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บทคัดยอ 

การวิจัย เร่ือง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1”  

มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาล

ในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 (3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 (4) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 และ (5) เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยเทคนิคการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่             

ที่ปฏิบัติงานของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด

นครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 338 คน ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบสอบถามและใชการวิเคราะหโดยการตีความ การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายไดแก

นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล จากเทศบาลแหงละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 16 คนใชวิธีการเก็บขอมูล

จากแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติจากคาความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบีย่งเบน

มาตรฐาน คาสัมประสิทธิส์หสมัพันธแบบเพียรสัน โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 และ

การวิเคราะหขอมูลถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย พบวา ระดับธรรมาภิบาลของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ ที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ไดแก ดานนโยบาย ดานการกําหนด
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ภารกิจและการมอบหมายงาน ดานงบประมาณ ดานองคการ/หนวยงาน ดานผูบริหาร ดานบุคลากร  

ดานสภาพแวดลอม ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ดานการวางแผน และดานการประเมินผล

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การวิเคราะหถดถอยพหุคุณ เพื่อทํานายความเปนไปไดของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลัก           

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ทั้ง 10 ดาน พบวา ปจจัยดานการวางแผน ดานสภาพแวดลอม ดานการประเมินผล

ดานองคการ/หนวยงาน ดานบุคลากร ดานนโยบาย และดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน                     

ที่สามารถทํานายความเปนไปไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่มี อิทธิพลตอการนํา                  

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ทุกดาน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปญหาและอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ไดแก ปญหาดานนโยบาย ปญหาดานบุคลากร ปญหาการขาดความรวมมือกันของทุกภาค สวนปญหา

การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล ปญหา           

ดานการประเมินผล การปฏิบัติงาน และปญหาดานผูบริหารของเทศบาล อยางไรก็ตามเพื่อใหการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามปจจัยดังกลาว โดยเฉพาะปจจัย

ดานบุคลากร จึงควรสงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากบุคลากร                 

มีสวนในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

The research of “Policy Implementation in Accordance with Good Governance Principles 

of Municipalities in Lower Central Provinces I” has the purposes (1) to study-the implementation level 

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

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

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

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

implementation in accordance with good governance municipalities in lower central provinces I, and 

(5) the way to promote the implementation in accordance with good governance principles of 

municipalities in lower central provinces I. In this research, the researcher has collected the data with 

the mixed methods research, the quantitative research. The samples are the operating officers of the 

municipalities in lower central provinces I that composed of Kanchanaburi province, Nakhon Pathom 

province, Ratchaburi province, Suphanburi province with the numbers of 338 officers. Methods of 

collecting the data are by using the questionnaires, analysis by interpretation, and quantitative research. 

The target groups are mayors and municipal clerks by using 2 people from each municipality with the 

total of 16 people. Using the method to collect the data from questionnaire, analyzed the data by 
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statistical methods of frequency, percentage, average, standard deviation, and Pearson Correlation 

coefficient. All these are defined by the statistical significance level of 0.05 and using Multiple 

Regression Analysis. 

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

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

governance are the policy, defined mission and assignment, budget, organization/department, 

executive, personnel, environment, communication between departments, planning, and evaluating. 

of a significant level of 0.05. 

The Analysis of Multiple Regression is to predict the possibility of the influencing factors 

upon the 10 parts of the good governance implementation. It was found that the factors of planning, 

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

departments are able to predict the possibility of the statistical significance level of 0.05 by influencing to 

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

provinces I in all aspect. 

The results of qualitative research found that the problem and the obstacle herein the 

implementation of good governance are the policy problem, the staff problem, the problem of lack of 

cooperation from all sectors, The problem of budget allocation sufficient to operate the project/other 

activities in municipality, the problem of evaluating performance, and the problem of municipality 

executive. However, in order to ensure good governance to perform more effectively based on the above 

factors especially the staff factor, as mentioned then should promote the personnel to have the knowledge 

and ability to work. That is because of the personnel involved in good governance principles into practice 

efficiently. 
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