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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 (X
1
), public participation (X

2
), check and balance system (X

3
) and  

communication between the state and citizens(X
4
), influencing the overall good governance of the Local Administra-

tion 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 inter-

disciplinary and integrated.
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก  

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed method) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการและพนักงาน จ�านวน 345 คน และผู้น�า

ชุมชน จ�านวน 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 อันดับหน่ึง คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านหลักความมี 

ส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักความโปร่งใส ตามล�าดับ 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยท่ีอธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก พบว่า  

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อันดับหนึ่ง คือ ด้านภาวะผู้น�า รองลงมา คือ ด้านการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน ด้านการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน และกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ตามล�าดับ 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยใช้สถิติการ 

ถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 ตัวแปร เรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้น�า (X
1
), การมีส่วนร่วมของประชาชน (X

2
), กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล (X

3
) 

และการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน (X
4
) มีผลต่อภาพรวมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 41.00% ที่ระดับนัย 

ส�าคัญ .05 

 ข้อค้นพบนี้ น�าไปสู่แนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการพัฒนา  

เชิงบูรณาการ ซึ่งหมายถึงการยกระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด�าเนินการทั้งในด้านการพัฒนาผู้น�า 

การจัดระบบและกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ รวมตลอดถึงการพัฒนากลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล  

ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และมีการสื่อสารที่หลากหลายระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในทางรัฐประศาสนศาสตร์ จึงสรุป

ได้จากข้อค้นพบนี้ว่าไม่มีวิธีเดียวในการพัฒนาธรรมาภิบาล การพัฒนาธรรมาภิบาลจึงต้องอาศัยหลักการต่างๆ ที่เป็นสหวิทยาการและ 

มีการบูรณาการ 

ค�าส�าคัญ : ธรรมาภิบาล, ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาล, รัฐประศาสนศาสตร์
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ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลกในช่วงทศวรรษ 

ที่ผ่านมา รวมทั้งกระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท�าให้

เกิดการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการมองบทบาทของภาครัฐ 

ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน รวมถึงความสัมพันธ์ของ

สมาชิกในสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ แนวความ

คิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) นับว่าเป็นเรื่องที่ 

ในแต่ละประเทศเริม่หนัมาให้ความส�าคญักนัมากขึน้โดยเฉพาะหลงั

จากเกิดวิกฤติการณ์ การเงินในเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2540 นั้นคือการ 

กล่าวอ้างขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก และกองทนุ

การเงินระหว่างประเทศ ท้ังสององค์กรถือได้ว่ามีบทบาทส�าคัญ 

ในการผลกัดนัวาระของธรรมาภบิาลให้เป็นวาระของโลก ในแง่ทีว่่า

มูลเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์การเงินในเอเชียนั้น ก็เพราะ

ประเทศในแถบเอเชียดังกล่าวไร้ซึ่งธรรมาภิบาล ด้วยเหตุนี้ 

ทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ จึงได้เสนอ

แนวทางธรรมาภิบาลระดับโลกท่ีพยายามผลักดันให้ประเทศ 

ในแถบเอเชียและประเทศอื่นๆ พยายามเดินตามกรอบของ 

ธรรมาภบิาล เพราะเชือ่ว่าหลกัการนีจ้ะท�าให้ประเทศทีก่�าลังพฒันา

จ�านวนมากสามารถพฒันาประเทศให้มกีารพฒันาการทีด่อีย่างยัง่ยนื 

ธนาคารโลกจงึเปรียบเหมอืนเป็นองค์กรโลกบาลทีเ่ช่ือมัน่ในหลกัการ

ดังกล่าวอย่างจริงจัง เพราะก่อนหน้าวิกฤติการณ์ทางการเงินนั้น 

ธนาคารโลกได้ตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารทางวิชาการจ�านวนไม่น้อย  

ที่ชี้ให้เห็นถึงธรรมาภิบาลกับการพัฒนา (World Bank, 1992) 

(สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2552) 

 หลักธรรมาภิบาลเป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารประเทศ 

ที่รัฐบาลหลายประเทศได้น�ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการบริหาร 

รวมทัง้ประเทศไทย โดยมพีระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการบรหิารกจิการ

บ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ซึง่รวมสาระส�าคญัของรปูแบบการบรหิาร

ที่มุ ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ความโปร่งใส  

ตรวจสอบได้บนพื้นฐานความยุติธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบ 

ต่อผลการปฏบิตังิาน ทัง้นีเ้พือ่ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาว ่าด ้วยการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เกิดจากแนวคิดการบริหารราชการ 

แนวใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. 2545 ซึ่งเน้นถึงการให้บริการของรัฐท่ีมุ่งประโยชน์สุขของ

ประชาชน ตลอดถึงการมีส่วนร่วมทางการบริหารของประชาชน 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซ่ึงพิจารณาได้จาก

มาตรา 285 ที่บัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารหรือ 

ผู ้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง 

มาตรา 286 สรุปได้ว่าประชาชนสามารถเข้าชือ่ถอดถอนสมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือผู ้บริหารท้องถิ่นให้พ้นจากต�าแหน่งได้ถ้าบุคคล 

ดั งกล ่าวมีความประพฤติ ไม ่ เหมาะสมกับต�าแหน ่งหน ้าที่  

และมาตราอื่นอีกหลายมาตราได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด�าเนินการในภารกิจของภาครัฐ 

มากขึ้น เพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารที่โปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบ

จากองค์กรอสิระและประชาชน ซึง่รวมถงึการกระจายอ�านาจหน้าที่

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างระบบการตรวจสอบ 

เพื่อความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสาธารณชนเพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น (วริศรา รัตนสมัย, 2543 : 1)

 ปัจจุบันการบริหารส่วนท้องถิ่นก็ถือว่ามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง

ในฐานะรากฐานในการบริหารประเทศ ทั้งน้ีเพราะราชการส่วน 

ท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า 

ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีหน่วยงาน

คือ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)” ท�าหน้าที่หลักในการ

ด�าเนินงานและการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และตอบโจทย์สภาพปัญหาในพื้นที่ 

อย่างแท้จริง 

 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เรายังพบปัญหาเกี่ยว

กับการปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการ ซึ่งปัญหาประการหนึ่ง 

พบว่าเรามอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นจ�านวนมาก (7,853 แห่ง) 

และในจ�านวนนีพ้บว่าหลายแห่งยงัไม่สามารถบรหิารจดัการ ปฏบิตัิ

อ�านาจหน้าที่ หรือจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลนัก เนื่องจากมีข้อจ�ากัดหลายประการ 

 ที่ผ่านมา การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานขับเคล่ือนราชการส่วนท้องถิ่นยังมีปัญหาและ

ข้อจ�ากัดที่เป็นจุดอ่อนในหลายด้าน ดังนี้

 1. การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (อปท.) มีความซับซ้อน

 2. อปท. ในแต่ละจงัหวดัมชีือ่ซ�า้กนัจ�านวนมากและในพืน้ท่ี

ต�าบลเดียวกัน บางพื้นที่ก็มีจ�านวน อปท. มากกว่า 1 แห่ง

 3. การก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่อง อปท. ยงัไม่มคีวามชดัเจน

 4. การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ อปท. ไม่สอดคล้องกับ

สภาพบริบทพื้นฐานของชุมชน

 5. หน่วยงานรัฐในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคยังคงมี

บทบาทหลักในการจัดบริการสาธารณะระดับพื้นที่

 6. อปท. บางแห่งมีการทุจริต เพราะการท�าหน้าท่ีดูแล 

ตรวจสอบการด�าเนินงานของ อปท. ยังมีช่องโหว่

 7. การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง 

ท้องถิ่น

 8. รายได้ของ อปท. ไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย
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 9. อปท. หลายแห่งด�าเนินการบริหารจัดการ ไม่โปร่งใส 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณรายจ่าย การใช้

จ่ายขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง

ของตน มีการปกปิดข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

 10. การบังคับใช้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการ

บริหารงานบุคคลที่ไม่ตรงกัน

 11. การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการบริหารงานบคุคลของ อปท. 

(โกวิทย์ พวงงาม, 2559 : 496-498)

 จากสภาพปัญหาต่างๆ หลายด้านทีก่ล่าวมาสามารถน�ามาสู่

การพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในแต่ละ 

พื้นที่อย่างแท้จริง ส�าหรับภาคตะวันออกน้ัน มีสภาพภูมิสังคมที่

หลากหลายทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ 

ท่องเที่ยว ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมด�าเนินกิจกรรมของ

ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ผ่านมา 

ในอดตีปรากฏว่ามกีารทจุรติคอร์รปัชัน่ การบรหิารจดัการไม่โปร่งใส

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงบประมาณรายจ่าย การใช้

จ่ายขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง

ของตน มีการปกปิดข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีข้อมูล 

การกล่าวหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว ่ามีการกระท�าการทุจริต 

ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2550 พบว่ามีเรื่องที่ถูกกล่าวหาถึง 5,808  

เรื่องโดยมีผู ้ถูกกล่าวหาจ�านวน 9,267 คน (โกวิทย์ พวงงาม,  

2553 : 8-9) โดยพบว่าปัจจยัด้านภาวะผูน้�า ด้านการมส่ีวนรว่มของ

ประชาชน ด้านกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล และด้านการส่ือสาร

ระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นปัจจัยท่ีอธิบายธรรมาภิบาลของ 

ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย

 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทยปัจจุบัน ต้องการผู้น�าและผู้บริหารมีความรู้ ความ

สามารถ ทักษะ และมีความช�านาญในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล มีความยืดหยุ่นได้ตามกาลเวลา มีความคิดสร้างสรรค ์

ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี และการ

ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมท้ังตามหลักกฎหมายและ

หลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และส�านึกในหน้าที่

ของตน มีความรับผิดชอบ โดยประชาชนในพื้นที่ต้องเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติ ตัดสินใจ ติดตามประเมินผล  

รับผลประโยชน์ และเสนอแนะพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ 

เกิดขึ้น และการจัดการท่ีเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในการ

ด�าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก

ของประเทศไทยควรมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล โดยการเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้ท�าการตรวจสอบการใช้อ�านาจการบรหิารของ 

ท้องถิ่น มีการจัดตั้งสภาประชาชนในทุกจังหวัดเพื่อท�าหน้าที่ตรวจ

สอบหน่วยงานท้องถิ่น มีการจัดตั้งองค์การคุ้มครองประชาชน 

และเป็นองค์การที่เป็นอิสระนอกเหนือจากระบบราชการ และ 

ควรมีการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน หรือการสื่อสารระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน เช่น การส่งเสริมให้

ประชาชนสามารถใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 

สามารถเข้าถงึบรกิารอเิลก็ทรอนกิส์ได้ ณ จดุเดยีว ประชาชนมสีทิธิ์

ในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น มีการพัฒนา 

การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารของท้องถิ่นที่มีต่อประชาชนให้ม ี

ความเข้าใจทีต่รงกนัไม่บดิเบอืนจากความเป็นจรงิ และมกีารสือ่สาร

ให้ประชาชนทราบทกุรปูแบบ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ และสงัคมออนไลน์

ต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม หรือการด�าเนินงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวัน

ออกของประเทศไทยปัจจุบัน และอนาคตได้รับการพัฒนาท่ี 

ยั่งยืน

 จากความส�าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยจึง 

มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาล 

ของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 

ของประเทศไทย เพื่อน�าผลการศึกษาวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน 

การก�าหนดแนวทางสร้างเสริมธรรมาภิบาลในระดับบุคคลให้แก่ 

ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

 1. เพื่อศึกษาระดับธรรมาภิบาลของผู ้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 

สมมติฐานการศึกษาวิจัย
 การศึกษาน้ีมีสมมติฐานว่า ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาล 

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย ประกอบด้วยด้านภาวะผู้น�า ด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ด้านกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ด้านการสื่อสาร

ระหว่างรัฐกับประชาชน 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาการวจิยั ครัง้นีผู้ศ้กึษาวจิยัได้ใช้รปูแบบการศกึษา

วิจัยแบบผสมผสาน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ และเสริมด้วยการ

ศึกษาเชิงคุณภาพในการด�าเนินการศึกษาวิจัยจ�าเป็นจะต้องท�าการ

เก็บข้อมูลโดยจะใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. เก็บข้อมูลจากเอกสารวิจัย ได้แก่ การค้นคว้าจาก 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทบทวนวรรณกรรมจากใน

ประเทศและต่างประเทศและจากกรณีศึกษา

 2. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาวิเคราะห์ 

ถึงปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู ้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ข้าราชการและพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

ภาคตะวันออกของประเทศไทย จ�านวน 345 คน และสัมภาษณ์ 

ผู ้น�าชุมชน ได้แก่ ผู ้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ�าหมู ่บ้าน จ�านวน 14 คน ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย  

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด 

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

กรอบแนวคิดที่ใช้วิจัย
  การศกึษาวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัก�าหนดกรอบแนวคดิตามทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งได้แก่

  1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่

   1. ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า 

   2. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   3. ปัจจัยด้านกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล 

   4. ปัจจัยด้านการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน 

  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในภาคตะวนัออกของประเทศไทยได้น�าแนวคดิ 

ของ World Bank (1989 : 217) และส�านกังานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ (2552 : 8-9) ประกอบด้วย 

   1. หลักนิติธรรม 

   2. หลักคุณธรรม  

   3. หลักความโปร่งใส 

   4. หลักความมีส่วนร่วม 

   5. หลักความรับผิดชอบ 

   6. หลักความคุ้มค่า

  ผูศ้กึษาวจิยัได้สงัเคราะห์และก�าหนดกรอบแนวคดิ ปัจจยัท่ี

อธบิายธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาค

ตะวันออกของประเทศไทย เป็นแผนภาพดังนี้

ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาคตะวันออกของประเทศไทย

1. ภาวะผู้น�า

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน

3. กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล

4. การสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน 

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย

1.  หลักนิติธรรม 

2.  หลักคุณธรรม 

3.  หลักความโปร่งใส 

4.  หลักความมีส่วนร่วม 

5.  หลักความรับผิดชอบ 

6.  หลักความคุ้มค่า

  ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

                                                  ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การสร้างเครื่องมือ

 ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ปรมิาณ เชงิคณุภาพ ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิใน

การวิจัยและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

เครื่องมือ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท�าวิจัยท�าการ

ก�าหนดกรอบแนวคิดในแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยปรึกษาอาจารย์ จากนั้นน�าเครื่องมือเสนอผ่านการตรวจความ

เที่ยงตรงของเนื้อหาจากการพิจารณาของอาจารย์ท่ีปรึกษา และ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 ท่าน มีค่าเท่ากับ 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ .988 (α coefficient = .988) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือในลักษณะ

แบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ถึงความคิด

เห็นของผู้น�าชุมชนที่มีต่อระดับธรรมาภิบาล และความคิดเห็นของ

ผู้น�าชุมชนที่มีต่อปัจจัยท่ีอธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย

การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าการถดถอย 

เชิงพหุคูณ

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
 สรุปผล (Conclusion)

 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย  

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 2) เพือ่ศกึษา

ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย 

ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบ

สัมภาษณ์

 ผลการวิจัย เชิ งปริมาณ  พบว ่ากลุ ่มตัวอย ่าง เป ็น 

เพศหญิงอายุอยู่ในช่วง 50 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  

มีสถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000-40,000 บาท  

มภีมูลิ�าเนาเดมิอยูใ่นภาคตะวนัออก มฐีานะทางครอบครวัปานกลาง 

มีระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งต�่ากว่า 5 ปี และส่วนใหญ่ มีต�าแหน่ง 

เป็นผู้อ�านวยการ

 วัตถุประสงค์ที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับธรรมาภิบาล

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมีการปฏิบัติมาก  

แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับหนึ่ง คือ ด้านหลักความ

รับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านหลักความมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม 

หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักความโปร่งใส ตามล�าดับ

 งานวิจัยนี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร, 

(2555 : 65) ได้กล่าวไว้ว่าระดับธรรมาภิบาลของแต่ละประเทศ 

จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับระบอบการปกครอง กระบวนการใช้

อ�านาจรัฐในการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ

สังคม ความชอบธรรมของรฐับาล ความรบัผิดชอบของฝ่ายการเมอืง

และข้าราชการ ความโปร่งใสของระบบบรหิารราชการ ความมอีสิระ

ของสื่อ กลไกในการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ การส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชน การด�าเนินการตามหลักนิติธรรมและความสามารถของ

รัฐในการน�านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล

 วัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่อธิบาย 

ธรรมาภิบาลของข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression)

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 4 ตัวแปร เรียงล�าดับความ

ส�าคัญจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้น�า (x
1
) การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (x
2
) กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล (x

3
) และการสื่อสาร

ระหว่างรัฐกับประชาชน (x
4
) มีผลต่อภาพรวมธรรมาภิบาลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 41% ที่ระดับนัยส�าคัญ .05

 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คิมเมท (Kimmet.  

2005 : 32) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน

ระบอบการเมอืงการปกครองในอาเซยีน 4 ประเทศ พบว่า ประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�าไปใช้ในเชิงของกลยุทธ์

ทางการเมืองมากกว่าการน�าเนื้อหาสาระไปประยุกต ์ใช ้ใน 

เชิงนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยนี้เกี่ยวกับการน�าหลัก 

ธรรมาภิบาลไปใช้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 ประเทศนี้ 

ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพิจารณา 

เป็นประเทศไป และเปรยีบเทยีบกบักรณศึีกษาโดยศึกษาว่าประเทศ

เหล่านี้ มีการน�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่างไรบ้าง รวมไปถึงการมี

ส่วนร่วมของหลักธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งในปี 2004 ซึ่งพบว่า 

หลักธรรมาภิบาลได้ถูกน�าไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นประเด็น

ส�าคัญในการปฏิรูปรูปแบบการปกครอง นอกจากน้ีประเทศ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้กล่าวมานี้ยังได้เรียนรู้ในการน�า 

หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองโดยเน้นการน�า
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หลักธรรมาภิบาลไปใช้พัฒนาบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

สภาวะที่บ้านเมืองมีความไม่แน่นอนและเศรษฐกิจตกต�่าเพื่อเป็น 

รูปแบบและเป็นแนวทางในการบริหารประเทศใหม่ๆ เน่ืองจาก 

หลักธรรมาภบิาลช่วยสนบัสนนุการเมอืงการปกครองซึง่แนวคดิของ

หลักธรรมาภิบาลมีที่มาจากชาติตะวันตกก่อให้เกิดรูปแบบการ

บรหิารใหม่ๆ และก่อให้เกดิการพฒันาทางประชาธปิไตย ซึง่เป็นหนึง่

จุดประสงค์ส�าคัญของหลักธรรมาภิบาล

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า
 ส ่วนที่  1 ความคิดเห็นของผู ้น�าชุมชนที่ มีต ่อระดับ 

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค 

ตะวันออกของประเทศไทย 

 ผู ้บริหารมีการส่งเสริมความซ่ือสัตย์สุจริตในการท�างาน 

ของท้องถิ่น ให้ยึดหลักกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด  

ผู้บริหารมีความประพฤติถูกต้องท�านองคลองธรรม เป็นแบบอย่าง 

มีความประพฤติที่ดี มีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบการ

ท�างาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในเรื่องการท�างาน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการน�านโยบายไปปฏิบัติ มีการรับฟังความ

คดิเหน็ของประชาชนทกุฝ่ายมส่ีวนร่วม มรีะบบรบัเรือ่งราวร้องทกุข์

เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ผู้ท�าผิดต้องกล้ารับผิด มีระบบการ

จัดการกับผู ้กระท�าความผิด มีการบริหารทรัพยากรทั้งที่เป็น

ทรัพย์สินและทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 ส ่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู ้น�าชุมชนที่มีต ่อปัจจัยที่ 

อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

 ผู้บริหารรู้ถึงวิธีการสร้างเป้าหมายแห่งตน ไม่ว่าในชีวิต 

ส่วนตัว หรือปฏิบัติหน้าที่ มีวิธีการควบคุมตนเอง การให้ข้อมูล

ข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดโอกาสให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็นและให้ประชาชนได้ท�าการตรวจสอบ

การใช้อ�านาจการบริหารของท้องถ่ิน มีการจัดตั้งสภาประชาชนใน

ทกุจงัหวดัเพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบหน่วยงานท้องถิน่ มรีะบบเวบ็ไซต์

กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ของท้องถ่ินให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง

 จากผลการวจิยัเชงิปรมิาณและเสรมิด้วยการวจิยัเชงิคุณภาพ 

สรปุโดยภาพรวมพบว่าผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาค

ตะวันออกของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในระดับปฏิบัติมาก

 ผลของการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่อธิบาย 

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวัน

ออกของประเทศไทย ประกอบด้วยด้านภาวะผู้น�า ด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ด้านกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล และด้านการ

สื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนมีผลต่อธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย

 การที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่าในปัจจุบันได้มีหน่วยงานและ 

องค์กรต่างๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงานตามหลักความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ตามหลักธรรมาภิบาล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ และสถาบนัพระปกเกล้า ได้มมีาตรการกลไกเพือ่เสรมิสร้าง

แรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การให้ 

รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดีตาม 

หลักธรรมาภิบาล และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความ

เป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

 อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น การบริหารงานตามหลัก

ความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม นอกจากน้ันองค์ประกอบอีก

อย่างหนึ่งที่ส�าคัญ คือ ระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการวางระบบ

ไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

ที่จะต้องพิจารณาด�าเนินการเสริมสร้างระบบที่ดี สร้างสภาพ

แวดล้อมภายในที่ดี และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม

อย่างแท้จรงิ เสรมิสร้างและพฒันาทกัษะอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัิ

งานให้แก่พนักงาน (วาสนา ประเสริฐ 2557 : 86-87)

 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุเมธ แสงนิ่มนวล  

(2552 : 63) ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

ร่วมของกรณีศึกษา สามารถน�ามาสรุปเป็นต้นแบบ (Prototype)  

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

ได้ 9 ประการ ได้แก่ 1) มีผู้น�าองค์กรดี 2) มีการมีส่วนร่วม 3) มีการ

บริหารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ 4) มีการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหา 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 5) มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล” 6) มีความสามัคคี

ปรองดอง 7) มีนวัตกรรม 8) มีมาตรฐาน และ 9) มีต้นทุนที่ดี  

ซึ่งต้นแบบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้มีการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 ข้อค้นพบน้ี น�าไปสู่แนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการพัฒนาเชิง

บรูณาการ ซึง่หมายถงึการยกระดบัธรรมาภิบาลของผู้บรหิารองค์กร



28          วารสารราชนครินทร์ มกราคม-มิถุนายน 2560

ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด�าเนินการทั้งในด้านการพัฒนาผู้น�า 

การจัดระบบและกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 

รวมตลอดถึงการพัฒนากลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุล ให้มี

ประสทิธภิาพเพิม่มากยิง่ขึน้ และมกีารสือ่สารทีห่ลากหลายระหว่าง

รัฐกับประชาชนอย่างต่อเน่ือง ในทางทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์  

จึงสรุปได ้จากข ้อค ้นพบน้ีว ่าไม ่ มีทฤษฎีเดียวในการพัฒนา 

ธรรมาภิบาล การพัฒนาธรรมาภิบาลจึงต้องอาศัยทฤษฎีที่เป็น  

สหวิทยาการและมีการบูรณาการ โดยมีรายละเอียดย่อยดังนี้

 1. ด้านภาวะผู้น�า ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย  

ได้แสวงหาความรู ้ความสามารถให้ทนัยคุ ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาเพือ่

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรมีนโยบายให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ เช่น การคิด ตัดสินใจ 

วางแผน ก�าหนดนโยบาย เพือ่การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

มีความถูกต้อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่าง

แท้จริง

 3. ด้านกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ควรมีนโยบายให้

องค์กรภายนอก และตัวแทนภาคประชาชน เข้าไปเป็นคณะ

กรรมการตรวจสอบการบริหารงาน เพื่อการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย มีความโปร่งใส และเกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

 4. ด้านการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน ควรมีนโยบาย

ให้มีการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์ และสังคมออนไลน์ต่างๆ 

ให้มากขึ้นกว่านี้อีก และต้องเป็นข้อมูลข่าวสารจากความเป็นจริง 

เพือ่ความเข้าใจทีต่รงกนัในการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย

 5. ควรท�าการศึกษาปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของ 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย 

แล้วน�ามาเปรียบเทียบเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อย แล้วน�าไปปรับปรุง

พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

 6. ควรท�าการศึกษาปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของ 

ผู้บริหารในระดับต่างๆ ขององค์การภาครัฐ โดยให้ความรู้องค์กรที่

ให้บริการประชาชน ซ่ึงอยู่ในความดูแลของภาครัฐ หรือเอกชน  

เพื่อความถูกต้องและเหมาะสมในองค์การนั้นๆ 

 7. ควรท�าการศึกษาปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลจาก

ประชาชนที่มองการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็น

อย่างไร แล้วน�าไปประยกุต์ใช้ให้ตรงกบัความต้องการของประชาชน
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