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การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey
Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ จำ�นวน 400 คน โดยวิธกี ารสุม่ แบบแบ่งกลุม่
(Cluster Sampling) ใช้ แ บบสอบถามที่ จั ด ทำ � ขึ้ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
มีลักษณะเป็นทั้งปลายปิด และปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท
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ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพ
รวม อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์อยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับจากมากไปน้อยดังนี้
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุม้ ค่า หลักความรับผิดชอบ หลักการ
มีส่วนร่วม
2. ปัญหาอุปสรรคเกีย่ วกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
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จังหวัดสุรินทร์ พบว่า การปฏิบัติงานยังขาดกฎระเบียบในการบังคับที่ชัดเจนรวมถึงการขาดหลัก
นิติธรรมของเจ้าหน้าที่บางคน ผูน้ ำ�ชุมชนและบุคลากรบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่นยังขาดความโปร่งใสและขาดความน่าเชื่อถือประชาชนขาดความสามัคคีในหมู่
คณะรวมถึงการขาดความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อส่วนร่วม และมีการบริหารจัดการงบประมาณที่สิ้นเปลือง ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการ
จัดอบรมให้ความรูห้ ลักนิตธิ รรมกับเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ควรมีการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรรวมถึงกลุม่ ผูน้ �ำ ชุมชน ควรมีการออกมาชีแ้ จงกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านและการใช้งบประมาณต่าง ๆ เพือ่ ความโปร่งใสควรมีคา่ ตอบแทนในการเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อจูงใจประชาชนให้เกิดความสนใจควรจัดให้มีการออกสำ�รวจความเป็นอยู่ของประชาชนร่วมถึง
การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ และควรมีการสำ�รวจปัญหาในชุมชนเพือ่ ลดปริมาณการใช้งบประมาณ
ที่สิ้นเปลืองในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เข้าใจถึงปัญหานั้น ๆ
คำ�สำ�คัญ : การบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักธรรมาภิบาล
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The research study was Management Surin provincial administration
organization authority based on good governance aimed to 1) study management
Surin provincial administration organization authority based on good governance
and 2) study suggestions of management Surin provincial administration organization
authority based on good governance. In this study, survey research and field study
were collected data from people who lived in around Surin provincial administration
organization authority. Questionnaires - both closed and open-ended questions
were quested through 400 by cluster samplings. Data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, texts analysis, and context clues.
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The results were revealed as followings:
1. Overall the efficiency pattern for management Surin provincial administration organization authority based on good governance in ASEAN was found at high
level. While it was considered in each aspect; the efficiency pattern for management
Surin provincial administration organization authority based on good governance in
ASEAN was found at high level. It could be ordered from the most to least as
followings: rule of law, morality, transparency, worthiness, responsibility, and
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participation.
2. Problems regarding the efficiency pattern for management Surin provincial
administration organization authority based on good governance in ASEAN found
that there were not clearly rule of law for operation by some authorities. The
community leaders and some personnel were acted by inappropriate behavior.
Local government offices also were lack of transparency and incredibility. People
were not unity among themselves including the lack of assistance from the
authorities. Lack of responsibility was involved to participate in public. Moreover,
management was absolutely estimated consumption.
As for suggestions, it found that there should be organized a seminar on the
rule of law to officers and related personnel. There should be the assessment of
the performance of staff and personnel, including a group of community leaders.
There should have come out to clarify the budget execution processing and to
transparency. There should have paid to attend the event in order to attract public
attention. There should be provided to explore the lives of people, including
support for various projects. And the issue should be explored in order to reduce
the budget wastage in resolving problems that do not understand the issue.
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Keywords: Management, Provincial Administration Organization Authority, Good Governance
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แนวคิดเรื่อง“Good Governance” ปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมของกรีก สมัยโบราณ มา
จากศัพท์ของคำ�ว่า “Kubernan” ที่บัญญัติโดยปราชญ์ที่ชื่อ Plato ซึ่งก็คือระบบการปกครอง
(Systemof Governing) Kubernareซึ่งหมายถึง “Rule Making or Steering” การกำ�หนดหรือ
ถือหางเสือในการปกครอง (Sam Agere, 2000 : 34) แต่เดิมในภาษาอังกฤษ คำ�นี้หมายถึง รัฐบาล
(Government) ในเชิ ง นามธรรม (Act of Governing) หรื อ Manner of Governing
คือการจัดการปกครองประเทศไทยได้นำ�แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล มาใช้ในการปฏิรูปการเมือง โดยได้
วางรากฐานแนวคิดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหลายประเด็นเช่นความโปร่งใสการ
ตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และการกระจาย อำ�นาจ และใน
ปัจจุบนั หลักธรรมาภิบาลได้กลายเป็นมาตรฐานสากลทีอ่ งค์การและหน่วยงานทัว่ ไปต้องการให้เกิด
ขึ้น ธรรมาภิบาลเป็นหลักการที่ทั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ธนาคารโลก (World
Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รวมทั้งธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) มีข้อสรุป
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ร่วมกันว่า เป็นกุญแจสำ�คัญประการหนึ่งที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศกำ�ลังพัฒนาและกลุ่มประเทศยากจน (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2546 : 61) การบริหาร
งานของภาครัฐที่มีความซับซ้อนทั้งในเรื่องของโครงสร้าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทำ�ให้ไม่ก่อ
ให้เกิดผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั หิ น้าที่ จึงต้องมีการนำ�การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ซงึ่ เป็นหลัก
การบริหารจัดการที่นำ�มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี คือ ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โดยการนำ�หลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของการบริหารจัดการที่ดีให้กับทุกภาคส่วน เป็นหลักการ
ที่ความสำ�คัญยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจทางการบริหาร
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้วา่ การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรมนั้น
ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ ทีเ่ ป็นวัฒนธรรมในการอยูร่ ว่ มกัน
เป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึง่ เป็นหลักการเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันในบ้านเมืองและสังคมอย่าง
มีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนา
สังคมให้มีความยั่งยืน (ณดา จันทร์สม, 2548 : 2) และเรื่องของการตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งอาจ
จะถูกอิทธิพลครอบงำ�ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารคอร์รปั ชัน่ การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) หรือผล
ประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ที่เป็นปัญหาสำ�คัญ
หลักธรรมาภิบาลได้เข้ามาเผยแพร่สสู่ งั คมไทยในช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2540 ซึง่ เป็นช่วงของ
การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง และการหย่อนประสิทธิภาพ
ของกลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติและระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง
การทุจริตและการกระทำ�ผิดจริยธรรมในวิชาชีพหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากขาดการบริหาร
จัดการที่ดี หรือที่เรียกว่า “อธรรมาภิบาล (Bad Governance)” นั่นเอง จากวิกฤตการณ์ในครั้งนั้น
ทำ�ให้ไทยต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เป็นจำ�นวนเงินถึง 17.2
พันล้านบาทเพื่อนำ�มาฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ในขณะนั้น ได้เกิดกระแส
การตื่นตัวในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีจากองค์กรพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม
ทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการที่ดีในการสนับสนุนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน จึงทำ�ให้องค์กรต่างประเทศที่ให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ เช่น ธนาคารโลก (World Bank)
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) ได้น�ำ หลักธรรมาภิบาลมาใช้ควบคูไ่ ปกับการช่วยเหลือสนับสนุน
เพื่อให้ประเทศกำ�ลังพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และในการนำ�เงินไปใช้นั้นมีความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสถานการณ์ที่ได้กล่าวมานี้ส่งผลให้การขอความช่วยเหลือจาก
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กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นั้น ไทยต้องนำ�หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาใช้ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงานภาครัฐ โดยมีหลักการพื้นฐานที่สำ�คัญคือ
หลักการมีสว่ นร่วม หลักความโปร่งใส หลักความสำ�นึกรับผิดชอบ และหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล
แนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” มีบทบาทอย่างมากต่อหน่วยภายในประเทศ สังคมไทยใน
ปัจจุบัน (ประเวศ วะสี, 2541 : 47) ต้องมีการขับเคลื่อนทั้ง 3 ส่วนของสังคมไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีการนำ�แนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด มี
การปรับลดขนาดของหน่วยงาน ปรับปรุงการบริหารให้มคี ณ
ุ ภาพมีการบริการสาธารณะต่าง ๆ เป็น
ที่พึงพอใจของประชาชน และในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม และวิธีการทำ�งานให้ถือเอา
ประโยชน์ ข องประชาชนเป็ น จุ ด มุ่ ง หมายสำ � คั ญ ของการทำ � งาน และสามารถร่ ว มงานกั บ
ทุกภาคส่วนได้อย่างราบรื่น (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2548 : 245) หลักธรรมาภิบาลมีกำ�หนดไว้ใน
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
โดยกำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งกำ�หนดแผนโครงการเพื่อปรับปรุงในความรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และได้น�ำ ไปใช้ในหลายองค์กรทัง้ กับภาครัฐละภาคเอกชน สำ�หรับ
ประเทศไทยได้แบ่งเป็น 4 สำ�นักคิด โดยได้ใช้คำ�ว่า “ธรรมรัฐ” ในการสะท้อนความหมาย ไปในการ
ใช้อ�ำ นาจทางการเมืองทีม่ กี ารคานอำ�นาจ มีการตรวจสอบและกำ�กับดูแลฝ่ายบริหาร เพือ่ ประโยชน์
ร่วมกันของคนในชาติ นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารนำ�เสนอผ่านสือ่ มวลชนด้วยคำ�ทีแ่ ตกต่างกันไปจนได้ค�ำ
ที่ลงตัวคือ คำ�ว่า “ธรรมาภิบาล” และภาครัฐได้ออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 หน่วยงาน การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ อ อกพระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายตามมาตรา 6 ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ในการบริหารงานโดยได้ก�ำ หนด
ให้อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำ�นวยความสะดวก รวมทั้ง
ภาครัฐได้ใช้แรงจูงใจจัดทำ�โครงการประกวดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล และกำ�หนดเป้าหมาย 2 ประการคือ 1) หลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหาร
จัดการทีส่ ร้างความเป็นธรรมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองให้ทกุ ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของตน ตามสิทธิที่กฎหมายให้อำ�นาจไว้ และ
2) หลักประสิทธิภาพ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้งบประมาณเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของประชาชนในชุมชน
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ระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ราชการประเทศ นับได้ว่า การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการใช้หลักการกระจายอำ�นาจ (Decentralization) สู่ประชาชน โดยให้
อำ�นาจแก่ประชาชนในการตัดสินใจในกิจการต่าง ๆ ของสาธารณะประโยชน์ของท้องถิน่ ตนเอง โดย
มีกรอบภาระหน้าทีท่ มี่ อี ยูต่ ามกฎหมายกำ�หนด ให้มหี น้าทีจ่ ดั สรรและให้บริการสาธารณะต่าง ๆ แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
การปกครองท้องถิน่ (Local government) ทำ�ให้เกิดการถ่ายโอนอำ�นาจ ทรัพยากร และความ
รับผิดชอบต่าง ๆ ไปยังหน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นระบบการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และเป็นรูปแบบการบริหารการปกครองที่ให้โอกาสแก่ประชาชน ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับรู้ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในท้องถิ่นจึงถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
สำ�คัญมาก (พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง, 2552 : 63) อาทิเช่น 1) การปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบันการเรียนรูท้ างการเมืองให้แก่ประชาชน ทำ�ให้เกิดความ
คุน้ เคยในการใช้สทิ ธิ และหน้าทีพ่ ลเมือง อันจะนำ�มาสูค่ วามศรัทธาเลือ่ มใสในระบอบประชาธิปไตย
2) การปกครองท้องถิ่นถือเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล 3) การปกครองท้องถิ่นจะทำ�ให้
ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เกิด
ความสำ�นึก ในความสำ�คัญของตนเองต่อท้องถิ่น ที่เรียกว่า “สำ�นึกรักท้องถิ่น” ประชาชนจะมีส่วน
รั บ รู้ ถึ ง อุ ป สรรค ปัญหา และช่วยแก้ปัญหาของท้ อ งถิ่ นตน 4) การปกครองท้ อ งถิ่ นสามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิน่ ได้ตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 5) การปกครองท้องถิน่ จะเป็น
แหล่งสร้างผู้นำ�ทางการเมือง การบริหารประเทศในอนาคต 6) การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับ
การกระจายอำ�นาจ ที่ประชาชนจะต้องใช้ศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง
7) การปกครองท้องถิ่นทำ�ให้เกิดประชาธิปไตยเป็นรากฐานสำ�หรับประชาธิปไตยในระดับชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเรียกชือ่ ย่อว่า “อบจ.” ซึง่ ในปัจจุบนั อบจ. ถือเป็นรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นไทยรูปแบบหนึ่ง ที่มีความเป็นมาและมีวิวัฒนาการการปรับปรุงแก้ไขตลอดมาตามลำ�ดับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตัง้ โดยพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
และมีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 45 และมาตรา 46
ซึ่งจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวทำ�ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทที่สำ�คัญในการ
ช่วยพัฒนาท้องถิ่น คือ
1. บทบาทในการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ในภาพรวมของจังหวัดในรูปของแผนพัฒนา
จังหวัด โดยรวบรวมแผนงานโครงการของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของจังหวัดที่หน่วย
ราชการส่วนท้องถิ่น แต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบดำ�เนินการเอง เพื่อให้เห็นภาพรวมและทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดลดความซํ้าซ้อน และมีลำ�ดับความสำ�คัญของแต่ละงานที่ชัดเจน
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2. สนับสนุนในการดำ�เนินการกิจกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำ�นวนมาก และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ไม่มงี บประมาณเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินการได้ จึงต้องให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดำ�เนินการจัดทำ� เช่น สนามกีฬา บ่อบำ�บัดนํ้าเสียรวม เป็นต้น
3. ประสานและดำ�เนินโครงการพัฒนา ที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ หลายแห่ง หากแยกดำ�เนินการจะสิน้ เปลืองงบประมาณหรือส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง
ท้องถิ่นเอง เช่น ถนนสายหลักซึ่งผ่านเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำ�บลหลายแห่ง สถานที่ทิ้ง
ขยะ สวนสาธารณะ เป็นต้น
นอกจากนี้การบริหารจัดการงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็นับเป็นเรื่องที่
ท้าทายทัง้ ในเรือ่ งประสิทธิภาพและความโปร่งใส ในการบริหารจัดการ ดังนัน้ การกำ�หนดโครงสร้าง
และการบริหารจัดการที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดศักยภาพในการบริหารจัดการ ประกอบกับการจะ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียนมีมากขึ้น จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อม การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สุร
นิ ท
ร์

1. เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์
2. เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพื้นฐาน (Basic Research) ที่ใช้เทคนิคการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีดำ�เนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ประชากรที่มีอายุสิบแปดปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรนิ ทร์ จำ�นวนทัง้ สิน้ 1,388,194 ราย (สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัดสุรนิ ทร์,
2557) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำ�นวน 400 ราย ได้มาวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
Sampling) โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamana, 1967 : 581) ซึ่งใช้ระดับค่าความเชื่อมั่น ที่ 95% ที่นัย
สำ�คัญทางสถิติ 0.05
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น แบบสอบถาม ตอนที่ 1 แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
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ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 6 ด้าน ตอนที่ 3
แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นคำ�ถามแบบปลายเปิด
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำ�แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาค่าทางสถิติ สถิติที่
ใช้ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท

ผลการวิจัย
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จากการศึกษา “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์” สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
1.1 เพศ พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.80) และเพศหญิง (ร้อยละ 48.20)
1.2 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 28.00) รองลงมา ได้แก่ อายุ
31-40 ปี (ร้อยละ 23.80)
1.3 สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 55.20) รองลงมา คือ
สถานภาพโสด (ร้อยละ 33.20)
1.4 การศึกษาที่ส�ำ เร็จสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ร้อยละ 32.20) รองลงมาได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.) (ร้อยละ 27.50)
1.5 รายได้ พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ 7,500 – 10,000 บาท (ร้อยละ 38.80) รองลงมา
ได้แก่ รายได้ตํ่ากว่า 7,500 บาท (ร้อยละ 31.00)
1.6 ตำ�แหน่งหน้าที่ พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่มีต�ำ แหน่งหน้าที่ ลูกจ้าง/พนักงานราชการ (ร้อยละ
49.20) รองลงมา ได้แก่ อื่น ๆ (ร้อยละ 29.50)
1.7 ประสบการณ์ท�ำ งาน พบว่า ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทำ�งาน ตํ่ากว่า 5 ปี (ร้อยละ
31.80) รองลงมา ได้แก่ 5 – 10 ปี (ร้อยละ 29.80)
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยภาพ
รวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลัก
นิติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.77) รองลงมาได้แก่หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.72) หลักความคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.70) หลักความโปร่งใสมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.63) หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.63) ตาม
ลำ�ดับ และน้อยที่สุด คือ หลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.62)
2.2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ หลัก
นิติธรรม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักนิติธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อ คือหน่วยงานของท่านมี
กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนหรือบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =
4.00) รองลงมา ได้แก่การพิจารณาคำ�สั่งหรือระเบียบข้อบังคับคำ�นึงถึงความเป็นธรรมและ
เสมอภาคในแต่ละกรณี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) และหน่วยงานของท่านมีการกระจาย
อำ�นาจในการบังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้น ไม่รวมศูนย์อำ�นาจอยู่ที่คน ๆ เดียวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.74)
2.3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์หลัก
คุณธรรม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักคุณธรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.72) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ 3 ข้อคือ ผูบ้ ริหารงานและบุคลากร
มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) รองลงมา ได้แก่
ผูบ้ ริหารงานและบุคลากรปฏิบตั ติ นอยูใ่ นหลักคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.82) และผู้บริหารงานและบุคลากรมีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.73)
2.4 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์หลัก
ความโปร่งใส
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักความโปร่งใส โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
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ระดับมาก ( X =3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อคือ การบริหารงาน
และกิจกรรมต่างๆ มีการสรุป รายงานและเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.68) รองลงมา ได้แก่ การบริหารงบประมาณมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกส่วนงาน
รวมถึงมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) และฝ่าย
ตรวจสอบภายในในหน่วยงานของท่านมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.64)
2.5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์หลัก
การมีส่วนร่วมผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักการมีส่วนร่วมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( X =3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อคือ เปิดโอกาสให้
บุคลากร,องค์การภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) รองลงมา ได้แก่ เปิดโอกาสให้บุคลากร,องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดหาและจัดซือ้ บางกรณี มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.72) และผู้บริหารงานและบุคลากรยินดีรับฟังคำ�แนะนำ�และข้อเสนอแนะจากองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.62)
2.6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์หลัก
ความรับผิดชอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อหลักความรับผิดชอบโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับ มาก ( X =3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ข้อคือ ใช้เวลาการ
ปฏิบัติงานที่อย่างเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบตอบสนอง
ความต้องการของสังคม ( X = 3.73) รองลงมาได้แก่ หน่วยงานของท่านได้จดั ให้มบี ริการสาธารณะ
อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ( X = 3.64) และบุคลากรในหน่วยงานมีความมุ่ง
มั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ( X = 3.63)
2.7 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์หลัก
ความคุ้มค่า
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่างต่อหลักความคุม้ ค่าโดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก ( X =3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ข้อ คือ มีการนำ�นโยบาย
โครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่แถลงไว้ไปดำ�เนินการอย่างเร่งด่วน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( X = 3.82) รองลงมา ได้แก่ ใช้เวลาการปฏิบัติงานที่อย่างเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการ
ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของสังคมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.77)
และ หน่วยงานของท่านได้จดั ให้มบี ริการสาธารณะอย่างมีคณ
ุ ภาพและเกิดประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70)
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
3.1 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักนิติธรรม พบว่า การปฏิบัติงานยังขาด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับทีช่ ดั เจน มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ การกระจายอำ�นาจให้กบั ชุมชนและประชาชน
ยังไม่ครอบคลุม และน้อยที่สุดคือ เจ้าหน้าที่และบุคคลากรยังขาดความเที่ยงธรรม ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ หลักนิตธิ รรม พบว่าอยากให้มคี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเทีย่ งธรรม
มีจ�ำ นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบการทำ�งาน
ของเจ้าหน้าที่และบุคคลากรและน้อยที่สุด คือ ควรมีการออกพื้นที่ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึง
การบริหารงานของ อบจตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ตามลำ�ดับ
3.2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักคุณธรรม พบว่า เจ้าหน้าที่และบุคลากรเกิดการทุจริตและ
ไม่เที่ยงธรรม มีจ�ำ นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ควรแลเห็นปัญหาของประชาชนเป็นสิ่ง
สำ�คัญ และน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ไม่นำ�ความรู้มาพัฒนาชุมชน ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักคุณธรรม พบว่าควรมีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคลากรรวมถึงกลุม่ ผูน้ �ำ ชุมชน มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ ควรให้ประชาชน
มีส่วนในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้นำ�ชุมชน น้อยที่สุด คือ
เจ้าหน้าที่ควรมีคุณธรรมประจำ�ใจตามลำ�ดับ
3.3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ หลักความโปร่งใส พบว่า หน่วยงานราชการยังขาดความโปร่งใส
และขาดความน่าเชือ่ ถือ มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรควรมีการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความซื่อตรง มีความเป็นธรรม และน้อยที่สุด คือ กระบวนบริหารของหน่วยงานยังขาด
ความชัดเจนและความน่าเชื่อถือ ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ หลักความโปร่งใส พบว่าควรมีการชีแ้ จงกระบวนการปฏิบตั งิ านและการ
ใช้งบประมาณต่าง ๆ เพือ่ ความโปร่งใสมีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ ควรมีการสร้างช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ และน้อยที่สุด คือ ควรมี
การจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนถึงสิทธิและอำ�นาจหน้าที่ตามลำ�ดับ
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3.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนยังขาดความร่วมมือขาด
และการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานราชการ มีจ�ำ นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การให้บริการยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน และน้อยที่สุด คือ การให้การ
ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือต่อประชาชนในชุมชนน้อย ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักการมีส่วนร่วม พบว่าควรมีค่าตอบแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
จูงใจประชาชนให้เกิดความสนใจ มีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ หน่วยงานราชการควรมีการ
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและน้อยที่สุด คือ ควรมีการปรับปรุง
นโยบายการบริหารให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนคนในท้องถิ่นตามลำ�ดับ
3.5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักความรับผิดชอบ พบว่า เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรควรนำ�
นโยบายมาแถลงให้ประชาชนได้รบั ทราบ มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ บางครัง้ ไม่มกี ารติดตาม
ผลการดำ�เนินการทีม่ ผี ลกระทบต่อส่วนร่วม และน้อยทีส่ ดุ คือ เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคลากรในหน่วยงาน
บางคนละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักความรับผิดชอบ พบว่าควรจัดให้มีการออกสำ�รวจความเป็นอยู่ของ
ประชาชนร่วมถึงการสนับสนุนโครงการต่างๆ มีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ควรจัดมีการ
กิจกรรมสร้างความสามัคคีเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของประชาชน และน้อยทีส่ ดุ คือ ควรมีบทลงโทษ
ที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับบุคคลากรที่ทุ่มเทกับการปฏิบัติหน้าที่ตามลำ�ดับ
3.6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักความคุ้มค่า พบว่า มีการบริหารจัดการงบประมาณที่สิ้น
เปลือง มีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
และการบริหารจัดการในเรือ่ งต่างๆ และน้อยทีส่ ดุ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิน่ ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ตามลำ�ดับ
สำ�หรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หลักความคุ้มค่าพบว่าควรบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนอย่าง
ประหยัดมีจำ�นวนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อยากให้มีการสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่านี้และ
น้อยที่สุด คือ อยากให้เวลานัดประชุมประชาชนมีส่วนในการออกความคิดเห็นตามลำ�ดับ
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การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรนิ ทร์ โดยภาพรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลัก
นิติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่หลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลัก
ความคุ้มค่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลักความโปร่งใสมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หลักการมี
ส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำ�ดับ และน้อยที่สุด คือ หลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก
หลักธรรมาภิบาลที่ 1 หลักนิติธรรม พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
การบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรนิ ทร์ สามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมถึงมีกฎหมายข้อบังคับและบทลงโทษทีเ่ ป็นที่
ยอมรับของประชาชนจากการประเมินโดยใช้แบบสอบถามเพือ่ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อหลักนิติธรรมและยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ใน
การนำ�หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ ซึง่ งานวิจยั ในครัง้ นี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระจริญ จิรสุโภ (เมือง
ประทับ) (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย
จังหวัดนนทบุรพี บว่า การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาลเมืองบางกรวย มีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
หลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ 2 หลั ก คุ ณ ธรรม พบว่ า โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารและบุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมถึงการ
ยึดมั่นหลักการต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและประชาชน ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้
ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ อรัญญา ม่วงแดง (2548) ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองลำ�พูน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลเมืองลำ�พูนเพือ่ บริการประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลที่ 3 หลักความโปร่งใส พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดง
ให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ มีนโยบายและการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล หลักความโปร่งใสเนื่อง
ด้วยการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์มกี ารเปิดโอกาสให้บคุ ลากร
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องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนติดตามตรวจสอบการบริหารงานและผลสัมฤทธิ์ ซึง่ งาน
วิจัยในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย นาทองไชย (2548) ได้วิจัยเรื่อง สภาพการ
บริหารงานของคณะเทศมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตำ�บลธัญญา อำ�เภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งที่มาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลตำ�บลธัญญา และประชาชนในเขตเทศบาล ต่างมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าคณะ
เทศมนตรีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และต่างพอใจ เห็นด้วยทีค่ ณะเทศมนตรีน�ำ หลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ในหลักนิติธรรมมีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชน โดยความเสมอภาค ถูกต้อง
รักษาประโยชน์ของส่วนรวม ในหลักความโปร่งใส มีการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 โดยติดประกาศ ประชุมชี้แจงผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสายและ
วารสาร ในหลักการมีสว่ นร่วม มีสว่ นร่วมในการจัดทำ�แผนพัฒนา การจัดซือ้ จัดจ้าง การประชุมสภา
เทศบาล การเสนอออกกฎหมาย ข้อบังคับ หลักความรับผิดชอบให้บริหารที่มีคุณภาพ เป็นธรรม
ทัว่ ถึง และหลักความคุม้ ค่า โดยการปฏิบตั กิ จิ กรรมตามลำ�ดับความสำ�คัญก่อนหลัง การจัดซือ้ จัดจ้าง
เป็นไปด้วยความประหยัด มีการแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
หลักธรรมาภิบาลที่ 4 หลักการมีส่วนร่วม พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลหลักการมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร องค์กรภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างทั่วถึง ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
สิรวิ ภิ า ศรีปลัง่ (2548) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การศึกษาตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาลด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการปฏิบตั งิ านของสำ�นักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาพบ
ว่า ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาล ด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการปฏิบตั งิ านของสำ�นักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หลักธรรมาภิบาลที่ 5 หลักความรับผิดชอบ พบว่ า โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก
แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิน่ ตามหลักธรรมาภิบาลหลักความรับผิดชอบ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นั้นมีการจัดให้มีการบริการสาธารณะ มีนโยบาย กิจกรรม หรือแผนงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ งานวิจยั ในครัง้ นีย้ งั มีความสอดคล้อง
กับ เสนาะ สภาพไทย (2549) ได้ศึกษาเรื่อง “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามความคิดเห็น
ของนักเรียนเสนาธิการทหารบก” ผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเสนาธิการทหารบก
จะให้ความเห็นว่าการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีของรัฐบาล มีความสำ�คัญอยู่ในระดับสูง ได้แก่
ด้านความโปร่งใส ด้านการมีสว่ นร่วม ด้านความรับผิดชอบ ด้านความคุม้ ค่า ด้านนิตธิ รรม และด้าน
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คุณธรรม อยู่ในระดับปานกลางและจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักเรียนเสนาธิการทหารบก
ทีม่ ี อายุ สถานภาพ การศึกษา ระดับรายได้ ชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และตำ�แหน่ง
หน้าทีต่ า่ งกันไม่มผี ลต่อความคิดเห็นเรือ่ งการบริหารบ้านเมืองและสังคมทีด่ ขี องรัฐบาลแตกต่างกัน
หลักธรรมาภิบาลที่ 6 หลักความคุ้มค่าพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็นว่าการบริหารงานของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลหลักความคุ้มค่าขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และ
สังคมรวมถึงการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้ค�ำ นึงถึงความปลอดภัยทัง้ ด้านชีวติ และทรัพย์สนิ เป็นหลักสำ�คัญ ซึง่
งานวิจัยในครั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัย พระจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ) (2552) ได้ศึกษาเรื่อง
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรีพบว่า การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พบว่า
บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาลเมืองบางกรวย มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ควรมีการนำ�นโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
ทุก ๆ ด้าน
1.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ควรมีการติดตามผลการดำ�เนินงานตามนโยบาย
นำ�ไปสู่การปฏิบัติ
1.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนิ ทร์ ควรมีการจัดอบรมให้บคุ ลากรมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเองอย่าเต็มที่
1.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นำ�กฎระเบียบข้อบังคับมาใช้อย่างเคร่งครัด
1.6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดช่องทางและโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกว่าเดิม
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2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษารูปแบบ
การบริหารงานที่เป็นต้นแบบ
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