
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการบริหารงานของ

ภาครัฐมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก เน่ืองมาจากความกาวหนาทางดานการสื่อสาร

เทคโนโลยี การถายทอดขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วสูประชาชนในขณะที่สภาพแวดลอมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วน้ัน แตระบบการบริหารงานของภาครัฐยังไมสอดคลองไมทันตอความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การทุจริตคอรรัปชั่นที่ระบาดออกไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง 

ความไมรับผิดชอบตอสังคมหรือสวนรวม คํานึงแตประโยชนของตนเองและพวกพองอันเปนการ

บริหารจัดการที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนอง           

ตอการพัฒนาประเทศและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงไดมีการตรา                 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ขึ้นซึ่งการ

บริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการน้ี ตองเปนไปเพือ่ประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง

ความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏบิติัราชการอยางสม่ําเสมอ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 283 ไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

กระจายอํานาจใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยในทุกดาน ซึ่งถือไดวาเปนการปฏิรูปการ

ปกครองสวนทองถิ่นคร้ังใหญ มุงเนนกระจายอํานาจจากราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค

ไปสูทองถิ่น มีอิสระในการปกครองตนเองอันไดแก ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการ

ปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ของตนเอง

โดยเฉพาะ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการปกครองตนเองแกทองถิ่น สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวน

รวมและตรวจสอบ กํากับดูแลการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดถูกจัดต้ังขึ้นบนพื้นฐานของแนวความคิดในการพัฒนาระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ตองการใหประชาชนไดมีสวนรวมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น จึงถือไดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันเปนรากฐานของ

ระบอบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและยังเปนกลไกการปกครองที่จะ

บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนในทองถิ่นของตนไดอยางแทจริง ทั้งน้ีเพราะองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตองมาจากประชาชนดําเนินกิจการเพื่อประชาชน โดยมีการกํากับดูแลของประชาชน

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ ดี ตามหลักธรรมาภิบาลควรอยูบนพื้นฐาน                             
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หลักการสําคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลจะสัมฤทธิ์

ผลไดขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม และวิธีการทํางานของเจาหนาที่ โดยใหถือเอาประโยชน

ของประชาชนเปนจุดมุงหมายในการทํางาน สามารถรวมทํางานกับประชาชนและองคการภาคเอกชน              

ไดอยางราบร่ืนและตองสรางความเขาใจในเร่ืองสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบในการมีสวนรวมเพื่อ             

เปนพลังของชุมชนที่มีคุณภาพ มีความรู มีความเขาใจ ในหลักการของการสรางธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐ (Good Governance) ไดมีการใชอยาง

กวางขวางในชวงระยะ 20 ป ที่ผานมาโดยธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (Asian 

Development Bank) เพื่อเปนเงื่อนไขทางการเมืองในการใหเงินกู โดยประเพณีแลวธนาคารทั้งสอง

ถูกหามไมใหใชปจจัยทางการเมืองเปนเงื่อนไขในการใหเงินกู ตอมาธนาคารโลกไดยอมรับความ

จําเปนของเงื่อนไขทางการเมืองโดยถือเอาธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนเงื่อนไขมากกวาที่

จะเอาประชาธิปไตยเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความออนไหวทางการเมือง โดยระบุวาธรรมาภิบาล

ประกอบดวยลักษณะ 4 ประการคือ การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใสและ

ตรวจสอบได (ธีรยุทธ บุญมี, 2541 หนา 17) 

การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีเพื่อใหมีความโปรงใส สามารถใหประชาชนตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนและยัง

ตองรับผิดชอบตอการตรวจสอบของหนวยงานอ่ืนๆ เชน การตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบ

ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง การตรวจสอบจากสํานักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นจังหวัด การตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนตน การนําหลัก

ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance) มาใชในองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีความจําเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากหลักธรรมาภิบาลเปนการบริหารที่สามารถตรวจสอบได               

มีประสิทธิผล และเปนระบบที่ เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดย

ประชาชนสามารถเสนอขอเรียกรอง มีการรวมตัวของประชาชน เพื่อเขามามีบทบาทในการติดตาม

ตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ดังน้ันการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือการบริหารกิจการสาธารณะที่

กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนผูรับบริการ ซึ่งสงผลตอภาพลักษณอันดีตอองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ทําใหประชาชนยอมรับนับถือและเชื่อมั่นไดวาผูที่ไดรับเลือกต้ังเขามาทําหนาที่บริหารงาน

ในทองถิ่นน้ันมีความต้ังใจทํางาน เพื่อความสุขของประชาชนอยางแทจริงนําไปสูการบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตพื้นที ่

อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นไทยยังคงประสบปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่มี

การกระทํากันในหลายรูปแบบทั้งในแงการยักยอก การแอบเอางบประมาณหรือทรัพยสินของรัฐ   
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ไปเปนของตน การใชตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่รัฐเอ้ือประโยชนใหกับตนเองและพรรคพวก

ผลประโยชนทับซอน การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การสมยอมราคา (โกวิทย พวงงาม

2549,หนา 1) ปญหาเหลาน้ี เปนสาเหตุของการหยอนประสิทธิภาพในการบริหารงานและการพัฒนา

ทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจ หลายฝายจึงไดหาแนวทางหรือแนวคิด

ที่จะนํามาใชในการบริหารจัดการทองถิ่น เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว การบริหารจัดการที่เปนที่

ยอมรับ และมีการนํามาปรับใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ อยางแพรหลายในปจจุบันคือ            

การนํ าหลั กธรรมาภิ บาลหรือการบริหารจัดการบ านเมื องที่ ดี  (Good Governance) มาใช ใน                             

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเชื่อวาหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดนําหลัก

ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ไปปฏิบัติจะชวยใหการบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสรางการมีสวนรวมในการปกครองตนเองของภาค

ประชาชนไดอยางแทจริง 

สําหรับการปกครองทองถิ่นที่รูจักกันในรูปสุขาภิบาล เกิดมาต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สุขาภิบาลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร จึงเปนเสมือนตนแบบพัฒนาการ

สูการปกครองทองถิ่นรูปแบบอ่ืนในเวลาตอมา วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2476 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติ

จัดระเบียบเทศบาลภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ตอมาจึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งถือเปนกฎหมายแมบทมาจนถึงทุกวันน้ี ไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ที่13 พ.ศ. 2552 เทศบาลถือวา เปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นที่จัดต้ังขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญ

และใชในการบริหารเมืองเปนหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช “เทศบาล” เปนเคร่ืองมือ

ที่สําคัญในการปกครองประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย สําหรับสังคมไทยเทศบาล          

เปนรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมือง ที่ใชมาต้ังแต พ.ศ. 2476 จนถึงปจจุบัน

เทศบาลแบงออกเปน 3 ชั้น ตามเกณฑรายไดคือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครปจจุบันมี

เทศบาลทั่วประเทศ จํานวน 2,436 แหง สําหรับเขตภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี มีเทศบาลรวมทั้งสิ้น 140 แหง 

จากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 บัญญัติไววา การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

เทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให

คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อ

จัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซึ่งเทศบาลในเขต

ภาคกลางตอนลาง 1 มีการบริหารงานที่ไมเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังจะเห็นไดจากคดีการทุจริต

คอรรัปชั่น กรณีใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริตในการซื้อที่ดินเพื่อกอสรางโรงฆาสัตวของเทศบาล

ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการป.ป.ช.

เลขแดงที่ 1-053-53 (132-1-3/ 2556) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557) กรณีทุจริตในการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช

เปนที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการป.ป.ช.
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เลขแดงที่ 10039554 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) กรณีนํารถแทรกเตอรไปจางเหมาซอมแซมกอน

สอบราคาจางของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เลขแดงที่ 06964455 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) กรณีเทศบาลตําบลแกงเสี้ยนความผิดเกี่ยวกับ

การที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย การเปดสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงต้ังเปน

พนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลแกงเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี (คําพิพากษาศาลปกครองคดีแดงที ่

อ 64/2551 วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2551) กรณีความผิด พรบ. วาดวยการเสนอราคาตอหนวยงานของ

รัฐพ.ศ. 2542  (ฮ้ัวประมูล)  (ศาลอาญาคดีหมายเลข 4077/2546) และรายงานการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีตอปญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยสํารวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ป ขึ้นไปที่

อาศัยอยูในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับปญหา

การทุจริตในสังคมไทยจํานวน 1,270 คน พบวารอยละ 94.2 เห็นวาสถานการณปญหาการทุจริตใน

สังคมไทยยังมีความรุนแรงมากถึงมากที่สุด กลุมตัวอยางรอยละ 63.8 เห็นวาปญหาการทุจริตในสังคมไทย

เกิดขึ้นในหนวยงานราชการมีการทุจริตมากที่สุด รอยละ 50.3 เห็นวามีการทุจริตในองคกรการเมือง

ระดับประเทศและรอยละ 33.6 เห็นวามีการทุจริตเกิดขึ้นในองคกรการเมืองระดับทองถิ่น สวนแนวทางแก 

ปญหา “ เพื่อลดปญหาการทุจริต” น้ันกลุมตัวอยางรอยละ 65.4 เห็นวาควรปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม

ใหแกเยาวชนอยางตอเน่ืองและรอยละ 48.7 เห็นวาควรยกยอง/ใหรางวัลสงเสริมผูที่เปนแบบอยางที่ดีมี

ความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม (สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยคริสตเตียน 2556) 

แมหนวยงานของรัฐจะนํานโยบายหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เปนแนวทางใน

การปฏิบัติราชการก็ตามแต การนําหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปปฏิบัติ

หรือนโยบายอ่ืนๆ ไปปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐที่ผานมายังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทาที่ควรเทศบาลในพื้นภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐมจังหวัด

ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดตอกันมีปญหาและความตองการคลายๆ               

กันและมีปญหาทุจริตคอรรัปชั่น การผูกขาดอํานาจทางการเมือง อันสงผลใหการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติในเทศบาลยังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจวาการนํา 

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 เพื่อศึกษาระดับการนําหลัก               

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ปญหาอุปสรรค ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

เทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 เพื่อแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ

ของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ผลการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการเสริมสรางหลัก

ธรรมาภิบาลใหกับขาราชการที่ปฏิบัติงาน และเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจศึกษาคนควาปจจัย

ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป 
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คําถามการวิจัย 

 การวิจัยน้ีไดต้ังคําถามการวิจัยไดดังน้ี “เทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1” มีการนําหลัก

ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยูในระดับใด ปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ และการนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติมีปญหาอุปสรรคหรือไม อยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1” มี

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภาบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง1 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่

ภาคกลางตอนลาง 1 

4. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค ในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1 

5. เพื่อศึกษาแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในภาค

กลางตอนลาง 1 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

การศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภาบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง

ปจจัยที่มีความสัมพันธและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 สามารถใชเปนแนวทางในการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลใหกับราชการ

ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 และเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจศึกษา

คนควาปจจัยในการนําหลักธรรมาภาบาลไปปฏิบติัขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน

อ่ืนตอไป 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา 

การวิจัยเร่ือง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฎิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง” 

แปรที่ศึกษาดังน้ี 
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 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

1. ปจจัยสวนบุคคล 

1.1. เพศ 

1.2. อายุ 

1.3. สถานภาพสมรส 

1.4. การศึกษา 

1.5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ประกอบดวย 

2.1. ดานนโยบาย 

2.2. ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 

2.3. ดานงบประมาณ 

2.4. ดานองคการ/หนวยงาน 

2.5. ดานผูบริหาร 

2.6. ดานบุคลากร 

2.7. ดานสภาพแวดลอม 

2.8. ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน 

2.9. ดานการวางแผน 

2.10. ดานการประเมินผล 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

1. การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ประกอบดวย  

1.1. หลักประสิทธิผล 

1.2. หลักประสิทธิภาพ 

1.3. หลักการตอบสนอง 

1.4. หลักภาระรับผิดชอบ 

1.5. หลักความโปรงใส 

1.6. หลักการมีสวนรวม 

1.7. หลักการกระจายอํานาจ 

1.8. หลักนิติธรรม 

1.9. หลักความเสมอภาค 

1.10. หลักมุงเนนฉันทามติ 

2. ขอบเขตดานพื้นท่ี ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ใชในการศึกษา คือ เทศบาลในจังหวัดภาค

กลางตอนลาง 1 ไดแกจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบรีุ 
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3.  ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานเทศบาลจํานวน 2,166 คนจาก

เทศบาลในจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวย เทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม 

จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

4.  ขอบเขตดานเวลา  

ระยะเวลาที่ศกึษา ระหวาง เดือนมีนาคม 2557 เดือนมิถุนายน 2558 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เร่ือง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง1” ทําให

ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิด เกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1 ดังภาพประกอบที่ 1 น้ี 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 อยูใน

ระดับปานกลาง  

2. นโยบาย การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน งบประมาณ องคการหนวยผูบริหาร

บุคลากร สภาพแวดลอม การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน การวางแผน และการประเมินผลมี

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัต ิ

(วรเดช จันทรศร, 2551, มยุรี อนุมานราชธน, 2547 

ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545, Van Meter และ  

Van Horn, 1975) 

1. ดานนโยบาย 

2. ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 

3. ดานงบประมาณ 

4. ดานองคการ/หนวยงาน 

5. ดานผูบริหาร 

6. ดานบุคลากร 

7. ดานสภาพแวดลอม 

8. ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน 

9. ดานการวางแผน 

10. ดานการประเมินผล 

การนําหลักธรรมาภิบาลไป

ปฏิบัติ(ถวิลวดี บุรีกุล, 2549) 

1. หลักประสิทธิผล 

2. หลักประสิทธิภาพ 

3. หลักการตอบสนอง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 

5. หลักความโปรงใส 

6. หลักการมีสวนรวม 

7. หลักการกระจายอํานาจ 

8. หลักนิติธรรม 

9. หลักความเสมอภาค 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. การศกึษา 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบั ติ

และแนวทางในการสงเสริมการ

นําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
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ความสัมพันธกับหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลัก

ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และ

หลักมุงเนนฉันทามติ 

3. นโยบาย การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน งบประมาณ องคการ/หนวยงานผูบริหาร

บุคลากร สภาพแวดลอม การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน การวางแผน และการประเมินผลมีอิทธิพล

ตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทราบระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ปจจัยที่มีความสัมพันธและปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1สามารถระบุปญหา

อุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

2.  เปนแนวทางในการสงเสริมการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1 และเทศบาลในพื้นที่อ่ืนๆ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีนิยามศัพทเฉพาะท่ีสําคัญ ดังน้ี 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือการรักษาไวซึ่งความถูกตองดี

งามขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีองคประกอบ 10 ประการ ไดแก หลักประสิทธิผล หลัก

ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม

หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุงเนนฉันทามติ 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ หมายถึง การบริหารงานตามบทบาทหนาที่และภารกิจ            

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542โดยการใชหลัก

ธรรมาภิบาล 10 ประการ ไดแก หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนองหลักภาระ

รับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรมหลักความ

เสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง หนวยงานราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดแก องคกรการ

บริหารสวนจังหวัด องคกรบริหารสวนตําบล และเทศบาลในเขตภาคกลางตอนลาง 1 ซึ่งมีอํานาจ

หนาที่ในการบริหาร และจัดบริการสาธารณะตามกฎหมาย เพื่อประโยชนสุขของประชาชนใน

ชุมชนทองถิ่นน้ัน 

เทศบาล หมายถึง เทศบาลในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนลาง1 ประกอบดวย เทศบาลในจังหวัด

กาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาคกลางตอนลาง 1 หมายถึง กลุมจังหวัดที่อยูในภูมิภาคตอนกลางของประเทศประกอบดวย

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 1 หมายถึง การ

บริหารงานตามบทบาทหนาที่และภารกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 โดยใชหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ไดแก หลักประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ

หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักการกระจาย

อํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติ ของเทศบาลเขตพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1ประกอบดวย เทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และ

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผูบริหาร หมายถึง นากยกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หมายถึง พนักงานเทศบาลของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง1 

หลักประสิทธิผล หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง

ยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐานรวมถึง

มีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ใหองคการ

สามารถใชทรัพยากร ทั้งดานตนทุนแรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการพัฒนา 

ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและ 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

หลักการตอบสนอง หมายถึง การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

หลักภาระรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนาที่และผลงาน 

ตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับสนองตอความคาดหวัง

ของสาธารณะรวมทั้ง การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

หลักความโปรงใส หมายถึง กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย

และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร อันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถรู

ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

หลักการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุม มีโอกาสไดเขารวมในการรับรูเรียนรูทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาประเด็นที่

สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม 
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กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

หลักการกระจายอํานาจ หมายถึง การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจาก

สวนราชการสวนกลางใหแก หนวยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชน

ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

และการดําเนินการใหแกบุคลากรโดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ  เพื่อผลการ

ดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 

หลักนิติธรรม หมายถึง การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร

ราชการดวยความเปนธรรมไมเลอืกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลักความเสมอภาค หมายถึง การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไม

มีการแบงแยกทางดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือ

สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมความเชื่อทางศาสนา การศึกษาการฝกอบรม

และอ่ืนๆ 

หลักมุงเนนฉันทามติ หมายถึง การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่

เกี่ยวของซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ

ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที ่          

ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดย                

เอกฉันท  

ดานนโยบาย หมายถึง การกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน นโยบายควรมีเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่ชัดเจน สอดคลองกับความเปนจริงและสอดคลองกับนโยบายอ่ืนๆ มีตัวชี้วัดและ

มาตรฐานมีความชัดเจนเปนนโยบายที่ชวยกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานไดงาย ชวยใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน หมายถึง ลักษณะของการกําหนดอํานาจ 

หนาที่ของผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีการกําหนดภารกิจใหมีความสอดคลองกับเปาหมายและ

วัตถุประสงคของนโยบายหลัก มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจนเขาใจงาย และมีความ

ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน มีกฎระเบียบและขอบังคับ ในการปฏิบัติงานมีลําดับขั้นตอนการปฏิบัติที่

มีความชัดเจนและมีการกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัลอยางเปนระบบ 

ดานงบประมาณ หมายถึง ความพรอมขององคการในการปฏิบัติงาน งบประมาณมีเพียงพอ

ในการบริหารงาน การจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม การบริหารการใชจายงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

ดานองคการ/หนวยงาน หมายถึง เทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีกฎระเบียบและขอบังคับ ในการปฏิบัติงานสามารถปรับตัวเขากับการ
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เปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี มีการติดตอสื่อสารที่เปนระบบและไมเปนทางการและมีความสําเร็จใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

ดานผูบริหาร หมายถึง ลักษณะของผูบริหารงานของเทศบาลที่มีภาวะผู นํามีทักษะ

ความสามารถในการบริหารงาน มีสวนรวมและสนับสนุนในการกําหนดนโยบายตางๆ มีความ 

สามารถในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และใชอํานาจหนาทีท่ี่กําหนดไวตามกฎหมาย 

ดานบุคลากร หมายถึง เจาหนาที่ที่มีลักษณะบุคลิกภาพดีมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทัศนคติที่ดี

ตอนโยบาย มีทักษะมีความรู มีความสามารถ ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีความจงรักภักดีตอ

องคการและมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติงาน 

ดานสภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินกิจการตางๆ ที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของเทศบาล เชน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการตอตานหรือ

คัดคานนโยบายของหนวยงานจากฝายตางๆ การบริหารงานที่สงผลกระทบตอศีลธรรมของสังคม

ความสอดคลองของการกําหนดนโยบาย และสภาพแวดลอม และการสนับสนุนงานจากสวนกลาง

และจากประชาชน 

ดานการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน หมายถึง การไดรับความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน           

ในการจัดทําโครงการ การประสานงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ประชาชน มีสวนรวมในการ

ปฏิบัติงาน มีการสื่อสารกับประชาชนอยางสม่ําเสมอ การประสานงานใหเกิดความรวมมือในการ

ทํางาน 

ดานการวางแผน หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ โดยมีวิธีการควบคุมดูแล

และการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรการในการกระตุนและสงเสริมการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มีการกําหนดการควบคุมภายในที่ดีและมีการควบคุมการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ดานการประเมินผล หมายถึง กระบวนการศึกษาผลการดําเนินงานที่จะสะทอนใหเห็น

ผลสัมฤทธิ์ ปญหาอุปสรรค และผลกระทบของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ เชน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป การประเมินผลสะทอนกลับที่มีอยูในกระบวนการวางแผนและ

การออกแบบแผน/โครงการ การจัดทําระบบขอมูลผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลระหวาง

การดําเนินการ 
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