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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชน
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กลุ่มระ
ชากรตัวอย่าง จ านวน 348 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple Classification 
Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.72) และจากผลของการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ และอาชีพ ของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนตาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้  แต่
กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส   และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน 
 
ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็น, การบริหารงาน, ธรรมาภิบาล 
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Abstract 
 

This research aimed to explore people’s opinions on the 
administration applying  good governance of Don-Tan Sub-district 
Administrative Organization in Mueang Suphan Buri District Suphan Buri 
Province and to examine relevant factors effecting people’s opinions of  
Don-Tan Sub-district Administrative Organization in Mueang Suphan Buri 
District Suphan Buri Province vis-a-vis the good governance based 
management system. The samples of this study were 348 people from 
Don-Tan Sub-district Administrative Organization in Mueang Suphan Buri 
District Suphan Buri Province. Proportional Stratified Sampling was 
employed together with the use of questionnaires chosen as a research 
tool. The statistics used in this research analysis comprises of 
Percentage, Mean, Standard Deviation (SD), and Multiple Classification 
Analysis (MCA). The results of the study showed that, the opinions of 
the people of Don-Tan Sub-district administrative organization in 
Mueang Suphan Buri District Suphan Buri Province on the administration 
applying  good governance were, overall, ranked as high ( x = 3.72); and 
hypothesis testing also showed that age and career effecting People's 
Opinions on the administration applying good governance of Don-Tan 
Sub-district Administrative Organization at .05 level of statistical 
significance. This concurred with initial hypothesis. However, gender, 
educational level, monthly income, marital status and interesting in 
information of the administration applying  good governance did not 
any effecting people's opinions. The result which did not follow the 
initial hypothesis. 
 
Keywords: Opinions, Administration, Good Governance 
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บทน ำ 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในอดีตนั้นมีอุปสรรคหลาย
ประการ เช่น ปัญหาด้านอ านาจท้องถิ่น ปัญหาด้านโครงสร้างของท้องถิ่น และปัญหา
ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น เป็นต้น (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์. 2547 : 123-138)  
อีกทั้งปัญหาเรื่อง วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ที่ต้องการรักษาสถานภาพดั้งเดิมไว้  (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544 : 1)  
ซึ่งอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ท าให้การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปได้
ยาก ท้ังนี้อาจส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท้องถิ่นนั้นไม่ไว้ใจต่อคณะผู้บริหาร และหมด
ศรัทธาในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ท าให้การบริหารงานในระดับท้องถิ่น
นั้นไม่เป็นที่ไว้ใจให้ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนอีกต่อไปได้   
 

การน าหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประชาชนในพื้นที่
กลับมาไว้วางใจในระบบการปกครองท้องถิ่น และท าให้ประชาชนสนใจเรื่องการ
ปกครองท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้น สนใจในเรื่องส่วนรวมมากขึ้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็ก บุคลากรน้อยกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นระดับเทศบาล หรือระดับ
จังหวัด อีกทั้งยังมีรายได้น้อย และยังไม่มีพื้นที่และงบประมาณในการสร้างอาคารที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาลเป็นของตนเอง ต้องเช่าพื้นที่วัดเป็นที่ท า
การ ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก อย่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อาจจะเป็นพื้นที่ที่รายได้น้อย 
บุคลากรน้อย แต่ก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
อาจจะท าให้การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนนี้ มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่และมีรายได้มากกว่า ก็เป็นได้ และสามารถเป็นตัวอย่างส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดเล็กในอนาคตต่อไป 

 



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 
 

[198] 
 

 

ซึ่งผลของงานวิจัยช้ินนี้จะสามารถเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นกรณีตัวอย่างให้มีการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลได้
พอสมควร 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิธีกำรวิจัย 
 

พ้ืนที่ในกำรวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะกรณีของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล จ.สุพรรณบุรี 
 

ตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล จ.สุพรรณบุรี  จ านวน 348 คน จากประชาชนที่มี
สิทธิเลือกตั้งท้ังหมดทั้งหมด 2,672 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถาม ที่ใช้ท าการส ารวจข้อมูลต่างๆ 
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคล  การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล จังหวัดสุพรรณบุรี 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เมื่อผู้วิจัยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่ง ประกอบด้วย ค่าสถิติร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple 
Classification Analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมตติฐำน 
 

สมมติฐานที่ 1  เพศของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สมมติฐานที่ 2  อายุของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สมมติฐานที่ 3  ระดับการศึกษาของของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

สมมติฐานที่ 4  อาชีพของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

สมมติฐานที่ 5  รายได้ของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
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สมมติฐานที่ 6  สถานภาพสมรสของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

สมมติฐานที่ 7  ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
 

ผลกำรวิจัย 
 
  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 70.4 มีอายุระหว่าง 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 ส าเร็จการศึกษาในระดับที่      
ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.9 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
48.0 มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 65  
 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ความสนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ทุกสื่อในระดับปานกลาง  โดยใช้เวลาติดตามจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา คือ 
การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกับบุคคลอื่น และวารสาร
น้อยที่สุด โดยภาพรวมแล้วในระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.68 แสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี  มีระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อให้ตนเองได้รับรู้ข้อมูลทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาในระดับปานกลาง 
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ส่วนระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ประชานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นด้วยด้านหลัก
ความหลักความรับผิดชอบมากที่สุด  รองลงมา คือ มีความเห็นด้วยด้านหลักความ
โปรงใส ( x  = 3.72) ส าหรับความ เห็นด้านหลักหลักคุณธรรม  กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

และผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฎผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
ครั้งนี้ สรุปได้ดังนี ้
 
 

ตัวแปรอิสระ 
เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

1. เพศ    
2.  อาย ุ   
3.  ระดับการศึกษา   
4.  อาชีพ   
5.  รายได้   
6.  สถานภาพสมรส      
7.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 เกี่ยวกับการบริหารงาน 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 
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 จากตารางข้างต้นสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี ้
 
สมมติฐานที่ 1  เพศของของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 2  อายุของของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 3  ระดับการศึกษาของของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่4  อาชีพของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่5  รายได้ของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 6  สถานภาพสมรสของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 7  ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง
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สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 

สมมติฐานที่ 2  อายุของของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า  อายุของของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีตาม
หลักธรรมาภิบาล สูงกว่า อายุต่ ากว่า 56 ปี ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่อายุตั้งแต่ 56 
ปีขึ้นไปนั้นเป็นประชากรที่ เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ก าลังเข้าสู่ผู้สูงวัย ซึ่งแน่นอนว่า
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิต และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีเป็นเวลานาน จึงท าให้
คลุกคลีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ  อีกทั้งในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาลนั้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง
อาชีพเกษตรกรรมนั้นมีส่วนใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่าคนที่ เป็น
วัยหนุ่มสาว หรือคนวัยผู้ใหญ่ ประชาชนเหล่านี้จึงมีความผูกพันไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อมต่อนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของ ไฟฟ้า น้ าประปาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการถนนลาดยาง สิ่ง
เหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่นั้น ส่งผลไม่ทางตรงก็
ทางอ้อมต่อประชาชนท่ีท าการเกษตร  ดังนั้นจึงท าให้ประชาชนที่มีอายุ 56 ขึ้นไปนั้น
มีผลต่อความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลดอนตาล มากกว่าประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า 56 ปี อีกทั้งอาจเป็นเพราะว่า
ประชาชนท่ีอายุต่ ากว่า 56 ปีน้ันยังไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะสนใจเรื่องการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะวุ่นอยู่กับการท างานส่วนตัวก็แทบจะไม่มีเวลาท า
อย่างอื่นแล้วก็เป็นได้จึงท าให้คนกลุ่มหลังนี้มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตอนตาลอยู่ในระดับที่ต่ า ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง ท่ีได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าอายุที่แตกต่างกัน
นั้นมีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอก
น้อยแตกต่างกัน  
 

สมมติฐานที่ 4  อาชีพของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า อาชีพของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่ท า
อาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล สูงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าอาชีพ ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท รับราชการ/พนักงาน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และนักเรียน/นักศึกษา ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากเหตุผลเดียวกันกับข้อวิจารย์ข้างต้น เพราะในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ท าใน
พื้นที่ ไม่ต้องออกไปท างานต่างจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่เหมือนกับอาชีพอื่นๆที่กล่าว
มาข้างต้น จึงท าให้มีความผูกพันใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่ากลุ่ ม
อื่นๆ  ซึ่งต่างจากนักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานของประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลต่ า เนื่องจากนักเรียนหรือนักศึกษาเหล่านี้นั้นแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงเลยนอกจากช่วงการเลือกตั้งสถาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อีกทั้งมีสถานศึกษาอยู่ต่างอ าเภอ ต่างต าบล หรือแม้กระทั่งต่างจังหวัด ซึ่ง
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ท าให้การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูธีรสุตคุณ เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ประเด็นหลักนิติธรรม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล ควร
มีการประชาสัมพันธ์ หรือท าการประกาศให้ประชาชนมีสิทธิในการออกข้อบัญญัติ
ต่างๆของอบต.ให้กระจายทั่วถึงมากขึ้น และ มีการท าประชาพิจารณ์ขึ้น ซึ่งการท า
ประชาพิจารณ์นั้นก็เป็นการท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองอีกด้วย 
  

2. ประเด็นหลักคุณธรรม ผู้บริหาร, สมาชิกและพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะชน เนื่องจากทั้งผู้บริหาร 
สมาชิก และพนักงานในอบต.นั้นถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะ ซึ่งต้องยอมรับว่าการเป็น
บุคคลสาธารณะนั้นเป็นที่จับตามองของประชาชน ดังนั้นต้องยอมรับในฐานะทาง
สังคมของตัวเอง และควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  

3. ประเด็นหลักความโปรงใส ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล
จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบแผนงาน โครงการต่างๆ 
รวมถึงการใช้งบประมาณของอบต. หรือแม้แต่การประกาศให้ประชาชนรู้อย่างทั่วถึง
ให้มากที่สุด เพราะถึงแม้ว่าจากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่และได้สัมผัสกับความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตอนตาลเอง และต้องมีการพัฒนาการ
กระจายข่าวต่างๆให้ท่ัวถึง 
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4. ประเด็นหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประชุมแผนต่างๆของพนักงานด้วยในบางครั้งในการประชุม 
  

5. ประเด็นหลักความรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจ าเป็นที่
จะต้องปฏิบัติต่อสังคมทุกสังคมอย่างเท่าเทียม  เช่นการประกาศข่าวต่างๆนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะประกาศข่าวให้มีความทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
หรือทุกเขตพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
 
 6. ประเด็นหลักความคุ้มค่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นทีจะต้อง
ส ารวจความพึงพอใจของพนักงานในการปฎิบัติงานของผู้บริหารหรือแม้แต่ตนเอง
ด้วย และอาจมีการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึง 
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