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ความคิดเห็นต่ อการใช้ ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่ าด้ วยการเข้ าจาหน่ ายสิ นค้ าบริเวณ
รอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ.2554 ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการค้ า
ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
สิ ทธิเดช อ่ องเภา* บัณฑิตา อินสมบัต**ิ
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ ศึ กษาและเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นต่ อการใช้ระเบี ยบ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก
พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิ บาล ของผูป้ ระกอบการค้า ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบาง
มูลนาก จังหวัดพิจิตร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบการค้าที่ทาการค้าในเขตเทศบาล
เมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จานวน 125 ราย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ
แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการทดสอบ
เอฟ (F-test)
ผลการวิจยั พบว่า
ผูป้ ระกอบการค้า มีความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้า
จาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาลในเขต
เทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผูป้ ระกอบการ
ที่ มี เพศ ระดับการศึ กษา ลักษณะร้ า นจาหน่ ายสิ นค้า แตกต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อการใช้ร ะเบี ย บ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก
พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิ บาลไม่แตกต่ างกัน ส่ วนผูป้ ระกอบการค้าที่ มีอายุแตกต่ างกัน มี ความ
คิดเห็นต่อการใช้ระเบี ยบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสด
เทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความคิดเห็น, การจาหน่ายสิ นค้า, เทศบาลเมือง, หลักธรรมาภิบาล
**
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The Opinion on Using Bang MunNak's Regulations for Selling Around the Market in
Bang Mun Nak Municipality, 2011, According to Good Governance in Bang Mun Nak
Municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province
Sittidech Ongpao* Bantita Insombat**
Abstract
The purposes of this research were to study and compare the opinion of entrepreneur
using Bang Mun Nak's Regulations for selling around the market in Bang Mun Nak municipality,
2011, according to good governance in Bang Mun Nak municipality, Bang Mun Nak District,
Phichit Province as distinguished by sex, age, education and type of shop. The samples were 125
entrepreneur sin Bang Mun Nak municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province. The
research tool was a 5-point rating scale questionnaire with a realiability coefficient of 0.81. The data
were analyzed in terms of mean, standard deviation, independent sample t-test and F-test.
The research found as follows:
Entrepreneurs’ opinions of using Bang Mun Nak's Regulations for selling around the
market in Bang Mun Nak municipality, 2011, according to good governance in Bang Mun Nak
municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province as a whole were at a high level.
Entrepreneurs as distinguished by sex, education and type of shop showed no different opinions on
using Bang Mun Nak's Regulations for selling around the market in Bang Mun Nak municipality,
2011, according to good governance in Bang Mun Nak municipality, Bang Mun Nak District,
Phichit Province. Entrepreneurs as distinguished by age had different opinions on using Bang Mun
Nak's Regulations for selling around the market in Bang Mun Nak municipality, 2011, according to
good governance in Bang Mun Nak municipality, Bang Mun Nak District, Phichit Province.
Keywords: The opinion, Selling, Municipality, Good governance
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บทนา
สื บ เนื่ องจากพระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกรู ปแบบมีอานาจและ
หน้าที่ จดั บริ การสาธารณะเพื่ อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งการบารุ งและ
ส่ งเสริ มการทามาหากิ นของราษฎร การส่ งเสริ ม การฝึ กอาชี พ การดาเนิ นการจัดระเบี ยบการจาหน่าย
สิ นค้าในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่สุจริ ต โดยยึดถือตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จากสภาวการณ์ในปั จจุบนั การจาหน่ ายสิ นค้า ภายในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตรมีจานวนเพิ่มขึ้นซึ่ งมีหลักฐานการขอเช่าพื้นที่ การจาหน่ายสิ นค้าจากเทศบาล
เมืองบางมูลนาก ซึ่ งอีกข้อมูลหนึ่ งที่ พบว่า การจาหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะนั้น ทาให้เกิ ด
อุบตั ิ เหตุ ที่เป็ นอันตรายต่ อ สุ ขภาพ และยังมี ปั ญหาด้า นการจราจร ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อม และ
ทัศนียภาพเสื่ อมโทรม ซึ่ งเป็ นปั ญหาของสังคมส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็ น
ปั ญหาที่สาคัญต่อประชาชนจานวนมาก หากไม่แก้ไขหรื อปรับปรุ งจะทาให้กลายเป็ นปั ญหาที่ยากต่อ
การพัฒนาเทศบาลเมืองบางมูลนาก (เทศบาลเมืองบางมูลนาก, 2555: 37)
ถึงแม้ว่าการจาหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะ เป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคลแต่หากไม่ปฏิ บตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้กลับสร้างปั ญหาและก่อให้เกิ ดอันตรายต่อบุคคลอื่น ซึ่ งเป็ นการไม่ปฏิ บตั ิ
ตามสิ ทธิ ส่วนบุคคลซึ่ งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 28 ได้ระบุถึง
สิ ทธิ ของบุคคลว่าบุคคลย่อมใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตนได้เท่าที่ควร ไม่ละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคล
อื่น ๆ ฉะนั้นการจาหน่ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะจึ งเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคลที่ พึงกระทาได้ แต่การ
จาหน่ ายนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิ ด หรื อทาให้บุคคลอื่นได้รับความเดื อดร้ อน ราคาญ หรื อสร้างปั ญหา
ให้เกิ ดขึ้ น ซึ่ งเทศบาลเมืองบางมูลนากได้ตระหนักถึงการบริ หารและการพัฒนาเทศบาลตามทิ ศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่ งได้เน้นในเรื่ องของการบริ หารจัดการที่ ดี
มีความเป็ นธรรม ความโปร่ งใส การมีส่วนร่ วม สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good
governance)
ด้วยเหตุที่ธรรมาภิบาลมีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการปฏิบตั ิงานให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ประสิ ทธิ ภาพ ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่ จะศึ กษา เรื่ องการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วย
การเข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ.2554 ของผูป้ ระกอบการค้า
ตามหลักธรรมาภิ บาล ในเขตเทศบาลเมื องบางมู ลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิ จิตร เพื่ อให้การ
บริ หารงานของเทศบาลเมืองบางมูลนากมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาความคิ ดเห็นของผูป้ ระกอบการค้า บริ เวณตลาดสดที่ มีต่อการใช้ระเบี ยบของ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก
พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาล ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการค้าบริ เวณตลาดสดต่อการใช้ระเบียบของ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก
พ.ศ.2554 ตามหลักธรรมาภิ บาล ในเขตเทศบาลเมื องบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิ จิตร
จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะร้านจาหน่ายสิ นค้า
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับหลักธรรมาภิบาล
แนวคิดของหลักธรรมาภิบาล ประกอบการวิจยั ในครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระหลัก 4 ประการคือ
1. ความหมายของธรรมาภิบาลบาล
2. ที่มาของแนวคิดธรรมาภิบาล
3. องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
4. วิธีการและเป้ าหมายของธรรมาภิ บาลของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นซึ่ งจะได้
นาเสนอเรี ยงตามลาดับ ดังนี้
ความหมายของธรรมาภิบาล
ธรรมาภิ บาล หมายถึง ลักษณะของการบริ หารจัดการบ้านเมืองด้วยความเป็ นธรรม มีการ
เคารพสิ ทธิ ของผูค้ นพลเมืองอย่างเสมอกัน ลักษณะการทางานจะต้องมีความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ
สามารถถูกตรวจสอบได้ธรรมาภิบาลจึงมีลกั ษณะของการใช้อานาจในการจัดการ ทรัพยากรทางสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวคิดธรรมาภิบาลในประเทศไทย
ประเทศไทยนั้นเป็ นอีกประเทศหนึ่ งซึ่ งได้รับเอาแนวคิ ดนั้นเข้ามาปฏิ บตั ิ และมีความเห็น
ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายในกระบวนและวิธีปฏิบตั ิที่จะมุ่งไปสู่ วตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ คื อ สภาวะ
พ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจ มีการบริ หารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชน และสังคมในทุกระดับเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้และเป็ นรากฐานที่แข็งแรงมุ่งสู่การพัฒนาประเทศที่ยงั่ ยืน
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องค์ ประกอบหลักของธรรมาภิบาล
สุ ดจิ ต นิ มิตกุล (2543: 16-21) กล่าวว่า องค์ประกอบในการเสริ มสร้างการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีของกระทรวงมหาดไทยอย่างน้อย 11 ประการ คือ
1. การมีส่วนร่ วม
2. ความยัง่ ยืน
3. ประชาชนมีความรู ้สึกว่า เป็ นสิ่ งที่ชอบธรรม
4. มีความโปร่ งใส
5. ส่ งเสริ มความเป็ นธรรม
6. มีความสามารถที่จะพัฒนาทรัยพากรและวิธการบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
7. ส่ งเสริ มความเสมอภาคทางเพศ
8. การอดทนอดกลั้น
9. การดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
10. ความรับผิดชอบ
11. การเป็ นผูก้ ากับดูแล
อริ ยธ์ ัช แก้วเกาะสะบ้า (2548: 105-106) ที่ กล่าวว่า ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ สาคัญของ
หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักความโปร่ งใส, หลักนิ ติธรรม, หลักความรับผิดชอบ, หลักความ
เสมอภาค, หลักคุณธรรม, หลักความคุม้ ค่า และหลักการมีส่วนร่ วม
หลักธรรมาภิบาลที่นามาใช้ ในประเทศไทย
หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่นามาใช้ในประเทศไทย มี 10 องค์ประกอบดังนี้
1. หลักประสิ ทธิ ผล
2. หลักประสิ ทธิ ภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่ งใส
6. หลักการมีส่วนร่ วม
7. หลักการกระจายอานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎคม –ธันวาคม 2558
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จากการศึกษาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ บาลข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่าองค์ประกอบ
หลักของหลักธรรมมาภิบาล มีดว้ ยกันทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1. หลักความโปร่ งใส
2. หลักนิติธรรม
3. หลักความรับผิดชอบ
4. หลักความเสมอภาค
5. หลักคุณธรรม และ
6. หลักการมีส่วนร่ วม
ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่าวนี้ เป็ นเพียงองค์ประกอบพื้นฐานหรื อเป็ นองค์ประกอบที่ เรี ยกว่า
องค์ประกอบร่ วม ที่ ก่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมาภิ บาลในสังคม ซึ่ งองค์ประกอบที่ กาหนดนี้ สามารถ
กาหนดเพิ่ ม หรื อ ลดลงได้ต ามความต้อ งการของผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาจะน า
องค์ประกอบหลักที่มีความสาคัญและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะศึกษา โดยการใช้
หลักธรรมาภิบาล 4 หลัก ซึ่ งประกอบด้วย 1) หลักความโปร่ งใส 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความ
รับผิดชอบ และ 4) หลักการมีส่วนร่ วม
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการค้าที่ ทาการค้าในเขตเทศบาลเมื อง
บางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จานวนทั้งหมด 125 ราย ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็ น
เวลาทั้งสิ้ น 2 เดือน คือระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2557
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการค้า
ที่ มีต่ อการใช้ระเบี ยบเทศบาลเมื อ งบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้า จาหน่ ายสิ นค้าบริ เ วณรอบตลาดสด
เทศบาลเมื อ งบางมูล นาก พ.ศ. 2554 ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล มี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ ว นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามเกณฑ์ของบุญชม ศรี สะอาด (2554: 121) ได้แก่ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด การสร้ างเครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล และการตรวจสอบ
เครื่ องมือผูว้ ิจยั ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั บูรณาการเป็ น
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 40 ข้อ ศึ กษาค้นคว้า แนวคิ ด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อ
นามาเป็ นแนวทางในกาสร้างเครื่ องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. กาหนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษา กาหนดโครงสร้ า งของแบบสอบถามที่ จะใช้ใ น
การศึกษาแล้วขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบแบบสอบถาม
ในขั้นต้น
3. ดาเนินการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแบบสอบถามที่กาหนดไว้
แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
4. ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม โดยเชิ ญ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of item objective congruence: IOC) โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 116) อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
5. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผูป้ ระกอบการค้าในเขตเทศบาลเมือง
บางมูลนาก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.81
6. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ เพื่ อใช้เป็ นแบบสอบถาม
ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนังสื อขออนุญาตเก็บข้อมูล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากแบบสอบถามทั้งหมด 125 ชุด ได้รับ
คืนกลับมาจานวน 125 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ ได้คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ดาเนิ นการวิเคราะห์ระดับ
การใช้ความคิ ดเห็นของผูป้ ระกอบการค้า ต่อการใช้ระเบี ยบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้า
จาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาล ในเขต
เทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) t-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) และวิเคราะห์
ความแตกต่างรายคู่ดว้ ย (Multiple comparison) วิธีการของเชฟเฟ่
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎคม –ธันวาคม 2558
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการค้าต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมือง
บางมูลนาก ว่าด้วยการเข้า จาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก
พ.ศ. 2554ตามหลักธรรมาภิบาล ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวมและรายด้าน
รายการ
1. หลักความโปร่ งใส
2. หลักคุณธรรม

X

S.D.

0.55
0.51

แปลผล
มาก
มาก

อันดับที่
1
2

3.76
3.61

4. หลักความรับผิดชอบ

3.52

0.57

มาก

3

5. หลักการมีส่วนร่ วม
ภาพรวม

3.36
3.56

0.57
0.47

ปานกลาง
มาก

4

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการค้าต่อการใช้ระเบียบเทศบาล
เมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554
ตามหลักธรรมาภิบาล ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.56, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าหลักความโปร่ งใสอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.76, S.D = 0.55) รองลงมาคือ ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.61, S.D =
0.51) ด้านหลักความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.52, S.D = 0.57) และ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม
มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ( X = 3.36, S.D = 0.57) ซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการ
เข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554
ตามหลักธรรมาภิบาล จาแนกตามเพศ
รายการ
1. หลักความโปร่ งใส
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความรับผิดชอบ
4. หลักการมีส่วนร่ วม
รวม

ชาย

X

3.77
3.61
3.56
3.44
3.59

หญิง
S.D
0.60
0.48
0.53
0.62
0.48

X

3.73
3.30
3.45
3.26
3.51

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎคม –ธันวาคม 2558

S.D
0.50
0.56
0.62
0.48
0.47

t

p

0.37
0.07
1.02
1.71
0.95

0.58
0.35
0.55
0.17
0.84
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผูป้ ระกอบการค้าที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก
พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาลทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการ
เข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบ ตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554
ตามหลักธรรมาภิบาล จาแนกตามอายุ
รายการ
1. หลักความโปร่ งใส

2. หลักคุณธรรม

3. หลักความรับผิดชอบ

4. หลักการมีส่วนร่ วม

รวม

อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

X

4.06
3.56
4.02
5.56
3.66
4.08
3.50
3.64
3.58
3.57
4.00
3.65
3.76
3.31
3.36
3.65
3.27
3.54
3.42
3.15
3.95
3.49
3.74
3.47
3.44

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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S.D
0.65
0.22
0.56
0.50
0.55
0.73
0.12
0.53
0.51
0.54
0.66
0.38
0.41
0.63
0.58
0.35
0.28
0.48
0.71
0.55
0.50
0.17
0.41
0.50
0.49

F
4.53

P
0.00*

1.04

0.38

5.02

0.00*

2.83

0.02*

3.37

0.01*
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผูป้ ระกอบการค้าที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก
พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิ บาลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปรี ยบเทียบ
รายคู่ตามวิธีการของ Scheffe พบว่า ผูป้ ระกอบการค้าที่มีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก
พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิ บาลมากกว่า ผูป้ ระกอบการค้า ที่ มีอายุ 41-50 ปี หลักความรับผิดชอบ
จานวน 2 คู่ คื อ ผูป้ ระกอบการค้า ที่ มีอายุ 31-40 ปี มี ความคิ ดเห็ นต่อการใช้ระเบี ยบเทศบาลเมื อง
บางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมื องบางมูลนาก พ.ศ. 2554
ตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า ผูป้ ระกอบการค้าที่มีอายุ 41-50 ปี และ มากกว่า 50 ปี
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนากว่าด้วยการ
เข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบ ตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554
ตามหลักธรรมาภิบาล จาแนกตามระดับการศึกษา
รายการ
1. หลักความโปร่ งใส

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรื อ ปวช. และปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าปริ ญญาตรี

2. หลักคุณธรรม

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรื อ ปวช. และปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าปริ ญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรื อ ปวช. และปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าปริ ญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรื อ ปวช. และปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่า ปริ ญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรื อ ปวช. และปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่าปริ ญญาตรี

3. หลักความรับผิดชอบ

4. หลักการมีส่วนร่ วม

รวม
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X

3.69
3.91
3.79
3.58
3.77
3.43
3.52
3.55
3.41
3.30
3.52
3.38
3.52
3.69
3.50

S.D
0.49
0.69
0.56
0.51
0.53
0.44
0.59
0.55
0.53
0.54
0.65
0.52
0.44
0.54
0.45

F
1.81

P
0.16

2.48

0.08

0.32

0.72

1.62

0.20

1.45

0.23
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จากตารางที่ 4 ผูป้ ระกอบการค้า ที่ มีระดับการศึ กษาแตกต่ างกันมีความคิ ดเห็นต่ อการใช้
ระเบี ยบเทศบาลเมื องบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้า จาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมื อง
บางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการ
เข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554
ตามหลักธรรมาภิบาล จาแนกตามลักษณะร้านจาหน่ายสิ นค้า
รายการ
1.หลักความโปร่ งใส

2.หลักคุณธรรม

3.หลักความรับผิดชอบ

4.หลักการมีส่วนร่ วม

รวม

ลักษณะร้ านจาหน่ ายสินค้า
หาบแร่
แผงลอย
ร้านจาหน่ายของชา
หาบแร่
แผงลอย
ร้านจาหน่ายของชา
หาบแร่
แผงลอย
ร้านจาหน่ายของชา
หาบแร่
แผงลอย
ร้านจาหน่ายของชา
หาบแร่
แผงลอย
ร้านจาหน่ายของชา

X

3.73
3.76
3.77
3.68
3.62
3.54
3.68
3.38
3.50
3.51
3.32
3.28
3.65
3.52
3.53

S.D.

0.48
0.67
0.50
0.44
0.56
0.53
0.46
0.64
0.56
0.52
0.61
0.57
0.39
0.54
0.46

F
0.03

P
0.96

0.74

0.47

0.269

0.07

1.78

0.17

0.95

0.38

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูป้ ระกอบการค้า ที่ มีลกั ษณะร้ านจาหน่ ายสิ นค้าที่ แตกต่ างกันจะมี
ความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาด
สดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิจยั
1. การศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่าย
สิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ของผูป้ ระกอบการค้า ตามหลักธรรมา
ภิบาล ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรนั้น โดยในภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อจาแนกตามตัวแปรตาม พบว่า หลักความโปร่ งใส มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ หลักคุณธรรม
หลักความรับผิดชอบ และหลักการมีส่วนร่ วม ตามลาดับ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สรุ ปรายละเอียด ในแต่ละด้าน
ดังนี้
1.1 หลักความโปร่ งใส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
การพิ จารณาให้ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าเข้าจาหน่ ายสิ นค้ามี กระบวนการที่ โปร่ งใส รองลงมาคื อ เทศบาล
จะแจ้งหรื อประกาศให้ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าทราบด้วยความโปร่ งใส เมื่ อเทศบาลเห็ นว่า มี ความจาเป็ น
จะต้อ งจัด การเกี่ ย วกับ บริ เ วณที่ ต้ งั ขายสิ นค้า รอบตลาดสด และเทศบาลมี การใช้มาตรการการจัด
ระเบียบการจาหน่ายสิ นค้าในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนากด้วยความโปร่ งใส
1.2 หลักคุ ณ ธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยการด าเนิ นการจัด ระเบี ยบการ
จาหน่ า ยสิ นค้าเจ้าหน้า ที่ ปฏิ บตั ิ ต่อประกอบการด้วยความเป็ นธรรมตามนโยบายและขั้นตอนตาม
กฎหมาย รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีการรับเรื่ องราวร้องทุกข์ดว้ ยความเป็ นธรรม และการริ บสิ ทธิ์ ในที่
วางสิ นค้าคืนเมื่อพบว่ามีการนาที่วางสิ นค้าไปหาผลประโยชน์
1.3 หลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในด้านการบริ การแก่ผจู ้ าหน่ายสิ นค้า ที่ตอ้ งการคาแนะนา ปรับปรุ ง แก้ไข
เกี่ ย วกับการประกอบ ปรุ ง หรื อผลิ ต อาหาร สิ่ ง ปฏิ กูล ขยะมู ลฝอย อยู่ใ นระดับ มาก รองลงมาคื อ
เจ้า หน้า ที่ มีจิ ต ส านึ ก ในการปฏิ บัติ หน้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การกระทาของตน และเจ้า หน้า ที่ มีค วาม
รับผิดชอบในการตรวจสอบที่วางสิ นค้าเพื่อไม่ให้ผปู ้ ระกอบการค้า นาที่วางสิ นค้าไปหาผลประโยชน์
หลักการมีส่วนร่ วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การให้ผปู ้ ระกอบการ
มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามระเบียบการจาหน่ายสิ นค้า รองลงมาคือการให้ผจู ้ าหน่ายสิ นค้ามีส่วนร่ วม
ในการอานวยความสะดวก เมื่อมีความจาเป็ นจะต้องจัดการเกี่ยวกับบริ เวณที่ต้ งั ของสิ นค้ารอบตลาดสด
และการให้ผจู ้ าหน่ายสิ นค้ามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามมาตรการการจัดระเบียบการจาหน่ายสิ นค้า
2. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็นของผูป้ ระกอบการค้าต่อการใช้ระเบี ยบเทศบาลเมือง
บางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตาม
หลักธรรมาภิ บาล ในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จาแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และลักษณะร้านจาหน่ายสิ นค้า พบว่า ผูป้ ระกอบการค้าที่มีระดับการศึกษา และ
ลักษณะร้ านจาหน่ ายสิ นค้าที่ แตกต่างกัน มีความคิ ดเห็นต่ อการใช้ระเบี ยบเทศบาลเมื องบางมูลนาก
ว่าด้วยด้วยการเข้าจาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลัก
ธรรมาภิ บาล ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นผูป้ ระกอบ การค้า ที่ มีอายุแ ตกต่ า งกัน มี ความคิ ดเห็ นต่ อการใช้

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 9 กรกฎคม –ธันวาคม 2558

วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

115

ระเบี ยบเทศบาลเมื องบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้า จาหน่ ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมื อง
บางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาล แตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. หลักความโปร่ งใส โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การให้
ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าเข้าจาหน่ ายสิ นค้ามี กระบวนการที่ โปร่ งใส อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใสในการพิจารณาให้ผจู ้ าหน่ายสิ นค้าเข้าจาหน่าย
สิ นค้ามีกระบวนการที่โปร่ งใส ทั้งนี้เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการมีความรู ้สึกสบายใจ และเกิดความเชื่ อมัน่ ใน
การปฏิ บ ัติ ง านของเทศบาลว่ า สามารถน าหลัก ธรรมภิ บ าลมาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้เ หมาะสมและเกิ ด
ประโยชน์ต่อประชาชนผูใ้ ช้บริ การของเทศบาลเมืองบางมูลนากต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของจาตุรงค์ ไชยเวช (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูเ้ ช่าพื้นที่ของ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่ า
เชี ยงใหม่ พบว่า ผูเ้ ช่ าพื้นที่อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่ าเชี ยงใหม่มีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในระดับ
มากลาดับคือบุคลากรของศูนย์ฯ มีความซื่ อสัตย์
2. หลักคุณธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การดาเนิ น
การจัดระเบียบการจาหน่ายสิ นค้าเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิต่อประกอบการด้วยความเป็ นธรรมตามนโยบายและ
ขั้นตอนตามกฎหมาย อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในการปฏิ บตั ิ งานตามหลักธรรมภิ บาล
หัวใจที่ สาคัญประการหนึ่ งคื อหลักธรรมภิ บาล ซึ่ งเจ้าหน้าที่ จะต้องมีการยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม
สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองและมีความขยัน ซื่ อสัตย์ ประหยัด อดทน มีระเบียบวินยั ทางาน
โดยความถูกต้องและดีงามซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อองค์กรและประชาชนผูใ้ ช้บริ การต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ปราณี ตันประยูร (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการตลาดนัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พระนครศรี อยุธยา พบว่า ผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า เข้า มาจาหน่ ายสิ นค้าในตลาดโดยติ ดต่ อขออนุ ญาต
โดยตรงกับมหาวิทยาลัย
3. หลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในด้านการบริ การแก่ผจู ้ าหน่ายสิ นค้า ที่ตอ้ งการคาแนะนา ปรับปรุ ง แก้ไข
เกี่ ย วกับ การประกอบ ปรุ ง หรื อ ผลิ ต อาหาร สิ่ งปฏิ กูลขยะมูลฝอย อยู่ใ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอ้ งเป็ นแบบอย่างในการให้บริ การแก่ประชาชนในทุกระดับ และมีความรับผิดชอบ
ในการดาเนินการต่าง ๆ ตามหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการค้าได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการจาหน่าย
สิ นค้าอย่างเคร่ งคัด เพื่อที่การใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณ
รอบตลาดสดเทศบาลเมื อ งบางมูล นาก พ.ศ.2554 ตามหลัก ธรรมาภิ บ าลจะเป็ นมาตรฐานให้แ ก่
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หน่ วยงานต่าง ๆ ได้นาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อหน่ วยงาน ผูป้ ระกอบการค้า และประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ดต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพรรณิ ลยั นิ ติโรจน์ (2550) ศึกษาเรื่ อง การนา
นโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผลของการนานโยบายการจัดระเบียบ
หาบเร่ แผงลอยกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวชี้ วดั คือ 1) ด้านความเป็ นระเบียบ 2) ด้านความ
สะอาด 3) ด้านความสวยงาม และ 4) ด้านความสมประโยชน์
4. หลักการมีส่วนร่ วมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การให้
ผูป้ ระกอบการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตามระเบี ยบการจาหน่ายสิ นค้า อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่าผูป้ ระกอบการค้าเห็นถึงความสาคัญของความร่ วมมือ ร่ วมใจในการปฏิบตั ิ ตามระเบี ยบการ
จาหน่ายสิ นค้า เพื่อให้การปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบการจาหน่ ายสิ นค้ามีความถูกต้องและสามารถนาไปใช้
เป็ นมาตรฐานในการจาหน่ายสิ นค้าของเทศบาลเมืองบางมูลนาก ซึ่ งสอดคล้องกับพรรณิ ลยั นิ ติโรจน์
(2550) การศึกษาเรื่ อง การนานโยบายการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยกรุ งเทพมหานครไปปฏิบตั ิ พบว่า
ผูค้ า้ ผูซ้ ้ื อ และผูใ้ ช้ทางเท้า ประกอบด้วยตัวชี้วดั คือ ความต้องการ การยอมรับ และการมีส่วนร่ วม
5. ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการค้าที่ มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้ระเบียบ
เทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมือง บางมูลนาก
พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิ บาล แตกต่ างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูป้ ระกอบการค้ามี อายุอยู่ในช่ วง
ตั้งแต่ต่ ากว่า 20 ปี , 20-30 ปี , 31-40 ปี , 41-50 ปี และมากกว่า 50 ปี ส่ งผลให้เจตคติ หรื อความคิ ดเห็น
ของบุคคลจะมีความแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Oskamp (1977: 119) ซึ่ งได้สรุ ปว่า
ปั จจัยที่ ทาให้ความคิ ดเห็น โดยปั จจัยทางพันธุ กรรมและร่ างกายนั้นจะมี ผลต่ อระดับ ความก้าวร้ าว
ของบุคคล ซึ่ งจะมีผลต่อการศึกษา เจตคติ หรื อความคิดเห็นของบุคคลนั้น ๆ ได้ปัจจัยด้านร่ างกาย เช่น
อายุ ความเจ็บป่ วย และผลกระทบจากการให้ยาเสพติ ดจะมีผลต่อความคิ ดเห็นและเจตคติ ของบุคคล
เช่ น คนที่ มีความคิ ดอนุ รักษ์นิยมมักจะเป็ นคนที่ มีอายุมาก อาจเป็ นเพราะว่าในการประกอบการค้า
ส่ วนใหญ่จะมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป และส่ วนมาก จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาจไม่มีความ
เข้าใจต่อการใช้ระเบี ยบฯ ของเทศบาล จึ งทาให้มีความเห็ นแตกต่ างกันไปกับผูป้ ระกอบการค้าที่ มี
ช่วงอายุอื่น และมีระดับการศึกษาในระดับที่สูงกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ทธิ ชาติ แสนจันทร์
(2552) ที่ทาการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ ระกอบการค้าภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อมาตรการ
ในการจัดระเบี ยบการจาหน่ ายสิ นค้าในที่ หรื อทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อาเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพบว่า ผูป้ ระกอบการค้าในช่วงอายุที่ต่างกัน และระดับการศึกษาที่ต่างกันนั้น
มีความคิ ดเห็ นและความเข้าใจต่ อการใช้ระเบี ยบฯ แตกต่างกัน อีกทั้งความเข้มงวดในการบังคับใช้
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ระเบียบ กฎหมายของเทศบาลในช่ วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทาให้ผปู ้ ระกอบการค้าไม่เห็นด้วย และไม่
ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
จากการจิ วยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงข้อมูลหลายประการที่ สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุ ง วางแผนดาเนิ นการต่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ายสิ นค้า
บริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาลในเขตเทศบาลเมือง
บางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เทศบาลเมื อ งบาลมู ล นาก ควรมี ก ารก าหนดเป็ นนโยบายส าคัญ เพื่ อ การส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินการ การใช้ระเบียบ และกาหนดมาตรการการจัด
ระเบียบการจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะภายในเขตเทศบาลโดยตรงทุกระดับและดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. เทศบาลเมืองบางมูลนากควรมีการส่ งเสริ มและรณรงค์ในเรื่ องบทบาทสิ ทธิ หน้าที่ ของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก ตลอดจนบทบาทในการกาหนดแนวนโยบายด้านการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนและการแสดงความคิดเห็นตามหลักรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
ขณะเดียวกันควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้แก่ประชาชนทัว่ ไป ผูป้ ระกอบการค้า ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทสิ ทธิ และหน้าที่ตามกฎหมาย
2. เทศบาลเมืองบางมูลนากเผยแพร่ ผลการศึกษาให้กบั ประชาชนทัว่ ไปภายในเขตเทศบาล
เมืองบางมูลนากเพื่อการใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบ
ตลาดสดเทศบาลเมือง บางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาลในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก
3. นาเสนอข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องของเทศบาลเมืองบางมูลนากเพื่อ
จะได้ใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศในการบริ หารจัดการในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนากต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษาเกี่ ยวกับการมี ส่วนร่ วมของประชาชนต่ อการใช้ระเบี ยบเทศบาลเมื อง
บางมูลนาก ว่าด้วยการเข้าจาหน่ายสิ นค้าบริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตาม
หลักธรรมาภิบาลในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
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2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบ เรื่ อง การใช้ระเบียบเทศบาลเมืองบางมูลนาก ว่าด้วยการเข้า
จาหน่ายสิ นค้า บริ เวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองบางมูลนาก พ.ศ. 2554 ตามหลักธรรมาภิบาลในเขต
เทศบาลเมืองบางมูลนาก อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรกับเทศบาลในเขตเทศบาลอื่น ๆ
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