
 

    สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
       ตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย ์จังหวดัศรีสะเกษ 

ADMINISTRATION IN ACCORDANCE WITH DHAMMADHIPATEYYA 
OF THE DUN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, 

KANTHARAROM DISTRICT OF SRISAKET PROVINCE 
 
 
 
 

 

 

                 พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทองอินทร์) 
 
 



 

 สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 
(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 

 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย ์จังหวดัศรีสะเกษ 

 
 
 

 

 

 
พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทองอินทร์) 

 



 

A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of 
the Requirements for the Degree of 

Master of  Public Administration   
 
 

Graduate School 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

C.E. 2019 
 

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 

 
 

Administration in accordance with Dhammadhipateyya 
of the Dun Subdistrict Administrative Organization, 

Kanthararom District of Srisaket Province 
 
 

 
 

 
PhramahaAkapon Ñàṇadhīro (Thongin)



 

 



ก 

ชื่อสารนิพนธ ์ : การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้วิจัย : พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทองอินทร์) 
ปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 
 : รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), ศศ.ม. 

(การจัดการการพัฒนาสังคม), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
 : ผศ. ดร.อนุวัต กระสังข์, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), พธ.ม. 

(พระพุทธศาสนา), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
วันส าเร็จการศึกษา                  ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

บทคัดย่อ 
 

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน           
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน     
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ        
ใช้แบบสอบถาม ซึ่ งมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เท่ากับ ๐.๙๒๐ ซึ่ งส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง  
คือประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
จ านวน ๓๖๐ คน ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 

๑. การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบล ดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๖๐, S.D. = ๐.๒๗๒) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านปัญญาพละ (x̅ = ๔.๖๙, S.D. = ๐.๓๒๙) ด้านวิริยพละ           
(x̅ = ๔.๕๕, S.D. = ๐.๓๓๖) ด้านอนวัชชพละ (x̅ = ๔.๕๔ , S.D. = ๐.๔๑๑) ด้านสังคหพละ   
(x̅ = ๔.๖๑, S.D. = ๐.๔๒๔) ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคล พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ, และมีรายได้  
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน  อ า เภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะ เกษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิ เสธ
สมมติฐานการวิ จัย   
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๓. ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบริหารงาน ตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ คือ การพัฒนาระบบคมนาคมการสร้างถนนยังไม่
ครบทุกพื้นท่ี ยังมีบางพื้นท่ีท่ียังเป็นทางลูกรัง ไม่มีทางระบายน้ า ถนนเสียหายบ่อย เดินทางไม่สะดวก 
การปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่มีบุคลากรท่ีฝึกอาชีพให้กับประชาชน
ในพื้นท่ีได้มีอาชีพเสริม ควรจัดงบประมาณท่ีสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม การอนุรักษ์ การดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งท่องเท่ียว การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ถนน ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ในเขตเมือง
หรือเขตชุมชน การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ได้แก่ ถนน คลองส่งน้ า แหล่งน้ า
เพื่อการเกษตรให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ าอุปโภคบริโภคท่ีสะอาด  
มีน้ าใ ช้ให้ ท่ัวถึ ง ทุกหมู่บ้าน มีบุคลากรแนะน า การฝึกอาชีพเสริมหรือรายได้ให้แก่ ชุมชน  
มีงบประมาณสนับสนุน การส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การบูรณะวัดวาอาราม และแหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุของ แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ของชุมชน 
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Abstract 
 

Objectives of this research were to1. Study the administration in accordance 
With Dhammadhipateyya of Dun Sub-district Administrative Organization Kanthararom 
District, Srisaket Province 2. Compare the administration In accordance with 
Dhammadhipateyya of the Dun Sub-district Administrative Organization Kanthararom 
District, Srisaket Province and 3. Study problem, obstacles and suggestions for the 
administration in accordance with Dhammadhipateyya of the Dun Sub-district 
Administrative Organization Kanthararom District, Srisaket Province.  

Methodology was the mixed methods: The quantitative research collected 
data with questionnaires with reliability values of 0.920 from 360 samples who were 
the people lived in the area of Dun sub-district administrative organization, 
Kanthararom District, Srisaket Province. The data were analyzed by frequency, 
percentage, mean standard deviation, t-test, F-test and one-way ANOVA coefficient 
analysis. The qualitative research collected data by in-depth interviewing 12 key 
informants and analyzed data by descriptive content analysis. 

 

Findings of Research were as follows: 
1. Administration according to the principles of Dhammadhipateyya. of the 

Dun Sub-district Administrative Organization, Kanthararom District Srisaket Province by 
overall was at the highest level ( = 4.60, S.D. = 0.272) When considering each aspect, 
it was found that Panna bala, power of wisdom, was at = 4.69, S.D. = 0.329, Viriya bala, 



ง 

power of diligence, was at = 4.55, S.D. = 0.336, Anavajja bala, power of faultlessness, 
was at = 4.54, S.D. = 0.411 and Sangaha bala, power of solidarity, was at = 4.61, S.D. = 
0.424. All aspects were at highest levels respectively. 

2. The comparison of people’s opinions on the administration according to 
Dhammadhipateyya of the Dun Sub-district Administrative Organization Kanthararom 
District Srisaket Province Classified by personal factors, it was found that people with 
different gender, age, education level, status, occupation and monthly income did not 
have different opinions on the administration according to the Dhammadhipateyya     
of the Dun Sub-district Administrative Organization, Kanthararom District Srisaket 
Province, rejecting the set research hypothesis 

3. Problems and obstacles of with the administration according 
Dhammadhipateyya of the Dun sub-district Administrative Organization Kanthararom 
District. Sisaket Province were that road construction and transportation system      
were not covered all areas. Some roads are still covered with gravel with no drainage, 
often damaged. The travel was not convenient. Improvement and repairing of public 
utilities were slow. There was not professional personnel to train people to have extra 
incomes. There should budget to support activities for conserving natural resources, 
forests, tourist attractions, and even regular environment protection in the 
communities the suggestions: There should be infrastructure development of roads, 
public utility systems, and electricity in town or community areas. There should 
develop agricultural infrastructure such as roads, water canals, and water resource for 
every village. There should be clean water supply to every village, professional 
personnel to help people have extra incomes. There should be budget to support the 
conservation of local culture, restoration and repairing of old monasteries, ancient 
places, ancient antiques and community tourist attractions. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีได้รับความอนุเคราะห์ ได้รับค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือ
จากบุคคลากรหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุนามเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณไว้ด้วย ณ โอกาสนี้ 

เจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ท่ีบริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการท าสาร
นิพนธ์ในครั้งนี้ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์, ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ กรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ช่วย
ให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อคิดเห็น ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน ตลอดจนให้
ก าลังใจแก่ผู้ท าวิจัยในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา  

กราบขอบพระคุณพระครูโสภิตสารธรรม เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์ พระครูนิวิฐปุญญกิจ 
เจ้าคณะต าบลดูน พระครูขันติรัตนาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะต าบลดูน ท่ีได้ร่วมให้ข้อมูขทุกด้านใน
การท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้ด้วย 

เจริญพรขอบคุณ นายทองแดง แก้วมณี นายกองค์การบริหารส่วนต าดูน จังหวัดศรีสะเกษ 
ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อการวิจัย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อ
ศึกษาการวิจัย ขอขอบคุณท่านท่ีให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ และผู้สูงอายุในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน ท่ีร่วมตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คนท่ีมีส่วนช่วยเหลือในด้านการเรียน
และให้ก าลังใจในการท าสารนิพนธ์ 

ความดีงามและคุณประโยชน์ท้ังหลายท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ท าวิจัยขอให้เกิด
ผลานิสงส์อันไพบูลย์แด่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ขออนุโมทนา 
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บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๗ 
  
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร ๘ 
 ๒.๒ หลักธรรมาธิปไตย ๑๖ 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๓๑ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย ๔๐ 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๔๒ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๕๗ 

 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย ๕๙ 
 ๓.๒  ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๕๙ 
 ๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๖๑ 
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๔ 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล     ๖๔ 



ช 

 

 สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง                                                                         

 
หน้า 

บทที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๗ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

๗๐ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ
เกษ ของพันธกิจ ๗ ด้าน 

 
 

๗๕ 
 ๔.๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

๘๓ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ของการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

๙๘ 
 ๔.๖ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์             
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

๑๐๐ 
 ๔.๗ องค์ความรู้ ๑๓๔ 

 
บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๔๑ 
  ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๔๖ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๕๑ 
บรรณานุกรม   ๑๕๓ 
ภาคผนวก ๑๕๙ 
ประวตัิผูว้จิยั ๒๐๘ 

 
 
 
 
 
 



ซ 

 

สารบญัตาราง 
 

ตารางที่  หน้า 

๒.๑ เกณฑ์อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล ๓๙ 
๒.๒ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ๔๖ 
๒.๓ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมาธิปไตย ๕๐ 
๒.๔ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล ๕๔ 
๓.๑ แสดงจ านวนประชาชนและกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๖๐ 
๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๖๗ 
๔.๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกัน ทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม 

 
 

๗๐ 
๔.๓ 

 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกัน ทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านปัญญาพละ 

 
 

๗๑ 
๔.๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกัน  ทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านวิริยพละ 

 
 

๗๒ 
๔.๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านอนวัชชพละ 

 
 

๗๓ 
๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย  ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน                  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านสังคหพละ 

 
 

๗๔ 
๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน โดยภาพรวม 

 
 

๗๕ 
๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน                  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านเศรษฐกิจ 

 
 

๗๖ 
๔.๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน                  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านพัฒนาสังคม 

 
 

๗๗ 
   



ฌ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตยขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

๗๘ 
 

๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน               
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมือง 

 
 
 

๗๙ 
๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน               
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านสุขอนามัย 

 
 

๘๐ 
๔.๑๓ 
 
 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

๘๐ 
๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอ  กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านส่ิงแวดล้อม 

 
 

๘๒ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ การบริหารงานตามหลัก

ธรรมาธิปไตย  ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  อ า เภอกันทรารมย์   
จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามเพศ    

 
 

๘๓ 
๔.๑๖ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอายุ 
 

๘๔ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี ต่อมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย  ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

๘๖ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ

บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามการศึกษา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
 

๘๘ 

๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมือง 

 
 
 

๘๙ 



ญ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
 

๔.๒๐ การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามสถานภาพ 

 
๙๐ 

๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามสถานภาพ ด้านส่ิงแวดล้อม 

 
 

๙๑ 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาธิปไตย  ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  อ า เภอกันทรารมย์   
จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๙๒ 
๔.๒๓ 
 

การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 
๙๔ 

๔.๒๔ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๖ 

 
 

๙๖ 
๔.๒๕ ปัญหาและอุปสรรค ของการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๙๘ 
๔.๒๖ ข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๙๙ 
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่  หน้า 
 

๒.๑ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ๓๕ 
๒.๒ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ๓๘ 
๒.๓ กรอบแนวคิดการวิจัย ๕๘ 
๔.๑ ผังการสัมภาษณ์ ด้านเศรษฐกิจ ๑๐๒ 
๔.๒ ผังการสัมภาษณ์ ด้านพัฒนาสังคม ๑๐๔ 
๔.๓ ผังการสัมภาษณ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๐๗ 
๔.๔ ผังการสัมภาษณ์ ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ๑๑๐ 
๔.๕ ผังการสัมภาษณ์ ด้านสุขอนามัย ๑๑๓ 
๔.๖ ผังการสัมภาษณ์ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๑๖ 
๔.๗ ผังการสัมภาษณ์ ด้านส่ิงแวดล้อม ๑๑๙ 
๔.๘ ผังการสัมภาษณ์ ด้านปัญญาพละ ๑๒๒ 
๔.๙ ผังการสัมภาษณ์ ด้านวิริยพละ ๑๒๕ 

๔.๑๐ ผังการสัมภาษณ์ ด้าน อนวัชชพละ ๑๒๘ 
๔.๑๑ ผังการสัมภาษณ์ ด้านสังคหพละ ๑๓๑ 
๔.๑๒ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๓๔ 
๔.๑๓ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๓๖ 
๔.๑๔ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๓๘ 

   
   
   
   
   

 



ฐ 
 

 

ค ำอธิบำยชื่อย่อในพระไตรปิฎก 
 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี/พระไตรปิฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนคัมภีร์ อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/หน้า/ข้อ หลังอักษรย่อช่ือคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี)  
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ  ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙  
ข้อ ๒๗๖ หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙  

ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุช่ือคัมภีร์ ลําดับเล่ม (ถ้ามี) /หน้า เช่น ที.สี.อ . (บาลี) 
๑/๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสนี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖
หน้า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา ตามลําดับดังนี้ 

 
๑. ค ำอธิบำยค ำยอ่ชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

ก. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 
ที.ปา. (บาลี) =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  สุมงฺคลวิลาสินี ภาษาบาลี 
องฺ.ติก. (บาลี) =  สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ ภาษาบาลี 
องฺ.ติก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ภาษาไทย 
องฺ.นวก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  นวกนิบาต ภาษาไทย 
อภิ. วิ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค์ สัมโมหวิโนทนีอรรถกถา ภาษาไทย 

 
 

 



 

 
บทที่ ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 

การปกครองเป็นส่วนส าคัญในการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติร่วมกัน 
การปกครองมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยระบอบการปกครองทีเรียกว่า “ประชาธิปไตย” เป็นภูมิปัญญาหรืออุดมการณ์ทาง
การเมืองท่ีเกิดขึ้นและมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานในสังคมตะวันตก  ซึงหลายๆ ประเทศท่ัวโลก
น าไปใช้เป็นระบอบการปกครองในสังคมของตนเอง เนืองจากมองว่าระบอบประชาธิปไตยมีคุณค่าที
ส าคัญหลายประการ จึงได้น ามาใช้เป็นระบอบการปกครองแทนระบอบการปกครองเดิมทีใช้อยู่และมี
คุณค่าด้านสิทธิ คุณค่าด้านเสรีภาพ และคุณค่าด้านความเสมอภาค๑ ระบอบการบริหารประเทศท่ีใช้
กันอยู่ในปัจจุบันท่ัวโลกนี้ มีท้ังระบอบประชาธิปไตย และระบอบคอมมิวนิสต์หรือระบอบเผด็จการ  
ยังไม่มีการตัดสินท่ีชัดเจนว่าระบอบไหนดีกว่ากัน แต่การบริหารด้วยระบอบประชาธิปไตย เป็น
ระบอบท่ียอมรับกันท่ัวไปว่าเป็นระบอบท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบันนี้  

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลแต่ละยุคสมัยมีความต้องการให้ประเทศชาติพัฒนา
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน ท าให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เนื่องด้วยเหตุผลในแต่ละยุค
แตกต่างกันไป ผู้น าแต่ละคนต่างมีอุดมการณ์ท่ีแตกต่างกันไป ปัญหาอุปสรรคการบริหารงานของผู้น า
แต่ละยุค แต่ละสมัยก็แตกต่างกัน ในการบริหารประเทศไทยท่ีผ่านมา รัฐได้ก าหนดอ านาจการ
บริหารงานไว้ท่ีส่วนกลาง ต่อมาจ านวนประชากรได้เพิ่มขึ้น การบริหารงานของประเทศจึงมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามกระแสของสังคมโลกอย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐบาลไม่สามารถบริการประชาชนได้
อย่างเสมอภาคและท่ัวถึง ท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะกระจายอ านาจลงไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น ท าให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการบริหารการงานด้วยตนเองจึงได้ก าเนิดการปกครองท้องถิ่นของไทยขึ้น  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๘ บัญญัติไว้ว่า รัฐพึ่งส่งเสริม
ให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดท าการบริการ
สาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ังการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือชุมชนท้ังยังก าหนดให้หน่วยงานราชการต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

                                                             
๑ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย, สำร

นิพนธ์ปริญญำพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต, สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๒. 



๒ 

รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ และก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิและหน้าท่ีในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข๒ การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น ไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือ
ลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 

ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๖ ด้าน 
คือ การจัดระเบียบชุมชน ผังเมือง สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้
เข้มแข็ง ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้การบริการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนา
การศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างท่ัวถึง การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน การสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดี๓  

ปัจจุบันการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมือง
ของรัฐในระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง  (Decentralize) ลงเหลือภารกิจ
หลักเท่าท่ีจ าเป็น และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน 
ทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ราชการจะต้องบริหารราชการท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ไม่มีขั้นตอนเกิน
ความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของหน่วยงาน ประชาชนได้รับความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งมีการประเมินการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

สังคมไทยมองว่าการบริหารงานท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในสังคมไทยในฐานะท่ีสังคมไทย
ท่ีมีประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาก็ด ารงอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนานจึงควรน าหลักธรรม คือ “หลักธรรมาธิปไตย” เป็นหลักธรรมท่ีส าคัญประการหนึ่งใน
พระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่ามักจะมีการน ามากล่าวถึงกันอยู่เสมอๆ ในแง่มุม ท่ีหลากหลายท้ัง
เหมือนกันและแตกต่างกันในแวดวงวิชาการท้ังด้านพระพุทธศาสนาและด้านการเมืองการปกครอง 
เนื่องจากเป็นหลักธรรมค าสอน 

จากข้อมูลดังกล่าว ธรรมาธิปไตย ซึ่งเป็นหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนานั้นก็ยังคงมี
ข้อถกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆ แล้ว ธรรมาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองหรือหลักการ หรือว่าเป็นได้ท้ัง
ระบอบการปกครองและหลักการ ซึ่งค าอธิบายของนักคิดนักวิชาการแต่ละกลุ่มท่ียกเอา ธรรมาธิปไตย 
มาอธิบายต่างก็มีเหตุผลท่ีดีมาสนับสนุนแนวคิดของตนท้ังส้ิน หรือธรรมาธิปไตยเป็นระบอบการ
ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองใช้อ านาจอยู่ในกรอบเหตุผล และความดีงาม อาจกล่าวได้ว่าธรรมาธิปไตย 
มีความส าคัญในแง่ของการถือปฏิบัติ ในระดับบุคคล สังคม และประเทศชาติ ในระดับบุคคล คือ

                                                             
๒ ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, (กรุงเทพมหานคร: ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก), หน้า ๑๙. 
๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีกำรบริหำร

จัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล , (กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, ๒๕๕๖), 
หน้า ๕. 



๓ 

บุคคลจะต้องประกอบด้วยธรรมาธิปไตย ยกเอาธรรมและความถูกต้องเป็นใหญ่ในการด ารงชีพ       
ในระดับสังคมและประเทศชาติ มุ่งถึงผู้น าหรือผู้ปกครองท่ีทรงธรรม บริหารจัดการด้วยธรรม ถือธรรม 
คือความถูกต้องเป็นใหญ่ในการบริหาร ส่วนในแง่ของสังคม อาจจะเป็นตัวช้ีวัดได้ว่าสังคมนั้นๆ        
มีคุณภาพ มีความสงบ และมีความสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคคลท่ีมาอยู่ร่วมกันจนเป็นสังคม
ดังกล่าว โดยตัดสินใจโดยถือเอา “ธรรมาธิปไตย” เป็นเกณฑ์การตัดสิน 

ปัจจุบันปัญหาทางสังคมนี้ยังมีอีกหลากหลายปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับการบริหารองค์การส่วน
ต าบลในสภาพความเป็นจริง องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ      
ได้บริหารจัดการบ้านเมือง ได้แก่ ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค พัฒนาบุคลากร สร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมกระบวนการส่วนร่วมของ
ประชาชน การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน ให้ความส าคัญในการให้การ
บริหารในทุกๆ ด้านสู่ประชาชนโดยตรง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์จังหวัด๔ และความต้องการของท้องถิ่นมีการก าหนดแนวทางการให้บริหารตามหลัก
พระพุทธศาสนาคือหลักธรรมาธิปไตยท่ีค านึงถึงความสุขของประชาชน 

จากสภาพดังกล่าว การสร้างบ้านเมืองท่ีดีให้มีลักษณะท่ีเป็นธรรม จึงมีความส าคัญยิ่ง
ส าหรับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในยุคนี้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้กับการบริหาร โดยเฉพาะในเรื่องของ
การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นถือว่าเป็นองค์การระดับข้ันพื้นฐานขององค์การบริหาร
การปกครองส่วนท้องถิ่น๕ หลักธรรมาธิปไตย จึงมีความส าคัญท้ังในแง่ของการเป็นหลักธรรมท่ีส าคัญ
ในการปฏิบัติหรือปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การบริหารและการปกครอง ดังนั้นจึงควรศึกษา
เรื่องนี้ให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในบริบทท่ีเหมาะสมอันจะน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในระดับตัว
บุคคล ระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้เห็นว่า ผลการศึกษาจะได้
น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจ ได้แก่ ครู อาจารย์ ผู้บริหารในสถานศึกษา หรือบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี ในขององค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อันจะเป็นประโยชน์ความสุขใหแ้ก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป  

 
 

                                                             
๔ องค์การบริหารส่วนต าบลดูน, แผนพัฒนำท้องถ่ิน ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔), องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา, http://www.doonlocal.go.th/ [๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓]. 

๕ สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมำยกำรปกครองท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 
ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๗), หน้า ๗๐-๗๒. 

http://www.doonlocal.go.th/%20%5b๒๐


๔ 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 

๑.๒.๑ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ควรเป็นอย่างไร 

 

๑.๓ วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 
 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี
หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ๔ ด้าน ได้แก่ พละ ๔ คือ ๑.ปัญญาพละ คือพลังแห่ง
ปัญญา ๒.วิริยพละ คือพลังแห่งความเพียร ๓. อนวัชชพละ คือพลังแห่งการงานไม่มีโทษ และ 
๔. สังคหพละ คือ พลังแห่งการสงเคราะห์๖ 

 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 

ตัวแปรต้น (Independent Variables)  
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 

สถานภาพ, อาชีพ, รายได้ต่อเดือน, และหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนา ๔ ด้าน ได้แก่ พละ ๔    
คือ ๑.ปัญญาพละ คือพลังแห่งปัญญา ๒.วิริยพละ คือพลังแห่งความเพียร ๓. อนวัชชพละ  
คือพลังแห่งการงานไม่มีโทษ ๔. สังคหพละ คือ พลังแห่งการสงเคราะห์๗ 

                                                             
๖ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหำร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๕๓-๗๘. 
๗ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๒/๒๑๔. 



๕ 

ตัวแปรตำม (Dependent Variables)  
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากพันธกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๗ ด้าน คือ ๑. ด้านเศรษฐกิจ     
๒. ด้านพัฒนาสังคม ๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ๕. ด้านสุขอนามัย    
๖. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗. ด้านส่ิงแวดล้อม๘ 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ในพื้นท่ีองค์การ

บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีจ านวน ๓,๕๒๖ คน๙ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิ จัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 

Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ รูป/คน  
 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พื้นท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
เริ่มต้ังแต่เดือน สิงหาคม - เดือน มกราคม รวมระยะเวลาท้ังส้ิน ๖ เดือน  
 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

สมมติฐำนที่ ๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ ๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ ๓ ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ ๔ ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ ๕ ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 

สมมติฐำนที่ ๖ ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 
 
                                                             

 ๘ องค์การบริหารส่วนต าบลดูน, แผนพัฒนำท้องถ่ิน ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔), องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, (ม.ป.ท), (อัดส าเนา) 
 ๙ องค์การบริหารส่วนต าบลดูน, แผนพัฒนำท้องถ่ิน ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔), องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, (ม.ป.ท), (อัดส าเนา). 



๖ 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

 กำรบริหำร หมายถึง การบริหารจัดการนโยบาย วางแผนงาน การจัดสรรงบประมาณ 
การบริหารบุคคล การส่ังการ การประสานงาน การรายงานผล การพัฒนาสังคม เพื่อให้การท างานนั้น
เกิดประสิทธิต่อชุมชน ในด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหาร
บ้านเมืองด้านสุขอนามัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านส่ิงแวดล้อม และการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 กำรบริหำรตำมหลักธรรมำธิปไตย  คือ พละ ๔ ประการ คือ 
๑.ปัญญำพละ พลังแห่งปัญญา หมายถึง การเผยแผ่ความรู้และการการท างานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลผ่านบอร์ด หอกระจายข่าว ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน ส่ือออนไลน์     
ให้ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือส่ือสารต่างๆ ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ด้านสุขอนามัย มีการอบรม
ความรู้เรื่องอาชีพและหน้าท่ีของประชาชน 

๒.วิริยพละ คือ ความต้ังใจท างานเพื่อประชาชนอย่างเต็มท่ีท างานอย่างมีเป้าหมายและ
เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด ท างานในหน้าท่ีโดยมีจิตส านึกและยึดหลักการรักษาผลประโยชน์และเอื้อ
ประโยชน์ต่อประชาชน ทุกหน้าท่ีทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีงานทุกอย่างอย่างสม่ าเสมอไม่ขาดตกบกพร่อง
เอาใจใส่กับงานท่ีท าเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน 

๓. อนวัชชพละ คือ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยท่ีดี การจัดกิจกรรมรณรงค์ 
ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลอบายมุข เช่น กิจกรรมงดเหล้า เผาบุหรี่ การออกก าลังกาย ประพฤติตน
เป็นตัวอย่างท่ีดี การไม่ถือตัวเข้ากับประชาชนทุกคนได้ทุกระดับ การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบวินัย
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

๔. สังคหพละ คือ ให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกระดับเมื่อมีเหตุประสบภัย เช่น       
น้ าท่วม ไฟไหม้ อุบัติเหตุ เป็นต้น การสนับสนุนประชาชนท่ีท าความดีและสร้างช่ือเสียงให้กับชุมชน 
สงเคราะห์ดูแลผู้มีรายได้น้อยและจัดหาวิทยากรฝึกอาชีพสร้างรายได้ การส่งเสริมการสร้างงานอาชีพ
รายได้ให้เข้มแข็งแก่ชุมชน การจัดสวัสดิการแก่ชุมชนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน 
 

กำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำธิปไตย  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ท้ัง ๗ ด้าน ได้แก่ 
๑. ด้ำนเศรษฐกิจ คือ การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและการสนับสนุนด้านการตลาด

กิจกรรมในชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ด้ำนพัฒนำสังคม คือ การช่วยเหลือป้องกันยาเสพติดให้โทษแก่เยาวชนและสมาชิกใน

ชุมชน เพื่อความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ การส ารวจพื้นท่ีในการ
ดูแลป้องกันภัยเพื่อลดปัญหาอาชากรรมในชุมชน มีกิจกรรมกับประชาชนในพื้นท่ีในการช่วยกันพัฒนา
สังคมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน คือ การจัดให้มีการสร้างถนนหนทางในเขตพื้นท่ีให้ใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกอย่างท่ัวถึง การจัดให้มีระบบน้ าประปา แหล่งน้ าชุมชนปรับปรุงระบบการระบายน้ า
ให้สามารถรองรับน้ าเสียจากครัวเรือนและจากธรรมชาติได้อย่างท่ัวถึง 



๗ 

๔. ด้ำนบริหำรจัดกำรบ้ำนเมือง คือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอยู่เสมอ การส่งเสริมด้านความรู้ด้านบทบาท สิทธิ 
หน้าท่ีแก่ประชาชนอยู่เสมอ 

๕. ด้ำนสุขอนำมัย คือ การบริการสาธารณสุข การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน อย่างครบถ้วนท่ัวถึง มีสวัสดิการสังคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกายส าหรับ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๖. ด้ำนภูมิปัญญำท้องถ่ิน คือ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างครอบคลุม 
การศึกษาในระบบและนอกระบบได้แก่ประชาชนครบคลุม การส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
และการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่างครอบคลุม 

๗. ด้ำนสิ่งแวดล้อม คือ การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนอยู่
สม่ าเสมอ เช่น ปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน เช่น ก าจัดแหล่งยุงลาย การครบคุมมิ
ให้เกิดมลภาวะแก่ชุมชนและรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ีเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ประชำชน หมายถึง หมู่คน และ ชน หมายถึง คน ประชาชน หมายถึง คนท่ีเกิดและอาศัย
อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ถือว่าเป็นเจ้าของหรือสมาชิกของประเทศ และประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต าบลท่ีอยู่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากท่ีสุด มีพื้นท่ีเท่ากับต าบลแต่ละต าบล จัดต้ังมาจากสภาต าบลท่ีมีรายได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและมีจ านวนราษฎรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อดูแลทุกข์สุขและ
ให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ต าบล เขต แทนรัฐบาลกลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหน้าท่ีอื่นๆ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๑.๗.๒ ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรค และน าเสนอแนวทางการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๑.๗.๔ ผลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลและประโยชน์ส าหรับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป 



 
บทที่ ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย ดังได้ประมวลสรุปเนื้อหา แนวคิด 
ทฤษฎี ตามล าดับดังนี้ 

 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
๒.๒ หลักธรรมาธิปไตย 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการกล่าวไว้ในหนังสือหรือเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย แนวทางการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 

๒.๑.๑ ความหมายของการบริหารงาน 
 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องพบว่ามีผู้ให้ความหมายของการบริหารงานไว้ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย “หลักการ” หมายถึง สาระส าคัญท่ี

ยึดถือเป็นแนวปฏิบั ติ๑ และค าว่า การบริหาร  (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน 
“administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมี
ความหมายใกล้เคียงกับคาว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี 
สาหรับความหมายด้ังเดิมของคาว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่างๆ ค าว่า การบริหาร 
(Administration) มีความหมายคล้ายคลึงกับค าว่า การจัดการ (Management) ในด้านความนิยมเราใช้
ค าว่า การบริหารในหน่วยงานของรัฐ หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองและใช้ค าว่า การจัดการในหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริหารหรือการจัดการในหน่วยงาน หรือลักษณะองค์กร
ประเภทใดมักจะใช้ค าคุณศัพท์ขยายความให้ชัดเจน ดังนั้น หลักการบริหาร จึงหมายถึง สาระส าคัญท่ี

                                                             
๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒๗.   



๙ 

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ท่ี เป็นสัตว์
สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายใน 
กลุ่มเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย นอกจากนี้การบริหาร หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคล
ต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย ๆ อย่างท่ี
บุคคลร่วมกัน ก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม 
การบริหาร หมายถึง การท าให้งานส าเรจจโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done through other people) 
เมื่อว่าตามค านิยามนี้  การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือในวันอาสาฬหบูชาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก
แก่ปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธ
ศาสนาอย่างนี้  พระพุทธเจ้ากจต้องบริหารคณะสงฆ์ ๒ การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง 
กระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรจากการท างานร่วมกันโดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ 
หรือกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลท างานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ ๖ M,S (Management resources) 
ประกอบด้วย 
  ๑) คน (Man)  
  ๒) เงิน (Money)  
  ๓) วัตถุดิบ (Material)  
  ๔) เครื่องจักร (Machine)  
  ๕) วิธีการจัดการ (Method)  
  ๖) ตลาด (Market) 

เป็นกระบวนการท างาน โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ ซึ่งมีบุคลากรเป็นทรัพยากร
หลักขององค์การ และบุคคลเหล่านี้จะใช้ทรัพยากรอื่น เช่น เงินทุนเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น 
ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ท้ังนี้  เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ๓ กระบวนการท่ีผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามข้ันตอนต่างๆ โดย
อาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถความถนัด ความต้องการ
และความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึง
จะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้๔ 

สรุปได้ว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท าส่ิงต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายจนส าเรจจเป็นมรรคเป็น
ผล กล่าวคือในการบริหารงานนั้นผู้บริหารไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ แต่ใช้ศิลปะท่ีมีท าให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นท างานจน
เป็นผลส าเรจจเกิดขึ้นจริง ตรงตามเป้าหมายจุดประสงค์ขององค์การ หรือตามท่ีผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว 

 

                                                             
๒ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓.   
๓ สุรพล สุยะพรหมและคณะ , ทฤษฎีองค์การการจัดการเชิงพุทธ , (พระนครศรีอยุธยา: ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๓. 
๔ พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๖. 



๑๐ 

๒.๑.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร  
 

แนวคิดการบริหารของจีนในสมัยราชวงศ์ฉินท่ีล่มสลายเนื่องมาจากการปกครองใน
แนวคิดนิตินิยม คือการท่ีผู้ปกครองปกครองด้วยความโหดร้ายทารุณ มีการลงอาญาอย่างหนักด้วย
กฎหมายท่ีเข้มงวด และไม่มีระบบการให้รางวัลเมื่อท าความดี จ๋ินซีฮ่องเต้พยายามกอบกู้แผ่นดินจีนให้
เป็นปึกแผ่นและมีแนวนโยบายท่ีแขจงกร้าว ลงโทษผู้กระท าผิดอย่างหนัก และเมื่อภารกิจรวบรวม
แผ่นดินเสรจจส้ินแล้ว กจยังคงใช้วิธีการเช่นเดิมกับประชาชน ท าให้ราษฎรตกเป็นเป้าหมายความทารุณ
โหดร้ายแต่เพียงฝ่ายเดียว เมื่อราษฎรสูญส้ินทุกอย่างจึงเกิดการกระด้างกระเด่ืองและลุกขึ้นสู้ ในท่ีสุด
แล้วราชวงศ์ฉินกจล่มสลายในท่ีสุด๕ 

การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบราชการและหน้าท่ีของผู้บริหารใน
องค์การแห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ไปใช้กับองค์การ เรียกว่า วิธีดีท่ีสุด (One Best Way) อย่างไร
กจตามผู้บริหารในแต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะท่ีมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากล
ใดท่ีสามารถใช้ได้กับทุกปัญหาผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา  
(Case Study) จ านวนมาก และวิเคราะห์ว่าวิธีการใดท่ีสามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ๖ 

มีนักวิชาการได้ให้หลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ คือ  
๑) การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น

กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนท่ีรวมกันทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเรจจโดยอาศัยความร่วมมือของบุ คคลอื่น มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเรจจ 
สาระส าคัญของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เหจนว่า ผู้บริหารท่ีประสบความส าเรจจจะต้องมีส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านี้ คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้  
มีความสามารถในการปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ 
และมีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้  

๒) การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเรจจลงได้ เป้าหมายเป็นส่ิงท่ีทาให้
ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถ
ท าให้ส าเรจจ เป้าหมายสูงเกินไปกจท าให้ส าเรจจไม่ได้ เป้าหมายต่ าไปกจไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการท่ี
สอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานท่ีดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประการสุดท้าย จะต้อง
ระบุเวลาท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

๓) การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค าว่า ประสิทธิผล 
หมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเรจจตามท่ีก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเรจจอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ท้ังสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามท่ีต้องการและการ
ใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

                                                             
๕ ทองแถม นาถจ านงและอดุลย์ รัตนมั่นเกษม , ยุทธศิลป์ จ๋ินซี, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

ดอกหญ้า, ๒๕๕๔), หน้า ๑๗๓ –๑๗๔.   
๖ สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ์, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๕๕), หน้า ๔๙. 



๑๑ 

๔) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นท่ีรู้ กัน
โดยท่ัวไปว่าเราอาศัยในโลกท่ีมีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ๆ 
คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดส้ินไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการบริ หารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๕) การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้บริหารท่ีประสบ
ความส าเรจจจะต้องสามารถคาดคะเนเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้า
กับการเปล่ียนแปลงนั้น๗ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคน ท่ีต้องใช้ทักษะในการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ส าเรจจ ซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีผู้บริหารใช้ส าหรับตัดสินใจ เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ท้ังท่ีเป็นองค์การท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐและเอก
ชลให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยน าทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ท้ัง
ศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้บุคคลต่างๆ เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานซึ่งกระบวนการบริหารเป็น
ภารกิจท่ีผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามล าดับข้ันตอน  

 

๒.๑.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
 

การบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลักการ
(Principles) ท่ีส าคัญ ๔ ประการ คือ๘  

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ 
ต้องมีการก าหนดวิธีการทางานท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้สามารถท างานเสรจจลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ 
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีท่ีดี ท่ีสุดจริง 
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ กจจ่ายให้ตามผลผลิตท้ังหมด  

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงานโดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงานนอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานท่ีถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษท่ีจะให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรง
ตามงานท่ีจะให้ท า  

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างานควบคู่กับการพิจารณาคนงาน
นี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้นเพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเหจนจริง
ถึงโอกาสท่ีเขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีท่ีจะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น  

                                                             
๗ เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๑-๒.   
๘ เทเลอร์, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗ - ๔๘.   



๑๒ 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงานฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานแต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานท่ี
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น  

จากหลักการดังกล่าว พบว่าวิธีการต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการท่ีมีหลักเกณฑ์ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมา และได้เสนอแนะว่าผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลาง
ของปัญหาและความส าเรจจของกลุ่มท่ีจะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ
กลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีท่ีสุดส าหรับกลุ่มให้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ  

ซึ่งทฤษฎีการบริหารโดยท่ัวไปมีความเช่ืออยู่ว่า เป็นไปได้ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ท่ี
เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions)  
ซึ่งประกอบด้วยหน้าท่ีทางการบริหาร ๕ ประการ๙  

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต  

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าท่ีท่ีผู้บริหารจะต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าท่ีท้ังนี้เพื่อให้เครื่องจักร ส่ิงของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบท่ีเหมาะสม
ในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเรจจได้ 

๓. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการส่ังการงานต่างๆ ของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเรจจด้วยดี โดยท่ีผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างท่ีดี
จะต้องเข้าใจคนงานของตนจะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การท่ีมีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดท้ังขึ้น และล่องนอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้าง
ขององค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสมกจจ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพื่อปรับปรุงก าลังคนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกจเป็นส่ิงจ าเป็นต้องท า  

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าท่ีจะต้องเช่ือมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนท่ีได้วางไว้แล้ว ซึ่งนักทฤษฎีได้ก าหนด
หลักการในการบริหารจัดการขึ้น ๑๔ ประการ เป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการดังนี้๑๐ 

                                                             
๙  Price, Alan, Human Resourec Management, In a Business Context, 2 edition, 

(London: Thomson Learning, 2004), p. 110.   
๑๐ เฮนรี่  ฟาโยล , อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ , ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน , 

(กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘ - ๖๙.   



๑๓ 

๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) เฮนรี่ ฟาโยล ได้เสนอว่าคนงานควรจะได้รับ
การมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงาน
มากขึ้นซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้  

๒. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เฮนรี่ ฟาโยล 
ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการของ แวปเบอร์
จะได้มาจากต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าท่ีแบบไม่เป็นทางการ
จะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล ความรู้ทางด้านเทคนิค ความมีคุณค่าทางศีลธรรม และ
ความสามารถในการน า และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน  

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) เฮนรี่ ฟาโยล กล่าวว่า ค าส่ังสอง
ค าส่ัง (Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้องใน
เมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค าส่ังกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวท าให้เกิดการสับสนในบาง
สถานการณ์ ค าส่ังสองค าส่ังนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนใน
ล าดับข้ันของอ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะ
ไม่สนใจในความรู้ สึกของผู้ใต้บังคับบัญชามักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เช่ือฟัง  

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ี (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจานวนของระดับในล าดับข้ันของการบริหารจัดการ จ านวน
ท่ีดีท่ีสุดในล าดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน  (Planning) และการจัดการ 
(Organizing ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้น การบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการ
ติดต่อส่ือสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเรจวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ  

ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารในระดับกลางและระดับต้นของ
สายการบังคับบัญชาแต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนกอื่นๆ ซึ่ง
ปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เรจวขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอื่น และรู้วิธีการในการ
แก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น สาหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงาน
ข้ามสายซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม  

๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ ท่ี
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าท่ีจะไม่ได้รวมไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชาแต่เป็นการก าหนดว่าควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร ส่ิงนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ  



๑๔ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานท่ีใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดท่ีไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มท่ีผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางท่ีมีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน  

๗ . หลักความเสมอภาค  (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม  (Justice)  
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่ง
ในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการท่ีใช้หลักความเท่าเทียมกัน  

๘. การออกค าส่ัง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพื่อให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพื่อแสดงให้เหจนถึงต าแหน่งและหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคน และเป็นการช้ีวัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเล่ือนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าท่ีของตน  

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าส่ิงต่างๆ โดย
ปราศจากการส่ังการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแขจงขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นส่ิงท่ีช้ีวัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเช่ือฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมาส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด และท างานอย่างเข้มแขจง 
เพื่อให้บรรลุป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย  

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไรเป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเรจจขององค์การ ระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถให้ความยุติธรรมท้ังพนักงานและองค์การ รวมท้ังสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่มโดยการให้รางวัล
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้  



๑๕ 

๑๒ . ความมั่นคงในงาน  (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานานโดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้อธิบายการประสบความส าเรจจของบริษัท
ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น  

๑๓ . ผลประ โยชน์ ส่ วน ตัวมี ค วามส า คัญน้อยกว่ าผลประ โยชน์ ขอ งอง ค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆคน หรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะท่ีองค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ  

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การท่ี
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าท่ีตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการส่ังการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท่ีท าให้องค์การบรรลุผลส าเรจจและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเรจจ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลังเมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงกจจะท าให้องค์การมีความแขจงแกร่ง 

การบริหารนั้นเป็นวิธีการท าให้งานส าเรจจโดยอาศัยผู้อื่น  (Getting things done 
through other people) กล่าวว่า หน้าท่ีของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้
ส าเรจจ มี ๕ ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ๑๑ 

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อ
ความส าเรจจท่ีจะตามมาในอนาคต ผู้บริหารท่ีดีต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล 

๒. O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กรเป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ  

๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  

๔. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการส่ือสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผนผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า  

๕ . C คือ  Controlling หมายถึง การก ากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

กระบวนการบริหารนั้นมี ๕ ประการ คือ๑๒  
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานใน

อนาคตให้ตรงเป้าหมายท่ีต้องการ โดยก าหนดงานท่ีจะท าวิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ๒. 
การแสวงหาการก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหาก าหนดตัวบุคคล 

                                                             
๑๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หน้า ๓ - ๕.   
๑๒ ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารการสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันราชภัฏ

เพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗.   



๑๖ 

และวัสดุทุกชนิดท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้ งานนั้นส าเรจจลุล่วงไปได้ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ  

๔. การประสานงาน (Co – Ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเหจนหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผู้อื่น และเพื่อให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกันโดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก  

๕. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผล ขั้นสุดท้าย
เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้น
สุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานท่ีควรจะได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ต้ังแต่ต้นเพื่อวางแผนใหม่
ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารอันประกอบด้วนการวางแผนการจัดองค์การส่ังการหรือ
มอบหมายงานการประสานงานการรายงาน และการงบ ประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบท่ีส าคัญ
ของการบริหารจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนทรัพยากร ในการบริหารมีความประสาน
ระหว่างกันและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึงการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

๒.๒ หลักธรรมาธิปไตย 
 

พระพุทธสุภาษิตท่ียกย่องธรรมาธิปไตยโดยตรงมีอยู่ คือในพระสุตันตปิฎก เล่ม ๒๐  
หน้า ๑๓๘ ทรงแสดงคุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ เทียบเคียงกับคุณธรรมของพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า เป็น ผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ (ธัมมาธิปเตยฺย = ธรรมาธิปไตย ) ซึ่ งประกาศความท่ี
พระพุทธศาสนายกย่องธรรมาธิปไตยเป็นเ ลิศหลักธรรมาธิปไตย นั้นเป็นหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาท่ีอยู่ใน อธิปเตยสูตรในพระไตรปิฎกท่ีมีผู้น าแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาธิปไตยมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับตัวเองและส่วนรวม 

 

๒.๒.๑ หลักธรรมาธิปไตย  
 

หลักธรรมาธิปไตยในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม ๒๐ ใน  
“อาธิปเตยยสูตร” ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ธัมมาธิปไตย เป็นอย่างไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าบ้าง 
อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่เรือนว่างบ้าง ย่อมเหจนประจักษ์ว่า “เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่ง
ความมีหรือความไม่มีเช่นนั้น อนึ่ง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ อุปายาส
ครอบง า ช่ือว่าถูกทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าท่ีสุดกองทุกข์ท้ังส้ิน นี้พึงจะ
ปรากฏ พระธรรมอันพระ ผู้มีพระภาคเ จ้าตรัสไว้ ดีแ ล้ว ผู้ปฏิบั ติจะพึง เหจน ชั ดด้วยตนเอง  
ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงจะรู้เฉพาะตนกจเพื่อ
พรหมจารี ผู้รู้เหจนอยู่ มีอยู่ การท่ีเราบวชในธรรมวินัยท่ีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้  



๑๗ 

พึงเกียจคร้านประมาทอยู่นั้นไม่สมควรแล้วแก่เราเลย” ภิกษุนั้นย่อมเหจนประจักษ์ว่า “ความเพียรท่ี
เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติท่ีต้ังมั่นแล้วจักไม่เลอะเลือน กายท่ีสงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย  
จิตท่ีต้ังมั่นแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่” เธอยกธรรมเท่านั้นให้เป็นธรรมใหญ่ ละอกุศล บ าเพจญกุศล  
ละกรรมท่ีมีโทษ บ าเพจญกรรมท่ีไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธิ์ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า ธรรมาธิปไตย 
จากการตรวจสอบเอกสารผู้มีกล่าวถึงหลักธรรมธรรมาธิปไตย เป็นต้นว่า 

 

๒.๒.๒ ความหมายของธรรมาธิปไตย  
 

ค าว่า “ธรรมาธิปไตย” หรือ “ธัมมาธิปไตย” มีผู้รู้และนักวิชาการให้นิยามความหมาย  
ค าจ ากัดความไว้ท้ังเหมือนกันและแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ให้ค าจ ากัดความ ค าว่า “ธรรมาธิปไตย” ไว้ว่า “การถือธรรมเป็นใหญ่, การถือความ
ถูกต้องเป็นหลัก”๑๓ ธรรมาธิปไตยไว้โดยมุ่งถึงความถูกต้องของธรรมชาติว่า “ธรรมาธิปไตย เอาความ
ถูกต้องของธรรมชาติเป็นใหญ่”๑๔ การท่ีจะเป็นธรรมาธิปไตย กจต้องเริ่มต้ังแต่รู้ว่าอะไรเป็นธรรม 
ความรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัญญา จะให้มีปัญญากจต้องมีการศึกษาเพื่อจะให้คนมีปัญญาเกิดขึ้น  
จะได้รู้จักเลือกรู้จักวินิจฉัยว่า อะไรดีอะไรช่ัว อะไรเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม๑๕ ธรรมาธิปไตยเป็นเหตุ
ให้เกิดความยุติธรรมเกิดความถูกต้อง แม้บางครั้งจะไม่ถูกใจแต่อ านวยประโยชน์ให้มากกว่า
อัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย๑๖ 

ส าหรับการน าหลักธรรมาธิปไตยมาประยุกต์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ ๔ แนวทาง ได้แก่ 
๑. ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการควบคุมตนเอง คือการควบคุมกาย วาจาและใจของ

ตนเองให้เป็นไปในทางท่ีถูกต้องและพึงประสงค์ของสังคม กล่าวคือ การท่ีบุคคลสามารถควบคุม
ตนเองให้ท าในส่ิงท่ีควรท าและไม่ท าในส่ิงท่ีไม่ควรท าได้  

๒. ธรรมาธิปไตยเป็นมือในการพัฒนาตนเอง คือการเปล่ียนแปลงหรือยกระดับตนเองท้ัง
ด้านจิตใจและพฤติกรรม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับส่ิงท่ีสังคมประชาธิปไตยคาดหวัง 

๓. ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน คือวิธีการให้คนเราคิดพิจารณา
ทบทวนและไตร่ตรองตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเองท้ังในอดีตและปัจจุบันตามกรอบของ
ธรรมาธิปไตย เพื่อให้ความถูกต้องความดีงามเกิดกับชีวิตของตนเองและมีความผิดพลาดน้อยลง 

๔. ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายนอก คือ วิธีพิจารณาตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบจากภายนอกอาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามกรอบระเบียบหรือตามมาตรฐานของ
ธรรมาธิปไตย เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ท่ีถูกปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้แสดงความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงท่ีตนเองท า หรือสามารถปฏิบัติตามแนวทางการประยุกต์ใช้ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือ
พัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยท้ัง ๔ แนวทางนี้ได้ ปัญหาจริยธรรมของบุคคลต่าง ๆ กจจะได้รับการ

                                                             
๑๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า ๕๕๕. 
๑๔ พุทธทาสภิกขุ, การเมืองคือธรรมะ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อรุณวิทยา, 

๒๕๓๑), หน้า ๑๗๗. 
๑๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) , พุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒), หน้า ๕๐. 
๑๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗๖. 



๑๘ 

แก้ไข ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาของระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยพลอยได้รับการแก้ไขและพัฒนาไป
ด้วย๑๗ ค าว่า “ธรรมาธิปไตย” ไว้หนังสือพระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญว่า “การถือธรรม เป็นใหญ่ 
ให้ความส าคัญแก่ธรรม หากเป็นการบริหาร กจเป็นการบริหารโดยการใช้ธรรมเป็นมาตรวัด ความถูก
ความผิดของใครอะไรกจตาม น าเอาธรรมะมาเป็นมาตรวัดต้องยุติด้วยธรรม เป็นธรรม เท่ียงธรรม 
ผู้ปกครอง ผู้บริหารจะต้องทรงธรรมมีธรรม”๑๘ “ธรรมาธิปไตย” ไว้ในหนังสือพุทธศาสตร์ร่วมสมัย 
เล่ม ๑ ว่า “การยึดธรรมหรือ ความถูกต้องชอบธรรม ความยุติธรรม ความเหมาะความควรเป็นใหญ่กจ
จัดเป็น “ธัมมาธิปไตย” ซึ่งกจอาจเรียกว่า “หลักการ” กจคงพอได้”๑๙ การการบริหารงานกจเป็นปัจจัย
ส าคัญในการสร้างความส าเรจจหรือหรือความล้มเหลวในการบริหาร ตามนัยแห่ง อธิปไตยสูตร๒๐  

ธรรมาธิปไตย หมายถึง การถือธรรมหรือ หลักการเป็นส าคัญ นักบริหารประเภทนี้ ยึดเอา
ความส าเรจจของงานเป็นท่ีต่ังเพื่อท างานให้ส าเรจจเขายินดีรับฟังค าแนะน าจากทุกฝ่าย ซึ่งรวมท้ังคนท่ี
ไม่ชอบยอมโง่เพื่อศึกษาความรู้จากผู้เช่ียวชาญ นักบริหารประเภทนี้ เดินทางสายกลาง คือใช้พระเดช
และพระคุณ ใครท าดีต้องให้รางวัล ใครท าช่ัวต้องลงโทษ การบริหารเช่นนี้ท าให้ได้ท้ังคนท้ังงาน  
นั้นคือ งานส าเรจจเพราะคนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ นักบริหารจะเปิดโอกาสให้คนอื่นไม่
ชอบได้ท างานด้วย ถ้าเขาคนนั้นมีฝีมือ๒๑ ธรรมาธิปไตยไว้ว่า “ธรรมาธิปไตย คือ ระบบการตัดสินใจท่ี
ยึดเอาธรรมะ คือ ความจริง ความ ถูกต้อง ความดีงาม และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่  
ถ้าเราเอาหลักธรรมาธิปไตยนี้มาเป็น หลักในการตัดสินใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะ
กลายเป็น “ธัมมิกประชาธิปไตย” หรือประชาธิปไตยในครรลองของธรรมะ”๒๒ ธรรมาธิปไตย  
(ท า-มา-ทิ-ปะ-ไต, ท า-มา-ทิบ-ปะ-ไต) หมายถึงธรรมเป็นใหญ่, การท างานโดยมีเจตนาท่ีจะยึดทางท่ีดี
เป็นเกณฑ์ มิได้เหจนแก่ตัวเองว่าจะเสียประโยชน์หรือไม่ มิได้ห่วงใยว่าคนอื่นจะติหรือชม๒๓  

การศึกษาวิจัยเรื่องธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยใน สังคมไทย
มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ เพื่อวิเคราะห์หลักธรรมาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นหลักธรรมค าสอน
ประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา เพื่อวิเคราะห์หลักธรรมาธิปไตยของพระพุทธศาสนาว่า เป็นระบอบ
การปกครองหรือหลักการ และเพื่อหาแนวทางน าหลักธรรมาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ใน ฐานะเป็น
เครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า ๑) ธรรมาธิปไตยเป็น หลักธรรมค าสอน
ประการหนึ่งในอธิปไตย ๓ ประการของพระพุทธศาสนาท่ีให้ความส าคัญแก่ธรรม เป็นใหญ่ เพราะ
ธรรมเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลท าความดี ส่วนธรรมาธิปไตยท่ีมีนัยทางการเมืองการ ปกครองนั้นเป็นเพียง
คุณสมบัติหรือจริยธรรมประการหนึ่งท่ีส าคัญในหลายประการของ ผู้ปกครองท่ีดี ๒) ทัศนะของ
                                                             

๑๗ อ้างแล้ว, หน้า ๙๔. 
๑๘ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ , (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐), หน้า ๕๘. 
๑๙ พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), พุทธศาสตร์ร่วมสมัย ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๔๔. 
๒๐ ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑;๒๐/๘๙๕/๑๘๗. 
๒๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หน้า ๔๑ – ๔๔. 
๒๒ ว. วชิรเมธี, ธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: โพสต์บุ๊กส์, ๒๕๕๑), หน้า ๘๖. 
๒๓ เปลื้อง  ณ นคร , พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/char/๗  [๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 



๑๙ 

นักวิชาการท่ีมีต่อธรรมาธิปไตยมี ๓ กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มท่ีมีทัศนะ ว่าธรรมาธิปไตยเป็นระบอบ
การปกครอง กลุ่มท่ีมีทัศนะว่าธรรมาธิปไตยเป็นหลักการ และกลุ่มท่ีมี ทัศนะว่าธรรมาธิปไตยเป็นท้ัง
ระบอบการปกครองและหลักการ จากหลักฐานในคัมภีร์ พระพุทธศาสนาและกรอบแนวคิดทาง
รัฐศาสตร์ท าให้ทราบว่า ธรรมาธิปไตยมีความเป็นหลักการ มากกว่าเป็นระบอบการปกครอง และ  
๓) หลักธรรมาธิปไตยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในฐานะเป็น เครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยได้  
๔ แนวทาง ได้แก่ ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการควบคุม ตนเอง ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตนเอง ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบภายใน และธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบภายนอก๒๔ “ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ” 

สรุปได้ว่า ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบบแยกต่างหาก อีกระบบจากประชาธิปไตย แต่เป็น
คุณภาพ “เป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจของบุคคลท่ีอยู่หรือร่วมอยู่ในระบบการปกครองนั้น” ถ้าการ
ตัดสินใจโดยตรวจสอบเรื่องราว สืบค้นความจริง หาข้อมูลให้ชัดเจนถ่องแท้ ใช้ปัญญาพิจารณาในการ
ตัดสินใจต่างๆ เช่น ถ้าในระบอบประชาธิปไตยกจเป็นการตัดสินใจเลือกต้ัง โดยพิจารณาว่าผู้สมัครคน
ไหนเป็นคนดี มีความสามารถ มุ่งท าประโยชน์ให้ส่วนรวมจริงๆ กจตัดสินใจไปตามความดีงามความ
ถูกต้องนั้น นี้เรียกว่าเป็นธรรมาธิปไตย แต่ถ้าเลือกโดยเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก นี้เรียกว่า
อัตตาธิปไตย หรือตัดสินใจเลือกโดยว่าไปตามกระแส ลงคะแนนแบบเฮตามพวกไป นี้เรียกว่า
โลกาธิปไตย๒๕ การบริหารนั้นมีการบริหารอยู่หลายระดับสูงสุดนั้นกจคือการบริหารประเทศ หรือการ
ปกครองประเทศ และรองลงมากจจะเป็นการบริหารของหน่วยงานใน กระทรวง ทบวง กรม   
และองค์กรต่างๆ ตามล าดับ และถ้าเราจะแยกการบริหารออกมาอีกในการเปรียบเทียบการท างานท่ี
เหจนได้ชัดกจจะเป็นการบริหารงานในภาครัฐหรือเรียกว่าการบริหารรัฐกิจและการบริหารงาน
ภาคเอกชน หรือเรียกว่าการบริหารภาคธุรกิจ เป็นต้น  

การบริหารนั้นผู้ท่ีมีอ านาจมากท่ีสุดกจคือ ผู้น าหรือผู้บริหาร รูปแบบหรือการบริหารงานใด 
ๆ จะให้ไปในทิศทางไหนกจขึ้นอยู่กับผู้บริหารก าหนด ดังนั้นในการบริหารจึงเจาะประเดจนไปในเรื่อง
ของผู้บริหารจะ ใช้หลักการอย่างไรในการบริหารงาน ธรรมาธิปไตย หมายถึง ถือธรรมเป็นใหญ่   
ถือหลักการความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ กระท าด้วยปรารภส่ิงท่ีได้ศึกษา 
ตรวจสอบความข้อเทจจจริง และความเหจนท่ีรับฟังอย่างกว้างขวาง แจ้งชัด และพิจารณาอย่างดีเตจมขีด
แห่งสติปัญญา ทองเหจนสามัญได้แก่ ท าการด้วยความเคารพ หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา ๒๖  
หลักธรรมาธิปไตย ซึ่งเป็นความยุติธรรม ความถูกต้องเป็นธรรม ความมีเหตุผล มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในหลาย ๆ สถานะ ดังนั้น การบริหารในสังคมปัจจุบันต้องมีหลักธรรมาธิปไตยเข้ามา

                                                             
๒๔ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง , ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย , 

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓๕. 

๒๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่ เจอ
, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓. 

๒๖  รั ก พ ง ษ์  ศี ล ธ ร ร ม , อ ธิ ป ไ ต ย  ๓  กั บ ก า ร บ ริ ห า ร , [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
www.pgdownload.blogspot.com/2008/10/3.html [๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 



๒๐ 

เกี่ยวข้องในการดูแลกิจการทางสังคมอย่างแน่นอนและมีการความเป็นคนดี สังคมมีคนดีสังคมกจมีสุข 
ประเทศชาติกจสามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์๒๗ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า สังคมธรรมาธิปไตย คือ การหาผู้น าท่ีมีการยึดถือ เหตุผล ความจริง  
และความถูกต้อง อย่างเป็นธรรมในการบริหารจัดการต่างๆ สังคมไม่ว่าระดับใดกจตาม ไม่มีทางจะได้
ผู้น า ท่ีดีจริงๆถ้าหากสมาชิกส่วนข้างมากของสังคมนั้นๆ เป็นคนไม่ ดีเนื้อหาการสร้างสังคม
ธรรมาธิปไตย ท่ีส าคัญกจคือ การสร้างสมาชิกสังคมให้เป็นคนดี มีศีลธรรมซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญา 
ตัดสินความดีความช่ัวคนดีคนช่ัวได้ เมื่อมองในสังคมระดับประเทศ คือการสร้าง "พลเมืองดี"  
ท่ีมีสติปัญญา แยกแยะตัดสินความดีความช่ัวคนดีคนช่ัวได้นั่นเอง แต่การท่ีจะคัดสรรได้ผู้น าท่ีดีนั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยเสียงสวรรค์จากพลเมืองผู้ออกเสียงเลือกต้ัง ดังนั้น ความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างต้อง
พัฒนาพลเมืองไทย ให้เป็น "พลเมืองดี" รู้จักเลือกผู้น าท่ีดีในการสร้างสังคมธรรมาธิปไตยขึ้นมาเป็น
ผู้น าของประเทศ จึงมีความส าคัญยิ่งกว่าการพัฒนาผู้น าเสียอีก 

 

๒.๒.๓ ธรรมาธิปไตยโดยการประยุกต์ใช้หลักพละ ๔ 
 

การบริหารงานตามหลัก ธัมมาธิปไตย คือ การบริหารแบบยึดเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์
ไม่ได้ค านึงเสียงส่วนใหญ่ท่ีไม่ถูกต้องชอบธรรม มีนักปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนาหลายท่านได้
แสดงทัศนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักพละ ๔ ได้แก่ 

ธรรมะส าหรับนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยท่ีใช้ท้ังพระเดชและพระคุณซึ่งท าให้ได้ท้ังน้ าใจ
คนและได้ผลงาน ยึดธรรมเป็นหลักในการบริหารท่ีเรียกว่า พละ ๔ ประกอบด้วยกาลัง ๔ ประการ คือ 

๑. ปัญญาพละ ก าลังหรือพลังแห่งความรอบรู้ ความรู้หรือปัญญาท่ีกล่าวนี้ผู้น าจะต้อง
น ามาใช้ในการบริหารตนเอง บริหารคน และบริหารงานให้ด าเนินไปได้เป็นปกติ ซึ่งลักษณะของ
ปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับปัญญาพละ มีดังนี้ 

 ๑) สุตมยปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่าน และการฟัง
จากหนังสือต าราวิชาการ จากผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในแต่ละสาขา โดยจะต้องจดจ าความรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ ไว้ให้ได้มากมายเพราะสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจส่ังการใน
การบริหารงานได้ไม่ให้ได้รับความเสียหาย 

 ๒) จินตามยปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ท่ีได้จากการคิดวิเคราะห์ พินิจไตร่ตรอง
ข้อมูลท่ีได้รับท้ังจากการฟังหรือการอ่าน รวมถึงการตรวจสอบแหล่งข้อมูลว่ามีความน่าเช่ือถือมาก
น้อยเพียงใด การน้อมน ามาพิจารณาไว้ในใจอย่างแยบคายซึ่งอาจน าไปสู่การพิสูจนข้อเทจจจริง
ความคิดแบบจินตามัยปัญญา เป็นลักษณะความคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ มี ๔ วิธี คือ 

  ๑) คิดถูกวิธี (อปายมนสิการ) คือ การคิดท่ีอาศัยวิธีการท่ีสอดคล้องกับเรื่องท่ี
ศึกษาเพื่อให้ได้ค าตอบถูกต้องตรงความจริง เช่น การตรวจสอบความจริงในบางเรื่องต้องใช้วิธีอุปนัย 
หรือวิธีนิรนัย หรือต้องใช้ประสบการณ์ตรงเป็นเครื่องตรวจสอบยืนยันความจริง ในสมัยท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงค้นหาหนทางดับทุกข์ พระองค์ทรงใช้วิธีการทรมานตนเองหรือทุกขกริยาแต่กจไม่สามารถได้
หนทางดับทุกข์เพราะทรงใช้วิธีผิด 
                                                             

๒๗ สัญญา สัญญาวิวัฒน์, คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยา
ดารพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๕๗. 



๒๑ 

  ๒) คิดมีระเบียบ (ปตมนสิการ) คือ การคิดท่ีด าเนินตามขั้นตอนของวิธีการนั้น
ไม่มีการลัดขั้นตอน หรือด่วนสรุป ซึ่งในการด่วนสรุปข้อมูลจัดเป็น เหตุผลวิบัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าหยิบ
ผลส้มในลัง ๑ ลูกมาชิมแล้วมีรสเปรี้ยว กจไม่ควรด่วนสรุปว่าส้มท้ังลังเปรี้ยวหมดทุกลูก เพราะอาจมี
บางลูกมีรสชาติหวานอร่อยกจเป็นได้ และนอกจากนี้แล้วกจต้องไม่มีความคิดฟุ้งซ่านออกนอกลู่ทางต้อง
มีสมาธิอยู่ในเรื่องท่ีคิดพิจารณาอยู่ไม่ท้ิงกลางทางเมื่อมีเรื่องใหม่ๆ เข้ามา 

  ๓) คิดมีเหตุผล (การณมนสิการ) คือ การคิดจากเหตุโยงไปหาผล และการคิด
จากผลวกกลับมาหาเหตุ การคิดในลักษณะนี้จะท าให้นักบริหารหรือผู้น าเป็นคนรู้เท่าทันเหตุการณ์  
ในการส่ังการแต่ละครั้งสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้ผลดีหรือผลเสียตามมา เมื่อมีความผิดปกติ
เกิดขึ้นในองค์กรต้องบอกได้ว่ามาจากสาเหตุอะไร 

  ๔) คิดเป็นกุศล (อุปปาทมนิการ) คือ การคิดสร้างสรรค์ คิดให้เกิดความหวังได้
ก าลังใจในการท างาน เมื่อได้ความรู้ใหม่ๆ กจสามารถนามาปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ของตน และยังหมายรวมถึงความคิดท่ีรู้จักแสวงหาประโยชน์ได้จากส่ิงท่ีดูเหมือนว่าไม่มีประโยชน์ 

(๓) ภาวนามยปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ในทางธรรมกจคือ การฝึกจิตภาวนา เมื่อได้เรียนรู้วิธีการในภาคทฤษฎีแล้วกจต้องลงมือปฏิบัติจริงจะ
ได้ผล เป็นการแปลงยุทธวิธีเป็นยุทธการในสนามรบ ปัญญาท้ัง ๓ นี้ท าให้ผู้น ามีความรอบรู้เกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ีและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เป็นผู้น าหรือนักบริหารท่ีต้องรอบรู้เกี่ยวกับตนเองและบริหาร
ตนเองได้ ต้องรอบรู้คนและบริหารคนได้และต้องรอบรู้งานและบริหารงานได้ เป็นผู้มีความรู้ใน  
๓ เรื่อง เป็นอย่างดี กล่าวคือ 

 ๑) รู้ตน หมายถึง รู้จักความเด่นหรือความด้อยของตนเอง ท้ังนี้กจเพื่อท างานให้
เหมาะสมกับความสามารถของตน 

 ๒) รู้คน หมายถึง ความรอบรู้ เกี่ยวกับคนร่วมงาน ต้องรู้ว่าลูกน้องคนไหนมี
ความสามารถทางด้านใด มีจริตแบบไหน เพื่อจะได้ใช้งานให้ถูกกับความสามารถและนิสัยของแต่ละ
คน จริตหรือนิสัยมี ๖ แบบ คือ ราคะจริต ชอบรักความสวยงาม คนกลุ่มนี้ชอบท างานท่ีต้องใช้ความ
ละเอียด ปราณีต, โทสจริต ชอบความเรจว คนกลุ่มนี้ชอบท างานท่ีต้องใช้ความรวด เรจว โมหะจริตจะ
ขาดความกระตือรือร้นท างานเฉื่อยชา สัทธาจริต เช่ือคนง่าย คนกลุ่มนี้ถ้าถูกใจผู้ใดจะท างานให้ผู้นั้น
อย่างเตจมก าลังพุทธจริต ชอบใฝ่รู้ ช่างสงสัย รักการศึกษาหาความรู้ คนกลุ่มนี้มีความถนัดงานทางด้าน
วิชาการ และวิตกจริต ชอบกังวลไม่กล้าตัดสินใจ 

 ๓) รู้งาน หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผน การบริหารคน การอ านวยการ และการติดตามประเมินผลงาน ความรู้เรื่องงานมี ๒ ลักษณะ 
ได้แก่ การรู้เท่า มีความรู้เกี่ยวกับงานว่ามีขั้นตอนอย่างไร เกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างไร รู้เท่าถึง
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถท่ีจะหาทางป้องกันเอาไว้ไดและอีกลักษณะหนึ่งคือการ
รู้ทัน หมายถึง ความรู้เท่าทันสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

๒. วิริยะพละ หมายถึง ก าลังแห่งความเพียรหรือความขยัน มีกาลังใจท่ีเข้มแข้ง  
กล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสีย ไม่กลัวความยากล าบาก ไม่ย่อถ้อต่อปัญหาและอุปสรรคใด ๆ มีความ
บากบั่นพากเพียรเป็นนิจ ความพากเพียรหรือความขยันท่ีเกี่ยวข้องกับวิริยะพละ มีดังนี้ 



๒๒ 

 ๑) สสังขาริกวิริยะ คือ ความขยันท่ีต้องอาศัยคนอื่นให้มาปลุกใจ หรือมีสถานการณ์
บีบบังคับ ถ้าไม่มีใครบังคับกจหมดก าลังใจท่ีจะทางานต่อไปได้ 

 ๒) อสังขาริกวิริยะ คือ ความขยันท่ีเกิดจากการปลุกใจตนเองแม้คนอื่นจะหมด
ก าลังใจล้มเลิกการทางานไปแล้ว แต่คนท่ีจะปลุกใจตนเองได้จะลุกขึ้นสู้ต่อไป ผู้น า มีหน้าท่ีต้องน าคน
อื่น ๆ ให้ด าเนินงานไปตามปกติ จึงต้องมีความขยันแบบ “อสังขาริกวิริยะ” ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ 
เมื่อเผชิญอุปสรรคจะต้องปลุกใจตนเอง และปลุกระดมคนอื่นให้ท างานต่อไป ถ้าหัวขบวนยอมแพ้คน 
เดียวองค์กรท้ังหมดกจล่มสลายได้ ผู้น าท่ียิ่งใหญ่และประสบผลส าเรจจเมื่อถึงคราวล้มกจต้องล้มแต่ล้ม
แล้วต้องลุกขึ้นสู้ให้ได้เอาเหตุการณ์ท่ีผ่านมาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาการท างานในครั้งต่อไป
ต้องมีความเพียรเป็นเลิศเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

๓. อนวัชชพละ หมายถึง ก าลังการงานท่ีไม่มีโทษหรือข้อเสียหาย มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
หน้าท่ีการงาน ไม่ประพฤติปฏิบัติไปในทางเส่ือมเสีย ละเว้น อบายมุขท้ัง ๖ การประพฤติปฏิบัติท่ีจะ
ทาให้ อนวัชชพละ สมบูรณ์ มีดังนี้ 

 ๑) การประพฤติตามหลักเบญจศีล คือ การรักษาศีล ๕ ท้ังกาย วาจา และจิตใจอย่าง
เนืองนิจ ประกอบด้วย ศีลข้อท่ี ๑ ไม่ฆ่าสัตว์ หรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ศีลข้อท่ี ๒ ไม่ขโมยหรือลักทรัพย์ของ
ผู้อื่น ศีลข้อท่ี ๓ ไม่ประพฤติผิดในกาม ล่วงละมิดคู่สามีภรรยาของบุคคลอื่น ศีลข้อท่ี ๔ ไม่กล่าวความ
เทจจ พูดโกหก พูดเพ้อเจ้อ พูดไร้สาระ ศีลข้อท่ี ๕ ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ หรือของมึนเมา 

 ๒) ละเว้นอบายมุข อบายมุขท้ัง ๖ ท าให้ชีวิตของบุคคลท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องไปสู่หนทาง
แห่งความเส่ือมและอาจท าให้บุคคลผู้นั้นต้องทุจริตต่อหน้าท่ีการงาน อบายมุขท้ัง ๖ ตามท่ีกล่าวมี
อบายมุข ๑ การด่ืมสุรา อบายมุข ๒ การท่องเท่ียวยามวิกาล อบายมุข ๓ การดูการละเล่นท่ีผิด
ศีลธรรมอันดี อบายมุข ๔ การคบคนช่ัว คบโจร อบายมุข ๕ การเล่นการพนัน อบายมุข ๖ การเกียจ
คร้านประกอบอาชีพการงาน 

๔. สังคหพละ หมายถึง ก าลังแห่งการสงเคราะห์หรือมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นธรรมท่ีส าคัญ
ส าหรับนักบริหารท่ีอาศัยคนอื่นท างานให้เกิดผลส าเรจจ ผู้น าหรือนักบริหารสามารถผูกใจเพื่อนร่วมงาน 
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ต้องมีสังคหวัตถุ ๔ ประการ คือ 

๑) ทาน การแบ่งปัน การให้ ซึ่งประกอบได้ด้วย ทาน ๓ แบบ ได้แก ่
 - อามิสทาน คือ การให้ส่ิงของ ทุนทรัพย์ 
 - วิทยาทานหรือธรรมทาน คือ การให้ค าแนะน าส่ังสอน บอกวิธีการท างานให้ได้ผล 

การสนับสนุนทางด้านการศึกษาการพัฒนามนุษย์ 
 - อภัยทาน คือ การให้อภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน หรือการล่วงเกินกัน 
๒) ปิยวาจา การพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน ผูกจิตใจคนด้วยค าพูดอ่อนหวาน 
๓) อัตถะจริยา การท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือการสงเคราะห์ต่อผู้ใต้บัญชาหรือ

เพื่อนร่วมงาน 
๔) สมานัตตตา การวางตัวถูกกาละเทศ วางตนสม่ าเสมอไม่เปล่ียนแปลงในการท่ีจะท าให้

ผู้น าหรือผู้บริหารประพฤติตามหลักสังคหะวัตถุได้อย่างจริงใจ ผู้น าจะต้องมีหลักพรหมวิหารธรรม
ประจ าใจด้วยหลักธรรม ๔ ข้อ คือ 



๒๓ 

 เมตตา ความรัก ความหวังดีท่ีปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มองแต่ส่วนดีของเพื่อน
ร่วมงาน ให้มองข้ามในส่วนเสียและให้อภัย 

 กรุณา ความสงสารเหจนใจ ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ เมื่อเหจนผู้ร่วมงานประสบ
ความล าบาก คิดหาทางช่วยเหลือให้เขารอดพ้นจากความยากล าบาก 

 มุทิตา ความรู้สึกพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุข มีความก้าวหน้าในการท างาน ไม่
มีจิตใจริษยาผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

 อุเบกขา ความรู้สึกวางเฉยเป็นกลาง มีความยุติธรรม ไม่มีอคติล าเอียง๒๘ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พละ ๔ ธรรมอันเป็นกาลังท่ีเกิดจากคุณธรรมความ

ประพฤติปฏิบัติท่ีเป็นหลักประกันของชีวิต ซึ่งท าให้เกิดความมั่นใจในตนเองไม่หวาดหวั่นกลัวภัย  
มี ๔ ประการ คือ 

 ปัญญาพละ ก าลังปัญญา คือ ได้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องชัดเจนในเรื่องราว
ท่ีตนเกี่ยวข้อง ตลอดถึงสภาวะอันเป็นธรรมดาของโลกและชีวิต เป็นผู้กระท าการต่าง ๆ ด้วยความ
เข้าใจเหตุผล และสภาพความจริง 

 วิริยะพละ ก าลังความเพียร คือ เป็นผู้ประกอบกิจท าหน้าท่ีการงานต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา ด้วยความบากบั่นพยายามไม่ทอดท้ิงหรือย่อหย่อนท้อถอย 

 อนวัชชพละ กาลังสุจริตหรือก าลังความบริสุทธิ์ คือ มีความประพฤติและหน้าท่ีการ
งานท่ีสุจริตไม่มีโทษ สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีใครท่ีจะติเตียนได้ 

 สังคหพละ กาลังความสงเคราะห์ คือ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูล ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
เพื่อนมนุษย์ เป็นสมาชิกท่ีมีคุณประโยชน์ต่อชุมชน 

ผู้ประพฤติตนตามหลักพละ ๔ นี้อยู่เสมอจะเป็นผู้ท่ีมีความมั่นคงในการด าเนินชีวิตรอด
พ้นจากภัยท้ัง ๕ คือ ภัยจากการครองชีพ ภัยจากการเส่ือมเสียช่ือเสียงและการถูกกล่าวร้ายภัยจาก
การครั้นคร้ามในท่ีชุมนุม ภัยจากการกังวลเรื่องความตายเพราะเข้าใจในกฎไตรลักษณ์ และภัยจาก
การกังวลเรื่องชีวิตหลังความตาย เพราะรู้ดีว่าเมื่อสังขารดับแล้วย่อมไปสู่สุคติภพ๒๙ 

พละ ๔ คือ ธรรมท่ีช่วยท าให้ผู้น าปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ “พละ” หมายถึง 
ก าลัง หรือพลังแห่งคุณธรรม ซึ่งมี ๔ ประการ เป็นก าลังของผู้น าท่ีจะน าพาหมู่คณะ องค์กร 
ผู้ใต้บังคับบัญชา บริวาร ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ส าเรจจเปรียบเสมือนกับบุคคลท่ีจะเดินทางไกล  
ได้หรือต้องขึน้สู่ภูเขาท่ีสูงชันได้กจต้องมีก าลังท่ีแขจงแรงฉะนั้นผู้น าท้ังหลายจะสามารถขับเคล่ือนองค์กร 
หมู่คณะไปข้างหน้าได้กจต้องอาศัยก าลัง คือ พละ ๔ ซึ่งประกอบด้วย ก าลัง ๔ ประการ ดังนี้ 

๑. ปัญญาพละ หมายถึง ความฉลาดรอบรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มอง
การณ์ไกล มีโยนิโสมนสิการ คือ วิธีการไตร่ตรองใคร่ครวญอย่างพินิจพิเคราะห์ความสามารถในการ
วินิจฉัยส่ังการ การบริหารงาน การบริหารบริวารผู้ใต้บังคับบัญชา คนมีปัญญาพละ จะมีกลยุทธ์ในการ
ท างานท่ีดี การท่ีจะเป็นผู้ท่ีมีปัญญาความฉลาดรอบรู้ได้นั้น ต้องเป็นคนใฝ่ศึกษาปฏิบัติฝึกฝนตนเองอยู่
เสมอ หลักธรรมท่ีสอดคล้องกับปัญญาพละ มี อริยสัจ ๔ จริต ๖ ปัญญา ๓ โกศล ๓ ความรอบรู้ท่ีผู้น า
                                                             

๒๘ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หน้า ๔๔ - ๔๕. 
๒๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม, พิมพ์ครั้งที่ ๕๗, 

(นนทบุรี: เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐ – ๕๑. 



๒๔ 

พึงเข้าใจหลักแห่งปัญญารอบรู้ดังท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกปัญญาว่า โกศล ๓ หมายถึงความฉลาด 
๓ ประการ คือ   

 ๑) อายโกศล หมายถึง ฉลาดในความเจริญ รู้จักเหตุปัจจัยหนทางไปสู่ความส าเรจจ
สามารถน าพาองค์กร น าพาหมู่คณะ น าทีมงานไปสู่ความเจริญก้าวหน้า รู้ว่า เส้นทางนี้หากด าเนินไป
แล้วกจจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองแน่นอน 

 ๒) อปายโกศล หมายถึง ฉลาดในทางเส่ือม รู้จักเหตุปัจจัยและความประพฤติท่ีจะ
น าไปสู่ความเส่ือมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน การรู้ถึงเหตุ วิธีการ หนทาง แนวทาง ถ้าหาก
ด าเนิน หรือปฏิบัติไปในทางนี้จะเกิดแต่โทษฝ่ายเดียวเกิดผลเสียอย่างเดียวกจจะพยายามหลีกเล่ียง  
ละเว้นทางนั้น เช่น การทุจริตต่อหน้าท่ี การเบียดเบียนผู้อื่น การพูดวาจาทุจริต การก่อความขัดแย้ง
ในองค์กร เป็นต้น 

 ๓) อุปายโกศล หมายถึง ฉลาดในอุบาย รอบรู้ท่ีจะหลีกเล่ียงเหตุปัจจัยท่ีจะน ามาซึ่ง
ความเส่ือม และในขณะเดียวกันกจฉลาดในการด าเนินไปในทางท่ีให้ถึงความส าเรจจ ความเจริญและ
สันติสุขในชีวิต รู้วิธีการท่ีจะเว้นหลีกหนีหนทางท่ีจะน าพาตนและองค์กรไปสู่ความเสียหาย  
และรู้วิธีการน าตนและคณะองค์กรไปสู่ความเจริญ วิธีการปฏิบัติตนให้ดี ได้แก่ ด ารงตนอยู่ในศีล ๕ ไม่
ทุจริตต่อหน้าท่ี ยึดหลักธรรมในการด ารงชีวิต และท าหน้าท่ีการเป็นผู้น าท่ีดี๓๐ 

๒. วิริยะพละ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรในหน้าท่ี มีความพยายาม ต้ังมั่นต้ังใจในการ
ท างาน มีความอดทนสูง ซึ่งความเพียรนี้เป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะท าให้วัตถุประสงค์ส าเรจจ ดังค าสอน  
“วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ บุคคลจะล่วงทุกข์ไปสู่ความส าเรจจได้ด้วยความเพียร” พระพุทธองค์ทรงตรัสถึง
ความเพียรมี ๔ ประการ ท่ีเรียกว่า ปธาน ๔ มีสาระส าคัญสอดคล้องกับวิริยะพละ 

 ๑) สังวรปธาน เพียรระวังบาป (อกุศลกรรม) มิให้เกิดขึ้น ได้แก่ การมีสติ ความระลึก
ได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว มีความใคร่ครวญ พิจารณาโดยแยบคาย ตามหลัก โยนิโสมนสิการไตร่ตรอง
อย่างถี่ถ้วน ไม่ให้กิจการงานท่ีท ามีข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดเสียหายได้ ซึ่งการเพียรระวังนี้  
คือ ความรอบคอบ ความระมัดระวังไม่ให้ความดีท่ีท าอยู่ถูกลบล้าง เช่น ถูกความโลภครอบง า ท าให้
ต้องประพฤติมิชอบต่อหน้าท่ีการงาน เป็นต้น 

 ๒) ปหานปธาน เพียรละหรือกาจัดบาปมิให้เกิดขึ้น ได้แก่ ความเพียรในการ ละเว้น
ข้อโต้แย้งท่ีไม่เป็นประโยชน์ น ามาสู่ความแตกแยก แตกความคิด โดยพิจารณาว่า การเป็นผู้น าต้องซื้อ
ใจคน ต้องประพฤติตนให้ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานรัก อาทิ ละเว้นอบายมุข ละเว้นความทุจริต  
ละเว้นการเอาเปรียบบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ข้อประพฤติเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีควรละท้ิงเพราะจะเป็น
ปัญหาอุปสรรคต่อการเป็นผู้น าท่ีดี 

 ๓) ภาวนาปธาน เพียรเจริญกุศลให้เกิดขึ้น ได้แก่ ความขยันในกิจการงาน ผลักดัน
ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมท่ีเกี่ยวข้องให้พึงมีปรากฏอย่างสม่ าเสมอ เพื่อความเจริญของชุมชนหมู่
คณะ และองค์กร 

                                                             
๓๐ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๗๗๑/๕๐๕. 



๒๕ 

 ๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลท่ีทาไว้ดีแล้วให้ต้ังมั่นถาวร ผลงานใดท่ีท าให้
ปรากฏและมีประสิทธิภาพ กจต้องรักษามาตรฐานส่ิงดี ๆ ท่ีทาไว้อย่าให้หย่อน หรือลดระดับความดีลง 
ต้องรักษาระดับผลงานให้ได้มาตรฐานต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อความเช่ือถือศรัทธาต่อตัวผู้น าเอง 

ปธาน ๔ หรือความเพียร ๔ ประการนี้เป็นความเพียร ความขยัน อุตสาหะ ผู้มีหน้าท่ีเป็น
ผู้น าต้องยึดถือปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติแล้วกจจะไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ ต้องมีความเพียร
ขยันระมัดระวังไม่ให้ส่ิงไม่ดีท้ังหลายเช่น การทุจริต การคอรัปช่ัน อบายมุขเกิดขึ้นแก่ตัวผู้นาเองหรือ
หมู่คณะ เพียรละส่ิงท่ีประพฤติไม่ดี หรือกาลังประพฤติอันเป็นส่ิงท่ีผู้น าไม่ควรปฏิบัติเช่น ความอาฆาต 
ความขัดแย้ง ความอคติลาเอียง เป็นต้น ส่ิงท่ีผู้น าควรถือปฏิบัติ คือ เพียรท าความเจริญให้เกิดขึ้นแก่
หมู่คณะ เพียรรักษาระดับผลงานความดีท่ีท าอยู่ตลอดเวลา เมื่อท าได้เช่นนี้กจเช่ือว่ามีความเพียร ขยัน
ตาม หลักปธาน ๔ 

๓. อนวัชชพละ การประพฤติตนดี ท าการงานท่ีไม่มีโทษภัย มีความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์
ยุติธรรม ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข มีหิริโอตัปปะ ส่ิงเหล่านี้ ส่งผลให้ ผู้น าหรือผู้ปฏิบัติมีความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิตการงาน และน าพาผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่เป้าหมายได้ 

๔. สังคหพละ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กับบุคคลทุก
คนมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพอ่อนหวาน ชอบเสียสละช่วยเหลือสังคม วางตนเสมอต้น
เสมอปลายไม่เหจนแก่ตนเองมากกว่าส่วนรวม๓๑ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า พละ หรือก าลังแห่งคุณธรรม ๔ ประการนี้ เป็นข้อปฏิบัติท่ีท าให้ผู้น า
หรือนักบริหารปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นกจคือ ผู้น าจะสามารถวางแผนงาน จัดองค์กร
แต่งต้ังบุคลากร อ านวยการ และสามารถควบคุมองค์กรให้ดีได้ ผู้น าคนนั้นต้องมีความฉลาด  
ขยัน สุจริต และมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี นอกจากนี้ เมื่อผู้น าปฏิบัติตามหลักพละ ๔ นี้แล้ว จะสามารถ
ครอบคลุมการบริหารถึงหลักการครองตน ครองคนและครองงาน ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการเป็น ผู้น าและเป็นผู้บริหารท่ีดี เพราะผู้นาท่ีปฏิบัติตามคุณธรรมในหลักพละ ๔  
แล้ว ย่อมจะต้องประพฤติและปฏิบัติตน ประกอบไปด้วยคุณธรรม มีความสามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีได้ดีมีการประสานสัมพันธ์ และจูงใจให้เกิดการยอมรับนับถือพร้อมท่ีจะได้รับความร่วมมือจาก
ทุก ๆ ฝ่าย เป็นผู้น าท่ีควรแก่การยกย่อง เชิดชู และเป็นแบบอย่างท่ี 

 

๒.๒.๔ ความส าคัญเก่ียวกับหลักธรรมาธิปไตย 
 

จากการศึกษาความส าคัญเกี่ยวกับหลักธรรมาธิปไตย ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับหลักธรรมาธิปไตยว่า การบริหารงานตามหลักอธิปไตย ๓ คือการบริหารแบบเอา
ตัวเป็นใหญ่ในการตัดสินส่ังการโดยไม่ต้องขอความเหจนจากคนอื่นเมื่อส่ังการไปแล้วมีผู้ส่ังรับผิดชอบ
แต่ผู้เดียว เรียกว่า อัตตาธิปไตย ข้อดีของการบริหารแบบนี้ คือท าให้รวดเรจวทันใจ ได้งานมาก  
ข้อเสีย คือ โอกาสท่ีจะผิดพลาดสูง และเป็นการปิดกั้นการแสดงความคิดเหจนของคนอื่น การบริหาร
แบบเอาเสียงส่วนมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน หรือการบริหารแบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน ผู้เป็นหัวหน้า

                                                             
๓๑ พระพรชัย สุกธมฺโม (ประสิทธ์ิ สุขสันต์), “ผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการอคติ = Buddhist Leaders 

and Bias Management”, บทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่  ๘ เน่ืองใน
วันวิสาขบูชา, (กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซจนจูรี่, ๒๕๕๔), หน้า ๔๓ – ๔๘. 



๒๖ 

ต้องฟังเสียงคนอื่นด้วย เมื่อเสียงส่วนว่าอย่างไรกจเอาตามนั้น เรียกว่าโลกาธิปไตย ข้อดีของการบริหาร
แบบนี้ คือ ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารหรือแสดงความความคิดเหจน การบริหารโปร่งใส เพราะมี
ระบบตรวจสอบ ข้อเสีย คือ ท าให้ล่าช้าเพราะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน การบริหารเอาแบบ
ความถูกต้องเป็นหลักโดยไม่ค านึงถึงเสียงส่วนมาก เรียกว่า ธรรมาธิปไตย แต่ถ้าเสียงส่วนมากถูกกจถือ
ว่าเป็นธรรมาธิปไตยเหมือนกัน พระพุทธองค์ได้วางหลักการบริหารท้ัง ๓ นี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้
สาวกน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์ดังท่ีพระองค์ได้ใช้เป็น
แบบอย่างมานั้น ในบรรดาหลักการบริหารท้ัง ๓ นี้ พระองค์จะให้ ความส าคัญกับหลักธรรมาธิปไตย
มากว่า เพราะการยึดธรรมเป็นใหญ่หรือยึดความถูกต้องเป็นหลักจะน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองโดย
ส่วนเดียว โดยสรุปไม่ว่าจะบริหารแบบไหน ถ้ายึดความถูกต้องตามธรรมตามระเบียบกฎหมายและ
ระเบียบขององค์กรนั้น ๆ กจถือว่าเป็นการบริหารตามหลักธรรมาธิปไตยเหมือนกัน เพราะหลักการ
บริหารท้ัง ๓ นี้ ไม่สามารถแยกออกจากกันโดยเบจดเสรจจเดจดขาด เหตุท่ีหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
สามารถเช่ือมโยงถึงกันหมดไม่ว่าจะยกหลักธรรมข้อไหนขึ้นมาปฏิบัติกจเท่ากับได้ปฏิบัติตามหลักค า
สอนครบท้ังหมด๓๒จากหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาคือ “ธรรมาธิปไตย” ซึ่งมีหลักการให้
ความส าคัญแก่ธรรม คือ การยึดถือธรรม ซึ่งหมายถึงหลักการ หลักเกณฑ์ กฎกติกา ความจริง ความดี
งาม และความถูกต้อง เมื่อน ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยดังท่ีกล่าว
มา จะเหจนได้ว่า ธรรมาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย จะให้
ความส าคัญแก่ธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม พัฒนา และตรวจสอบบุคคล เนื่องจาก
ประชาธิปไตยในสังคมไทยจะพัฒนาเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ได้หรือไม่นั่นขึ้นอยู่ กับคุณภาพของ
บุคคลต่าง ๆ ในสังคมไทยเอง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ถูกปกครองกจตามหากสังคมไทยคาดหวังให้
สังคมของตนเองมีความเป็นประชาธิปไตยท่ีมากขึ้นแต่กับไม่สนใจในการพัฒนาประชากรให้มีความ
เป็นธรรมาธิปไตยกจเสมือนเป็นการไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริงนั้นเอง เพราะคุณภาพ
ของคนจะสะท้อนให้เหจนคุณภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วย ดังนั้นสังคมไทยจึงต้องหัน
กลับมาให้ความส าคัญแก่ธรรมาธิปไตยเพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการควบคุมตนเองให้ท าในส่ิงท่ีควรท า
และไม่ท าในส่ิงท่ี ไม่ควรท า พิจารณาตรวจสอบตนเองว่าได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในสังคม
ของตนเองมากน้อยเพียงไรหากว่ายังมองไม่เหจนถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องของตนเอง กจต้องอาศัยการ
ตรวจสอบภายนอกคือจากบุคคลอื่นเป็นผู้ช่วยช้ีแนะให้เหจนถึงปัญหาและข้อบกพร่องดังกล่าว เพื่อจะ
ได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไปและจะได้เปิดโอกาสหรือเป็นช่องทางให้มีการส่งเสริมพฤติกรรม
ท่ีดีของคนในสังคมตามความคาดหวังของสังคมประชาธิปไตยต่อไป๓๓ หลักธรรมค าสอนท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาได้รับการตีความและอธิบายโดยนักคิดหรือนักวิชาการต่าง ๆ ท่ีมี
ทัศนะหลากหลายอย่างแตกต่างกันไปนั้นท าให้ทราบถึงทัศนะของนักคิดหรือนักวิชาการท่ีมีต่อ 
ธรรมาธิปไตย โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ๑) กลุ่มท่ีมีทัศนะว่าธรรมาธิปไตยเป็นระบอบ
การปกครอง ๒) กลุ่มท่ีมีทัศนะว่าธรรมาธิปไตยเป็นหลักการ และ ๓) กลุ่มท่ีมีทัศนะว่าธรรมาธิปไตย
                                                             

๓๒ พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร, การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: http://taninkham.blogspot.com/2013/01/blog-post.html [๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 

๓๓ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง , “ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, หน้า ๙๐. 



๒๗ 

เป็นท้ังระบอบและหลักการ การตีความและการอธิบายโดยนักคิดหรือนักวิชาการแต่ละกลุ่มดังกล่าว 
ขึ้นอยู่กับมุมมอง วิธีการตีความ และการอธิบายเชิงประยุกต์ของแต่ละบุคคลว่าจะให้ “ธรรมาธิปไตย”  
ในพระพุทธศาสนาครอบคลุมไปถึงเรื่องใดบ้าง๓๔ 

ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นแหล่งบันทึกหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญได้
กล่าวถึงค าว่า “ธรรมาธิปไตย” ไว้หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีกล่าวไว้อย่างชัดเจนกจคือใน 
อาธิปเตยยสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต, จักกวัตติสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต และธัมมราชาสูตร  
อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ดังนี้  

ในอาธิปเตยยสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ได้กล่าวถึงอธิปไตย๓๕ ๓ ประการใน
พระพุทธศาสนาไว้อย่างชัดเจน โดยการแบ่งอธิปไตยออกเป็น ๓ ประการ ได้แก่ อัตตาธิปไตย  
(ความมีตนเป็นใหญ่) โลกาธิปไตย (ความมีโลกเป็นใหญ่) และ ธัมมาธิปไตย (ความมีธรรมเป็นใหญ่)๓๖ 
จะเหจนได้ว่านอกจากธรรมาธิปไตยแล้วยังมีอธิปไตยอีก ๒ ประการ ได้แก่ อัตตาธิปไตย และ
โลกาธิปไตยด้วย และหลักธรรมค าสอนท่ีว่าด้วยอธิปไตยท้ัง ๓ ประการนี้กจถูกน ามาถ่ายทอดสู่
สังคมไทยในแง่มุม ต่าง  ๆ ท าให้ เป็นค า ท่ี สั งคมไทยคุ้นเคยกัน เป็นอย่าง ดี  เพราะ ฉะนั้ น  
เพี่อให้เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนมากขึ้น จะได้น าอธิปไตยท้ัง ๓ มาอธิบายตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังท่ี 

อธิบายไว้ในอาธิปเตยยสูตร ดังนี้ 
๑. อัตตาธิปไตย ซึ่งเขียนอย่างภาษาบาลีว่า “อตฺตาธิปเตยฺย” ค านี้แยกออกเป็นค าว่า 

“อตฺตา” กับค าว่า “อาธิปเตยฺย” แต่มาเขียนแบบภาษาไทยว่า “อัตตาธิปไตย” ในอาธิปเตยยสูตรได้
อธิบายค า ๆ นี้ไว้ว่า อัตตาธิปไตย เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยู่ในป่าบ้าง อยู่ตามโคนไม้บ้าง 
อยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อมเหจนประจักษ์ว่า “เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มี
เช่นนั้น อนึ่ง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสครอบง า ช่ือว่าถูกทุกข์
ครอบง า มีทุกข์อยู่ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าท่ีสุดกองทุกข์ท้ังสินนี้จะพึงปรากฏ การท่ีเราละกาม
เช่นใดแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เราพึงแสวงหากามเช่นนั้น หรือกามท่ีเลวกว่านั้นนั่นไม่
สมควรแก่เราเลย” ภิกษุนั้นย่อมเหจนประจักษ์ว่า“ความเพียรท่ีเราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติท่ีต้ังมั่น
แล้วจักไม่เลอะเลือน กายท่ีสงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตท่ีต้ังมั่นแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ ”  
เธอท าตนเท่านั้น ให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพจญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ บ าเพจญกรรมท่ีไม่มี โทษ  
รักษาตนให้บริสุทธิ์ ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า อัตตาธิปไตย 

๒. โลกาธิปไตย ซึ่งเขียนอย่างภาษาบาลีว่า “โลกาธิปเตยฺย” แยกออกเป็น ๒ ค าคือ 
“โลก” กับ “อาธิปเตยฺย” แต่มาเขียนแบบภาษาไทยว่า“โลกาธิปไตย” ซึ่งในอาธิปเตยยสูตรได้อธิบาย
ค าๆ นี้ไว้ว่า 

โลกาธิปไตย เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าบ้าง อยู่ตามโคนไม้บ้าง อยู่ใน
เรือนว่างบ้าง ย่อมเหจนประจักษ์ว่า “เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มี
                                                             

๓๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๓. 
๓๕ องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๔๐/๑๔๒. 
๓๖ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑-๒๐๓. 



๒๘ 

เช่นนั้น อนึ่งเราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสครอบง า ช่ือว่าถูกทุกข์
ครอบง า มีทุกข์อยู่ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าท่ีสุดกองทุกข์ท้ังสินนี้ จะพึงปรากฏ กจเราบวชแล้วอย่าง
นี้พึงดูเรื่องกาม เรื่องปองร้าย เรื่องเบียดเบียน โลกสันนิวาส (การอยู่ร่วมกันของสัตว์โลก) นี้ใหญ่ใน
โลกสันนิวาสใหญ่มีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ มีตาทิพย์ รู้จิตของบุคคลอื่น สมณพราหมณ์เหล่านั้น
มองเหจนได้แม้จากท่ีไกล แม้อยู่ ใกล้กจไม่ปรากฏ รู้ จิต (ของบุคคลอื่น) แม้ด้วยจิต (ของตน)  
สมณพราหมณ์แม้เหล่านั้น  พึงรู้จักเราอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญทัง หลายโปรดดูกุลบุตรนี้เพราะมีศรัทธา 
เขาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เตจมไปด้วยบาปอกุศลธรรมอยู่  แม้ เทวดาผู้มีฤทธิ์   
มีตาทิพย์ รู้จิตของบุคคลอื่นกจมีอยู่ เทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏจากท่ีไกลบ้าง เข้ามาใกล้แล้วกลับมอง
ไม่เหจนบ้าง ย่อมรู้จิตด้วยจิตบ้าง” เทวดาแม้เหล่านั้น พึงรู้จักเราอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญทัง หลายโปรด
ดูกุลบุตรนี้ เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เตจมไปด้วยบาปอกุศลธรรมอยู่ ” 
ภิกษุนั้นย่อมเหจนประจักษ์ว่า “ความเพียรท่ีเราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติท่ีต้ัง มันแล้วจักไม่เลอะ
เลือน กายท่ีสงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตท่ีต้ังมั่นแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่” เธอท าโลกเท่านั้นให้
เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพจญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ บ าเพจญกรรมท าไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธิ์ ภิกษุ
ท้ังหลายนี้ เรียกว่า โลกาธิปไตย 

๓. ธรรมาธิปไตย” ซึ่งเขียนอย่างภาษาบาลีว่า “ธมฺมาธิปเตยฺย” แยกออกเป็น ๒ ค าคือ 
“ธมฺม” กับ “อาธิปเตยฺย” แต่มาเขียนแบบภาษาไทยว่า“ธรรมาธิปไตย” หรือ “ธัมมาธิปไตย” ซึ่งใน
อาธิปเตยยสูตรได้อธิบายค าๆ นี้ไว้ว่าธัมมาธิปไตย เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าบ้าง 
อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อมเหจนประจักษ์ว่า “เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่ง
ความมีหรือความไม่มีเช่นนั้นอนึ่ง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส
ครอบง า ช่ือว่าถูกทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าท่ีสุดกองทุกข์ท้ังสิน นี้พึงปรากฏ 
พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเหจนชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล  
ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน กจเพื่อพรหมจารีผู้รู้เหจนอยู่ มีอยู่  
การท่ีเราบวชในธรรมวินัยท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้พึงเกียจคร้านประมาทอยู่นั้น ไม่
สมควรแก่เราเลย” ภิกษุนั้น ย่อมเหจนประจักษ์ว่า“ความเพียรท่ีเราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติท่ีต้ัง
มั่นแล้วจักไม่เลอะเลือน กายท่ีสงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตท่ีต้ังมั่นแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่”  
เธอยกธรรมเท่านั้น ให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพจญกุศล ละกรรมท่ีมีโทษ บ าเพจญกรรมท่ีไม่มีโทษ  
รักษาตนให้บริสุทธิ์ ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว่า ธัมมาธิปไตย๓๗ 

 

๒.๒.๕ ธรรมาธิปไตยกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

การท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเข้มแขจงได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ 
ส่วน เช่น มีการบริหารจัดการท่ีดี มีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ี
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกันจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนและหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดีด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจึงจะเขจมแขจง และสามารถ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาต าบลได้ตามเป้าหมาย แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลัก 
                                                             

๓๗ อ้างแล้ว. 



๒๙ 

ธรรมาธิปไตยมีบทบาทในหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลท่ีได้มีการน าเอาหลักธรรมาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
ระดับท้องถิ่น การท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน และเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน  

ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กล่าวว่า กรอบแนวทางการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบไปด้วย  

๑. ภาวะผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทในการช้ีน าองค์กร ต้องมีการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีระบบการกากับดูแลและมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและชุมชน โดยมีแนวทางการด าเนินการ คือ  

 ๑.๑ บทบาทหลักของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การสร้างความร่วมมือ
จากทุกส่วนในองค์กรทราบทิศทางการพัฒนาท้ังระยะส้ันและระยะยาว  

 ๑.๒ ปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน เช่น การมอบอ านาจการ
กระจายอ านาจในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารงานแนวใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการท างาน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ เรียนรู้ร่วมกันจากความส าเรจจและความล้มเหลวในการ
ท างาน การให้ค าปรึกษา (Coaching) ให้แก่ผู้บริหารระดับรองลงมา  

 ๑.๓ การจัดล าดับความส าคัญของการให้บริการประชาชนและมีการสร้างระบบความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนในแต่ละเรื่อง  

 ๑.๔ มีการทบทวนสมรรถนะการท างานท้ังในปัจจุบันและแนวทางในอนาคตโดยการ
พิจารณาผลการด าเนินการและขีดความสามารถในอนาคตว่าผลการด าเนินการเป็นอย่างไรเมื่อเทียบ
กับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จากนั้นจึงน าผลการพิจารณาขีดความสามารถท่ีมีอยู่มาประเมินว่าท้องถิ่นมี
ความสามารถแค่ไหนในการท่ีจะรองรับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 ๑.๕ มีระบบการส่ือสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในทิศทางและความคาดหวัง
การส่ือสารควรเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอเพื่อรับฟั งปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น จัดรายการพบผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

๒. ก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีการปฏิบัติการให้มีตัวชี้วัดหลักของผลการด าเนินงาน 
และมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน ซึ่งแนวทางการด าเนินการจะมุ่งเน้นประเดจนส าคัญ ดังนี้  

 ๒ .๑ มีแผนปฏิบั ติการและแนวทางการด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ มีการก าหนดตัวช้ีวัดหลักของผลการด าเนินการ และผลสัมฤทธิ์ของงานและ
แผนการในอนาคต  

 ๒.๒ มีการก าหนดป้าหมายแผนการท างานระยะเวลาแล้วเสรจจของงานหรือโครงการ
และงบประมาณท่ีต้องใช้และต้องเผยแพร่ให้พนักงานขององค์กรและประชาชนทราบท่ัวกัน  

 ๒.๓ มีการประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขององค์การให้แก่
เจ้าหน้า ท่ีระดับต่างๆ เช่น ปลัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  

 ๒.๔ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติการตามแผนได้ส าเรจจรวมไปถึงการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายให้
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงานได้อย่างเพียงพอ  



๓๐ 

 ๒.๕ ค านึงถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนมีการเตรียมการเพื่อรองรับสภาวะของการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น  

 ๒.๖ มีการก าหนดมาตรฐานและต้ังเป้าหมายโดยใช้การเปรียบเทียบ (Benchmark)  
๓. การมุ่งเน้นประชาชนผู้รับบริการในการด าเนินงานของท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงความ

ต้องการของประชาชน การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับประชาชนรวมท้ังค านึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยมีแนวทางดังนี้  

 ๓.๑ เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในแต่ละกลุ่มป้าหมาย
รวมไปถึงภาคเอกชนด้วย  

 ๓.๒ มีกระบวนการศึกษาเรียนรู้ถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ  
 ๓.๓ มีกระบวนการรับฟังความคิดเหจนของประชาชน  
 ๓.๔ มีช่องทางท่ีประชาชนสามารถตอบรับหรือแสดงความเหจนกลับมาได้โดยการ

ส่ือสารแบบสองทางกับประชาชน และการพบปะและเปล่ียนความคิดเหจนอย่างสม่ าเสมอ  
 ๓.๕ มีกลไกลการเข้าถึงความต้องการของประชาชน  
 ๓.๖ น าข้อมูลท่ีได้รับจากประชาชนมาเพื่อวางแผนการปรับปรุงการทางาน 
 ๓.๗ มีการจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน  
 ๓.๘ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบการปรับปรุงการให้บริการ  
 ๓.๙ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและการท าให้ประชาชนพึงพอใจ

ในการให้บริการ  
๔. การวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดการและ

ปรับปรุงข้อมูลสารเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการจัดท าฐาน 
ข้อมูลท่ีจัดเกจบและประมวลผลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัยสามารถน ามาใช้ก าหนดทิศ
ทางการท างาน และมีระบบการรายงานท่ีสม่ าเสมอต่อเนื่องและทันการณ์  

๕. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ท่ี
สอดคล้องกับระบบงาน และการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน มีแนวทางการด าเนินการดังนี้  

 ๕.๑ มีการมอบอ านาจ/กระจายอ านาจลงไปถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิด
ริเริ่มและเพื่อให้พนักงานมีบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจ  

 ๕.๒ มีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์  

 ๕.๓ มีระบบการสับเปล่ียนหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  
 ๕.๔ สร้างระบบแรงจูงใจ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีวัดจากผลงาน 
 ๕.๕ ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน  
 ๕.๖ มีระบบการท างานท่ีท าให้พนักงานสามารถส่ือสารและแสดงความคิดเหจนเพื่อ

ประโยชน์ ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  
๖. การบริหารจัดการกระบวนการ จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อให้เอื้อ

ต่อการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งมีแนวทาง
บริหารจัดการ ดังต่อไปนี้  



๓๑ 

 ๖.๑ กระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
 ๖.๒ ปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการเพื่อลดระยะเวลาการท างานร้อยละ ๓๐-๕๐  
 ๖.๓ ออกแบบกระบวนการใหม่ให้สอดคล้องกับระบบงานและบทบาทภารกิจ  
 ๖.๔ จัดต้ังศูนย์บริการร่วมในองค์กร เพื่อเป็นจุดรวมการให้บริการแก่ประชาชน  
 ๖.๕ จัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่าย  
 ๖.๖ ค านวณรายจ่ายต่อหน่วยงานบริการสาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  
 ๖.๗ จัดให้มีระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่นการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้  
 ๖.๘ แก้ไขระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการมอบอ านาจการ

อนุมัติ การอนุญาต และการส่ังการให้เสรจจส้ิน ณ จุดให้บริการเดียวกัน  
 ๖.๙ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ๓๘ 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี ๖  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นหน่วยราชการท่ีมีความใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด ท าหน้าท่ีดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนใน เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีวิวัฒนาการในการบริหารงานมา
ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองของ
รัฐบาล ซึ่งท า ให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทได้รับการเอาใจใส่มากขึ้นกว่าเดิมจากอดีต 
ประชาชนมีส่วน ร่วมในการบริหารงานและปกครองตนเอง  

 

๒.๓.๑ ความหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนต าบล มีนักวิชาการหลาย 
ท่านได้ให้ความหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลากหลาย ในท่ีนี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างมาเฉพาะท่ี 
เหจนว่าน่าสนใจศึกษา ดังนี้  

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้กล่าวไว้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง 
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากแรงผลักดันของประชาชนและรัฐบาลท่ีต้องการให้มีการ กระจายอ านาจ
ไปสู่องค์การบริหาร และองค์กรปกครองตนเองในระดับต าบล เพื่อให้ประชาชนใน เขตพื้นท่ีต าบล
สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและบริหารตามหลักการปกครองตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบลจึง
ถูกก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗๓๙ องค์การ
บริหารส่วนต าบล หมายถึง หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานเป็นนิติ บุคคลและราชการ

                                                             
๓๘ ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน , 

“คู่มือการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”, (กรุงเทพมหานคร: 
บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๕-๙.   

๓๙ กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน, พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประสานมิตร, ๒๕๔๖), 
หน้า ๓. 



๓๒ 

ส่วนท้องถิ่น จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมี
ผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๓๘๔๐  

องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน 
มากท่ีสุด จัดต้ังตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ .๒๕๓๗  
(แก้ไข เพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๕) พ .ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งไ ด้บัญญั ติให้ยกฐานะสภาต าบลท่ีมีรายได้ใน
ปีงบประมาณ ท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉล่ียไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
เป็นองค์การ บริหารส่วนต าบล โดยท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มีฐานะเป็น นิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดต้ังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถรองรับการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนให้
มากยิ่งขึ้น พัฒนาไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล การเปล่ียนแปลงเกณฑ์รายได้เฉล่ีย
ของสภาต าบลท่ีจะยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา๔๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง รูปแบบการปกครองท่ีสะท้อนการกระจายอ านาจให้
หน่วยการปกครองพื้นฐานของประเทศโดยแท้จริงอันเป็นการสนองตอบต่อนโยบายการกระจาย 
อ านาจสู่ท้องถิ่นของรัฐบาลท่ีจะให้อ านาจการบริหารแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่น 
สามารถบริหารงานท่ีสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วยตนเองตามอ านาจหน้าท่ีและมี 
อิสระในการตัดสินใจในส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ตามขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด๔๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์การท่ีมีอาณาเขตแน่นอน มีจ านวนประชากร 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด มีอ านาจปกครองตนเองมีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นที่ 
สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน๔๓  

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วน 
ต าบล คือ ความพยายามในการท่ีจะร่วมมือด าเนินงานของส่วนราชการ หรือด าเนินกิจการต่างๆ 
โดยเฉพาะในการบริหารจัดการงานต่างๆ ของภาครัฐท้ังด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ 
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็น 
หน่วยงานภาครัฐท่ีจัดต้ังขึ้นภายใต้องค์การปกครองท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วน 
ท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นเลือกต้ังผู้แทนแต่ละหมู่บ้านเข้าไปเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจในการบริหารงานของต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

 

                                                             
๔๐ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทยหลักการและมิติใหม่ในอนาคต, ปรับปรุงใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๖, 

(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕๔. 
๔๑ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถ่ิน (ฉบับปรับปรุง), (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สุขุมและบุตร จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๖๓. 
๔๒ อุดม เชยกีวงศ์, หนังสือยุคปฏิรูปการศึกษา อบต.ประชาธิปไตยของชาวบ้าน, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๕), หน้า ๓๓-๓๔. 
๔๓ Holloway, อ้างใน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามคาแหง, “ผลการประเมินความพร้อม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจและก ากับดูแลตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๗), หน้า ๓๕- ๓๖. 



๓๓ 

๒.๓.๒ ความส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนการ 
กระจายอ านาจให้แก่การปกครองพื้นฐานของประเทศโดยแท้จริง มีความส าคัญต่อการบริหารการ 
พัฒนาระดับต าบลท้ังในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งในทางทฤษฎีมีความเช่ือว่าองค์การบริหารส่วน 
ต าบล มีแนวโน้มว่าจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาชนบท เป็นองค์กรท่ีมีพลังประชาชนในท้องถิ่นและ
ใกล้ชิดกับประชาชนในชนบท จึงน่าจะรู้ถึงปัญหาความต้องการท่ีแท้จริงรวมท้ังแนวทางแก้ไขปัญหา 
ได้เป็นอย่างดี จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนต าบล มีนักวิชาการหลาย 
ท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของ องค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลากหลาย ในท่ีนี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง 
มาเฉพาะท่ีเหจนว่าน่าสนใจศึกษา ดังนี้  

องค์การบริหารส่วนต าบลมีความส าคัญ ดังนี้  
๑. เป็นองค์กรตามกฎหมายท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการพัฒนาต าบล หมู่บ้าน และชุมชน 

ตามนโยบายกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น  
๒. เป็นองค์กรท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนฐานราก มีความอิสระและมีความคล่องตัวใน  

การบริหารงานภายในกรอบท่ีกฎหมายก าหนด ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา อ านวยความสะดวก และ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเรจว  

๓. เป็นองค์กรท่ีมีผู้แทนประชาชนเข้าไปบริหารงานท้ังฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล และฝ่ายบริหาร คือ นายก องค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยการเลือกต้ัง 
โดยตรงของประชาชนอย่างเตจมรูปแบบ ท าให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาต าบล หมู่บ้านตรงกับ 
ความต้องการอันแท้จริงของประชาชน  

๔. เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในทางปฏิบัติแก่ 
ประชาชนในขอบเขตท่ีไม่กว้างนัก ท าให้ประชาชนมองเหจนภาพรวมอย่างชัดเจน มีส่วนร่วมได้ไม่ยาก  

๕. เป็นการสร้างผู้น าทางการเมืองท่ีจะเข้าสู่เวทีการเมืองในระดับต่างๆ  
๖. เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย๔๔  
 

๒.๓.๓ ความเป็นมาและการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นกฎหมายท่ีใช้จัดระเบียบการบริหารงานในต าแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับ ต าบล  
โดยมีการเปล่ียนแปลงสภาต าบลท่ัวประเทศออกเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้๔๕ 

 ๑) รูปแบบ “สภาต าบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ สภาต าบลท่ีมีรายได้
ไม่ รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท  

 ๒) รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนต าบล” ต้ังขึ้นจากสภาต าบลท่ีมีรายได้ไม่รวมเงิน 
อุดหนุน ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉล่ียไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับฐานะ 
                                                             

๔๔ บัญญัติ พุ่มพันธ์, องค์การบริหารส ่วนต าบลของเรา : ท้อง ถิ่นของเ รา , พิมพ์ครั้งที่ ๓, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑. 

๔๕ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘), หน้า ๒๔๐. 



๓๔ 

เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ในปี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในประเดจนต่าง ๆ ท้ังโครงสร้างท่ีมาของสมาชิกองค์การ บริหารส่วน
ต าบล อ านาจหน้าท่ี ขององค์การ บริหารส่วนต าบล เป็นต้น  

และในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐบาลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไข พ .ร.บ. สภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔, ฉบับท่ี ๕) โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ แก้ไขช่ือเรียกบุคคล    
ท่ีมาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และค าศัพท์กฎหมายท่ีให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  

 

๒.๓.๔ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
คณะกรรมการบริหารส่วนต าบล  

๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละ ๒ คน ซึ่งเลือกต้ังขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
แต่ละ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ ในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 
๑ หมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน ๖ คน และในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง ๒ หมู่บา้นให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้นประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ ๓ คน อายุของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีก าหนดคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกตั้ง สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มีประธานสภาและรองประธานสภา ๑ คน ซึ่งเลือกจาก สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลให้
นายอ าเภอแต่งต้ังประธานและรองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลตามมติของ สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี นับแต่วันท่ีได้รับเลือกเป็นประธานหรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วันเลือกต้ัง แต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกิน ๒ วาระไม่ได้ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งไม่ครบวาระ
เวลา ๔ ปีกจให้ถือว่าเป็น ๑ วาระและเมื่อได้ด ารงต าแหน่ง ๒ วาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีก
เมื่อพ้นระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันท่ีพ้นต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล อาจแต่งต้ังรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่ งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกิน ๒ 
คน และอาจแต่งต้ัง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คนซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 



๓๕ 

๓. พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลมีพนักงานส่วนต าบลและอาจจัดแบ่ง
การบริหารงานออกเป็น ๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๒) ส่วนต่าง ๆ ท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ต้ังขึ้นให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างองค์การบริหาร ส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าของ องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีมี 
กฎหมายก าหนดหรือ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๖ 

 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                             

๔๖ โกวิทย์ พวงงาม, สารานุกรมการปกครองท้องถ่ินไทย หมวดที่ ๓ พัฒนาการและรูปแบบการปกครอง
ท้องถ่ินไทย ล าดับที่ ๔ องค์การบริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๗), หน้า ๑๑. 

สภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต.มาจากการ
เลือกต้ัง โดยตรงจากประชาชน 

นายก อบต. 

มาจากการเลือกต้ัง 

โดยตรงจากประชาชน 

- ประกอบด้วยสมาชิกซึ่ ง มาจากการ
เลือกต้ัง หมู่บ้านละ ๒ คน  
- กรณี อบต. ใดมี ๑ หมู่บ้านให้  
เลือกสมาชิกสภาอบต.หมู่บ้านน้ันได้ ๖ คน  
- กรณี อบต . ใดมี ๒ หมู่บ้าน ให้แต่ละ 
หมู่บ้านมีสมาชิกสภา อบต.  
หมู่บ้านละ ๓ คน 

ประธานสภา อบต. ๑ คน 

รองประธานสภา อบต. ๑ คน 

สภาอบต. เลือกปลัดอบต. หรือ สมาชิก สภา
อบต. ๑ คนเป็น เลขานุการสภา อบต. 

ประชาชนในเขต อบต. เป็นผู้ใช้สิทธ์ิเลือกต้ังทั้งสภา อบต. และนายก อบต.โดยกรณีที่มีการเลือกต้ังพร้อมกัน บัตร
เลือกต้ังจะมี ๒ ใบ ใบหน่ึงเลือกนายก อบต. ได้ ๑ เบอร์ อีกใบหน่ึงเลือกสมาชิกสภา อบต. ได้ ๒ เบอร์ (ถ้ากรณี อบต. 
ใดมี ๑ หมู่บ้านเลือกสมาชิกสภา อบต. ได้ ๖ เบอร์ อบต. ใดมี ๒ หมู่บ้านเลือก สมาชิกสภา อบต. ได้ ๓ เบอร์) 

นายก อบต. อาจแต่งต้ังบุคคล 
ประกอบด้วย 

๑. รองนายก อบต. ๒ คน  
๒. เลขานุการนายก อบต. ๑ คน 

พนักงานส่วนตาบล 

   ปลัด อบต.              ส่วนอื่นๆ 



๓๖ 

๔) อ านาจหน้าที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้๔๗  
 ๑) ให้ความเหจนชอบแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๒) พิจารณาและให้ความเหจนชอบร่างข้อบังคับต าบล ร่างข้อบังคับงบประมาณ

รายจ่าย ประจาปี และร่างข้อบังคับงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
 ๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและ 

แผนพัฒนาต าบลตาม (๑) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  
๕) อ านาจหน้าทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
 ๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ  

 ๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๓) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 ๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ านาจหน้าท่ีในการส่ังหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่
มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 

๖) อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ัง ในด้านเศรษฐกิจสังคม 

และวัฒนธรรม และภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท าในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้๔๘  

 ๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

                                                             
๔๗ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย, หน้า ๒๔๔-๒๔๕. 
๔๘ สุรพล สุยะพรหม, การเมืองกับการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๓๓-๒๓๔. 



๓๗ 

 ๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  

 ๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
 ๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 ๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 ๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดจก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 ๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 ๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่นนั้น  
 ๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ ตามความจ าเป็นและสมควร 
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๘)  
 ๑) ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
 ๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  
 ๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
 ๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
 ๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
 ๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
 ๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 ๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 ๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
 ๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
 ๑๒) การท่องเท่ียว  
 ๑๓) การผังเมือง 
๗) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้ 

จากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้๔๙  
๑. รายได้จากอากรและค่าธรรมเนียม ดังนี้  
 ๑) ภาษีบ ารุงท้องท่ี  
 ๒) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
 ๓) ภาษีป้าย  
 ๔) อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์  
 ๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน  

                                                             
๔๙ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย, หน้า ๒๔๖-๒๔๙.   



๓๘ 

 ๖) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
 ๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  
 ๘) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน  
 ๙) อากรนกนางแอ่น  
 ๑๐) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล  
 ๑๑) เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ประมง  
 ๑๒) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  
 ๑๓) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  
 ๑๔) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  
 ๑๕) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม  
 ๑๖) เงินท่ีเกจบตามกฎหมาว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  
 ๑๗) ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 ๑๘) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
๒. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
 ๓. รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อื่น ๆ ดังต่อไปนี้  
 ๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๔) เงินและทรัพย์สินอื่นท่ีมีผู้อุทิศให้  
 ๕) รายได้อื่นตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้  
 ๖) รายได้อื่นตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

รายได้จากทรัพย์สินและ 

รายได้อื่น ๆ 

เงินกู้ 

รายได้ อบต. งบประมาณของ 



๓๙ 

๘) รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑) เงินเดือน  
 ๒) ค่าจ้าง  
 ๓) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ  
 ๔) ค่าใช้สอย 
 ๕) ค่าวัสดุ  
 ๖) ค่าครุภัณฑ์  
 ๗) ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ  
 ๘) ค่าสาธารณูปโภค  
 ๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น  
 ๑๐ ) รายจ่ายอื่นใดตามข้อ ผูกพัน  หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระ เบียบของ

กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  
เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลขานุการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  

การจัดเกณฑ์อัตรากาลังของพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเป็น 
๕ ช้ัน รายละเอียด ดังตารางท่ี ๒.๑ 

 
ตารางที่ ๒.๑ เกณฑ์อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ช้ันองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

เกณฑ์รายได้ จ านวนพนักงานส่วนต าบล 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

๒๐ ล้านบาทขึ้นไป 
๑๒ – ๒๐ ล้านบาท 
๖ – ๑๒ ล้านบาท 
๓ – ๖ ล้านบาท 

ไม่เกิน ๓ ล้านบาท 

๒๑ 
๑๒ 
๖ 
๔ 
๓ 

 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้ังแต่วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการประกาศใช้



๔๐ 

พร้อมกันท่ัวประเทศ ก าหนดให้ หมวดท่ี ๑๑ ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน ข้อ 
๒๒๕ ให้ก าหนดขนาดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ๓ ขนาด ดังนี้๕๐ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบล ช้ัน ๑ ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบล ช้ัน ๒ และช้ัน ๓ ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

ขนาดกลาง 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบล ช้ัน ๔ และช้ัน ๕ ก าหนดให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

ขนาดเลจก 
จากโครงสร้างในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเหจนได้ว่าโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

จะมีการปรับเปล่ียนเรื่อยมาจากท่ีมีสมาชิกท่ีมาจากการมีต าแหน่ง และอยู่ในสายการบังคับบัญชาของ
การบริหารส่วนภูมิภาค เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล มาเป็นสมาชิกท่ีได้รับการเลือกตั้ง
โดยตรงเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เหจนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมากขึ้น และความเป็น
อิสระในการบริหารมากขึ้นด้วย 
 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 
 

ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ยกฐานะเป็นสภาต าบลมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และยกฐานะจากสภาต าบล มีฐานะการคลังระดับหนึ่งเป็น
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเรียกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

วิสัยทัศน์และนโยบายจากการจัดประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีประชุมมีมติร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังนี้ “ชุมชนน่าอยู่  ควบคู่หลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ผู้คนยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” องค์การบริหารส่วนต าบลดูน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนงาน เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน เป็นการก าหนดว่า
อนาคตจะด าเนินการไปในทิศทางใด ซึ่งประกอบด้วย 

๑. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแขจงในภาคเกษตรและ

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๒ การพัฒนาสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑.๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑.๔ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

                                                             
๕๐ ส านักงานเลขานุการ อบต.อุบลราชธานี , คู่มือการบริหารงานบุคคล อบต. กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, (อุบลราชธานี: ม.ป.พ., ๒๕๔๒), หน้า ๘๔. 
 



๔๑ 

 ๑.๕ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย 
 ๑.๖ การส่งเสริมการศึกษา การท่องเท่ียว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 ๑.๗ การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๒. ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนมีความเข้มแขจงสามารถ

พึ่งตนเองได้และการ ด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. การสงเคราะห์ เดจก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๓. โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน 
 ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนา

และมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและการมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วน 
 ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลโรค และรับรู้ข้อมูลด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย 
 ๖. จัดการศึกษา ควบคู่กับการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว 
 ๗. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม๕๑ 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มีการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ท่ี

สอดคล้องกับระบบงาน และการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน มีแนวทางการด าเนินการดังนี้  
 ๓.๑ มีการมอบอ านาจ/กระจายอ านาจลงไปถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิด

ริเริ่มและเพื่อให้พนักงานมีบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจ  
 ๓.๒ มีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์  
 ๓.๓ มีระบบการสับเปล่ียนหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  
 ๓.๔ สร้างระบบแรงจูงใจ เช่น มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีวัดจากผลงาน

อย่างแท้จริง  
 ๓.๕ ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน  
 ๓.๖ มีระบบการท างานท่ีท าให้พนักงานสามารถส่ือสารและแสดงความคิดเหจนเพื่อ

ประโยชน์ ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน๕๒  
 
 
 

                                                             
๕๑ องค์การบริหารส่วนต าบลดูน, แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔), องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, (ม.ป.ท), (อัดส าเนา). 
๕๒ ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน , 

“คู่มือการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”, (กรุงเทพมหานคร: 
บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕), หน้า ๕-๙.   



๔๒ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๕.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร ในการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยจะได้น ามากล่าวพอสังเขป ดังนี้ 

พิสมัย หมกทอง ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ 
ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเหจนของบุคลากรท่ีมีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเหจน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า บุคลากรมีความ
คิดเหจนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม ด้านเพศไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีต้ังไว้ ด้านอายุ การศึกษา ต าแหน่ง
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งรายได้ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้๕๓ 

สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารการจัดการของเทศบาลต าบล
บ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาล” ผลการศึกษาพบว่า การบริหารของเทศบาลต าบลบ้านฉาง ตามหลัก
ธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลบ้านฉางได้จัดท าโครงการตามนโยบายและเทศบัญญัติด้านต่างๆ และรับ
ฟังความคิดเหจนและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อหาจุดยืนและแนวทางร่วมกัน พบว่ายังประสบ
ปัญหาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการท างานในเทศบาลยังไม่เป็นระบบโดยพนักงานส่วนหนึ่งยังคงยึด
ติดกับระบบงานแบบเก่า ไม่ยอมรับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ทางด้านกระบวนการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหาร พบว่าเทศบาลต าบลบ้านฉางมีความเสมอภาคและกระจายการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และได้จัดต้ังคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีความเปิดเผยตรงไปตรงมา ปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการชุมชนท่ีได้รับการแต่งต้ังเข้ามานั้นบาง
คนไม่เหจนแก่ประโยชน์ของชุมชน แต่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ดังนั้นจึงเสนอให้ผู้บริหาร
ของเทศบาลเร่งปรับโครงสร้างและระบบงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการบริหารการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในด้านนิติธรรมท่ีว่า การตรากฎหมายท่ีถูกต้องเป็นธรรมการบังคับให้ทันสมัย ๕๔ 

                                                             
๕๓ พิสมัย หมกทอง, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์,  (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๕๔ สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา, การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบ้านฉางชลบุรี, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗). 



๔๓ 

นวรัตน์ เทพประดิษฐ์๕๕ ได้ท าการศึกษาถึง “ความคิดเหจนของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลมะมุ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง” 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเหจนของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะมุ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเฉล่ียท่ี ๒.๔๙  
ควรมีการปรับปรุงการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีคือ การบริหารงานด้านหลักนิติธรรม เฉล่ีย ๒.๖๗ และด้านหลัก
ความโปร่งใส เฉล่ีย ๒.๕๑ ส่วนระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีประชาชนเหจนว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงาน คือ การบริหารงานในด้านหลักความคุ้ม
ค่าเฉล่ีย ๒.๔๙ หลักการมีส่วนร่วมเฉล่ีย ๒.๔๘ หลักความรับผิดชอบเฉล่ีย ๒.๔๒ และหลักคุณธรรม
เฉล่ีย ๒.๓๗ โดยความแตกต่างของความคิดเหจนของประชาชนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีความคิดเหจนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน 
ส่วนปัจจัยด้านอาชีพและรายได้ท่ีต่างกัน มีความเหจนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .๐๕ ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลมะมุเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเหจน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 

ณกานต์ ตีรสิน๕๖ ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นจริงของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี”  
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและเป็น
พนักงานส่วนต าบลมากกว่าพนักงานจ้าง และพบว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีทัศนะต่อคุณลักษณะท่ีเป็นจริงของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีทัศนะต่อคุณลักษณะด้านมนุษย์ สัมพันธ์
มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านภาวะผู้น า และล าดับสุดท้ายคือด้านการบริหาร ส่วนทัศนะต่อคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในสภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าให้ความส าคัญกับคุณลักษณะด้านภาวะผู้น ามากท่ีสุดรองลงมาคือ ด้านการบริหาร 
และล าดับสุดท้ายคือ ด้านมนุษย์สัมพันธ์เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นจริงของปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี ในด้านภาวะผู้น าด้านการบริหาร ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .๐๕ 

 
 

                                                             
๕๕ นวรัตน์ เทพประดิษฐ์, ความคิดเหจนของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลมะมุ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง, ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
, สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓). 

๕๖ ณกานต์ ตีรสิน, คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นจริงของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะ
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี , วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต, สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓). 



๔๔ 

แสงเดือน สลีแดง ได้ท าการศึกษาถึง “แนวทางพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร” ผลจากวิจัยพบว่า คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้บริหารพบว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมารกส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูง ๓ อันดับแรก ได้แก่  
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ และด้านมนุษย์ สัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน และด้านความ
เป็นผู้น า ส่วนด้านท่ีมีความพึงประสงค์น้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรมแนวทางพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหาร พบว่าด้านความเป็นผู้น า ผู้บริหารควรสร้างภาวะผู้น า เพราะ
ผู้น าเป็นผู้ท่ีอาสาแก้ปัญหาให้คนอื่น และผู้น าต้องเป็นผู้เสียสละ ควรมีความหนักแน่นในความคิดของ
ตัวเองเมื่อเหจนว่าส่ิงนั้นถูกต้องแล้วจึงควรเช่ือมั่น ไม่ให้บุคคลอื่นมาหว่านล้อมได้ ต้องมีการศึกษาและ
อบรมเพื่อให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ จนรู้ชัดและรู้จริง ด้านความรู้ความสามารถ ผู้บริหารควร
วางก าหนดทิศทาง เช่น ก าหนดเป้าหมายระบบแผนงานพัฒนาองค์กรท้ังระยะส้ันและระยะยาว มีการ
ตรวจสอบ ก ากับติดตาม เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารควร
ด ารงตนเป็นตัวอย่างท่ีดีของบุคลากรในองค์กรและประชาชน มีความรักในสถาบันชาติ และอนุรักษ์
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และด้านมนุษย์ สัมพันธ์  ผู้บริหารควรใส่ใจถามทุกข์ สุขของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ควรถือตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชา การเอาใจใส่จึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญอีกชนิดหนึ่งท่ี
ท าให้การท างานบรรลุจุดมุ่งหมายด้วยดี๕๗ 

พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย ได้ท าการวิจัยเรื่อง“การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามหลักธรรมาภิบาลของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเหจนของ
ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตาม ภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป ท่ีมีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล มีความคิดเหจนการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการ
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักธรรมาภิบาล พบว่าบุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบข้อ
กฎหมายหรือข้อบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในแต่ส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บุคลากรบางส่วนยังเหจนแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ผู้บริหารขาดการน า
หลักธรรมมาใช้ในการบริหาร ตลอดถึงความไม่เป็นกลางของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การจัดสรรคนให้ตรงกับงาน เรื่องการประเมินขั้น ประเมินต าแหน่ง และไม่ยอมรับฟังความคิดเหจน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ ให้ผู้บริหารมีความเป็นกลาง ควรดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บัง คับบัญชา ให้ เกิดความสุข สนุกกับการท างาน ด้วย ผู้บริหารต้องมีความกรุณาต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน มีการจัดสรรงานให้เท่าๆ กัน และเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความทุกข์  
ต้องช่วยเหลือและหาวิธีหรือผ่อนจากหนักให้เป็นเบา พูดให้ก าลังใจกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติ

                                                             
๕๗ แสงเดือน สลีแดง, แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ในจังหวัดก าแพงเพชร. วิทยานิพนธ์รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาการปกครองท้องถ่ิน, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๔). 



๔๕ 

หน้าท่ีไม่รักชอบเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่ง และควรให้โอกาสท้ัง สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความเจริญก้าวหน้า๕๘ 

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีความคิดเหจนว่าผู้บริหารมีส่วนส าคัญ
ต่อองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งการเป็นผู้บริหารท่ีดีต้องมีปัจจัย
ประกอบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงาน มนุษย์สัมพันธ์ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม บุคลิกภาพ ซึ่งผู้บริหารควรมีทุกอย่างประกอบกันจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
เป็นท่ียอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ท่ีติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ซึ่งผู้บริหารควรมีทุกอย่างประกอบกันจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพเป็นท่ี
ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ท่ีติดต่อประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๕๘ พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (โคกเด่ือ), “การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิ
บาลของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๔๖ 

ตารางที่ ๒.๒ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พิสมัย หมกทอง, (๒๕๕๕, หน้า ๔๒.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ ส านักงานเขต
บางกอกน้อย  ก รุ ง เทพมหานคร ”  ผลการวิ จัยพบว่ า  
ความ คิด เหจนของบุคลากร ท่ีมี ต่อการบริหารงานตาม 
ห ลัก ธ ร ร มาภิ บ า ลขอ งส านั ก ง าน  เ ขตบ าง กอก น้ อ ย 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบด้าน
หลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเหจนอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
พบว่า บุคลากรมีความคิดเหจนต่อการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา, (๒๕๕๗, 
หน้า ๔๒.) 

“การบริหารการจัดการของเทศบาลต าบลบ้านฉางตามหลัก
ธรรมาภิบาล” ผลการศึกษาพบว่า การบริหารของเทศบาล
ต าบลบ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลต าบลบ้านฉางได้
จัดท าโครงการตามนโยบายและเทศบัญญัติด้านต่าง ๆ และรับ
ฟังความคิดเหจนและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อหาจุดยืน
และแนวทางร่วมกัน พบว่ายังประสบปัญหาในเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐานการท างานในเทศบาลยังไม่เป็นระบบโดยพนักงานส่วน
หนึ่งยังคงยึดติดกับระบบงานแบบเก่า ไม่ยอมรับระเบียบ
กฎเกณฑ์ใหม่ๆคณะกรรมการชุมชนท่ีได้รับการแต่งต้ังเข้ามา
นั้นบางคนไม่เหจนแก่ประโยชน์ของชุมชน แต่เข้ามาเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเอง 

นวรัตน์ เทพประดิษฐ์ , (๒๕๕๓  
หน้า ๔๓.) 

“ความ คิด เหจนขอ งประชาชน ต่อการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลมะมุ อ าเภอ
กระบุรี จังหวัดระนอง” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเหจนของ
ประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะมุ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเฉล่ียท่ี ๒.๔๙ ควรมีการปรับปรุง
การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีคือ  
การบริหารงานด้านหลักนิติธรรม เฉล่ีย ๒.๖๗ และด้านหลัก
ความโปร่งใส เฉล่ีย ๒.๕๑  



๔๗ 

ตารางที่ ๒.๒ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ณกานต์ ตีรสิน, (๒๕๕๓, หน้า 
๔๓.) 
 

“คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นจริงของปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรีและเป็นพนักงานส่วนต าบลมากกว่าพนักงาน
จ้าง  และพบว่ าบุคลากรอง ค์การบริหาร ส่วนต าบลในเขต  
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีทัศนะต่อคุณลักษณะท่ีเป็นจริงของ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีทัศนะต่อคุณลักษณะด้านมนุษย์
สัมพันธ์มากท่ีสุด  

แสงเดือน สลีแดง, (๒๕๕๓  
หน้า ๔๔.) 

“แนวทางพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร” ผลจากวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารพบว่า คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมารกส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูง ๓ 
อันดับแรก ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านบุคลิกภาพ และ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน และด้านความเป็นผู้น า ส่วน
ด้านท่ีมีความพึงประสงค์น้อยท่ีสุดได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหาร พบว่าด้าน
ความเป็นผู้น า ผู้บริหารควรสร้างภาวะผู้น า เพราะผู้น าเป็นผู้ท่ีอาสา
แก้ปัญหาให้คนอื่น และผู้น าต้องเป็นผู้เสียสละ ควรมีความหนัก
แน่นในความคิดของตัวเองเมื่อเหจนว่าส่ิงนั้นถูกต้องแล้วจึงควร
เช่ือมั่น ไม่ให้บุคคลอื่นมาหว่านล้อมได้ ต้องมีการศึกษาและอบรม
เพื่อใหม้ีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ จนรู้ชัดและรู้จริง 

 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

ตารางที่ ๒.๒ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระภาณุวัฒน์ ฐิตวินโย, (๒๕๕๔.
หน้า ๔๔.) 

“การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล
ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ” ผลการวิ จัยพบว่ า  
ความคิดเหจนของผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตาม ภารกิจ พนักงานจ้าง ท่ัวไป โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป มีความคิดเหจนการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของ
อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 

๒.๕.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับธรรมาธิปไตย 
 

หลักธรรมาธิปไตยเป็นหลักท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี 
เพราะผู้บริหารควรมีความเป็นธรรมเท่ียงตรงในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับ
ท้องถิ่นกจตามจากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมาธิปไตยมีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ธรรมาธิปไตยเป็นหลักธรรมค าสอนประการหนึ่งใน
อธิปไตย ๓ คือ ให้ความส าคัญแก่ธรรมเป็นใหญ่ เพราะธรรมเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลท าความดี ส่วน
ธรรมาธิปไตยท่ีมีนัยทางการเมืองปกครองนั้นกจเป็นเพียงคุณสมบัติหรือจริยธรรมประการหนึ่งท่ีส าคัญ
ในหลายประการของผู้ปกครองท่ีดี ๒) ทัศนะของนักวิชาการท่ีมีต่อธรรมาธิปไตย ๓ กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 
กลุ่มท่ีมีทัศนะว่าธรรมาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง กลุ่มท่ีมีทัศนะว่าธรรมาธิปไตยเป็นหลักการ 
และกลุ่มท่ีมีทัศนะว่าธรรมาธิปไตย เป็นท้ังระบอบการปกครองและหลักการ จากหลักฐานในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาและกรอบแนวคิดทางรัฐศาสตร์ท าให้ทราบว่า ธรรมาธิปไตยมีความเป็นหลักการ
มากกว่าเป็นระบอบการปกครอง และ ๓) หลักธรรมาธิปไตยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในฐานะเป็น
เครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยได้ ๔ แนวทาง ได้แก่ ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการควบคุมตนเอง 
ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน 
และธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายนอก๕๙ 

                                                             
๕๙ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย, 

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๔๙ 

สุรศักด์ิ ข าเนตร ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานขององค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า 
ธรรมาธิปไตย คือ มีธรรมเป็นใหญ่ หรือจะหมายความว่าการถือธรรมเป็นใหญ่ เป็นหลักการบริหาร
จัดการ ซึ่งมาจากศัพท์ว่า ธรรม อธิปไตย ความหมายในทีนี้ คือแนวคิดใช้ธรรมะเป็นส าคัญไม่ว่าจะ
เป็นระบอบ หรือตัวผู้บริหาร กจจ าเป็นต้องมีธรรมน าการบริหารจัดการท้ังส้ิน ธรรมาธิปไตยเป็น
แนวความคิดท่ีถือธรรมเป็นหลักชัยแห่งการบริหารจัดการบ้านเมืองหรือองค์กรให้มีความ
เจริญก้าวหน้ามั่นคง ฉะนั้น ถ้าน าหลักธรรมาธิปไตย มาบูรณาการและประยุกต์ใช้จะท าให้อง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีพร้อม
ท้ังมีความซื่อสัตว์ ประชาชนกจเกิดศรัทธาและความเช่ือมั่นในการท างานนั้นหมายความว่า ประชาชน
เข้ามามีส่วนรวมในเชิงนโยบายก่อนแล้ว เพราะหลักธรรมาธิปไตย คือ การบริหารท่ียึดส่วนรวมเป็น
หลักพร้อมกับการมีเหตุผล ทุกฝ่ายสามารถแสดงออกได้นอกจากนั้นแล้วผู้บังคับบัญชากจต้องฟัง
ผู้บังคับบัญชากจต้องฟังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย เมื่อภายในองค์กรเกิดการบริหารงานด้วยคุณธรรม 
จริยธรรมทุกอย่างท่ีเป็นภาระงานท้ัง ๕ หลักกจจะถูกน ามาปฏิบัติโยงกันกจจะท าให้ประชาชนท่ีเป็นผู้มา
รับบริการเกิดความพอใจและประทับใจสุดท้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกจประสบผลสัมฤทธิ์ด้าน
การบริหารองค์กรตามแผนงานและนโยบายท่ีก าหนดไว้ทุกประการ๖๐ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมาธิปไตย กล่าวโดยสรุปว่า ธรรมาธิปไตย  
มีความส าคัญในแง่ของการถือปฏิบัติ โดยส าคัญในระดับบุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังท่ีได้กล่าว
แล้วข้างต้น ในระดับบุคคล คือ บุคคลจะต้องประกอบด้วย ธรรมาธิปไตย ยกเอาธรรมและความ
ถูกต้องเป็นใหญ่ในการด ารงชีพ เป็นสมณะกจต้องให้ความส าคัญ กับธรรมาธิปไตยในการครองเพศ
สมณะ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ซึ่งจะสามารถประสบ ความส าเรจจตามท่ีผู้บวชมุ่งประสงค์ ส าหรับ
บุคคลธรรมดา กจต้องประพฤติธรรมด้วย เพราะธรรมชาติของธรรมแล้ว จะรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปใน
ท่ีช่ัว ในระดับสังคมและประเทศชาติ มุ่งถึง ผู้น าหรือผู้ปกครองท่ีทรงธรรม บริหารจัดการด้วยธรรม 
ถือธรรม คือความถูกต้องเป็นใหญ่ในการ บริหาร เมื่อทุกส่วนมีธรรม คือมีธรรมาธิปไตย สังคม
ประเทศชาติกจจะเจริญรุ่งเรืองสงบสันติเป็น สังคมในอุดมคติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๖๐ สุรศักด์ิ ข าเนตร, “การศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลัก
ธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๕๐ 

ตารางที่ ๒.๓ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมาธิปไตย  
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง , (๒๕๕๔ .
หน้า ๔๘.) 

“ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยใน
สังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ธรรมาธิปไตยเป็นหลักธรรมค า
สอนประการหนึ่งในอธิปไตย ๓ ประการของพระพุทธศาสนาท่ีให้
ความส าคัญแก่ธรรมเป็นใหญ่ เพราะธรรมเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลท า
ความดี ส่วนธรรมาธิปไตยท่ีมีนัยทางการเมืองปกครองนั้นกจเป็น
เพียงคุณสมบัติหรือจริยธรรมประการหนึ่ ง ท่ีส าคัญในหลาย
ประการของผู้ปกครองท่ีดี ๒) ทัศนะของนักวิชาการท่ีมีต่อ
ธรรมาธิปไตย ๓ กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มท่ีมีทัศนะว่าธรรมาธิปไตย
เป็นระบอบการปกครอง กลุ่มท่ีมีทัศนะว่าธรรมาธิปไตยเป็น
หลักการ และกลุ่มท่ีมีทัศนะว่าธรรมาธิปไตย เป็นท้ังระบอบการ
ปกครองและหลักการ 

สุรศักดิ์ ข าเนตร, (๒๕๕๖.  
หน้า ๔๙.) 

“การศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานขององค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท” 
ผลการวิจัยพบว่า ธรรมาธิปไตย คือ มีธรรมเป็นใหญ่ หรือจะ
หมายความว่าการถือธรรมเป็นใหญ่ เป็นหลักการบริหารจัดการ  
ซึ่งมาจากศัพท์ว่า ธรรม อธิปไตย ความหมายในทีนี้ คือแนวคิดใช้
ธรรมะ เป็นส า คัญ ไม่ ว่ าจะ เป็น ระบอบ หรื อ ตัว ผู้บริหา ร  
กจจ าเป็นต้องมีธรรมน าการบริหารจัดการท้ังส้ิน ธรรมาธิปไตยเป็น
แนวความคิดท่ีถือธรรมเป็นหลักชัยแห่งการบริหารจัดการ
บ้านเมืองหรือองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง 

 
๒.๕.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล นักวิชาการท้ังหลาย สรุป 
เป็นประเดจนส าคัญได้ดังนี้ 

พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตามความคิดเหจนของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเหจนของประชาชนต่อการบริหารงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในอ าเภอนาแก โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งแสดงให้เหจนว่า ประชาชนมีความคิดเหจนค่อนข้างดีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอนาแก ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ท้ังนี้เพราะว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการท าโครงการ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ปัญหาของประชนได้รับ การตอบสนองและได้รับ
การแก้ไขอย่างรวดเรจว ท าให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมี คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น นอกจากนี้



๕๑ 

แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลยังกระจายผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างท่ัวถึงกัน และการเข้าไปใช้บริการขององค์การ ประชาชน กจได้รับการบริการ ได้รับการ
แนะน า การช่วยเหลือ ด้วยค าพูดท่ีดี ค าพูดท่ีไพเราะเป็นกันเองกับ ประชาชน๖๑ 

พระครูนนทวีรวัฒน์ (วีรธมฺโม) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตาม
หลักสาราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลปลายบางได้บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมท้ัง  ๖ ด้าน  
โดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ ๓.๖๑ เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า มีการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ๖ อยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเหจนของ
ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรมธรรม ๖ กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลปลายบาง มีความคิดเหจนแตกต่างกันตามเพศ และอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ส่วนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเหจนต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลตามหลัก สาราณีธรรม ๖ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้๖๒  

ธนพงษ์ คงศิลป์ทรัพย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
อง ค์การบริหาร ส่วนต าบลดง เ ดือย  อ า เภอกง ไกรลาศ จั งหวั ด สุ โข ทัย ” ผลการ ศึกษา  
พบว่ า  ๑.  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดงเ ดือย  
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ด้านหลักคุณธรรม รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความโปร่งใสตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ ด้านความคุ้มค่า  
๒. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเหจนของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษาและจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ
พบว่า โดยภาพรวมมีความเหจนว่ามีการพัฒนาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน๖๓ 

 
 

                                                             
๖๑ พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร, “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตาม

ความคิดเหจนของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓). 

๖๒ พระครูนนทวีรวัฒน์  (วีรธมฺโม ), “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม  ๖ : 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย). ๒๕๕๓). 

๖๓ ธนพงษ์ คงศิลป์ทรัพย์, การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. ๒๕๕๕). 



๕๒ 

ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเหจนของพนักงานส่วนต าบลต่อการ 
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ กรณีศึกษา อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน” ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนต าบลท่ีมีความคิดเหจนว่าการบริหารงานตามหลัก  
สังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากซึ่งน่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริงท้ังนี้เนื่องจากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ต าบล
ในปัจจุบันมีผลการบริหารงานท่ีดี รวมท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่สะเรียง มีขนาด
เลจก พนักงานในแต่ละแห่งมีจ านวนไม่มาก ผู้บริหารสามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างท่ัวถึง มีการ
บริหารงานเป็นระบบแบบครอบครัว แบบพี่ดูแลน้อง พ่อดูแลลูก พนักงานช้ันผู้น้อยสามารถพูดคุย 
ซักถามกับผู้บริหารระดับสูงได้ และมีพนักงานบางส่วนท่ีได้ให้แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น๖๔ 

ภาณุพล ภูษา ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหาร
ส ่วนต าบล :  ศ ึกษา เฉพาะกรณ ีอ ง ค ์ก า รบร ิห ารส ่วนต าบลบาง เพร ีย ง  อ า เภอบางบ ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดเหจนว่า ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางเพรียง อ าเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้  
การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริการที่ดีแก่ประชาชนพอสมควร๖๕ 

วิจิตร ก๋าตุ้ย ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างชุมชน
เข้มแขจง  กรณีศึกษาต าบลบวกค้าง  อ าเภอสันกาแพง  จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิ จัยพบว่า  
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหจนเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างความเข้มแขจง
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า
บทบาทด้านการสร้างความเข้มแขจง  รองลงมา ด้านการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแขจงและด้านการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละบทบาทท้ัง ๓ ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความคิดเหจนของกลุ่มตัวอย่างต่อบทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในการสร้างชุมชนเข้มแขจงจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ คุณวุฒิและอาชีพต่างกัน มีความคิดเหจนต่อบทบาทขององค์ การบริหารส่วน
ต าบลไม่แตกต่างกัน๖๖ 

                                                             
๖๔ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ , “ความคิดเหจนของพนักงานส่วนต าบลต่อการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔: กรณีศึกษา อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓). 

๖๕ ภาณุพล ภูษา, “ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษาเฉพาะกรณี 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔). 

๖๖ วิจิตร  ก๋า ตุ่ย ,  “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้า งชุมชนเข้มแขจง :  
ศึกษาต าบลบวกค้าง อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง, (บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๔๘). 



๕๓ 

พรเพ็ญ อยู่บ ารุง ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ บริหารมีประสิทธิภาพ
ต่ า และไม่มีการบริการจัดการของเทศบาลต าบลภายใต้สิทธิมนุษยชนและสุจริตชน  การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลจะต้องจัดมีคณะกรรมการ  ประเมินผลความส าเรจจของ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลท้ัง
ระบบและจัดการวางแผนงานด้านบุคคลากร สร้างแนวการบริหารจัดการด้านงบประมาณด้วยการจัด
ให้มีระบบการพิจารณาผ่านกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายในรูปของคณะกรรมการ
ก าหนดนโยบายพัฒนาศักยภาพการบริหารงานให้มีคุณธรรมและคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสู่การสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและสุจริตชน๖๗ 

ปิยะพงศ์ ด้วงเฮี้ยม ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
ในการรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบประปา หมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา: องค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับช้ัน ๓, ๔ และ ๕ จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มศึกษามีศักยภาพใน
การรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบประปา หมู่บ้านระดับปานกลาง ปัจจัยบุคคลด้านการศึกษา
และรายได้มีผลต่อระดับศักยภาพฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และปัจจัยด้านการศึกษา
มีผลต่อปัจจัยด้าน ความรู้ โดยท่ีปัจจัยด้านความรู้เป็นส่วนหนึ่งของศักยภาพฯ จากการวิเคราะห์แบบ 
จ าแนกพหุพบว่า เพศชาย, การมีการศึกษาสูง, มีรายได้สูง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ศักยภาพฯ โดย
เพศชายมีศักยภาพฯ สูงกว่าเพศหญิง การมีการศึกษาระดับท่ีสูงท าให้ เกิดศักยภาพฯ สูงกว่าการมี
การศึกษาระดับต่ า รายได้ท่ีสูงกว่าก่อให้เกิดศักยภาพฯ ท่ีสูงกว่ารายได้ต่ า สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีมีศักยภาพฯ สูงคือผู้ท่ีมีการศึกษาสูง ควรให้การพัฒนาความรู้แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยกันควรคัดเลือกผู้มีการศึกษาท่ีดีเข้าเป็นผู้บริหารองค์กร
ต่อไป ควรมีการศึกษาองค์กรท่ีได้รับการถ่ายโอนงาน๖๘ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  หลักในการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีตามหลัก
ธรรมาธิปไตยของระเบียบบริหารราชการบ้านเมืองท่ีดี คณะผู้บริหาร และประชาชนในท้องถิ่นเองจะ
ใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกต้ังบุคคลท่ีประชาชนเหจนชอบและสนับสนุนหรือคอยติดตามควบคุมให้มี
การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายจึงถือได้ว่าการปกครองคนในท้องถิ่นสนองต่อความต้องการของคนใน
ท้องถิ่น และถือได้ว่าเป็นสถาบันท่ีส่งเสริมการปกครองตามวิถีทางของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 

                                                             
๖๗ พรเพจญ อยู่บ ารุง, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดสมุทรสาคร”, 

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
๒๕๕๑) . 

๖๘ ปิยะพงศ์ ด้วงเฮี้ยม,“ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับการถ่ายโอน
งานบริหารระบบประปาหมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลระดับชั้น ๓, ๔ และ ๕ 
จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๔๕). 



๕๔ 

ตารางที่ ๒.๔ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร, (๒๕๕๔. 
หน้า ๕๐.) 

“การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ ตามความคิดเหจนของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเหจนของประชาชนต่อการบริหารงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในอ าเภอนาแก โดย
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เหจนว่า ประชาชนมี
ความคิดเหจนค่อนข้างดีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในอ าเภอนาแกตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ท้ังนี้ เพราะว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการพัฒนาท้องถิ่น ของตนโดยการ
ท าโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ปัญหาของประชนได้รับ การตอบสนองและได้รับการแก้ไขอย่าง
รวดเรจว ท าให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมี คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น นอกจากนี้แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลยังกระจาย
ผลประโยชน์ สิทธิประโยชน์ อันพึงมีพึงได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างท่ัวถึงกัน และการเข้าไปใช้บริการขององค์การ ประชาชน 
กจได้รับการบริการ ได้รับการแนะน า การช่วยเหลือ ด้วยค าพูดท่ีดี 
ค าพูดท่ีไพเราะเป็นกันเองกับ ประชาชน 

พระครูนนทวีรวัฒน์ (วีรธมฺโม),  
(๒๕๕๓. หน้า ๕๑.) 

“การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลัก สาราณียธรรม ๖ : 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลปลายบางได้บริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรมท้ัง ๖ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ ๓.๖๑ เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า  
มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ๖ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ธนพงษ์ คงศิลป์ทรัพย์, (๒๕๕๕. 

หน้า ๕๑.) 
“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย” ผลการศึกษา 
พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีการ
ปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ด้านหลักคุณธรรม รองลงมา คือ ด้านการมี
ส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบ และด้านความโปร่งใสตามล าดับ 
ส่วนด้านท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ ด้านความคุ้มค่า  

 



๕๕ 

ตารางที่ ๒.๔ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ, (๒๕๕๓. 
หน้า ๕๒.) 

“ความคิดเหจนของพนักงานส่วนต าบลต่อการ บริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ :กรณีศึกษา 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน” ผลการวิจัยพบว่า 
พนักงานส่วนต าบลท่ีมีความคิดเหจนว่าการบริหารงานตามหลัก   
สังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงท้ังนี้เนื่องจากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลใน ปัจจุบันมีผลการบริหารงานท่ีดี รวมท้ังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่สะเรียงมีขนาดเลจก พนักงานในแต่ละ
แห่งมีจ านวนไม่มาก ผู้บริหารสามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
ท่ัวถึง  มีการบริหารงานเป็นระบบแบบครอบครัว แบบพี่ดูแลน้อง 
พ่อดูแลลูก พนักงานช้ันผู้น้อยสามารถพูดคุย ซักถามกับผู้บริหาร
ระดับสูงได้ และมีพนักงานบางส่วนท่ีได้ให้แนวทางการพัฒนาการ
บริหารงาน องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อ
การพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

ภาณุพล ภูษา, (๒๕๕๔ หน้า ๕๒.) “ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล: 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง อ าเภอบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ในต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีความ
คิดเหจนว่า ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้ การบริหารงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการบริการที่ดีแก่ประชาชนพอสมควร 

วิจิตร ก๋าตุ่ย, (๒๕๔๘ หน้า ๕๒.) “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแขจง 
กรณีศึกษาต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหจนเกี่ยวกับบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างความเข้มแขจงภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย พบว่าบทบาทด้านการสร้างความเข้มแขจง รองลงมา 
ด้านการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแขจงและด้านการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนแต่ละบทบาทท้ัง ๓ ด้านขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง  

  



๕๖ 

ตารางที่ ๒.๔ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พรเพจญ อยู่บ ารุง, (๒๕๕๑. 
หน้า ๕๓.) 

“การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การบริหารการจัดการ
ของเทศบาลโดยรวมร้อยละ ๗๑.๑๐ อยู่ในระดับมีปัญหา ส าหรับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลโดยรวมร้อยละ 
๖๔.๖๖ ประสิทธิภาพต่ า โดยท่ีร้อยละ ๖๘.๖๗ ประสิทธิภาพด้าน
ต้นทุนค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพ ส่วนร้อยละ ๖๖.๔๗ 
ประ สิทธิ ภาพ ด้านผลผลิต /ผลลัพธ์  และร้ อยละ  ๕๘ .๘๒ 
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ บริหารมีประสิทธิภาพต่ า และไม่มี
การบริการจัดการของเทศบาลต าบลภายใต้สิทธิมนุษยชนและ
สุจริตชน โดยรวมร้อยละ ๔๔.๖๐ ๒) การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเทศบาลจะต้องจัดมีคณะกรรมการท้องถิ่นสู่การ
สร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและสุจริตชน 

ปิยะพงศ์ ด้วงเฮี้ยม, (๒๕๔๕  
หน้า ๕๓.) 

“ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับการ
ถ่ายโอนงานบริหารระบบประปา หมู่บ้านจากกรมอนามัย 
กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลระดับช้ัน ๓, ๔ และ ๕ 
จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มศึกษามีศักยภาพในการ
รองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบประปา หมู่บ้านระดับปาน
กลาง ปัจจัยบุคคลด้านการศึกษาและรายได้มีผลต่อระดับศักยภาพ
ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ ๐.๐๕ และปัจจัยด้าน
การศึกษามีผลต่อปัจจัยด้าน ความรู้ โดยท่ีปัจจัยด้านความรู้เป็น
ส่วนหนึ่งของศักยภาพฯ จากการวิเคราะห์แบบ จ าแนกพหุพบว่า 
เพศชาย, การมีการศึกษาสูง, มีรายได้สูง มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับ ศักยภาพฯ โดยเพศชายมีศักยภาพฯ สูงกว่าเพศหญิง การมี
การศึกษาระดับท่ีสูงท าให้ เกิดศักยภาพฯ สูงกว่าการมีการศึกษา
ระดับต่ า รายได้ท่ีสูงกว่าก่อให้เกิดศักยภาพฯ ท่ีสูงกว่ารายได้ต่ า 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีศักยภาพฯ สูงคือผู้ ท่ี มี
การศึกษาสูง ควรให้การพัฒนาความรู้แก่สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยกันควรคัดเลือกผู้
มีการศึกษาท่ีดีเข้าเป็นผู้บริหารองค์กรต่อไป ควรมีการศึกษา
องค์กรท่ีได้รับการถ่ายโอนงาน 

 
 



๕๗ 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วน ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วย
ตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ  
 ๑. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา 

สถานภาพ, อาชีพ, และรายได้ต่อเดือน 
 ๒. หลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนา ๔ ด้าน ได้แก่ พละ ๔ คือ ๑.ปัญญาพละ 

คือพลังแห่งปัญญา ๒.วิริยพละ คือพลังแห่งความเพียร ๓.อนวัชชพละ คือพลังแห่งการงานไม่มีโทษ 
๔. สังคหพละ คือ พลังแห่งการสงเคราะห์๖๙ 

 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจังหวัดศรีสะเกษ  

ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากพันธกิจของขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๗ ด้าน ๑) ด้านเศรษฐกิจ ๒) ด้านพัฒนาสังคม  
๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔) ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ๕) ด้านสุขอนามัย ๖) ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ๗) ด้านส่ิงแวดล้อม๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๖๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๒/๒๑๔. 
๗๐ องค์การบริหารส่วนต าบลดูน, แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔), องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๕๖๑. (อัดส าเนา). 



๕๘ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย ดังแสดง ดังนี้ 
 

ตัวแปรตัน ตัวแปรตาม 
(Independent Variable) (Dependent Variable) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
๑. เพศ  
๒. อายุ  
๓. การศึกษา  
๔. สถานภาพ 
๕. อาชีพ  
๖. รายได้ต่อเดือน 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย
ขององค ์การบร ิหารส ่วนต าบลด ูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ได้แก่ พันธกิจ ๗ ด้าน 
 ๑. ด้านเศรษฐกิจ  
 ๒. ด้านพัฒนาสังคม  
 ๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง 
 ๕. ด้านสุขอนามัย 
 ๖. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗. ด้านส่ิงแวดล้อม 
 

หลักธรรมาธิปไตย ๔ ด้าน 
ได้แก่ พละ ๔ คือ 
   ๑. ปัญญาพละ  
       คือพลังแห่งปัญญา 
   ๒. วิริยพละ  
      คือพลังแห่งความเพียร 
   ๓. อนวัชชพละ  
       คือพลังแห่งการงานไม่มีโทษ 
   ๔. สังคหพละ  
       คือพลังแห่งการสงเคราะห์ 



 
บทที่ ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods Research) โดยใช้
วิธีการวิ จัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพื่อสนับสนุนข้อมูล
เชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 

๓.๒.๑ ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีจ านวน ๓,๕๒๖ คน๑  

๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ในการก าหนดหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากร จ านวน ๓๖๐ คน โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน ๐.๐๕ ดังนี้ 

                                                             
๑ องค์การบริหารส่วนต าบลดูน, แผนพัฒนำท้องถ่ิน ๔ ปี (๒๕๖๑- ๒๕๖๔), องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, (๒๕๖๑). (อัดส าเนา) 



๖๐ 

สูตรค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่๒ (Taro Yamane) ในกรณีท่ีทราบ
จ านวนประชากร คือ 

 
 n   =          N 

1 + N(e)2 

โดยท่ี  n   =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N =    ขนาดของประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

 e =    ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ เกิดขึ้นในการวิจัยครั้งนี้  เท่ากับ 
๐.๐๕ 

ดังนั้น   n    =           ๓,๕๒๖ 
         ๑ + ๓,๕๒๖ (๐.๐๕)๒ 

    n = ๓๖๐ 
 

ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๖๐ คน และได้ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งช้ันประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จากสูตร 
    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง x จ านวนประชากรแบ่งกลุ่ม 
        ประชาชนท้ังหมด 
 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๓.๑ 
ตำรำงที่  ๓.๑ แสดงจ านวนประชาชนและกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
       อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

หมูบ้ำน ประชำกร(คน) กลุ่มตัวอย่ำง 
บ้านดูน ๗๐๓ ๗๒ 

บ้านหนองปลากุ่ม ๒๘๔ ๒๙ 
บ้านอีปุ้ง ๔๔๓ ๔๕ 
บ้านสิม ๕๗๖ ๕๙ 

บ้านหนองมะแซว ๘๒๔ ๘๔ 
บ้านโนโนนเป่ือย ๒๙๕ ๓๐ 

บ้านเกาะแก้วสันติธรรม ๘๒ ๘ 
บ้านสันติสุข ๓๑๙ ๓๓ 

รวม ๓,๕๒๖ ๓๖๐ 
                                                             

๒ ธานินทร์ ศิลป์จารุ, กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยโปรแกรมทำงคอมพิวเตอร์, พิมพ์
ครั้งที่ ๙, (นนทบุรี: บริษัทเอสอาร์พริ้นต้ิงแมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๕๕. 



๖๑ 

ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ รูป/
คน ได้แก่ สังฆาธิการ ๓ รูป นักการเมือง ๖ คน ประชาชน ๓ คน 

 ๑. พระครูโสภิตสารธรรม  เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์ 
 ๒. พระครูนิวิฐปุญยกิจ  เจ้าคณะต าบลดูน 
 ๓. พระครูขันติรัตนาภรณ์  เลขานุการเจ้าคณะต าบลดูน 
 ๔. นายทองแดง แก้วมณี  ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 ๕. นางสุภัทรา เลิศล้ า  ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 ๖. นางหม่วย กันภัย  ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

      ต าบลดูน 
 ๗. นายประมูล พุฒพันธ์  ต าแหน่ งประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

      ต าบลดูน 
 ๘. นายค าหล้า สายบุบผา  ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

      ต าบลดูน 
 ๙. นางปนัดชญา นามวงศ์  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 ๑๐. นายธนะวัฒน์ อินจ าปา ตัวแทนประชาชน 
 ๑๑. นายอภิสิทธิ์ สิทธิ์จันทร์ ตัวแทนประชาชน 
 ๑๒. นางเพชรลัดดา ชาภัคดี ตัวแทนประชาชน 

 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 

ก.แบบสอบถำม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน ต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๑. ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 ๑.๑ ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน ต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จากเอกสารและผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสาร 
 ๑.๒ ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๑.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
 ๑.๔ สร้างเครื่องมือ 
 ๑.๕ น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๑ .๖ น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
 ๑.๗ ปรับปรุงแก้ไข 



๖๒ 

 ๑.๘ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

๒. ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed method 
Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพื่อ
สนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยท่ี
ก าหนดโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ เป็นค าถามเกี่ยวกับ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
(Check List) โดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ซึ่งมี
จ านวน ๖ ข้อ 

 ตอนที่ ๒ เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ พละ ๔ ด้าน คือ ๑.ปัญญาพละ คือ
พลังแห่งปัญญา ๒.วิริยพละ คือพลังแห่งความเพียร ๓. อนวัชชพละ คือพลังแห่งการงานไม่มีโทษ  
๔. สังคหพละ คือ พลังแห่งการสงเคราะห์ ด้านละ ๕ ข้อ  

 ตอนที่ ๓ เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ๑) ด้านเศรษฐกิจ  
๒) ด้านพัฒนาสังคม ๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔) ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ๕) ด้านสุขอนามัย  
๖) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ๗) ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านละ ๓ ข้อ โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้  

  ๕ หมายความว่า มีความคิดเห็น มากท่ีสุด 
  ๔ หมายความว่า มีความคิดเห็น มาก 
  ๓ หมายความว่า มีความคิดเห็น ปานกลาง 
  ๒ หมายความว่า มีความคิดเห็น น้อย 
  ๑ หมายความว่า มีความคิดเห็น นอ้ยท่ีสุด   
 ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะถึงการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
แบ บ ป ลาย เปิ ด  (Open ended question) ให้ ตอบ อย่ าง เสรี  ห รื อ เป็ น ค าถ าม ป ลาย เปิ ด  
(Open Ended Question) 

๓. กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบเครื่องมือ

ท่ีสร้างไว้ 



๖๓ 

๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเสนอประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน 

 ๑) พระปลัดระพิน พุทธิสาโร ผศ.ดร. ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒) อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓) อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๔) อาจารย์ บุญสิน ผิวข า  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักวิชาสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม (สยามเทค) 

 ๕) อาจารย์ ดร.นันทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยอ านวยการ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 

เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามและวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) ได้ค่ามากกว่า ๐.๖ ขึ้นไปทุกข้อ 

๓. หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) แก่บุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ คน เพื่อหา
ค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (αcoefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach's Alpha coefficient)๓ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ
ความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๒๐ 

๔. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 

ข. แบบสัมภำษณ์ 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน ต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ”ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลโดยเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีสาระส าคัญของการสัมภาษณ์ดังนี้ 

๑. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
๒. การบริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตยขององค์การบริหารส่วน  ต าบลดูน  

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหาร ท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์การปกครองส่วนต าบลดูน และประชากรท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย
ขององค์การบริหารส่วน ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๓๖๐ คน 
 

                                                             
๓ สิน พันธ์ุพินิจ,เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จ ากัด, 

๒๕๕๗), หน้า ๑๙๑. 



๖๔ 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษเพื่อขออนุญาตเข้าท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๒) ขอความร่วมมือจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบแบบสอบถามจ านวน 
๓๖๐ ชุด และท าการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พร้อมท้ังแจกแบบสัมภาษณ์ 

 ๓) น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ต่อไป 

๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์  มห าวิทยาลัยมหาจุฬ าลงกรณ ราชวิทยาลัย  ถึ ง ผู้ ให้ ข้ อมู ลส า คัญ 
(Key Informants) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

 ๒) ท าการนั ดวัน  เวลาและสถาน ท่ีกับ ผู้ ให้ ข้ อมู ลส า คัญ (Key Informants) 
เพื่อสัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 

 ๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ จนครบทุกประเด็น 
โดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

 ๔) น าข้อมูลดิบท่ีได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและน าเสนอ
ต่อไป 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างและ

พรรณนาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูนอ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษสถิติ ท่ีใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency),ค่าร้อยละ(Percentage), ค่าเฉล่ีย (Mean),  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), 

สถิ ติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐานเพื่ อหาระดับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  อ าเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสถิติท่ีใช้คือการทดสอบค่าที (t-Test) กรณีตัวแปรต้นสอง
กลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) 



๖๕ 

ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่สามกลุ่มขึ้นไปเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉล่ีย ดังนี้ เกณฑ์ ท่ีใช้แปลผลข้อ
ค าถามท่ีได้จากการประเมินผลมีดังนี้๔ 

 
    ช่วงค่าเฉล่ีย  การแปลความหมาย 

 ค่าเฉล่ีย   ๔.๕๐ - ๕.๐๐      แปลว่า มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย   ๓.๕๐ - ๔.๔๙      แปลว่า มาก 
 ค่าเฉล่ีย   ๒.๕๐ - ๓.๔๙      แปลว่า ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย   ๑.๕๐ - ๒.๔๙      แปลว่า น้อย 
 ค่าเฉล่ีย   ๑.๐๐ - ๑.๔๙      แปลว่า น้อยท่ีสุด 
 
๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมปลำยเปิด (Open ended Question) 

วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท 
น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถ่ีของผู้ตอบค าถามปลายเปิด 

๓.๕.๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
 ๑) น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
 ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบ

เรียงเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique)  
 ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 

                                                             
๔ ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพื่อกำรวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิต, 

๒๕๔๑), หน้า ๗๕. 



 

 
บทที่ ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๓๖๐ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ของพันธกิจ ๗ ด้าน 
๔.๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  อ าเภอกันทรารมย์   
จังหวัดศรีสะเกษ 

๔.๖ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔.๗ องค์ความรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
๓๖๐ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แสดงด้วย
ความถ่ีและร้อยละ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 

 

ตารางที่ ๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
(n=๓๖๐) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ     
 ชาย  ๑๖๖ ๔๖.๑ 
 หญิง  ๑๙๔ ๕๓.๙ 
 รวม  ๓๖๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. อายุ     
 ต่ ากว่า ๒๐ ปี  ๖๖ ๑๘.๓ 
 ๒๐-๓๐ ปี  ๘๘ ๒๔.๔ 
 ๓๑-๔๐ ปี  ๑๑๙ ๓๓.๑ 
 ๔๑-๕๐ ปี  ๕๑ ๑๔.๒ 
 ๕๑-๖๐ ปี  ๒๑ ๕.๘ 
 ๖๐ ปีข้ึนไป  ๑๕ ๔.๒ 
 รวม  ๓๖๐ ๑๐๐.๐ 
๓. ระดับการศึกษา    
 ประถม ๖๓ ๑๗.๕ 
 มัธยม ๑๒๙ ๓๕.๘ 
 ปริญญาตร ี ๑๑๖ ๓๒.๒ 
 ปริญญาโทขึ้นไป ๕๒ ๑๔.๔ 
 รวม  ๓๖๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔. สถานภาพ     
 โสด ๑๕๓ ๔๒.๕ 
 สมรส ๑๘๒ ๕๐.๖ 
 หย่าร้าง ๒๕ ๖.๙ 
 รวม  ๓๖๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
 
 
 
 



๖๘ 

ตารางที่ ๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 
 

(n=๓๖๐) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๕. อาชีพ   
 เกษตรกร ๖๖ ๑๘.๖ 
 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ๖๓ ๑๗.๕ 
 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๘๑ ๒๒.๕ 
 นักเรียน/นักศึกษา ๑๐๔ ๒๘.๙ 
 รับจ้างท่ัวไป 

อื่นๆ 
๔๒ 
๓ 

๑๑.๗ 
๐.๘ 

 รวม ๓๖๐ ๑๐๐.๐๐ 
๖. รายได้ต่อเดือน                                   
 ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐- ๑๕,๐๐๐ บาท 
๘๕ 
๗๔ 

๒๓.๖ 
๒๐.๖ 

 ๑๕,๐๐๑ -๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒๓ ๓๔.๒ 
 ๒๐,๐๐๑ -๓๐,๐๐๐ บาท ๔๒ ๑๑.๗ 
 ๓๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป ๓๖ ๑๐.๐ 
                               รวม ๓๖๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การบริหารงาน

ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

๑. เพศ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน ๑๙๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙ รองลงมาเป็นชาย จ านวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑   

๒. อายุ จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน 
๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑ รองลงมา ได้แก่ อายุ ๒๐-๓๐ ปี จ านวน ๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๔ อายุต่ าว่า ๒๐ปี จ านวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓ อายุ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๕๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๒ อายุ ๕๑-๖๐ ปี จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ และน้อยท่ีสุดอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  
จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ ตามล าดับ 

๓. ระดับการศึกษา จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาระดับมัธยม จ านวน ๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘ รองลงมาได้แก่ปริญญาตรี จ านวน 
๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒ ระดับประถม จ านวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ และน้อยท่ีสุด
ปริญญาโทขึ้นไป จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ ตามล าดับ 



๖๙ 

๔. สถานภาพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่สมรส จ านวน 
๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖ รองลงมาได้แก่โสด จ านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕ และน้อย
ท่ีสุด ได้แก่ หย่าร้าง จ านวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙ ตามล าดับ 

๕. อาชีพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน/
นักศึกษา จ านวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙ รองลงมา มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ มีอาชีพเป็นเกษตรกร จ านวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ มีอาชีพ
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน ๔๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗ และน้อยท่ีสุด อื่นๆ จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ ตามล าดับ 

๖. รายได้ต่อเดือน จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน
๑๕,๐๐๑–๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ รองลงมาได้แก่ มีรายได้ต่อเดือนต่ า
กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖ มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐–๑๕,๐๐๐ 
บาท จ านวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑–๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน  
๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗ และน้อยท่ีสุดมีรายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จ านวน ๓๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ๑. ด้านปัญญาพละ ๒.ด้านวิริยพละ ๓.ด้านอนวัชชพละ ๔.ด้านสังคหพละ แต่ละ
ด้านมี ๕ ข้อ รวม ๒๐ ข้อ แสดงด้วยค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายด้าน 
ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๒ - ๔.๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
    บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  
    จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม 
 

(n=๓๖๐) 
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 

โดยภาพรวม 
ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านปัญญพละ ๔.๖๙ ๐.๓๒๙ มากท่ีสุด 
๒. ด้านวิริยพละ ๔.๕๕ ๐.๓๓๖ มากท่ีสุด 
๓. ด้านอนวัชชพละ ๔.๕๔ ๐.๔๑๑ มากท่ีสุด 
๔. ด้านสังคหพละ ๔.๖๑ ๐.๔๒๔ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๖๐ ๐.๒๗๒ มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(x̅ = ๔.๖๐, S.D. = ๐.๒๗๒)  

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑. ด้านปัญญาพละ (x̅ = ๔.๖๙, S.D. = ๐.๓๒๙) 
๒. ด้านวิริยพละ (x̅ = ๔.๕๕, S.D. = ๐.๓๓๖) ๓. ด้านอนวัชชพละ (x̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๔๑๑) 
๔. ด้านสังคหพละ (x̅ = ๔.๖๑, S.D. = ๐.๔๒๔) ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
        บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  
        จังหวัดศรีสะเกษ ด้านปัญญาพละ 
 

(n=๓๖๐) 
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 

ด้านปัญญาพละ 
ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.จัดให้มีการเผยแผ่ความรู้และการท างาน
ของ อบต.ผ่านบอร์ด หอกระจายข่าว ศาลา
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน ส่ือออนไลน์ ๔.๘๒ ๐.๓๙๗ มากท่ีสุด 
๒. อบต. ให้ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการเป็นอย่างดี ๔.๖๘ ๐.๔๖๙ มากท่ีสุด 
๓. อบต.ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือส่ือสารต่าง ๆ ๔.๖๘ ๐.๕๗๙ มากท่ีสุด 
๔. อบต. ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ด้าน
สุขอนามัย (โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก) ๔.๖๔ ๐.๕๘๔ มากท่ีสุด 
๕ อบต.จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องอาชีพและ
หน้าท่ีของประชาชน ๔.๖๔ ๐.๖๐๔ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๖๙ ๐.๓๒๙ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านปัญญาพละ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๖๙, S.D. = ๐.๓๒๙)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านปัญญาพละ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
        บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
        จังหวัดศรีสะเกษ ด้านวิริยพละ 
 

(n=๓๖๐) 
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 

ด้านวิริยะ 
ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. เจ้าหน้าท่ี อบต. มีความต้ังใจท างานเพื่อ
ประชาชนอย่างเต็มท่ี ๔.๔๘ ๐.๕๘๗ มาก 
๒. อบต. ท างานอย่างมี เป้าหมายและเสร็จ
ทันเวลาท่ีก าหนด ๔.๕๒ ๐.๖๑๑ มากท่ีสุด 
๓. อบต. ท างานในหน้าท่ีโดยมีจิตส านึกและยึด
หลักการรักษาผลประโยชน์ของ อบต. และเอื้อ
ประโยชน์ต่อประชาชน   ๔.๖๑ ๐.๕๖๒ มากท่ีสุด 
๔. อบต. ทุกหน้าท่ีทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีงานทุก
อย่างอย่างสม่ าเสมอไม่ขาดตกบกพร่อง ๔.๖๔ ๐.๕๔๐ มากท่ีสุด 
๕. อบต. เอาใจใส่กับงานท่ีท าเพื่อประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างเต็มท่ี ๔.๕๒ ๐.๖๔๒ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๕๕ ๐.๓๓๖ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านวิริยพละ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๕๖, S.D. = ๐.๓๒๖)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความต้ังใจ
ท างานเพื่อประชาชนอย่างเต็มท่ี อยู่ในระดับมาก (x̅ = ๔.๔๘, S.D. = ๐.๕๘๗) ส่วนข้อท่ีเหลือ 
ด้านวิริยพละ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ  
        บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
        จังหวัดศรีสะเกษ ด้านอนวัชชพละ 
 

(n=๓๖๐) 
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 

ด้านอนวัชชพละ 
ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.ดูแลเอาใจใส่ประชาชนมีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยท่ีดี ๔.๕๔ ๐.๕๙๖ มากท่ีสุด 
๒. อบต.  จัดกิจกรรมรณรงค์  ส่ง เสริม  ให้
ประชาชนห่างไกลอบายมุข เช่น กิจกรรมงดเหล้า 
เผาบุหรี่ การออกก าลังกายเต้น วิ่งมาราธอนทุก
วันศุกร์ ๔.๕๓ ๐.๖๑๐ มากท่ีสุด 
๓. อบต. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี ไม่ถือตัว
เข้ากับประชาชนทุกคนได้ทุกระดับ ๔.๕๖ ๐.๖๔๘ มากท่ีสุด 
๔. อบต.ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบวินัยอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย ๔.๕๔ ๐.๖๕๔ มากท่ีสุด 
๕. อบต. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๔.๕๒ ๐.๖๓๓ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๕๔ ๐.๔๑๑ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านอนวัชชพละ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๔๑๑)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านอนวัชชพละ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
        บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
        จังหวัดศรีสะเกษ ด้านสังคหพละ 
 

(n=๓๖๐) 
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 

ด้านสังคหพละ 
ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต. ให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ
เมื่อประสบภัย เช่น น้ าท่วม ไฟไหม อุบัติเหตุ 
เป็นต้น ๔.๖๗ ๐.๕๖๘ มากท่ีสุด 
๒. อบต. สนับสนุนแก่ประชาชนท่ีท าความดีและ
สร้างช่ือเสียงให้กับชุมชน ๔.๖๓ ๐.๖๐๒ มากท่ีสุด 
๓. อบต. สงเคราะห์ดูแลผู้มีรายได้น้อยและจัดหา
วิทยากรฝึกอาชีพสร้างรายได้ ๔.๕๗ ๐.๖๖๐ มากท่ีสุด 
๔. อบต.ส่งเสริมการสร้างงานอาชีพรายได้ให้
เข้มแข็งแก่ชุมชน ๔.๖๔ ๐.๖๑๒ มากท่ีสุด 
๕. อบต. จัดสวัสดิการแก่ชุมชน ได้อย่างเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน ๔.๕๔ ๐.๖๖๒ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๖๑ ๐.๔๒๔ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านสังคหพละ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๖๑, S.D. = ๐.๔๒๔)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านสังคหพละ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ของพันธกิจ ๗ ด้าน 

 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  อ า เภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะ เกษ 
ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน โดยภาพรวมและรายด้านได้แก่  ๑. ด้านเศรษฐกิจ ๒. ด้านพัฒนาสังคม 
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ๕. ด้านสุขอนามัย ๖. ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ๗. ด้านส่ิงแวดล้อม แต่ละด้านมี ๓ ข้อ รวม ๒๑ ข้อ แสดงด้วยค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยภาพรวมและรายด้านดังแสดงในตารางท่ี ๔.๗ - ๔.๑๔ 
 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
        บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
        จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน โดยภาพรวม 
 

 (n=๓๖๐) 
พันธกิจ ๗ ด้าน 
โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ๔.๖๒ ๐.๓๙๗ มากท่ีสุด 
๒. ด้านพัฒนาสังคม ๔.๕๔ ๐.๔๒๑ มากท่ีสุด 
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔.๕๗ ๐.๔๓๑ มากท่ีสุด 
๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ๔.๖๐ ๐.๓๗๑ มากท่ีสุด 
๕. ด้านสุขอนามัย ๔.๕๘ ๐.๔๑๐ มากท่ีสุด 
๖. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.๖๓ ๐.๔๐๓ มากท่ีสุด 
๗. ด้านส่ิงแวดล้อม ๔.๖๒ ๐.๔๓๖ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๕๙ ๐.๒๖๖ มากที่สุด 
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน โดยภาพรวม มีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๕๙, S.D. = ๐.๒๖๖)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑. 
ด้านเศรษฐกิจ (x̅ = ๔.๖๒, S.D. = ๐.๓๙๗) ๒. ด้านพัฒนาสังคม (x̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๔๒๑) 
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (x̅ = ๔.๕๗, S.D. = ๐.๔๓๑) ๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง (x̅ = ๔.๖๐, 
S.D. = ๐.๓๗๑) ๕. ด้านสุขอนามัย (x̅ = ๔.๕๘, S.D. = ๐.๔๑๐) ๖. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
(x̅ = ๔.๖๓, S.D. = ๐.๔๐๓) ๗. ด้านส่ิงแวดล้อม (x̅ = ๔.๖๒, S.D. = ๐.๔๓๖) ทุกด้านอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 



๗๖ 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
        บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  
        จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านเศรษฐกิจ 
 

(n=๓๖๐) 
พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านเศรษฐกิจ 

ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑ .  อบ ต .  มี ก า ร ส่ ง เ สริ ม ก าร พั ฒ นาก า ร
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง ๔.๖๓ ๐.๕๖๔ มากท่ีสุด 
๒. อบต.จัดให้มีการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๔.๖๕ ๐.๕๕๔ มากท่ีสุด 
๓ .  อบ ต .  มี ก า ร ส่ ง เ สริ ม ก า รพัฒ นาแน ว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรม ๔.๕๘ ๐.๖๑๐ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๖๒ ๐.๓๙๗ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๔.๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๖๒, S.D. = ๐.๓๙๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ 
๗ ด้าน ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
       บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
       จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านพัฒนาสังคม 
 

(n=๓๖๐) 
พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านพัฒนาสังคม 

ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต. จัดให้มีการช่วยเหลือป้องกันยาเสพติด
ให้โทษแก่เยาวชนและสมาชิกในชุมชนเพื่อความ
สงบเรียบร้อยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ ๔.๔๗ ๐.๖๓๓ มาก 
๒. อบต.มีการส ารวจพื้นท่ีในการดูแลป้องกันภัย
เพื่อลดปัญหาอาชากรรมในชุมชน ๔.๕๖ ๐.๕๗๐ มากท่ีสุด 
๓. อบต. จัดให้มีกิจกรรมกับประชาชนในพื้นท่ีใน
ก า ร ช่ ว ย กั น พั ฒ น า สั ง ค ม ชุ ม ช น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ๔.๖๐ ๐.๕๘๙ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๕๕ ๐.๔๒๑ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๔.๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๕๕, S.D. = ๐.๔๒๑)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการช่วยเหลือ
ป้องกันยาเสพติดให้โทษแก่เยาวชนและสมาชิกในชุมชนเพื่อความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ส่วนข้อท่ีเหลือ อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
          บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย ์ 
          จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

(n=๓๖๐) 
พันธกิจ ๗ ด้าน 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต.มีการจัดให้มีการสร้างถนนหนทางในเขต
พื้นท่ีของ อบต. ให้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
อย่างท่ัวถึง ๔.๕๑ ๐.๖๑๕ มากท่ีสุด 
๒. อบต. มีการจัดให้มีระบบน้ าประปา แหล่งน้ า
ชุมชนปรับปรุงระบบการระบายน้ าให้สามารถ
รองรับน้ าเสียจากครัวเรือนและจากธรรมชาติได้
อย่างท่ัวถึง ๔.๖๒ ๐.๕๙๔ มากท่ีสุด 
๓. อบต. จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุมทุกพื้นท่ี ๔.๕๘ ๐.๖๑๐ มากท่ีสุด 
ภาพรวม ๔.๕๗ ๐.๔๓๑ มากที่สุด 

 
จากตารางที่  ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๕๗, S.D. = ๐.๔๓๑)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ  
๗ ด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
          บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย ์ 
          จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง 
 

(n=๓๖๐) 
พันธกิจ ๗ ด้าน 

ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง 
ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต. มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ๔.๕๒ ๐.๖๒๙ มากท่ีสุด 
๒. อบต. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต. 
ให้ประชาชนรับทราบอยู่เสมอ ๔.๖๔ ๐๕๖๕ มากท่ีสุด 
๓. อบต. มีการส่งเสริมด้านความรู้ด้านบทบาท 
สิทธิ หน้าท่ีแก่ประชาชนอยู่เสมอ ๔.๖๔ ๐.๕๓๐ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๖๐ ๐.๓๗๑ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านการบริหารบ้านเมือง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๖๐, S.D. = ๐.๓๗๑)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านการบริหารบ้านเมือง อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
          บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  
          จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านสุขอนามัย 
 

(n=๓๖๐) 
พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านสุขอนามัย 

ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต. จัดให้มีการบริการสาธารณสุข (การ
รักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในชุมชน) อย่างครบถ้วนท่ัวถึง ๔.๕๓ ๐.๖๑๐ มากท่ีสุด 
๒. จัดให้มีสวัสดิการสังคม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ) อย่างถูกต้องครบถ้วน ๔.๖๔ ๐.๕๖๕ มากท่ีสุด 
๓. อบต. จัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก าลังกายส าหรับประชาชนอย่างท่ัวถึง ๔.๕๖ ๐.๖๐๓ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๕๘ ๐.๔๑๐ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านสุขอนามัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๕๘, S.D. = ๐.๔๑๐)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านสุขอนามัย อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
          บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  
          จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

(n=๓๖๐) 
พันธกิจ ๗ ด้าน 

ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต. จัดให้มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนอย่างครอบคลุม ๔.๖๑ ๐.๕๗๘ มากท่ีสุด 
๒. อบต. จัดให้มีการศึกษาในระบบและนอก
ระบบได้แก่ประชาชนครบคลุม ๔.๖๔ ๐.๕๓๕ มากท่ีสุด 
๓. อบต. จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาและการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่าง
ครอบคลุม ๔.๖๔ ๐.๕๘๑ มากท่ีสุด 

ภาพรวม ๔.๖๓ ๐.๔๐๓ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๖๓, S.D. = ๐.๔๐๓)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านสุขอนามัย อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

ตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ 
          บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย ์ 
          จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

(n=๓๖๐) 
พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ระดับความคิดเห็นของประชาชน 
x̅ S.D. แปลผล 

๑. อบต. จัดให้มีการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชนอยู่
สม่ าเสมอ เช่น ปลูกต้นไม้ ๔.๕๘ ๐.๕๙๒ มากท่ีสุด 
๒. อบต. จัดให้มีการดูแลรักษความสะอาดใน
ชุมชนอย่างถั่วถึง เช่น ก าจัดแหล่งยุงลาย ๔.๖๕ ๐.๕๗๕ มากท่ีสุด 
๓. อบต. มีการครบคุมมิให้เกิดมลภาวะแก่ชุมชน
และรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ีเพื่อให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ๔.๖๕ ๐.๖๑๑ มากท่ีสุด 
ภาพรวม ๔.๖๒ ๐.๔๓๖ มากที่สุด 

 
จากตารางที่  ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านส่ิงแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = ๔.๖๒, S.D. = ๐.๔๓๖)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
ด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

๔.๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

  จ าแนกตามเพศ 
 

(n=๓๖๐) 

การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 

พันธกิจ ๗ ด้าน 

เพศ   
ชาย (๑๖๖ คน) หญิง (๑๙๔ คน)   

    t Sig. 
x̅ S.D x̅ S.D   

๑. ด้านเศรษฐกิจ ๔.๖๑ ๐.๓๙๕ ๔.๖๓ ๐.๔๐๑ ๐.๗๗๒ ๐.๙๙๖ 
๒. ด้านพัฒนาสังคม ๔.๔๙ ๐.๔๕๙ ๔.๕๙ ๐.๓๘๒ ๐.๐๓๙ ๐.๔๘๒ 
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔.๕๕ ๐.๔๕๗ ๔.๕๙ ๐.๔๐๗ ๐.๓๒๘ ๐.๑๘๕ 
๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ๔.๕๙ ๐.๓๘๙ ๔.๖๑ ๐.๓๕๕ ๐.๕๑๙ ๐.๕๐๒ 
๕. ด้านสุขอนามัย ๔.๖๐ ๐.๔๐๖ ๔.๕๖ ๐.๔๑๓ ๐.๔๐๐ ๐.๔๔๔ 
๖. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔.๖๑ ๐.๔๑๐ ๔.๖๔ ๐.๓๙๘ ๐.๕๖๓ ๐.๒๐๙ 
๗. ด้านส่ิงแวดล้อม ๔.๕๗ ๐.๔๘๒ ๔.๖๖ ๐.๓๘๘ -๑.๙๘๖* ๐.๐๔๘ 
รวม ๔.๕๗ ๐.๒๗๕ ๔.๖๑ ๐.๒๕๙ -๐.๑๙๒ ๐.๙๔๒ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ า เภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะ เกษ 
โดยภาพรวม จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (t = ๐.๑๙๒, sig. = ๐.๙๔๒) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า  ประชาชนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ต่างกันในด้านส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ส่วนด้านท่ีเหลือ
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 



๘๔ 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๑๖ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอายุ  
 

 (n=๓๖๐) 

พันธกิจ ๗ ด้าน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๖๑๑ 
๕๕.๑๑๐ 
๕๖.๗๒๑ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๘ 

๐.๓๒๒ 
๐.๑๕๖ 

๒.๐๖๙ ๐.๐๖๙ 

๒. ด้านพัฒนาสังคม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๒๓๗ 
๖๓.๕๒๖ 
๖๓.๗๖๓ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๐๔๗ 
๐.๑๗๙ 

๐.๒๖๔ ๐.๙๓๓ 

๓. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๒๘๐ 
๖๖.๒๘๗ 
๖๖.๕๖๗ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๐๕๖ 
๐.๑๘๗ 

๐.๒๙๙ ๐.๙๑๓ 

๔. ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมือง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๓๙๓ 
๔๘.๘๙๖ 
๔๙.๒๘๙ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๐๗๙ 
๐.๑๖๙ 

๐.๕๖๙ ๐.๗๒๔ 

๕. ด้านสุขอนามัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๒๓๙ 
๕๙.๙๗๖ 
๖๐.๒๑๕ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๐๔๘ 
๐.๑๖๙ 

๐.๒๘๒ ๐.๙๒๓ 

๖ .  ด้ า น ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๓๒๗ 
๕๘.๐๑๗ 
๕๘.๓๔๔ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๐๖๕ 
๐.๑๖๔ 

๐.๓๙๙ ๐.๘๔๙ 

๗.ด้านส่ิงแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๒๑๖ 
๖๖.๙๖๒ 
๖๘.๑๗๘ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๒๔๓ 
๐.๑๘๙ 

๑.๒๘๖ ๐.๒๖๙ 

รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๑๗ ๕ ๐.๐๔๓ ๐.๖๐๙ ๐.๖๙๓ 
 ภายในกลุ่ม ๒๕.๒๗๙ ๓๕๔ ๐.๐๗๑   
 รวม ๒๕.๔๙๖ ๓๕๙    

 
 



๘๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

โดยภาพรวมจ าแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๖๐๙, sig. = ๐.๖๙๓) ดังนั้น
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร  
   ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

(n=๓๖๐) 

พันธกิจ ๗ ด้าน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๗๐๒ 
๕๖.๐๑๙ 
๕๖.๗๒๑ 

๓ 
๓๕๖ 
๓๕๙ 

๐.๒๓๔ 
๐.๑๕๗ 

๑.๔๘๗ ๐.๒๑๘ 

๒. ด้านพัฒนาสังคม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๖๘๕ 
๖๓.๐๗๘ 
๖๓.๗๖๓ 

๓ 
๓๕๖ 
๓๕๙ 

๐.๒๒๘ 
๐.๑๗๗ 

๑.๒๘๘ ๐.๒๗๘ 

๓. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๖๔๑ 
๖๔.๙๒๖ 
๖๖.๕๖๗ 

๓ 
๓๕๖ 
๓๕๙ 

๐.๕๔๗ 
๐.๑๘๒ 

๒.๙๙๙* ๐.๐๓๑ 

๔. ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมือง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๙๐๔ 
๔๗.๓๘๕ 
๔๙.๒๘๙ 

๓ 
๓๕๖ 
๓๕๙ 

๐.๖๓๕ 
๐.๑๓๓ 

๔.๗๖๘* ๐.๐๐๓ 

๕. ด้านสุขอนามัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๑๖๕ 
๕๙.๐๔๙ 
๖๐.๒๑๕ 

๓ 
๓๕๖ 
๓๕๙ 

๐.๓๘๘ 
๐.๑๖๖ 

๒.๓๔๒ ๐.๐๗๓ 

๖ .  ด้ า น ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๐๑๓ 
๕๘.๓๓๑ 
๕๘.๓๔๔ 

๓ 
๓๕๖ 
๓๕๙ 

๐.๐๐๔ 
๐.๑๖๔ 

๐.๐๒๗ ๐.๙๙๔ 

๗.ด้านส่ิงแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๗๙๔ 
๖๗.๓๘๔ 
๖๘.๑๗๘ 

๓ 
๓๕๖ 
๓๕๙ 

๐.๒๖๕ 
๐.๑๘๙ 

๑.๓๙๘ ๐.๒๔๓ 

รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๕๒๘ ๕ ๐.๑๗๖ ๒.๕๑๐ ๐.๐๕๙ 
 ภายในกลุ่ม ๒๔.๙๖๘ ๓๕๖ ๐.๐๗๐   
 รวม ๒๕.๔๙๖ ๓๕๙    

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 
 



๘๗ 

จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
โดยภาพรวม จ าแนกตามการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๒.๕๑๐, Sig. = ๐.๐๕๙) ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พนักงานท่ีมีอายุต่างกันต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย แตกต่างกันในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (F=๒.๙๙๙, Sig.=๐.๐๓๑) และด้าน ด้านบริหาร
จัดการบ้านเมือง (F = ๔.๗๖๘, Sig. = ๐.๐๐๓) ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  

ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD.) ดังตารางท่ี ๔.๑๘ – ๔.๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

ตารางที่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการบริหาร 
    งานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  
    จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

(n=๓๖๐) 
 

การศึกษา 
 

 
 
 

การศึกษา 
ประถม มัธยม ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

ขึ้นไป 
 ๔.๔๓ ๔.๕๘ ๔.๖๑ ๔.๖๕ 

ประถม ๔.๔๓ - -๐.๑๕ -๐.๑๘ -๐.๒๒ 
มัธยม ๔.๕๘ - - -๐.๐๓ -๐.๐๗ 
ปริญญาตร ี ๔.๖๑ - - - -๐.๐๔ 
ปริญญาโทขึ้นไป ๔.๖๕ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘  พบว่า ประ ชาชน ที่มีก า รศึกษา  ร ะ ดับป ระถ ม  มีค ว า ม
คิด เห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน  อ า เภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะ เกษ น้อยกว่า  ระดับมัธยม ปริญญาตรี  
และปริญญาโทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๙ 

ตารางที่ ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามการศึกษา ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง 
 

(n=๓๖๐) 
 

การศึกษา 
 

 
 
 

การศึกษา 
ประถม มัธยม ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

ขึ้นไป 
 ๔.๔๔ ๔.๖๓ ๔.๖๒ ๔.๖๖ 

ประถม ๔.๔๔ - -๐.๑๙ -๐.๑๘ -๐.๒๒ 
มัธยม ๔.๖๓ - - ๐.๐๑ -๐.๐๓ 
ปริญญาตร ี ๔.๖๒ - - - -๐.๐๔ 
ปริญญาโทขึ้นไป ๔.๖๖ - - - - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่  ๔ .๑๘  พบว่า  ประชาชนที่มีก ารศึกษา  ระดับประถม  มีความ
คิด เห็นต่อก ารบริหาร งานตามหลักธรรมาธิป ไตย  ขององค์กา รบริหารส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ น้อยกว่า ระดับมัธยม ปริญญาตรี  และปริญญาโท
ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๐ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

สมมติฐานที่  ๔ ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
    อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

(n=๓๖๐) 

พันธกิจ ๗ ด้าน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๕๑๕ 
๕๖.๒๐๖ 
๕๖.๗๒๑ 

๒ 
๓๕๗ 
๓๕๙ 

๐.๒๕๗ 
๐.๑๕๗ 

๑.๖๓๕ ๐.๑๙๖ 

๒. ด้านพัฒนาสังคม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๑๐๔ 
๖๓.๖๕๙ 
๖๓.๗๖๓ 

๒ 
๓๕๗ 
๓๕๙ 

๐.๐๕๒ 
๐.๑๗๘ 

๐.๒๙๑ ๐.๗๔๘ 

๓. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๓๑๘ 
๖๖.๒๔๙ 
๖๖.๕๖๗ 

๒ 
๓๕๗ 
๓๕๙ 

๐.๑๕๙ 
๐.๑๘๖ 

๐.๘๕๖ ๐.๔๒๖ 

๔. ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมือง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๑๒๔ 
๔๙.๑๖๕ 
๔๙.๒๘๙ 

๒ 
๓๕๗ 
๓๕๙ 

๐.๐๖๒ 
๐.๑๓๘ 

๐.๔๕๑ ๐.๖๓๘ 

๕. ด้านสุขอนามัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๒๓๖ 
๕๙.๙๗๘ 
๖๐.๒๑๕ 

๒ 
๓๕๗ 
๓๕๙ 

๐.๑๑๘ 
๐.๑๖๘ 

๐.๗๐๓ ๐.๔๙๖ 

๖ .  ด้ า น ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๕๔๗ 
๕๗.๗๙๗ 
๕๘.๓๔๔ 

๒ 
๓๕๗ 
๓๕๙ 

๐.๒๗๔ 
๐.๑๖๒ 

๑.๖๙๐ ๐.๑๘๖ 

๗.ด้านส่ิงแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๒.๑๐๑ 
๖๖.๐๗๗ 
๖๘.๑๗๘ 

๒ 
๓๕๗ 
๓๕๙ 

๑.๐๕๑ 
๐.๑๘๕ 

 

๕.๖๗๖** ๐.๐๐๔ 

รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๑๐๑ ๒ ๐.๐๕๐ ๐.๗๐๗ ๐.๔๙๔ 
 ภายในกลุ่ม ๒๕.๓๙๖ ๓๕๗ ๐.๐๗๑   
 รวม ๒๕.๔๙๖ ๓๕๙    

 
 



๙๑ 

 จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม จ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๗๐๗, Sig. = ๐.๔๙๔) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตาม
หลักธรรมาธิปไตย ในด้านส่ิงแวดล้อม (F = ๕.๖๗๖, Sig. = ๐.๐๐๔) แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆ  
ไม่แตกต่างกัน  

ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD.) ดังตารางท่ี ๔.๒๑ 
 
ตารางที่ ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างราย คู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่ สุดของ
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิป ไตย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามสถานภาพ ด้านส่ิงแวดล้อม 
 

(n=๓๖๐) 
 

สถานภาพ 
 
 
 

สถานภาพ 

โสด สมรส  หย่าร้าง 

 ๔.๖๗ ๔.๕๕  ๔.๘๑ 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง 

๔.๖๗ 
๔.๕๕ 
๔.๘๑ 

- 
- 
- 

         ๐.๑๒ 
          - 
          - 

 -๐.๑๔ 
-๐.๒๖ 

- 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่  ๔.๒๑  พบว่า  ประชาชนที่มีสถานภาพโสด  มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย  มากกว่าประชาชนท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ ๐.๐๕ 

และประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสมีความคิดเห็น ต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย น้อยกว่าประชาชนท่ีมีสถานภาพหย่าร้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๒ 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
    อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามอาชีพ 
 

(n=๓๖๐) 

พันธกิจ ๗ ด้าน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๑๙๘ 
๕๖.๕๒๓ 
๕๖.๗๒๑ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๖๑ 
๐.๑๕๓ 

๐.๓๘๙ ๐.๘๕๐ 

๒. ด้านพัฒนาสังคม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๖๘๔ 
๖๓.๐๗๘ 
๖๓.๗๖๓ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๑๓๗ 
๐.๑๗๘ 

๐.๗๖๘  ๐.๕๗๓  

๓. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๗๒๒ 
๖๕.๘๔๔ 
๖๖.๕๖๗ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๑๔๔ 
๐.๑๘๖ 

๐.๗๗๗  ๐.๕๖๗  

๔. ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมือง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๔๐๑ 
๔๘.๘๘๘ 
๔๙.๒๘๙ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๐๘๐ 
๐.๑๓๘ 

๐.๕๘๑ ๐.๗๑๕ 

๕. ด้านสุขอนามัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๘๙๘ 
๕๙.๓๑๖ 
๖๐.๒๑๕ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๑๘๐ 
๐.๑๖๘ 

๑.๐๗๒ ๐.๓๗๕ 

๖ .  ด้ า น ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๒๘๔ 
๕๘.๐๖๑ 
๕๘.๓๔๔ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๐๕๗ 
๐.๑๖๔ 

๐.๓๔๖ ๐.๘๘๕  

๗.ด้านส่ิงแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๒๙๑ 
๖๖.๘๘๗ 
๖๘.๑๗๘ 

๕ 
๓๕๔ 
๓๕๙ 

๐.๒๕๘ 
๐.๑๘๙ 

๑.๓๖๗ ๐.๒๓๖ 

รวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๔๔ ๕ ๐.๐๔๕ ๐.๖๒๗  ๐.๖๗๙  
 ภายในกลุ่ม ๒๕.๒๓๗ ๓๕๔ ๐.๐๗๑   
 รวม ๒๕.๔๙๖ ๓๕๙    

 
 



๙๓ 

จากตารางที่ ๔.๒๒  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ      
โดยภาพรวมจ าแนกตามอาชีพ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๖๒๗, sig. = ๐.๖๗๙) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษไม่
แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

สมมติฐานที่ ๖ ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๒๓ การเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
    อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

(n=๓๖๐) 

พันธกิจ ๗ ด้าน 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS  
 

F Sig. 

๑.ด้านเศรษฐกิจ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๗๐๕ 
๕๖.๐๑๖ 
๕๖.๗๒๑ 

๔ 
๓๕๕ 
๓๕๙ 

๐.๑๗๖ 
๐.๑๕๘ 

๑.๑๑๖ ๐.๓๔๘ 

๒.ด้านพัฒนาสังคม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๖๖๙ 
๖๓.๐๙๓ 
๖๓.๗๖๓ 

๔ 
๓๕๕ 
๓๕๙ 

๐.๑๖๗ 
๐.๑๗๘ 

๐.๙๔๑ ๐.๔๔๐ 

๓.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๔๒๔ 
๖๖.๑๔๒ 
๖๖.๕๖๗ 

๔ 
๓๕๕ 
๓๕๙ 

๐.๑๐๖ 
๐.๑๘๖ 

๐.๕๖๙ ๐.๖๘๕ 

๔.ด้านบริหารจัดการ
บ้านเมือง 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑.๑๒๓ 
๔๘.๑๖๖ 
๔๙.๒๘๙ 

๔ 
๓๕๕ 
๓๕๙ 

๐.๒๘๑ 
๐.๑๓๖ 

๒.๐๖๙ ๐.๐๘๔ 

๕.ด้านสุขอนามัย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๖๘๑ 
๕๙.๕๓๔ 
๖๐.๒๑๕ 

๔ 
๓๕๕ 
๓๕๙ 

๐.๑๗๐ 
๐.๑๖๘ 

๑.๐๑๕ ๐.๔๐๐ 

๖.ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๓๐๗ 
๕๘.๐๓๗ 
๕๘.๓๔๔ 

๔ 
๓๕๕ 
๓๕๙ 

๐.๐๗๗ 
๐.๑๖๓ 

๐.๔๗๐ ๐.๗๕๘ 

๗.ด้านส่ิงแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๙๗๗ 
๖๗.๒๐๑ 
๖๘.๑๗๘ 

๔ 
๓๕๕ 
๓๕๙ 

๐.๒๔๔ 
๐.๑๘๙ 

๑.๒๙๐ ๐.๒๗๓ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๐.๐๙๔ 
๒๕.๔๐๓ 
๒๕.๔๙๖ 

๔ 
๓๕๕ 
๓๕๙ 

๐.๐๒๓ 
๐.๐๗๒ 

๐.๓๒๘ ๐.๘๕๙ 

 
 



๙๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
โดยภาพรวมจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๓๒๘, sig. = ๐.๘๕๙)  
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

ตารางที่ ๔.๒๔ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ  
    อ ง ค์ก า รบริ ห า ร ส่ วนต าบล ดูน  อ า เภอกั นทร ารมย์  จั ง หวั ดศรี สะ เกษ   
    โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานท่ี ๑ – ๖ 
 

(n=๓๖๐) 
สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ พันธกิจ  
๗  

ด้าน 

 
 
-๐.๑๙๒ 

 
 
- 

 
 
๐.๙๔๒ 

 
 
- 

 
 
 

๒. อายุ พันธกิจ  
๗  

ด้าน 

 
 
- 

 
 

๐.๖๐๙ 

 
 

๐.๖๙๓ 

 
 
- 

 
 
 

๓. ระดับ
การศึกษา 

พันธกิจ  
๗  

ด้าน 

 
 
- 

 
 

๒.๕๑๐ 

 
 

๐.๐๕๙ 

 
 
- 

 
 
 

๔. สถานภาพ พันธกิจ  
๗  

ด้าน 

 
 
- 

 
 

๐.๗๐๗ 

 
 

๐.๔๙๔ 

 
 
- 

 
 
 

๕. อาชีพ พันธกิจ  
๗  

ด้าน 

 
 
- 

 
 

๐.๖๒๗ 

 
 

๐.๖๗๙ 

 
 
- 

 
 
 

๖ รายได้ต่อ
เดือน 

พันธกิจ  
๗  

ด้าน 

 
 
- 

 
 

๐.๓๒๘ 

 
 

๐.๘๕๙ 

 
 
- 

 
 
 

 
จากตารางที่ ๔.๒๔ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์   
จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 

ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



๙๗ 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ  
 

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ท่ี ๔.๒๕ - ๔.๒๖  
 

ตารางที่ ๔.๒๕ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร 
          ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค จ านวน 
๑. การพัฒนาระบบคมนาคมการสร้างถนน ยังไม่ครบทุกพื้นท่ี ยังมีบางพื้นท่ี

ท่ียังเป็นทางลูกรัง  ไม่มีทางระบายน้ า ถนนเสียหายบ่อย เดินทาง          
ไม่สะดวก ๕ 

๒. การปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ถนนในหมู่บ้านท่ีช ารุด
เสียหายเป็นไปอย่างล่าช้า ๔ 

๓. อบต. ดูน ไม่มีบุคลากรท่ีฝึกอาชีพให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีอาชีพเสริม 
รวมถึงการส่งเสริมการสร้างสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ไปศึกษาดูงาน การท าอาชีพเสริมต่างๆ นอกพื้นท่ีเพื่อมา
พัฒนาเป็นอาชีพเสริมในชุมชน ๕ 

๔. ส่งเสริมการท่องเท่ียว การจัดทาภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาสินค้าให้
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็น
ท่ีรู้จักในตลาด และเป็นท่ียอมรับ ๕ 

๕. การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บการท้ิงขยะ
ไม่ถูกท่ี รวมถึงการไม่แยกขยะก่อนท้ิง ยากแก่การจัดเก็บ ไม่มีมาตรการ
หรือกฎหมายท่ีเด็ดขาดเกี่ยวกับการเผาขยะ การท้ิงขยะไม่ถูกท่ี การเผา
ป่าไม้ การท าลายปา่ ๔ 

๖. ควรมีงบประมาณท่ีสนับสนุนส่งเสริมจัดกิจกรรม การอนุรักษ์ การดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งท่องเท่ียว หรือการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ๕ 

๗. ขาดงบประมาณ การส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ๕ 

 



๙๙ 

ตารางที่ ๔.๒๖ ข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

 
ล าดับ ข้อเสนอแนะ จ านวน 

๑. ควรพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ถนน ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ในเขตเมือง หรือเขตชุมชนก่อน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร ถนน คลองส่งน้ า แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน ๕ 

๒. ท าการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีน้ าอุปโภคบริโภคท่ีสะอาดมีใช้ 
ตลอดเวลา ให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน ๔ 

๓. ควรมีบุคลากรแนะน า การฝึกอาชีพเสริมหรือรายได้ให้แก่ชุมชน รวมท้ัง 
การส่งเสริมให้ประชาชนได้ไปศึกษาดูงาน การท าอาชีพเสริมต่างๆ นอก
พื้นท่ีเพื่อมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในชุมชน ส่งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม่ 
มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตรผสมผสาน การปลุกพืช
ท้องถิ่น ๕ 

๔. ส่งเสริมการท่องเท่ียว การจัดท าภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาสินค้าให้
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็น
ท่ีรู้จักในตลาด และเป็นท่ียอมรับ ๕ 

๕. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่
ท าลายปา่ไม้ ไม่เผาปา่  ๔ 

๖. ควรมีงบประมาณท่ีสนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์ การดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งท่องเท่ียว หรือการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ๕ 

๗. ควรมีงบประมาณสนับสนุน ให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ของ แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ของชุมชน ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 

๔.๖ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ถามตามกรอบทฤษฎีพันธกิจ ๗ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ๑.ด้านเศรษฐกิจ ๒.ด้านพัฒนาสังคม 
๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง ๕. ด้านสุขอนามัย ๖. ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ๗. ด้านส่ิงแวดล้อม และสัมภาษณ์ถึงหลักธรรมท่ีน ามาใช้ในการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
๔ ด้าน ได้แก่ พละ ๔ คือ ๑. ปัญญาพละ คือพลังแห่งปัญญา ๒. วิริยพละ คือพลังแห่งความเพียร  
๓. อนวัชชพละ คือพลังแห่งการงานไม่มีโทษ ๔. สังคหพละ คือ พลังแห่งการสงเคราะห์ ซึ่งสรุปบท
สัมภาษณ์เชิง ลึก ( In-depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)  จ านวน ๑๒ ท่าน 
ดังต่อไปนี้ 

 

๔.๖.๑ พันธกิจ ๗ ด้าน 
 

๑. ด้านเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดส่งเสริมให้มีแหล่งจ าหน่ายสินค้า จัดให้มีตลาดถนน

คนเดินเพื่อให้ประชาชนน าสินค้ามาจ าหน่ายไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางด้านเกษตร พืชผักสวนครัว ข้าว
กล้องข้าวอินทรีย์๑  

  ๒. การส่งเสริมทางด้านเกษตรนั้นเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มี
การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี๒  

  ๓. จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คือจัดหาแหล่งเงินทุนให้ แต่ประชาชนจะต้องมีการรวมกลุ่มจัดต้ังกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ๓  

  ๔. เมื่อมีการรวมกลุ่มองค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้การสนับสนุนเงินทุนไปพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าในการเพิ่มรายได้๔ 

  ๕. สนับสนุนให้ความรู้ เรื่องแหล่งเงินทุน การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวซึ่งเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อพัฒนาชุมชนท่ีคอยดูแล๕ 

  ๖. หน่อยงานท่ีรับผิดชอบคือกองช่างการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลท าควบคู่กันกับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน๖  

  ๗. จะไม่มีอุตสาหกรรมหนักหรือใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จัดการสนับสนุนตาม
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมี๗  
                                                             

๑ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๑ 

  ๘. ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรจะสนับสนุนเกี่ยวกับสินค้าแปรรูปสินค้าและน า
ออกจ าหน่ายในเขตตลาดชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล๘  

  ๙. แหล่งเงินทุนองค์การบริหารส่วนต าบลก็มีการประสานงานกับธนาคารท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีให้การสนับสนุนการปล่อยสินเช่ือในราคาดอกเบี้ยท่ีไม่แพงมากนักจะต้องเห็นชอบจากองค์หาร
บริหารส่วนต าบลจ่ึงจะอนุมัติ๙  

  ๑๐. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนตามความถนัด วิถีชีวิตและให้ความรู้พร้อมมีการ
ส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต๑๐ 

  ๑๑. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมท่ัวถึงในเขต
พื้นท่ีจัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนจามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล และส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง๑๑ 

  ๑๒. การพัฒนาการบริหารงานด้านเศรษฐกิจตามหลักธรรมาธิปไตยคือยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง๑๒ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านเศรษฐกิจจัดให้มีตลาดถนนคนเดินเพื่อให้ประชาชนน าสินค้ามา
จ าหน่ายไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางด้านเกษตร เช่น พืชผักสวนครัว ข้าวกล้องข้าวอินทรีย์ส่วนการ
ส่งเสริมทางด้านเกษตรนั้นเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะจัดให้มีการฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๘ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๔.๑ ผังการสัมภาษณ์ ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

๑. จัดให้มีตลาดถนนคน
เดินให้ประชาชนน าสินค้า

มาจ าหน่ายผลผลิต
ทางด้านเกษตร 

๒. จัดให้มีการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพแก่

ประชาชน 

๓. จัดหาแหล่งเงินทุนให้
ประชาชนจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 

๔. สนับสนุนเงินทุนไป
พัฒนาศักยภาพเพิ่มมูลค่า
สินค้าในการเพิ่มรายได้ 

๕. การพัฒนาส่งเสริม
อุตสาหกรรมในครอบครัว 

๖. พัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

๗. จะไม่มีอุตสาหกรรม
หนักหรือใหญ่อุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ 

๘. สนับสนุนเกี่ยวกับสินค้า
แปรรูปสินค้า 

๙. การปล่อยสินเช่ือใน
ราคาดอกเบ้ียท่ีไม่แพงมาก 

๑๐. น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด าเนินชีวิต 

๑๑. การฝึกอบรมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่

ประชาชน 

๑๒. ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 



๑๐๓ 

๒. ด้านพัฒนาสังคม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านพัฒนาสังคม 
  ๑. จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพเราเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศักยภาพชุมชน๑๓   

 ๒. การสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ในการเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าเราก็ได้จัด
วิทยากรมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงการแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม๑๔  

 ๓. ประชาชนมีรายได้เพิ่มสามารถเล้ียงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๑๕ 
 ๔. การส่งเสริมในด้านการฝึกอบรมให้ความรู้โดยประสานกับเจ้าหน้าท่ีวิทยากรท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญมาให้ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า๑๖  
 ๕. น าส่งขายตลาดต่อไป ในเรื่องการสงเคราะห์ผู้ป่วย เด็ก สตรี คนชรา องค์การ

บริหารส่วนต าบลก็มีการส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยการเพิ่มเบ้ียยังชีพดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย๑๗  
 ๖. เรื่องของสตรีผู้พิการก็ดูแลประจ ามีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้๑๘  
 ๗. เน้นส่งเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชน๑๙ 
 ๘. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนต้ังแต่ประถมวัย -

ประถมศึกษาปีท่ี ๖๒๐  
 ๙.ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของคน

ในท้องถิ่น๒๑ 
 ๑๐. จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมและกิจการเด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม๒๒  
 ๑๑. จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างถั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ ส่งเสริมฟืนฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น๒๓  
 ๑๒. ปฏิบัติตามแผนโดยใช้หลักธรรมาธิปไตยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา๒๔ 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านพัฒนาสังคมจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพเราเน้นการพัฒนาตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ในการเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้า
เราก็ได้จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงการแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อประชาชนมีรายได้
เพิ่มสามารถเล้ียงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                             

๑๓ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๔.๒ ผังการสัมภาษณ์ ด้านพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านพัฒนา
สังคม 

๑. เน้นการพัฒนาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงตาม

ศักยภาพชุมชน 

๒. จัดวิทยากรมาให้ความรู้
แก่ชาวบ้านถึงการแปรรูป

สินค้า 

๓. สามารถเล้ียงชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ให้ความรู้เพื่อสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้า 

๕. การสงเคราะห์ผู้ป่วย 
เด็ก สตรี คนชรา 

๖. สตรีผู้พิการก็ดูแล
ประจ ามีการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ให้ 

๗. ส่งเสริมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘. จัดการศึกษาให้คนใน
ชุมชนต้ังแต่ประถมวัย-

ประถมศึกษาปีท่ี๖ 

๙. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
ของคนในท้องถิ่น 

๑๐. ส่งเสริมกิจกรรมและ
กิจการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม 
๑๑. ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ี
ยึดถือปฏิบัติ 

๑๒. ปฏิบัติตามแผนโดยใช้
หลักธรรมาธิปไตยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 



๑๐๕ 

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑. องค์หารบริหารส่วนต าบลจัดให้มีและปรับปรุงถนนในเขตพื้นท่ีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้โดยสะดวกในทุกฤดูกาล๒๕  
  ๒. จัดควบคุมความเรียบร้อยโดยจัดระเรียบตลาด มีการส่งเสริมให้ประชาชนมี

จิตส านึกในการรักษาวินัยจราจร๒๖ 
  ๓. จัดให้มีและปรับปรุงการระบายน้ าให้สามารถรองรับน้ าเสียจากครัวเรือน๒๗ 
  ๔. จัดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะอย่างท่ัวถึงนี้เป็นหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะต้องท า๒๘  
  ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวนโยบาย ต้องท าประชาคมจากชาวบ้านก่อนว่า

ชาวบ้านมีความเดือนร้อนท่ีจะให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขในจุดท่ีชาวบ้านต้องการมาก
ท่ีสุด๒๙  

  ๖. มีความโปร่งใสเป็นธรรมตามหลักธรรมาธิปไตย๓๐ 
  ๗. คือยึดส่วนรวมเป็นหลัก ความถูกต้อง ความโปร่งใส และประโยชน์สุขของ

ประชาชนเป็นส่วนใหญ่๓๑  
  ๘. มีมาตรฐานในการบริหาร โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการสร้าง

สาธารณูปโภค เช่น การจัดให้ม ีไฟฟ้า น้ าประปา การสร้างถนน การจราจร๓๒  
  ๙. องค์การบริหารส่วนต าบลดูนเป็นองค์การส่วนท้องถิ่น มีกฎหมายรองรับ

พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบันที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอ านาจหน้าท่ีท่ีท าได้ใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน๓๓  

  ๑๐. อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน ปรากฏใน มาตรา ๕๐ ของ
พระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๔๙๖ มีหน้าท่ีจัดโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นให้กับประชาชน๓๔ 

  ๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการส ารวจออกแบบตามความต้องการของ
ประชาชนโดยการประชาคม ก าหนดแผนระยะยาว - ระยะกลาง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการด าเนินการตามแผนทุกขั้นตอนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมมี
การประเมินผลงานน ากลับมาปรับปรุงในปีต่อไป๓๕ 
                                                             

๒๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๑ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๖ 

  ๑๒. จัดให้มีและปรับปรุงซ่อมบ ารุงถนนหนทางในเขต ให้สัญจรไปมาได้สะดวกและ
จัดให้มีและซ่อมบ ารุงการระบายน้ าในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ 
ส่งเสริมวินัยการจราจรในเขตพื้นท่ี ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการใช้ทางสาธารณะร่วมกันและรักษา
กฎจราจรอย่างเคร่งคัด จัดให้มีและซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้ได้ดี การบริหารงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ตามหลักธรรมาธิปไตย ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ๓๖ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาธิปไตย องค์หารบริหารส่วน
ต าบล จัดให้มีและปรับปรุงถนนหนทางในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้ในการ
สัญจรไปมาได้โดยสะดวกในทุกฤดูกาลและจัดควบคลุมความเรียบร้อยโดยจัดระเรียบตลาด มีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาวินัยจราจรพร้อมท้ังจัดให้มีและปรับปรุงการระบายน้ าให้
สามารถรองรับน้ าเสียจากครัวเรือนจัดให้มีและปรับปรุงซ่อมบ ารุงถนนหนทางในเขต ให้สัญจรไปมาได้
สะดวก จัดให้มีและซ่อมบ ารุงการระบายน้ าในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถรองรับน้ า
เสียได้ ส่งเสริมวินัยการจราจรในเขตพื้นท่ี ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการใช้ทางสาธารณะร่วมกันและ
รักษากฎจราจรอย่างเคร่งคัด จัดให้มีและซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้ได้ดี การบริหารงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามหลักธรรมาธิปไตย ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๓๖ สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ ผังการสัมภาษณ์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑. จัดให้มีและปรับปรุง
ถนนหนทางในเขตพื้นท่ี 

๒. การส่งเสริมให้
ประชาชนมีจิตส านึกใน
การรักษาวินัยจราจร 

๓. จัดให้มีและปรับปรุง
การระบายน้ าให้สามารถ

รองรับน้ าเสียจากครัวเรือน 

๔. การปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

อย่างท่ัวถึง 

๕. มีนโยบายจะต้องไปท า
ประชาคมจากชาวบ้าน 

๖. มีความโปร่งใสเป็น
ธรรมตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 

๗. ยึดความถูกต้อง ความ
โปร่งใส และประโยชน์สุข

ของประชาชน 

๘. การจัดให้มี ไฟฟ้า 
น้ าประปา การสร้างถนน 

การจราจร 

๙. มีกฎหมายรองรับมี
อ านาจหน้าท่ีท าได้ในด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

๑๐. มีหน้าท่ีจัดโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจ าเป็นให้กับ

ประชาชน 

๑๑. การส ารวจออกแบบ
ตามความต้องการของ

ประชาชน 

๑๒. ปรับปรุงซ่อมบ ารุง
ถนนหนทางในเขต ให้
สัญจรไปมาได้สะดวก 



๑๐๘ 

๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหาร
บ้านเมือง  

  ๑. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม มีหลักธรรมาธิปไตย หลักความถูกต้องความเสมอภาค๓๗  
  ๒. การมีส่วนรวมความเท่าเทียมการยึดหลักธรรมในการบริหาร๓๘  
  ๓. การบริหารไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ีต้ัง ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง๓๙  
  ๔. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล๔๐  
  ๕. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลได้ และมีตู้ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอยู่ท่ีส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังเปิดให้บริหาร Wi-Fi ฟรีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังส้ินจ านวน ๑๐ จุดโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ๔๑  

  ๖. สามารถเข้าไปดูการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้และให้การอบรม
เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยการป้องอัคคีภัยป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ๔๒  

  ๗. องค์การบริหารส่วนต าบลก็ให้ความรู้กับประชาชนทุกด้าน ดูแลเรื่องความสะอาด
ความเรียบร้อยการละเมิดข้อบังคับข้อบัญญัติ๔๓  

  ๘. องค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ ในการควบคุมการก่อสร้างท่ีผิดกฎหมายตลอด
การจับเปรียบเทียบจับปรับผู้ประกอบการในตลาดหรือนอกตลาด๔๔  

  ๙. ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริง๔๕  
  ๑๐. ขจัดการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบจัดเลือกต้ังด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมพร้อม

ส่งเสริมคนดีเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล๔๖  
  ๑๑. การพัฒนาระบบการเก็บขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน จัดให้มีการรักษาความสะอาด

ทางสาธารณะ ทางเท้า เกาะกลางถนนและสถานท่ีสาธารณะ๔๗  
  ๑๒. จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนมีการปรับภูมิทัศน์ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่าง
อิสระสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้  กระบวนการแลกเปล่ียน
                                                             

๓๗ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัด อบต.ดูน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ ์นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๐๙ 

เรียนรู้และการฝึกอบรมของบุคลากรและประชาชน พร้อมท้ัง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได้รับรู้อย่างท่ัวถึง๔๘ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านการบริหารบ้านเมือง  ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมต้องมีหลัก
ธรรมาธิปไตย คือหลักความถูกต้องความเสมอภาคการมีส่วนรวมความเท่าเทียมการยึดหลักธรรมใน
การบริหาร การบริหารจะต้องเป็นมืออาชีพไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ีต้ัง ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นท่ีต้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลมีการประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๔๘ สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ ผังการสัมภาษณ์ ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านบริหาร
จัดการ

บ้านเมือง 

๑. ผู้บริหารต้องมีหลัก
ธรรมาธิปไตย คือหลัก

ความถูกต้องความเสมอ
ภาค 

๒. การมีส่วนรวมความเท่า
เทียมการยึดหลักธรรมใน

การบริหาร 

๓. ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นท่ีต้ัง 

๔. การประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ 

๕. เปิดให้บริหาร Wi-Fi 
ฟรีในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

๖. การอบรม ป้องกันสา
ธารณภัยการป้องอัคคีภัย
ป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ 

๗. ให้ความรู้กับประชาชน
ทุกด้าน 

๘. การควบคุมการก่อสร้าง
ท่ีผิดกฎหมายตลอด 

๙. ส่งเสริมความรู้แก่
ประชาชนในเรื่อง

ประชาธิปไตย 

๑๐. ขจัดการทุจริต
คอรัปช่ันทุกรูปแบบ 

๑๑. การเก็บขยะมูลฝอย
อย่างยั่งยืน 

๑๒. ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลได้ 



๑๑๑ 

๕. ด้านสุขอนามัย จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านสุขอนามัย  
  ๑. มีความพร้อมในการจัดการด้านสุขภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นมี๔๙  
  ๒. หลักการดูแล ๒ ประเด็นหลัก คือ  
   ๒.๑) ความพร้อมเชิงองค์การซึ่งวัดได้จากทัศนคติของผู้บริหารท้องถิ่นต่อ

งาน ด้านสุขภาพและการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงสร้างองค์กรและระบบสนับสนุนงานด้าน
สุขภาพ และการจัดสรรเงินงบประมาณด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

   ๒.๒) ความพร้อมของชุมชนซึ่งวัดได้จากทัศนคติของประชาชนต่อการรักษา
สุขภาพอนามัยให้แข็งแรง และรูปแบบการ๕๐  

  ๓. มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นขององค์กรภาคประชาชนและประชาชนท่ัวไป  
รัฐควรให้ความส าคัญกับการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติท่ีดีต่องานด้านสุขภาพให้แก่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนท่ัวไป๕๑  

  ๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านสุขภาพในเชิง
ปฎิบัติการ๕๒  

  ๕. เริ่มต้นจากการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี หน่วยงานเฉพาะด้านสาธารณสุขและการ
จัดการสุขภาพ๕๓  

  ๖. รัฐมีแนวนโยบายท่ีชัดเจนใน การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ าทางด้านการคลัง
ท้องถิ่น๕๔  

  ๗. การปรับปรุงโครงสร้างรายได้ของท้องถิ่นให้ องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถ
พึ่งพาตนเองทางการคลังได้อย่างเหมาะสม๕๕  

  ๘. มีความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ีซึ่งมีความสอดคล้องกับปริมาณเม็ด
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ๕๖  

  ๙. การบริหารจัดการการคลังเพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขท้องถิ่นนั้น คือ อะไร
เป็นรากเหง้าของปัญหาของระบบการจัดเก็บรายได้ของ องค์กรปกครองท้องถิ่น๕๗  

  ๑๐. ระบบเงินอุดหนุนจากรัฐซึ่งจากผลการวิจัยนี้ช้ีให้เห็นว่า เป็นการ “สร้าง” 
มากกว่า “แก้ไข” ความเหล่ือมล้ าทางด้านการคลังท้องถิ่น๕๘  

                                                             
๔๙ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

๕๗ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล., ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๒ 

  ๑๑. จ าเป็นต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์๕๙  
  ๑๒. การจัดการการเงินควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางด้านบริหารรัฐกิจและสาธารณสุข

ศาสตร์ ตลอดจนควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปยัง ภูมิภาคอื่นท่ีมีการด าเนิน เพื่อจะได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในบริบท ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
บริบททางด้านสังคมท่ีแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อพลวัตของการเมืองภาคประชาชน ตลอดจนแนวทาง
การบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น๖๐ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านสุขอนามัยความพร้อมในการจัดการด้านสุขอนามัยขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นมี ท้ังส้ิน ๒ ประเด็นหลัก คือ ๑) ความพร้อมเชิงองค์การซึ่งวัดได้จากทัศนคติของ
ผู้บริหารท้องถิ่นต่องาน ด้านสุขภาพและการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงสร้างองค์กรและระบบ
สนับสนุนงานด้านสุขภาพ และการจัดสรรเงินงบประมาณด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ๒) ความพร้อมของชุมชนซึ่งวัดได้จากทัศนคติของประชาชนต่อการรักษาสุขภาพ
อนามัยให้แข็งแรง และรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นขององค์กรภาคประชาชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๕๙ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ ์นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ ผังการสัมภาษณ์ ด้านสุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสุขอนามัย 

๑. ความพร้อมในการ
จัดการด้านสุขภาพ 

๒. จัดสรรเงินงบประมาณ
ด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อ

ประชาชน 

๓. การปลูกฝังค่านิยมและ
ทัศนคติท่ีดีต่องานด้าน

สุขภาพ 

๔. ส่งเสริมให้องค์กร
ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าท่ีด้าน

สุขภาพในเชิงรุก 

๕. การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี 
หน่วยงานเฉพาะด้าน

สาธารณสุข 

๖. แนวนโยบายท่ีชัดเจน
ใน การแก้ไขปัญหาความ

เหล่ือมล้ า 

๗. การปรับปรุงโครงสร้าง
รายได้ของท้องถิ่นให้พึ่งพา

ตนเองได้ 

๘. ความชัดเจนในการถ่าย
โอนภารกิจหน้าท่ี 

๙. จัดการการคลังเพื่อ
สนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุขท้องถิ่น 

๑๐. การ สร้าง ระบบเงิน
อุดหนุน มากกว่า แก้ไข 

๑๑. การบูรณาการองค์
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 

๑๒. การขยายขอบเขต
การศึกษาไปยัง ภูมิภาคอื่น 



๑๑๔ 

 
๖. ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๑. การจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่มีการจดบันทึกองค์ความรู้ท่ีเกิดจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น๖๑  
  ๒. การบอกเล่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสาธิตโดยอาศัยการจดจ าท าให้เกิดความ

เส่ียงต่อการสูญหาย๖๒  
  ๓. จัดโครงการกิจกรรมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียน

พรรษา ประเพณีลอยกระทง โดยร่วมมือกับโรงเรียนน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า แต่ยังไม่มี
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมโดยตรง๖๓  

  ๔. วัยรุ่นยังไม่ให้ความสนใจ ท าให้ประชาชนไม่มีการรวมกลุ่มเนื่องจากขาดผู้น า มี
เพียงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต รถประกาศ ป้ายประกาศหนังสือจดหมาย 
ใบปลิวแต่ยังไม่ท่ัวถึง ไม่ต่อเนื่องและไม่น่าสนใจ๖๔  

  ๕. งบประมาณไม่เพียงพอประการสุดท้ายขาดความรู้เรื่องการบริหารงบประมาณ๖๕  
  ๖. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเส่ียงกับการสูญหายให้กลับมาได้รับความนิยม มากกว่า

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้๖๖  
  ๗. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมเนื่องจากวิถีการด ารงชีวิตเป็นแบบสังคมเมืองท่ีต้อง

ด้ินรนท างาน ท าให้ไม่มีเวลาในการให้ข้อมูลนอกจากนี้ปัญหาการสูญ เสียบุคคลส าคัญทางวัฒนธรรม 
ท้ังการสูญเสียความทรงจ า และการเสียชีวิตเป็นปัญหาส าคัญเพราะบุคคลเหล่านั้น๖๗  

  ๘. ไม่ได้มีการจดบันทึกความรู้หรือทักษะเฉพาะบุคคลท่ีบางครั้งก็ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบได้ อีกท้ังขาดเครื่อง มืออุปกรณ์ เครื่องมือท่ีทันสมัยเพื่อช่วยในการจัดเก็บขาด
เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าอีกท้ังขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้านระบบ
สารสนเทศและการส่ือสาร๖๘  

  ๙. กิจกรรมหรือโครงการท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้นเป็นโครงการและ
กิจกรรมเดิมท่ีท าเป็นประจ าทุกปี แต่ยังไม่มี ความต่อเนื่อง เพราะด าเนินการเฉพาะในช่วงเทศกาล
เท่านั้นท าใหไ้ม่น่าสนใจวัยรุ่นไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบวัฒนธรรมของตน๖๙  

                                                             
๖๑ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๗ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๘ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๕ 

  ๑๐. ไม่ให้ความสนใจท่ีจะเรียนรู้อีกท้ังตัวบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ยินยอมให้ข้อมูล
หรือไม่ยินดีท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับบุคลอื่นท่ีไม่ใช่เครือญาติบุตรหลานของตนไม่มี
สถานท่ีกลาง๗๐  

  ๑๑. การจัดเก็บค้นคว้า ศึกษา เรียนรู้ การจัดแสดงผลงาน และการจ าหน่ายผลงาน
ไม่มีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทางท่ีช านาญพิเศษในวัฒนธรรมต าบลเพื่อด าเนินงานทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
โดยตรง๗๑  

  ๑๒. วิถีการด าเนินชีวิตแบบสังคมเมืองของประชาชนท าให้ขาดการรวมกลุ่มขาดผู้น า
และขาดการมี ส่วนร่วมในชุมชน การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึงไม่สม่ าเสมอไม่ทันสมัยอีกท้ังแบบ
รูปการประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ๗๒ และช่องทางการประชาสัมพันธ์น้อยประชาชนไม่มีงบประมาณ
ลงทุนและด าเนินงานสร้างผลิตภัณฑ์หากต้องการของบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี
การรวมกลุ่มและมีระเบียบท่ียุ่งยาก อีกท้ังไม่มีความรู้เรื่องการบริหารงบประมาณและการตลาดเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน๗๓ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่มีการจดบันทึกองค์
ความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเพียงการบอกเล่าและการสาธิตโดยอาศัยการจดจ าท าให้เกิดความ
เส่ียงต่อการสูญหายวิธีการอนุรักษ์ถ่ายทอดส่งเสริมวัฒนธรรมมีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการจัด
โครงการกิจกรรมต่างๆ เป็นประจ าทุกปีได้แก่ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่
เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง โดยร่วมมือกับโรงเรียนน านักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นประจ าแต่
ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมโดยตรง และวัยรุ่นยังไม่ให้ความสนใจ ท าให้ประชาชนไม่มี
การรวมกลุ่มเนื่องจากขาดผู้น า มีเพียงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต รถประกาศ 
ป้ายประกาศหนังสือจดหมาย ใบปลิวแต่ยังไม่ท่ัวถึง ไม่ต่อเนื่องและไม่น่าสนใจอีกท้ังงบประมาณไม่
เพียงพอ และขาดความรู้เรื่องการบริหารงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๗๐ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๑ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๒ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๓ สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ ผังการสัมภาษณ์ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

ด้านภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

๑. การจดบันทึกองค์
ความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

๒. วิธีการอนุรักษ์ถ่ายทอด
ส่งเสริมวัฒนธรรมมีการ

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

๓. ร่วมกิจกรรม ประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ ประเพณี

สงกรานต์ 

๔. การประชาสัมพันธ์
ได้แก่ อินเทอร์เน็ต  

ใบปลิว 

๕. งบประมาณไม่เพียงพอ ๖. พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเส่ียง
กับการสูญหาย 

๗. การสูญเสียบุคคล
ส าคัญทางวัฒนธรรม 

๘. การจดบันทึกความรู้อีก
ท้ังขาดเครื่อง มืออุปกรณ์ 

เครื่องมือท่ีทันสมัย 

๙. จัดโครงการและ
กิจกรรมเดิมท่ีท าเป็น

ประจ าทุกปี 

๑๐. ตัวบุคคลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่ยินยอมให้ข้อมูล
หรือไม่ยินดีท่ีจะถ่ายทอด 

๑๑. การจัดเก็บค้นคว้า 
ศึกษา เรียนรู้ การจัด

แสดงผลงาน 

๑๒. การบริหาร
งบประมาณและการตลาด

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



๑๑๗ 

 
 
 
 
๗. ด้านสิ่งแวดล้อม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม  
  ๑. การพัฒนาชุมชนท่ีมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น๗๔  
  ๒. การบริหารส่วนต าบลได้รับการติดต่อจากบริษัทปูนซีเมนต์ท่ีจะมาน าขยะท่ีอยู่ใน

บ่อบ าบัดน้ าเสียจากบ่อ๗๕  
  ๓. น าขยะไปเป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ขยะก็จะบรรเทาเบาบางลง๗๖  
  ๔. น้ าเสียเป็นปัญหาหลักเพราะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นแอ่ง

เป็นท่ีสูงท่ีต่ าไม่สามารถรวมน้ าไปในทิศทางเดียวกันได้๗๗  
  ๕. วางท่อน้ าเสียงลงแหล่งน้ าสาธารณะ มันก็เกิดปัญหาการเน่าเสียในแหล่งน้ า

สาธารณะ๗๘  
  ๖. ด้านนโยบายแผนพัฒนาคือก าลังให้กองช่างไปออกแบบเพื่อจะเบนทางน้ าให้พ้น

บ่อน้ าสาธารณะเพื่อให้คุณภาพน้ าดีขึ้น๗๙  
  ๗. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม๘๐  
  ๘. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่แล้ว๘๑  
  ๙.การดูแลความสะอาดถนนหนทางมีการปัดกวาดเก็บขยะมูลฝอยตาม

พระราชบัญญัติสาธารณสุข และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
บ้านเมือง๘๒  

  ๑๐. การปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนให้สวยงาม๘๓  
  ๑๑. องค์การบริหารส่วนต าบลดูนจะปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ๘๔  
  ๑๒. พร้อมสร้างนิสัยให้คนในชุมชนให้มีจิตส านึกร่วมกันในการรักษาความสะอาด 

จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุม ท่ัวถึงในเขตพื้นท่ี จัดให้มีการ
                                                             

๗๔ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๗ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๗๙ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๐ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๑ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๒ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๓ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๔ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๘ 

ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล และส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม๘๕ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดูน เป็นชุมชนเมืองท่ีมีการพัฒนามี
ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอยู่แล้ว ในเรื่องการดูแลความสะอาดถนนหนทางมีการปัดกวาดเก็บขยะมูลฝอยตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
บ้านเมือง นอกจากนั้นก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนให้สวยงาม องค์การบริหารส่วน 
ต าบลดูนจะปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์การ
ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ พร้อมสร้างนิสัยให้คนในชุมชนให้มีจิตส านึกร่วมกันในการรักษาความ
สะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๘๕ สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ ผังการสัมภาษณ์ ด้านส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๑. การพัฒนาชุมชนท่ีมี
ประชาชนอาศัยอยู่

หนาแน่น 

๒. ก าจัดขยะท่ีอยู่ในบ่อ
บ าบัดน้ าเสีย 

๓. จะน าขยะไปเป็น
เช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า 

๔. น้ าเสียเป็นปัญหาหลัก
เพราะภูมิประเทศเป็นแอ่ง 

๕. การเน่าเสียในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

๖. เบนทางน้ าเสียให้พ้น
บ่อน้ าสาธารณะ 

๗. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติคือ
หน้าท่ีดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๙. การดูแลความสะอาด
ถนนหนทางมีการปัดกวาด

เก็บขยะมูล 

๑๐. การปรับปรุงภูมิทัศน์
เกาะกลางถนน 

๑๑. รณรงค์การปลูกต้นไม้ ๑๒. เน้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 



๑๒๐ 

 
 
 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของหลักธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

ด้านพละ ๔ 
๑. ด้านปัญญาพละ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านปัญญาพละ  
  ๑. ความเช่ือในความเป็นอยู่ของชุมชนให้เกิดความรักความเข้าใจในการสร้างศรัทธา

ทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีชุมชนได้ร่วมกันปฏิบัติในกิจกรรมและประเพณี๘๖ 
  ๒. วัดเป็นองค์กรส าคัญท่ีอยู่ คู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานานมีเจ้าอาวาสเป็น

ผู้บริหารก ากับดูแลพัฒนาให้วัดมีความเจริญก้าวหน้า วัดจึงต้องเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อบรมส่ังสอน
ของประชาชนในพื้นท่ีใกล้วัดโดยใช้ธรรมะคือปัญญาในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน๘๗ 

  ๓. เจ้าอาวาส ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถท้ังด้านปฏิบัติและด้าน
การบริหารจัดการท่ีดี ก็จะท าให้วัดนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วัด
เจริญรุ่งเรืองเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองคงอยู่ตลอดไป ตรงกันข้ามวัดใดท่ีมีพระไม่สนใจในการพัฒนาวัดก็จะท าให้วัดนั้นทรุด
โทรม ท าให้ประชาชนไม่อยากเข้าวัด การน าหลักการบริหารจัดการท่ีดีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ
วัดและพัฒนาชุมชมของตนเอง ซึ่งการท่ีพระผู้น าชุมชนในแต่ละชุมชนจะพัฒนาชุมไปสู้ความ
เจริญรุ่งเรืองก็ต้องอาศัยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลและภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม
จึงเกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง๘๘ 

  ๔. การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่องการพัฒนาซึ่งแต่ละด้านย่อมมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งเป็นปกติของงานแต่ด้วยภาระหน้าท่ีท่ี
จะต้องพัฒนาช้ีให้เห็นผลดีมากกว่าผลเสียเน้นการสร้างกระบวนการความเข้าใจและความถูกต้องกับ
ประชาชนท่ีเข้ามาปรึกษาขอค าแนะน าในด้านต่าง ๆ๘๙  

  ๕. โดยหลักขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละหน่วยงานต่อ
ชุมชนซึ่งตัวเช่ือมโยมท้ังภายในและภายนอกให้สอดคล้องกันตามสภาวะบริบทของพื้นท่ีให้ได้
ประโยชน์สูงสุด๙๐  

                                                             
๘๖ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๗ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๘ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๘๙ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๐ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๑ 

  ๖. การสร้างความเข้าใจด้วยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่นการอบรม การศึกษาดูงานในพื้นท่ีต่างๆ เพื่อน ามาต่อยอดอาชีพใน
ชุมชนเป็นการเพิ่มคลังความรู้น าไปสู่การพัฒนาชุมชน๙๑ 

  ๗. องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การหน่วยงานของรัฐ เพราะหน่วยงานของรัฐ
เป็นท่ีพึ่งพาของประชาชนในการขจัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน การน าหลักธรรมมาบริหารงานท าให้
คนท างานและผู้ร่วมงานนั้นมีรอยยิ้มและความรักใคร่ปรองดองสามัคคีกันในชุมชน๙๒ 

  ๘. คุณธรรมจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรมาใช้คู่กันกับการท างานให้
มาก๙๓ 

  ๙. ประชาชนทุกท่านควรศึกษาและติดตามข่าวสารบ้านเมืองในเรื่องของกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงกัน๙๔ 

  ๑๐. องค์การบริหารส่วนต าบลมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้าใจท้ังทางโลกท้ังทาง
ธรรมความสามารถในการฝึกอาชีพ๙๕ 

  ๑๑. ยึดศูนย์กลางของหมู่บ้านจัดประชุมให้ความรู้แก่ประชาชน๙๖ 
  ๑๒. ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนา

ความรู้ในเรื่องอาชีพอย่างเสมอ๙๗ 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา หมายถึง ประชาชนต้องมีปัญญา  

คือเป็นผู้รู้จักขวนขวายเพื่อให้เกิดปัญญา ๓ ด้าน รู้จักตน รู้คน รู้งาน หมายความว่ารู้จักตนเองคือรู้
ความสามารถของตน อุปนิสัยของตน รู้จักคน คือรู้จักคนท่ีท างานร่วมกันตลอดถึงการมอบงานให้ถูก
กับคน และรู้งาน คือรู้จักงานท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๙๑ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๒ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๓ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๔ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๕ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๖ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๗ สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ ผังการสัมภาษณ์ ด้านปัญญาพละ 
 
 
 
 
 
 

ด้านปัญญา
พละ 

๑. การสร้างศรัทธาทาง
วัฒนธรรมประเพณี 

๒. วัดเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้อบรมส่ังสอนของ

ประชาชน 

๓. น าการบริหารจัดการท่ี
ดีมาปรับใช้บริหารจัดการ

วัดพัฒนาชุมชม 

๔. การสร้างกระบวนการ
ความเข้าใจและความ

ถูกต้อง 

๕. การปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละ
หน่วยงานให้สอดคล้องกัน 

๖. การสร้างความเข้าใจ
ด้วยการให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๗. การน าหลักธรรมมา
บริหารงานผู้ร่วมงานนัน้มี

รอยยิ้ม 

๘. คุณธรรมจริยธรรมใน
องค์การมาใช้คู่กันกับการ

ท างาน 

๙. ประชาชนควรศึกษา
และติดตามข่าวสาร

บ้านเมือง 

๑๐. มุ่งเน้นให้ประชาชน
ในพื้นท่ีเข้าใจท้ังทางโลก

ท้ังทางธรรม 

๑๑. ยึดศูนย์กลางของ
หมู่บ้านจัดประชุมให้
ความรู้แก่ประชาชน 

๑๒. ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของคุณธรรมจริยธรรม 



๑๒๓ 

 
 
 
 
๒. ด้านวิริยพละ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านวิริยพละ  
  ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพด้วยความเพียรอุตสาหะในการท ามาหากิน

อุปสรรคคือหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน
ได้ท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง๙๘ 

  ๒. การท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนต้องอาศัยหลักการพัฒนา ๔ อย่าง คือ วางแผน 
ปฏิบัติ ติดตาม ด าเนินการ ท้ัง ๔ อย่างต้องประกอบความวิริยะพละ๙๙ 

  ๓. การท างานไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐเอกชนการท างานกับคนต้องย่อมต้องมี
ผลกระทบกันอย่างเป็นธรรมดา ก าลังใจในการท างานเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องมีให้แก่กันและกันอยู่
ตลอดเวลา๑๐๐ 

  ๔. ความวิริยะ ความขยัน ความอดทนซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีอยู่กับทุกคนการน ามาปฏิบัติให้
เกิดผลเป็นเรื่องท่ีทุกท่านต้องปฏิบัติไม่ว่าการท างานอาชีพไหนล้วนต้องประกอบด้วยความขยัน๑๐๑ 

  ๕. การท างานร่วมกันปับประชาชนในพื้นท่ีต้องมีก าลังคือความวิริยะขับเคล่ือนงานท่ี
ท า๑๐๒ขวัญก าลังใจเป็นส่ิงส าคัญต่อผู้ปฏิบัติหน้าท่ี๑๐๓ 

  ๗. การท างานต้องมีกระประชุมวางแผนกันทุกครั้ง๑๐๔ 
  ๘. การท างานร่วมกันกับประชาชนในแต่ละพื้นท่ี ผู้น าต้องมีหลักธรรมคือหลักพรหม

วิหารธรรม๔อย่างในการดูแลประชาชน๑๐๕ 
  ๙. เกิดเป็นคนแล้วต้องใช้ความพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะถึง จุดหมายปลายทาง

ความเพียรพยายามจึงเป็นคุณสมบัติท่ีจ าเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ แต่ความเพียรพยายามนั้นต้อง
เป็นความเพียรในทางท่ีดีเท่านั้น๑๐๖   

  ๑๐. การใช้ วิริยพละ คือความเพียรขยันในการประกอบสัมมาอาชีพในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอาใจใส่ดูแลประชาชนในพื้นท่ีอย่างเท่าเทียมกัน๑๐๗ 

  ๑๑. การเอาใจใส่กับประชาชนช่วยเหลือประชาชนในกิจกรรมหมู่บ้านอย่างเต็มท่ี๑๐๘ 
                                                             

๙๘ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๙๙ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๔ 

  ๑๒. ท าหน้าท่ีของตนเองและได้ช่วยเหลือประชาชนคือขวัญก าลังใจในการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน๑๐๙ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า วิริยพละ ผู้ท างานส่วนมากจะพบกับอุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน
บ้างไม่มากก็น้อยความขยันหมั่นเพียรความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้ส าเร็จ อย่างมีคุณค่า
ตรงเวลาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และสามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วงด้วยสติปัญญาของตน ดังนั้น ก าลัง
ความเพียร คือ พฤติกรรมของผู้ท่ีแสดงถึงการปฏิบัติหน้าท่ีการงานด้วยความรัก และพอใจ ต้องการ
ผลส าเร็จของงาน มีความพยายามเข้มแข็ง อดทนไม่ท้อถอยพิจารณาใคร่ควรหาเหตุผลด าเนินงานด้วย
การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงงานอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๐๙ สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๙ ผังการสัมภาษณ์ ด้านวิริยพละ 
 
 
 
 
 
 

ด้านวิริยพละ 

๑. ส่งเสริมให้ประชาชน
ประกอบอาชีพด้วยความ

เพียรอุตสาหะ 

๒. หลักการพัฒนา ๔ 
อย่าง คือ วางแผน ปฏิบัติ 

ติดตาม ด าเนินการ 

๓. การท างานกับคนต้อง
ย่อมต้องมีผลกระทบกัน

อย่างเป็นธรรมดา 

๔. การท างานอาชีพไหน
ล้วนต้องประกอบด้วย

ความขยัน 

๕. ขวัญก าลังใจเป็นส่ิง
ส าคัญต่อผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

๖. การท างานต้องมีกระ
ประชุมวางแผนกันทุกครั้ง 

๗. ผู้น าต้องมีหลักธรรมคือ
หลักพรหมวิหาร ๔ 

๘. เพียรในทางท่ีดีเท่านั้น 

๙. เพียรขยันในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ 

๑๐. ช่วยเหลือประชาชน
ในกิจกรรมหมู่บ้านอย่าง

เต็มท่ี 

๑๑. เอาใจใส่ดูแล
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างเท่า

เทียมกัน 

๑๒. ประชาชนคือขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 



๑๒๖ 

 
 
 
 
๓. ด้านอนวัชชพละ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านอนวัชชพละ  
  ๑. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนให้มีรายได้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในท้องถิ่น 

ประชาชนจะได้ไม่ไปท างานนอกบ้าน๑๑๐ 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสุจริต เน้นการสร้างอาชีพ

ท่ีประชาชนท าได้ง่ายต่อการด ารงชีวิตแต่ละวันงบประมาณท่ีจะส่งเสริมพัฒนาชุมชนก็ส าคัญ๑๑๑ 
  ๓. สนับสนุนให้ประชาชนมีพลังในการเกิดพลังความสามัคคีในชุมชนองค์การบริหาร

ส่วนต าบลควรจัดสรรงบประมาณมาช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมให้กับประชาชน๑๑๒ 
  ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมอาชีพประชาชนตามหลักธรรมมาธิปไตย๑๑๓ 
  ๕. การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือและน ามาปรับใช้ในการท าหน้าท่ี

คือหลักธรรมาธิปไตย๑๑๔ 
  ๖. ขนบธรรมเนียมประเพณีต้องควบคู่กับหลักกฎหมายบ้านเมืองจึงจัดการอบรม

ประชาชนในพื้นท่ีให้มีความรู้เรื่องกฎหมายเบ้ืองต้น๑๑๕ 
  ๗. จัดให้มีการตรวจสอบส่ิงผิดกฎหมายอันน ามาซึ่งความเสียหายในพื้นท่ี เช่น การ

พนัน ส่ิงเสพติด อบายมุข เป็นต้นส่ิงเหล่านี้คือบ่อนท าลายประชาชนในพื้นท่ี๑๑๖ 
  ๘. องค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าท่ีโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นแก่ทุกฝ่าย

ปราศจากอคติ๑๑๗ 
  ๙. ขวัญก าลังใจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหรือประชาชนท่ีท า

คุณประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นท่ี การยกย่องถือเป็นส่ิงสุดสุดในการสร้างคุณความดีแก่ชุมชน๑๑๘ 
  ๑๐. ส่ิงท่ีท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นนั่นคือองค์การบริหาร

ส่วนต าบลต้องจัดสรรส่งเสริมอาชีพท่ีประชาชนท าอยู่ให้มีมูลค่าราคาเพิ่มขึ้น๑๑๙ 
  ๑๑. การตรวจสอบเหตุการณ์อาญากรรมต่างๆในพื้นท่ีดูแลความปลอดภัยแก่

ประชาชนอย่างสม่ าเสมอ๑๒๐ 
                                                             

๑๑๐ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์,ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๗ 

  ๑๒. การยึดมั่นในหน้าท่ีเป็นส่ิงท่ีส าคัญในการท างานเพื่อประชาชน๑๒๑ 
 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้าน อนวัชชพละ การประกอบสัมมาอาชีพท่ีไม่มีโทษ คือ ไม่ผิด

กฎหมาย ศีลธรรม และ ระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคม เมื่อเรามีปัญญา คือ ความรู้ มีวิริยะ คือ 
ความเพียรแล้วจะต้องมีอนวัชชะ คือ การกระท าท่ีไม่มีโทษด้วยซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องใช้พลังในส่วน
อื่นๆ เป็นปัญญามาก ากับไตร่ตรองว่าการใดควรท า การใดไม่ควรท าการกระท าบางอย่างอาจจะถูก
กฎหมายแต่ผิดศีลธรรม การกระท าบางอย่างอาจไม่ผิดศีลธรรม แต่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นทุกคน
จะต้องส านักอยู่เสมอว่า แม้คนเราจะมีปัญญา มีความเพียรแล้ว ยังต้องระมัดระวังควบคุมการกระท า
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๒๑ สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๒๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ ผังการสัมภาษณ์ ด้าน อนวัชชพละ 
 
 
 
 
 
 

ด้านอนวัชช
พละ 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาใน
ท้องถิ่น ประชาชนจะได้ไม่

ไปท างานนอกบ้าน 

๒. เน้นการสร้างอาชีพท่ี
ประชาชนท าได้ง่าย 

๓. จัดสรรงบประมาณมา
ช่วยขับเคล่ือนกิจกรรม

ให้กับประชาชน 

๔. ส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชนตามหลักธรรม

มาธิปไตย 

๕. การท าหน้าท่ีคือหลัก
ธรรมาธิปไตย 

๖. ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต้องควบคู่กับ
หลักกฎหมายบ้านเมือง 

๗. การตรวจสอบส่ิงผิด
กฎหมายอันน ามาซึ่งความ

เสียหายในพื้นท่ี 

๘. ยึดหลักความถูกต้อง
เป็นแก่ทุกฝ่ายปราศจาก

อคติ 

๙. การยกย่องถือเป็นส่ิง
สุดสุดในการสร้างคุณ

ความดีแก่ชุมชน 

๑๐. ส่งเสริมอาชีพท่ี
ประชาชนท าอยู่ให้มีมูลค่า

ราคาเพิ่มขึ้น 

๑๑. ดูแลความปลอดภัย
แก่ประชาชนอย่าง

สม่ าเสมอ 

๑๒. ท างานเพื่อประชาชน 



๑๒๙ 

 
 
 
 
๔. ด้านสังคหพละ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านสังคหพละ 
  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลท างานเต็มท่ีเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนช่วยเหลือ

ในส่วนต่างๆท้ังท่ีเป็นงบประมาณและอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม๑๒๒ 
  ๒. ประชาชนท่ีมาใช้บริการแต่ละครั้งใส่การความเดือดร้อนของประชาชนอย่าง

เสมอต้นเสมอปลาย๑๒๓ 
  ๓. ผู้ปฏิบัติงานต่อสาธารณะย่อมมีผู้ถูกใจและไม่ถูกใจแต่การท าหน้าท่ีต้องมาก่อน

เสมอเพราะความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่ิงท่ีต้องเร่งแก้ไข๑๒๔ 
  ๔. สังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยตามค่านิยมของวัตถุท าให้เกิดการเอารัด

เอาเปรียบกัน แต่สังคมเมืองพุทธควรยึดหลักธรรมาธิปไตยในการอยู่ร่วมกัน๑๒๕ 
  ๕. การสงเคราะห์ประชาชนในพื้นท่ีเป็นการช่วยเหลือให้รายได้เพิ่มขึ้นมีท่ีท ากินจึง

ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือสงเคราะห์๑๒๖ 
  ๖. การช่วยประชาชนเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีต้องท านอกจากเป็น

หน้าท่ีแล้วยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีด้วย๑๒๗ 
  ๗. การส่งเสริมให้มีรายได้น้อยให้ท่ีท่ีท ามาหากินเพื่อเล้ียงครอบครัวได้๑๒๘ 
  ๘. การสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสพัฒนาตนโดยจัดสรรงบประมาณในการ

อบรมเพื่อต่อยอดของงานท่ีท าให้มีราคาเพิ่ม๑๒๙ 
  ๙. การอยู่ร่วมกันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันท้ังในครอบครัวและชุมชนใกล้เคียงกัน๑๓๐ 
  ๑๐. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคือการสงเคราะห์ประชาชนในด้านขวัญ

ก าลังใจในการแก้ไขปัญหาส่งเสริมการท าความดีอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน๑๓๑ 
  ๑๑. หน่วยงานราชการถือเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าส่งเสริมความสามัคคีและช่วยเหลือ

กันตามความเหมาะสมการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับประชาชนท าให้เกิดความเข้าใจกัน
พัฒนาต่องานอย่างเป็นรูปธรรม๑๓๒ 
                                                             

๑๒๒ สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ พระครูนิวิฐปุญยกิจ, เจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขาเจ้าคณะต าบลดูน, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี, ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ นางสุภัทรา เลิศล้ า, ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุบผา, ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์, ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ นายอภิสิทธ์ิ สิทธ์ิจันทร์, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๐ 

  ๑๒. การท างานร่วมกันทุกฝ่ายต้องมีหลักธรรมธิปไตยในการสงเคราะห์ประชาชนใน
พื้นท่ีอย่างมีเมตตาต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค๑๓๓ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ก าลังในการสร้างสังคมให้เข้มแข็งสามัคคี คือ สังคหวัตถุ ๔ แต่มองใน
ด้านของการเป็นก าลัง การสะสมพละท่ีจะค่อยๆ กลืนท้ัง ๔ ข้อย่อยนี้เข้าเป็นเนื้อเดียว จากท่ีต้องมี 
ความต้ังใจในการให้ทาน ในการพูดสมานฉันท์ในการบ าเพ็ญประโยชน์ และในการรู้หน้าท่ี ท้ังหมดจะ
ค่อยๆ รวมเป็นหนึ่งดังค าสมัยใหม่ท่ีนิยมคือการบูรณาการเข้าด้วยกัน จะไม่มีเส้นแบ่งแยกระหว่างการ
ใช้ชีวิตกับ การให้ทาน ช่วยเหลือผู้อื่น เพราะส่ิงเหล่านี้ได้หลอมรวมเข้าเป็นหน้าท่ีในตัวของผู้ปฏิบัติไป
แล้ว ท้ังนี้มิได้ขึ้น อยู่กับต าแหน่ง หน้าท่ีแต่อย่างใด แต่ผู้ท่ีมีสังคหพละมากจะรู้ด้วยตนเองว่าไม่ว่าตน
จะท าอะไรอยู่ก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นได้เสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๑๓๓ สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี, ตัวแทนประชาชน, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๑ ผังการสัมภาษณ์ ด้านสังคหพละ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสังคหพละ 

๑. งบประมาณและ
อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 

๒. ใส่ใจการความ
เดือดร้อนของประชาชน
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

๓. ความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่ิงท่ีต้องเร่ง

แก้ไข 

๔. เมืองพุทธควรยึดหลัก
ธรรมาธิปไตยในการอยู่

ร่วมกัน 

๕. การช่วยเหลือให้รายได้
เพิ่มขึ้นมีที่ท ากิน 

๖. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

๗. การส่งเสริมให้คนมี
รายได้น้อยให้ท่ีท่ีท ามาหา

กิน 

๘. อบรมเพื่อต่อยอดของ
งานท่ีท าให้มีราคาเพิ่ม 

๙. ความเอื้อเฟื้อต่อกันท้ัง
ในครอบครัวและชุมชน 

๑๐. การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

๑๑. ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานกับประชาชนท า

ให้เกิดความเข้าใจกัน 

๑๒. การสงเคราะห์
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างมี

เมตตาต่อประชาชน 



๑๓๒ 

 
 
สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 

จ านวน ๑๒ ท่าน ดังต่อไปนี้ 
สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก พันธกิจ ๗ ด้าน 
๑. ด้านเศรษฐกิจ สรุปด้านเศรษฐกิจ การจัดให้มีตลาดถนนคนเดินเพื่อให้ประชาชนน า

สินค้ามาจ าหน่ายไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางด้านเกษตร เช่น พืชผักสวนครัว ข้าวกล้อง ข้าวอินทรีย์ การ
ส่งเสริมทางด้านเกษตรจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

๒. ด้านพัฒนาสังคม สรุปด้านพัฒนาสังคม การจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพเราเน้นการ
พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพชุมชนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้า 
จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงการแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อประชาชนมีรายได้เพิ่ม
สามารถเล้ียงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุปด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีและปรับปรุงถนน
หนทางในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้โดยสะดวกในทุก
ฤดูกาลและจัดควบคลุมความเรียบร้อยโดยจัดระเรียบตลาด การส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกใน
การรักษาวินัยจราจรพร้อมท้ังจัดให้มีและปรับปรุงการระบายน้ าให้สามารถรองรับน้ าเสียจาก
ครัวเรือนจัดให้มีและปรับปรุงซ่อมบ ารุงถนนหนทางในเขต ให้สัญจรไปมาได้สะดวก จัดให้มีและซ่อม
บ ารุงการระบายน้ าในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถรองรับน้ าเสียได้ ส่งเสริมวินัย
การจราจรในเขตพื้นท่ี ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการใช้ทางสาธารณะร่วมกันและรักษากฎจราจร
อย่างเคร่งคัด การจัดให้มีและซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้ได้ดี การบริหารงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ตามหลักธรรมาธิปไตย ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง สรุปด้านการบริหารบ้านเมือง ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม
ต้องมีหลักธรรมาธิปไตย คือหลักความถูกต้องความเสมอภาค การมีส่วนร่วมความเท่าเทียม การยึด
หลักธรรมในการบริหาร การบริหารจะต้องเป็นมืออาชีพไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ีต้ัง ให้ยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. ด้านสุขอนามัย สรุปด้านสุขอนามัย การจัดการด้านสุขอนามัยขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมี ท้ังส้ิน ๒ ประเด็นหลัก คือ ๑. ความพร้อมเชิงองค์การซึ่งวัดได้จากทัศนคติของผู้บริหาร
ท้องถิ่นต่องานด้านสุขภาพและการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงสร้างองค์กรและระบบสนับสนุน
งานด้านสุขภาพ และการจัดสรรเงินงบประมาณด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ๒. ความพร้อมของชุมชนซึ่งวัดได้จากทัศนคติของประชาชนต่อการรักษาสุขภาพอนามัยให้
แข็งแรง และรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นขององค์กรภาคประชาชนและประชาชนท่ัวไป 

๖. ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน สรุปด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นยังไม่มีการจดบันทึกองค์ความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเพียงการบอกเล่าและการสาธิต
โดยอาศัยการจดจ าท าให้เกิดความเส่ียงต่อการสูญหาย วิธีการอนุรักษ์ถ่ายทอดส่งเสริมวัฒนธรรมมี
การสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เป็นประจ าทุกปีได้แก่ ประเพณีวันขึ้นปี



๑๓๓ 

ใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง โดยร่วมมือกับโรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นประจ า 

๗. ด้านสิ่งแวดล้อม สรุปด้านส่ิงแวดล้อม การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น การดูแลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การดูแลความสะอาดถนนหนทาง การปัดกวาดเก็บขยะมูลฝอย
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข การปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนให้สวยงาม รณรงค์การปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่าง ๆ พร้อมสร้างนิสัยให้คนในชุมชนให้มีจิตส านึกร่วมกันในการรักษาความสะอาด 

สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก พละ๔ 
๑. ด้านปัญญาพละ สรุปด้านปัญญาพละ ผู้บริหารคือเป็นผู้รู้จักขวนขวายเพื่อให้เกิด

ปัญญา ๓ ด้าน รู้จักตน รู้คน รู้งาน รู้จักตนเอง รู้ความสามารถของตน อุปนิสัยของตน รู้จักคน รู้จัก
คนท่ีท างานร่วมกันตลอดถึงการมอบงานให้ถูกกับคน และรู้งาน รู้จักงานท่ีรับผิดชอบ 

๒. ด้านวิริยพละ สรุปด้านวิริยพละ ผู้ท างานส่วนมากจะพบกับอุปสรรคหรือปัญหาในการ
ท างานไม่มากก็น้อย ความขยันหมั่นเพียรความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้ส าเร็จ อย่างมี
คุณค่าตรงเวลาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และสามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วงด้วยสติปัญญาของตน ความ
เพียรคือ พฤติกรรมของการปฏิบัติหน้าท่ีการงานด้วยความรักและพอใจ มีความพยายามเข้มแข็ง 
อดทน การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงงานอยู่เสมอ 

๓. ด้าน อนวัชชพละ สรุปด้านอนวัชชพละ การประกอบสัมมาอาชีพท่ีไม่มีโทษ ไม่ผิด
กฎหมาย ศีลธรรม และ ระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคม เมื่อเรามีปัญญา มีวิริยะ ความเพียรแล้ว
เราจะต้องมีอนวัชชะ ด้วย การใดไม่ควรท า การกระท าบางอย่างอาจจะถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม 
การกระท าบางอย่างอาจไม่ผิดศีลธรรม แต่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องส านักอยู่เสมอว่า แม้
คนเราจะมีปัญญา มีความเพียรแล้ว ยังต้องระมัดระวังควบคุมการกระท าให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ศีลธรรมด้วย 

๔. ด้านสังคหพละ สรุปด้านสังคหพละ การสร้างสังคมให้เข้มแข็ง สามัคคี มีความต้ังใจใน
การท างานให้ทาน การบ าเพ็ญประโยชน์ และในการรู้หน้าท่ี ท้ังหมดจะค่อยๆ รวมเป็นหนึ่งดังค า
สมัยใหม่ท่ีนิยมคือการบูรณาการเข้าด้วยกัน จะไม่มีเส้นแบ่งแยกระหว่างการใช้ชีวิตกับ การให้ทาน 
ช่วยเหลือผู้อื่น เพราะส่ิงเหล่านี้ได้หลอมรวมเข้าเป็นหน้าท่ีในตัวของผู้ปฏิบัติไปแล้ว ท้ังนี้มิได้ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งหน้าท่ีแต่อย่างใด แต่ผู้ท่ีมีสังคหพละมากจะรู้ด้วยตนเองว่า ไม่ว่าตนจะท าอะไรอยู่ก็เป็นการ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 
 

๔.๗ องค์ความรู้ 
 

จากการวิจัยจากการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ไว้ ๒ ประการ ดังแสดง
ไว้ในแผนภาพท่ี ๔.๑๒ – ๔.๑๓ 

 

๔.๗.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 พันธกิจ ๗ ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เศรษฐกิจ  
- จัดให้มีตลาดถนนคนเดิน
เพื่อให้ประชาชนน าสินค้า
มาจ าหน่ายไม่ว่าจะเป็น
ผลผลิตทางด้านเกษตร 

๒. พัฒนาสังคม  
- จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพ
เราเน้นการพัฒนาตามแนว
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ต า ม
ศักยภาพชุมชนการส ร้าง
อาชีพและเพิ่มรายได้ ในการ
เพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้า 

๓. โครงสร้างพื้นฐาน  
-  จัดให้มีและปรับปรุงถนน
หนทางในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้
ใ น ก า ร สั ญ จ ร ไ ป ม า ไ ด้
โดยสะดวกในทุกฤดูกาล 

๔. การบริหารบ้านเมือง  
- ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมต้องมี
หลักธรรมาธิปไตยคือหลักความ
ถูกต้องความเสมอภาคไม่ ยึด
ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ต้ัง ยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ ต้ังให้
ประช าชนมี ส่ วน ร่ วมในกา ร
บริหาร 

๕. สุขอนามัย  
-  กา ร ร่วมกับภาคี เค รื อข่ า ย 
งบประม าณ ด้านสุ ขภาพ ใ ห้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
- ความพร้อมของชุมชน คือ การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
ขององค์กรภาคประชาชนและ
ประชาชนทั่วไป 

๖. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
-  ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ถ่ า ยท อ ด
ส่ ง เส ริมวัฒนธรรมมีกา ร
สนับสนุนกลุ่มอาชีพและการ
จัดโครงการกิจกรรมต่างๆ 
เป็นประจ าทุกปี 

๗. สิ่งแวดล้อม  
- ปลูกฝัง เด็กและเยาวชนให้มี
จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์
การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
พร้อมสร้างนิสัยให้คนในชุมชนให้
มีจิตส านึกร่วมกันในการรักษา
ความสะอาด 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารสว่น
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย ์จังหวัดศรีสะเกษ 

พันธกิจ ๗ ด้าน 



๑๓๕ 

แผนภาพที่ ๔.๑๒ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑๒ องค์ความรู้จากการวิจัย “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” สรุปได้ว่า การบริหารงานตาม
หลักธรรมาธิปไตยประกอบไปด้วยพันธกิจ ๗ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีข้อค้นพบท่ีส าคัญ คือ 
 

๑. เศรษฐกิจ 
- จัดให้มีตลาดถนนคนเดินเพื่อให้ประชาชนน าสินค้ามาจ าหน่ายไม่ว่าจะเป็นผลผลิต

ทางด้านเกษตร 
๒. พัฒนาสังคม 
- จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพเราเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพ

ชุมชนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ในการเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้า 
๓. โครงสร้างพื้นฐาน 
- จัดให้มีและปรับปรุงถนนหนทางในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้

ในการสัญจรไปมาได้โดยสะดวกในทุกฤดูกาล 
๔. การบริหารบ้านเมือง 
- ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมต้องมีหลักธรรมาธิปไตยคือหลักความถูกต้องความเสมอภาคไม่

ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ีต้ัง ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
๕. สุขอนามัย 
- ความพร้อมขององค์การ คือการร่วมกับภาคีเครือข่าย งบประมาณด้านสุขภาพให้

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
- ความพร้อมของชุมชน คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นขององค์กรภาคประชาชน

และประชาชนท่ัวไป 
๖. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่มีการจดบันทึกองค์ความรู้มีเพียงการบอกเล่าและการ

สาธิตโดยอาศัยการจดจ าท าให้เกิดความเส่ียงต่อการสูญหาย 
๗. ส่ิงแวดล้อม 
- ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์การ

ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ พร้อมสร้างนิสัยให้คนในชุมชนให้มีจิตส านึกร่วมกันในการรักษาความ
สะอาด 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ได้แก่ พละ ๔ คือ ๑. ปัญญาพละ ๒. วิริยพละ  

๓. อนวัชชพละ ๔. สังคหพละ 
ด้าน พละ ๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๓ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารสว่นต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

พละ ๔ 

๑. ปัญญาพละ 
- ต้องเป็นผู้รู้จักขวนขวายเพ่ือให้เกิดปัญญา  
- รู้จักตน รู้คน รู้งาน รู้จักตนเอง  
รู้ความสามารถของตน อุปนิสัยของตน 
รู้จักคน รู้จักคนที่ท างาน 
- การมอบงานให้ถูกกับคนและรู้งาน รู้จัก
งานที่รับผิดชอบ 

๒. วิริยพละ 
- ต้องพบกับอุปสรรคหรือปัญหาในการ
ท างานบ้างไม่มากก็น้อย 
- ความขยันหมั่นเพียรความเอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้ส าเร็จ  
- ไม่ ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และ
ส า ม า ร ถแ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ ลุ ล่ ว ง ด้ ว ย
สติปัญญาของตน 

๓. อนวัชชพละ 
- ประกอบสัมมาอาชีพที่ ไม่ผิ ด
กฎหมาย ศีลธรรม และ ระเบียบ
ประเพณีอันดีงามของสังคม  
- มีปัญญา ความรู้ มีวิริยะ  
ความเพียร 
- การกระท าที่ไม่มีโทษ  

๔. สังคหพละ 
- การสร้างสังคมให้เข้มแข็ง สามัคคี  
- มีความต้ังใจในการพูดสมานฉันท์
ในการบ าเพ็ญประโยชน์ และใน
การรู้หน้าที่ ทั้งหมดจะค่อยๆ รวม
เป็นหน่ึงดังค าสมัยใหม่ที่นิยมพูด 
คือการบูรณาการเข้าด้วยกัน 



๑๓๗ 

จากแผนภาพที่ ๔.๑๓ องค์ความรู้ ท่ีได้รับจากการวิจัย “การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” สรุปได้ว่า 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ หลักพละ ๔ สามารถน ามาเป็นหลักการหรือแนวทางในการการ
ท างานของประชาชน ซึ่งแต่ละด้านมีข้อค้นพบท่ีส าคัญ คือ 

๑. ปัญญาพละ 
- ต้องเป็นผู้รู้จักขวนขวายเพื่อให้เกิดปัญญา ๓ ด้าน รู้จักตน รู้คน รู้งาน หมายความว่า

รู้จักตนเองคือรู้ความสามารถของตน อุปนิสัยของตน รู้จักคน คือรู้จักคนท่ีท างานร่วมกันตลอดถึงการ
มอบงานให้ถูกกับคนและรู้งาน คือรู้จักงานท่ีรับผิดชอบ 

๒. วิริยพละ 
- ผู้ท างานส่วนมากจะพบกับอุปสรรคหรือปัญหาในการท างานบ้างไม่มากก็น้อยความ

ขยันหมั่นเพียรความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้ส าเร็จ อย่างมีคุณค่าตรงเวลาไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคต่างๆ และสามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วงด้วยสติปัญญาของตน 

๓. อนวัชชพละ 
- การประกอบสัมมาอาชีพท่ีไม่มีโทษ คือ ไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมและระเบียบประเพณี

อันดีงามของสังคม เมื่อเรามีปัญญา คือ ความรู้ มีวิริยะ คือ ความเพียรแล้วจะต้องมีอนวัชชะ คือ การ
กระท าท่ีไม่มีโทษด้วยซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องใช้พลังในส่วนอื่น ๆ  

๔. สังคหพละ 
- ก าลังในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง สามัคคี หรือก็คือสังคหวัตถุ ๔ แต่มองในด้านของการ

เป็นก าลัง การสะสมพละท่ีจะค่อยๆ กลืนท้ัง ๔ ข้อย่อยนี้เข้าเป็นเนื้อเดียว จากท่ีต้องมี ความต้ังใจใน
การให้ทาน ในการพูดสมานฉันท์ในการบ าเพ็ญประโยชน์ และในการรู้หน้าท่ี ท้ังหมดจะค่อยๆ รวม
เป็นหนึ่งดังค าสมัยใหม่ท่ีนิยมคือการบูรณาการเข้าด้วยกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

๔.๗.๒ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอ 
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ ARPPP MODEL ภายใต้ (ARPPP STRATEGY) ด้านพันธกิจ ๗ 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๔ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑๔ องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

สรุปได้ว่า ARPPP. MODEL เป็นปัจจัยส าคัญคือ ARPPP. ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
Administration คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
Righteousness คือ หลักธรรมาธิปไตย พันธกิจ ๗ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ, 

ด้านการวางแผน, ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม, ด้านการบริหารส่วนต าบล, ด้านสุขอนามัย
คุณภาพชีวิต, ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ความถูกต้อง, ความชอบธรรม, ความมีธรรมะ, ความ
ตรงไปตรงมา 

Administration 
การบริหารงาน

Righteousness 
ธรรมาธิปไตย

People
ประชาชน

PE 4
พละ 4

Personnel
บุคคลากร



๑๓๙ 

People ประชาชน คือ ประชาชนพึงพอใจในการบริหารงานและประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

PE คือ พละ 4 (ธรรมอันเป็นก าลัง, ธรรมอันเป็นพลังท าให้ด าเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ ไม่
หวั่นต่อภัยทุกอย่าง ได้แก่ ก าลังปัญญา, (ความฉลาด), ก าลังความเพียร, (ความขยัน), ก าลังสุจริต 
(การกระท าท่ีไม่มีโทษ), ก าลังการสงเคราะห์ (การยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี) 

Personnel บุคคลากร  ขององ ค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน อ า เภอกันทรารมย์   
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 



 
บทที่ ๕ 

 
สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ๓) 
เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๖๐ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบค่า เอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
และการวิ จัย เ ชิง คุณภาพ  (Qualitative Research) โดยวิ ธี ก าร สัมภาษณ์ เ ชิง ลึก  (In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๒ คน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน จ านวน ๑๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๓.๙ มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑ ระดับการศึกษาระดับมัธยม  
จ านวน ๑๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘ สมรส จ านวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖ นักศึกษา 
จ านวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙ รายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ 

 

๕.๑.๒ ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม (x̅ = ๔.๖๐, S.D. = ๐.๒๗๒) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ด้านปัญญาพละ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม (x̅ = ๔.๖๙, S.D. = ๐.๓๒๙) 

๒. ด้านวิริยพละ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม (x̅ = ๔.๕๕, S.D. = ๐.๓๓๖) 

๓. ด้านอนวัชชพละ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม (x̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๔๑๑) 

๔. ด้านสังคหพละ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม (x̅ = ๔.๖๑, S.D. = ๐.๔๒๔) 

 

๕.๑.๓ ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ของพันธกิจ ๗ ด้าน  

 

พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน โดยภาพรวม (x̅ = ๔.๕๙, S.D. = ๐.๒๖๖) 

๑. ด้านเศรษฐกิจ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน โดยภาพรวม (x̅ = ๔.๖๒, S.D. = ๐.๓๙๗) 

๒. ด้านพัฒนาสังคม การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน โดยภาพรวม (x̅ = ๔.๕๔, S.D. = ๐.๔๒๑) 

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ า เภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ไ ด้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน โดยภาพรวม  
(x̅ = ๔.๕๗, S.D. = ๐.๔๓๑)  



๑๔๒ 

๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน โดยภาพรวม 
(x̅ = ๔.๖๐, S.D. = ๐.๓๗๑) 

๕. ด้านสุขอนามัย การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน โดยภาพรวม (x̅ = ๔.๕๘, S.D. = ๐.๔๑๐)  

๖. ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ า เภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะ เกษ ไ ด้แก่พันธกิจ ๗ ด้านโดยภาพรวม  
(x̅ = ๔.๖๓, S.D. = ๐.๔๐๓)  

๗. ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด ูน  อ า เภอก ันทรารมย ์ จ ังหว ัดศร ีสะ เกษ  ได ้แก ่พ ันธก ิจ  ๗  ด ้าน  โดยภาพรวม  
(x̅ = ๔.๖๒, S.D. = ๐.๔๓๖) 

 

๕.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน เพื่อน าไปสู่การตอบสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ซึ่งสามารถ
แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อท่ี ๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน (Sig.= ๐.๖๖๖) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๖๖๓) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน 
(Sig.=๐.๑๑๓) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่  ๔ ประชาชนท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน 
(Sig.=๐.๕๕๘) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน (Sig.=๐.๖๘๗) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๖ ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน 
(Sig.=๐.๙๐๖) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 



๑๔๓ 

๕.๑.๔ สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร ส่วนต าบลดูน อ า เภอ
กันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่  พันธกิจ ๗ ด้าน  

๑. ด้านเศรษฐกิจจัดให้มีตลาดถนนคนเดินเพื่อให้ประชาชนน าสินค้ามาจ าหน่ายไม่ว่าจะ
เป็นผลผลิตทางด้านเกษตร เช่น พืชผักสวนครัว ข้าวกล้ององ ข้าวอินทรีย์ส่วนการส่งเสริมทางด้าน
เกษตรนั้นเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

๒. ด้านพัฒนาสังคมจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพเราเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศักยภาพชุมชนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ในการเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าสินค้าเราก็ได้
จัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงการแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อประชาชนมีรายได้เพิ่ม
สามารถเล้ียงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักธรรมาธิปไตย องค์หารบริหารส่วนต าบล จัดให้มีและ
ปรับปรุงถนนหนทางในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกในทุกฤดูกาลและจัดควบคลุมความเรียบร้อยโดยจัดระเรียบตลาด มีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาวินัยจราจร พร้อมท้ังจัดให้มีและปรับปรุงการระบายน้ าให้สามารถ
รองรับน้ าเสียจากครัวเรือน จัดให้มีและปรับปรุงซ่อมบ ารุงถนนหนทางในเขต ให้สัญจรไปมาได้สะดวก  

จัดให้มีและซ่อมบ ารุงการระบายน้ าในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถ
รองรับน้ าเสียได้ ส่งเสริมวินัยการจราจรในเขตพื้นท่ี ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการใช้ทางสาธารณะ
ร่วมกันและรักษากฎจราจรอย่างเคร่งคัด จัดให้มีและซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้ได้ดี 
การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามหลักธรรมาธิปไตย ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

๔. ด้านการบริหารบ้านเมือง ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมต้องมีหลักธรรมาธิปไตย คือหลัก
ความถูกต้องความเสมอภาคการมีส่วนรวมความเท่าเทียมการยึดหลักธรรมในการบริหาร การบริหาร
จะต้องเป็นมืออาชีพไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ีต้ัง ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. ด้านสุขอนามัย ความพร้อมในการจัดการด้านสุขอนามัยขององค์กรปกครองท้องถิ่นมี 
ท้ังส้ิน ๒ ประเด็นหลัก คือ  

  ๑. ความพร้อมเชิงองค์การซึ่งวัดได้จากทัศนคติของผู้บริหารท้องถิ่นต่องาน  ด้าน
สุขภาพและการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงสร้างองค์กรและระบบสนับสนุนงานด้านสุขภาพ  
และการจัดสรรเงินงบประมาณด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

  ๒. ความพร้อมของชุมชนซึ่งวัดได้จากทัศนคติของประชาชนต่อการรักษาสุขภาพ
อนามัยให้แข็งแรง และรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นขององค์กรภาคประชาชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

๖. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่มีการจดบันทึก
องค์ความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเพียงการบอกเล่าและการสาธิตโดยอาศัยการจดจ าท าให้เกิด
ความเส่ียงต่อการสูญหายวิธีการอนุรักษ์ถ่ายทอดส่งเสริมวัฒนธรรมมีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการ



๑๔๔ 

จัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เป็นประจ าทุกปี ได้แก่ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
แห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง โดยร่วมมือกับโรงเรียนน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจ า 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมโดยตรงยังไม่มี และวัยรุ่นยังไม่ให้ความสนใจ ท าให้
ประชาชนไม่มีการรวมกลุ่มเนื่องจากขาดผู้น า มีเพียงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต 
รถประกาศ ป้ายประกาศหนังสือจดหมาย ใบปลิวแต่ยังไม่ท่ัวถึง ไม่ต่อเนื่องและไม่น่าสนใจอีกท้ัง
งบประมาณไม่เพียงพอ และขาดความรู้เรื่องการบริหารงบประมาณ 

๗. ด้านส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลดูน เป็นชุมชนเมืองท่ีมีการพัฒนามี
ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอยู่แล้ว ในเรื่องการดูแลความสะอาดถนนหนทางมีการปัดกวาดเก็บขยะมูลฝอยตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของ
บ้านเมือง นอกจากนั้นก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนให้สวยงาม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ พร้อมสร้าง
นิสัยให้คนในชุมชนให้มีจิตส านึกร่วมกันในการรักษาความสะอาด 

 

หลักธรรมที่น ามาใช้ในการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หลักพละ ๔ ดังนี ้

 

๑. ด้านปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา ประชาชนต้องมีปัญญา เป็นผู้รู้จักขวนขวายเพื่อให้
เกิดปัญญา ๓ ด้าน รู้จักตน รู้คน รู้งาน รู้จักตนเอง รู้ความสามารถของตน อุปนิสัยของตน รู้จักคน 
รู้จักคนท่ีท างานร่วมกัน ตลอดถึงการมอบงานให้ถูกกับคน และรู้งาน รู้จักงานท่ีรับผิดชอบ 

๒. วิริยพละ ผู้ท างานส่วนมากจะพบกับอุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน ขยันหมั่นเพียร
เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของตน ตรงเวลาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ และสามารถแก้ปัญหาได้
ลุล่วงด้วยสติปัญญาของตน การปฏิบัติหน้าท่ีการงานด้วยความรัก และพอใจ ต้องการผลส าเร็จของ
งาน มีความพยายามเข้มแข็ง อดทนไม่ท้อถอยพิจารณาใคร่ควรหาเหตุผลด าเนินงานด้วยการวางแผน
ปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงงานอยู่เสมอ 

๓. ด้านอนวัชชพละ การประกอบสัมมาอาชีพท่ีไม่มีโทษ ไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม และ 
ระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคม เมื่อมีปัญญาความรู้ มีวิริยะ มีความเพียรแล้วจะต้องมีอนวัชชะ 
การกระท าท่ีไม่มีโทษด้วย ก ากับไตร่ตรองว่าการใดควรท า การใดไม่ควรท า การกระท าบางอย่าง
อาจจะถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม การกระท าบางอย่างอาจไม่ผิดศีลธรรม แต่ผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องส านักอยู่เสมอว่า แม้คนเราจะมีปัญญา มีความเพียรแล้ว ยังต้องระมัดระวัง
ควบคุมการกระท าให้ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมด้วย 

๔. ด้านสังคหพละ ก าลังในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง สามัคคี คือ สังคหวัตถุ ๔ ต้องมี 
ความต้ังใจในการให้ทาน ในการพูดสมานฉันท์ในการบ าเพ็ญประโยชน์ และในการรู้หน้าท่ี ท้ังหมดจะ
ค่อยๆ รวมเป็นหนึ่ง การให้ทาน ช่วยเหลือผู้อื่น เพราะส่ิงเหล่านี้ได้หลอมรวมเข้าเป็นหน้าท่ีในตัวของผู้
ปฏิบัติไปแล้ว ท้ังนี้มิได้ขึ้น อยู่กับต าแหน่ง หน้าท่ีแต่อย่างใด แต่ผู้ท่ีมี สังคหพละ มากจะรู้ด้วยตนเอง
ว่าไม่ว่าตนจะท าอะไรอยู่ก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นได้เสมอ 

 



๑๔๕ 

๕.๑.๕ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จากพัทธกิจ ๗. ด้าน 

 

ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นในการบริหารส่วนต าบล ก็มักจะท าให้องค์การนั้น ไม่สามารถท างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเท่าท่ีควร ให้เกิดปัญหา
มากมายเกิดข้ึนภายในองค์การ  

๑. ปัญหา อุปสรรค ด้านระบบคมนาคมการสร้างถนน ยังไม่ครบทุกพื้นท่ี ยังมีบางพื้นท่ีท่ี
ยังเป็นทางลูกรัง ไม่มีทางระบายน้ า ถนนเสียหายบ่อย เดินทางไม่สะดวก 

๒. ปัญหา อุปสรรค ด้านการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ถนนหนทางใน
หมู่บ้านท่ีช ารุดเสียหายเป็นไปอย่างล่าช้า 

๓. ปัญหา อุปสรรค ด้านองค์การบริหารส่วนต าบลดูนไม่มีบุคลากรท่ีฝึกอาชีพให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้มีอาชีพเสริม รวมถึงการส่งเสริมการสร้างสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้ไปศึกษาดูงาน การท าอาชีพเสริมต่างๆ  

๔. ปัญหา อุปสรรค ด้านการท่องเท่ียว การจัดท าสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนา
สินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จักในตลาด  

๕. ปัญหา อุปสรรค ด้านการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในเขตมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บการ
ท้ิงขยะไม่ถูกท่ี ยากแก่การจัดเก็บ การเผาป่าไม้ การท าลายป่า 

๖. ปัญหา อุปสรรค ด้านงบประมาณท่ีสนับสนุนส่งเสริมจัดกิจกรรม การอนุรักษ์ การดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งท่องเท่ียว หรือการดูแลรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

๗. ปัญหา อุปสรรค ขาดงบประมาณ การส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการบูรณะ
ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  
 

ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จากพละ ๔. 

 

๑. ปัญหา อุปสรรค ด้านปัญญาพละ การคิดไม่เหมือนกันซึ่งต่างคนต่างคิดว่าตนมีความรู้
ความสามารถมากกว่า การท างานไม่เหมือนกันและกัน  

๒. ปัญหา อุปสรรค ด้านวิริยพละ สาเหตุของปัญหาการท างานอาจมาจากความไม่เสมอภาค
ภายในองค์การหรืออาจมีระบบอุปถัมภ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ความอาวุโสของการท างาน หรือต าแหน่งท่ีสูงกว่า 
และความเกียจคร้านในหน้าท่ีการงาน 

๓. ปัญหา อุปสรรค ด้าน อนวัชชพละ ความไม่เท่าเทียมกันกันท่ีเกิดขึ้นภายในองค์การนั้น 
การกระท าผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และผิดระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคม 

๔. ปัญหา อุปสรรค ด้าน สังคหพละ ความขัดแย้งท้ังในระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 



๑๔๖ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ควรมีนโยบายผลักดันให้มีการน าเอาหลักธรรมาธิปไตยไปปรับใช้ในการบริหารงาน

ภาครัฐทุกองค์กร เพื่อให้เกิดความสมดุลแห่งอ านาจในการปกครองรัฐ 
 ๒. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารล้วน ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จึงมาจากเอกสารและการ

สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ดังนั้นควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการน าหลักธรรมาธิปไตยมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๓. ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมในองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพื่อจะได้ทราบระดับประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าอยู่ในระดับใด 

 ๔. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ ในความคิดเห็นของ
ประชาชน ท่ีมีต่อภาวะผู้น า โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น สัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตการณ์
โดยมีส่วนร่วม เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” สามารถน ามาอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ของพันธกิจ ๗ ด้าน  

 

๑. ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีการพัฒนาการรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน การผลิต สินค้า

ในชุมชน การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน มีการจัดอบรมฝึก
ส่งเสริมให้ความรู้อาชีพทางการเกษตรสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก ท่ีสุด ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับ
งานวิจัยของ สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารการจัดการของเทศบาลต าบล
บ้านฉางตามหลักธรรมาภิบาล” ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต าบลบ้านฉางได้จัดท าโครงการตาม
นโยบายและเทศบัญญัติด้านต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อหา
จุดยืนและแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน๑ ซึ่งสอดคล้องกับ พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตามความคิดเห็นของ
ประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัย

                                                             
๑ สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา, การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาล

ต าบลบ้านฉางชลบุรี, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗). 



๑๔๗ 

พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการท าโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ปัญหาของประชนได้รับ การตอบสนองและได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว๒ 

๒. ด้านพัฒนาสังคม  
ด้านพัฒนาสังคม พบว่า มีการให้บริการค าปรึกษาด้านระเบียบ/ข้องคับ กฎหมายท่ี

ถูกต้องแก่ชุมชน มีข้ันตอนการจัดการการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์อย่างเป็นระบบ มีการตรวจตรา
การกระท าผิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย
และการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้อง
กันกับงานวิจัย พิสมัย หมกทอง ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ 
ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน๓  

๓. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า มีการจัดระบบสาธารณูปโภค การคมนาคมอย่างท่ัวถึงมีการ

ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ สาธารณูปโภค การคมนาคมให้มีความรวดเร็ว มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ พรเพ็ญ อยู่บ ารุง๔ ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัย
พบว่า คณะกรรมการ ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม มีระบบตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายในรูปของคณะกรรมการ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความ
คิดเห็นของพนักงานส่วนต าบลต่อการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
กรณีศึกษา อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก๕ 

 

                                                             
๒ พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร, “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตาม

ความคิดเห็นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๓ พิสมัย หมกทอง, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๔ พรเพ็ญ อยู่บ ารุง, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดสมุทรสาคร”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๑). 

๕ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ , “ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบลต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔: กรณีศึกษา อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๑๔๘ 

๔. ด้านการบริหารบ้านเมือง  
ด้านการบริหารบ้านเมือง พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลมีการออกใช้กฎระเบียบ/

ข้อบังคับ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีความเสมอภาค สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบในการ
บริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกทาง การใช้ทรัพยากร  
ในการบริหารงานอย่างประหยัด คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย ได้ท าการวิจัยเรื่อง“การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรบางส่วนยังเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ผู้บริหารขาดการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหาร ตลอดถึงความไม่เป็นกลางของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดสรรคนให้ตรงกับ
งาน เรื่องการประเมินขั้น ประเมินต าแหน่ง และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการ ให้ผู้บริหารมีความเป็นกลาง ควรดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิด
ความสุข สนุกกับการท างาน ด้วย ผู้บริหารต้องมีความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน มีการจัดสรร
งานให้เท่าๆ กัน และเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความทุกข์ ต้องช่วยเหลือและหาวิธีหรือผ่อนจากหนักให้
เป็นเบา พูดให้ก าลังใจกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีไม่รักชอบเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดคน
หนึ่ง และควรให้โอกาสท้ัง สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาในการท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความเจริญก้าวหน้า
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก๖ 

๕. ด้านสุขอนามัย  
ด้านสุขอนามัย พบว่า มีการส่งเสริมให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุข ส่งเสริมสุขภาวะ 

อนามัยของประชาชน มีการสงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส จัดกิจกรรมท่ีส าคัญเกี่ยวกับศาสนาให้
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน สอดคล้องกันกับงานวิจัย
ของ วิจิตร ก๋าตุ้ย ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
กรณีศึกษาต าบลบวกค้าง อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างความเข้มแข็งภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมา ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชนเข้มแข็งและด้านการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก๗ 

๖. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นท าการจดบันทึกองค์

ความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการบอกเล่าและการสาธิตโดยอาศัยการจดจ าท าให้เกิดความ
หาวิธีการอนุรักษ์ถ่ายทอดส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เป็นประจ าทุกปีได้แก่ 
                                                             

๖ พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (โคกเด่ือ), “การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล
ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๗ วิจิต ร  ก๋า ตุ่ย ,  “บทบาทขององค์กา รบริห าร ส่วนต าบลต่อก าร สร้า ง ชุมชน เข้มแข็ง :  
ศึกษาต าบลบวกค้าง อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
การปกครอง. (บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



๑๔๙ 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง โดยร่วมมือ
กับโรงเรียนน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และวัยรุ่นยังไม่ให้ความสนใจ สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ 
แสงเดือน สลีแดง ได้ท าการศึกษาถึง “แนวทางพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร” ผลจากวิจัยพบว่า การศึกษาและอบรมเพื่อให้มีความรู้ มี
ศาสตร์ มีหลักการ จนรู้ชัดและรู้จริง ด้านความรู้ความสามารถ ผู้บริหารควรวางก าหนดทิศทาง เช่น 
ก าหนดเป้าหมายระบบแผนงานพัฒนาองค์กรท้ังระยะส้ันและระยะยาว มีการตรวจสอบ ก ากับ
ติดตาม เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก๘ 

๗. ด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านส่ิงแวดล้อม พบว่ามีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนการ ในจัดการปัญหาขยะมูล

ฝอยได้อย่าง ถูกวิธี มีประสิทธิภาพ มีแผนซักซ้อมการลดเกิดสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี มีกิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนรักษา ส่ิงแวดล้อมในชุมชน การบริหาร จัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สอดคล้องกันกับงานวิจัย ปิยะพงศ์ ด้วงเฮี้ยม ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบประปา  
หมูบ่้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลระดับช้ัน ๓, ๔ และ ๕ จังหวัดราชบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มศึกษามีศักยภาพในการรองรับการถ่ายโอนงานบริหารระบบประปา หมู่บ้าน
ระดับปานกลาง๙ 

 
๕.๒.๒ เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน จ าแนกได้ดังนี้ 

ประชาชนท่ีมี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าเพศไม่มี
ผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ท้ังนี้เนื่องจาก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชนในพื้นท่ี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณกานต์ ตีรสิน๑๐ ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นจริง

                                                             
๘ แสงเดือน สลีแดง, แนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ในจังหวัดก าแพงเพชร. วิทยานิพนธ์รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน. (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๔). 

๙ ปิยะพงศ์ ด้วงเฮี้ยม,“ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับการถ่ายโอน
งานบริหารระบบประปาหมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลระดับชั้น ๓, ๔ และ ๕ 
จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท . 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕). 

๑๐ ณกานต์ ตีรสิน, คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นจริงของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะ
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี, วิทยานิพนธ์รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓). 



๑๕๐ 

ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีและเป็นพนักงานส่วนต าบลมากกว่าพนักงานจ้าง 

พนักงานท่ีมี อายุ ต่างกัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าอายุไม่มีผลต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ท้ังนี้เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของประชาชนในพื้นนี้ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักด์ิ ข าเนตร ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การบริหารงาน
ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนท่ีเป็นผู้มารับบริการเกิดความพอใจและประทับใจ๑๑ 

ประชาชนท่ีมี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าระดับ
การศึกษาไม่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้ขึ้นอยู่
กับระดับการศึกษาของประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการควบคุมตนเอง ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง 
ธรรมาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายใน และเครื่องมือในการตรวจสอบภายนอก๑๒ 

ประชาชนท่ีมี สถานภาพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า
สถานภาพไม่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ท้ังนี้เนื่องจาก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพ
ของประชาชน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุพล ภูษา ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ทศพิธราชธรรม
กับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง 
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในต าบลบางเพรียง 
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  มีความคิดเห็นว่า ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง อ าเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ท้ังนี้  การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริการท่ีดีแก่ประชาชน
พอสมควร๑๓ 

                                                             
๑๑ สุรศักด์ิ ข าเนตร, “การศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลัก

ธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๒ นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย,  
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๑๓ ภาณุพล ภูษา, “ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษาเฉพาะกรณี 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๕๑ 

ประชาชนท่ีม ีอาชีพ ต่างกัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่าต าแหน่งไม่มีผลต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ท้ังนี้เนื่องจาก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับต าอาชีพของประชาชน ซึ่งไม่
สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ ธนพงษ์ คงศิลป์ทรัพย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย” ผลการศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก๑๔ 

ประชาชนท่ีมี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่ารายได้ไม่มี
ผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ท้ังนี้เนื่องจาก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ของประชาชน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวรัตน์ เทพประดิษฐ์๑๕ ได้ท าการศึกษาถึง “ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลมะมุ อ าเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรก าหนดเป็นนโยบาย
เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการก าหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมมีการฝึกอบรม 
สัมมนาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของประชาชนทางสาขาวิชาชีพ  

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลควรศึกษาการบริหารงานสวนต าบลตามหลักธรรมาธิปไตย
ในเขตอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง หรือความสอดคลองกันในระดับของการบริหาร 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีนโยบายและการวางแผนในการมอบหมายงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและควรสร้างการท างานใหเ้ป็นทีมไม่ใช่เพราะคนใดคนหนึ่ง 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรน าไปปฏิบัติเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี้ 

                                                             
๑๔ ธนพงษ์ คงศิลป์ทรัพย์, การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย

อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. (บัณฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ๒๕๕๕). 

๑๕ นวรัตน์ เทพประดิษฐ์, ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะมุ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง, ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓). 



๑๕๒ 

๑. ผู้บังคับบัญชาควรใช้มาตรฐานเดียวกับในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ังนี้เพื่อไม่ให้
เกิดความล าเอียงและเกิดความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน  

๒. ควรส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

๓. องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาโดยการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มท่ีเพื่อเป็นการรักษาขบธรรมเนียมประเพณี 

 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการต่อประชาชนตามหลักธรรมาธิปไตย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาธิปไตย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๓. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๔. ควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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๑๕๔ 
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สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒. 

บัญ ญั ติ  พุ่ มพั นธ์ . องค์การบริห าร ส่วนต าบลของเรา: ท้ อง ถ่ินของเรา . พิ มพ์ ครั้ ง ท่ี  ๓ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๘. 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี. วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหาร 
ท้องถ่ินเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถ่ินในยุคไทยแลนด์ ๔.๐. มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย: วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช, ๒๕๖๐. 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.   

  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธศาสนากับสังคมไทย . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒. 

พระพรหมคุณาภรณ์. (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพ์ครั้งท่ี ๕๗. 
นนทบุรี: เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๔๖.  

             . ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ . กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๔๙. 

             . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยลัย, ๒๕๔๓.  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. ธรรมาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: โพสต์บุ๊กส์, ๒๕๕๑. 
พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต). พุทธศาสตร์ร่วมสมัย ๑. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พะยอม วงศ์สารศรี . องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
พุทธทาสภิกขุ. การเมืองคือธรรมะ. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อรุณวิทยา, ๒๕๓๑. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ จ ากัด, ๒๕๕๔. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ.๒๕๔๒. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ จ ากัด, ๒๕๔๒.   
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. ๒๕๔๕. 
สนิท จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น  (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สุขุมและบุตรจ ากัด, ๒๕๔๘. 
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายการปกครองท้องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ

ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๗. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารตามสถานการณ์. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๕๕.   



๑๕๕ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. คุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาประเทศ . กรุงเทพมหานคร: เจ้าพระยา
ดารพิมพ์, ๒๕๕๒. 

ส านักงานเลขานุการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.อุบลราชธานี. คู่มือการบริหารงานบุคคล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน . กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย . 
อุบลราชธานี: ม.ป.พ., ๒๕๔๒. 

ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น . 
“คู่มือการจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน”. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๕. 

สิน พันธุ ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จ ากัด , 
๒๕๕๗. 

สุรพล สุยะพรหม. การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 . ทฤษฎีองค์การการจัดการเชิงพุทธ . พระนครศรีอยุธยา: ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔. 
อุดม เชยกีวงศ์. หนังสือยุคปฏิรูปการศึกษา อบต.ประชาธิปไตยของชาวบ้าน. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๕.   
 

(๒) วารสารและบทความ: 
พระพรชัย สุกธมฺโม (ประสิทธิ์ สุขสันต์). “ผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการอคติ = Buddhist Leaders and Bias 

Management”. บทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ คร้ังที่ ๘ เนื่องใน
วันวิสาขบูชา. กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔. หน้า ๑๙. 

 

(๓) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย . สาร

นิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย. ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พิสมัย หมกทอง . “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา. การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลบ้านฉางชลบุรี, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗. 



๑๕๖ 

นวรัตน์ เทพประดิษฐ์. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะมุ อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง, ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓. 

ณกานต์ ตีรสิน. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และเป็นจริงของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในทัศนะของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี . วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต , สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน . บัณฑิต
วิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๓. 

แสงเดือน สลีแดง. แนวทางพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดก าแพงเพชร. วิทยานิพนธ์รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . สาขาการปกครอง
ท้องถ่ิน. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๔. 

พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (โคกเด่ือ). “การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล
ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. ธรรมาธิปไตยในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย, ปริญญา
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

สุรศักด์ิ ข าเนตร. “การศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก
ธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖. 

พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร. “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตามความ
คิดเห็นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูนนทวีรวัฒน์ (วีรธมฺโม). “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖: กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ธนพงษ์ คงศิลป์ทรัพย์. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ๒๕๕๕. 

ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ. “ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔: กรณีศึกษา อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์.บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 



๑๕๗ 

ภาณุพล ภูษา. “ทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษาเฉพาะกรณี 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

วิจิตร ก๋าตุ่ย. “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง: ศึกษาต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่” . สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง, บัณฑิตทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

พรเพ็ญ อยู่บ ารุง . “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 

ปิยะพงศ์ ด้วงเฮี้ยม. “ศักยภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในการรองรับการถ่ายโอนงาน
บริหารระบบประปาหมู่บ้านจากกรมอนามัย กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับช้ัน ๓, ๔ และ ๕ จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การ
วางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๕ 

 

 (๔) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์: 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน. แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี (๒๕๖๑- ๒๕๖๔). องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. (ม.ป.ท), (อัดส าเนา). 
 
(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
เป ล้ื อง ณ  นคร . พ จนานุ กรมแปล ไทย -ไทย อ .เป ลื้ อ ง ณ  นคร . [ออน ไลน์ ]. แห ล่ งท่ี มา : 
 http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-pleang/char/๗ [๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒].  
พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร. การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
 http://www.taninkham.blogspot.com/2013/01/blog-post.html [๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 
รั ก พ ง ษ์  ศี ล ธ ร ร ม . อ ธิ ป ไต ย  ๓  กั บ ก า ร บ ริ ห า ร . [อ อ ล ไล น์ ]. แ ห ล่ ง ท่ี ม า : 
 http://www.pgdownload.blogspot.com/2008/10/3.html [๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน, แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔), องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรา
 รมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา, http://www.doonlocal.go.th/ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓. 
 

(๖) สัมภาษณ:์  
 

สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม. เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระครูนิวิฐปุญยกิจ. เจ้าคณะต าบลดูน. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
พระครูขันติรัตนาภรณ์. เลขาเจ้าคณะต าบลดูน. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นายทองแดง แก้วมณี. ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นางสุภัทรา เลิศล้ า. ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 



๑๕๘ 

นางหม่วย กันภัย. ต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นายประมูล พุฒพันธ์. ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นายค าหล้า สายบุบผา. ต าแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นางปนัดชญา นามวงศ์. ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดูน. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นายธนะวัฒน์ อินจ าปา. ตัวแทนประชาชน. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นายอภิสิทธิ์ สิทธิ์จันทร์. ตัวแทนประชาชน. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
นางเพชรลัดดา ชาภัคดี. ตัวแทนประชาชน. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ: 
Price. Alan. Human Resourec Management. In a Business Context. 2 edition. 

London: Thomson Learning., 2004.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

 
 
 



๑๖๑ 

 



๑๖๒ 

 



๑๖๓ 

 



๑๖๔ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

 



๑๖๘ 

 



๑๖๙ 

 



๑๗๐ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 
 

 

 



๑๗๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

 

 



๑๘๑ 
 

 

 



๑๘๒ 
 

 

 



๑๘๓ 
 

 

 



๑๘๔ 
 

 

 



๑๘๕ 
 

 

 



๑๘๖ 
 

 

 



๑๘๗ 
 

 

 



๑๘๘ 
 

 

 



๑๘๙ 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 
 

 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
ประกอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
…………………………………………….. 

ค ำช้ีแจง :  
๑. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีแท้จริงของท่าน ข้อมูลค าตอบของ
ท่านท่ีได้ผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับและการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
หรือหน่วยงานท่ีท่านรับผิดชอบ โปรดตอบค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล
และเป็นแนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

๒. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒ เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน    

ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ตอนท่ี ๓ เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
 ตอนท่ี ๔ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากทุกท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้ง

นี้ จึงขอเจริญพรและขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 

พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทองอินทร์) 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



๑๙๒ 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ตอนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง : โปรดกรอกเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อความตามสภาพความเป็นจริงของผู้ตอบ  แบบสอบถาม 
(กรุณาตอบทุกข้อ) 
 
 ๑.๑ เพศ 
   ชาย      หญิง 
 
 ๑.๒ อายุ 
   ต่่ากว่า ๒๐ ปี    ๒๐ – ๓๐ ปี   
   ๓๑ – ๔๐ ปี     ๔๑ – ๕๐ ปี 
   ๕๑ – ๖๐ ปี     ๖๐ ปีข้ึนไป 
 

๑.๓ ระดับการศึกษา 
  ประถม     มัธยม 

  ปริญญาตรี     ปริญญาโทขึ้นไป  
    
 

๑.๔ สถานภาพ 
 โสด        สมรส   หย่าร้าง   
 

 ๑.๕ อาชีพ 
   เกษตรกร     ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว   

 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     นักเรียน/นักศึกษา 
 รับจ้างท่ัวไป     อื่นๆ (ระบุ)........................... 
 

 ๑.๖ รายได้ต่อเดือน 
   ต่่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท   ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
   ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท   ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐  บาท 

 ๓๐,๐๐๑  บาทขึ้นไป 



๑๙๓ 
 
ตอนที่  ๒ . เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 ค ำชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านท่ีสุดเพียงข้อเดียว โดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
    ๕  หมายถึง ระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
    ๔  หมายถึง ระดับเห็นด้วยมาก 
    ๓  หมายถึง ระดับเห็นด้วยปานกลาง 
    ๒  หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อย 

 ๑.  หมายถึง ระดับเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
 
 

 

 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ระดับของความคิดเห็น 
 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

 
 

มาก 
(๔) 

 
ปาน
กลาง 
(๓) 

 
 

น้อย 
(๒) 

 
น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. ด้านปัญญาพละ 
๑. อบต.จัดให้มีการเผยแผ่ความรู้และการการท่างานของ อบต.ผ่าน
บอร์ด หอกระจายข่าว ศาลาประชาคมประจ่าหมู่บ้าน ส่ือออนไลน์ 

     

๒. อบต. ให้ค่าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
เป็นอย่างดี 

     

๓. อบต.ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครื่องมือส่ือสารต่างๆ 

     

๔. อบต. ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ด้านสุขอนามัย (โรคฉี่หนู โรค
ไข้เลือดออก) 

     

๕ อบต.จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องอาชีพและหน้าท่ีของประชาชน      
๒. ด้านวิริยพละ 
๑. เจ้าหน้าท่ี อบต. มีความต้ังใจท่างานเพื่อประชาชนอย่างเต็มท่ี      
๒. อบต. ท่างานอย่างมีเป้าหมายและเสร็จทันเวลาท่ีก่าหนด      
      



๑๙๔ 
 

 
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ระดับของความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

 
มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

 
น้อย 
(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๓. อบต. ท่างานในหน้าท่ีโดยมีจิตส่านึกและยึดหลักการรักษา
ผลประโยชน์ของ อบต. และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน   

     

๔. อบต. ทุกหน้าท่ีทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าท่ีงานทุกอย่างอย่างสม่่าเสมอ
ไม่ขาดตกบกพร่อง 

     

๕. อบต. เอาใจใส่กับงานท่ีท่าเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มท่ี      
๓. ด้านอนวัชชพละ 
๑. อบต.ดูแลเอาใจใส่ประชาชนมีการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดี 

     

๒. อบต. จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ให้ประชาชนห่างไกลอบายมุข 
เช่น กิจกรรมงดเหล้า เผาบุหรี่ การออกก่าลังกายเต้น วิ่งมาราธอน
ทุกวันศุกร์ 

     

๓. อบต. ประพฤติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี ไม่ถือตัวเข้ากับประชาชนทุก
คนได้ทุกระดับ 

     

๔. อบต.ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบวินัยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย      
๕. อบต. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต      
๔. ด้านสังคหพละ 
๑. อบต. ให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกระดับเมื่อประสบภัย เช่น 
น้่าท่วม ไฟไหม อุบัติเหตุ เป็นต้น 

     

๒. อบต. สนับสนุนแก่ประชาชนท่ีท่าความดีและสร้างช่ือเสียงให้กับ
ชุมชน 

     

๓. อบต. สงเคราะห์ดูแลผู้มีรายได้น้อยและจัดหาวิทยากรฝึกอาชีพ
สร้างรายได้ 

     

๔. อบต.ส่งเสริมการสร้างงานอาชีพรายได้ให้เข้มแข็งแก่ชุมชน      
๕. อบต. จัดสวัสดิการแก่ชุมชน ได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน      

 
 
 



๑๙๕ 
 
ตอนที่  ๓ . เป็นค่าถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต่าบลดูน  
อ่าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่พันธกิจ ๗ ด้าน 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย หมายถึงการบริหาร
โดยยึดหลักความถูกต้อง ท่าหน้าท่ีเพื่อหน้าท่ียึดหลักธรรมเป็นส่าคัญ 
ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ เอาระบบ หลักการความถูกต้องเหตุผล 
ความเท่าเทียม ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่เป็นมาตรฐาน 

 

ระดับของความคิดเห็น 

 
มาก
ที่สุด 
(๕) 

 
มาก 
(๔) 

 
ปาน
กลาง 
(๓) 

 
น้อย 
(๒) 

 
น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
๑. อบต. มีการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีอย่างท่ัวถึง 

     

๒. อบต.จัดให้มีการอบรมส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

     

๓. อบต. มีการส่งเสริมการพัฒนาแนวพระราชด่าริเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

     

๒. ด้านพัฒนาสังคม      
๑. อบต. จัดให้มีการช่วยเหลือป้องกันยาเสพติดให้โทษแก่เยาวชนและ
สมาชิกในชุมชนเพื่อความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

     

๒. อบต.มีการส่ารวจพื้นท่ีในการดูแลป้องกันภัยเพื่อลดปัญหาอาชา
กรรมในชุมชน 

     

๓. อบต. จัดให้มีกิจกรรมกับประชาชนในพื้นท่ีในการช่วยกันพัฒนา
สังคมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๓. ด้านโครงสร้ำงพื้นฐำน      
๑. อบต.มีการจัดให้มีการสร้างถนนหนทางในเขตพื้นท่ีของ อบต. ให้ใช้
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกอย่างท่ัวถึง 

     

๒. อบต. มีการจัดให้มีระบบน้่าประปา แหล่งน้่าชุมชนปรับปรุงระบบ
การระบายน้่าให้สามารถรองรับน้่าเสียจากครัวเรือนและจากธรรมชาติ
ได้อย่างท่ัวถึง 

     

      



๑๙๖ 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย หมายถึงการ
บริหารโดยยึดหลักความถูกต้อง ท่าหน้าท่ีเพื่อหน้าท่ียึดหลักธรรมเป็น
ส่าคัญ ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ เอาระบบ หลักการความถูกต้อง
เหตุผล ความเท่าเทียม ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่เป็นมาตรฐาน 

 

ระดับของความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
 

(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๔. ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง      
๑. อบต. มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
๒. อบต. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต. ให้ประชาชนรับทราบ
อยู่เสมอ 

     

๓. อบต. มีการส่งเสริมด้านความรู้ ด้านบทบาท สิทธิ  หน้าท่ีแก่
ประชาชนอยู่เสมอ 

     

๕. ด้านสุขอนำมัย      
๑. อบต. จัดให้มีการบริการสาธารณสุข (การรักษาพยาบาลการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน) อย่างครบถ้วนท่ัวถึง 

     

๒. อบต.จัดให้มีสวัสดิการสังคม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) อย่างถูกต้องครบถ้วน 

     

๓. อบต. จัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและออกก่าลังกายส่าหรับ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

     

๖ ด้านภูมิปัญญำท้องถ่ิน      
๑. อบต. จัดให้มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างครอบคลุม      
๒. อบต. จัดให้มีการศึกษาในระบบและนอกระบบได้แก่ประชาชนครบ
คลุม 

     

๓. อบต. จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมวันส่าคัญทางศาสนาและการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่างครอบคลุม 

     

๗. ด้ำนสิ่งแวดล้อม      
๑. อบต. จัดให้มีการบ่ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนอยู่สม่่าเสมอ เช่น ปลูกต้นไม้ 

     

๒. อบต. จัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนอย่างถั่วถึง เช่น 
ก่าจัดแหล่งยุงลาย 

     

๓. อบต. มีการครบคุมมิให้เกิดมลภาวะแก่ชุมชนและรักษาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในพื้นท่ีเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

     



๑๙๗ 
 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลดูน อ่าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 ค าช้ีแจง : โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเขียนข้อความลงในแต่ละข้อท่ีเว้นช่องว่างไว้ประกอบไป
ด้วยแนวทางการพัฒนา ๔  ด้าน ได้แก่ พละ ๔ คือ 
  
๑. ด้านปัญญาพละ  

ปัญหาอุปสรรค
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

  
๒. ด้านวิริยพละ 

ปัญหาอุสรรค
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 
๓. ด้านอนวัชชพละ 

ปัญหาอุปสรรค
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 
๔. ด้านสังคหพละ 

ปัญหาอุปสรรค
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

 
  
 

 
 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview)  
เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  

อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  

 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์........................................................ต าแหน่ง.................................................  
วันท่ีสัมภาษณ์.............................. เวลา....................สถานท่ี....................................................  
 

ส่วนที่ ๒  ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 
  
 ข้อค าถามแบบสัมภาษณ ์
 ๑. ท่านเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านปัญญาพละ เป็นอย่างไร 
 ๒. ท่านเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านวิริยพละ เป็นอย่างไร 
 ๓. ท่านเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านอนวัชชพละเป็นอย่างไร 
 ๔. ท่านเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้านสังคหพละ เป็นอย่างไร 
 ๕. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างไรบ้าง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ. 
ภาพสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๒ 
 

ภาพลงพืน้ที่ สัมภาษณเ์ชิงลึก 
 

ภาพที่ ๑ ผู้ให้สัมภาษณ์ พระครูโสภิตสารธรรม, เจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์ วัดบ้านค าเนียม 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๒  ผู้ให้ สัมภาษณ์ พระครูนิวิ ฐปุญยกิจ , เ จ้าคณะต าบลดูน วัดกันทรารมย์   
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

ภาพที่ ๓. ผู้ให้สัมภาษณ์ พระครูขันติรัตนาภรณ์, เลขานุการเจ้าคณะต าบลดูน วัดหนองบอน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายทองแดง แก้วมณี , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๐๔ 
 

ภาพที่ ๕. ผู้ให้สัมภาษณ์ นางปนัดชญา นามวงศ์ , ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๖. ผู้ให้สัมภาษณ์ นางหม่วย กันภัย, เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

ภาพที่ ๗. ผู้ให้สัมภาษณ์ นางสุภัทธา เลิศล  า , รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๘. ผู้ให้สัมภาษณ์ นางเพชรลัดดา ชาภัคดี , ตัวแทนประชาชน บ้านหนองมะแซว  
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

ภาพที่ ๙. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายธนะวัฒน์ อินจ าปา , ตัวแทนประชาชน บ้านดูน ต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายค าหล้า สายบุพผา , รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

ภาพที่ ๑๑. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายอภิสิทธิ์ สิทธิ์จันทร์, ตัวแทนประชาชน บ้านค าบอน ต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๒. ผู้ให้สัมภาษณ์ นายประมูล พุฒพันธ์, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อผู้วิจัย : พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทองอินทร์) 
วัน เดือน ปี เกิด : วันอังคารท่ี ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
สถานที่เกิด : ๑๙/๙ หมู่ ๙ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
การศึกษา : นักธรรมช้ันเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค  
  พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์วิชาเอก

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อุปสมบท : ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพยัคฆภูมิวราราม ต าบลปะหลาน 

อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ปีที่เข้าศึกษา : ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา : ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดชัยมงคล ถนนพระรามท่ี ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
ติดต่อ  : ๐๘๐-๐๐-๔๘๘๖๒, ๐๙๐-๖๑๓-๓๖๗๖ 

 


