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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

The Main Factors Affecting The Adoption of Good Governance 
 in The Administration In The Tambon Administrative District  
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Abstract

 This research aims to 1) study the management of the District Administrative Office in Muang Chachoengsao 

2) the of navigation key to good governance in the management of the Tambon Administrative District  

Chachoengsao 3) factors affecting the adoption of good governance in the management of the District Administrative 

Office in Muang Chachoengsao The samples used in the research is that executives Tambon Administration  

Organization. Members of Tambon Administration Organization Officials of the district administration and the public.  

In Muang Chachoengsao Pearson correlation coefficient. And multiple regression analysis

 The results were as follows:

 1) The management of the Tambon Administrative District Chachoengsao. Chachoengsao Overall and  

specifically at a high level.

 2) the implementation of good governance principles used in the management of the Tambon Administrative 

District Chachoengsao. Chachoengsao Overall and specifically at a high level.

 3) the relationship between good governance principles used in the management of the Tambon  

Administrative District Chachoengsao. Chachoengsao The overall relationship High (r
xy
 = .918) were significantly  

statistical level. 05.

 4) factors affecting the adoption of good governance in the management of the Tambon Administrative  

District Chachoengsao. Province found that the system of strategic operations. The structure of the agency The style 

of management Management people to work The shared values   and corporate culture.

 The skills, knowledge Affect the navigation key to good governance in the management of the Tambon  

Administrative District Chachoengsao. Chachoengsao The leve l  of statistical significance. 05 can predict the  

performance of school administrators was 84.60 percent and the forecast is written in the form of the standard  

as follows.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

2) ศึกษาระดับการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 3) ศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวจิยั คอื ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบล สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล เจ้าหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลและประชาชน 

ในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ�านวน 18 แห่ง ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1) ระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 2) ระดบัการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการองค์การบรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก

 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา พบว่า 

ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านทักษะความรู้ความสามารถ ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ  

ด้านการจัดการบุคคลเข้าท�างาน ส่งผลต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอ 

เมืองฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 84.60 และเขียน

เป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 
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 ส่วนด้านค่านยิมร่วมและวฒันธรรมองค์กร ไม่ส่งผลต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบรหิารจดัการองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : ปัจจัย, การบริหารจัดการ, หลักธรรมาภิบาล, องค์การบริหารส่วนต�าบล

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  
 การพัฒนาประเทศไทยโดยภาพรวมๆ ในช่วงระยะเวลา

หลายปีที่ผ่านมาประสบผลส�าเร็จหลายประการ ดังจะเห็นได้จาก

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น โครงข่ายบริการ 

พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได ้รับการพัฒนาอย่าง 

ครอบคลมุทัว่ถงึ แต่อย่างไรกต็าม เมือ่วเิคราะห์ถงึสาเหตขุองปัญหา

ทีส่งัคมไทยประสบอยู่ในปัจจบุนั พบว่า ระบบการบรหิารจดัการใน

ระดบัประเทศและระดบัองค์กรทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนมคีวาม

บกพร่องและขาดประสิทธิภาพสูง รวมถึงการทุจริตและขาด

จรยิธรรมของบคุลากรทีม่ปีรากฏอยูโ่ดยทัว่ไปในแวดวงราชการและ

การเมืองของไทย (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2552, หน้า 4) อีกท้ังความเปลี่ยนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม  

และการเมืองของไทยท�าให้การบริหารจัดการของรัฐโดยรวมเท่าที่

ผ่านมายังไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันได้ โครงสร้างการ

บริหารจัดการภาครัฐยังขาดความยืดหยุ่น และข้าราชการยังไม่

สามารถปรบัเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม ค่านยิม และวธิปีฏบิตัิ

งานให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงดังกล ่าว (ส� านักงาน 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552, หน้า 4) จงึส่งผลให้เกดิ

ปัญหาและผลกระทบอย่างกว้างขวางทัง้ในระดบันโยบาย โครงสร้าง 

และระดับปฏิบัติการ

 การพฒันาระบบราชการไทยให้สอดคล้องกบับรบิทดงักล่าว

โดยการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล 

(good governance) และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  

(new public management) มาใช้จึงเป็นส่ิงจ�าเป็น เพื่อ

วัตถุประสงค์ในอันที่จะท�าให้ระบบราชการขับเคล่ือนไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ปรับ

ตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และยึดมั่น 

ในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่ออ�านวยความสะดวกและ 

ให้บริการประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของชาติ (จิรวัฒน์ อัครบวร 



Journal of Rajanagarindra January - June   2017       31

และรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์, 2552, หน้า 11)

 การปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่จึงเริ่มต้นข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 

2545 โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานภาครัฐ

และการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ท�าให้มีการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิและกฎหมายว่าด้วย

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ

การน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล  

(good governance) และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  

(new public management) เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ

ของไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่ม

เติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) กล่าวคือ

 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต ้องเป็นไป 

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ 

ไม่จ�าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ 

กระจายอ�านาจตดัสนิใจ การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน”

 หลกัการตามมาตรา 3/1 ดงักล่าวข้างต้นนัน้มคีวามมุง่หมาย

ให้การบริหารราชการแผ่นดินใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หรือ good governance โดยมีการก�าหนดความหมายไว้ใน

บทบัญญัติมาตรา 3/1 เพื่อเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติราชการ  

เพื่อให้ส ่วนราชการต่างๆ มีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่

สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อน�า

เจตนารมณ์ดังกล่าวไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการ

ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 

ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ, 2552, หน้า 4)

 พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการ

บ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 ได้ก�าหนดขอบเขต แบบแผน และแนวทาง

การปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หรือธรรมาภิบาล (good governance) โดยยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง (citizen centered) ซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

หรือธรรมาภิบาล ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ดังต่อไปนี้ (มาตรา 6)

  1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

  2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

  3. มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าในเชงิภารกิจของรฐั

 4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ�าเป็น

  5. มีการปรับปรุงภารกิจของส ่วนราชการให ้ทันต ่อ

สถานการณ์

  6. ประชาชนได้รับการอ�านวยความสะดวก และได้รับการ

ตอบสนองความต้องการ

 7. มีการประเมินการปฏิบัติราชการอยางสม�า่เสมอ

 และนอกจากนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 โดยเฉพาะในหมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย 

มาตรา 74 ก�าหนดให้บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ

หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่น

ของรัฐ มีหน้าที่ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม อ�านวยความสะดวก และให้บรกิารแก่ประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการ

ปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน 

บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง 

 รวมทัง้ในหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั ส่วนที ่3 แนว

นโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (4) (5) รัฐต้อง

ด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ดังต่อไปนี้

 1. พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 

คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการ

ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท�างาน เพื่อให้การบริหารราชการ 

แผ่นดนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐั

ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการ

 2. จัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้ 

การจัดท�าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค�านึงถึงการมี 

ส่วนร่วมของประชาชน

 จากเหตุผลที่กล่าวมา การปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคม 

โดยการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 

(good governance) มาใช้จึงกล่าวได้ว่าเป็นส่ิงที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง

ส�าหรับสังคมไทย เพราะหลักธรรมาภิบาลคือ การบริหารจัดการที่

สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิผลและเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้

ประชาชนมส่ีวนร่วม โดยสามารถเสนอข้อเรยีกร้อง มกีารรวมตวัของ

ประชาชน กลุม่มวลชน ผูใ้ช้แรงงาน และองค์กรภาคเอกชน เพือ่เข้า

มามบีทบาทในการตดิตาม ตรวจสอบการด�าเนนิการในทางการเมอืง
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และบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเอกชน  

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชน

โดยรวมและสงัคมไทยเตบิโตด้วยความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขนักบั

ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้ประเทศชาติ 

มีความสงบสุข และพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป (ปัญญา  

ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล, 2546, หน้า 1)

 ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส�าคัญในการบริหารงานและ 

การปกครองในปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบันได้หันไปให้ความสนใจ 

กับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ 

ดีมากขึ้น แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน 

เพราะกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจมีความส�าคัญกระทบถึงกัน  

การติดต่อสื่อสาร การด�าเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบต่ออีกที่

หนึ่ง การพัฒนาเรื่องการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็น

ศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

การมุ่งด�าเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆ โดยไม่ให้ความสนใจ

ถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีก 

ต่อไป การมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุก 

ภาคส่วนให้ความส�าคัญและเริ่มมีการน�าไปปฏิบัติมากขึ้น

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ว่า ธรรมาภบิาลหรอืการบรหิาร

กจิการบ้านเมอืงทีด่ ีเป็นประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัในการน�าไปปฏบิตัิ

ทั้งในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทหรือหน่วยงานเอกชน  

เพราะธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล ตัง้มัน่อยูบ่นหลกัการบรหิารทีเ่ทีย่งธรรม สจุรติ โปร่งใส

ตรวจสอบได้ มีจิตส�านึกในการท�างาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้

กระท�า พร้อมตอบค�าถามหรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และพร้อมรับผิด มีศีลธรรม จริยธรรมในการท�างานธรรมาภิบาล 

เป ็นทั้งหลักการกระบวนการและเป ้าหมายไปในตัว การมี 

ธรรมาภิบาลอาจน�ามาสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด 

และการมีประชาธิปไตยก็น�ามาสู ่การมีผลทางสังคมคือการม ี

การพัฒนาประเทศไปในทางท่ีสร้างความสงบสุขอย่างต่อเนื่อง 

และสถาพร ตลอดจนน�ามาสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่จะ

เกิดขึ้นได้โดยสันติวิธี

 พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 กล่าวถึง 

อ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบล มาตรา 66 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจหน้าที่ในการพัฒนาต�าบลทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต�าบล มีหน้าที่ต้องท�าในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบล ดังต่อไปนี้ 1) จัดให้มีและบ�ารุงรักษาทางน�้าและ

ทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน�้า ทางเดิน และ 

ที่สาธารณะ รวมทั้งก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) ป้องกันโรค 

และระงับโรคติดต่อ 4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริม

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  

เดก็ เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พกิาร 7) คุ้มครอง ดแูล และบ�ารงุรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8) บ�ารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร 

งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ�าเป็นและสมควร และ 

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต�าบล

อาจจัดท�ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล ดังต่อไปนี้  

1) ให้มีน�า้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2) ให้มีและบ�ารุง

การไฟฟ้าหรอืแสงสว่างโดยวธิอีืน่ 3) ให้มแีละบ�ารงุรกัษาทางระบาย

น�้า 4) ให้มีและบ�ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ

และสวนสาธารณะ 5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการ

สหกรณ์ 6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7) บ�ารุงและ 

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8) การคุ้มครองดูแลและ

รักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9) หาผล

ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต�าบล 10) ให้ม ี

ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  

12) การท่องเที่ยว และ 13) การผังเมือง 

 การด�าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเป็นส่วน

ราชการหนึง่จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องด�าเนนิงานให้เป็นไปในลกัษณะ

ที่สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูประบบราชการจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องด�าเนนิงานให้เป็นไปในลกัษณะทีส่อดคล้องกบัทศิทางการปฏิรปู

ระบบราชการของประเทศไทยที่ให้ความส�าคัญต่อการบริหาร 

จัดการทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุและสัมฤทธิผล มุ่งตอบสนองต่อ 

ความต้องการของประชาชน โดยน�าหลักธรรมาภิบาล (good  

governance) มาปรบัใช้ในการบรหิารจดัการ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย

ส�าคญักล่าวคอื ก่อให้เกดิประโยชน์สขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิ์

ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ของรฐั ลดขัน้ตอนการปฏิบตังิานเกนิความจ�าเป็นลง มกีารปรบัปรงุ

ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ

อ�านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการและมี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่าเสมอ อันเป็นแนวทาง

ที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม  

เท่าที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาหรือการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมว่า ประสบผล

ส�าเร็จอยู่ในระดับใด
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 ปัญหาในการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านบุคลากร 1) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่ค่อยยึด

ระเบยีบ กฎหมายตามทีร่าชการก�าหนด 2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานไปด้วยความยากล�าบาก เน่ืองจากการปกครองส่วน 

ท้องถิ่นเกี่ยวเนื่องกับข้าราชการเมืองท้องถิ่น ด้านงบประมาณ 1) 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การบริหารงาน 2) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในท้องถิ่น

แต่ละรูปแบบไม่เท่าเทียมกัน 3) การจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามกฎหมาย

ก�าหนดไว้ เนื่องจากประชาชนบางคนไม่เชื่อถือหน่วยงานองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารงาน 1) ส่วนราชการอื่นไม่ให้

ความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเท่าท่ีควร เนื่องจาก

มอบหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยราชการที่ต�่ากว่าส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค 2) การบริหารงานบางหมู่บ้าน ชุมชน ไม่ให้ความ 

ร่วมมือเท่าที่ควร

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที ่

ส่งผลต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยน�าการบริหารจัดการตามแนวคิดของ แมคคินซีย์ 

(McKinsey 7’s framework) ซึง่ประกอบด้วยการบรหิารจดัการ 7 

ด้าน (จริวฒัน์ อคัรบวร, 2552, หน้า 127-128) ได้แก่ ด้านโครงสร้าง

ของหน่วยงาน (structure) ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ (strategy) 

ระบบการปฏิบัติงาน (system) รูปแบบการบริหารจัดการ (style) 

การจัดการบุคคลเข้าท�างาน (staff) ทักษะความรู้ความสามารถ 

(skill) และค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (shared value)  

เป็นปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 7 ปัจจัย ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ

การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงผู้วิจัยได้น�ากรอบแนวคิด 

ธรรมาภิบาลของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

(ก.พ.ร.) ที่ประกอบด้วยหลัก 10 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล 

(effectiveness) หลกัประสทิธภิาพ (effciency) หลกัการตอบสนอง 

(responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) หลัก

ความโปร่งใส (transparency) หลกัการมส่ีวนร่วม (participation) 

หลักการกระจายอ�านาจ (decentralization) หลักนิติธรรม  

(rule of law) หลักความเสมอภาค (equity) และหลักมุ่งเน้น 

ฉันทามติ (consensus oriented) มาใช้ในการศึกษา โดยผลการ

ศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปรับใช้เป็นแนวทางใน

การพิจารณาด�าเนนิการปรบัปรงุและพฒันาการน�าหลกัธรรมาภบิาล

มาใช้ภายในองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และในจังหวัดอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อศึกษาระดับการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพือ่ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างการน�าหลักธรรมาภบิาล

มาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมา

ใช้ในการบรหิารจดัการขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมอืง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมมติฐานการวิจัย
 1. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับมาก

 2. การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับมาก

 3. การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง

 4. ปัจจัยทั้ง 7 ด้านส่งผลต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้

ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 1. การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ผู ้วิจัยได้น�ากรอบแนวคิดธรรมาภิบาลของ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ประกอบ

ด้วยหลกั 10 ประการ ได้แก่ หลกัประสทิธผิล (effectiveness) หลกั

ประสิทธิภาพ (effciency) หลักการตอบสนอง (responsiveness) 

หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) หลักความโปร่งใส  

(transparency) หลักการมีส่วนร่วม (participation) หลักการ 

กระจายอ�านาจ (decentralization) หลักนิติธรรม (rule of law)  

หลักความเสมอภาค (equity) และหลักมุ ่ งเน ้นฉันทามติ  

(consensus oriented) มาใช้เป็นตวัแปรในการศึกษาระดับการน�า

หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
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 2. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยน�าการบริหารจัดการตาม

แนวคิดของ แมคคินซีย์ (McKinsey 7’s framework) ซึ่งประกอบ

ด้วย การบริหารจัดการ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน 

(structure) ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ (strategy) ระบบการ 

ปฏบิตังิาน (system) รปูแบบการบรหิารจดัการ (style) การจดัการ

บุคคลเข้าท�างาน (staff) ทักษะความรู้ความสามารถ (skill) และ 

ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (shared value) มาเป็นตัวแปร

ในการศึกษา

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จ�านวน 18 คน สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมอืง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 382 คน เจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ�านวน 532 คน จ�านวน 18 แห่ง รวมทั้งหมด 932 คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล

ในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดเชิงเทรา และ 

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 18 แห่ง รวมจ�านวนทั้งหมด 932 คน 

จากนั้นก�าหนดขนาดโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 

1967) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีด�าเนินการ 

สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายก�าหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน  

280 คน 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารจัดการตามแนวคิด  

แมคคินซีย์ (McKinsey 7’s framework) ซึ่งประกอบด้วย  

การบริหารจัดการ 7 ด้าน ได้แก่ (จิรวัฒน์ อัครบวร, 2552, หน้า 

127-128)

  1.1 ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน (structure) 

  1.2 ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ (strategy)

  1.3 ด้านระบบการปฏิบัติงาน (system) 

  1.4 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (style) 

  1.5 ด้านการจัดการบุคคลเข้าท�างาน (staff) 

  1.6 ด้านทักษะความรู้ความสามารถ (skill) 

  1.7 ด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (shared 

value)

 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ หลักธรรมาภิบาลของส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ที่ประกอบด้วย  

หลัก 10 ประการ ได้แก่ 

  2.1 หลักประสิทธิผล (effectiveness)

  2.2 หลักประสิทธิภาพ (effciency) 

  2.3 หลักการตอบสนอง (responsiveness) 

  2.4 หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) 

  2.5 หลักความโปร่งใส (transparency) 

   2.6 หลักการมีส่วนร่วม (participation) 

  2.7 หลักการกระจายอ�านาจ (decentralization) 

  2.8 หลักนิติธรรม (rule of law) 

  2.9 หลักความเสมอภาค (equity) 

  2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ที่ใช้ส�าหรับส�ารวจสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

จ�านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่ และ

ประสบการณ์ในการท�างาน 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 7 

ด้าน ตามแนวคิดของ แมคคินซีย์ (McKinsey 7s framework) ได้แก่ 

ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน (structure) ด้านการก�าหนดกลยุทธ์ 

(strategy) ระบบการปฏิบัติงาน (system) รูปแบบการบริหาร

จัดการ (style) การจัดการบุคคลเข้าท�างาน (staff) ทักษะความรู้

ความสามารถ (skill) และค่านยิมร่วมและวฒันธรรมองค์กร (shared 

value) ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 

(rating scalc) ตามแบบของลิเคิร์ท

 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการน�าหลักธรรมาภบิาล

มาใช ้ ในการบริหารขององค ์การบริหารส ่วนต�าบลจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยหลัก 10 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิผล  

effectiveness) หลกัประสทิธภิาพ (effciency) หลกัการตอบสนอง 

(responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) หลัก

ความโปร่งใส (transparency) หลกัการมส่ีวนร่วม (participation) 

หลักการกระจายอ�านาจ (decentralization) หลักนิติธรรม  

(rule of law) หลักความเสมอภาค (equity) และหลักมุ่งเน้น 

ฉันทามติ (consensus oriented) แบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (rating scalc) ตามแบบของลิเคิร์ท (Best 

& Kahn, 1993, pp. 246-250)

 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน 

พจิารณาความตรงเชงิเนื้อหา (content validity) โดยใช้วธิหีาดชันี

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับนิยามศัพท์ (index of items 

objective congruence: IOC) จากนั้นน�าแบบสอบถามท่ีผู้ทรง
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คุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะปรึกษาประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

กรรมการ เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสม แล้วน�าไป

ทดลองใช้ (try out) กบัประชากรทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 30 คน 

เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการส่งแบบสอบถาม

และเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเองโดยขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถึงนายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุญาต

เก็บข้อมูลซึ่งได้แบบสอบถามครบตามจ�านวน 402 ฉบับ เป็นฉบับ

สมบูรณ์ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู โดยการหาค่าร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉลี่ย (x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation/

S.D.) ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson 's product 

moment correlation coefficient) การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (multiple regression analysis) แบบเป็นขั้นตอน  

(stepwise)

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อการน�าธรรมาภิบาล

มาใช้ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  จ�าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เพศหญิงจ�านวน 160 คน  

คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาคือ เพศชาย จ�านวน 120 คน  

คิดเป็นร้อยละ 42.86

  จ�าแนกตามอายุ ส่วนใหญ่อายุ 41-45 ปี จ�านวน 63 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมา คือ 31-35 ปี จ�านวน 62 คน  

คิดเป็นร้อยละ 22.14 อายุระหว่าง 36-40 ปี จ�านวน 58 คน  

คิดเป็นร้อยละ 20.71 อายุระหว่าง 25-30 ปี จ�านวน 54 คน  

คิดเป็นร้อยละ 19.29 มากกว่า 45 ปี จ�านวน 35 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 12.50 และน้อยกว่า 25 ปี จ�านวน 8 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 2.86

  จ�าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่ปริญญาตรี 

จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43 รองลงมา คือ ปริญญาโท 

จ�านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 14.64 ปวส. จ�านวน 39 คน  

คิดเป็นร้อยละ 13.93 อนุปริญญาตรี จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.21 ปวช. จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.21 มัธยมศึกษา  

จ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79 ประถมศึกษา จ�านวน 17 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.07 และปริญญาเอก จ�านวน 2 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 0.71

 2. ระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรยีงตาม

ล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ด้านทักษะ

ความรูค้วามสามารถ รองลงมา คอื ด้านกลยทุธ์ และด้านโครงสร้าง

ของหน่วยงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านระบบการ

ปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า

  ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

3 ล�าดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน  

มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน รองลงมา  

คือ โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน 

ท้องที่ของท่าน ในปัจจุบันมีความเหมาะสมต่อการด�าเนินงานให้

บรรลุผลส�าเร็จ และองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน  

มีการลดกฎระเบียบและขั้นตอนในการด�าเนินงานเพื่อช่วยเพิ่ม 

ความคล่องตัวไว้เหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน ให้ความส�าคัญต่อการ 

กระจายอ�านาจการตัดสินใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างท่ัวถึง  

เพื่อให้มีอิสระในการก�าหนดงานไว้เหมาะสม 

  ด้านกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน มีการก�าหนดวิสัยทัศน์

ไว้ชดัเจน รองลงมา คอื องค์การบรหิารส่วนต�าบลในท้องทีข่องท่าน 

มีการก�าหนดเป้าประสงค์ให้แก่ยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจน และองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในท้องทีข่องท่าน มกีารก�าหนดแผนงาน/โครงการ

ทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์ไว้ชดัเจน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน มีการทบทวนกลยุทธ์

การด�าเนนิงานเพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายของต้นสงักดัและความ

ต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ชัดเจน 

  ด้านระบบการปฏิบตังิาน อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน มีการตัดท�า

งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี รองลงมา 

คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านได้ให้การ

สนบัสนนุต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ และองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในท้องที่ของท่าน มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพียงพอ 

ต่อการน�ามาใช้ในการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จ ส่วนข้อที่มีค่า
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เฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน  

มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) ที่ชัดเจน 

  ด้านการจัดการบุคคลเข้าท�างาน อยู ่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป 

หาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของ

ท่านเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับมีส่วนร่วมในการได้รับ 

ผลประโยชน์อันเกิดจากความส�าเร็จของการพัฒนาหน่วยงาน รอง

ลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านเปิดโอกาสให้

เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันการท�างาน

ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย และองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

ท้องที่ของท่านเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับมีส่วนร่วมในการ

ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย 

ที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน  

เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีท่กุระดบัเข้ามามส่ีวนร่วมแสดงความคิดเหน็

หรือให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานของหน่วยงาน 

  ด ้านรูปแบบการบริหารจัดการ อยู ่ ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลใน 

ท้องทีข่องท่านให้ความส�าคญักบัหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการปฏบิตัิ

งาน รองลงมา คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของ

ท่านในท้องที่ของท่านให้ความส�าคัญต่อการท�างานเป็นทีม และ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องท่ีของท่านมีวิสัยทัศน์  

และนโยบายในการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทีช่ดัเจน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในท้องทีข่องท่านมคีวามสามารถในการจงูใจให้เจ้าหน้าที่

ทุกระดับมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

  ด้านทักษะความรู ้ความสามารถ อยู ่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

ท้องทีข่องท่านมคีวามมุง่มัน่ในการให้บรกิาร รองลงมา คอื เจ้าหน้าที่

ในองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านปฏิบัติงานด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่

ของท่าน มีความรอบรู ้และเชี่ยวชาญในภาวะงานที่รับผิดชอบ  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านให้ความส�าคัญต่อผลส�าเร็จของการ 

ปฏิบัติงาน 

  ด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในท้องที่ของท่าน ให้ความส�าคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามเป้าหมายและตวัชีว้ดั มากน้อยเพยีงใด รองลงมา คอื เจ้าหน้าที่

ในองค์การบรหิารส่วนต�าบลในท้องทีข่องท่าน มคีวามรบัผดิชอบต่อ

ผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านดีและไม่ดี และเจ้าหน้าที่ในองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิด

ชอบด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเพียรอุตสาหะ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องท่ี 

ของท่านปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความเสียสละ 

เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 3. ระดบัการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่

ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

3 ล�าดับแรก ได้แก่ ด้านหลักประสิทธิผล รองลงมา คือ ด้านหลัก

ความเสมอภาค และด้านหลักนิติธรรม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ทีส่ดุ ได้แก่ ด้านหลกัภาระรบัผดิชอบ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านและ

รายข้อ พบว่า

  ด้านหลักประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เปน็รายขอ้โดยเรียงตามล�าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 

ล�าดับแรก ได้แก่ ในภาพรวมองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ 

ของท่านสามารถด�าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในท้องทีข่องท่านมกีารวางยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการด�าเนนิ

งานไว้ชัดเจน และผู้บริหารผู้องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ 

ของท่านมีระบบงานที่เป็นไปตามมาตรฐานของ ก.พ.ร. ส่วนข้อที่มี

ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนต�าบลในท้องทีข่องท่าน

มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

  ด้านหลักประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน มีการลด 

ขั้นตอนการให้บริการหรือการท�างานลงเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิต 

ให้สูงขึ้น รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน 

มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการ

ท�างาน และองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน มีระบบ

ติดตามประเมินความคุ้มค่าของกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ

ความคุ้มทุนในการด�าเนินการมากน้อยเพียงใด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน มีการ

ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยดั เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ

งานสูงสุด 

  ด้านหลักการตอบสนอง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  



Journal of Rajanagarindra January - June   2017       37

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่

ของท่าน มีความคล่องตัวและรวดเร็ว รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ใน

องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน มีความสามารถในการ

ให้บรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ 

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่

ของท่าน สามารถตอบสนองความต้องการคาดหวัง/ความต้องการ

ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างครอบคลุม 

  ด้านหลกัภาระรบัผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

แรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน 

มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน รองลงมา 

คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องท่ีของท่าน ให้ความส�าคัญต่อ

ระบบการตรวจสอบควบคมุการปฏบิตังิาน และองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในท้องที่ของท่านมีความกระตือรือร้น และใส่ใจต่อการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ส่วนข้อ 

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที ่

ของท่าน มรีะบบการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน  

น่าเชื่อถือและท�าการควบคุมตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ 

  ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

แรก ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนต�าบลในท้องทีข่องท่าน มขีัน้ตอนใน

การท�างานเพื่อตอบสนองงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ รองลงมา 

คอื องค์การบรหิารส่วนต�าบลในท้องทีข่องท่าน มกีารเปิดเผยข้อมลู

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายให้แก่

ประชาชนทั่วไปรับทราบ และองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่

ของท่าน มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการให้สะดวกต่อการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน มีการกระจายข้อมูลข่าวสาร 

ของหน่วยงานอย่างเปิดเผยให้แก่เจ้าหน้าที ่ประชาชนทัว่ไปรบัทราบ

อย่างทั่วถึง 

  ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน เปิดโอกาส

ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมถึงประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมคิดและ 

เสนอแนะข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท�างานของหน่วยงาน 

มากน้อยเพียงใด รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่

ของท่าน เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ และประชาชนทั่วไปมี

ส่วนร่วมตัดสินใจด�าเนินงานของหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด  

และองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน เปิดโอกาสให้ 

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการติดตาม 

และประเมินผลการด�าเนินงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่

ทุกระดับ และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์

อันเกิดจากความส�าเร็จของการพัฒนาหน่วยงาน 

  ด้านหลักการกระจายอ�านาจ อยู ่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย 

3 ล�าดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน  

มีการมอบอ�านาจการตัดสินใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างทั่วถึง 

รองลงมา คือ องค์การบรหิารส่วนต�าบลในท้องทีข่องท่าน มกีารมอบ

อ�านาจให้ฝ่ายปกครอง ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัดสินใจในเรื่องบรรเทา

สาธารณภัยต่างๆ และองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องท่ีของท่าน 

มกีารมอบอ�านาจ ให้ส่วนราชการภายในต�าบลตดัสนิใจในการด�าเนนิ

งาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบล

ในท้องทีข่องท่าน มกีารมอบอ�านาจให้ประชาคมหมูบ้่านตดัสนิใจใน

การเลือกโครงการที่ตัวเอง เสนอหน่วยงานของรัฐ 

   ด้านหลักนติธิรรม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นราย

ข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในท้องทีข่องท่าน มกีารก�าหนดกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัของ

การปฏิบัติงานไว้ชัดเจน รองลงมา คือ องค์การบริหารส่วนต�าบลใน

ท้องที่ของท่าน มีการบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับกับเจ้าหน้าที่ 

ทุกคนอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน ให้ความ

ส�าคัญต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป 

  ด้านหลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่าน ให้ความ

ส�าคญัต่อการให้บรกิารแก่ประชาชนทัว่ไปอย่างเท่าเทยีมกนั รองลง

มา คอื องค์การบรหิารส่วนต�าบลในท้องทีข่องท่านให้ประชาชนเข้า

ถงึข้อมลูข่าวสารทางราชการอย่างเท่าเทยีมกนั และองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทาง

ราชการอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านให้ความก้าวหน้า 

เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และสวัสดิการต่างๆ ที่เท่าเทียมกัน 

  ด้านหลักมุง่เน้นฉนัทามต ิอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ

แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านให้ 

ความส�าคัญเกี่ยวกับมติของข้าราชการตามเสียงส่วนใหญ่ในการ

ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย รองลงมา คือ องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านให้ความส�าคัญปฏิบัติตามมติของ 

เสียงประชาชนส่วนใหญ่ในการบริหารงานของรัฐ และองค์การ
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บริหารส่วนต�าบลในท้องที่ของท่านเน้นการปฏิบัติตามมติหรือเสียง

ส่วนใหญ่ตามนโยบายของรัฐหรือภาพรวมของประเทศ ส่วนข้อที่ 

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลใน 

ท้องที่ของท่านให้ความส�าคัญต่อการยอมรับฟังความคิดเห็นของ

เพื่อนร่วมงาน 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 

ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีความสัมพันธ์กันใน 

ระดับสูง (r
xy
= .919) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการน�าหลักธรรมา- 

ภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการองค์การบรหิารส่วนต�าบลในอ�าเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์

กันอยู่ในระดับสูงทั้ง 7 ด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เรียงตามล�าดับ คือ ด้านระบบการปฏิบัติงาน (r
x3y

= .854) รองลงมา 

คือ ด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (r
x7y

= .839) ด้านทักษะ

ความรู้ความสามารถ (r
x6y

= .835) ด้านกลยุทธ์ (r
x2y

= .815) ด้าน

การจัดการบุคคลเข้าท�างาน (r
x4y

= .807) ด้านรูปแบบการบริหาร

จัดการ (r
x5y

= .801) และด้านโครงสร้างของหน่วยงาน (r
x1y

= .799)

 5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการ 6 ด้าน คือ ด้าน

กลยุทธ์ (X
2
) ด้านระบบการปฏิบัติงาน (X

3
) ด้านทักษะความรู้ความ

สามารถ (X
6
) ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน (X

1
) ด้านรูปแบบการ

บริหารจัดการ (X
5
) ด้านการจัดการบุคคลเข้าท�างาน (X

4
) ส่งผลต่อ

การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้โดยเขยีน

เป็นสมการวิเคราะห์การถดถอยได้ดังนี้

  Y'  = .078+ .202(X
3
) + .143(X

6
) + .222(X

2
) + 

.137(X
5
) + .140(X

1
) + .127(X

4
)

  ′
YZ  = .202(X

 3
) + .166(X

6
) + .215(X

2
) + .153(X

5
) + 

.152(X
1
) + .145(X

4
)

  ส่วนด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร (X
7
) ไม ่

ส่งผลต่อการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
 ระดับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

อ�าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยข้อที่มี 

ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ด้านทักษะความรู้ความสามารถ สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ สายลม ปิ่นรัตน์ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อความส�าเร็จของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไป

ปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะมี

อิทธิพลต่อความส�าเร็จของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ทีด่ไีปปฏบิตัใินองค์การบรหิารส่วนต�าบลจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

และสอดคล้องกบังานวจิยัของ เนาวรตัน์ พุม่จนัทร์ (2550) ท่ีศึกษา

ความส�าเร็จของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช ้

ในการบริหารงานเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต  

ผลการศึกษาพบว่า ทักษะของบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ

ความส�าเร็จในการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ใน

การบริหารเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเจ้าหน้าที่ 

ในองค์การบรหิารส่วนต�าบลในท้องที ่มคีวามมุง่มัน่ในการให้บรกิาร  

มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในภาวะงาน

ที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ good  

governance ต่อการพัฒนาระบบราชการไทยอย่างชัดเจนและ 

ต่อเนื่อง โดยในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  

(พ.ศ. 2551–2555) ได้ผลักดันการสร้างระบบราชการไทยให้เป็น

กลไกของรัฐที่ส�าคัญต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยการขับ

เคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  

เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการให้สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และ 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการอ�านวยความสะดวกและการ 

ให้บริการประชาชนได้อย่างทันกาลคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านหลักประสิทธิผล สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ปานใจ เพ็ชรรัตนมณี (2549) ที่ศึกษาประสิทธิผลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้

ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มจังหวัดกลางตอนบน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความชัดเจนของแผนงานและ

โครงการมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานในกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนบน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลการด�าเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ

ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด�าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์

สุขต่อประชาชน ทั้งนี้โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค ์

ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  

รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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และเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวคิดของเฟรด อาร์. เดวิด (Fred R. 

David; อ้างถึงใน เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2548, หน้า 17-18 และ 

2552, หน้า 364) ทีเ่หน็ว่า การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ์ (strategic  

management) ขององค์การนั้นประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ 

คือ 1) ขั้นการก�าหนดกลยุทธ์ 2) ขั้นการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 

3) ขั้นการประเมินผลกลยุทธ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ (2550) ได้ศึกษาความส�าเร็จของการน�าหลัก

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล:  

กรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์เป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความส�าเร็จในการน�าหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต

 ความสัมพันธ์ระหว่างการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสงู อย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านระบบการปฏิบัติงาน มีความ

สัมพันธ์มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ 

(2550) ที่ศึกษาความส�าเร็จของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้าน

เมอืงทีด่ไีปใช้ในการบรหิารงานเทศบาล : กรณศีกึษาเทศบาลจงัหวดั

ภเูกต็ ผลการศกึษาพบว่า ระบบการด�าเนนิงานเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อ

ระดับความส�าเร็จในการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา

ใช้ในการบรหิารงานเทศบาลจงัหวดัภเูกต็ และสอดคล้องกบังานวจิยั

ของ พรทพิย์ ชมเดช (2550) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความส�าเรจ็

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษา กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน

ระบบงานมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�าระบบการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในกรมควบคุมโรค ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากความพร้อมของระบบงานถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะม ี

ส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน 

การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิาร

จัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการส่งผลต่อการน�าหลัก 

ธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการองค์การบรหิารส่วนต�าบลใน

อ�าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ด้านกลยุทธ์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานใจ เพ็ชรรัตนมณี (2549) ที่ศึกษา

ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนบน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความชัดเจนของ

แผนงานและโครงการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ในกลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ด้านระบบการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ (2550) ที่ศึกษา 

ความส�าเร็จของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ใน

การบริหารงานเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ผลการ

ศึกษาพบว่า ระบบการด�าเนินงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความ

ส�าเร็จในการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการ

บริหารงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พรทิพย์ ชมเดช (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ 

ส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษา  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า  

ปัจจัยด้านระบบงานมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�าระบบการ 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในกรมควบคุมโรค  

ด้านโครงสร้างของหน่วยงาน สอดคล้องกับพรทิพย์ ชมเดช (2550) 

ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษากรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรมี

อิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�าระบบการพัฒนาคุณภาพการ

บรหิารจดัการภาครฐัมาใช้ในกรมควบคมุโรค และสอดคล้องกบังาน

วิจัยของ เนาวรัตน์ พุ่มจันทร์ (2550) ที่ศึกษาความส�าเร็จของการ 

น�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปใช้ในการบริหารงาน

เทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 

โครงสร้างเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อระดบัความส�าเรจ็ในการน�าหลกัการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานเทศบาลจังหวัด

ภูเก็ต ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พระสวุทิย์ ค�ามลู (2550) ทีศ่กึษาการน�านโยบายการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ

ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ามีอิทธิพลต่อระดับความส�าเร็จ 

ของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติใน

ส�านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการบุคคลเข้า 

ท�างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ชมเดช (2550) ที่ศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ : กรณีศึกษากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  

ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัด้านการมส่ีวนร่วมของบคุลากรมอิีทธพิล

ต่อความส�าเรจ็ในการน�าระบบการพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการ

ภาครัฐมาใช้ในกรมควบคุมโรค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พระสวุทิย์ ค�ามลู (2550) ทีศ่กึษาการน�านโยบายการบรหิารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ

ศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อระดับความ
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ส�าเร็จของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติ 

ในส�านกังานเขตของกรงุเทพมหานคร ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

มีความชัดเจนของแนวทางการด�าเนินงานท่ีก�าหนดขึ้นมาใช้ในการ

ด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้บรรลุผล ซึ่งประกอบด้วย  

การก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่ภาค

ปฏิบัติที่ชัดเจน และการทบทวนยุทธศาสตร์การด�าเนินงานเพื่อ 

ให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดและความต้องการของ

ประชาชนทีเ่ปลีย่นแปลงไปทีช่ดัเจน และองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ในอ�าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ยงัให้ความส�าคญัด้าน

ระบบปฏิบัติงาน เนื่องจากเห็นว่าหน่วยงานท่ีประสบผลส�าเร็จ 

จะต้องมีความพร้อมของระบบงาน ซึ่งมีความหมายว่า ความพร้อม

ของระบบการด�าเนินงานของส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

ที่สนับสนุนต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ประกอบด้วย  

ความพร้อมด้านระบบการบริหารงานบุคคล (man) ระบบการ

บรหิารงบประมาณ (money) ระบบการบรหิารพสัดแุละเทคโนโลยี

สารสนเทศ (material) และระบบการบริหารงานทั่วไป (manage-

ment) โดยมีความเหมาะสมด้านการจัดโครงสร้างหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ได้แก่  

การมโีครงสร้างทีเ่รยีบง่ายตามประเภทของภารกจิ การแบ่งงานกนั

ท�าทีช่ดัเจน การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานลง เพือ่เพิม่ความคล่องตวั 

และการกระจายอ�านาจการตดัสนิใจแก่เจ้าหน้าทีท่กุฝ่ายอย่างทัว่ถงึ 

โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีผู ้อ�านวยการองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มุ่งเน้น

ภาระงาน และความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ทั้งนี้  

เพื่อให้สามารถจูงใจเจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

อย่างเต็มใจและมีส่วนร่วมท่ีจะมีส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จของ

การน�าหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเวศ วะสี (2540, หน้า 85-89)  

ที่เห็นว่า การที่ผู้บริหาร หรือผู้น�าเป็นผู้ที่มีความรู้และวิสัยทัศน ์

อย่างแจ่มชัด สามารถพาองค์กรให้ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอ 

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการวางแผนด�าเนินงาน  

การปฏิบัติ/ด�าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งในการ

ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  

เพื่อให้การด�าเนินการดังกล่าวบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ดังนั้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่จะมีส่วน

ส�าคัญต่อความส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ

บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมือง

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา สอดคล้องกบังานวจิยัของ พระสวุทิย์ 

ค�ามูล (2550) ที่ศึกษาการน�านโยบายการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ดีไปปฏิบัติในส�านักงานเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยด้านการท�างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อระดับความส�าเร็จของ

การน�าหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ไีปปฏบิตัใินส�านกังานเขต

ของกรุงเทพมหานคร คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ของเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เอื้อต่อ

การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้บรรลุผลส�าเร็จ ประกอบด้วย ท�างาน

อย่างมศีกัดิศ์ร ี(integrity) ขยนัตัง้ใจท�างาน (activeness) มศีลีธรรม 

คุณธรรม (morality) รู ้ทันโลก ปรับตัวทันโลกตรงกับสังคม  

(relevancy) มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (efficiency) มีส่วนร่วม โปร่งใส

(accountability) มีใจและการกระท�าที่ เป ็นประชาธิปไตย  

(democracy) มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน (yield) นอกจากนี้ ค่านิยม

ร่วม และวัฒนธรรมองค์กร ยังเป็นปัจจัยที่จะมีส่วนส�าคัญต่อความ

ส�าเร็จของการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวีรัตน์ จ�าจด (2551) ที่ศึกษาปัจจัย 

ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้าน

เมอืงทีด่ไีปปฏิบตั ิ: ศึกษาเฉพาะกรณศึีกษากรมการพฒันาชมุชนใน

สังกัดส่วนกลาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนทัศน์ 

วัฒนธรรม ค่านิยมใหม่ของข้าราชการ “I AM READY” เป็นปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดีมาใช้ในหน่วยงานสังกัดส่วนกลางของกรมพัฒนาชุมชน 

อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะร่วมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน

ต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกต�าแหน่งทั้ง

ระบบ ซึ่งก�าหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ร่วมกนั เพือ่ให้การน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้บรรลผุลส�าเรจ็ 

ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (achievement motivation)  

การบริการที่ดี (service mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

(expertise) จริยธรรม (integrity) และความร่วมแรงร่วมใจ  

(teamwork) สอดคล้องกบังานวจิยัของ เนาวรตัน์ พุม่จนัทร์ (2550) 

ที่ศึกษาความส�าเร็จของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ไปใช้ในการบริหารงานเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลจังหวัดภูเก็ต 

ผลการศึกษาพบว่า ทักษะของบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ

ความส�าเร็จในการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ใน

การบริหารเทศบาลจังหวัดภูเก็ต

 ส่วนด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร ไม่ส่งผลต่อ

การน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์การบริหาร
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ส่วนต�าบลในอ�าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สายลม ปิ่นรัตน์ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อความส�าเร็จของการน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไป

ปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนทัศน์ 

วัฒนธรรม และค่านิยมในการท�างานมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของ

การน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีไปปฏิบัติในองค์การ

บริหารส่วนต�าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอแนะการวิจัย
  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านระบบการปฏิบัติงาน ดังน้ัน  

ผูบ้รหิารควรพฒันาระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล (HRM) 

ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 2. ผลการศึกษาพบว่า การน�าหลกัธรรมาภบิาลมาใช้ในการ

บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านหลักภาระ

รบัผดิชอบ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรพฒันาระบบการตดิตามและประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน น่าเช่ือถือและท�าการควบคุมตรวจสอบ

อย่างสม�่าเสมอ

 3. ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการน�าหลัก 

ธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการองค์การบรหิารส่วนต�าบลใน

อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมมีความสัมพันธ์

กันในระดับสูง ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญต่อการน�าหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใช้

 4. ผลการวิจยัพบว่า ด้านค่านยิมร่วมและวฒันธรรมองค์กร 

ไม่ส่งผลต่อการน�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในอ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในองค์การ

บริหารส่วนต�าบลปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบด้วยความ 

เสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษากลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภออื่นๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

เพื่อศึกษาข้อมูลว่ามีการใช้หลักธรรมาภิบาลเหมือนหรือแตกต่าง 

จากการวิจัยครั้งนี้

 2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการน�าหลัก 

ธรรมาภบิาลมาใช้ในการบรหิารจดัการองค์การบรหิารส่วนต�าบลใน

อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
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