บทความการวิจัย
การบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อาเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
พิชัยวรัชญ์ ตั้งชัยวรรณา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารเทศบาลเมืองตามหลัก จริยธรรมาภิบาล
อาเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และเพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักจริยธรรมาภิบาลในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 6 แห่ง ใน
พื้นที่อาเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รวมจานวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิต t-test และ One-way Anova (F-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1. การใช้หลักจริยธรรมมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดตราด
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
1.1 หลักความโปร่งใส โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ประชาชนเข้ามาร่วมในการ
วางแผนการดาเนินงาน หรือรับฟังความคิดเห็นก่อน การวางแผนงาน หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานได้ให้โอกาสประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการดาเนินงานในโครงการ
ต่างๆ ตามลาดับ
1.2 หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ประชาชนเข้ามาร่วมในการ
วางแผนการดาเนินงาน หรือรับฟังความคิดเห็นก่อน การวางแผนงาน หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานของท่านได้ให้โอกาสประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการดาเนินงานใน
โครงการต่างๆ ตามลาดับ
1.3 หลักความรับผิ ดชอบ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า
มี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ เรี ย งล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย 3 อั น ดั บ ดั ง นี้ หน่ ว ยงานได้
ดาเนิ น การตรวจสอบปั ญ หาในงานที่ท า หน่ ว ยงานมีก ารบริ ห ารงานอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และผลงานที่
หน่วยงานท่านทาสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องระยะยาว) ตามลาดับ
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2. ความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อาเภอเมืองพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อาเภอเมืองพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักจริยธรรมาภิบาลในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ อาเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาพิจารณาสร้างแบบ สอบถาม
สาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. สร้างแบบสอบถามแล้วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน ได้แก่ 1) พ.ต.ท. อธิคม จันทร์อินทร์ รองผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองพระพุทธบาท 2) นาย
ขจรศักดิ์ นันทปัญญา นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทและ 3) นางจันพร ภูมิศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อาเภอพระพุทธบาท ตรวจสอบ เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Contents Validity) โดยใช้
ดัชนี ความสอดคล้ อง (IOC) โดยคงข้อคาถามที่มีดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ากว่า 0.5 และปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้เหมาะสม
3. นาแบบสอบถามที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ และทา IOC แล้วมาปรับแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 คน และนามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต่อไป
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน ของตาบลขุนโขลน จังหวัดสระบุรี เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือ
ความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถาม (Reliability) ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของ Cronbach,s
(Cronbach,s Alpha Coefficient ) ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.89 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นและสามารถนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรตัวอย่างจริง
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วและมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา
ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สภาพภายในการทางาน ประสบการณ์ในการทางาน ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลในฐานะตัวแปรตาม แบบสอบถามการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นาหลักจริยธรรมาภิบาลใช้ในหน่วยงาน ได้แก่
1) หลักความโปร่งใส
2) หลักการมีส่วนร่วม
3) หลักความรับผิดชอบ
ประกอบด้วยคาถาม 3 ด้านๆ ละ 10 ข้อ รวมจานวน 30 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรมาภิบาลตามหลักการต่างๆ

สรุปผลการวิจัย
1. ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.00 มีอายุ 30-40 ปี ร้อยละ 54.55 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 57.27
มีสถานภาพเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 83.64 มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้ว 2-4
ปี ร้อยละ 63.64 และทางานในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลวังกระเจาะ ร้อย
ละ 24.54
2. การบริหารเทศบาลตามหลักจริยธรรมาภิบาล โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า
2.1 หลักความโปร่งใส โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ หน่วยงานของท่านได้ให้
ประชาชนเข้ามาร่วมในการวางแผนการดาเนินงานที่ท่านรับผิดชอบ หรือรับฟังความคิดเห็นก่อนการวางแผน
งาน มี ค่ า เฉลี่ ย เป็ น อั น ดั บ แรก รองลงมาคื อ หน่ ว ยงานมีก ารพั ฒ นาความสามารถในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน และหน่วยงานของท่านได้ให้โอกาสประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการดาเนินงานในโครงการต่างๆ
ตามลาดับ
2.2 หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ล ะข้อ พบว่า มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ หน่วยงานของท่านได้ให้
ประชาชนเข้ามาร่วมในการวางแผนการดาเนินงานที่ท่านรับผิดชอบ หรือรับฟังความคิดเห็นก่อนการวางแผน
งาน มี ค่ า เฉลี่ ย เป็ น อั น ดั บ แรก รองลงมาคื อ หน่ ว ยงานมี ก ารพั ฒ นาความสามารถในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน และหน่วยงานของท่านได้ให้โอกาสประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการดาเนินงานในโครงการต่างๆ
ตามลาดับ
2.3 หลักความรับผิดชอบ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ หน่วยงานท่านได้
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ดาเนินการตรวจสอบปัญหาในงานที่ท่านทาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ หน่วยงานมีการ
บริห ารงานอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ และผลงานที่หน่วยงานท่านทาสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องระยะยาว
ตามลาดับ
3. ความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อาเภอเมืองพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรีจาแนกตามเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมและรายด้าน ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลวิจัย
จากการศึกษาการบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อาเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี พบว่า การบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อาเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หลั กความโปร่งใส หลั กการมีส่วนร่วม และหลั กความ
รับผิดชอบ พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์กรปกครองเทศบาลอาเภอเมือง
พระพุทธบาล จังหวัดสระบุรี ตระหนักและมองเห็นความสาคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารงานองค์กร
ตามหลัก จริยธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความโปร่งใส เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงาน เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กร
ทุกองค์การให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจความถูกต้องชัดเจน หลักการมี
ส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของ
ประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงออกความเห็น การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ และหลัก
ความรั บผิ ดชอบ เป็ นการตระหนั กในสิ ทธิหน้ าที่ ความส านึกในความรับผิ ดชอบต่ อสั งคม การใส่ ใจปั ญหา
สาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนเคารพนความคิดเห็นที่แตกต่าง และความล้า
ที่ จะยอมรั บผลจากการกระท าของตน สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ สุ รชิ ต พิ สั ยพั นธ์ (2550) ได้ ศึ กษาการ
บริหารงานตามหลักจริยธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา
พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดหนองคายมีระดับการบริหารงานตามหลักจริยธรรมาภิบาลทั้ง
6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุม้ ค่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อาเภอเมืองพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะการ
บริหารงานตามหลักจริยธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลั ก
พื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งองค์กรปกครองเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทุกแห่งต่าง
ก็ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเข้าใจต่อการบริหารงานตามหลักจริยธรรมาภิบาลขององค์กร
เป็นอย่างดี จึงได้นามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามมติ
เห็นชอบวาระแห่งชาติสาหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

5
การสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 ขึ้น ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11
สิงหาคม 2542 โดยทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จึงส่งผล
ให้มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักจริยธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. ด้านหลักความโปร่งใส ควรจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานที่ปฏิบัติผ่านมาให้ประชาชนและผู้
ที่สนใจทราบอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่ออานวย
ความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน
3. ด้านหลักความรับผิดชอบ ควรส่งเสริมความร่วมมือและการทางานเป็นทีมของบุคลากรทุกคน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อประเมินการบริหารงานตามหลักจริยธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น อาเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
2. ควรศึกษาการใช้หลักจริยธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อาเภอเมือง
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักความคุ้มค่า เป็น
ต้น

