างเช่น องค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงกาสามควรให้บริการแก่ประชาชนทุก
กลุ่มในทุกชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน เป็นต้น 
อันดับที่ 2 คือ ด้านหลักความโปร่งใส ( x  = 4.15, S.D. = 
0.68) และอันดับท่ี 3 คือ ด้านหลักความเสมอภาค ( x  =  
4.15, S.D. = 0.69) 

6. อภิปรายผล 
  6.1 ปัญหาท่ีสําคัญของการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม คือ การท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามไม่ได้กําหนดแผนและ
เป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสอดคล้องต่อความ
ต้องการของประชาชน รวมถึงให้บริการเฉพาะประชาชนบาง
กลุ่ม 
  สําหรับเหตุผลท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยใน
ระดับมากดังกล่าว อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม
เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม (1) ไม่ได้ประกาศ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
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แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม 

n = 381 

x  S.D. 
ระดับแนวทาง     
การพัฒนา 

1. หลักประสิทธิภาพ 4.13 0.72 มาก 
2. หลักประสิทธิผล 4.12 0.69 มาก 
3. หลักการตอบสนอง   4.17 0.69 มาก 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 4.14 0.71 มาก 
5. หลักความโปร่งใส 4.15 0.68 มาก 
6. หลักนิติธรรม 4.14 0.73 มาก 
7. หลักความเสมอภาค 4.15 0.69 มาก 
8. หลักการมีส่วนร่วม 4.13 0.71 มาก 
9. หลักการกระจายอํานาจ 4.13 0.74 มาก 
10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม 4.14 0.72 มาก 

 
เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานแก่ประชาชนทราบโดยท่ัวกันและ
สมํ่าเสมอ ( x  = 4.07, S.D. = 0.84) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kornsigh [11] ท่ีศึกษาเปรียบเทียบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
นครสวรรค์ รวม 6 แห่งโดยพบว่า ปัญหาหนึ่งซ่ึงองค์การ
บริหารส่วนตําบลท้ัง 6 แห่งประสบ คือ การไม่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกฎระเบียบให้ประชาชน
ทราบ (2) ไม่ได้จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมพัฒนา และ
ไม่จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้แต่ละงานอย่าง
เหมาะสม ( x  = 4.06, S.D. = 0.85) เช่นนี้พอเทียบเคียงได้
กับงานวิจัยของ Naksan [12] ท่ีศึกษาประสิทธิผลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในอําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คือ การใช้
ทรัพยากรท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ (3) ไม่ได้
ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมตรวจสอบ ติดตาม ประเมินการ
ทํางานของฝ่ายบริหาร ( x  = 4.06, S.D. = 0.85) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ruharoj [13] ท่ีศึกษาการนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังจุฬา อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลวังจุฬามีปัญหาและอุปสรรค
จากการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานคือ การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมการเสนอปัญหาหรือแสดง
ความคิดเห็นอย่างไม่มากเท่าท่ีควร 
  6.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานท่ีสําคัญคือ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามควรให้บริการแก่

ประชาชนทุกกลุ่มในทุกชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับปัญหาสําคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม ตามท่ีได้นําเสนอไว้
ในข้อ 1 ว่า การที่องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามไม่ได้
กําหนดแผนและเป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงให้บริการ
เฉพาะประชาชนบางกลุ่ม 
  สําหรับเหตุผลท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยใน
ระดับมากดังกล่าว อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยอย่างย่ิงและพึงพอใจการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงกาสามในส่วนท่ีเกี่ยวกับการท่ี (1) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามควรมุ่งให้บริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกชุมชน ( x  = 4.22, S.D. = 0.72) 
เช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Osborne & Gaebler [14] 
ท่ีให้ความสําคัญกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ว่า ระบบ
ราชการควรมุ่งสนองตอบต่อการเรียกร้องของลูกค้ามากกว่า
ท่ีจะสนองตอบต่อความต้องการของตัวระบบราชการและ
ข้าราชการเอง อีกท้ังยังพอเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ Nir 
[15] ท่ีให้ความสําคัญกับการสร้างทีมงานในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Duangchan et al. 
[16] ซ่ึงเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนตําบล โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพส่วนตําบล และวิทยาลัยพยาบาลต้อง
ประสานการทํางานท่ีเป็นหนึ่งเดียวต้ังแต่สํารวจความ
ต้องการ การประสานแผนและงบประมาณรวมท้ังการวิจัย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ (2) 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
    ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม
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องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามควรปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
( x  = 4.20, S.D. = 0.76) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Aberbach & Rockman [17] ท่ีให้ความสําคัญกับการเพิ่ม
ขีดความสามารถของฝ่ายบริหารไว้ว่า การดําเนินการจัดทํา
แผนการประชาสัมพันธ์งานในหน้าท่ีรับผิดชอบ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้อย่างจริงจัง และชัดเจนเป็น
ส่วนหนึ่งของความมีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการของ
ฝ่ายบริหารเช่นเดียวกับแนวคิดของ Irvin & Standsbury 
[18] ท่ีให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า 
เม่ือองค์กรภาครัฐยอมสละอํานาจความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจให้แก่กลุ่มประชาชนท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมเพ่ือให้ความ
ร่วมมือกับประชาชนมากข้ึน การตัดสินนโยบายก็จะเกิดจาก
การปรึกษาหารือกันอย่างแท้จริงจากทุกฝ่าย ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลลัพธ์ทางสังคมก็จะเกิด
จากการประนีประนอม และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการจัดการด้านธรรมาภิบาลต่อ 
ขวัญและกําลังใจของพนักงาน กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ของ Pasunon 
& Wattanawong [19] ซ่ึงเห็นว่า การท่ีพนักงานได้รับข้อมูล
ท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได้ จะมีความศรัทธาและเชื่อม่ันต่อ
องค์กรของตนมากข้ึนและ (3) องค์การบริหารส่วนตําบล   
บึงกาสามควรให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
กัน ( x  = 4.17, S.D. = 0.79) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Denhardt & Denhardt [20] ที่ให้ความสําคัญ
ก ับ ก า ร จั ดการภาค รั ฐแนว ให ม่ ท่ี เน้ นหลั กการของ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและการให้ความสําคัญกับ
ประชาชนเพ่ือมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดี โดยหน่วยงาน
ภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน แต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับประชาชนด้วย 
เช่นเดียวกับ Millet [21] ซ่ึงเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ
มีเป้ าหมายสําคัญอยู่ ท่ีการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชน ซ่ึงเป้าหมายน้ีเป็นค่านิยมแรกท่ีผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องยึดถือไว้เสมอ พร้อม ๆ กับการยึดถือค่านิยมหรือ
หลักการให้บริการสาธารณะท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค (equitable service) ซึ่งเป็นการ
ให้บริการสาธารณะบนฐานคติว่า ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 
ดังนั้นประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกันในการให้บริการ ประชาชน
ต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลบนมาตรฐาน
การให้บริการเดียวกัน 
 
 

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสําหรับพัฒนาหน่วยงาน 
  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
ท่ีสําคัญตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบล
บึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เฉพาะด้านท่ี
สําคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการตอบสนอง ด้านหลักความ
โปร่งใส และด้านหลักความเสมอภาค ท้ังนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหัวข้อผลการวิจัยและอภิปรายผลข้างต้น ดังนี้  
  7.1 ข้อ เสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานด้านหลักการตอบสนอง ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบึงกาสามควรกําหนดนโยบายและแผนงานการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา และตรงต่อ
ความต้องการของประชาชน รวมถึงควรสร้างทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพท้ังในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินด้วย 
  7.2 ข้อ เสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานด้านหลักความโปร่งใส ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบึงกาสามควรกําหนดนโยบายและแผนงานการ
ประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานแก่ประชาชนอย่างสม่ําเสมอ และ
ท่ัวถึง นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ
แผนงาน รวมถึงติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสามด้วย  
  7.3 ข้อ เสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานด้านหลักความเสมอภาค ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบึงกาสามควรกําหนดนโยบาย แผนงานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมท้ังการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับความหลากหลายของชุมชน
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดี โดยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
กับประชาชน และให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของ
ประชาชน และการบริการอย่างเสมอภาคด้วย  
  
8. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครั้งต่อไป 
  8.1 ในการศึกษาคร้ังนี้คณะผู้ศึกษาทําการศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงกาสาม อําเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยนําแนวคิด “หลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมาใช้ในการศึกษา ซ่ึง
ประกอบด้วย 10 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล 
หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม 
หลักการกระจายอํานาจ และหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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ตามลําดับ ดังนั้นในการศึกษาหรือการทําวิจัยคร้ังต่อไป
หน่วยงานอ่ืนหรือผู้สนใจควรนํากรอบแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้
ตามความเหมาะสมอย่างน้อยเพ่ือเป็นการพิสูจน์ซํ้า โดยอาจ
นําไปใช้ท้ัง 10 ด้าน หรือปรับใช้เฉพาะบางด้านท่ีเหมาะสม
กับหน่วยงานท่ีศึกษาหรือทําวิจัยก็ได้ 
  8.2 หน่วยงานอ่ืนหรือผู้สนใจควรศึกษาหรือทําวิจัย
เกี่ยวกับแนวคิด “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี” ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ในแต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านหลักการตอบสนอง ด้าน
หลักความโปร่งใส และด้านหลักความเสมอภาค 
  8.3 หน่วยงานอ่ืนหรือผู้สนใจควรศึกษาหรือทําวิจัย
โดยเพ่ิมจํานวนกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึนเช่น ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีหน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในจังหวัดปทุมธานี 
แล้วนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าผลการวิจัยคล้ายคลึงหรือ
แตกต่างกันกับการศึกษาคร้ังนี้เพียงใด 
  8.4 หน่วยงานอ่ืนหรือผู้สนใจควรศึกษาหรือทําวิจัย
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
ปทุมธานีกับองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดอ่ืนในเขต
พ้ืนท่ีปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม หรือเปรียบเทียบ
การบริหารงานในระดับเดียวกันกับต่างประเทศ ท้ังนี้เพ่ือเป็น
แนวทางให้องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานของรัฐ
อ่ืน ๆ นําไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  8.5 หน่วยงานอ่ืนหรือผู้สนใจควรศึกษาหรือทําวิจัย
แนวโน้ม ยุทธศาสตร์ หรือตัวแบบการพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในจังหวัดนนทบุรี  
 
กิตติกรรมประกาศ 
  คณะผู้ศึกษาขอขอบคุณคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียท่ีให้การสนับสนุนการศึกษาใน
คร้ังนี้ ขอขอบคุณนายไพศาล ศรีธเนศสกุล นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงกาสาม อําเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานีท่ีสนับสนุนทุนวิจัยแก่คณะผู้ศึกษา และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีให้ความอนุเคราะห์และ
คําแนะนําในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณประชาชนใน
ตําบลบึงกาสามท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบ
แบบสอบถามและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยคร้ังนี้ 
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