
 

บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัย เร่ือง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1” 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่

ภาคกลางตอนลาง 1 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ศึกษาปญหาอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาล

ในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 และศึกษาแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยเทคนิค

การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ประกอบดวย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัด

สุพรรณบุรี จํานวน 338 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามกลุมตัวอยางสําหรับวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล จากเทศบาลในจังหวัดที่ไดเลือกจากการ

วิจัยเชิงปริมาณเทศบาลแหงละ  2 คน รวมทั้งสิน้ 16 คน ดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผลการศึกษาสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในเชิงปริมาณ พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีสถานภาพสมรสการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 6-10 ป 

 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1 ดังน้ี 

 ดานนโยบาย พบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1สวน

ใหญ เห็นวา นโยบายใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน มีคาคะแนนสูงที่สุดรองลงมา

คือ นโยบายมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนดานตัวชี้วัด และคาคะแนนตํ่าที่สุด คือนโยบายมีการกําหนด

มาตรฐานในการปฏบิัติงานอยางเปนรูปธรรม โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน พบวา การกําหนดภารกิจในกาปฏิบัติงานมี

คาคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ การกําหนดภารกิจที่มีความสอดคลองกับนโยบาย และคาคะแนน 
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ตํ่าที่สุด คือ การมอบอํานาจในการตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาโดยมีคาคะแนนอยูในระดับมาก                

ทุกขอ 

 ดานงบประมาณ พบวา การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการมีคาคะแนนสูง  

ที่สุด รองลงมาคือ การจัดทํางบประมาณตามความตองการของประชาชน และคาคะแนนตํ่าที่สุด 

คือ มีงบประมาณในการทํางานอยางเพียงพอโดยมีคาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 ดานองคการ/หนวยงาน พบวา องคการมีกฎระเบียบและขอบังคับ การปฏิบัติงานและมีการ

กําหนดลําดับชั้นในการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีคาคะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือ องคการมีการ

ติดตอสื่อสารที่เปนระบบเปด และคาคะแนนตํ่าที่สุด คือ องคการมีลักษณะโครงสรางองคการที่ไม

ซับซอนโดยมีคาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 ดานผูบริหาร พบวา นายกเทศมนตรี ใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดไวมีคาคะแนน

สูงที่สุด รองลงมาคือ นายกเทศมนตรีมีความรูความสามารถในการบริหารงาน และคาคะแนนตํ่า

ที่สุด คือ นายกเทศมนตรีมีภาวะผูนําของผูบริหาร โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 ดานบุคลากร พบวา เจาหนาที่องคการมีความเต็มใจและพอใจในงานที่ปฏิบัติมีคาคะแนน

สูงที่สุด รองลงมา คือ เจาหนาที่องคการมีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธที่ดี และคาคะแนนตํ่า            

ที่สุด คือ องคการมีการคัดสรรเจาหนาที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมาก              

ทุกขอ 

 ดานสภาพแวดลอม พบวา นโยบายขององคการมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมมีคา

คะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ องคการไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากประชาชน และคา

คะแนนตํ่าที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นไมสงผลกระทบตอการดําเนินงาน

ขององคการ โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน พบวา องคการมีการติดตอสื่อสารกับหนวยงาน

อ่ืนของรัฐอยางสม่ําเสมอ มีคาคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ องคการไดรับความรวมมือในการ

ทํางานระหวางหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  และคาคะแนนตํ่าที่สุด คือ องคการมีการ

ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วและประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดยมีคา

คะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 ดานการวางแผน พบวา การกําหนดแผนงาน/โครงการในการทํางาน มีคาคะแนนสูงที่สุด 

รองลงมาคือ การควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และคาคะแนนตํ่าที่สุด คือ การวางแผน

กําลังคนและใชงานเจาหนาที่ใหตรงกับความรูความสามารถที่มีอยู โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมาก

ทุกขอ 

 ดานการประเมินผล พบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป มีคาคะแนนสูงที่สุด 

รองลงมาคือ การประเมินผลสะทอนกลับที่มีอยูในกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ และคาคะแนน

ตํ่าที่สุด คือ การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 
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ผลการศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติงานของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ดังน้ี 

 หลักประสิทธิผล พบวา การกําหนดเปาหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานมีคา

คะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน และคาคะแนน

ที่ตํ่าสุด คือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใชหลักความสามารถ (Competency) โดยมีคา

คะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 หลักประสิทธิภาพ พบวา การประเมินความคุมคาของงานหรือโครงการ เพื่อเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงาน มีคาคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ การกําหนดบุคลากรที่เหมาะสมกับภาระงาน

ของหนวยงาน และคาคะแนนที่ตํ่าสุด คือ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั่วถึงโดยมี           

คาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 หลักการตอบสนอง พบวา การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ มีคาคะแนน

สูงที่สุด รองลงมาคือ การมุงเนนในการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนหลักและคา

คะแนนที่ตํ่าสุด คือ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยมีคาคะแนนอยูในระดับ

มากทุกขอ 

 หลักภาระรับผิดชอบ พบวา การเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งใหมๆ และเทคโนโลยีใหมๆ เสมอมี

คาคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ การดําเนินงานแกไขปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน

และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และคาคะแนนที่ตํ่าสุดคือ การประกาศเปาหมายที่

กําหนดใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ประชาชนเขาใจถึงสิ่งที่ตองการบรรลุใหเห็นผลงานโดยมีคาคะแนน

อยูในระดับมากทุกขอ 

 หลักความโปรงใส พบวา การเปดเผยขอมูลขาวสาร เพื่อใหประชาชนสามารถทราบ

ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมกระบวนการตางๆ มีคาคะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือ ขั้นตอน

ปฏิบัติงานที่โปรงใส และตรวจสอบได และมีระบบการรองเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงและ                      

คาคะแนนที่ตํ่าสุด คือ มีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในที่ยึดมั่นในหลักการและกฎหมายและมีการ

บริหารงานการเงินและพัสดุที่รัดกุม โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 หลักการมีสวนรวม พบวา การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น มีคาคะแนนสูง

ที่สุด รองลงมาคือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

หนวยงานอยางสม่ําเสมอ และคาคะแนนที่ตํ่าสุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในกระบวนการบริหารงานที่ครอบคลุมทั่วถึง โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 หลักการกระจายอํานาจ พบวา นายกเทศมนตรีมอบอํานาจในการตัดสินใจในการ

ดําเนินงานเพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีคาคะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือ การกระจาย

อํานาจและความรับผิดชอบใหกับผูปฏิบัติงานในเร่ืองที่สําคัญตอประชาชน และคาคะแนนที่ตํ่าสุด

คือ หนวยงานในองคการที่ไดรับมอบอํานาจมีอิสระในการตัดสินใจในการดําเนินงานโดยมีคา

คะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 
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 หลักนิติธรรม พบวา การออกกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่สอดคลองกับอํานาจตาม

กฎหมาย มีคาคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่อยางชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได และคาคะแนนที่ตํ่าสุด คือ การบริการงานดวยความเปนธรรมเสมอภาค           

ไมเลือกปฏิบัติโดยมีคาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 หลักความเสมอภาค พบวา มีการปฏิบัติตอประชาชนผูรับบริการอยางเทาเทียมกันมี                 

คาคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ คํานึงถึงประชาชนผูรับบริการใหไดรับการบริการอยางเสมอภาค              

เทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ และคาคะแนนที่ตํ่าสุด คือ ผูบริหารปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคน

อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมากทุกขอ 

 หลักมุงเนนฉันทามติ พบวา มีการนําเสนอขาวที่ถูกตอง ชัดเจน ทําใหการลงมติเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม มีคาคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ มีการประสานความแตกตาง

ในผลประโยชนของฝายตางๆ เพื่อหาขอยุติรวมกัน และคาคะแนนที่ตํ่าสุด คือ เจาหนาที่ทุกระดับที่

เกี่ยวของมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่เสมอภาคเทาเทียมกัน โดยมีคาคะแนนอยูในระดับมาก

ทุกขอ 

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่

ภาคกลางตอนลาง 1 

 ดานนโยบาย พบวา ผูบริหารของเทศบาลไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน

เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เชน นโยบายการใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินงานของเทศบาลเพื่อทราบปญหา และสนองตอบความตองการของประชาชนอยางรอบ

ดาน แตยังคงพบปญหาประชาชนยงัไมเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลเทาที่ควร 

 ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน  พบวา ผูบริหารของเทศบาลไดให

ความสําคัญกับการทํางานที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได นาเชื่อถือ และจัดใหมีกลไกลการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล เพื่อใหการปฏิบติังานสนองตอบตอความตองการของชุมชน 

 ดานงบประมาณ พบวา เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน หรือโครงการและ

การจัดทํางบประมาณตามความตองการของประชาชน ซึ่งโครงการตางๆ มาจากการจัดทําเวทีการ

ประชุมประชาคมรวบรวมโครงการที่ได และคัดเลือกโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลตอไป ทั้งน้ี

เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนใหมากที่สุด 

 ดานองคการ/หนวยงาน พบวา การบริหารงานของเทศบาล ไดมีการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีกฎระเบียบ และขอบังคับ ในการปฏิบัติงานกําหนดลําดับชั้นในการบังคับ

บัญชาที่ชัดเจน 

 ดานผูบริหาร พบวา นายกเทศมนตรีไดใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ

ตางๆ การจัดทําโครงการตามอํานาจหนาทีท่ี่ไดใหไวตามกฎหมาย ซึ่งผูบริหารจะมีสวนรวมในการ 
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กําหนดนโยบายตางๆ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่กําหนดไวใหเกิดเปนรูปธรรม 

 ดานบุคลากร พบวา การจัดสรรเจาหนาที่ในปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับงานและเจาหนาที่

เปนคนในพื้นที่ จึงทําใหสามารถเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเขาถึงประชาชน

ทําไดงาย เน่ืองจากเปนปญหาของชุมชนของตนเอง เจาหนาที่จึงมีความเอาใจใสในการปฏิบัติงาน 

สามารถแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง ทําใหภาพลักษณ

ของเทศบาลในสายตาของประชาชนดีขึ้น 

 ดานสภาพแวดลอม พบวา การปฏิบัติงานตามนโยบายตางๆ ตองมีความสอดคลองกับ

ระเบียบขอบังคับตามกฎหมาย และตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมของชุมชนดวย เพื่อปองกันปญหา

และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตามมา บางคร้ังการปฏิบัติตามนโยบายตางๆ อาจทําใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ดังน้ัน กอนการจัดทําแผนงาน/โครงการจึงตองสํารวจความคิดเห็นของประชาชนกอน

ทุกคร้ังเพื่อปองกันปญหาดังกลาว เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนใหมากที่สุด 

 ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน  พบวา เทศบาลไดรับการชวยเหลือในการ

ปฏิบัติงานไดเปนอยางดีไมมีปญหาในเร่ืองของการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานแตจะมีปญหา

เร่ืองการลาชาในการปฏิบติังานของเจาหนาที ่

 ดานการวางแผน  พบวา เทศบาลมีการวางแผนการปฏิบั ติงานเปนขั้นตอนแตไมมี

งบประมาณเพียงพอในการปฏิบติังาน ขาดความรวมมือและการมีสวนรวมจากประชาชนในการให

ขอมูลที่จะนํามาจัดทําแผนชุมชน หรือแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ดานการประเมินผล พบวา เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปไดดําเนินการ

จัดทําวารสารแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป แจกใหกับประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของ

เทศบาล เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการ หรือกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

แลวเสร็จหรือโครงการใดที่อยูระหวางการปฏิบัติงาน 

 ผลการศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1

ดังน้ี 

 หลักประสิทธิผล พบวา กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน เปนไปตามมาตรฐานที่              

เทศบาลกําหนดไวสวนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ที่ไมไดใชหลักความสามารถ 

(Competency) ยังใชระบบอุปถัมภ เน่ืองจากเปนพวกพองหรือเครือญาติ การบริหารงานคํานึงถึงฐาน

เสียงของผูบริหารเทศบาลเปนสําคัญ 

 หลักประสิทธิภาพ พบวา ในการบริหารงานของเทศบาลสวนใหญไมมีการประเมินความ

คุมคาของงานหรือโครงการ เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ผานมาแผนงาน/โครงการกิจกรรม

สวนใหญมาจากความตองการของประชาชนโครงการใดมีความจําเปนเรงดวนหรือมีความสําคัญใน

ชวงเวลาน้ัน จะไดรับการพิจารณาใหดําเนินการกอน บุคลากรที่ปฏิบัติงานไมไดคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับภาระงานของหนวยงาน  เน่ืองจากบุคลากรมีจํานวนนอย มีการลดขั้นตอนการ
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ปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว เน่ืองจากเทศบาลเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับ

ประชาชนมีการประชุมประชาคม ทําใหทราบปญหาในพื้นที่ และมีงบประมาณเปนของตัวเองมี

ความพรอมในการปฏิบัติงานทุกดาน เทศบาลมีชองทางในการติดตอสื่อสารหลายทาง จึงทําใหไมมี

ปญหาในดานการบริการประชาชน 

 หลักการตอบสนอง พบวา ผูบริหารเทศบาลมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ผูรับบริการเปนสําคัญ เพื่อตองการตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่เปนหลักและ             

มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 หลักภาระรับผิดชอบ พบวา ผูบริหารเทศบาลนําแนวคิดการใชเทคโนโลยีใหมๆเขามา            

ชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการไดอยางสูงสุด และเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชนผูมารับบริการไมตองใชเวลานาน ดานการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ดําเนินงาน ตลอดจนผลกระทบจากการดําเนินงาน ผูบริหารเทศบาลไดจัดใหมีการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ และมีการรายงานผลการดําเนินงานใหกับประชาชน

ไดทราบทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

 หลักความโปรงใส พบวา ผูบริหารเทศบาล มีนโยบายใหเปดเผยขอมูลขาวสารเพื่อให

ประชาชนสามารถทราบขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมกระบวนการตางๆ เพื่อใหประชาชนได

ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่โปรงใส และสามารถตรวจสอบได และมีระบบการรองเรียนตางๆ

โดยประชาชนสามารถติดตอสื่อสารกับเทศบาลไดหลายชองทาง เชน หนังสือรองเรียนเว็บไซต 

ของเทศบาล ตูแสดงความคิดเห็น ศูนยดํารงธรรม เปนตน 

 หลักการมีสวนรวม พบวา ผูบริหารเทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดแสดงความ

คิดเห็น เชน ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยการจัดใหประชาชนเขารวมแสดงความ

คิดเห็นปญหาและความตองการของประชาชนในเวทีประชุม ประชาคมในแตละหมูบานประชา คม

ตําบล และการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหนวยงานอยาง

สม่ําเสมอ เชน การเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมรับฟงการประชุมการจัดทําขอบัญญัติและการ

เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหารงาน เชนในกระบวนการจัดซื้อจัด

จางของเทศบาล ไดกําหนดใหประชาชนเขามาเปนคณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา

คณะกรรมการ ตรวจการจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน 

 หลักการกระจายอํานาจ พบวา นายกเทศมนตรีมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับรอง

นายกเทศมนตรี ในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  ในสวนของ

ปลัดเทศบาลไดมีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหกับผูปฏิบัติงาน โดยมีการมอบอํานาจ

ในการปฏิบัติราชการใหกับผูอํานวยการกองตางๆ ในเร่ืองที่สําคัญตอประชาชนทําใหหนวยงาน           

ที่ไดรับมอบอํานาจมีอิสระในการตัดสินใจในการดําเนินงาน ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ 
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งานสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด  

 หลักนิติธรรม พบวา การออกกฎระเบียบหรือขอบังคับที่จะนํามาใชในการปฏิบัติงานของ

เทศบาล สวนใหญจะมีการบัญญัติไวในสวนกลางและไดกําหนดใหเทศบาลแตละแหงนําไปปฏิบัติ

เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจในกฎระเบียบ

ขอบังคับกฎหมาย จึงควรจัดอบรมใหความรูเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสวนตางๆเกี่ยวกับระเบียบการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใหมีการปฏิบัติงานถูกตอง และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

เหมาะสม 

 หลักความเสมอภาค พบวา เทศบาลจัดใหมีการปฏิบัติตอประชาชนผูรับบริการอยางเทา

เทียมกันทุกคน และคํานึงถึงประชาชนผูรับบริการใหไดรับการบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน

ไมเลือกปฏิบัติ ในดานผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน

และผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพตอผูบังคับบัญชาเปนอยางดี และมีความสัมพันธอันดีตอกัน 

 หลักมุงเนนฉันทามติ พบวา เทศบาลมีการนําเสนอขอมูลขาวสารที่ถูกตองชัดเจนและการ

ดําเนินงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําใหการลงมติเปนเอกฉันทมีความเปนธรรมของผูที่           

มีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่เสมอภาคเทาเทียมกัน 

 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

เทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ดังน้ี 

 ปญหาอุปสรรค ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 คือ การปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎระเบียบฯ หนังสือสั่งการตางๆ ตลอดจนขอบังคับ

ของทางราชการ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายทําใหผูปฏิบัติงาน ตองศึกษาทําความ

เขาใจตองเขารับการฝกอบรม เชน ตําแหนงเจาหนาที่พัสดุมีการโอน (ยาย) หนวยงานบอยทําให

ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติราชการแทนไมมีความรูความสามารถดานพัสดุ 

ทําใหงานเกิดความลาชากระบวนการจัดซื้อจัดจางไมโปรงใส การปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 

และที่แกไขเพิ่มเติมการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ เปนการบริหารพัสดุที่ไมมี

ประสิทธิภาพทําใหไมสนองตอบตอความตองการของประชาชน 

 ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาล เน่ืองจากในบางพื้นที่

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือทํางานเปนกะเปนชวงเวลา ทําใหไมสามารถ

เขารวมโครงการ/กจิกรรมตางๆ ของเทศบาลได ซึ่งในการกําหนดนโยบายในการบริหารงานใหเกิด

ประโยชน สามารถตอบสนองความตองการใหกับประชาชนในพื้นที่ไดน้ันจําเปนตองรับฟงปญหา

ขอคิดขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนความตองการของประชาชนมากําหนดเปนนโยบายหาก

ประชาชนไมเขามามีสวนรวมหรือเขามามีสวนรวมนอย จะทําใหไมทราบปญหาที่แทจริง จึงอาจทํา

ใหการแกไขปญหาไมสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง แนวทางใน
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การแกไขปญหา คือ ควรสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการบริหารงานรวมคิด 

รวมฟงรวมแกปญหากับเทศบาล ใหประชาชนตระหนักในหนาที่ โดยการสรางความรักความ

สามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน 

 แนวทางในการแกไขปญหา  คือ ควรสงเสริมใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขารับ

การฝกอบรมในตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ ตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น              

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นกําหนดเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุ

เปาหมายที่ไดกําหนดไว 

 

การอภิปรายผล 

การวิจัย เร่ือง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1”

สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 

 เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1 สามารถอภิปรายผลไดวา 

 ปจจัยดานนโยบาย มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่             

ภาคกลางตอนลาง 1 พบวา ปจจัยดานนโยบาย มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ                 

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากปจจุบัน

ผูบริหารของเทศบาลไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงาน                

ที่มีประสิทธิภาพ เชน นโยบายการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล   

เพื่อทราบปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนอยางรอบดาน แตยังคงพบปญหา

ประชาชนยังไมเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาลเทาที่ควรซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของสิริกาญจน เอ่ียมอาจหาญ (2554) ที่พบวา การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษา พบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรี มีการดําเนินการตามปจจัยในการบริหารงานที่กําหนดทุกดาน ซึ่งไดแก การใชหลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาอยูใน

ระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ปจจัยดานนโยบาย ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการ

มอบหมายงาน ปจจัยดานผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ปจจัยดานการบริหารงานบุคคล ปจจัย

ดานสมรรถนะองคการ รวมทั้งปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยเมื่อมีการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณเพื่อทํานายความเปนไปไดของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้ง 6 ดาน พบวามี

เพียง 2 ปจจัยเทาน้ัน คือ ปจจัยดานผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานและปจจัยดานการบริหารงาน

บุคคล ที่สามารถทํานายความเปนไปไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่มีอิทธิพลตอผลการ
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นํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัย

ของกุลธิดา เลนุถุล (2554) พบวา องคประกอบและตัวชี้วัดที่เปนประโยชนและองคความรู ดานการ

บริหารงานแบบธรรมาภิบาลในสถาบัน ดานนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สามารถ

นําองคประกอบ และ (หนา 126 ขอ 2.1) 

 ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 พบวา ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการ

มอบหมายงานที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากผูบริหารของเทศบาลไดใหความสําคัญ

กับการทํางานที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได นาเชื่อถือ และจัดใหมีกลไกลการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล เพื่อใหการปฏิบัติงานสนองตอบตอความตองการของชุมชน ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของสิริกาญจน เอ่ียมอาจหาญ (2554) ที่พบวา การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

อําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี มีการดําเนินการตามปจจัยในการบริหารงานที่กําหนดทุกดานซึ่ง

ไดแก การใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใสหลักการมีสวนรวม หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุมคา อยูในระดับมากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ปจจัยดานนโยบาย

ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ปจจัยดานผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ปจจัยดานการบริหารงานบุคคล ปจจัยดานสมรรถนะองคการ รวมทั้งปจจัยดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน โดยเมื่อมีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อทํานายความเปนไปไดของปจจัยที่มีผลตอการ

นํานโยบายไปปฏิบัติทั้ง 6 ดาน พบวามีเพียง 2 ปจจัยเทาน้ัน คือ ปจจัยดานผูบริหารและบุคลากร

ผูปฏิบัติงานและปจจัยดานการบริหารงานบุคคล ที่สามารถทํานายความเปนไปได (อยางมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ) ที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทุกดาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบล ยะไวทยณะวิชัย (2553) ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรบริหารสวนตําบล ประกอบดวย ปจจัย 3  ระดับ                

คือ 1) ปจจัยระดับบุคคล (Personal Level) ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานเปนผูมีจิตสาธารณะ (Public 

Mind) มีจิตบริการ (Service Mind) เปดใจกวาง (Open Mind) มีสมรรถนะสูง 2) ปจจัยระดับองคการ 

(Organization Level) มีการมอบอํานาจ (Delegation of Authority) การสรางพลัง (Empowerment) การ

ทํางานเปนทีม (Teamwork) และเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization 3) ปจจัยระดับ

ชุมชน (Community Level) เปนประชาสังคมที่เขมแข็ง (Strong Civil Society) และมีวัฒนธรรมชุมชน

แบบธรรมาธิปไตย (Moral Community Culture) 

 ดานงบประมาณ มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1 พบวา ปจจัยดานงบประมาณมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ
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เทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากการเทศบาล             

มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการและการจัดทํางบประมาณตามความตองการ

ของประชาชน ซึ่งโครงการตางๆ มาจากการจัดทําเวทีการประชุมประชาคมรวบรวมโครงการที่ได

และคัดเลือกโครงการจัดทาํแผนพัฒนาตําบลตอไป ทั้งน้ีเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน

ใหมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบนโยบายทางดานการจัดการ  (Management Model) วรเดช 

จันทรศร (2551) ที่เนนสมรรถนะภายในองคการ (Internal Capacity) มากําหนดเปนตัวแปรปจจัย

ภายในองคการที่มีอิทธิพลในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ประกอบดวย ดานนโยบาย ดานการ

กําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ดานทรัพยากร ดานองคการ/หนวยงาน ดานผูบริหาร ดาน               

บุคลกร ดานสภาพแวดลอม ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ดานการวางแผนและดานการ

ประเมินผล 

 ดานองคการ/หนวยงาน มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 พบวา ปจจัยดานองคการ/หนวยงานมีอิทธิพลตอการนําหลกัธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจาก

การบริหารงานของเทศบาลไดมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีกฎระเบียบและ

ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานกําหนดลําดับชั้นในการบังคับบัญชาที่ชัดเจนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของอุบล ยะไวทยณะวิชัย (2553) ที่พบวา การบริหารจัดการองคการ(Organization Administrative) 

มุงเนนการบริหารจัดการดานบุคลากรและระบบการทํางานในองคการ เพื่ออํานวยความสะดวกและ

บริการประชาชนอยางรวดเร็วและสนองตอบความตองการของประชาชนโดยบริหารงานอยาง

โปรงใส ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมทุจริต ไมคอรรัปชั่นเปดเผยขอมูลขาวสารสรางความมี

สวนรวมเนนการทํางานเปนทีมสามารถทํางานแทนกันไดมีการรับฟงความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะซึ่งกันและกันนําระบบคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลโดยมีความสรางสรรค

สงเสริมใหบุคลากรคิดนอกกรอบสรางนวัตกรรมและสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการ

ทํางานเพื่อประชาชนโดยการบริหารจัดการที่ดีสามารถมองไดจาก 3 ประเด็นหลักคือตัวบุคคล 

หลักการหรือวิธีการบริหารและผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ 

 ดานผูบริหาร มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 พบวา ปจจัยดานผูบริหารมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากนายกเทศมนตรีไดใช

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายเพื่อพิจารณาสั่งการตางๆ การจัดทําโครงการตามอํานาจหนาที่ที่ไดให           

ไวตามกฎหมายซึ่งผูบริหารจะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายตางๆ และสามารถขับเคลื่อน

นโยบายที่กําหนดไวใหเกิดเปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริกาญจน เอ่ียมอาจหาญ 

(2554) ที่พบวา การนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 

ผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมีการดําเนินการ
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ตามปจจัยในการบริหารงานที่กําหนดทุกดาน ซึ่งไดแกการใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก

ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา อยูในระดับมาก            

การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ประกอบดวย ปจจัยดานนโยบายปจจัยดานการกําหนดภารกิจและ                        

การมอบหมายงาน ปจจัยดานผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานปจจัยดานการบริหารงานบุคคล

ปจจัยดานสมรรถนะองคการรวมทั้งปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชนโดยเมื่อมีการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณเพื่อทํานายความเปนไปไดของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้ง 6 ดาน

พบวามีเพียง 2 ปจจัยเทาน้ัน คือ ปจจัยดานผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานและปจจัยดานการ

บริหารงานบุคคล ที่สามารถทํานายความเปนไปไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีอิทธิพลตอผลการ

นํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกดาน และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของกุลธิดา เลนุถุล (2554) พบวา องคประกอบและตัวชี้วัดที่เปนประโยชนและเปน                   

องคความรูดานการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลในสถาบัน ดานการบริหารผูบริหารระดับสถาบัน 

(หนา126 ขอ 2.2) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของอภิสิทธิ์ หนุนภักดี (2552) ที่พบวาผูบริหาร

องคการจะเปนแบบอยางที่ ดีที่จะใหความสําคัญถึงหลักธรรมาภิบาลอยางจริงจังจึงจะทําให                 

ธรรมาภิบาลเปนหลักการที่สามารถนํามาใชไดในองคการภาคประชาสังคมอยางประสบ

ความสําเร็จและยั่งยืนตอไป 

 ดานบุคลากร มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 พบวา ปจจัยดานบุคลากรมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากพบวาการจัดสรร

เจาหนาที่ในปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับงานและเจาหนาที่เปนคนในพื้นที่จึงทําใหสามารถเขาใจถึง

ปญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานการเขาถึงประชาชนทําไดงาย เน่ืองจากเปนปญหาของชุมชน

ของตนเองเจาหนาที่จึงมีความเอาใจใสในการปฏิบัติงาน สามารถแกไขปญหาและสนองตอบความ

ตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึงทําใหภาพลักษณของเทศบาลในสายตาของประชาชนดีขึ้น              

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริกาญจน เอ่ียมอาจหาญ (2554) ที่พบวาปญหาและอุปสรรคในการ

นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไดแก ปญหาดานบุคลากรระบบ

อุปถัมภงบประมาณ กฎระเบียบ การประเมินผลงาน วัสดุอุปกรณ  ความเขาใจจากประชาชน

เทคโนโลยีความรวมมือจากภาคสวนตางๆ รวมถึงเร่ืองสถานที่การปฏิบติังานและโครงสรางองคกร

อยางไรก็ตามแมวาทั้งผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญ

จะทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่ขัดขวาง การดําเนินงานภายในองคกรของตนแตมีทัศนคติที่ดีโดย

เห็นวาไดเกิดแนวทางที่ดีที่จะสามารถประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ดังกลาวตอไป

ในอนาคต และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบล ยะไวทยณะวิชัย (2553) ที่พบวาการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการบริหารจัดการเปน 2 สวน คือ                  
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1) การบริหารการพัฒนา (Administrative Development) เปนการบริหารงานในพื้นที่ชุมชนหมูบาน

โดยมุงตรงไปที่ประชาชนใหประชาชนอยูดีมีสุขสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีสิ่งแวดลอมดีและสังคมดี            

2) การบริหารจัดการองคการ (Organization Administrative) มุงเนนการบริหารจัดการดานบุคลากร

และระบบการทํางานในองคการเพื่ออํานวยความสะดวกและบริการประชาชนอยางรวดเร็วและ

สนองตอบความตองการของประชาชน โดยบริหารงานอยางโปรงใสทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ไมทุจริต ไมคอรรัปชั่น เปดเผยขอมูลขาวสาร สรางความมีสวนรวมเนนการทํางานเปนทีมสามารถ

ทํางานแทนกันได มีการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะซึ่งกันและกันนําระบบคุณธรรมมาใช

ในการบริหารงานบุคคล โดยมีความสรางสรรคสงเสริมใหบุคลากรคิดนอกกรอบสรางนวัตกรรม

และสรางวัฒนธรรมองคกร เพื่อสนับสนุนการทํางานเพื่อประชาชนโดยการบริหารจัดการที่ดี

สามารถมองไดจาก 3 ประเด็นหลัก คือ ตัวบุคคลหลักการหรือวิธีการที่ 

 บริหารและผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการ 

 ดานสภาพแวดลอม มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่

ภาคกลางตอนลาง 1 พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏบิัติ

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายตางๆ ตองมีความสอดคลองกับระเบียบขอบังคับตามกฎหมายและตอง

คํานึงถึงสภาพแวดลอมของชุมชนดวย เพื่อปองกันปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตามมาบางคร้ัง

การปฏิบัติตามนโยบายตางๆ อาจทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังน้ันกอนการจัดทําแผนงาน

โครงการจึงตองสํารวจความคิดเห็นของประชาชนกอนทุกคร้ังเพื่อปองกันปญหาดังกลาวเพื่อ

สนองตอบตอความตองการของประชาชนใหมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Scott, Caroline 

(2012) ที่พบวาการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธเกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ ดีโดย

หนวยงานระดับชาติและระดับระหวางประเทศรวมทั้งธนาคารโลก EOCD และ UK และรัฐบาล

สกอตแลนด ซึ่งมีการกลาวอางแนวคิดการบริหารจัดการบานเมืองที่ ดี ความโปรงใสความ

รับผิดชอบประชาชนมีสวนรวม และรวมมือในการทํางาน หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ไดรับการสงเสริมในสกอตแลนด โดยมีรัฐบาลเปนศูนยกลางในการพัฒนาอยางยั่งยืนการวิเคราะห

เนน 3 ดาน คือ ดานแรกพิจารณาแนวโนมการรวมอํานาจในรัฐบาลซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณา

วา SEA สามารถเปนจุดนัดพบระหวางที่มีประโยชนจากบนลงลางและดานลางขึ้นแนวทางการ

พิจารณาอยางยั่งยืน ดานที่สองแรงขึ้นของผลกระทบของการใชพลังงานตองมุงเนนการปกครอง

สิ่งแวดลอมการรับรูดานที่สาม การมีสวนรวม การมีอํานาจในการตัดสินใจและการประเมินการ

เรียนรูทางสังคม การยอมรับรูปแบบการปกครองที่สําคัญความตานทานตอองคประกอบของ

หลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ในขณะที่ประชาชนและเจาหนาที่ฝายกฎหมายใหคําปรึกษา

และความพยายามที่จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
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ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 พบวา ปจจัยดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานมี

อิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจาก สรุปวา เทศบาลไดรับการชวยเหลือในการปฏิบัติงานได

เปนอยางดีไมมีปญหาในเร่ืองของการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน แตจะมีปญหาเร่ืองการลาชา

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบนโยบายทางดานการจัดการ (Management 

Model) วรเดช จันทรศร (2551) ที่เนนสมรรถนะภายในองคการ (Internal Capacity) มากําหนดเปน

ตัวแปรปจจัยภายในองคการที่มีอิทธิพลในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประกอบดวย ดาน

นโยบาย ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ดานทรัพยากร ดานองคการ/หนวยงาน ดาน

ผูบริหาร ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ดานการ

วางแผนและดานการประเมินผล 

 ดานการวางแผน มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1 พบวา ปจจัยดานการวางแผนมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ           

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากเทศบาลมี

การวางแผนการปฏิบัติงานเปนขั้นตอน แตไมมีงบประมาณเพียงพอในการปฏิบัติงานขาดความ

รวมมือและการมีสวนรวมจากประชาชนในการใหขอมูลที่จะนํามาจัดทําแผนชุมชนหรือแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบนโยบายทางดานการจัดการ (Management Model) 

วรเดช จันทรศร (2551) ที่เนนสมรรถนะภายในองคการ (Internal Capacity) มากําหนดเปนตัวแปร

ปจจัยภายในองคการที่มีอิทธิพลในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ประกอบดวย ดานนโยบาย

ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ดานทรัพยากร ดานองคการ/หนวยงาน ดานผูบริหาร

ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ดานการวางแผน และ

ดานการประเมินผล 

 ดานการประเมินผล มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่           

ภาคกลางตอนลาง 1 พบวา ปจจัยดานการประเมินผลมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากเทศบาลมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปไดดําเนินการจัดทําวารสารแสดงผลการปฏิบัติงานประจําป 

แจกใหกับประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของเทศบาลเพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูล

เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่ไดดําเนินการแลวเสร็จหรือโครงการใด ที่อยูระหวางการปฏิบัติงาน

ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบนโยบายทางดานการจัดการ (Management Model) วรเดช จันทรศร (2551)                

ที่ เนนสมรรถนะภายในองคการ (Internal Capacity) มากําหนดเปนตัวแปรปจจัยภายในองคการ            

ที่มีอิทธิพลในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ประกอบดวย ดานนโยบาย ดานการกําหนดภารกิจ      

และการมอบหมายงาน ดานทรัพยากร ดานองคการ/หนวยงาน ดานผูบริหาร ดานบุคลากรดาน

สภาพแวดลอม ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ดานการวางแผน และดานการประเมินผล 
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 ผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1สามารถ

อภิปรายผลไดวา ชุดตัวแปร ดานการวางแผน ดานสภาพแวดลอม ดานการประเมินผล ดาน

องคการ/หนวยงาน ดานบุคลากร ดานนโยบาย และดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานมี

อิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1โดยรวมกัน

พยากรณไดรอยละ 85.3 ซึ่งสอดคลองกับตัวแบบการวิเคราะหการบริหาร วรเดช จันทรศร (2551) 

ที่เห็นวา ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลนอกจากน้ียังสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของสิริกาญจน เอ่ียมอาจหาญ (2554) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ปจจัยดานนโยบาย ปจจัยดานการกําหนด

ภารกิจและการมอบหมายงาน  ปจจัยดานผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ปจจัยดานการ

บริหารงานบุคคล ปจจัยดานสมรรถนะองคการ รวมทั้งปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชนโดย

เมื่อมีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ เพื่อทํานายความเปนไปไดของปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไป

ปฏิบัติทั้ง 6 ดาน พบวามีเพียง 2 ปจจัยเทาน้ัน คือ ปจจัยดานผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงานและ

ปจจัยดานการบริหารงานบุคคล ที่สามารถทํานายความเปนไปได (อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ)                  

ที่มีอิทธิพลตอผลการนํานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกดาน 

 

ขอเสนอแนะ 

 การวิจัย เร่ือง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1” 

ในคร้ังน้ี มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสามารถทําใหการ

บริหารงานในภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความเปนธรรมโปรงใสและตรวจสอบได จึงควรให

ความสําคัญในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรวมทั้งมีการแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน

การปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับการปฏิบัติงานและมีการสงเสริมใหมีการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติในหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหครบทุกภาคสวน 

 ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินงานของประชาชนสรางความมีสวนรวมเนนการ

ทํางานเปนทีม สามารถทํางานแทนกันได มีการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน

นําระบบคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคล โดยมีความสรางสรรคสงเสริมใหบุคลากรคิดนอก

กรอบ สรางนวัตกรรมและสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อสนับสนุนการทํางานเพื่อประชาชน 

 ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 

 จากผลการศึกษาในเชิงปริมาณ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยูในระดับมากทั้ง 10 ปจจัย อยางไรก็ตามเพื่อให

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามปจจัยดังกลาว
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โดยเฉพาะปจจัยที่มีคาคะแนนอยูในระดับตํ่าที่สุด คือ ดานบุคลากร จึงควรสงเสริมบุคลากรใหมี

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากบุคลากรมีสวนในการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ทั้ง 10 หลัก สามารถทําคูกับ

งานประจําโดยไมเปนปญหาหรืออุปสรรค ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ พบวา หลัก

ธรรมาภิบาลสามารถทาํใหการบริหารงานในภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มคีวามเปนธรรมและ

มีความสําคัญในการบริหารหนวยงานราชการ ดังน้ันหนวยงานภาครัฐหรือผูที่เกี่ยวของควรให

ความสนใจและนํามาใชปฏิบัติอยางจริงจังโดยการกําหนดหลักเกณฑวิธีการรวมถึงกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล ควรมีการจัดอบรม

สัมมนาบุคลากรเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใช เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

และสิ่งสําคัญในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหไดผล คือ ผูบริหารและบุคลากรผูปฏิบัติงาน

ตองมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริงเสียกอน เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปใช

เปนกรอบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและผูปฏิบัติงาน สามารถนํานโยบายน้ันไปปฏิบัติไดตาม

หลักของธรรมาภิบาล 

 จากผลการศึกษาในเชิงปริมาณ พบวา การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยูในระดับมากทั้ง 10 หลัก พบวาทุกหลักธรรมาภิบาลเทศบาลในพื้นที่

ภาคกลางตอนลาง 1 นํามาใชอยูในระดับมากอยูแลว แตหลักธรรมาภิบาลที่มีคาตํ่าที่สุด คือ หลัก

ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการกาํหนดเปาหมาย กําหนดแนวทางและการวางแผนใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งหนวยงานจะตองมีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความ

รวดเร็วและคลอบคลุมทั่วถึง โดยมีการกําหนดเปาหมายและกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

ตางๆ อยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังไว และควรมีการประเมินผล ความคุมคาของ

แผนงานหรือโครงการในการปฏิบัติงานทุกคร้ัง เพื่อใหทราบผลตอบรับและผลการดําเนินการ                

แตละโครงการวามีผลอยางไร โดยเฉพาะการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจะเกี่ยวของกับบุคลากร

ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูความสามารถในงานที่ทํา ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ในหนาที่ ที่รับผิดชอบจะเปนการพัฒนาความรูความสามารถในการทํางาน ซึ่งประเด็นในการ

ดําเนินงานของหนวยงานที่ยังมีขั้นตอนการปฏิบั ติงานอยูมากน้ันอาจเปนเพราะบุคลากร

ผูปฏิบัติงานบางสวนยังยึดติดกับกฎเกณฑ ระเบียบ ที่กําหนดไวซึ่งเปนหลักนิติธรรมเพื่อปองกัน

ตนเองหากเกิดการผิดพลาด ดังน้ันบุคลากรผูปฏิบัติงานควรใชดุลยพินิจในการผอนปรน การ

ปฏิบัติงานในบางขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารทางราชการตางๆ และควรนํา

เทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและซอฟแวรตางๆ ควร

ใชรุนใหมที่มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 

 ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจกําหนดเปาหมายการ

ตรวจสอบประเมินผลในการดําเนินงานของเทศบาลมีการสํารวจความตองการของประชาชนเพื่อเปน 
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ขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ ในเขตภาคกลางตอนลาง 1 

3.  ควรมีการศึกษาสภาพแวดลอมภายในของเทศบาลในเขตภาคกลางตอนลาง 1ที่สงผลตอ

ความสําเร็จของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏบิัติ 

4.  ควรมีการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรผูปฏิบัติงานที่สอดคลองกับภารกิจ

ของเทศบาลในเขตภาคกลางตอนลาง 1 ที่สงผลตอความสําเร็จของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

 


