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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 174 ราย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดชนิดเลือกตอบ แล้วจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์หลักการทางสถิติ
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ (Frequencies ) และค านวณค่าร้อย
ละ (Percentage) และการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความโดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (f-test) พร้อม
การบรรยาย 
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.58
จ าแนกตามอายุ พบว่า อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.63 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า ระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.66 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า 
อาชีพเกษตรกรรม/รับจ้างจ านวน 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.47 และจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่ารายได้
ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.82 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง 
และเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.39 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 3.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.27 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14  ด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ย3.24 และค่า



เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย 3.22 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 ด้านหลัก
ความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 3.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 ตามล าดับ 
 3. การวิ เคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวม พบว่า ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีข้อที่มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 

ภูมิหลัง 
 ในช่วงที่คนส่วนใหญ่ของประเทศยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักอยู่นั้น ปัญหาการว่างงานของ
ประชากรไม่มีความส าคัญมากนัก  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในด้านเกษตรกรรม เช่น ท าไร่ ท านา 
ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ และสมาชิกในครอบครัวก็จะช่วยหัวหน้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมตาม
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และทรัพยากรธรรมชาติที่ แต่ละครอบครัวหรือบุคคลมีอยู่ ต่อมาเมื่อ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและบริการเพ่ิม
มากขึ้น ประกอบกับการเพ่ิงขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรแลก าลังแรงงาน ท าให้มีก าลังแรงงานส่วนเกิน 
(Labour Surplus) ในภาคเกษตร อันเป็นสาเหตุให้มีการอพยพแรงงานเข้ามาท างานในเมือง และเข้ามาใน
ภาคเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานภาคเกษตรกรรม (Non Agricultural) มากขึ้น 
 จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ได้ผลักดันให้ภาคการผลิตในชนบทเปลี่ยนวิถีจากการผลิตเพ่ือ
บริโภคมาเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย จนได้พัฒนาเป็นกลุ่มผลิตงานฝีมือต่างๆ และท าการลิตเพ่ือจ าหน่าย ใน
ขณะเดียวกันคนในชนบทอีกกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรม ต่อมาเมื่อเกิดภาวะที่ประเทศ
ไทย  ต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่ซบเซาตามสภาวะเศรษฐกิจโลก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ท าให้การขยายตัวของการส่งออกและการค้าต่างประเทศต่ ากว่า
เป้าหมาย มีผลกระทบต่อการผลิตและกลุ่มแรงงานในทุกๆส่วนของภาคการผลิต จึงท าให้การผลิตในระบบต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งต่างประเทศได้ จึงท าให้
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการจ้างงานในระบบแล้วกระจายงานไปสู่ชนบทเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ซึ่งประเทศไทยได้
เร่งแก้ไขและบรรเทาปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะความไม่สอดคล้องกันระหว่างแรงงานที่มีอยู่กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยได้มีการสร้างงานในชนบท การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาข้อมูล ข่าวสารทางด้าน
ตลาดแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมการจ้างงานด้วยตนเอง การประกอบอาชีพส่วนตัวรวมทั้งการรับงานไปท าที่
บ้าน 
 ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) ได้ก าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการว่างงานและบรรเทาความยากจนของคนในประเทศ  โดยการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพ
ส่วนตัว  ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่รับไปท าที่บ้านด้วย  และในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2535-2539)ได้เน้นการสนับสนุนการประกอบอาชีพส่วนตัวเพ่ือหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและเป็นการ



ส่งเสริมการรับเหมาช่วงการผลิตระหว่างผู้ประกอบการ  โดยเน้นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพ่ือเพ่ิมรายได้  และ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม  โดยการเน้นให้สตรีในชนบทมีรายได้เพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่งทั้งในเมืองและชนบท  
จึงท าให้เกิดกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน 2 กลุ่มคือ 
 1. กลุ่มแรงงานที่ผลิตในระบบซึ่งถูกเลิกจ้าง  ได้กลับไปตั้งกลุ่มการผลิตขึ้นใหม่ในถิ่นฐานเดิม
โดยรับงานผลิตจากโรงงานไปให้กลุ่มลูกจ้าง 
 2. กลุ่มผลิตงานฝีมือหัตถกรรมเดิมในชนบท ที่ไม่สามารถขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้จึง
ต้องหันมารับงานจากโรงงานไปท าท่ีบ้าน 
 ในปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ  ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นท าให้ภาคธุรกิจ
มีระบบ (Formal Sector) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกระจายตัวมาสู่ภาคธุรกิจนอกระบบ(Informal Sector) 
เนื่องจากสามารถท าให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่ลดต้นทุนการผลิตในเรื่องค่าตอบแทน
และสวัสดิการได้  ท าให้เกิดกลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้านเริ่มมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และก็ยิ่งท าให้ปัญหาด้าน
แรงงานซึ่งเป็นปัญหาของสังคม  ที่นานาประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านแรงงานเด็ก  
ปัญหาโสเภณีเด็ก  ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการท างาน ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน  ปัญหา
สิทธิสตรีและปัญหาสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งปัญหาต่างๆ  เช่น การไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน  
ไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ าไม่มีสวัสดิการหรือหลักประกันในชีวิตและไม่มีหลักประกันทางสังคม 
 ท าให้เกิดการท างานที่เรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” หรือแรงงานในภาคเศรษฐกิจไม่เป็นทางการ 
หมายถึง แรงงานที่อยู่นอกระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ในปัจจุบัน “แรงงานนอกระบบ” 
ได้กลายมาเป็นโครงสร้างที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจ  รวมทั้งในตลาดแรงงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่และวิกฤตนี้  การที่จะให้แรงงานนอกระบบสลายหรือแปรรูปเข้าไปอยู่ในการจ้าง
งานในระบบ  ย่อมเป็นไปไม่ได้เนื่องจากระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ ได้ท าให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการมี
ความสนใจที่จะให้หลักประกันทางด้านสวัสดิการสังคม  หรือการประกันสังคมกับคนงานน้อยลง  และนายจ้าง
พอใจที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านมากกว่า เพราะค่าแรงค่อนข้างต่ าและไม่ต้อง
มีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการแรงงาน หรือการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย นอกจากนี้จากการเปลี่ยนแปลงไป
ของการจ้างงานที่กลายมาเป็นการจ้างงานที่ไม่เต็มเวลา หรือการจ้างเหมาช่วง จึงท าให้คนงานจะต้องท างาน
หนักขึ้น  โดยไม่ได้รับความคุ้มครองด้านสวัสดิการและค่าแรงงานขั้นต่ า ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับแรงงานนอก
ระบบขึ้นอีกด้วย ซึ่งปัญหาแรงงานนอกระบบเป็นปัญหาใหญ่ที่ครอบคลุมแรงงานจ านวนมหาศาลซึ่งพบว่ามี
แรงงานหญิงเป็นจ านวนมาก  ที่เป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน (Home-based-Workers) และโดยเป็นแรงงานนอก
ระบบ ที่อยู่นอกเหนือความสนใจของภาครัฐ  เพราะไม่มีกฎหมายที่รับผิดชอบปัญหาเรื่องนี้โดยตรง  เป็น
แรงงานที่ไม่มีสวัสดิการหรือหลักประกันใดๆ ในชีวิตเลย และไม่ได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพราะปราศจาก
อ านาจการต่อรอง จึงท าให้มีความรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงในการท างาน ดังนั้น ภายใต้มาตรฐานการใช้แรงงาน
ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) แรงงานเหล่านี้จึงไม่มีหลักประกันทางสังคม และไม่ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  และเป็นสวัสดิการส าหรับมนุษย์ในสังคม เพ่ือให้สามารถ



ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข มีคุณค่า สามารถพ่ึงตนเองได้ และเป็นก าลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบ
ต่อไป  
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นนายจ้างที่มีลูกจ้างบางส่วนเป็นแรงงานนอกระบบ จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในจังหวัดลพบุรี ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีสถานการณ์อย่างไร 
สามารถพัฒนาเป็นแรงงานในระบบเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนได้หรือไม่ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจ าแนกตามคุณลักษณะ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่  (Frequencies) 
และค านวณค่าร้อยละ (Percentage)   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล  
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมรายด้าน และเป็นรายข้อ 
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard-  Deviation) แล้วน าผลที่ได้ไปเทียบเกณฑ์
การแปลความหมายที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้เกณฑ์การแปลความหมายของบุญชม ศรีสะอาด  (2535:124)  ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช    ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล  องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช น้อย 



 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช น้อยที่สุด 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิ
บาล องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าผลที่ได้ไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมายที่ได้
ก าหนดไว้ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA)   

การน าเสนอข้อมูลการวิจัย 
 การน าเสนอและรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1.  การน าเสนอข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้น าเสนอในรูปแบบของตารางโดยการแจก
แจงความถี่  (Frequencies) และค านวณค่าร้อยละ (Percentage) พร้อมการบรรยาย 
 2. การน าเสนอข้อมูลตามความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) แล้วน าผลที่ได้ไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมายที่ได้ก าหนด
ไว้ ทั้งโดยรวมรายด้าน และเป็นรายข้อ และการทดสอบค่า (f-test) พร้อมการบรรยาย   
 3. สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะประเด็นที่ส าคัญ ๆ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัย น าแบบสอบถามที่ผ่านความเชื่อมั่นไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการต ารวจที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างตามล าดับ  ดังนี้ 
 1.  ขอหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาบันรัชต์ภาคต์ ถึงจ่าสิบเอก
ธรรมนูญ  มูณีเกิด  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือขอ
ความร่วมมือให้ข้าราชการต ารวจที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 
30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557  รวม 15 วัน รวมประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด จ านวน 174 ราย โดย
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
 3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างคืนทั้งหมดด้วยตัวผู้วิจัยเอง จ านวน 174 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
เพศ  พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน88 รายคิดเป็นร้อยละ 50.58จ าแนกตามอายุพบว่าอายุ31 – 40ปี 
จ านวน 62 รายคิดเป็น ร้อยละ 35.63 จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา
จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.66 จ าแนกตามอาชีพพบว่าอาชีพเกษตรกรรม/รับจ้างจ านวน 100 รายคิด



เป็นร้อยละ 57.47 และจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่ารายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 118 
รายคิดเป็นร้อยละ67.82 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมพบว่า อยู่ใน ระดับ
ปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 3.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง และเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรมมีค่าเฉลี่ย 
3.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 3.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 
ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.27 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 ด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ย3.24 
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย 3.22 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 
ด้านหลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 3.20 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 ตามล าดับ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม พบว่า เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
.05    
 

อภิปรายผล 
 การศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อค้นพบที่น่าสังเกตสามารถน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
3.29  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็น ระดับปานกลางทั้ง 6  ด้าน เรียงตามล าดับได้คือ ด้าน
หลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักความรับผิดชอบ 
และด้านหลักความคุ้มค่า สื่อบุคคล ตามล าดับที่  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง  และเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านหลักนิติธรรมมี
ค่าเฉลี่ย 3.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 3.32 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .06 ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย  3.27 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 ด้านหลักคุณธรรม 
มีค่าเฉลี่ย 3.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย 3.22 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.09 ด้านหลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย  3.20และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 ตามล าดับสอดคล้อง



กับงานวิจัยของอ าไพ  จันทร์เงิน (2544) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของ พนักงานเทศบาล ที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองเชียงราย พบว่า  
 พนักงานเทศบาลเมืองเชียงราย มีความคาดหวังต่อการบริหารงานของผู้บริหารโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกการบริหารรายด้านปรากฏว่ามีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน เรียงล าดับ คือ ด้านการ
ประสานงาน ด้านการแก้ไขปัญหาเทศบาล ด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วม ของเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน ด้านการเงินและการคลัง และด้านการบริหารงาน และมีความคาดหวังในระดับปานกลาง 1 ด้าน 
คือ ด้านระเบียบข้อบังคับ พนักงานเทศบาลเมืองเชียงราย เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของ
ผู้บริหารประกอบด้วย ขาดความเคร่งครัดให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบ พนักงานขาดความสามัคคี ขาดความ
เป็นระบบด้านการบริหารงานเจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการงบประมาณ และเทศบาลขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบถึงกิจกรรม 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชวิเคราะห์โดยการทดสอบค่า
เอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมพบว่าไม่ต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อมี  ข้อที่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05  คือข้อที่ 5.1 อบต. เสาธงฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุความส าเร็จสอดคล้องตามกฎ/ระเบียบอย่างมีจิตส านึกต่อหน้าที่
สังคมประชาชนสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์  โชติศักดิ์ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ศาลา  เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน  379  คน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความรวดเร็วในการให้บริการ  จ าแนกตามเพศ 
พบว่า   
 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานบริการโดยรวม เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน  จ าแนกตามอายุ 
พบว่า  อายุ 18-35 ปี  และอายุ 36 ปี หรือสูงกว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า กลุ่มอายุ 18-35 ปี  และอายุ 36 ปี หรือสูงกว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ปริญญาตรีหรือต่ ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และจ าแนกตามอาชีพ 
พบว่า  ทั้งอาชีพ รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัวหรือเอกชนหรือ อ่ืนๆ ความพึงพอใจของประชาชน



ที่มีต่องานบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ปริญญาตรีหรือต่ ากว่าปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 ผลการวิจัยข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจ าแนกตามอายุ พบว่า โดย
ภาพรวมไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี   ข้อที่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 คือข้อที่ 2.3 ควรมีการรณรงค์ให้ใช้
หลักคุณธรรมอย่างกว้างขวางและจริงจังโดยเริ่มจากระดับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และพนักงานของ อบต. เสา
ธงฯ จะก่อให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรมกับประชาชนโดยทั่วไปและข้อที่ 3.2 ประชาชน อบต. เสาธงฯ  
มีอิสระในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจ
ง่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สอดคล้องกับงานวิจัยของศฤงคาร  อุปนนต์ ผลการวิจัยพบว่า 
 1. กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดจันทบุรี มีกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก โดยมีกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักคุณธรรมมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด  รองลงมาคือกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักความคุ้มค่ า ส าหรับค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักความรับผิดชอบ 
 2. กรรมการบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดจันทบุรี ที่มีเพศ อายุ สภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่างกัน มีกระบวนการบริหารพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
 ผลการวิจัยข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจ าแนกตามการศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี   ข้อที่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 คือข้อที่1.3.การบริหารงานและ
ด าเนินงานของผู้บริหารเจ้าหน้าที่  และพนักงานของ อบต. เสาธงฯ  ยึดหลักนิติธรรม   ข้อที่2.3ควรมีการ
รณรงค์ให้ใช้หลักคุณธรรมอย่างกว้างขวางและจริงจังโดยเริ่มจากระดับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่  และพนักงาน
ของ อบต. เสาธงฯ  จะก่อให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรมกับประชาชนโดยทั่วไปข้อที่ 3.1 ควรมีการ
รณรงค์ให้ใช้หลักคุณธรรมอย่างกว้างขวางและจริงจังโดยเริ่มจากระดับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
ของ อบต. เสาธงฯ  จะก่อให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรมกับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยนพพล  สุรนัคครินทร์  (2547:184)ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนะของ
ประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลและศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบลกับความรู้ความเข้าใจในองค์การบริหารส่วนต าบล และการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า 
 การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล ตามทัศนะของประชาชนจังหวัด
เชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ



การศึกษาต่างกันมีทัศนะต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน แต่
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนะการน าหลัก ธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่าง
กันและเมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านขนาดของ อบต.และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อบต. พบว่า 
ประชาชนมีทัศนะการน าหลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน  ส่วนปัจจัยด้าน
ความรู้ความเข้าใจใน อบต. นั้น พบว่าประชาชนมีทัศนะต่อการน าหลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านขนาดของ อบต.ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความรู้ความ
เข้าใจ ใน อบต. 
 ผลการวิจัยข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม
พบว่าไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของภักดี  ศรีเมือง
(2549:182) ศึกษาวิจัยเรื่อง”การน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช”ในการวิจัยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือ
ศึกษาการน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ของประชาชน  ในเขตต าบลนาทราย  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่มีระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน  ผลได้จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า 
 1.  ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการน าหลักธรรมาภิบาล  มาบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับ ปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  เช่นกัน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้าน
หลักนิติธรรม  ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม  ด้านหลักความรับผิดชอบ  ด้านหลักความคุ้มค่า  
และด้านหลักความโปร่งใสตรวจสอบตามล าดับ 
 2.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดต่อการน าหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม  
และด้านหลักความคุ้มค่ามาบริหารแตกต่างกัน  และประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน า
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม  ด้านหลักความรับผิดชอบ  ด้านหลักความคุ้มค่า และด้านหลักความ
โปร่งใสตรวจสอบได้  และด้านหลักนิติธรรม แตกต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจ าแนกตามรายได้ โดย
ภาพรวม พบว่าไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมี ข้อที่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 คือข้อที่ 1.1 อบต. เสาธง ฯ
ได้ก าหนดกฎหมาย เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม ข้อที่ 1.2 การตรากฎหมายอบต. เสาธงฯ ประกาศใช้
เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอมพร้อมใจและให้ถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรมข้อที่ 1.3การบริหารงานและด าเนินงานของผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และพนักงานของ อบต. เสาธงฯ ยึด  หลัก



นิติธรรม ข้อที่ 4.2 อบต. เสาธงฯ เปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการ
บริหารงานหรือการด าเนินการต่าง ๆ 
 การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล ตามทัศนะของประชาชนจังหวัด
เชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาต่างกันมีทัศนะต่อการน าหลักธรรมาภิบาล มาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน แต่
ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนะการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน
และเมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านขนาดของ อบต. และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อบต. พบว่า 
ประชาชนมีทัศนะการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน  ส่วนปัจจัยด้าน
ความรู้ความเข้าใจใน อบต. นั้น พบว่าประชาชนมีทัศนะต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านขนาดของ อบต.ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัย ด้านความรู้ความ
เข้าใจ ใน อบต. 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชสรุปได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกันสามารถอภิปราย ดังนี้ 
 1. เพศต่างกันไม่ท าให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนไม่ว่าจะเป็น
เพศใด ต่างก็ต้องการได้รับการต้อนรับและการบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่เมื่อมาติดต่อ ท าให้เพศต่างกันมี ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 
 2. อายุต่างกันไม่ท าให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนไม่ว่าจะเป็น
อายุใด ต่างก็ต้องการความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เมื่อมาติดต่อท าให้อายุ
ต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 
 3. ระดับการศึกษาต่างกันไม่ท าให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนไม่
ว่าจะเป็นระดับการศึกษาใด ต่างก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคเมื่อ
มาติดต่อ ท าให้ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 
 4. อาชีพต่างกันไม่ท าให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนไม่ว่าจะเป็น
อาชีพใด ต่างก็ต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับการ



พัฒนาและการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้อาชีพต่างกันมีความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไม่แตกต่างกัน 
 5. รายได้ต่อเดือนต่างกันไม่ท าให้ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชแตกต่างกัน เนื่องจากประชาชนไม่
ว่าจะเป็นรายได้ต่อเดือนเท่าไร ต่างก็ต้องการเสมอภาค ท าให้รายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ควรเพ่ิมการชี้แจงและใช้สื่อประชาสัมพันธ์สร้างแก่เจ้าหน้าที่ฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
 2. ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ฯ ให้มีและสามารถตอบค าถามให้แก่
ประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจนโปร่งใส่มากข้ึน 
 3. ควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยการ
สัมภาษณ์ประชาชนในเขตพ้ืนที่ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. ควรมีการวิจัยประโยชน์การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ในองการภาครัฐเพ่ือให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น 


