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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกีย่ วกับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการภายในเทศบาลและเปรียบเทียบการบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลจาแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคลของบุคลากรภายในเทศบาล รวม 120 คน เครื่องมือการวิจยั คือ แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้
ฉบับเท่ากับ 0.91 สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบเอฟ ผลการวิจยั พบว่า ระดับการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกีย่ วกับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภายในเทศบาลทัง้ 6 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และหลักธรรมาภิบาลทีม่ รี ะดับการ
บริหารจัดการสูงทีส่ ดุ คือ หลักคุณธรรม รองลงมา คือ หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักนิตธิ รรม
หลัก ความคุ้ม ค่า และหลักการมีส่วนร่วม ตามลาดับ และบุค ลากรภายในเทศบาลที่ม ีตาแหน่ ง งาน และ
ระยะเวลาในการทางานที่ต่างกัน มีผลการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานของสมาชิกภายในเทศบาลไม่แตกต่างกัน
ส่วนบุคลากรภายในเทศบาลทีม่ ี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และกอง/หน่วยงานทีส่ งั กัด ทีแ่ ตกต่างกันมีผลการ
ปฏิบ ตั ิแ ละด าเนิ น งานของบุ ค ลากรภายในเทศบาล แตกต่ า งกัน อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05
บุคลากรภายในเทศบาลทีม่ รี ะยะเวลาในการทางานต่างกัน มีการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการภายในเทศบาลในทุกด้านไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ธรรมาภิบาล,การบริหารจัดการ,เทศบาลตาบล

ABSTRACT
This research aims to study the practices and operations regarding good governance in
management within the municipality and comparison of the municipal management according to the
principles of good governance by classified the personal factors of 120 local personnel.The research
tool is questionnaire, the total confidence value is 0.91. The research tool is questionnaire, total
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confidence value is 0.91, standard deviation and F test. The results of the research showed that the
level of implementation and operation of good governance in municipal administration in all 6 sides,
the overall picture is at the highest level. And the principle of good governance with the highest
management level is moral principles, followed by the principle of transparency, principles of
responsibility, rule of law, principles of value and principles of participation respectively.The
personnel within job municipality with position and different working periods, there is no difference in
the performance and operation of members within the municipality. As for personnel within
municipality with gender, age, education level and the division / subordinate unit with different
performance and operation of personnel within the municipality differing significantly at the level of
0.05. Personnel within the municipality with different working periods, there is no difference in the
practice and operation of good governance in municipal administration in all aspects.
Keywords: good governance, administration, municipallity district

บทนา
การปกครองท้องถิน่ ในประเทศไทยมีววิ ฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั และการจัดระเบียบ
การบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ในปั จจุบนั มี 2 ระบบ คือ ระบบทัวไปที
่ ใ่ ช้แก่ทอ้ งถิน่ ทัวไป
่ ในปั จจุบนั มีอยู่ 3
รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด และระบบพิเศษ ใช้เฉพาะ
ท้องถิน่ บางแห่ง ปั จจุบนั มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ1 ซึ่ง
เจตนารมณ์ ข องการปกครองท้อ งถิ่น อยู่ บ นพื้น ฐานแนวความคิด เพื่อ พัฒ นาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะความต้องการให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมรับผิดชอบชุมชนตนเองและเท่ากับเป็ นการ
เพิม่ ความสามารถและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการบริการสาธารณะให้ทวถึ
ั ่ งและตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิน่ ตามความจาเป็ นในแต่ละท้องถิน่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมตามหลักธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสถาบัน
พระปกเกล้า ได้มมี าตรการ กลไกเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยมีการให้รางวัลแก่ทอ้ งถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
มีการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ ซึง่ เป็ นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ กากับ ดูแลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
มีการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกา2 หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ทีก่ าหนดไว้ใน
1

บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ, การสร้างธรรมาภิ บาล (Good Governance) ในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชนม, 2542).
2
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2542. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 114 ก หน้า 48.17 พฤศจิกายน 2542
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มาตรา 52 ทีก่ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ด้วยวิธกี ารต่างๆ การให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การ
จัดทาบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ และตัง้ อยู่ในความถูกต้องเป็ นธรรม ตามหลักพื้นฐานการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 หลัก คือ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
เทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี จัดเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งมีการ
พัฒนาทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อม จิตสานึก คุณธรรมและจริยธรรมของประชาชนเพื่อการ
บรรลุผลสาเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทัง้ นี้การบริหารงานได้ยดึ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
หรือหลักธรรมาภิบาล อันเป็ นยุทธศาสตร์ท่มี คี วามสาคัญสูงสุด มาใช้ในการกาหนดนโยบายการพัฒนาตาม
ภารกิจและบทบาทในการให้บริการสาธารณะและพัฒ นาท้องถิ่น ให้น่า อยู่ เพื่อ ตอบสนองความต้องการ
ประชาชนให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์สงู สุดมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีความมันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ และทรัพย์สนิ ซึง่
ปั จ จัย ส าคัญ ยิ่ง ต่ อ การบรรลุ ผ ลส าเร็จ ต่ า งๆ ได้แ ก่ ความร่ ว มมือ ร่ ว มใจของทุ ก ฝ่ ายภายในหน่ ว ยงาน
โดยเฉพาะความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบล ทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมตรวจสอบและป้ องกันการทุจริต ประพฤติมชิ อบ ซึง่ การผนึกกาลังความร่วมมือ ย่อมนาไปสูก่ ารปฏิรปู ให้
เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากมีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และรับผิดชอบร่วมกันนับเป็ น
กลไกในการตรวจสอบ รวมทัง้ ถ่วงดุลการบริหารงานของภาคราชการให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้3นาไปสูก่ ารมีสว่ นช่วยสนับสนุ นการบริหารจัดการทีด่ ที ุกระดับของ ดังกาหนด
ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นมา ทาให้เทศบาล
ได้ร ับ รางวัล ธรรมาภิบ าลจากคณะกรรมการธรรมาภิบ าลจัง หวัด ปั ต ตานี และมีผ ลงานดีเ ด่ น ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เรือ่ ง การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทีม่ าติดต่อราชการประจาปี 25554
ผูว้ จิ ยั จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคก
โพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี ว่ามีระดับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตาบลมากน้อยเพียงใด เพื่อนา
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลนาประดู่มาเป็ นแนวทางเพื่อให้เป็ นแบบอย่างที่ดี ให้กบั เทศบาลอื่นและ
เป็ นหลักในการทางานเพือ่ รับใช้ชุมชน สังคมและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี ่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลภายในเทศบาล
ตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิและดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

3

สถาบันพระปกเกล้า, โครงการขยายผลเพื่อนาตัวชี้วดั การบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดีระดับองค์กรไปสู่
การปฏิ บตั ิ ,(กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548).
4

เทศบาลตาบลนาประดู.่ แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒน 5 ปี (พ.ศ.2553-2557). [ออนไลน์]. สืบค้น
เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2555 จากเว็ปไซต์ http://www.napradu.go.th/org/plan
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3. เพือ่ ศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีของการบริหารจัดการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิตธิ รรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
2. ประชากร เป็ นสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน ผูบ้ ริหาร 15 คน พนักงาน 80 คน และลูกจ้าง 65 คน
รวมทัง้ หมด จานวน 172 คน ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ศึกษากับประชากรทัง้ หมด
แนวคิ ด ทฤษฎี
หลักธรรมาภิ บาล หมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สงั คมของประเทศทัง้ ภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตัง้ อยูในความถูกต้องเป็ นธรรม ตาม
หลักพืน้ ฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ดังนี้
1. หลักนิ ติธรรม (The Rule of Law)
หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็ นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอาเภอใจหรืออานาจของตัวบุคคล จะต้องคานึงถึงความเป็ นธรรมและความ
ยุตธิ รรม รวมทัง้ ความรัดกุมและความรวดเร็วด้วย
2. หลักคุณธรรม (Morality)
หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมันในความถู
่
กต้ อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน เพือ่ ให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุจริต
3. หลักความโปร่งใส (Accountability)
หลัก ความโปร่ ง ใส หมายถึง ประชาชนเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสาร ได้ส ะดวกและเข้า ใจง่า ย และมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องอย่างชัดเจน
4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
หลักการมีสว่ นร่วม หมายถึง การให้โอกาสบุคลากรหรือผูม้ สี ว่ นเกี่ยวข้องเข้ามามีสว่ นร่วมทางการ
บริหารจัดการเกีย่ วกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็ นคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ คณะทางานโดย
ให้ขอ้ มูล ความคิดเห็น แนะนาปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบตั ิ
5. หลักความรับผิ ดชอบ (Responsibility)
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปั ญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปั ญหาและเคารพในความคิดเห็น ที่
แตกต่าง รวมทัง้ การยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทาของตนเอง
6. หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness of economy)
หลักความคุม้ ค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรทีม่ จี ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่สว่ นรวม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างคุม้ ค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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ให้สมบูรณ์ยงยื
ั่ น
5
วาสนา ธรรมจักร ได้ศกึ ษาสภาพและปั ญหาการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการ
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดแพร่ ผลการวิจยั พบว่าสภาพการปฏิบตั งิ านตามหลัก ธรรมาภิบาล 6
ด้าน คือ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุม้ ค่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายได้พบว่า หลักความโปร่งใส เป็ นลาดับแรก รองลงมา
คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักการมีสว่ นร่วม และหลักความคุ้มค่า ตามลาดับ
6
สาทิตย์ บุญมี ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า การบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตาบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากหลัก
ธรรมาภิบาลทีม่ กี ารบริหารจัดการสูงทีส่ ดุ คือ การมีสว่ นร่วม รองลงมาคือ หลักคุณธรรม แสดงให้เห็นว่าการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพืน้ ที่อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นไป
ตามบทบาทหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 โดยองค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็ นกลไกที่สาคัญในการกระจายอานาจการพัฒ นาสู่ท้องถิ่น การที่การบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลภายใต้หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก โดยภาพรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก อาจเป็ นผล
สืบเนื่องมาจากการที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รบั การฝึ กอบรม เรียนรูเ้ พิม่ เติม พัฒนาตนเองเกิด
ความชานาญในการบริหารการพัฒนา ในการบริหารการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าท้องถิน่ และการได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้เอื้อต่อการเป็ นผูน้ าและการบริหารงาน ดังนัน้ ความสาคัญและความจาเป็ นใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลตามหลักธรรมาภิบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน ในการ
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบ หลายๆฝ่ ายต้ อง
เข้าไปช่วยกันพัฒนากระบวนการบริหารให้เกิดความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนตาบลที่จะนาไปสู่การ
แก้ไขปั ญหาและการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มผี ูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาไว้
แล้วนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เ พื่อศึกษาความคิดเห็นของบุค ลากรที่ม ีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี เปรียบเทียบธรรมาภิบาลภายในเทศบาลตาบล
นาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี และศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการนาธรรมาภิบาลมาใช้บริหาร
จัดการเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยมีระเบียบวิธกี ารวิจยั ดังนี้
5

วาสนา ธรรมจักร, การศึกษาสภาพและปัยหาการปฏิ บตั ิ งานตามหลักธรรมาภิ บาลของข้าราชการประจา
องค์การบริ หารส่วนตาบลจังหวัดแพร่, การศึกษาค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2551), หน้า บทคัดย่อ
6
สาทิตย์ บุญมี, กรบริ หารจัดการองค์การบริ หารส่วนตาบลภายใต้หลักธรรมาภิ บาลขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลในเขตพืน้ ที่อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์รฐั ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย, 2553
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน ผูบ้ ริหาร 10 คน พนักงาน
เทศบาล 82 คน และลูกจ้างประจา 43 คน รวมทัง้ หมด จานวน 145 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ใช้การสุม่ กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารใช้ การสุม่ ตัวอย่าง สุวมิ ล ติรกานันท์7 โดยใช้ตาราง
หาขนาดกลุ่มตัวอย่างในรูปร้อยละ ได้มาจากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากค่าสัดส่วนของประชากร ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1: แสดงการคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากค่าสัดส่วนของประชากร
ขนาดของประชากร (N)
100-200
300-400
500-700
1,000-1,500
2,000-2,500
3,000-4,000
5,000-6,000
7,000-10,000

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n)
80%
60%
45%
30%
20%
15%
8%
6%

ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้ จึงหาขนาดกลุ่ม ตัวอย่ างในรูปร้อยละ โดยประชากรทัง้ หมด 145 คน ตาม
ตาราง มีกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 80 เมือ่ คิดอัตราส่วนแล้วได้จานวนกลุม่ ตัวอย่างจานวน 116 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีลกั ษณะเครื่องมือ
กระบวนการสร้าง การหาคุณภาพ การให้คะแนนและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
2.1 ลักษณะของเครื่องมือ
แบบสอบถาม (Questionnaire)
สาหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไป
่
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ บุคลากรทุกคนทีป่ ฏิบตั งิ านภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์
จังหวัดปั ตตานี รวมทัง้ หมด 145 คน ซึง่ เป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check – lists) จานวน 6
7

สุวมิ ล ติรกานันท์, การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิ จยั ทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิ บตั ิ ,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551).
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ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน กองหรือหน่วยงานทีส่ งั กัด และระยะเวลาในการทางาน
ตอนที่ 2 ธรรมาภิ บาลของบุคลากรภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ์
จัง หวัด ปั ต ตานี เป็ นค าถามวัด ระดับ การปฏิบ ัติแ ละด าเนิ น งานเกี่ย วกับ หลัก ธรรมาภิบ าลของผู้ต อบ
แบบสอบถาม ตามแนวคิดหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้ผูต้ อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับปั ญหาและข้อเสนอแนะในการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้บริหารจัดการเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอ
โคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี
2.2 วิ ธีการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือและหาคุณภาพของเครือ่ งมือโดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1) นาแบบสอบถามไปทดลองหาคุณภาพ (Try Out) โดยนาไปใช้กบั ตัวแทนบุคลากรใน
เทศบาลจานวน 30 คน ทีไ่ ม่ใช่เป็ นบุคลากรเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี ได้แก่
(1) บุคลากรเทศบาลตาบลโคกโพธิ ์ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี จานวน 10 คน
(2) บุคลากรเทศบาลตาบลมะกรูด อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี จานวน 10 คน และ
(3) บุคลากรเทศบาลตาบลบ่อทอง อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี จานวน 10 คน แล้ว
นามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สตู รการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (the Coefficient of Alpha)
ของครอนบัค (Cronbach) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ถ้าจาแนกค่าความเชื่อมันเป็
่ นรายตอน
ปรากฏว่า (1) ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของบุคลากรภายในเทศบาลเท่ากับ 0.91 และ (2)
ระดับการปฏิบตั เิ กีย่ วกับธรรมาภิบาลของบุ คลากรภายในเทศบาล เท่ากับ 0.96 (3) ระดับดาเนินงานของ
บุคลากรเกีย่ วกับธรรมาภิบาลภายในเทศบาล เท่ากับ 0.91 แต่เมื่อรวมค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้
ฉบับ เท่ากับ 0.91 โดยค่า Alpha ทีไ่ ด้น้ีมคี ่าสูงมากทีจ่ ะนาแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
8
ได้ เนื่องจากถ้าค่า Alpha สูงกว่า 0.90 ถือว่าเป็ นค่าความเชื่อมันที
่ ส่ งู มาก
2) นาแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความเชื่อมันแล้
่ วไปใช้เป็ นเครื่องมือในการวิจยั เพื่อ
นาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงในเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี ต่อไป

ผลการวิ จยั
ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสภา ผูบ้ ริหาร ผูอ้ านวยการกอง พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจา มี
ผูต้ อบแบบสอบถามรวมทัง้ หมด จานวน 120 คน ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีระดับ
การศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรีและมีระยะเวลาทางานไม่เกิน10 ปี
การปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนาประดู่
อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด หลักธรรมาภิบาลที่มกี ารบริหารจัดการสูงที่สุด คือ หลักคุณธรรม รองลงมา คือหลักความโปร่งใส
หลักความรับผิดชอบ หลักนิตธิ รรม และหลักความคุม้ ค่า และหลักธรรมาภิบาลทีม่ กี ารบริหารจัดการต่าทีส่ ุด
8

Tavakol and Dennick, Making sense of cronbach’s alpha. Intermational journal of medical education

2011, p. 54
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คือหลักการมีสว่ นร่วม
ระดับการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการภายในเทศบาลตาบลนา
ประดู่ โดยใช้หลักนิตธิ รรมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ในด้านหลักนิตธิ รรมทีม่ กี ารบริหารจัดการสูงทีส่ ุด
คือ กระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส ไม่มกี ารเอาเปรียบกลุ่มอื่น รองลงมาคือ การ
ออกระเบียบข้อบังคับตามอานาจหน้า ที่ทก่ี ฎหมายกาหนดอย่างเป็ นธรรมและสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง หลักธรร
มาภิบาลในด้านหลักนิตธิ รรมที่มกี ารบริหารจัดการต่ าที่สุด คือบุคลากรปฏิบตั งิ านตามระเบียบข้อบังคับของ
เทศบาลและนามาปฏิบตั กิ บั ประชาชนทุกกลุม่ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ระดับการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนา
ประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยใช้หลักคุณธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า หลักธรรมาภิบาลในด้านหลักคุณธรรมที่มกี ารบริหารจัดการสูงทีส่ ดุ คือ ผูบ้ ริหารเทศบาลทุกคนมา
จากการเลือกตัง้ โดยสุจริต รองลงมาคือ กระบวนการส่งเสริมและติดตามการทางานภายในเทศบาลให้มคี วาม
โปร่งใสและสุจริต และหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักคุณธรรมทีม่ กี ารบริหารจัดการต่าทีส่ ุด คือ คณะผูบ้ ริหาร
ข้าราชการพนักงานเทศบาลมีการประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้องตามทานองคลองธรรม
ระดับการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนา
ประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยใช้หลักความโปร่งใส ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ หลักธรรมาภิ
บาลในด้านความโปร่งใส ทีม่ กี ารบริหารจัดการสูงทีส่ ดุ คือ ระบบการติดตามประเมินผล หรือจัดให้มกี ารรับฟั ง
ความคิดเห็นจากประชาชนและผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยตรงในการดาเนินงานของเทศบาล รองลงมา คือ การ
สารวจความพึงพอใจของประชาชนเกีย่ วกับการบริหารงานเทศบาลทีม่ รี ะบบและสอดคล้องกับสภาพทีเ่ ป็ นจริง
และการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเทศบาล และเทศบาลมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและโปร่งใส ตามลาดับ และหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความ
โปร่งใสทีม่ กี ารบริหารจัดการต่าทีส่ ดุ คือ การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญให้ประชาชนรับรูอ้ ย่างทัวถึ
่ งได้แก่
เอกสารงบประมาณ การเปิ ดรับสมัครบุคลากรและการจัดซือ้ -จัดจ้าง
ระดับการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนา
ประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยใช้หลักการมีสว่ นร่วม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก หลักธรรมาภิบาล
ในด้านการมีส่วนร่วม ที่มกี ารบริหารจัดการสูงที่สุด คือ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น รองลงมาข้อคือ การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาและร่วม
จัดทาแผนพัฒนาประจาปี การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนและได้สง่ เสริมการดาเนินกิจกรรมกลุ่มและ
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดซือ้ -จ้าง โดยการจัดตัง้ ตัวแทนประชาชนเข้าร่วมเป็ นกรรมการ
ตามลาดับ และหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักการมีส่วนร่วมที่มกี ารบริหารจัดการต่ าที่สุด คือ เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาเทศบาล
ระดับการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนา
ประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยใช้หลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด หลักธรร
มาภิบาลในด้านความรับผิดชอบ ที่มกี ารบริหารจัดการสูงที่สุด คือ กระบวนการให้บริการที่เหมาะสมและ
รวดเร็ว รองลงมาคือ การรับรูเ้ รื่องราวร้องทุกข์และกระบวนการแก้ปัญหากับประชาชนอย่างเป็ นธรรมและ
ทัวถึ
่ ง กระบวนการพัฒนาการให้บริการด้วยการนาผลการติดตามประเมินการให้บริหารมาเป็ นแนวทางในการ
พัฒนา และการจัดการให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานทีห่ รือจัดหน่ วยงานเคลื่อนทีเ่ พื่ออานวยความสะดวก
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แก่ประชาชน ตามลาดับ และหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความรับผิดชอบทีม่ กี ารบริหารจัดการต่าทีส่ ุด คือ
การจัดบริการสาธารณะได้ครอบคลุมภารกิจทัง้ หมดทีต่ อ้ งดาเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมและทัวถึ
่ ง
ระดับการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนา
ประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยใช้หลักความคุม้ ค่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก หลักธรรมาภิบาลใน
ด้านความคุ้มค่า ที่มกี ารบริหารจัดการสูงที่สุด คือ การประเมินผลงานของบุค ลากรมีค วามเป็ นธรรมและ
พิจารณาจากผลงานและคุณภาพของงานทีร่ บั ผิดชอบ รองลงมาคือ การให้บริการของบุคลากรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การกาหนดค่าตอบแทนแก่บุคลากรมีความสอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงานที่
รับผิดชอบ เทศบาลมีการวางแผนการกาหนดอัตรากาลังภายในไว้อย่า งชัดเจนและสอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบตั ิงานในอนาคต ระบบการพัฒนาบุคลากรสนับสนุ นให้บุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรมเพิม่ พูนความรู้
สอดคล้อ งกับ งานที่ร ับ ผิด ชอบ การคัด เลือ กและมอบหมายงานแก่ พ นั ก งานด้ ว ยการพิจ ารณาความรู้
ความสามารถ และมีค วามช านาญในงานที่ร บั ผิด ชอบ และการก าหนดอัต รา ก าลัง ของบุ ค ลากรมีค วาม
เหมาะสม กับปริมาณงาน ตามลาดับ และหลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความคุม้ ค่าทีม่ กี ารบริหารจัดการต่า
ทีส่ ดุ คือ กระบวนการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรอย่างเป็ นธรรมและตรงตามสายงาน
การเปรียบเทียบธรรมาภิบาลภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดย
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน กอง/หน่ วยงานที่สงั กัด และระยะเวลาในการทางาน
พบว่าบุคลากรภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ท่มี ตี าแหน่ งงาน และระยะเวลาในการทางานทีต่ ่างกัน มีผลการ
ปฏิบตั แิ ละดาเนินงานของสมาชิกภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ ไม่แตกต่างกั น ส่วนบุคลากรภายในเทศบาล
ตาบลนาประดู่ท่มี เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และกอง/หน่ วยงานที่สงั กัด ที่แตกต่างกันมีผลการปฏิบตั ิและ
ดาเนิ นงานของสมาชิกภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
บุคลากรภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ทม่ี รี ะยะเวลาในการทางานต่างกัน มีการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกีย่ วกับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนาประดูใ่ นทุกด้านไม่แตกต่างกัน

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาการปฏิบตั ิและดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี พบว่า ระดับการปฏิบตั แิ ละดาเนินงาน
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล จานวน 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีสว่ น
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หลักธรรมาภิบาลที่มกี าร
บริหารจัดการสูงทีส่ ดุ คือ หลักคุณธรรม รองลงมาคือ หลักความโปร่งใส ทัง้ นี้เป็ นเพราะปั จจุบนั แนวคิดเรื่อง
การบริหารจัดการทีด่ หี รือธรรมาภิบาล รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกาหนดเป็ นนโยบายให้เทศบาลรวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นๆ ได้ดาเนินการปฏิบตั ติ าม หากสามารถรณรงค์สง่ เสริมให้เทศบาลเป็ นองค์กรทีม่ ธี รร
มาภิบาลก็จะเป็ นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นการพัฒนาชุมชน การพัฒนา การเมืองท้องถิน่ และที่สาคัญ
9
ปั ญหาการทุจริตเบาบางลง เพราะสิง่ ที่ท้าทายการบริหารภายในเทศบาลอยู่ขณะนี้คอื
การปรับกลยุทธ์
ทัศนคติ วิธคี ดิ วิธกี ารทางานของบุคลากรภายในเทศบาลให้ไปสูร่ าชการยุคใหม่โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลใน
9

อรพินท์ สพโชคชัย และคณะ, โครงการศึกษารูปแบบและแนวทางส่งเสริ มความเข้มแข็งขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบล, กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540), หน้า 37
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10

การบริหารภายในเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ เบญจวรรณ วันดีศรี ได้วจิ ยั เรื่อง การศึกษาธรร
มาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านความรับผิดชอบ
ด้านคุณธรรม ด้านนิตธิ รรม มีธรรมาภิบาลระดับสูง และสามารถอภิปรายผลเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
การปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนาประดู่
อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยใช้หลักนิตธิ รรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า หลักธรรมาภิบาลในด้านหลักนิตธิ รรมที่มกี ารบริหารจัดการสูงที่สุด คือ กระบวนการสรรหาผูบ้ ริ หารมี
การดาเนินงานอย่างโปร่งใส ไม่มกี ารเอาเปรียบกลุ่มอื่น ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่าสมาชิกภายในเทศบาลตาบลนา
ประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี ได้ปฏิบตั แิ ละดาเนินงาน กระบวนการสรรหาผูบ้ ริหารมีการดาเนินงาน
11
อย่างโปร่งใส ไม่เอาเปรียบกลุ่มอื่น อย่างเคร่งครัด ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รหัส แสงผ่อง ได้ศกึ ษา
กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลจังหวัดจันทบุร ี และมีกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กระบวนการบริหาร
การพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักความคุม้ ค่า สาหรับค่าเฉลีย่ ทีม่ คี ่าต่าสุดคือ กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิน่
ตามหลักความรับผิดชอบ
การปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนาประดู่
อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยใช้หลักคุณธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า หลักธรรมาภิบาลในด้านหลักคุณธรรมทีม่ กี ารบริหารจัดการสูงทีส่ ุด คือ ผูบ้ ริหารเทศบาลทุกคนมาจาก
การเลือกตัง้ โดยสุจริต ทัง้ นี้เ ป็ นเพราะว่าเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี เป็ นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มกี ารพัฒนาทัง้ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อม จิตสานึก คุณธรรมและ
จริยธรรมของประชาชนเพื่อการบรรลุผลสาเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั
12
ของรหัส แสงผ่อง ได้ศกึ ษากระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดจันทบุร ี ผลการศึกษาพบว่า กรรมการบริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดจันทบุร ี และมีกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่
ในระดับมาก โดยมีกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักความคุ้ม ค่า สาหรับค่าเฉลี่ยที่มคี ่าต่ าสุดคือ กระบวนการ
บริหารการพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักความรับผิดชอบ
10

เบญจวรรณ วันดีศรี, การศึกษาความเป็ นธรรมาภิ บาลของนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด, วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพือ่ การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร,ี
2549), หน้า บทคัดย่อ
11
รหัส แสงผ่อง, กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุร,ี วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศกึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2547), หน้า บทคัดย่อ
12
เรือ่ งเดียวกัน, บทคัดย่อ
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การปฏิบตั แิ ละดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนาประดู่
อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยใช้หลักความโปร่งใส ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า หลัก ธรรมาภิบ าลในด้า นหลัก ความโปร่ ง ใสที่ม ีก ารบริห ารจัด การสูง ที่สุด คือ ระบบการติด ตาม
ประเมิน ผล หรือ จัด ให้ ม ีก ารรับ ฟั ง ความคิด เห็ น จากประชาชนและผู้ท่ีม ีส่ว นได้ ส่ว นเสีย โดยตรงในการ
ดาเนินงานของเทศบาล ทัง้ นี้เนื่องจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ ายภายในหน่ วยงาน โดยเฉพาะความ
ร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบล ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมตรวจสอบและ
ป้ องกันการทุจริต ประพฤติมชิ อบ ซึ่งการผนึกกาลังความร่วมมือ ย่อมนาไปสู่การปฏิรูปให้เกิดระบบการ
บริหารจัดการที่ดี เนื่องจากมีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และรับผิดชอบร่วมกันนับเป็ นกลไกในการ
ตรวจสอบ รวมทัง้ ถ่วงดุลการบริหารงานของภาคราชการให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส ประชาชน
13
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สิทธิ หลีกภัย ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง การบริหารจัดการ
องค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล พบว่าความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนัน้ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรังถูกตรวจสอบได้จากหลายกลไก เช่น การตรวจสอบภายในการตรวจสอบโดยสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) การ
ตรวจโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (สถ.) แต่การตรวจสอบที่ดที ่สี ุดมาจากประชาชนทีม่ คี วามรู้ โดย
การไม่เลือกพวกที่หวังคดโกงเข้ามาดารงตาแหน่ งทางการเมือง นอกจากนี้ความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตรังนัน้ ยังสามารถแสดงได้โดยการใช้ส่อื ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเอง ไม่ว่าจะเป็ นเว็บ
ไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังทีป่ ระกาศชื่อผูเ้ ข้าประมูลและผูช้ นะเลิศการประมูลต่างๆ และวารสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่บอกประชาชนถึงการใช้งบประมาณในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรังอย่างตรงไปตรงมา
การปฏิบตั ิและดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนา
ประดู่ อ าเภอโคกโพธิ ์ จัง หวัด ปั ต ตานี โดยใช้ห ลัก การมีส่ว นร่ว ม ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ น้ อ ยที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า หลักธรรมาภิบาลในด้านหลักการมีส่วนร่วมที่มกี ารบริหารจัดการสูงที่สุด คือ เปิ ด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทัง้ นี้ เป็ นเพราะว่ากฎหมายได้กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พิทยา สุนทร
14
วิภาค ตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ.2542 ในมาตรา 16(16) กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน่ การจัดทาแผนพัฒนา ทัง้ แผนพัฒนา 5 ปี และแผนพัฒนาประจาปี เนื่องจากแผนพัฒนาเป็ นเครื่องชีท้ ศิ
ทางการพัฒนาท้องถิน่ และเป็ นตัวกาหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรรวมทัง้ งบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการคิดและกาหนดจัดทาแผนพัฒนา โดยการร่วม
เสนอปั ญหาความต้องการ และร่วมเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ในรูปแบบกระบวนการประชาคม

13

สิทธิ หลีกภัย, อย่าปล่อยให้ถงุ พลาสติ กครองเมือง, สาระสังเขปออนไลน์ สืบค้นเมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2561
จากเว็ปไซต์ http://dit.dru.ac.th/home /005 Excellent/Benjawn _saraban.doc.2552)
14
พิทยา สุนทรวิภาต. ธรรมาภิ บาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น, วารสารดารงราชานุภาพ, 3(1) 2545, หน้า
23-28
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15

และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสาทิตย์ บุญมี ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตาบลภายใต้หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่พบว่า การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน โดยภาพรวมทุก
ด้านอยู่ในระดับมากหลักธรรมาภิบาลที่มกี ารบริหารจัดการสูงที่สุด คือ การมีส่วนร่วม รองลงมาคือ หลัก
คุณธรรม แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
มีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นไปตามบทบาทหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
2537 โดยองค์การบริหารส่วนตาบล เป็ นกลไกที่สาคัญในการกระจายอานาจการพัฒนาสู่ทอ้ งถิน่ การที่การ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลภายใต้หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
เขตพืน้ ที่อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
อาจเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลได้รบั การฝึ กอบรม เรียนรูเ้ พิม่ เติม พัฒนา
ตนเองเกิดความชานาญในการบริหารการพัฒนา ในการบริหารการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าท้องถิน่ และการ
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้เอือ้ ต่อการเป็ นผูน้ าและการบริหารงาน
การปฏิบตั ิและดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนา
ประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยใช้หลักความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า หลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความรับผิดชอบที่ม ีการบริหารจัดการสูงที่สุด คือ มี
กระบวนการให้บริการที่เหมาะสมและรวดเร็ว มี ทัง้ นี้เพราะเทศบาลตาบลนาประดู่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ท่ี
จะต้องปฏิบตั ติ ่อประชาชนมีความใส่ใจต่อปั ญหาของชุมชน และมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาความ
16
เดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผล ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วาสนา ธรรมจักร ได้ศกึ ษาสภาพและ
ปั ญหาการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการประจาองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดแพร่
ผลการวิจยั พบว่าสภาพการปฏิบตั งิ านตามหลัก ธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายได้พบว่า หลักความโปร่งใส เป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิตธิ รรม
หลักคุณธรรม หลักการมีสว่ นร่วม และหลักความคุม้ ค่า ตามลาดับ
การปฏิบตั ิและดาเนินงานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในเทศบาลตาบลนา
ประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดยใช้หลักความคุม้ ค่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า หลักธรรมาภิบาลในด้านหลักความคุม้ ค่าทีม่ กี ารบริหารจัดการสูงทีส่ ดุ คือ คือการประเมินผลงาน
ของบุคลากรมีความเป็ นธรรมและพิจารณาจากผลงานและคุณภาพของงานที่รบั ผิดชอบ ทัง้ นี้เนื่องจากการ
บริหารงานได้ยดึ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ หี รือหลักธรรมาภิบาล อันเป็ นยุทธศาสตร์ทม่ี ี ความสาคัญ
สูงสุด มาใช้ในการกาหนดนโยบายการพัฒนาตามภารกิจและบทบาทในการให้บริการสาธารณะและพัฒนา
15

อ้างอิงแล้ว, กรบริ หารจัดการองค์การบริ หารส่วนตาบลภายใต้หลักธรรมาภิ บาลขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลในเขตพืน้ ที่อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์รฐั ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
2553
16
อ้างอิงแล้ว, การศึกษาสภาพและปัยหาการปฏิ บตั ิ งานตามหลักธรรมาภิ บาลของข้าราชการประจาองค์การ
บริ หารส่วนตาบลจังหวัดแพร่, การศึกษาค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2551), หน้า บทคัดย่อ
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ท้องถิน่ ให้น่าอยู่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการประชาชนให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์สงู สุดมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี มี
ความมันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ และทรัพย์สนิ ซึ่งปั จจัยสาคัญยิง่ ต่อการบรรลุผลสาเร็จต่างๆ ได้แก่ ความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกฝ่ ายภายในหน่ วยงาน โดยเฉพาะความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบล ที่ได้มสี ่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมตรวจสอบและป้ องกันการทุจริต ประพฤติมชิ อบ ซึ่งการผนึกกาลัง
ความร่วมมือ ย่อมนาไปสู่การปฏิรูปให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากมีการกระจายอานาจการ
ตัดสินใจ และรับผิดชอบร่วมกันนับเป็ นกลไกในการตรวจสอบ รวมทัง้ ถ่วงดุลการบริหารงานของภาคราชการ
ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ นาไปสู่การมีส่วนช่วยสนับสนุ นการ
บริหารจัดการที่ดที ุกระดับ ดังกาหนดในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ นต้นมา ทาให้เทศบาลได้รบั รางวัลธรรมาภิบาลจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด
ปั ตตานี และมีผลงานดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล เรื่อง การอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ
17
ราชการประจาปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รหัส แสงผ่อง ได้ศกึ ษากระบวนการบริหารการ
พัฒนาท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดจันทบุรี และมี
กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก โดยมีกระบวนการบริหารการ
พัฒนาท้องถิน่ ตามหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ ตาม
หลัก ความคุ้ม ค่ า สาหรับ ค่า เฉลี่ย ที่ม ีค่ า ต่ า สุด คือ กระบวนการบริห ารการพัฒ นาท้ อ งถิ่น ตามหลัก ความ
รับผิดชอบกรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดจันทบุรที ม่ี เี พศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีกระบวนการบริหารการพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักธรร
มาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จังหวัดจันทบุร ี ทีม่ ตี าแหน่งของกรรมการบริหารและสมาชิกสภา จานวนครัง้ ทีเ่ ข้ามาดารงตาแหน่งในองค์การ
บริหารส่วนตาบลจังหวัดจันทบุรแี ละระดับชัน้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลแตกต่างกันมีกระบวนการบริหาร
การพัฒนาท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
การเปรียบเทียบธรรมาภิบาลภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี โดย
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน กอง/หน่วยงานทีส่ งั กัด และระยะเวลาในการทางาน ตาม
การวิจยั พบว่าสมาชิกภายในเทศบาลตาบลนาประดู่ทม่ี ตี าแหน่ งงาน และระยะเวลาในการทางานที่ต่างกัน มี
ผลการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานของสมาชิกภายในเทศบาลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนสมาชิกภายในเทศบาลตาบลนาประดู่อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี ที่มเี พศ อายุ ระดับการศึกษา
และกอง/หน่ วยงานที่สงั กัด ที่แตกต่างกันมีผลการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานของสมาชิกภายในเทศบาลนาประดู่
18
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นพพล สุรนัคครินทร์
ได้ท าการศึก ษาวิจ ยั เรื่อ งการน าหลัก ธรรมาภิบ าลมาปรับใช้ใ นองค์การบริห ารส่ว นต าบลตามทัศ นะของ
17

อ้างอิงแล้ว, กระบวนการบริ หารการพัฒนาท้องถิ่ นตามหลักธรรมาภิ บาลของกรรมการบริ หารและสมาชิ ก
สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัดจันทบุรี, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2547, หน้า บทคัดย่อ
18
นพพล สุรนัคครินทร์, การนาหลักธรรมาภิ บาลมาปรับใช้ในองค์การบริ หารส่วนตาบลตามทัศนะของ
ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์รฐั ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 : บทคัดย่อ
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ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตาบลตามทัศนะ
ของประชาชนจัง หวัด เชีย งใหม่ ในภาพรวมอยู่ในเชิง บวก เมื่อเปรีย บเทียบตามปั จจัย ด้านบุค คล พบว่า
ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีทศั นะต่อการนาหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแตกต่างกันเมือ่ เปรียบเทียบตามปั จจัยด้านขนาดองค์การบริหารส่วนตาบลและการมีสว่ นร่วมในการ
ด าเนิ น การองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล พบว่า ประชาชนที่ม ีท ัศ นะต่ อ การน าหลัก ธรรมาภิบ าลมาปรับ ใช้
องค์การบรืหารส่วนตาบลไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
สามารถนาข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ดังนี้
1. จากการศึกษาการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลนาประดู่ อาเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปั ตตานี พบว่า
หลัก ธรรมาภิบ าลที่ม ีก ารบริห ารจัด การน้ อ ยที่สุด คือ หลัก การมีส่ว นร่ว ม ดัง นัน้ เทศบาลควรพัฒ นาการ
ดาเนินงานในด้านนี้ให้มากขึน้ เช่น เน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชน ให้รว่ มคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปั ญหา ซึง่
การแก้ไขปั ญหานัน้ จาเป็ นต้องมีความร่วมมือทาพร้อมๆ กันของบุคลากรในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างหน่วยงาน
ให้มคี วามเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งการมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการ
ตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีทเ่ี กิดความสงสัยในกระบวนการดาเนินงานของรัฐได้เป็ นอย่างดี
2. บุคลากรภายในเทศบาลตาบลนาประดูท่ ม่ี เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และกอง/หน่วยงานทีส่ งั กัด ที่
แตกต่างกันมีผลการปฏิบตั แิ ละดาเนินงานของสมาชิกภายในเทศบาลนาประดู่ แตกต่างกัน ดังนัน้ เทศบาลควร
นาธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารให้มากขึน้ เพื่อให้หน่ วยงานมีความน่ าเชื่อถือและได้รบั การยอมรับจาก
สังคม ประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาว่าปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทุจริต คอรัปชันลดลง
่
ซึง่ สิง่ ทีจ่ าเป็ นใน
การบริหารงานของหน่วยงานในภาครัฐ
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