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การนาํหลักธรรมาภบิาลไปปฏบัิติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 
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1ดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร วทิยาลัยบัณฑติศกึษาดานการจัดการ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดยอ 

 การวจัิยนี้มวีตัถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาล

ในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 2) ศกึษาปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏบิัตขิอง

เทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 3) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 4) ศกึษาปญหาอปุสรรคในการนําหลักธรรมาภบิาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 5) ศึกษาแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 การวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยาง คือเจาหนาที่ที่

ปฏบิัตงิานของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 จํานวน 338 คน ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติเบื้องตน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ .05 และการวิเคราะหขอมูลถดถอยพหุคูณ การวิจัย 

เชิงคุณภาพกลุมเปาหมาย ไดแก นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล แหงละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน 

ใชวธิกีารเก็บขอมูลจากแบบสมัภาษณ ใชการวเิคราะหโดยการตคีวาม 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับธรรมาภิบาลของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏบิัต ิมคีวามสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติทั้ง 10 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 2) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยดานการวางแผน ดานสภาพแวดลอม

ดานการประเมินผล ดานองคการ/หนวยงาน ดานบุคลากร ดานนโยบาย และดานการติดตอสื่อสาร

ระหวางหนวยงาน ที่สามารถทํานายความเปนไปไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ไดแก

ปญหาดานนโยบาย ปญหาดานบุคลากร ปญหาการขาดความรวมมือกันของทุกภาคสวน ปญหา

การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล

ปญหาดานการประเมนิผล การปฏบิัตงิานและปญหาดานผูบรหิารของเทศบาล 

 คําสําคัญ หลักธรรมาภิบาล เทศบาล ภาคกลางตอนลาง 1 
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Abstract 

 The research has the purposes 1) to study-the implementation level of good 

governance principles of municipalities in lower central provinces I, 2) the related factor with the 

implementation in accordance with good governance principles of municipalities in lower central 

provinces I, 3) the influencing factor upon the implementation with the implementation in 

accordance with good governance principles of municipalities in lower central provinces I, 4) the 

obstacles in the implementation in accordance with good governance municipalities in lower 

central provinces I, 5) the way to promote the implementation in accordance with good 

governance principles of municipalities in lower central provinces I. The quantitative research, the 

samples are the operating officers of the municipalities in lower central provinces I with the 

numbers of 338 officers. Methods of collecting the data are by using the questionnaires, 

analyzed the data by statistical methods and Pearson Correlation coefficient. All these are defined 

by the statistical significance level of .05 and using Multiple Regression Analysis, and qualitative 

research. The target groups are mayors and municipal clerks by using 2 people from each 

municipality with the total of 16 people. Using the method to collect the data from questionnaire, 

analysis by interpretation. 

 The results showed that 1) The influencing factors of the good governance level upon 

the operation of good governance implementation which related to the implementation of good 

governance the 10 parts of a significant level of .05. 2) The Analysis of Multiple Regression of the 

good governance implementation. It was found that the factors of planning, environment, 

evaluation organizations/department, personnel, policy and communication between departments 

are able to predict the possibility of the statistical significance level of .05. 3) The results of 

qualitative research found that the problem and the obstacle herein the implementation of good 

governance are the policy problem, the staff problem, the problem of lack of cooperation from all 

sectors, The problem of budget allocation sufficient to operate the project/other activities in 

municipality, the problem of evaluating performance, and the problem of municipality executive. 

 Keywords Good Governance, Municipalities, Lower central provinces I 
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บทนํา 

 ปจจุบันสถานการณทางดานการเมือง

เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการบริหารงานของ

ภาครัฐ มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก

เนื่องมาจากความกาวหนาทางดานการสื่อสาร

เทคโนโลยี การถายทอดขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว

สูประชาชน แตระบบการบริหารงานของภาครัฐยังไม

สอดคลองไมทันตอความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยาง

รวดเร็ว การทุจริตคอรรัปช่ันท่ีระบาดออกไปอยาง

รวดเร็วและกวางขวาง คํานึงแตประโยชนของตนเอง

และพวกพองอันเปนการบริหารจัดการท่ีขาดคุณธรรม

และจริยธรรม ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ี

ดีในภาครัฐ (Good Governance) ไดมีการใชอยาง

กวางขวางในชวงระยะ 20 ป ธรรมาภิบาลประกอบ 

ดวยลักษณะ 4 ประการ คือ การบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใสและ

ตรวจสอบได (ธีรยุทธ บุญมี, 2541) 

 ปจจุบันเทศบาลแบงออกเปน 3 ช้ันตาม

เกณฑรายได คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและ

เทศบาลนคร ปจจุบันมีเทศบาลท่ัวประเทศ จํานวน

2,436 แหง สําหรับเขตภาคกลางตอนลาง 1 

ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี 

จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี มีเทศบาล

รวมท้ังสิ้น 140 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. 2496 บัญญตัไิววา การปฏบัิติงานตามอํานาจ

หนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ใน 

การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล 

การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่ง

เทศบาล ในเขตภาคกลางตอนลาง 1 มีการบริหารงาน

ท่ีไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังจะเห็นไดจากคดี

การทุจริตคอรรัปช่ัน กรณีใชอํานาจในตําแหนงโดย

ทุจริตในการซื้อท่ีดิน เพื่อกอสรางโรงฆาสัตวของ

เทศบาลตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม (ผลการพจิารณาของคณะกรรมการ

ป.ป.ช.เลขแดงท่ี 1-053-53 (132-1-3/ 2556) วันท่ี 

4 เมษายน พ.ศ.2557) กรณีทุจริตในการจัดซื้อท่ีดิน 

เพื่อใชเปนท่ีท้ิงขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

ป.ป.ช. เลขแดงท่ี 10039554 วันท่ี 27 กรกฎาคม 

พ.ศ.2555) กรณีนํารถแทรกเตอร ไปจางเหมา

ซอมแซมกอนสอบราคาจางของเทศบาลเมือง

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการป.ป.ช.เลขแดงท่ี 06964455 ลงวันท่ี

15 พฤษภาคมพ.ศ. 2555) และรายงานการวิจัย เร่ือง

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอปญหาการทุจริตใน

สังคมไทย โดยสํารวจความคดิเห็นของประชาชน อายุ 

18 ป ขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

จั งหวัดนครปฐม จั งหวัดราชบุ รี  และจั งหวัด

สุพรรณบุรี เกี่ยวกับปญหาการทุจริตในสังคมไทย

จํานวน 1,270 คน พบวารอยละ 94.2 เห็นวาสถาน 

การณปญหาการทุจริตในสังคมไทยยังมีความรุนแรง

มากถึงมากท่ีสุด กลุมตัวอยางรอยละ 63.8 เห็นวา

ปญหาการทุจริตในสังคมไทยเกิดขึ้นในหนวยงาน

ราชการมีการทุจริตมากท่ีสุด รอยละ 50.3 เห็นวามี

การทุจริตในองคกรการเมืองระดับประเทศ และ 

รอยละ 33.6 เห็นวามีการทุจริตเกิดขึ้นในองคกร

การเมืองระดับทองถิ่น สวนแนวทางแกปญหา  

“เพื่อลดปญหาการทุจริต” น้ันกลุมตัวอยางรอยละ 

65.4 เห็นวาควรปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม

ใหแกเยาวชนอยางตอเนื่องและรอยละ 48.7 เห็นวา

ควรยกยอง/ใหรางวัลสงเสริมผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  

มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

(สํานักวจิัยมหาวทิยาลัยคริสตเตียน, 2556) ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงสนใจวาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 มีปญหา

อุปสรรค และมีแนวทางการสงเสริมในการแกไข

ปญหาดังกลาวอยางไร 
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 ผลการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางใน

การเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลใหกับขาราชการท่ี

ปฏิบัติงาน และเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจ

ศึกษาคนควาปจจัยในการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือ

หนวยงานอื่น ๆ ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏบัิติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 

 3. เพื่ อ ศึกษาปจจัย ท่ีมี อิท ธิพลตอ  

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาล 

ในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 

 4. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ี

ภาคกลางตอนลาง 1 

 5. เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริม

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

ภาคกลางตอนลาง 1 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 เชิงปริมาณ 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานในเทศบาล 46 แหง ของ 4 จังหวัด

ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัด

ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2,166 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ใชหลักการ

คํานวณของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยาง 338 คน

เลอืกอําเภอจาก 4 จังหวัด จังหวัดละ 2 อําเภอ โดย

วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชเกณฑในการ

เลือกคือ อําเภอท่ีมีการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งมีผล

การพิจารณาของของคณะกรรมการป.ป.ช.และมี

ผลการตัดสินของศาลปกครองวามีความผิดจริง 

ทําใหไดอําเภอเมืองของทุกจังหวัดในพื้นท่ีภาค

กลางตอนลาง 1 ไดแก  อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี อําเภอเมอืง จังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี และอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

เปนกลุมตัวอยางและผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยาง

โดยการจับฉลากอําเภออีกจังหวัดละ 1 อําเภอ 

 ทําใหไดอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อําเภอบานโปง  

จั งหวัดราชบุ รี  และอําเภอสองพี่ น อง จั งหวัด

สุพรรณบุรี 

 เชิงคุณภาพ 

 การคัด เลือกผู ให ข อ มูลหลักใช วิ ธี

คัดเลือกแบบเจาะจง ไดแก นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาลจากเทศบาลในจังหวัดท่ีไดเลือกจาก

การวจิัยเชิงประมาณรวมท้ังสิ้น 16 คน 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน คอื 

  1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย

เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ระยะเวลา

การปฏบัิตงิาน 

  1.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ไดแก ดานนโยบาย 

ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 

ดานงบประมาณ ดานองคการ /หนวยงาน  

ดานผูบริหาร ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม  

ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ดาน 

การวางแผน ดานการประเมินผล (วรเดช จันทรศร, 

255 1 ;  มยุรี  อนุมานราชธน, 2547 ;  ศุภชัย  

ยาวะประภาษ, 2545; Van Meter & Van Horn, 1975) 

 2. ตัวแปรตาม 

 การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ไดแก 

หลักประสทิธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบ 

สนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลัก 

การมสีวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม 
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หลักความเสมอภาค หลัก มุง เนนฉันทามติ   

(ถวลิวดี บุรีกุล, 2549) 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏบัิติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 อยู

ในระดับปานกลาง 

 2. นโยบายการกําหนดภารกิจและ 

การมอบหมายงาน งบประมาณ องคการ/หนวยงาน

ผูบริหาร บุคลากร สภาพแวดลอม การติดตอสื่อสาร

ระหวางหนวยงาน การวางแผน และการประเมินผลมี

ความสัมพันธกบัหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ

หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจาย

อํานาจหลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และ

หลักมุงเนนฉนัทามติ 

 3. นโยบายการกําหนดภารกิจและ 

การมอบหมายงาน งบประมาณ องคการ/หนวยงาน

ผูบริหาร บุคลากร สภาพแวดลอม การติดตอสื่อสาร

ระหวางหนวยงาน การวางแผน และการประเมินผลมี

อิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

เทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

1. เค ร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ 

ไดแก แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนบุคคล 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

โดยใชมาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert’s scale) ใหคา

ของคําตอบเปน 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ โดยใชมาตรวัด

แบบลิเคอรท (Likert’s scale) ใหคาของคําตอบเปน 5 

ระดับ 

 2. ในการวิจัย เ ชิงคุณภาพ ใชแบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวยคําถาม

เกี่ยวกับ 

  2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏบัิติ 

  2.2 ปญหาอุปสรรคและแนวทาง

ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏบัิติ 

 การรวบรวมขอมูล 

 เชิงปริมาณ 

1. ผูวิจัยทําหนังสือจากมหาวิทยาลัย  

ศรีปทุมถงึนายกเทศมนตรีและเทศบาล จํานวน 46 

แหง ในภาคกลางตอนลาง 1 

2. นําแบบสอบถามไปทําการ เก็บ

รวบรวมขอมูล โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 3. นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ และคัดเลอืกจัดทําตามลําดับไว 

 เชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดย

ไดช้ีแจงวัตถุประสงคและขอบเขตการสัมภาษณ โดย

กําหนดประเด็นการสัมภาษณตอนายกเทศมนตรี 

และปลัดเทศบาล รวมท้ังสิ้น 16 คน 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. การวเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

1.1 คาความถี่และคารอยละใชใน 

การวเิคราะหและนําเสนอขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

1.2 ค ารอยละ ค า เฉลี่ ยและค า  

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชในการวิเคราะหปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 

1.3 ค ารอยละ ค า เฉลี่ ยและค า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชในการวิเคราะหการนํา 

หลักธรรมาภิบาลไปปฏบัิติในภาพรวม 
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1.4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ

เพียรสัน ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏบัิตขิองของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 

1.5 การวเิคราะหถดถอยพหุคูณใชใน

การวิเคราะหเพื่อทํานายตัวแปรท่ีศึกษา โดยพยากรณ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏบัิติของของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัย

ดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดย 

การสัมภาษณและบันทึกเสยีงหลังจากนั้นจึงทําการถอด

เทปท่ีบันทึกเสยีงและวิเคราะหขอมูลโดยการตคีวาม 
 

ผลการวจัิย 

 เชิงปริมาณ 

 1. ผลการศึกษาสถานภาพและขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญงิ มอีายุ 31-40 ป 

มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี 

และมรีะยะเวลาในการปฏบัิติงาน 6-10 ป 

 2. ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลนําตอ

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ในภาพรวมมี

คาเฉลี่ย 3.83 โดยเรียงลําดับตามคาคะแนนเฉลี่ย

ดังน้ี ดานผูบริหาร มคีาคะแนนสูงท่ีสุดอยูในระดับมาก 

(4.00) รองลงมา คือ ดานนโยบาย (3.89) ดาน 

การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน (3.85) 

ดานงบประมาณ (3.84) ดานการประเมินผล (3.84) 

ดานการวางแผน (3.81) ดานองคกร/หนวยงาน (3.80) 

ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน (3.77) ดาน

สภาพแวดลอม (3.74) และคาคะแนนตํ่าสุด คือ ดาน

บุคลากร โดยมคีาคะแนนอยูในระดับมาก (3.73) 

 ดานนโยบาย พบวาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 สวนใหญ

เห็นวา นโยบายใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน 

การดําเนนิงาน มคีาคะแนนสูงท่ีสุด (3.95) คาคะแนน

ตํ่าท่ีสุด คือ นโยบายมีการกําหนดมาตรฐานใน 

การปฏบัิตงิานอยางเปนรูปธรรม (3.85) 

ดานการกําหนดภารกิจและการมอบ 

หมายงาน พบวา การกําหนดภารกจิในการปฏิบัติงาน 

มีคาคะแนนสูงท่ีสุด (3.97) คาคะแนนตํ่าท่ีสุด คือ 

การมอบอํานาจในการตัดสนิใจใหผูใตบังคับบัญชา 

(3.73) 

 ดานงบประมาณพบวา การจัดสรร

งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ มีคาคะแนนสูง

ท่ีสุด (3.94) คาคะแนนตํ่าท่ีสุดคอื มงีบประมาณใน

การทํางานอยางเพยีงพอ (3.74) 

 ดานองคการ/หนวยงาน พบวา องคการ

มีกฎระเบียบและขอบังคับ การปฏิบัติงานและมี 

การกําหนดลําดับช้ันในการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มคีา

คะแนนสูงท่ีสุด (3.86) คาคะแนนตํ่าท่ีสุด คอื องคการ

มลัีกษณะโครงสรางองคการท่ีไมซับซอน (3.74) 

 ดานผูบริหาร พบวา นายกเทศมนตรีใช

อํานาจหนา ท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  มีคา

คะแนนสูงท่ีสุด (4.04) คาคะแนนตํ่าที่สุด คือ 

นายกเทศมนตรีมภีาวะผูนําของผูบริหาร (3.98) 

 ดานบุคลากร พบวา เจาหนาท่ีองคการ 

มีความเต็มใจและพอใจในงานท่ีปฏิบัติ มีคาคะแนน

สูงท่ีสุด (3.81) คาคะแนนตํ่าที่สุดคือ องคการมี 

การคัดสรรเจาหนาท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน (3.69) 

 ดานสภาพแวดลอม พบวา นโยบายของ

องคการมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมม ี

คาคะแนนสูงที่สุด (3.78) คาคะแนนตํ่าที่สุดคือ  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีเกิดขึ้นไม

สงผลกระทบตอการดําเนนิงานขององคการ (3.70) 

 ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน

พบวา องคการมีการติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่น

ของรัฐอยางสมํ่าเสมอ มีคาคะแนนสูงท่ีสุด (3.81)  

คาคะแนนตํ่าท่ีสุดคือ องคการมีการประสานงาน

อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและประชาชนมี

สวนรวมในการปฏบัิติงาน (3.73) 
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 ดานการวางแผน พบวา การกําหนด

แผนงาน/โครงการในการทํางาน มีคาคะแนนสูงท่ีสุด

(3.90) คาคะแนนตํ่าท่ีสุดคอื การวางแผนกําลังคน

และใชงานเจาหนาท่ีใหตรงกับความรูความสามารถ

ท่ีมอียู (3.73) 

 ดานการประเมินผลพบวาการประเมินผล

การปฏบัิติงานประจําป มคีาคะแนนสูงท่ีสุด (3.92) 

คาคะแนนตํ่าท่ีสุด คือการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการดําเนนิงาน (3.79) 

 3. ผลการศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.80 โดยเรียงลําดับ

ตามคาคะแนนเฉลี่ยดังนี้ หลักนิติธรรม มีคาคะแนน

สูงท่ีสุดอยูในระดับมาก (3.88) รองลงมาคอื หลักการ

ตอบสนอง (3.85) หลักภาระรับผิดชอบ (3.83) หลัก 

การมสีวนรวม (3.83) หลักความโปรงใส (3.81) หลัก

ประสิทธิผล (3.79) หลักความเสมอภาค (3.77) หลัก

กระจายอํานาจ (3.76) หลักมุงเนนฉันทามติ (3.74) 

และคาคะแนนตํ่าท่ีสุดคือ หลักประสิทธิภาพ โดยมี

คาคะแนนอยูในระดับมาก (3.72) 

 หลักประสิทธิผล พบวา การกําหนด

เปาหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน มีคา

คะแนนสูงท่ีสุด (3.92) คาคะแนนท่ีตํ่าสุด คือ  

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใชหลัก

ความสามารถ (3.68) 

 หลักประสิทธิภาพ พบวา การประเมิน

ความคุมคาของงานหรือโครงการ เพื่อเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงาน มีคาคะแนนสูงที่สุด (3.78)  

คาคะแนนท่ีตํ่าสุดคือ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ท่ีครอบคลุมท่ัวถงึ (3.67) 

 หลักการตอบสนอง พบวา การรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ มีคาคะแนน

สูงท่ีสุด (3.90) คาคะแนนท่ีตํ่าสุด คือ ขั้นตอนใน

การปฏบัิตงิานท่ีรวดเร็วมปีระสทิธิภาพ (3.81) 

 หลักภาระรับผิดชอบ พบวา การเต็มใจ

ท่ีจะยอมรับสิ่งใหม ๆ และเทคโนโลยีใหม ๆ เสมอ 

มีคาคะแนนสูงท่ีสุด (3.86) คาคะแนนท่ีตํ่าสุด คือ 

การประกาศเป าหมายท่ีกํ าหนดให เจ าหน าท่ี

ปฏบัิติงานประชาชนเขาใจถึงสิ่งท่ีตองการบรรลุให

เห็นผลงาน (3.82) 

 หลักความโปรงใส พบวา การเปดเผย

ขอมูลขาวสาร เพื่อใหประชาชนสามารถทราบ

ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมกระบวนการตาง ๆ  

มีคาคะแนนสูงท่ีสุด (3.91) คาคะแนนท่ีตํ่าสุด คือ  

มีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในท่ียึดม่ันในหลักการ

และกฎหมายและมีการบริหารงานการเงินและ

พัสดุท่ีรัดกุม (3.79) 

 หลักการมีสวนรวม พบวา การเปด

โอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็น มีคาคะแนน

สูงท่ีสุด (3.94) คาคะแนนท่ีตํ่าสุดคือ การเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

บริหารงานท่ีครอบคลุมท่ัวถงึ (3.77) 

 หลักการกระจายอํานาจ พบวา นายก 

เ ทศมนต รีม อบ อํา นา จ ใ นก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น  

การดําเนินงานเพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

 มคีาคะแนนสูงท่ีสุด (3.89) คาคะแนนท่ีตํ่าสุด คือ

หนวยงานในองคการท่ีไดรับมอบอํานาจมีอิสระ 

ในการตัดสนิใจในการดําเนินงาน (3.63) 

 ห ลั ก นิ ติ ธ ร ร ม  พ บ ว า  ก า ร อ อ ก

กฎระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับ

อํานาจตามกฎหมาย มีคาคะแนนสูงท่ีสุด (3.94) 

คาคะแนนท่ีตํ่าสุดคือ การบริการงานดวยความ

เปนธรรมเสมอภาคไมเลอืกปฏบัิต ิ(3.79) 

 หลักความเสมอภาค พบวา มีการปฏิบัติ

ตอประชาชนผูรับบริการอยางเทาเทียมกัน มีคา

คะแนนสูงท่ีสุด (3.92) คาคะแนนท่ีตํ่าสุด คือ 

ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยาง

เสมอภาคเทาเทียมกัน (3.66) 

 หลักมุงเนนฉันทามติ พบวา มีการนํา 

เสนอขาวท่ีถูกตอง ชัดเจน ทําใหการลงมติเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม มีคาคะแนนสูง
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ท่ีสุด (3.81) คาคะแนนท่ีตํ่าสุด คือ เจาหนาท่ีทุก

ระดับท่ีเกี่ยวของมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นท่ี

เสมอภาคเทาเทียมกัน (3.67) 

4. ระดับธรรมาภิบาลของปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ มี

ความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ท้ัง 10 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

(r = .913, p<.001) โดยมีทิศทางความสัมพันธใน

ทางบวก แสดงใหเห็นวาเมื่อนําปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ จะสงผลให 

การปฏบัิตงิานของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 

ดขีึ้น โดยดานการวางแผนมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมากท่ีสุด และดาน

ผูบริหารมีความสัมพันธเชิงบวกกับการนําหลัก 

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินอยท่ีสุด ซึ่งหมายความวา

เมื่อปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏบัิตท้ัิง 10 ดาน มคีาเฉลี่ยเพิม่มากขึ้นจะทําให

คาเฉลี่ยการนําหลักธรรมาภบิาลไปปฏิบัติเพิ่มมาก

ขึ้นดวย 

5. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ สรุปได

วาชุดตัวแปรมเีพียง 7 ปจจัย คือ ดานการวางแผน 

ดานสภาพแวดลอม ดานการประเมินผล ดานองคกร/

หนวยงาน ดานบุคลากร ดานนโยบาย และดาน 

การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ท่ีมีอิทธิพลตอ

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 ทุกดานอยางมนัียสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวมกันพยากรณได 

รอยละ 85.3 (R2 = .853) 

เชิงคุณภาพ 

1. ปจจัย ท่ีมี อิทธิพลตอการนําหลัก 

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลาง

ตอนลาง 1 ผูใหขอมูล ไดกลาวถงึ ปจจัยท่ีจะสงผล

ตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหประสบ

ผลสําเร็จไดน้ันขึ้นอยูกับผูบริหาร เนื่องจากผูบริหาร

ตองกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน และมอบ

นโยบายนั้น ๆ ใหกับขาราชการประจํานําไปปฏิบัติให

เกิดผลสําเร็จตามนโยบายที่กําหนดไว ดังนั้น 

การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขอบังคับ จึงทําให

เกดิความโปรงใสตรวจสอบได และเกดิความคุมคา

จึงตองนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปนกรอบใน 

การปฏบัิติ เพื่อใหสนองตอบตอความตองการของ

ประชาชนมากท่ีสุด ดังน้ี 

ดานนโยบาย พบวา ผูบริหารของเทศบาล

ไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อ

เปนกรอบการปฏบัิตงิานท่ีมปีระสิทธิภาพ แตยังคง

พบปญหาประชาชนยังไมเขามามีสวนรวมใน 

การดําเนนิงานของเทศบาลเทาท่ีควร 

 ดานการกําหนดภารกิจและการมอบ 

หมายงาน พบวา ผูบริหารของเทศบาลไดให 

ความ สําคัญกับการทํางานท่ีมีความโปรงใส

ตรว จ ส อบ ได น า เ ชื่ อ ถื อ แ ล ะ จั ด ใ ห มี ก ล ไ ก  

การตรวจสอบการปฏบัิตงิานของเทศบาล 

 ดานงบประมาณ พบวา เทศบาลมี

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ

และการจัดทํางบประมาณตามความตองการของ

ประชาชน 

 ดานองคการ/หนวยงาน พบวา การบริหาร 

งานของเทศบาล ได ม ีการกําหนดแนวทาง 

การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยมีกฎระเบียบและ

ขอบังคับในการปฏิบัติงานกําหนดลําดับช้ันใน 

การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 

 ดานผูบริหาร พบวา นายกเทศมนตรีไดใช

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาส่ังการ 

ตาง ๆ การจัดทําโครงการตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดใหไว

ตามกฎหมาย 

 ดานบุคลากร พบวา การจัดสรรเจาหนาท่ี

ในปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับงานและเจาหนาท่ีเปน

คนในพื้นท่ี จึงทําใหสามารถเขาใจถึงปญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน การเขาถึงประชาชนทําได

งาย เนื่องจากเปนปญหาของชุมชนของตนเอง 
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 ดานสภาพแวดลอม พบวา การปฏบัิตงิาน

ตามนโยบายตาง ๆ ตองมีความสอดคลองกับ

ระเบียบขอบังคับตามกฎหมาย ตองคํานึงถึง

สภาพแวดลอมของชุมชนดวย เพื่อปองกันปญหา

และอุปสรรคท่ีจะเกดิขึ้นตามมา 

 ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน 

พบวา เทศบาลไดรับการชวยเหลือในการปฏิบัติงาน

ไดเปนอยางดี ไมมีปญหาในเรื่องของการติดตอ 

สื่อสารระหวางหนวยงานแตจะมีปญหาเร่ือง 

การลาชาในการปฏบัิติงานของเจาหนาท่ี 

 ดานการวางแผน พบวา เทศบาลมี 

การวางแผนการปฏิบัติงานเปนขั้นตอน แตไมมี

งบประมาณเพยีงพอในการปฏบัิตงิาน ขาดความรวมมือ

และการมีสวนรวมจากประชาชน ในการใหขอมูล

ท่ีจะนํามาจัดทําแผนชุมชน 

 ดานการประเมินผล พบวา เทศบาลมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนินการจัดทํา

วารสารแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป แจกใหกับ

ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของเทศบาล 

 2. การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

เทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 ผูใหขอมูล ได

กลาวถงึ การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหประสบ

ผลสําเร็จได น้ัน ขึ้นอยูกับการบังคับใชกฎหมาย  

การออกกฎระเบียบ ขอบังคับ เนื่องจากผูบริหารตอง

กําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานและมอบนโยบาย

น้ัน ๆ ใหกับขาราชการประจํานําไปปฏิบัติใหเกิดผล

สําเร็จตามนโยบายท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงตองนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชเปนกรอบในการปฏิบัติเพื่อให

สนองตอบตอความตองการของประชาชนมากท่ีสุด

ดังน้ี 

 หลักประสิทธิผล พบวา กระบวนการ

ปฏิบัติงานและระบบงาน เปนไปตามมาตรฐานท่ี

เทศบาลกําหนดไว สวนระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล ท่ีไม ได ใชหลักความสามารถ

(Competency) ยังใชระบบอุปถัมภ เนื่องจากเปน 

พวกพองหรือเครือญาติ การบริหารงานคาํนึงถึง 

ฐานเสยีงของผูบริหารเทศบาลเปนสําคัญ 

 หลักประสิทธิภาพ พบวา ในการบริหาร 

งานของเทศบาลสวนใหญ ไมมีการประเมิน 

ความคุมคาของงานหรือโครงการ เพื่อเปรียบเทียบผล

การดําเนินงานท่ีผานมาแผนงาน/โครงการกิจกรรม 

สวนใหญมาจากความตองการของประชาชน โครงการ

ใดมีความจําเปนเรงดวนหรือมีความสําคัญใน

ชวงเวลานั้น จะไดรับการพิจารณาใหดําเนินการกอน 

บุคลากรท่ีปฏบัิติงานไมไดคํานึงถงึความเหมาะสมกับ

ภาระงานของหนวยงาน เนื่องจากบุคลากรมี

จํานวนนอย มกีารลดขัน้ตอนการปฏบัิติงาน 

 หลักการตอบสนอง พบวา ผูบริหาร

เทศบาลมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ผูรับบริการเปนสําคัญ เพื่อตองการตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในพื้นท่ีเปนหลักและมีขั้นตอน

ในการปฏบัิตงิานท่ีรวดเร็วมีประสทิธิภาพ 

 หลักภาระรับผิดชอบ พบวา ผูบริหาร

เทศบาลนําแนวคิดการใชเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา

ชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

ผูรับบริการไดอยางสูงสุด 

 หลักความโปรงใส พบวา ผูบริหารเทศบาล

มีนโยบายใหเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชน

สามารถทราบขั้ นตอนในการดําเนินกิจกรรม

กระบวนการตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน

การปฏบัิตงิานท่ีโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

 หลักการมีสวนรวม พบวา ผูบริหาร

เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นท่ี ไดแสดง

ความคิดเห็น เชน ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา

ตําบล โดยการจัดใหประชาชนเขารวมแสดงความ

คิดเห็นปญหาและความตองการของประชาชนในเวที

ประชุม ประชาคมในแตละหมูบาน ประชาคมตําบล
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และการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู

ขอมูลขาวสารเกีย่วกับหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 

 หลักการกระจายอํานาจ พบวา นายก 

เทศมนตรี มีการมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับ

รองนายกเทศมนตรี ในการดําเนนิงานเพื่อใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏบัิตงิานในสวนของปลัดเทศบาล ได

มีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหกับ

ผูปฏบัิติงาน 

 หลักนิติธรรม พบวา การออกกฎระเบียบ

หรือ ขอบังคับท่ีจะนํามาใชในการปฏิบัติงานของ

เทศบาล สวนใหญจะมีการบัญญัติไวในสวนกลาง

และไดกําหนดใหเทศบาลแตละแหง นําไปปฏิบัติ

เพื่อให เปนไปในทิศทางเดียวกัน แต เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจในกฎระเบียบ

ขอบังคับกฎหมาย 

 หลักความเสมอภาค พบวา เทศบาลจัด

ใหมีการปฏิบัติตอประชาชนผูรับบริการอยางเทา

เทียมกันทุกคน และคํานึงถึงประชาชนผูรับบริการให

ไดรับการบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ในดาน

ผูบังคับบัญชาปฏบัิติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยาง

เสมอภาคเทาเทียมกันและผูใตบังคับบัญชาให 

ความเคารพตอผูบังคับบัญชาเปนอยางดี 

 หลักมุงเนนฉันทามติ พบวา เทศบาลมี

การนําเสนอขอมูลขาวสารที่ถูกตองชัดเจนและ 

การดําเนินงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําให

การลงมติเปนเอกฉันทมีความเปนธรรมของผูท่ีมี

สวนไดสวนเสยีทุกฝาย ท่ีเกี่ยวของมีสิทธิในการแสดง

ความคดิเห็นท่ีเสมอภาคเทาเทียมกนั 

 3. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะใน

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 คือ การปฏิบัติงานให

ถูกตองตามกฎระเบียบฯ หนังสือสั่งการตาง ๆ 

ตลอดจนขอบังคับของทางราชการ เนื่องจากมี 

การเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายทําใหผูปฏิบัติงาน เขารับ

การฝกอบรมเชน ตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุมีการโอน 

(ยาย)  หนวยงานบอยทําใหขาดบุคลากรใน 

การปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติราชการแทนไมมี

ความรูความสามารถดานพัสดุ ทําใหงานเกิดความลาชา 

กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมโปรงใส การปฏิบัติงาน 

ท่ีไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

การพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2535 ท่ีแกไขเพิ่มเติมการปฏบัิติงานไมเปนไป

ตามแผนการจัดหาพัสดุ เปนการบริหารพัสดุท่ีไมมี

ประสิทธิภาพทําใหไมสนองตอบตอความตองการ

ของประชาชน 

 ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอ

การดําเนินงานของเทศบาล เนื่องจากในบางพื้นท่ี

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือ

ทํางานเปนกะเปนชวงเวลา ทําใหไมสามารถเขารวม

โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลได ซึ่งใน 

การกําหนดนโยบายในการบริหารงานใหเกดิประโยชน

สามารถตอบสนองความตองการใหกับประชาชนใน

พื้นท่ีไดน้ัน จําเปนตองรับฟงปญหาขอคดิขอเสนอแนะ

ตาง  ๆตลอดจนความตองการของประชาชนมากําหนด

เปนนโยบาย หากประชาชนไมเขามามสีวนรวมหรือเขา

มามีสวนรวมนอย จะทําใหไมทราบปญหาท่ีแทจริง 

จึงอาจทําใหการแกไขปญหาไมสามารถสนองตอบ

ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง แนวทาง

ในการแกไขปญหา คือ ควรสงเสริมใหประชาชนใน

พื้นท่ีเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน รวมคิด รวม

ฟงรวมแกปญหากับเทศบาลใหประชาชนตระหนัก 

ในหนาท่ี โดยการสรางความรักความสามัคคีให

เกดิขึ้นในชุมชน 

 4. แนวทางในการแกไขปญหา คือ ควร

สงเสริมใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลเขารับ

การฝกอบรมในตําแหนงหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบตาม

หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่ น  

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนดเพื่อ 

ให เกิ ดความรู ความเข า ใจ ในบทบาทหน า ท่ี 

ความรับผดิชอบมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการบริหารงาน
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ของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เปาหมายท่ีไดกําหนด 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลนําตอการนําหลัก 

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1

พบวา ดานนโยบายมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมา 

ภิบาลไปปฏบัิติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 

เนื่องจากปจจุบันผูบริหารของเทศบาลไดนําหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเปนกรอบ 

การปฏบัิติงานท่ีมปีระสทิธิภาพ เชน นโยบายการให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ของเทศบาล เพื ่อทราบปญหาและสนองตอบ 

ความตองการของประชาชนอยางรอบดานแตยังคง 

พบปญหาประชาชนยังไมเขามามีสวนรวมใน 

การดําเนนิงานของเทศบาลเทาท่ีควรซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของสิ ริกาญจน เอ่ียมอาจหาญ (2554)  

ท่ีพบวา การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏบัิต ิองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จงัหวัดปราจนีบุรี พบวา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีการดําเนินการตามปจจัยใน

การบริหารงานท่ีกําหนดทุกดาน ซึ่งไดแก การใชหลัก

นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ

มีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก 

ความคุมคาอยูในระดับมาก 

 ดานการกําหนดภารกิจและการมอบ 

หมายงาน มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 

เนื่องจากผูบริหารของเทศบาลไดใหความสําคัญกับ

การทํางานท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบได นาเชื่อถือ 

และจัดใหมีกลไกลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เทศบาลเพื่ อให การปฏิ บัติ งานสนองตอบตอ 

ความตองการของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับอุบล  

ยะไวทยณะวิชัย (2553) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอ

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคกร

บริหารสวนตําบลประกอบดวย ปจจัย 3 ระดับ คือ 

ปจจัยระดับบุคคล ปจจัยระดับองคการ และ 

ปจจัยระดับชุมชน 

 ดานงบประมาณมีอิทธิพลตอการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลาง

ตอนลาง 1 เนื่องจากการเทศบาลมีการจัดสรร 

งบประมาณตามแผนงานหรือโครงการและการจัดทํา

งบประมาณตามความตองการของประชาชน ซึ่ง

โครงการตาง ๆ มาจากการจัดทําเวทีการประชุม

ประชาคมรวบรวมโครงการท่ี ไดและคัดเลือก

โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลตอไปท้ังนี้เพื่อ

สนองตอบความตองการของประชาชนใหมากท่ีสุด 

ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบนโยบายทางดานการจัดการ

ของวรเดช จันทรศร (2551) ท่ีเนนสมรรถนะภายใน

องคการมากําหนดเปนตัวแปรปจจัยภายในองคการท่ี

มี อิทธิพลในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิ บัต ิ

ประกอบดวยดานนโยบาย ดานการกําหนดภารกิจ

การมอบหมายงาน ดานทรัพยากร ดานองคการ/

หนวยงาน ดานผูบริหาร ดานบุคลกร ดานสภาพ 

แวดลอม ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน 

ดานการวางแผน และดานการประเมินผล 

 ดานองคการ/หนวยงานมีอิทธิพลตอ 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 เนื่องจากการบริหารงาน

ของเทศบาลไดมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน โดยมกีฎระเบียบและขอบังคับ ในการปฏบัิตงิาน

กําหนดลําดับช้ันในการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของอุบล ยะไวทยณะวิชัย 

(2553) ท่ีพบวาการบริหารจัดการองคการมุงเนน 

การบริหารจัดการดานบุคลากรและระบบการทํางาน

ในองคการ เพื่ออํานวยความสะดวกและบริการ

ประชาชนอยางรวดเร็วสนองตอบความตองการของ

ประชาชนโดยบริหารงานอยางโปรงใส ทํางานดวย

ความซื่อสัตยสุจริต ไมทุจริต ไมคอรรัปช่ัน เปดเผย

ขอมูลขาวสาร สรางการมีสวนรวม เนนการทํางาน

เปนทีม สามารถทํางานแทนกันได มีการรับฟง
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ความคดิเห็นหรือขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน นําระบบ

คุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคล โดยมี 

ความสรางสรรค สงเสริมใหบุคลากรคิดนอกกรอบ 

สรางนวัตกรรมและสรางวัฒนธรรมองคกร เพื่อ

สนับสนุนการทํางานเพื่อประชาชน โดยการบริหาร

จัดการท่ีดี สามารถมองไดจาก 3 ประเด็นหลัก 

คอื ตัวบุคคล หลักการหรือวิธีการบริหาร และผลท่ี

เกดิขึ้นจากการบริหารจัดการ 

 ดานผูบริหารมีอิทธิพลตอการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลาง

ตอนลาง 1 เนื่องจากนายกเทศมนตรีไดใชอํานาจ

หนาท่ีตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งการตาง ๆ  

การจัดทําโครงการตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดใหไวตาม

กฎหมาย ซึ่งผูบริหารจะมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบายตาง ๆ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายท่ี

กําหนดไวให เกิดเปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของสิริกาญจน เอี่ยมอาจหาญ (2554)  

ท่ีพบวา การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี มี 

การดําเนินการตามปจจัยในการบริหารงานท่ีกําหนด

ทุกดาน ไดแก การใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก 

ความรับผดิชอบ และหลักความคุมคาอยูในระดับมาก 

 ดานบุคลากรมีอิทธิพลตอการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลาง

ตอนลาง 1 เนื่องจากพบวา การจัดสรรเจาหนาท่ีใน

ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับงานและเจาหนาท่ีเปนคน

ในพื้นท่ีจงึทําใหสามารถเขาใจถึงปญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานการเขาถึงประชาชนทําไดงาย

สอดคลองกับงานวิจัยของสิริกาญจน เอ่ียมอาจหาญ 

(2554) ท่ีพบวา ปญหาและอุปสรรคในการนําหลัก

ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

ไดแก ปญหาดานบุคลากร ระบบอุปถัมภ งบประมาณ 

กฎระเบียบการประเมินผลงาน วัสดุอุปกรณ 

ความเขาใจจากประชาชนเทคโนโลยีความรวมมือจาก

ภาคสวนตาง ๆ รวมถึงเร่ืองสถานท่ีการปฏิบัติงาน

และโครงสรางองคกร 

 ดานสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาค

กลางตอนลาง 1 เนื่องจากการปฏบัิตงิานตามนโยบาย

ตาง ๆ ตองมีความสอดคลองกับระเบียบขอบังคับ

ตามกฎหมายและตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมของ

ชุมชนดวย เพื่อปองกันปญหาและอุปสรรคท่ีจะ

เกิดขึ้นตามมาบางคร้ังการปฏิบัติตามนโยบายตาง ๆ 

อาจทําใหเกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Caroline (2012) ท่ีพบวาการประเมิน

สิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธเกี่ยวของกับการกํากับดูแล

กจิการท่ีดี 

 ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน

มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

เทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 เนื่องจาก

เทศบาลไดรับการชวยเหลือในการปฏิบัติงานไดเปน

อยางดีไมมีปญหาในเร่ืองของการติดตอสื่อสาร

ระหวางหนวยงาน แตจะมีปญหาเร่ืองการลาชาใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ซึ่งสอดคลองกับตัว

แบบนโยบายทางดานการจัดการของวรเดช จันทรศร

(2551) ท่ีเนนสมรรถนะภายในองคการมากําหนดเปน

ตัวแปรปจจัยภายในองคการท่ีมีอิทธิพลในการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏบัิติ ประกอบดวย ดานนโยบาย 

ดานการกําหนดภารกจิและการมอบหมายงาน ดาน

ทรัพยากร ดานองคการ/หนวยงาน ดานผูบริหาร 

ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานการติดตอ 

สื่อสารระหวางหนวยงาน ดานการวางแผนและ

ดานการประเมนิผล 

 ดานการวางแผนมอิีทธิพลตอการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลาง

ตอนลาง 1 เนื่องจากเทศบาลมีการวางแผน 

การปฏบัิติงานเปนขั้นตอน แตไมมีงบประมาณเพียงพอ

ในการปฏบัิตงิานขาดความรวมมือและการมีสวนรวม

จากประชาชนในการใหขอมูลท่ีจะนํามาจัดทําแผน
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ชุมชนหรือแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งสอดคลอง

กับตัวแบบนโยบายทางดานการจัดการของวรเดช

จันทรศร (2551) ท่ีเนนสมรรถนะภายในองคการมา

กําหนดเปนตัวแปรปจจัยภายในองคการดานนโยบาย 

ดานการกําหนดภารกิจการมอบหมายงานดาน

ทรัพยากร ดานองคการหนวยงาน ดานผูบริหาร ดาน

บุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานการติดตอสื่อสาร

ระหวางหนวยงาน ดานการวางแผนและดาน 

การประเมนิผล 

 ดานการประเมินผลมีอิทธิพลตอการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาค

กลางตอนลาง 1 เนื่องจากเทศบาลมีการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจําปไดดําเนินการจัดทําวารสาร

แสดงผลการปฏิบัติงานประจําปแจกใหกับประชาชน

ได รับทราบขอมูลขาวสารของเทศบาล เพื่อให

ประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จหรือโครงการใด ท่ี

อยูระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบ

นโยบายทางดานการจัดการของวรเดช จันทรศร

(2551) ท่ีเนนสมรรถนะภายในองคการมากําหนดเปน

ตัวแปรปจจัยภายในองคการท่ีมีอิทธิพลในการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิ บัติ  ประกอบดวย ดาน

นโยบาย ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมาย

งาน ดานทรัพยากร ดานองคการ/หนวยงาน ดาน

ผูบริหาร ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดาน 

การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ดานการวางแผน 

และดานการประเมนิผล 

 2. ผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏบัิติ

ของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 สามารถ

อภิปรายผลไดวา ชุดตัวแปรในดานการวางแผน     

ดานสภาพแวดลอม ดานการประเมินผล ดาน

องคการ/หนวยงาน ดานบุคลากร ดานนโยบาย และ

ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน มีอิทธิพล

ตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 โดยรวมกันพยากรณได

รอยละ 85.3 ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบการวิเคราะห

การบริหารของวรเดช จันทรศร (2551) ท่ีเห็นวา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติท่ี

สัมฤทธ์ิผลนอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของสิ ริกาญจน เอ่ียมอาจหาญ (2554) ท่ีพบวา 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย 

ปจจัยดานนโยบาย ปจจัยดานการกําหนดภารกิจ

และการมอบหมายงาน ปจจัยดานผูบริหารและ

บุคลากรผูปฏิบัติงานปจจัยดานการบริหารงาน

บุคคล ปจจัยดานสมรรถนะองคการรวมท้ังปจจัย

ดานการมสีวนรวมของประชาชน โดยเมื่อมีการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ เพื่อทํานายความเปนไปไดของปจจัย

ท่ีมผีลตอการนํานโยบายไปปฏบัิติท้ัง 6 ดาน พบวา 

มเีพยีง 2 ปจจัยเทาน้ัน คอื ปจจัยดานผูบริหารและ

บุคลากรผูปฏิบัติงาน และปจจัยดานการบริหาร 

งานบุคคล ที่สามารถทํานายความเปนไปได 

(อยางมนัียสําคัญทางสถิติ) ท่ีมีอิทธิพลตอผลการนํา

นโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทุกดาน 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับปฏบิัติ 

1. ควรใหความสําคัญในการกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการรวมท้ังมีการแกไขกฎหมาย

ระเบียบ ขอบังคับในการปฏบัิติงานใหมคีวามสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานและมีการสงเสริมใหมีการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ใหครบทุกภาคสวน 

2. สงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนิน 

งานของประชาชน โดยจัดใหประชาชนเขารวมแสดง

ความคิดเห็น ปญหาและความตองการของประชาชน

ในการประชุมประชาคมในแตละหมูบาน แตละตําบล

และเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูขอมูล

ขาวสาร เกี่ยวกับหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ ในสวน
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บุคลากร สรางความมสีวนรวม เนนการทํางานเปนทีม 

สามารถทํางานแทนกันได มีการรับฟงความคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน นําระบบคุณธรรมมา

ใชในการบริหารงานบุคคล โดยมีความสรางสรรค

สงเสริมใหบุคลากรคดินอกกรอบ สรางนวัตกรรมและ

สรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการทํางาน

เพื่อประชาชน 

 3. ควรสงเสริมบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดอบรม

สัมมนาบุคลากรเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติใชเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเนื่องจาก

บุคลากรมีสวนสําคัญในการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทําคูกับงาน

ประจําโดยไมเปนปญหาและอุปสรรค ซึ่งจะทําใหใน

การบริหารงานในองคกร ท้ังภาครัฐและเอกชนมี

ประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 4. ควรสงเสริมใหมีการนําหลักธรรมาภิบาล

มาใชในภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนแนวทางใน 

การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ยุติธรรม โปรงใส กอใหเกิดการพัฒนา

องคกรในภาครัฐและภาคเอกชนมากย่ิงขึ้น 
 

 

 

 5. ควรมีการกําหนดเปาหมาย กําหนด

แนวทางและการวางแผนในการดําเนินงานตาง ๆ 

อยางชัดเจน ซึ่งหนวยงานจะตองมีการลดขั้นตอน 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและครอบ 

คลุมท่ัวถึง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไว 

และควรมีการประเมินผล ความคุมคาของแผนงาน

หรือโครงการในการปฏิบัติงานทุกคร้ัง เพื่อใหทราบ

ผลตอบรับและผลการดําเนนิการแตละโครงการวา

มผีลอยางไร 

 ข อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรมกีารศึกษาเปรียบเทียบ ปจจัยท่ีมี

ผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ในเขตภาคกลางตอนลาง 1 

และองคปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคอื่น ๆ ของ

ประเทศไทย 

2. ควรมกีารศึกษาสภาพแวดลอมภายใน

ของเทศบาลในเขตภาคกลางตอนลาง 1 การพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ

ภารกิจของเทศบาลในเขตภาคกลางตอนลาง 1 ท่ี

สงผลตอความสําเร็จของการนําหลักธรรมาภิบาลไป 
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