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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการบริหารเทศบาลเมืองตามหลัก จริยธรรมาภิบาล 
อ าเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบการใช้หลักจริยธรรมาภิบาลในการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 6 แห่ง ใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี รวมจ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิต t-test  และ One-way Anova (F-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. การใช้หลักจริยธรรมมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  
 1.1 หลักความโปร่งใส โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ประชาชนเข้ามาร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงาน หรือรับฟังความคิดเห็นก่อน การวางแผนงาน หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานได้ให้โอกาสประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการด าเนินงานในโครงการ
ต่างๆ ตามล าดับ 
 1.2 หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ ประชาชนเข้ามาร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงาน หรือรับฟังความคิดเห็นก่อน การวางแผนงาน หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถใน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานของท่านได้ให้โอกาสประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการด าเนินงานใน
โครงการต่างๆ ตามล าดับ     
 1.3 หลักความรับผิดชอบ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า  
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ หน่วยงานได้
ด าเนินการตรวจสอบปัญหาในงานที่ท า หน่วยงานมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่
หน่วยงานท่านท าสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องระยะยาว) ตามล าดับ    
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 2. ความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อ าเภอเมืองพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  โดยรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อ าเภอเมืองพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้หลักจริยธรรมาภิบาลในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

พ้ืนที่ อ าเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาพิจารณาสร้างแบบ สอบถาม
ส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. สร้างแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) พ.ต.ท. อธิคม จันทร์อินทร์ รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองพระพุทธบาท 2) นาย
ขจรศักดิ์ นันทปัญญา นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทและ 3) นางจันพร ภูมิศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อ าเภอพระพุทธบาท ตรวจสอบ เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Contents Validity) โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยคงข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ ากว่า 0.5 และปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้เหมาะสม 
  3. น าแบบสอบถามที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ และท า IOC แล้วมาปรับแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 คน และน ามาหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามต่อไป 
  4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน ของต าบลขุนโขลน  จังหวัดสระบุรี เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเที่ยงหรือ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach,s 
(Cronbach,s Alpha Coefficient ) ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.89 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อมั่นและสามารถน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรตัวอย่างจริง 
  5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วและมีความสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
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 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สภาพภายในการท างาน ประสบการณ์ในการท างาน ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลในฐานะตัวแปรตาม แบบสอบถามการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น าหลักจริยธรรมาภิบาลใช้ในหน่วยงาน ได้แก่  

  1) หลักความโปร่งใส  
  2) หลักการมีส่วนร่วม  
  3) หลักความรับผิดชอบ 
  ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้านๆ ละ 10 ข้อ รวมจ านวน 30 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรมาภิบาลตามหลักการต่างๆ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70.00 มีอายุ 30-40 ปี ร้อยละ 54.55 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 57.27 
มีสถานภาพเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 83.64  มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้ว 2-4 
ปี ร้อยละ 63.64 และท างานในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังกระเจาะ ร้อย
ละ 24.54 

 2.  การบริหารเทศบาลตามหลักจริยธรรมาภิบาล โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า  
  2.1 หลักความโปร่งใส โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ หน่วยงานของท่านได้ให้
ประชาชนเข้ามาร่วมในการวางแผนการด าเนินงานที่ท่านรับผิดชอบ หรือรับฟังความคิดเห็นก่อนการวางแผน
งาน มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานของท่านได้ให้โอกาสประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการด าเนินงานในโครงการต่างๆ 
ตามล าดับ 
  2.2 หลักการมีส่วนร่วม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ หน่วยงานของท่านได้ให้
ประชาชนเข้ามาร่วมในการวางแผนการด าเนินงานที่ท่านรับผิดชอบ หรือรับฟังความคิดเห็นก่อนการวางแผน
งาน มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานของท่านได้ให้โอกาสประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการด าเนินงานในโครงการต่างๆ 
ตามล าดับ      
  2.3 หลักความรับผิดชอบ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ หน่วยงานท่านได้
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ด าเนินการตรวจสอบปัญหาในงานที่ท่านท าด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ หน่วยงานมีการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลงานที่หน่วยงานท่านท าสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องระยะยาว 
ตามล าดับ 

 3. ความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อ าเภอเมืองพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรีจ าแนกตามเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมและรายด้าน ทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน  
 

อภิปรายผลวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อ าเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี  พบว่า การบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อ าเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักความ
รับผิดชอบ พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์กรปกครองเทศบาลอ าเภอเมือง
พระพุทธบาล จังหวัดสระบุรี ตระหนักและมองเห็นความส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารงานองค์กร
ตามหลัก จริยธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความโปร่งใส เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงาน เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร 
ทุกองค์การให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาท่ีเข้าใจ
ง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจความถูกต้องชัดเจน หลักการมี
ส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของ
ประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงออกความเห็น การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ และหลัก
ความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนเคารพนความคิดเห็นที่แตกต่าง และความล้า
ที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชิต  พิสัยพันธ์ (2550) ได้ศึกษาการ
บริหารงานตามหลักจริยธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา
พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดหนองคายมีระดับการบริหารงานตามหลักจริยธรรมาภิบาลทั้ง 
6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุม้ค่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารเทศบาลเมืองตามหลักจริยธรรมาภิบาล อ าเภอเมืองพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะการ
บริหารงานตามหลักจริยธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
เอกชนและภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลัก
พ้ืนฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งองค์กรปกครองเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทุกแห่งต่าง
ก็ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเข้าใจต่อการบริหารงานตามหลักจริยธรรมาภิบาลขององค์กร
เป็นอย่างดี จึงได้น ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามมติ
เห็นชอบวาระแห่งชาติส าหรับการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง  และสังคมที่ดี ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
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การสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 ขึ้น ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 
สิงหาคม 2542 โดยทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จึงส่งผล
ให้มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักจริยธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
  1. ด้านหลักความโปร่งใส ควรจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานที่ปฏิบัติผ่านมาให้ประชาชนและผู้
ที่สนใจทราบอย่างต่อเนื่อง 
  2. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน 
  3. ด้านหลักความรับผิดชอบ ควรส่งเสริมความร่วมมือและการท างานเป็นทีมของบุคลากรทุกคน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือประเมินการบริหารงานตามหลักจริยธรรมาภิบาลขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 2. ควรศึกษาการใช้หลักจริยธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และหลักความคุ้มค่า เป็น
ต้น 

 


