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Abstract
This research has the objectives of 1) studying the levels of good governance among administrators of the
Local Administration Organization in the Eastern region, 2) examining factors that explain good governance among
administrators of the Local Administration Organization in the Eastern region.
This research is a quantitative research supplemented with qualitative research. The sample comprises 345
government officials and employees, 14 community leaders of 7 provinces, namely Chanthaburi, Chachoengsao,
Chonburi, Trat, Prachinburi, Rayong, and Sa Kaeo. The data collection instruments were a questionnaire and an
interview form that the researcher created and tested for validity through experts with the value of 1.00, and
reliability value of .988 Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and
multiple regression.
Research findings found that
1. Results of analyzing data on the levels of good governance among administrators of the Local
Administration Organization in the Eastern region found that overall, the average was at a very high level. And when
examined by aspects, it was found that foremost was the aspect of responsibility, followed by the aspects of
participation, worthiness, rule of law, integrity, and transparency respectively.
2. Results of data analysis at the level of factors that explain good governance among administrators of
the Local Administration Organization in the Eastern region found that in general the average was at a very high
level, firstly was leadership, followed by communication between the state and citizens, public participation, and
check and balance system, respectively.
3. Results of analyzing factors that explain good governance among administrators of the Local
Administration Organization in the Eastern region using multiple regression, analysis results found that factors
explaining good governance among administrators of the Local Administration Organization were 4 variables, arranged
from most important to least, were leadership (X1), public participation (X2), check and balance system (X3) and
communication between the state and citizens(X4), influencing the overall good governance of the Local Administration Organization at 41.00% at the .05 level of significance.
This finding leads to guidelines in developing the good governance among administrators of the Local
Administration Organization in the form of integrated development, which meant that in order to raise the level of
good governance among administrators of the Local Administration Organization, it is necessary to carry out the
development of leaders, organize systems and processes to let citizens fully participate, as well as developing a
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mechanism of check and balance that is much more effective, with continuous diverse communication between
the state and the citizens in line with public administration theory. It can be concluded from these findings that there
is no one single theory in developing good governance. Good governance needs to depend on theory that is interdisciplinary and integrated.
Keywords : good governance, factors explaining good governance, Public Administration

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed method) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการและพนักงาน จ�ำนวน 345 คน และผู้น�ำ
ชุมชน จ�ำนวน 14 คน ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่า IOC
เท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามเท่ากับ .988 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก พบว่า โดยภาพรวมมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับหนึ่ง คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านหลักความมี
ส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักความโปร่งใส ตามล�ำดับ
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก พบว่า
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อันดับหนึ่ง คือ ด้านภาวะผู้น�ำ รองลงมา คือ ด้านการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ตามล�ำดับ
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยใช้สถิติการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 ตัวแปร เรียงล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้นำ� (X1), การมีส่วนร่วมของประชาชน (X2), กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล (X3)
และการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน (X4) มีผลต่อภาพรวมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 41.00% ที่ระดับนัย
ส�ำคัญ .05
ข้อค้นพบนี้ น�ำไปสู่แนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการพัฒนา
เชิงบูรณาการ ซึ่งหมายถึงการยกระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด�ำเนินการทั้งในด้านการพัฒนาผู้น�ำ
การจั ด ระบบและกระบวนการให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งเต็ ม ที่ รวมตลอดถึ ง การพั ฒ นากลไกในการตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และมีการสื่อสารที่หลากหลายระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงสรุป
ได้จากข้อค้นพบนี้ว่าไม่มีวิธีเดียวในการพัฒนาธรรมาภิบาล การพัฒนาธรรมาภิบาลจึงต้องอาศัยหลักการต่างๆ ที่เป็นสหวิทยาการและ
มีการบูรณาการ
ค�ำส�ำคัญ : ธรรมาภิบาล, ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาล, รัฐประศาสนศาสตร์
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ความส�ำคัญและความเป็นมาของปัญหา

ท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ให้ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง ได้ ถ ้ า บุ ค คล
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลกในช่วงทศวรรษ ดั ง กล่ า วมี ค วามประพฤติ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่
ที่ผ่านมา รวมทั้งกระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท�ำให้ และมาตราอื่นอีกหลายมาตราได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
เกิ ด การปรั บ กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ ใ นการมองบทบาทของภาครั ฐ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด�ำเนินการในภารกิจของภาครัฐ
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน รวมถึงความสัมพันธ์ของ มากขึ้น เพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารที่โปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบ
สมาชิกในสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ แนวความ จากองค์กรอิสระและประชาชน ซึง่ รวมถึงการกระจายอ�ำนาจหน้าที่
คิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) นับว่าเป็นเรื่องที่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างระบบการตรวจสอบ
ในแต่ละประเทศเริม่ หันมาให้ความส�ำคัญกันมากขึน้ โดยเฉพาะหลัง เพื่อความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื่อป้องกันและ
จากเกิดวิกฤติการณ์ การเงินในเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2540 นั้นคือการ ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น (วริศรา รัตนสมัย, 2543 : 1)
ปัจจุบันการบริหารส่วนท้องถิ่นก็ถือว่ามีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง
กล่าวอ้างขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ทั้งสององค์กรถือได้ว่ามีบทบาทส�ำคัญ ในฐานะรากฐานในการบริหารประเทศ ทั้งนี้เพราะราชการส่วน
ในการผลักดันวาระของธรรมาภิบาลให้เป็นวาระของโลก ในแง่ทวี่ า่ ท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า
มูลเหตุส�ำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์การเงินในเอเชียนั้น ก็เพราะ ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีหน่วยงาน
ประเทศในแถบเอเชี ย ดั ง กล่ า วไร้ ซึ่ ง ธรรมาภิ บ าล ด้ ว ยเหตุ นี้ คือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)” ท�ำหน้าที่หลักในการ
ทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จึงได้เสนอ ด�ำเนินงานและการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการ
แนวทางธรรมาภิ บ าลระดั บ โลกที่ พ ยายามผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศ ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และตอบโจทย์สภาพปัญหาในพื้นที่
ในแถบเอเชี ย และประเทศอื่ น ๆ พยายามเดิ น ตามกรอบของ อย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เรายังพบปัญหาเกี่ยว
ธรรมาภิบาล เพราะเชือ่ ว่าหลักการนีจ้ ะท�ำให้ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา
จ�ำนวนมากสามารถพัฒนาประเทศให้มกี ารพัฒนาการทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน กับการปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ ซึ่งปัญหาประการหนึ่ง
ธนาคารโลกจึงเปรียบเหมือนเป็นองค์กรโลกบาลทีเ่ ชือ่ มัน่ ในหลักการ พบว่าเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นจ�ำนวนมาก (7,853 แห่ง)
ดังกล่าวอย่างจริงจัง เพราะก่อนหน้าวิกฤติการณ์ทางการเงินนั้น และในจ�ำนวนนีพ้ บว่าหลายแห่งยังไม่สามารถบริหารจัดการ ปฏิบตั ิ
ธนาคารโลกได้ตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารทางวิชาการจ�ำนวนไม่น้อย อ�ำนาจหน้าที่ หรือจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ที่ชี้ให้เห็นถึงธรรมาภิบาลกับการพัฒนา (World Bank, 1992) ประสิทธิผลนัก เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดหลายประการ
ที่ผ่านมา การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2552)
หลักธรรมาภิบาลเป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารประเทศ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนราชการส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาและ
ที่รัฐบาลหลายประเทศได้น�ำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการบริหาร ข้อจ�ำกัดที่เป็นจุดอ่อนในหลายด้าน ดังนี้
1. การก� ำ หนดอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว น
รวมทัง้ ประเทศไทย โดยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ซึง่ รวมสาระส�ำคัญของรูปแบบการบริหาร ท้องถิ่น (อปท.) มีความซับซ้อน
2. อปท. ในแต่ละจังหวัดมีชอื่ ซ�ำ้ กันจ�ำนวนมากและในพืน้ ที่
ที่ มุ ่ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม ความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้บนพื้นฐานความยุติธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบ ต�ำบลเดียวกัน บางพื้นที่ก็มีจ�ำนวน อปท. มากกว่า 1 แห่ง
3. การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีข่ อง อปท. ยังไม่มคี วามชัดเจน
ต่อผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีเ้ พือ่ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของ อปท. ไม่สอดคล้องกับ
ทางการบริ ห ารพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เกิดจากแนวคิดการบริหารราชการ สภาพบริบทพื้นฐานของชุมชน
5. หน่ ว ยงานรั ฐ ในส่ ว นกลาง และส่ ว นภู มิ ภ าคยั ง คงมี
แนวใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นถึงการให้บริการของรัฐที่มุ่งประโยชน์สุขของ บทบาทหลักในการจัดบริการสาธารณะระดับพื้นที่
6. อปท. บางแห่งมีการทุจริต เพราะการท�ำหน้าที่ดูแล
ประชาชน ตลอดถึงการมีส่วนร่วมทางการบริหารของประชาชน
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งพิจารณาได้จาก ตรวจสอบการด�ำเนินงานของ อปท. ยังมีช่องโหว่
7. การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
มาตรา 285 ที่บัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ท้องถิ่น
8. รายได้ของ อปท. ไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย
มาตรา 286 สรุปได้วา่ ประชาชนสามารถเข้าชือ่ ถอดถอนสมาชิกสภา
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9. อปท. หลายแห่งด�ำเนินการบริหารจัดการ ไม่โปร่งใส
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณรายจ่าย การใช้
จ่ายขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
ของตน มีการปกปิดข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
10. การบังคับใช้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการ
บริหารงานบุคคลที่ไม่ตรงกัน
11. การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบุคคลของ อปท.
(โกวิทย์ พวงงาม, 2559 : 496-498)
จากสภาพปัญหาต่างๆ หลายด้านทีก่ ล่าวมาสามารถน�ำมาสู่
การพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในแต่ละ
พื้นที่อย่างแท้จริง ส�ำหรับภาคตะวันออกนั้น มีสภาพภูมิสังคมที่
หลากหลายทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยว ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมด�ำเนินกิจกรรมของ
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ผ่านมา
ในอดีตปรากฏว่ามีการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การบริหารจัดการไม่โปร่งใส
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณรายจ่าย การใช้
จ่ายขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
ของตน มีการปกปิดข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีข้อมูล
การกล่าวหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ว ่ า มี ก ารกระท� ำ การทุ จ ริ ต
ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2550 พบว่ามีเรื่องที่ถูกกล่าวหาถึง 5,808
เรื่องโดยมีผู้ถูกกล่าวหาจ�ำนวน 9,267 คน (โกวิทย์ พวงงาม,
2553 : 8-9) โดยพบว่าปัจจัยด้านภาวะผูน้ �ำ ด้านการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน ด้านกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล และด้านการสื่อสาร
ระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของ
ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออกของ
ประเทศไทย
ซึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออกของ
ประเทศไทยปัจจุบัน ต้องการผู้น�ำและผู้บริหารมีความรู้ ความ
สามารถ ทักษะ และมีความช�ำนาญในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีความยืดหยุ่นได้ตามกาลเวลา มีความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและ
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และส�ำนึกในหน้าที่
ของตน มีความรับผิดชอบ โดยประชาชนในพื้นที่ต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ ตัดสินใจ ติดตามประเมินผล
รับผลประโยชน์ และเสนอแนะพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น และการจัดการที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในการ
ด�ำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
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ของประเทศไทยควรมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ทำ� การตรวจสอบการใช้อำ� นาจการบริหารของ
ท้องถิ่น มีการจัดตั้งสภาประชาชนในทุกจังหวัดเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจ
สอบหน่วยงานท้องถิ่น มีการจัดตั้งองค์การคุ้มครองประชาชน
และเป็นองค์การที่เป็นอิสระนอกเหนือจากระบบราชการ และ
ควรมีการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน หรือการสื่อสารระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน เช่น การส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
สามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ ณ จุดเดียว ประชาชนมีสทิ ธิ์
ในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น มีการพัฒนา
การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารของท้องถิ่นที่มีต่อประชาชนให้มี
ความเข้าใจทีต่ รงกันไม่บดิ เบือนจากความเป็นจริง และมีการสือ่ สาร
ให้ประชาชนทราบทุกรูปแบบ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และสังคมออนไลน์
ต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม หรือการด�ำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวัน
ออกของประเทศไทยปั จ จุ บั น และอนาคตได้ รั บ การพั ฒ นาที่
ยั่งยืน
จากความส� ำ คั ญ และปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง
มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาล
ของผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออก
ของประเทศไทย เพื่อน�ำผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การก�ำหนดแนวทางสร้างเสริมธรรมาภิบาลในระดับบุคคลให้แก่
ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาคตะวั น ออกของ
ประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ธรรมาภิ บ าลของผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก

สมมติฐานการศึกษาวิจัย

การศึกษานี้มีสมมติฐานว่า ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ประกอบด้วยด้านภาวะผู้น�ำ ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ด้านการสื่อสาร
ระหว่างรัฐกับประชาชน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาการวิจยั ครัง้ นีผ้ ศู้ กึ ษาวิจยั ได้ใช้รปู แบบการศึกษา
วิจัยแบบผสมผสาน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ และเสริมด้วยการ
ศึกษาเชิงคุณภาพในการด�ำเนินการศึกษาวิจัยจ�ำเป็นจะต้องท�ำการ
เก็บข้อมูลโดยจะใช้วิธีดังต่อไปนี้
1. เก็ บ ข้ อ มู ล จากเอกสารวิ จั ย ได้ แ ก่ การค้ น คว้ า จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ทบทวนวรรณกรรมจากใน
ประเทศและต่างประเทศและจากกรณีศึกษา
2. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ถึ ง ปั จ จั ย ที่ อ ธิ บ ายธรรมาภิ บ าลของผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ข้ า ราชการและพนั ก งาน ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย จ�ำนวน 345 คน และสัมภาษณ์
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน ได้ แ ก่ ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น อสม. อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจ�ำ หมู ่ บ ้ าน จ�ำนวน 14 คน ใน 7 จังหวัด ประกอบด้ ว ย
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

กรอบแนวคิดที่ใช้วิจัย

การศึกษาวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ก�ำหนดกรอบแนวคิดตามทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งได้แก่
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่
		 1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำ
		 2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
		 3. ปัจจัยด้านกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล
		 4. ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออกของประเทศไทยได้นำ� แนวคิด
ของ World Bank (1989 : 217) และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2552 : 8-9) ประกอบด้วย
		 1. หลักนิติธรรม
		 2. หลักคุณธรรม
		 3. หลักความโปร่งใส
		 4. หลักความมีส่วนร่วม
		 5. หลักความรับผิดชอบ
		 6. หลักความคุ้มค่า
ผูศ้ กึ ษาวิจยั ได้สงั เคราะห์และก�ำหนดกรอบแนวคิด ปัจจัยที่
อธิบายธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย เป็นแผนภาพดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
1.
2.
3.
4.

ภาวะผู้น�ำ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล
การสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส
หลักความมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การสร้างเครื่องมือ
ในการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดใน
การวิจัยและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท�ำวิจัยท�ำการ
ก�ำหนดกรอบแนวคิดในแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยปรึกษาอาจารย์ จากนั้นน�ำเครื่องมือเสนอผ่านการตรวจความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาจากการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน มีค่าเท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .988 (α coefficient = .988) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล ส�ำหรับ การวิจัยครั้งนี้ เป็น เครื่องมือในลั ก ษณะ
แบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ถึงความคิด
เห็นของผู้น�ำชุมชนที่มีต่อระดับธรรมาภิบาล และความคิดเห็นของ
ผู้น�ำชุมชนที่มีต่อปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย

การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าการถดถอย
เชิงพหุคูณ

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

สรุปผล (Conclusion)
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาคตะวันออกของประเทศไทย 2) เพือ่ ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ อ ธิ บ ายธรรมาภิ บ าลของผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบ
สัมภาษณ์
ผลการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
เพศหญิงอายุอยู่ในช่วง 50 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มีสถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000-40,000 บาท
มีภมู ลิ ำ� เนาเดิมอยูใ่ นภาคตะวันออก มีฐานะทางครอบครัวปานกลาง
มีระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งต�่ำกว่า 5 ปี และส่วนใหญ่ มีต�ำแหน่ง
เป็นผู้อ�ำนวยการ
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วัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมีการปฏิบัติมาก
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับหนึ่ง คือ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านหลักความมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม
หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักความโปร่งใส ตามล�ำดับ
งานวิจัยนี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร,
(2555 : 65) ได้กล่าวไว้ว่าระดับธรรมาภิบาลของแต่ละประเทศ
จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระบอบการปกครอง กระบวนการใช้
อ�ำนาจรัฐในการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความชอบธรรมของรัฐบาล ความรับผิดชอบของฝ่ายการเมือง
และข้าราชการ ความโปร่งใสของระบบบริหารราชการ ความมีอสิ ระ
ของสื่อ กลไกในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ การส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน การด�ำเนินการตามหลักนิติธรรมและความสามารถของ
รัฐในการน�ำนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล
วัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่อธิบาย
ธรรมาภิบาลของข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression)
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 4 ตัวแปร เรียงล�ำดับความ
ส�ำคัญจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้น�ำ (x1) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (x2) กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล (x3) และการสื่อสาร
ระหว่างรัฐกับประชาชน (x4) มีผลต่อภาพรวมธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 41% ที่ระดับนัยส�ำคัญ .05
และสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ คิ ม เมท (Kimmet.
2005 : 32) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
ระบอบการเมืองการปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ พบว่า ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำไปใช้ในเชิงของกลยุทธ์
ทางการเมื อ งมากกว่ า การน� ำ เนื้ อ หาสาระไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
เชิงนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยนี้เกี่ยวกับการน�ำหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประเทศนี้
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพิจารณา
เป็นประเทศไป และเปรียบเทียบกับกรณีศกึ ษาโดยศึกษาว่าประเทศ
เหล่านี้ มีการน�ำหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการมี
ส่วนร่วมของหลักธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งในปี 2004 ซึ่งพบว่า
หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็น
ส� ำ คั ญ ในการปฏิ รู ป รู ป แบบการปกครอง นอกจากนี้ ป ระเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้กล่าวมานี้ยังได้เรียนรู้ในการน�ำ
หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองโดยเน้นการน�ำ

สื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนมีผลต่อธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย
การที่ เ ป็ น เช่ น นี้ เ พราะว่ า ในปั จ จุ บัน ได้ มีห น่ ว ยงานและ
องค์กรต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงานตามหลักความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เช่ น กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า
ส่ ว นที่ 1 ความคิ ด เห็ น ของผู ้ น� ำ ชุ ม ชนที่ มี ต ่ อ ระดั บ แผ่นดิน และสถาบันพระปกเกล้า ได้มมี าตรการกลไกเพือ่ เสริมสร้าง
ธรรมาภิ บ าลของผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาค แรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การให้
รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตาม
ตะวันออกของประเทศไทย
ผู้บริหารมีการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตในการท�ำงาน หลักธรรมาภิบาล และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ของท้ อ งถิ่ น ให้ ยึ ด หลั ก กฎระเบี ย บขององค์ ก รอย่ า งเคร่ ง ครั ด เป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ผู้บริหารมีความประพฤติถูกต้องท�ำนองคลองธรรม เป็นแบบอย่าง
มีความประพฤติที่ดี มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบการ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การบริหารงานตามหลัก
ท�ำงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในเรื่องการท�ำงาน ความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม นอกจากนั้นองค์ประกอบอีก
ประชาชนมีส่วนร่วมในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ มีการรับฟังความ อย่างหนึ่งที่สำ� คัญ คือ ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการวางระบบ
คิดเห็นของประชาชนทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม มีระบบรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ผู้ท�ำผิดต้องกล้ารับผิด มีระบบการ ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การเสริ ม สร้ า งระบบที่ ดี สร้ า งสภาพ
จั ด การกั บ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด มี ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรทั้ ง ที่ เ ป็ น แวดล้อมภายในที่ดี และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
อย่างแท้จริง เสริมสร้างและพัฒนาทักษะอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิ
ทรัพย์สินและทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ส่ ว นที่ 2 ความคิ ด เห็ น ของผู ้ น� ำ ชุ ม ชนที่ มี ต ่ อ ปั จ จั ย ที่ งานให้แก่พนักงาน (วาสนา ประเสริฐ 2557 : 86-87)
และสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ สุ เ มธ แสงนิ่ ม นวล
อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
(2552 : 63) ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผู้บริหารรู้ถึงวิธีการสร้างเป้าหมายแห่งตน ไม่ว่าในชีวิต ท้องถิ่นในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนตัว หรือปฏิบัติหน้าที่ มีวิธีการควบคุมตนเอง การให้ข้อมูล ร่วมของกรณีศึกษา สามารถน�ำมาสรุปเป็นต้นแบบ (Prototype)
ข่ า วสาร ถื อ เป็ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน เปิ ด โอกาสให้ การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและให้ประชาชนได้ท�ำการตรวจสอบ ได้ 9 ประการ ได้แก่ 1) มีผู้น�ำองค์กรดี 2) มีการมีส่วนร่วม 3) มีการ
การใช้อ�ำนาจการบริหารของท้องถิ่น มีการจัดตั้งสภาประชาชนใน บริหารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ 4) มีการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหา
ทุกจังหวัดเพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบหน่วยงานท้องถิน่ มีระบบเว็บไซต์ พัฒนาคุณภาพชีวิต 5) มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล” 6) มีความสามัคคี
กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ของท้องถิ่นให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ปรองดอง 7) มีนวัตกรรม 8) มีมาตรฐาน และ 9) มีต้นทุนที่ดี
ซึ่งต้นแบบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาการ
และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง
จากผลการวิจยั เชิงปริมาณและเสริมด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้มีการบริหาร
สรุปโดยภาพรวมพบว่าผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาค จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ตะวันออกของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในระดับปฏิบัติมาก
ผลของการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ปัจจัยที่อธิบาย สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวัน
ข้อค้นพบนี้ น�ำไปสู่แนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลของ
ออกของประเทศไทย ประกอบด้วยด้านภาวะผู้น�ำ ด้านการมีส่วน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการพัฒนาเชิง
ร่วมของประชาชน ด้านกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล และด้านการ บูรณาการ ซึง่ หมายถึงการยกระดับธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารองค์กร
หลั ก ธรรมาภิ บ าลไปใช้ พั ฒ นาบ้ า นเมื อ งโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ใน
สภาวะที่บ้านเมืองมีความไม่แน่นอนและเศรษฐกิจตกต�่ำเพื่อเป็น
รูปแบบและเป็นแนวทางในการบริหารประเทศใหม่ๆ เนื่องจาก
หลักธรรมาภิบาลช่วยสนับสนุนการเมืองการปกครองซึง่ แนวคิดของ
หลักธรรมาภิบาลมีที่มาจากชาติตะวันตกก่อให้เกิดรูปแบบการ
บริหารใหม่ๆ และก่อให้เกิดการพัฒนาทางประชาธิปไตย ซึง่ เป็นหนึง่
จุดประสงค์สำ� คัญของหลักธรรมาภิบาล
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ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด�ำเนินการทั้งในด้านการพัฒนาผู้น�ำ
การจัดระบบและกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
รวมตลอดถึงการพัฒนากลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล ให้มี
ประสิทธิภาพเพิม่ มากยิง่ ขึน้ และมีการสือ่ สารทีห่ ลากหลายระหว่าง
รัฐกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในทางทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
จึ ง สรุ ป ได้ จ ากข้ อ ค้ น พบนี้ ว ่ า ไม่ มี ท ฤษฎี เ ดี ย วในการพั ฒ นา
ธรรมาภิบาล การพัฒนาธรรมาภิบาลจึงต้องอาศัยทฤษฎีที่เป็น
สหวิทยาการและมีการบูรณาการ โดยมีรายละเอียดย่อยดังนี้
1. ด้านภาวะผู้น�ำ ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ได้แสวงหาความรู้ ความสามารถให้ทนั ยุค ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลาเพือ่
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีนโยบายให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ เช่น การคิด ตัดสินใจ
วางแผน ก�ำหนดนโยบาย เพือ่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย
มีความถูกต้อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง
3. ด้านกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ควรมีนโยบายให้
องค์ ก รภายนอก และตั ว แทนภาคประชาชน เข้ า ไปเป็ น คณะ
กรรมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย มีความโปร่งใส และเกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
4. ด้านการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน ควรมีนโยบาย
ให้มีการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์ และสังคมออนไลน์ต่างๆ
ให้มากขึ้นกว่านี้อีก และต้องเป็นข้อมูลข่าวสารจากความเป็นจริง
เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกันในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย
5. ควรท� ำ การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ อ ธิ บ ายธรรมาภิ บ าลของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
แล้วน�ำมาเปรียบเทียบเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อย แล้วน�ำไปปรับปรุง
พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
6. ควรท� ำ การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ อ ธิ บ ายธรรมาภิ บ าลของ
ผู้บริหารในระดับต่างๆ ขององค์การภาครัฐ โดยให้ความรู้องค์กรที่
ให้บริการประชาชน ซึ่งอยู่ในความดูแลของภาครัฐ หรือเอกชน
เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมในองค์การนั้นๆ
7. ควรท� ำ การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ อ ธิ บ ายธรรมาภิ บ าลจาก
ประชาชนที่มองการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็น
อย่างไร แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
The Main Factors Affecting The Adoption of Good Governance
in The Administration In The Tambon Administrative District
Chachoengsao.
เจษฎา เรียมริมมะดัน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร.กานต์ เสกขุนทด และ ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์

Abstract
This research aims to 1) study the management of the District Administrative Office in Muang Chachoengsao
2) the of navigation key to good governance in the management of the Tambon Administrative District
Chachoengsao 3) factors affecting the adoption of good governance in the management of the District Administrative
Office in Muang Chachoengsao The samples used in the research is that executives Tambon Administration
Organization. Members of Tambon Administration Organization Officials of the district administration and the public.
In Muang Chachoengsao Pearson correlation coefficient. And multiple regression analysis
The results were as follows:
1) The management of the Tambon Administrative District Chachoengsao. Chachoengsao Overall and
specifically at a high level.
2) the implementation of good governance principles used in the management of the Tambon Administrative
District Chachoengsao. Chachoengsao Overall and specifically at a high level.
3) the relationship between good governance principles used in the management of the Tambon
Administrative District Chachoengsao. Chachoengsao The overall relationship High (rxy = .918) were significantly
statistical level. 05.
4) factors affecting the adoption of good governance in the management of the Tambon Administrative
District Chachoengsao. Province found that the system of strategic operations. The structure of the agency The style
of management Management people to work The shared values and corporate culture.
The skills, knowledge Affect the navigation key to good governance in the management of the Tambon
Administrative District Chachoengsao. Chachoengsao The leve l of statistical significance. 05 can predict the
performance of school administrators was 84.60 percent and the forecast is written in the form of the standard
as follows. ZY = .202(X 3) + .166(X6) + .215(X2) + .153(X5) + .152(X1) + .145(X4)
′

Keywords : Factors, management, good governance principles, Tambon Administration Organization.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2) ศึกษาระดับการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 3) ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั คือ ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบล เจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนต�ำบลและประชาชน
ในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 18 แห่ง ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�ำนวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1) ระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2) ระดับการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก
3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พบว่า
ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านทักษะความรู้ความสามารถ ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ
ด้านการจัดการบุคคลเข้าท�ำงาน ส่งผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 84.60 และเขียน
เป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
ZY′ = .202(X ) + .166(X ) + .215(X ) + .153(X ) + .152(X ) + .145(X )
3
6
2
5
1
4
ส่วนด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร ไม่สง่ ผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัย, การบริหารจัดการ, หลักธรรมาภิบาล, องค์การบริหารส่วนต�ำบล

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การพัฒนาประเทศไทยโดยภาพรวมๆ ในช่วงระยะเวลา
หลายปีที่ผ่านมาประสบผลส�ำเร็จหลายประการ ดังจะเห็นได้จาก
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น โครงข่ายบริการ
พื้ น ฐานทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า ง
ครอบคลุมทัว่ ถึง แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ วิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปัญหา
ทีส่ งั คมไทยประสบอยูใ่ นปัจจุบนั พบว่า ระบบการบริหารจัดการใน
ระดับประเทศและระดับองค์กรทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนมีความ
บกพร่ อ งและขาดประสิ ท ธิ ภ าพสู ง รวมถึ ง การทุ จ ริ ต และขาด
จริยธรรมของบุคลากรทีม่ ปี รากฏอยูโ่ ดยทัว่ ไปในแวดวงราชการและ
การเมืองของไทย (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
2552, หน้า 4) อีกทั้งความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของไทยท�ำให้การบริหารจัดการของรัฐโดยรวมเท่าที่
ผ่ า นมายั ง ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันได้ โครงสร้างการ
บริหารจัดการภาครัฐยังขาดความยืดหยุ่น และข้าราชการยังไม่
30
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สามารถปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และวิธปี ฏิบตั ิ
งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว (ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552, หน้า 4) จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาและผลกระทบอย่างกว้างขวางทัง้ ในระดับนโยบาย โครงสร้าง
และระดับปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าว
โดยการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล
(good governance) และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(new public management) มาใช้ จึ ง เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในอันที่จะท�ำให้ระบบราชการขับเคลื่อนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ปรับ
ตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของชาติ (จิรวัฒน์ อัครบวร

และรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์, 2552, หน้า 11)
การปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2545 โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานภาครัฐ
และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ท�ำให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
การน� ำ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หรื อ ธรรมาภิ บ าล
(good governance) และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(new public management) เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ
ของไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) กล่าวคือ
การบริ ห ารราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต ้ อ งเป็ น ไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน การลดภารกิ จ และยุ บ เลิ ก หน่ ว ยงานที่
ไม่จ�ำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอ�ำนาจตัดสินใจ การอ�ำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน”
หลักการตามมาตรา 3/1 ดังกล่าวข้างต้นนัน้ มีความมุง่ หมาย
ให้การบริหารราชการแผ่นดินใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรื อ good governance โดยมีก ารก�ำหนดความหมายไว้ ใ น
บทบัญญัติมาตรา 3/1 เพื่อเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติราชการ
เพื่ อ ให้ ส ่ ว นราชการต่ า งๆ มี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการที่
สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อน� ำ
เจตนารมณ์ ดั ง กล่ า วไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10
ตุ ล าคม 2546 เป็ น ต้ น มา (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบราชการ, 2552, หน้า 4)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ได้กำ� หนดขอบเขต แบบแผน และแนวทาง
การปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
หรือธรรมาภิบาล (good governance) โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (citizen centered) ซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือธรรมาภิบาล ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 6)

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ�ำเป็น
5. มี ก ารปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ของส่ ว นราชการให้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์
6. ประชาชนได้รับการอ�ำนวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ
7. มีการประเมินการปฏิบัติราชการอยางสม�่ำเสมอ
และนอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 โดยเฉพาะในหมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
มาตรา 74 ก�ำหนดให้บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของรั ฐ มี ห น้ า ที่ ด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายเพื่ อ รั ก ษา
ประโยชน์สว่ นรวม อ�ำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
รวมทัง้ ในหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนว
นโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (4) (5) รัฐต้อง
ด� ำ เนิ น การตามแนวนโยบายด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท�ำงาน เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ
2. จั ด ระบบราชการและงานของรั ฐ อย่ า งอื่ น เพื่ อ ให้
การจั ด ท� ำ และการให้ บ ริ ก ารสาธารณะเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว
มี ประสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ โดยค� ำ นึ งถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
จากเหตุผลที่กล่าวมา การปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคม
โดยการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
(good governance) มาใช้จึงกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับสังคมไทย เพราะหลักธรรมาภิบาลคือ การบริหารจัดการที่
สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิผลและเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสว่ นร่วม โดยสามารถเสนอข้อเรียกร้อง มีการรวมตัวของ
ประชาชน กลุม่ มวลชน ผูใ้ ช้แรงงาน และองค์กรภาคเอกชน เพือ่ เข้า
มามีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินการในทางการเมือง
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และบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเอกชน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน
โดยรวมและสังคมไทยเติบโตด้วยความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้ประเทศชาติ
มีความสงบสุข และพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป (ปัญญา
ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล, 2546, หน้า 1)
ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส�ำคัญในการบริหารงานและ
การปกครองในปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจ
กับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่
ดีมากขึ้น แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน
เพราะกระแสการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ มี ค วามส� ำ คั ญ กระทบถึ ง กั น
การติดต่อสื่อสาร การด�ำเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่
หนึ่ง การพัฒนาเรื่องการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
การมุ่งด�ำเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆ โดยไม่ให้ความสนใจ
ถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีก
ต่อไป การมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุก
ภาคส่วนให้ความส�ำคัญและเริ่มมีการน�ำไปปฏิบัติมากขึ้น
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า ธรรมาภิบาลหรือการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี เป็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญในการน�ำไปปฏิบตั ิ
ทั้ ง ในระบบราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ บริ ษั ท หรื อ หน่ ว ยงานเอกชน
เพราะธรรมาภิ บ าลเป็ น การบริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ตัง้ มัน่ อยูบ่ นหลักการบริหารทีเ่ ทีย่ งธรรม สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีจิตส�ำนึกในการท�ำงาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้
กระท�ำ พร้อมตอบค�ำถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และพร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการท�ำงานธรรมาภิบาล
เป็ น ทั้ ง หลั ก การกระบวนการและเป้ า หมายไปในตั ว การมี
ธรรมาภิบาลอาจน�ำมาสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด
และการมี ป ระชาธิ ป ไตยก็ น� ำ มาสู ่ ก ารมี ผ ลทางสั ง คมคื อ การมี
การพัฒนาประเทศไปในทางที่สร้างความสงบสุขอย่างต่อเนื่อง
และสถาพร ตลอดจนน�ำมาสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี
พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 กล่าวถึง
อ�ำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนต� ำบลมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพัฒนาต� ำบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต�ำบล มีหน้าที่ต้องท�ำในเขตองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ดังต่อไปนี้ 1) จัดให้มีและบ�ำรุงรักษาทางน�้ำและ
ทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน�้ำ ทางเดิน และ
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ที่สาธารณะ รวมทั้งก�ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร 7) คุม้ ครอง ดูแล และบ�ำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บ�ำรุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมอั น ดี ข องท้ อ งถิ่ น
9) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ท างราชการมอบหมายโดยจั ด สรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ�ำเป็นและสมควร และ
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต�ำบล
อาจจั ด ท� ำ กิ จ การในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ดั ง ต่ อ ไปนี้
1) ให้มีนำ�้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีและบ�ำรุง
การไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอี นื่ 3) ให้มแี ละบ�ำรุงรักษาทางระบาย
น�้ำ 4) ให้มีและบ�ำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ
และสวนสาธารณะ 5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการ
สหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บ�ำรุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแลและ
รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น 9) หาผล
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต�ำบล 10) ให้มี
ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12) การท่องเที่ยว และ 13) การผังเมือง
การด�ำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเป็นส่วน
ราชการหนึง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินงานให้เป็นไปในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูประบบราชการจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องด�ำเนินงานให้เป็นไปในลักษณะทีส่ อดคล้องกับทิศทางการปฏิรปู
ระบบราชการของประเทศไทยที่ ใ ห้ ค วามส�ำ คั ญต่ อ การบริห าร
จัดการทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุและสัมฤทธิผล มุ่งตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน โดยน�ำหลักธรรมาภิบาล (good
governance) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ส�ำคัญกล่าวคือ ก่อให้เกิดประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ ลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเกินความจ�ำเป็นลง มีการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ
อ�ำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการและมี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่ำเสมอ อันเป็นแนวทาง
ที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม
เท่าที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมว่า ประสบผล
ส�ำเร็จอยู่ในระดับใด

ปัญหาในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านบุคลากร 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่ค่อยยึด
ระเบียบ กฎหมายตามทีร่ าชการก�ำหนด 2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานไปด้วยความยากล�ำบาก เนื่องจากการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวเนื่องกับข้าราชการเมืองท้องถิ่น ด้านงบประมาณ 1)
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน 2) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบไม่เท่าเทียมกัน 3) การจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามกฎหมาย
ก�ำหนดไว้ เนื่องจากประชาชนบางคนไม่เชื่อถือหน่วยงานองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารงาน 1) ส่วนราชการอื่นไม่ให้
ความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร เนื่องจาก
มอบหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยราชการที่ ต�่ ำ กว่ า ส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค 2) การบริหารงานบางหมู่บ้าน ชุมชน ไม่ให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควร
ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา โดยน�ำการบริหารจัดการตามแนวคิดของ แมคคินซีย์
(McKinsey 7’s framework) ซึง่ ประกอบด้วยการบริหารจัดการ 7
ด้าน (จิรวัฒน์ อัครบวร, 2552, หน้า 127-128) ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
ของหน่วยงาน (structure) ด้านการก�ำหนดกลยุทธ์ (strategy)
ระบบการปฏิบัติงาน (system) รูปแบบการบริหารจัดการ (style)
การจัดการบุคคลเข้าท�ำงาน (staff) ทักษะความรู้ความสามารถ
(skill) และค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (shared value)
เป็นปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 7 ปัจจัย ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำกรอบแนวคิด
ธรรมาภิบาลของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ที่ประกอบด้วยหลัก 10 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล
(effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (effciency) หลักการตอบสนอง
(responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) หลัก
ความโปร่งใส (transparency) หลักการมีสว่ นร่วม (participation)
หลั ก การกระจายอ� ำ นาจ (decentralization) หลั ก นิ ติ ธ รรม
(rule of law) หลักความเสมอภาค (equity) และหลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ (consensus oriented) มาใช้ในการศึกษา โดยผลการ
ศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปปรับใช้เป็นแนวทางใน
การพิจารณาด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ภายในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา และในจังหวัดอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาระดับการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริ ห ารจั ด การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมมติฐานการวิจัย

1. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับมาก
2. การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก
3. การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง
4. ปัจจัยทั้ง 7 ด้านส่งผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�ำกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ประกอบ
ด้วยหลัก 10 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล (effectiveness) หลัก
ประสิทธิภาพ (effciency) หลักการตอบสนอง (responsiveness)
หลั ก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ (accountability) หลั ก ความโปร่ ง ใส
(transparency) หลักการมีส่วนร่วม (participation) หลักการ
กระจายอ�ำนาจ (decentralization) หลักนิติธรรม (rule of law)
หลั ก ความเสมอภาค (equity) และหลั ก มุ ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ
(consensus oriented) มาใช้เป็นตัวแปรในการศึกษาระดับการน�ำ
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
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2. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยน�ำการบริหารจัดการตาม
แนวคิดของ แมคคินซีย์ (McKinsey 7’s framework) ซึ่งประกอบ
ด้วย การบริหารจัดการ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน
(structure) ด้ า นการก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ (strategy) ระบบการ
ปฏิบตั งิ าน (system) รูปแบบการบริหารจัดการ (style) การจัดการ
บุคคลเข้าท�ำงาน (staff) ทักษะความรู้ความสามารถ (skill) และ
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (shared value) มาเป็นตัวแปร
ในการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จ�ำนวน 18 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 382 คน เจ้าหน้าที่ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 532 คน จ�ำนวน 18 แห่ง รวมทั้งหมด 932 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดเชิงเทรา และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 18 แห่ง รวมจ�ำนวนทั้งหมด 932 คน
จากนั้นก�ำหนดขนาดโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,
1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการ
สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
280 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ การบริ ห ารจั ด การตามแนวคิ ด
แมคคิ น ซี ย ์ (McKinsey 7’s framework) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
การบริหารจัดการ 7 ด้าน ได้แก่ (จิรวัฒน์ อัครบวร, 2552, หน้า
127-128)
		 1.1 ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน (structure)
		 1.2 ด้านการก�ำหนดกลยุทธ์ (strategy)
		 1.3 ด้านระบบการปฏิบัติงาน (system)
		 1.4 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (style)
		 1.5 ด้านการจัดการบุคคลเข้าท�ำงาน (staff)
		 1.6 ด้านทักษะความรู้ความสามารถ (skill)
		 1.7 ด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (shared
value)
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ หลักธรรมาภิบาลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (2552) ที่ ป ระกอบด้ ว ย
หลัก 10 ประการ ได้แก่
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2.1 หลักประสิทธิผล (effectiveness)
2.2 หลักประสิทธิภาพ (effciency)
2.3 หลักการตอบสนอง (responsiveness)
2.4 หลักภาระรับผิดชอบ (accountability)
2.5 หลักความโปร่งใส (transparency)
2.6 หลักการมีส่วนร่วม (participation)
		 2.7 หลักการกระจายอ�ำนาจ (decentralization)
		 2.8 หลักนิติธรรม (rule of law)
		 2.9 หลักความเสมอภาค (equity)
		 2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ที่ใช้ส�ำหรับส�ำรวจสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (checklist)
จ�ำนวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ต�ำแหน่งหน้าที่ และ
ประสบการณ์ในการท�ำงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 7
ด้าน ตามแนวคิดของ แมคคินซีย์ (McKinsey 7s framework) ได้แก่
ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน (structure) ด้านการก�ำหนดกลยุทธ์
(strategy) ระบบการปฏิบัติงาน (system) รูปแบบการบริหาร
จัดการ (style) การจัดการบุคคลเข้าท�ำงาน (staff) ทักษะความรู้
ความสามารถ (skill) และค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (shared
value) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scalc) ตามแบบของลิเคิร์ท
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ ใ นการบริ ห ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยหลัก 10 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล
effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (effciency) หลักการตอบสนอง
(responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) หลัก
ความโปร่งใส (transparency) หลักการมีสว่ นร่วม (participation)
หลั ก การกระจายอ� ำ นาจ (decentralization) หลั ก นิ ติ ธ รรม
(rule of law) หลักความเสมอภาค (equity) และหลักมุ่งเน้น
ฉั น ทามติ (consensus oriented) แบบสอบถามเป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scalc) ตามแบบของลิเคิร์ท (Best
& Kahn, 1993, pp. 246-250)
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยใช้วธิ หี าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับนิยามศัพท์ (index of items
objective congruence: IOC) จากนั้นน�ำแบบสอบถามที่ผู้ทรง

จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79 ประถมศึกษา จ�ำนวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.07 และปริญญาเอก จ� ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.71
2. ระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตาม
ล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านทักษะ
ความรูค้ วามสามารถ รองลงมา คือ ด้านกลยุทธ์ และด้านโครงสร้าง
ของหน่วยงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า
		 ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 ล�ำดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน
มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน รองลงมา
คือ โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
ท้องที่ของท่าน ในปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อการด�ำเนินงานให้
บรรลุผลส�ำเร็จ และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน
มีการลดกฎระเบียบและขั้นตอนในการด� ำเนินงานเพื่อช่วยเพิ่ม
ความคล่องตัวไว้เหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน ให้ความส�ำคัญต่อการ
กระจายอ� ำ นาจการตั ด สิ น ใจแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ อย่ า งทั่ ว ถึ ง
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�ำธรรมาภิบาล เพื่อให้มีอิสระในการก�ำหนดงานไว้เหมาะสม
มาใช้ ใ นการบริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ ง 		 ด้านกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
โดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
		 จ�ำแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เพศหญิงจ�ำนวน 160 คน ไว้ชดั เจน รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องทีข่ องท่าน
คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ เพศชาย จ�ำนวน 120 คน มีการก�ำหนดเป้าประสงค์ให้แก่ยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจน และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในท้องทีข่ องท่าน มีการก�ำหนดแผนงาน/โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 42.86
		 จ�ำแนกตามอายุ ส่วนใหญ่อายุ 41-45 ปี จ�ำนวน 63 คน ทีส่ อดคล้องกับกลยุทธ์ไว้ชดั เจน ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่
คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมา คือ 31-35 ปี จ�ำนวน 62 คน องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน มีการทบทวนกลยุทธ์
คิดเป็นร้อยละ 22.14 อายุระหว่าง 36-40 ปี จ� ำนวน 58 คน การด�ำเนินงานเพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดและความ
คิดเป็นร้อยละ 20.71 อายุระหว่าง 25-30 ปี จ� ำนวน 54 คน ต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ชัดเจน
คิดเป็นร้อยละ 19.29 มากกว่า 45 ปี จ�ำนวน 35 คน คิดเป็น 		 ด้านระบบการปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
ร้ อ ยละ 12.50 และน้ อ ยกว่ า 25 ปี จ� ำ นวน 8 คน คิ ด เป็ น เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ
แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน มีการตัดท�ำ
ร้อยละ 2.86
		 จ�ำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่ปริญญาตรี งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี รองลงมา
จ�ำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43 รองลงมา คือ ปริญญาโท คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่านได้ให้การ
จ�ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 14.64 ปวส. จ� ำนวน 39 คน สนับสนุนต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ และองค์การบริหารส่วน
คิดเป็นร้อยละ 13.93 อนุปริญญาตรี จ�ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ ต�ำบลในท้องที่ของท่าน มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพียงพอ
13.21 ปวช. จ�ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.21 มัธยมศึกษา ต่อการน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ ส่วนข้อที่มีค่า
คุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะปรึกษาประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
กรรมการ เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสม แล้วน�ำไป
ทดลองใช้ (try out) กับประชากรทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการส่งแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุญาต
เก็บข้อมูลซึ่งได้แบบสอบถามครบตามจ�ำนวน 402 ฉบับ เป็นฉบับ
สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ (percentage)
ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation/
S.D.) ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson 's product
moment correlation coefficient) การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (multiple regression analysis) แบบเป็นขั้นตอน
(stepwise)
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เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน
มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) ที่ชัดเจน
		 ด้ า นการจั ด การบุ ค คลเข้ า ท� ำ งาน อยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของ
ท่ า นเปิ ด โอกาสให้ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ มี ส ่ ว นร่ ว มในการได้ รั บ
ผลประโยชน์อันเกิดจากความส�ำเร็จของการพัฒนาหน่วยงาน รอง
ลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่านเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันการท�ำงาน
ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และองค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
ท้องที่ของท่านเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับเข้ามามีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น
หรือให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานของหน่วยงาน
		 ด้ า นรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ อยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
ท้องทีข่ องท่านให้ความส�ำคัญกับหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบตั ิ
งาน รองลงมา คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของ
ท่านในท้องที่ของท่านให้ความส�ำคัญต่อการท�ำงานเป็นทีม และ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต� ำบลในท้องที่ของท่านมีวิสัยทัศน์
และนโยบายในการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ทีช่ ดั เจน ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ผูบ้ ริหารองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในท้องทีข่ องท่านมีความสามารถในการจูงใจให้เจ้าหน้าที่
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
		 ด้ า นทั ก ษะความรู ้ ค วามสามารถ อยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
ท้องทีข่ องท่านมีความมุง่ มัน่ ในการให้บริการ รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่
ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่านปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่
ของท่าน มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในภาวะงานที่รับผิดชอบ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่านให้ความส�ำคัญต่อผลส�ำเร็จของการ
ปฏิบัติงาน
		 ด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในท้องที่ของท่าน ให้ความส�ำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ตามเป้าหมายและตัวชีว้ ดั มากน้อยเพียงใด รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่
ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องทีข่ องท่าน มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านดีและไม่ดี และเจ้าหน้าที่ในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิด
ชอบด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเพียรอุตสาหะ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่
ของท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเสียสละ
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. ระดับการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านหลักประสิทธิผล รองลงมา คือ ด้านหลัก
ความเสมอภาค และด้านหลักนิติธรรม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านหลักภาระรับผิดชอบ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านและ
รายข้อ พบว่า
		 ด้านหลักประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3
ล�ำดับแรก ได้แก่ ในภาพรวมองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่
ของท่านสามารถด�ำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในท้องทีข่ องท่านมีการวางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการด�ำเนิน
งานไว้ชัดเจน และผู้บริหารผู้องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่
ของท่านมีระบบงานที่เป็นไปตามมาตรฐานของ ก.พ.ร. ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องทีข่ องท่าน
มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
		 ด้านหลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ
แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน มีการลด
ขั้นตอนการให้บริการหรือการท�ำงานลงเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิต
ให้สูงขึ้น รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการ
ท�ำงาน และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน มีระบบ
ติดตามประเมินความคุ้มค่าของกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ
ความคุ้มทุนในการด�ำเนินการมากน้อยเพียงใด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน มีการ
ใช้จา่ ยงบประมาณอย่างประหยัด เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
งานสูงสุด
		 ด้านหลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่
ของท่าน มีความคล่องตัวและรวดเร็ว รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ใน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน มีความสามารถในการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่
ของท่าน สามารถตอบสนองความต้องการคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างครอบคลุม
		 ด้านหลักภาระรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ
แรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน
มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน รองลงมา
คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน ให้ความส�ำคัญต่อ
ระบบการตรวจสอบควบคุมการปฏิบตั งิ าน และองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในท้องที่ของท่านมีความกระตือรือร้น และใส่ใจต่อการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่
ของท่าน มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
น่าเชื่อถือและท�ำการควบคุมตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
		 ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ
แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องทีข่ องท่าน มีขนั้ ตอนใน
การท�ำงานเพื่อตอบสนองงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ รองลงมา
คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องทีข่ องท่าน มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายให้แก่
ประชาชนทั่วไปรับทราบ และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่
ของท่าน มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการให้สะดวกต่อการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน มีการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานอย่างเปิดเผยให้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนทัว่ ไปรับทราบ
อย่างทั่วถึง
		 ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ
แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน เปิดโอกาส
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมคิดและ
เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงานของหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่
ของท่าน เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และประชาชนทั่วไปมี
ส่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงาน มากน้ อ ยเพี ย งใด
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน เปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการติดตาม

และประเมินผลการด�ำเนินงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่านเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ทุกระดับ และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์
อันเกิดจากความส�ำเร็จของการพัฒนาหน่วยงาน
		 ด้านหลักการกระจายอ�ำนาจ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย
3 ล�ำดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน
มีการมอบอ�ำนาจการตัดสินใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างทั่วถึง
รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องทีข่ องท่าน มีการมอบ
อ�ำนาจให้ฝ่ายปกครอง ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัดสินใจในเรื่องบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ และองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน
มีการมอบอ�ำนาจ ให้สว่ นราชการภายในต�ำบลตัดสินใจในการด�ำเนิน
งาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในท้องทีข่ องท่าน มีการมอบอ�ำนาจให้ประชาคมหมูบ่ า้ นตัดสินใจใน
การเลือกโครงการที่ตัวเอง เสนอหน่วยงานของรัฐ
		 ด้านหลักนิตธิ รรม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในท้องทีข่ องท่าน มีการก�ำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
การปฏิบัติงานไว้ชัดเจน รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
ท้องที่ของท่าน มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับกับเจ้าหน้าที่
ทุกคนอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน ให้ความ
ส�ำคัญต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป
		 ด้านหลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ
แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่าน ให้ความ
ส�ำคัญต่อการให้บริการแก่ประชาชนทัว่ ไปอย่างเท่าเทียมกัน รองลง
มา คือ องค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องทีข่ องท่านให้ประชาชนเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างเท่าเทียมกัน และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่านให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในท้ อ งที่ ข องท่ า นให้ ค วามก้ า วหน้ า
เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และสวัสดิการต่างๆ ที่เท่าเทียมกัน
		 ด้านหลักมุง่ เน้นฉันทามติ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ
แรก ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในท้ อ งที่ ข องท่ า นให้
ความส�ำคัญเกี่ยวกับมติของข้าราชการตามเสียงส่วนใหญ่ในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย รองลงมา คือ องค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลในท้ อ งที่ ข องท่ า นให้ ค วามส� ำคั ญ ปฏิ บั ติ ต ามมติ ข อง
เสียงประชาชนส่วนใหญ่ในการบริหารงานของรัฐ และองค์การ

Journal of Rajanagarindra January - June 2017

37

บริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ของท่านเน้นการปฏิบัติตามมติหรือเสียง
ส่วนใหญ่ตามนโยบายของรัฐหรือภาพรวมของประเทศ ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
ท้องที่ของท่านให้ความส�ำคัญต่อการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงาน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ ง
ฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา โดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ใน
ระดับสูง (rxy= .919) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
		 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์
กันอยู่ในระดับสูงทั้ง 7 ด้าน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เรียงตามล�ำดับ คือ ด้านระบบการปฏิบัติงาน (rx3y= .854) รองลงมา
คือ ด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (rx7y= .839) ด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถ (rx6y= .835) ด้านกลยุทธ์ (rx2y= .815) ด้าน
การจัดการบุคคลเข้าท�ำงาน (rx4y= .807) ด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ (rx5y= .801) และด้านโครงสร้างของหน่วยงาน (rx1y= .799)
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการ 6 ด้าน คือ ด้าน
กลยุทธ์ (X2) ด้านระบบการปฏิบัติงาน (X3) ด้านทักษะความรู้ความ
สามารถ (X6) ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน (X1) ด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ (X5) ด้านการจัดการบุคคลเข้าท�ำงาน (X4) ส่งผลต่อ
การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้โดยเขียน
เป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้
		 Y' = .078+ .202(X3) + .143(X6) + .222(X2) +
.137(X5) + .140(X1) + .127(X4)
		 ZY′ = .202(X 3) + .166(X6) + .215(X2) + .153(X5) +
.152(X1) + .145(X4)
		 ส่วนด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (X7) ไม่
ส่งผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

ระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน
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อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านทักษะความรู้ความสามารถ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สายลม ปิ่นรัตน์ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส�ำเร็จของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไป
ปฏิ บั ติ : กรณี ศึ ก ษาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะมี
อิทธิพลต่อความส�ำเร็จของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ ไี ปปฏิบตั ใิ นองค์การบริหารส่วนต�ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เนาวรัตน์ พุม่ จันทร์ (2550) ทีศ่ กึ ษา
ความส�ำเร็จของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้
ในการบริ ห ารงานเทศบาล: กรณี ศึ ก ษาเทศบาลจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ผลการศึกษาพบว่า ทักษะของบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
ความส�ำเร็จในการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ใน
การบริหารเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่
ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลในท้องที่ มีความมุง่ มัน่ ในการให้บริการ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในภาวะงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ สอดคล้ อ งกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับ good
governance ต่อการพัฒนาระบบราชการไทยอย่างชัดเจนและ
ต่ อ เนื่ อ ง โดยในแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2551–2555) ได้ผลักดันการสร้างระบบราชการไทยให้เป็น
กลไกของรัฐที่ส�ำคัญต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยการขับ
เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย
เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการให้สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการอ�ำนวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทันกาลคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านหลักประสิทธิผล สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ปานใจ เพ็ชรรัตนมณี (2549) ที่ศึกษาประสิทธิผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มจังหวัดกลางตอนบน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความชั ด เจนของแผนงานและ
โครงการมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลการด�ำเนินงานของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด�ำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน ทั้งนี้โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของเฟรด อาร์. เดวิด (Fred R.
David; อ้างถึงใน เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2548, หน้า 17-18 และ
2552, หน้า 364) ทีเ่ ห็นว่า การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (strategic
management) ขององค์การนั้นประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ
คือ 1) ขั้นการก�ำหนดกลยุทธ์ 2) ขั้นการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ
3) ขั้ น การประเมิ น ผลกลยุ ท ธ์ และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ (2550) ได้ศึกษาความส�ำเร็จของการน�ำหลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล:
กรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความส�ำเร็จในการน�ำหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต
ความสัมพันธ์ระหว่างการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านระบบการปฏิบัติงาน มีความ
สัมพันธ์มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์
(2550) ที่ศึกษาความส�ำเร็จของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีด่ ไี ปใช้ในการบริหารงานเทศบาล : กรณีศกึ ษาเทศบาลจังหวัด
ภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ระบบการด�ำเนินงานเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ระดับความส�ำเร็จในการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ใช้ในการบริหารงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พรทิพย์ ชมเดช (2550) ทีศ่ กึ ษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
ระบบงานมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการน� ำ ระบบการพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในกรมควบคุมโรค ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความพร้อมของระบบงานถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะมี
ส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการส่งผลต่อการน�ำหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ด้านกลยุทธ์
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานใจ เพ็ชรรัตนมณี (2549) ที่ศึกษา
ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความชัดเจนของ

แผนงานและโครงการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ในกลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน ด้ า นระบบการปฏิ บั ติ ง าน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ (2550) ที่ศึกษา
ความส�ำเร็จของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ใน
การบริหารงานเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ผลการ
ศึกษาพบว่า ระบบการด�ำเนินงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความ
ส�ำเร็จในการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการ
บริหารงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พรทิ พ ย์ ชมเดช (2550) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
ส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษา
กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ปัจจัยด้านระบบงานมีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในกรมควบคุมโรค
ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน สอดคล้องกับพรทิพย์ ชมเดช (2550)
ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษากรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความส� ำ เร็ จ ในการน� ำ ระบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในกรมควบคุมโรค และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ (2550) ที่ศึกษาความส�ำเร็จของการ
น�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงาน
เทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
โครงสร้างเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อระดับความส�ำเร็จในการน�ำหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานเทศบาลจังหวัด
ภูเก็ต ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระสุวทิ ย์ ค�ำมูล (2550) ทีศ่ กึ ษาการน�ำนโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในส�ำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำมีอิทธิพลต่อระดับความส�ำเร็จ
ของการน� ำ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ไ ปปฏิ บั ติ ใ น
ส�ำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการบุคคลเข้า
ท�ำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ชมเดช (2550) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ : กรณีศึกษากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วมของบุคลากรมีอทิ ธิพล
ต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในกรมควบคุมโรค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระสุวทิ ย์ ค�ำมูล (2550) ทีศ่ กึ ษาการน�ำนโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในส�ำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อระดับความ
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ส�ำเร็จของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ
ในส�ำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีความชัดเจนของแนวทางการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดขึ้นมาใช้ในการ
ด�ำเนิ น งานตามหลั ก ธรรมาภิบ าลให้บ รรลุผล ซึ่งประกอบด้ ว ย
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่ภาค
ปฏิบัติที่ชัดเจน และการทบทวนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานเพื่อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของต้ น สั ง กั ด และความต้ อ งการของ
ประชาชนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทีช่ ดั เจน และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังให้ความส�ำคัญด้าน
ระบบปฏิบัติงาน เนื่องจากเห็นว่าหน่วยงานที่ประสบผลส�ำเร็จ
จะต้องมีความพร้อมของระบบงาน ซึ่งมีความหมายว่า ความพร้อม
ของระบบการด�ำเนินงานของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ที่ ส นั บ สนุ น ต่ อ การน� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ประกอบด้ ว ย
ความพร้อมด้านระบบการบริหารงานบุคคล (man) ระบบการ
บริหารงบประมาณ (money) ระบบการบริหารพัสดุและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (material) และระบบการบริหารงานทั่วไป (management) โดยมี ค วามเหมาะสมด้านการจัดโครงสร้างหน้ า ที่ ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด
ฉะเชิ ง เทรา เพื่ อ รองรั บ การน� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ได้ แ ก่
การมีโครงสร้างทีเ่ รียบง่ายตามประเภทของภารกิจ การแบ่งงานกัน
ท�ำทีช่ ดั เจน การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านลง เพือ่ เพิม่ ความคล่องตัว
และการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจแก่เจ้าหน้าทีท่ กุ ฝ่ายอย่างทัว่ ถึง
โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีผู้อ�ำนวยการองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มุ่งเน้น
ภาระงาน และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถจูงใจเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างเต็มใจและมีส่วนร่วมที่จะมีส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ
การน�ำหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเวศ วะสี (2540, หน้า 85-89)
ที่เห็นว่า การที่ผู้บริหาร หรือผู้น�ำเป็นผู้ที่มีความรู้และวิสัยทัศน์
อย่างแจ่มชัด สามารถพาองค์กรให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการวางแผนด�ำเนินงาน
การปฏิบัติ/ด�ำเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งในการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่อให้การด�ำเนินการดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ดังนั้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะมีส่วน
ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
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บริ ห ารจั ด การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระสุวทิ ย์
ค�ำมูล (2550) ที่ศึกษาการน�ำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีไปปฏิบัติในส�ำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อระดับความส�ำเร็จของ
การน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ไี ปปฏิบตั ใิ นส�ำนักงานเขต
ของกรุงเทพมหานคร คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เอื้อต่อ
การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้บรรลุผลส�ำเร็จ ประกอบด้วย ท�ำงาน
อย่างมีศกั ดิศ์ รี (integrity) ขยันตัง้ ใจท�ำงาน (activeness) มีศลี ธรรม
คุ ณ ธรรม (morality) รู ้ ทั น โลก ปรั บ ตั ว ทั น โลกตรงกั บ สั ง คม
(relevancy) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (efficiency) มีส่วนร่วม โปร่งใส
(accountability) มี ใจและการกระท� ำ ที่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย
(democracy) มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน (yield) นอกจากนี้ ค่านิยม
ร่วม และวัฒนธรรมองค์กร ยังเป็นปัจจัยที่จะมีส่วนส�ำคัญต่อความ
ส�ำเร็จของการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในอ� ำ เภอเมื อ งฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวีรัตน์ จ�ำจด (2551) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองทีด่ ไี ปปฏิบตั ิ : ศึกษาเฉพาะกรณีศกึ ษากรมการพัฒนาชุมชนใน
สังกัดส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม ค่านิยมใหม่ของข้าราชการ “I AM READY” เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดีมาใช้ในหน่วยงานสังกัดส่วนกลางของกรมพัฒนาชุมชน
อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะร่วมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกต�ำแหน่งทั้ง
ระบบ ซึ่งก�ำหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์รว่ มกัน เพือ่ ให้การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้บรรลุผลส�ำเร็จ
ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation)
การบริการที่ดี (service mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
(expertise) จริยธรรม (integrity) และความร่วมแรงร่วมใจ
(teamwork) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เนาวรัตน์ พุม่ จันทร์ (2550)
ที่ศึกษาความส�ำเร็จของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต
ผลการศึกษาพบว่า ทักษะของบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
ความส�ำเร็จในการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ใน
การบริหารเทศบาลจังหวัดภูเก็ต
ส่วนด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร ไม่ส่งผลต่อ
การน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหาร

ส่วนต�ำบลในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สายลม ปิ่นรัตน์ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส�ำเร็จของการน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไป
ปฏิ บั ติ : กรณี ศึ ก ษาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลในเขตจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม และค่านิยมในการท�ำงานมีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของ
การน�ำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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