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บทคัดย่อ   
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ าแนกตามระดับการศึกษาและ
อาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย 
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ านวน 317 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ที่เป็นเครื่องมือ
การวิจัยและวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติที่ในการวิจัยคือค่าสถิติพ้ืนฐาน การทดสอบค่าที 
และการค านวณหาค่าความแปรปรวนทางเดียว  
 ผลการศึกษา พบว่า 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.68, SD = 0.31) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านหลักคุณธรรม รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความโปร่งใสตามล าดับ ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านความ
คุ้มค่า 2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย  อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษาและจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ 
พบว่า โดยภาพรวมมีความเห็นว่ามีการพัฒนาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย     
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Abstract 
 The research objective was to studied the administration according to the 
principles of good governance of Dong Duei subdistrict administrative organization, Kong 
krailas District Sukhothai province, and to compared the administration according to the 
principles of good governance of Dong Duei subdistrict administrative organization, Kong 
krailas District Sukhothai province classified by level of education and occupation. The 
samples used in research was the people lived in Dong Duei subdistrict administrative 
organization service zone number 317 people. Collect information using a questionnaire as 
a tool to research and analyze the results by using a ready-made program statistics 
research was basic statistics, t-test and the calculation of the variance (ANOVA – One way).  
 The study indicated that 1.The administration principles of good governance of 
Dong Duei subdistrict administrative organization, Kong krailas District Sukhothai province 
that overall hight level. When considering a monthly side found that the side with the 
most practical was the main virtue was the second side, sharing responsibility and 
transparency, respectively. The sections that have minimal compliance was worthiness. 
2. Administration by governance of Dong Duei subdistrict administrative organization, 
Kong krailas District Sukhothai province according to spur public opinion. Classified by 
level of education and according to the classification of occupational groups, found that 
overall of the opinion that the development had not significantly different at .05 level 
when considering statistical detail side that there was not difference between the sides. 
Keywords: Aministration, Governance, Dong Duei Subdistrict Administrative Organization 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบทิศทางและ
แนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจ 
รูปแบบ การถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่องค์กรปกครอง โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย มีกระบวนการที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้นได้ก าหนดให้ราชการบริหารส่วนกลางต้องถ่ายโอน
ภารกิจในการจัดบริการสาธารณะไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่งใดที่ไม่สามารถที่จะ
รับการถ่ายโอนภายใน 4 ปี ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใดหรือแห่งใดที่ไม่สามารถที่จะรับ
การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ และภารกิจภายใน 4 ปี ให้ด าเนินการถ่ายโอนภายใน 10 ปี รวมทั้งก าหนดการ
จัดสรรภาษีและอากรเงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาลภายในปี พ.ศ. 
2544 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
รัฐบาลภายในไม่เกิน พ.ศ. 2549 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยเพ่ิมสัดส่วนอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน (ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2549) 
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 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
หน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การจัดบริการสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในเขตรับผิกชอบ ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดว่า การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดว่า ส่วนราชการจะต้องบริหารราชการ
ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
ความคุ้มค่า ไม่มีขั้นตอนเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน ประชาชนได้รับความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการประเมินการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน คือการจัดระเบียบชุมชน ผังเมือง สังคม การรั กษาความ
สงบเรียบร้อย พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้การบริการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างท่ัวถึง การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2556) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกองค์กรหนึ่ง มีแนวทางในการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดังนี้ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร  พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และ
รายได้ที่มั่นคง ก่อสร้างปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ า สะพาน ทางเท้า และสิ่งก่อสร้างอ่ืนอย่างเพียงพอ
และได้มาตรฐานติดตั้ง ขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประปาให้ครอบคลุมทั่วเขตบริ การ 
พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ระบบนิเวศน์ภายในเขตเทศบาล ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะและ
สถานที่ออกก าลังกายของประชาชนอย่างเพียงพอ ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างระบบระบายน้ าและระบบรวบรวมบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ 
รณรงค์เพ่ือควบคุมและป้องกันการเกิดมลพิษ สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย, 2559) 
 นอกจากนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือยยังส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน เด็ก
และเยาวชนส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พัฒนาบุคลากรและเครือข่าย
ด้านสาธารณสุข  สร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมกระบวนการส่วนร่วมของประชาชนปรับปรุงและ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชนปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย  อ าเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ให้ความส าคัญในการให้การบริหารในทุกๆด้านลงสู่ประชาชนโดยตรง ในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อาทิ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์จังหวัด และความต้องการของท้องถิ่นมีการก าหนด
แนวทางการให้บริการที่ค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้มารับบริการ อย่างสม่ าเสมอ (ธีระพล  อรุณะ
กสิกร, 2542)  
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  อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและมีการบูรณาการ ปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ หรือนโยบาย
การบริหารสามารถส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว   ผู้ศึกษาในฐานะ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัด
สุโขทัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
เดือย อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขและ
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เอ้ือประโยชน์และอ านวยความสุขให้แก่ประชาชนของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย ให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือยอ าเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย 
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยจ าแนกตามระดับการศึกษาและ
อาชีพ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน 
 2. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือยอ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยตามกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 6 ด้าน (กระทรวงมหาดไทย, 2546) ดังนี้ 
 

                  ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ที่มา : กรณ์กิจ อินทร์จันท์ และคณะ (2552) 

การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย 

อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 6 ด้าน 
1) หลักนิติธรรม ( Rule of law ) 
2) หลักคุณธรรม ( Morality ) 
3) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
4) หลักความมีส่วนร่วม ( Participation) 
5) หลักความรับผิดชอบ ( Accountability) 
6) หลักความคุ้มค่า (Utility) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
     1)  ระดับการศึกษา 
   -ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   -สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
     2)  อาชีพ 
   -เกษตรกรรม 
   -รับราชการ 
   -อาชีพอ่ืนๆ   
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ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
       การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ใช้ขอบเขตเนื้อหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.2542 ขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 โดยทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ
และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตามระเบียบนี้ได้ระบุถึงหลักส าคัญของธรรมาภิบาล 
6 หลัก ดังนี้ 
   1) หลักนิติธรรม (Rule of law) 
    2) หลักคุณธรรม (Morality) 
     3) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
     4) หลักความมีส่วนร่วม (Participation) 
     5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
     6) หลักความคุ้มค่า (Utility) 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
   ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
   ตัวแปรตาม คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ดังนี้ 

1) หลักนิติธรรม (Rule of law) 
2) หลักคุณธรรม (Morality) 
3) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
4) หลักความมีส่วนร่วม (Participation) 
5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
6) หลักความคุ้มค่ า (Utility) 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่  
 สถานที่ที่ใช้ในการศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย  อ าเภอกงไกรลาศ   
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ผู้ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2561 
   
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1,917 ครอบครัว จ านวนประชากรทั้งหมด 6,443 คน แยกเป็น 
เพศชาย 3,153 คน เพศหญิง 3,288 คน (ข้อมูลสถิติจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม 2559)   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตบริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ 
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เครซี่และมอร์แกน (Krecie And Morgan อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
317 คน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list)   
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) คือ 
   5 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
   3 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
   1 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการศึกษา ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
   2) ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert)   
   3) สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามมี 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การ บริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
   4) น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
   5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าเสนอ เชี่ยวชาญ 
จ านวน  3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของค าถามแต่ละข้อโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับ
นิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of Item objective Congruence) เกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 0.50 ขึ้นไป   
   6) น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้ เชี่ ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง   
   7) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 
คนในเขต พ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
   8)  น าแบบสอบถามแต่ละข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกเข้าเกณฑ์ตามต้องการมาวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) วิธีของ
ครอนบราค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 
   9) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาต่อไป  
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
   1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพ่ือน าไปขอเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2) น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการขอเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
   3) ผู้ศึกษาไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง  เพ่ือมิให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึ่งแบบสอบถามกลับมาครบถ้วนทุกฉบับ 
   4) ด าเนินการประมวลผลและน าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับระดับการศึกษา และอายุ โดย
หาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
   2) วิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยโดยหาค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยน าไป
เปรียบเทียบกับ เกณฑ์เฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 121–122) และแปลผลดังนี้ 
    4.51 – 5.00 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
    3.51 – 4.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
    2.51 – 3.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
    1.51 – 2.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
    1.00 – 1.50 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
   3)  วิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยการทดสอบที  
(t – test แบบ Independent samples)    
   4)  วิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ าแนกตาม อายุ โดยการทดสอบความแปรปรวน 
ทางเดียว (F – test แบบ One way ANOVA)  
   
ผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือยอ าเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามตารางที่แสดงดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

)X(
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ตารางท่ี 1  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ   
               จังหวัดสโุขทัย โดยรวมและรายด้าน 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล/ด้านที่ 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D.     แปลผล อันดับที่ 
1. ด้านหลักนิติธรรม         3.50 0.42 ปานกลาง 5 
2. ด้านหลักคุณธรรม 3.96 0.57 มาก 1 
3. ด้านความโปร่งใส 3.60 0.51 มาก 4 
4. ด้านการมีส่วนร่วม 3.87 0.41 มาก 2 
5. ด้านความรับผิดชอบ 3.71 0.40 มาก 3 
6. ด้านความคุ้มค่า 3.45 0.30 ปานกลาง 6 
                        ภาพรวม 3.68 0.31          มาก  

 
 จากตารางที ่1 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย  
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ด้านหลักคุณธรรม (= 3.96) รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม 
(= 3.87) ด้านความรับผิดชอบ (= 3.71) และ ด้านความโปร่งใส (= 3.60) ตามล าดับ ส่วนด้านที่ 
มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านความคุ้มค่า (= 3.45)  
 
 การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย  
อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย จ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้าน 
ผลปรากฏดังนี้  
 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย   
               อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน 

ข้อที ่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ไม่เกิน                 
ม.ปลาย 

สูงกว่า                  
ม.ปลาย 

t Sig. 

  S.D.   S.D. 
1. ด้านหลักนิติธรรม         3.60 0.36 3.45 0.44 0.093 0.926 
2. ด้านหลักคุณธรรม 3.02 0.51 3.93 0.59 1.310 0.192 
3. ด้านความโปร่งใส 3.64 0.49 3.58 0.52 1.164 0.246 
4. ด้านการมีส่วนร่วม 3.92 0.35 3.84 0.44 1.651 0.101 
5. ด้านความรับผิดชอบ 3.74 0.36 3.70 0.41 1.633 0.102 

  6.   ด้านความคุ้มค่า 3.48 0.28 3.44 0.30 0.429 0.668 
 เฉลี่ยรวม 3.73 0.26 3.65 0.33 1.489 0.139 

* ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความเห็นว่า มีการพัฒนาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย      
               อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้าน 

การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig 

ด้านหลักนิติธรรม 
 

ระหว่างกลุ่ม .363 2 .182 1.042 .355 
ภายในกลุ่ม 31.046 315 .174   

รวม 31.410 317    
ด้านหลักคุณธรรม ระหว่างกลุ่ม .015 2 .008 .024 .977 

ภายในกลุ่ม 57.475 315 .323   
รวม 57.490 317    

ด้านหลักความโปร่งใส ระหว่างกลุ่ม .019 2 .010 .036 .964 
ภายในกลุ่ม 46.729 315 .263   

รวม 46.748 317    
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ระหว่างกลุ่ม .158 2 .079 .470 .626 

ภายในกลุ่ม 29.959 315 .168   
รวม 30.117 317    

ด้านหลักความรับผิดชอบ ระหว่างกลุ่ม .212 2 .106 .669 .513 
 ภายในกลุ่ม 28.209 315 .158   
 รวม 28.421 317    
ด้านหลักความคุ้มค่า ระหว่างกลุ่ม .025 2 .012 .139 .871 
 ภายในกลุ่ม 15.899 315 .089   
 รวม 15.923 317    
                    รวม ระหว่างกลุ่ม .006 2 .003 .031 .969 

ภายในกลุ่ม 17.294 315 .097   
รวม 17.300 317    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  
พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
ดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้  
 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 
คือ ด้านหลักคุณธรรม รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ และ ด้านความโปร่งใส 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านความคุ้มค่า อาจเนื่องมาจากในปัจจุบัน ผู้บริหารและ
บุคลากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยเป็นบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาดา้นการศึกษา โดยการศึกษาอบรมด้านงานการปกครองภาครัฐ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้บริหารและบุคลาลากรดังกล่าว มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน
หน้าที่การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม และในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส าคัญ
คือเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด มีการ
ก ากับติดตามการใช้หลักธรรมาภิบาลในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเข้มงวด ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าโดย
ภาพรวมแล้วทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จะต้องน าหลักธรรม
มาภิบาลและหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร และการให้บริการ
แก่ประชาชน เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ ณดา จันทร์สม  (2548)                     
ที่ให้แนวคิดไว้ว่า “การบริหารจัดการที่ดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” เป็น กระบวนการตัดสินใจ และการน าผล
การตัดสินใจไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณะและสิทธิมนุษยชน โดยหลักการบริหารจัดการที่ดี 
ต้องปราศจากการบิดเบือนใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดและคอรัปชั่น และเป็นไปตามกฎแห่งกฎหมาย และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธินิตา ฐิติภากร (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความโปร่งใสในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม พบว่า ความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลอยู่ในระดับปานกลาง และองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
ความโปร่งใสในการบริหารงานเทศบาล 1) การเปิดเผยข้อมูล 2) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ของรัฐ 3) ความรับผิดชอบในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 4) การให้ประชาชนติดตาม ตรวจสอบการ
บริหารงานมีความแตกต่างกันคือ เทศบาลได้ให้ประชาชนติดตาม ตรวจสอบการบริหารน้อยกว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบล และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ วันดีศรี (2546) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษา
ความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ดมีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความมีประสิทธิภาพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรม ด้านนิติธรรม มีธรรมาภิบาลระดับสูง 
ส่วนด้านความโปร่งใสด้านการส่วนร่วม มีธรรมาภิบาลต่ า ส าหรับปัจจัยต่างๆซึ่งได้แก่ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่  และความรู้ความเข้าใจในการปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล ผลการวิจัย พบว่า                             
มีความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของนายองค์การบริหารส่วนต าบลขณะที่อายุ ระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตามระดับการศึกษา และจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ  
พบว่า โดยภาพรวมมีความเห็นว่ามีการพัฒนาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05                    
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกันพบว่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วน
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ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรที่ยึดหลักความเสมอ
ภาค กล่าวคือ บุคลากรทุกฝ่ายและทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณจึงก าหนดให้บุคลากร
ทุกคนเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม และ
การก ากับติดตามในเรื่องการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคอย่างจริงจัง ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเดือย ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงท าให้ผลการวิจัย
แสดงออกมาว่า ประชาชนที่รับบริการในด้านต่างๆจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย  อ าเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทัย ต่างมีความคิดเห็นในเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นพดล             
สุรนัคครินทร์ (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามทัศนะของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในเชิงบวก เมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้าน
บุคคล พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีทัศนะต่อการน าหลักธรรมาภิ
บาลมาปรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบตามปัจจัยด้านขนาดของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการของ องค์การบริหารส่วนต าบล แตกต่างกัน 
ส่วนปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านขนาดของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เบญจวรรณ  วันดีศรี (2546) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษา
ความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ดมีธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความมีประสิทธิภาพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรม ด้านนิติธรรม มีธรรมาภิบาลระดับสูง 
ส่วนด้านความโปร่งใสด้านการส่วนร่วม มีธรรมาภิบาลต่ า สาหรับปัจจัยต่างๆซึ่งได้แก่ความรู้ความเข้าใจ            
ในบทบาทหน้าที่ และความรู้ความเข้าใจในการปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่ามี
ความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของนายองค์การบริหารส่วนต าบลขณะที่อายุ  ระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ดไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ 
  1) ด้านหลักนิติธรรม ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
แล้วเร่งด าเนินการและรายงานผลให้ทราบ แสดงให้เห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอ 
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ยังด าเนินการในเรื่องนี้ไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องให้
ความส าคัญกับการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้มากข้ึน 
  2) ด้านหลักคุณธรรม ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ผู้บริหาร มีจิตส านึก ยึดมั่นหลักการ
และภาคภูมิใจต่อการให้บริการประชาชน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
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สุโขทัย ต้องเร่งก ากับติดตามในเรื่อง การมีจิตส านึก ยึดมั่นหลักการและภาคภูมิใจต่อการให้บริการ
ประชาชนให้มากขึ้น 
  3) ด้านหลักความโปร่งใส ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือนโยบายการบริหารจัดการ 
เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและง่ายต่อการปฏิบัติ แสดงว่าประชาชนในเขตบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีทรรศนะว่านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและยากต่อการน าไปปฏิบัติ จึงจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย 
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ต้องเร่งปรับปรุงและแก้ไขนโยบายขององค์กรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดย
เร่งด่วน 
  4) ด้านหลักการมีส่วนร่วม ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ในการประชุม ประชาชนสามารถ
เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ โดยไม่จ ากัดสิทธิของประชาชน แสดงว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย 
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าสังเกตการณ์ การประชุมซึ่งเป็นส่วน
ที่แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดด้านความโปร่งใสเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องหาวิธีการให้ประชาชนได้ร่วมสังเกตการ
ประชุมบ้างโดยอาจให้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การประ ชุมก็ได้ 
  5) ด้านหลักความรับผิดชอบ ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ การน าโครงการ กิจกรรม หรือ
แผนงานที่แถลงไว้ไปด าเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมตามที่ก าหนดไว้ ประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ยังไม่สามารถน าโครงการไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรืออาจไม่สามารถปฏิบัติงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนั้นจึงต้องแก้ไขการ
ด าเนินงานหรือการน าโครงการสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น 
  6)  ด้านหลักความคุ้มค่า ข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ การจัดอาคารสถานที่ เครื่องมือ
และอุปกรณ ์จัดได้มีความเหมาะสม สง่างามและมีความทันสมัย เกี่ยวกับประเด็นนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
มองเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ยังไม่มีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้มีความร่มรื่น และเป็นระเบียบสวยงามเท่าที่ควร ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสนใจในประเด็นนี้
ให้มากขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการวิจัยปัญหาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   
  2) ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย  
  3)  ควรมีการวิจัยรูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย 
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