การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
The Implementation of Good Governance Principles in the Administration of the
Municipalities in Pathumthani Province
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ งนี้มี วัตถุประสงคเ พื่อ (1) เพื่ อศึ กษาระดั บของการนําหลัก ธรรมาภิ บาลไปใช ดานการ
บริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลใน
จังหวัดปทุมธานี และ (3) เพื่อวิเคราะหหลักธรรมาภิบาลที่มีผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลใน
จังหวัดปทุมธานี โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากพนักงานของเทศบาลนคร
รังสิต เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เทศบาลตําบลธัญบุรี และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ จํานวน 329 ราย วิเคราะหผลดวย
สถิติพรรณนา และการวิเคราะหถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบวา (1) การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน
ของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี อยูในระดับมาก (2) ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
อยูในระดับมาก และ (3) หลักธรรมาภิบาลทมีผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
คําสําคัญ: ธรรมาภิบาล / การบริหารงาน / เทศบาล
Abstract
The objectives of this research were to:1)study the level of the implementation of
good governance principles in the administration of the municipalities in Pathumthani
Province; 2)study the efficiency level of the administration of the municipalities in
Pathumthani Province; and 3) analyze how good governance principles affect the efficiency of
the administration of the municipalities in Pathumthani Province.This research employed a
quantitative research methodology. Data were collected from 329 officers working for Rangsit
Municipality, BuengYitho Municipality, Thanyaburi Municipality, and SananRak Municipality with
the use of a questionnaire.Data were analyzed with descriptive statistics and multiple
regression.The research findings showed that:1)the implementation of good governance
principles in the administration of the municipalities in Pathumthani Province was rated at a
high level; 2) the efficiency of the administration of the municipalities in Pathumthani Province
was also a high level; and 3) good governance principles were found to affect the efficiency
of the administration of the municipalities in Pathumthani Province.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เทศบาล เปนหนวยการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ถือกําเนิดมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของไทย ใชหลักการกระจายอํานาจการปกครองจากการบริหารราชการสวนกลางไปสูการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเปนนิติบุคคล มีก ฎหมายเฉพาะ คื อพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่ง
ปจจุบันมีการแกไขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 โดยความนั ยกฎหมายนี้ไดแบงเทศบาลออกเปน 3
ประเภท ดังนี้ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีหลักเกณฑในการแบงประเภทของเทศบาล
ซึ่งพิจารณาจากเกณฑรายได และจํานวนประชากร (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554)
เทศบาลตํา บลมีภ ารกิจ และบทบาทหนา ที่ใ นการให ก ารบริก ารต อประชาชนในเขตพื้ นที่ ตาม
สถานการณความเปลี่ยนแปลงดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารงานของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วตามความเจริญกาวหนาของสื่อเทคโนโลยี ซึ่งสงผลใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตาม การปฏิรูปปรับเปลี่ยนทางการเมืองการบริหารงานภาครัฐ ระบบราชการ เทศบาลตําบลมีความ
ตระหนักในภาระหนาที่และการใหประชาชนไดมีบทบาทเขามามีสวนรวม มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ
ติดตามการบริหารงานของภาครัฐ และการเมือง โดยสงเสริมใหประชาชนและกลุมคนตางๆ รวมตัวกันจัดตั้ง
เปนกลุมชุมชน มีสิทธิ และความเสมอภาคกันทุกคน สามารถแสดงความคิดเห็นความตองการ การใชสิทธิและ
หนาที่ตามกฎหมาย เพื่อมุงพัฒนาคนใหมีสวนรวมอยางยั่งยืน ขจัดปญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่
นองประชาชนอยางทั่วถึง (สุภัทรมาศ จริยเวชชวัฒนา, 2547)
ธรรมาภิบ าล มีบทบาทความสัมพันธที่เชื่อมโยงโดยตรงกั บความเปนประชาธิป ไตยเปนหลักการที่
นํามาใชในการบริหารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย เพราะชวยสรางสรรคสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น เชน พนักงานทํางานอยางซื่อสัตย สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการของ
องคกรขยายตัวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้แลวยังทําใหบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมีความศรัทธา เชื่อมั่นใน
องคกรนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางมั่นคง องคกรที่โปรงใสยอมไดรับความไววางใจในการรวมทํา
ธุรกิจ ตลอดจนสงผลที่ดีตอเสรียรภาพและความเจริญกาวหนาของประเทศ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542)
ธรรมาภิ บ าล เปนหลัก การที่นํามาใชบริห ารงานในปจจุบันอยางแพรหลาย ดวยเหตุเพราะ ชวย
สรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานตางทํางานอยาง ซื่อสัตยสุจริต
และขยันหมั่นเพียร ทําใหผลประกอบการขององคกรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แลวยังทําใหบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวของ ศรัทธาและเชื่อมั่นในองคกรนั้น ๆ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยาง ตอเนื่อง เชน องคกรที่โปรงใส
ยอมไดรับความไววางใจในการรวมทําธุรกิจ รัฐบาลที่โปรง ใสตรวจสอบ ไดยอมสรางความเชื่อมั่นใหแกนัก
ลงทุนและประชาชน ตลอดจนสงผลดีตอเสถียรภาพของรัฐบาลและ ความเจริญกาวหนาของประเทศ เปนตน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ไดกําหนดไวโดยไดเสนอเปนระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา หลักธรรมาภิบาลนั้น ประกอบดวย 6 หลักการคือ 1. หลักคุณธรรม 2. หลักนิติธรรม
3. หลักความโปรงใส 4. หลักความมีสวนรวม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุมคา
จังหวัดปทุมธานี มีเทศบาลทั้งหมด 27 เทศบาล ประกอบดวย เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 9
แหง เทศบาลตําบล 17 แหง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2556) ซึ่งเทศบาลนคร 1
แหงนั้นอยูในอําเภอธัญบุรี เทศบาลในอําเภอธัญ บุรี ประกอบดวย 4 เทศบาล ไดแก เทศบาลเมืองรัง สิต
เทศบาลตําบลบึงยี่โถ เทศบาลตําบลธัญบุรี และเทศบาลสนั่นรักษ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง การขยายตัวดานเศรษฐกิจ ดานการบริการ ที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว มีหมูบาน
จัดสรรจํานวนมาก และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ (ศูนยบริก ารขอมูล
อําเภอ, 2560) สภาพทางเศรษฐกิจ และรายไดของประชากร มาจากการทํางานในบริษัท เอกชน โรงงาน
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อุตสาหกรรมมากกวาการเกษตร สวนแนวทางในการพัฒนาไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไวโดยมีแผนการพัฒนา
หลาย ๆ ดาน โดยการบริหารงานและปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับ
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการที่มีการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม การบริหารงานโดย
อาศัยการมีสวนรวมของภาคประชาชนและหนวยงานทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน ไดเข ามาตรวจสอบ
ความโปรงใสในการบริหารงานของเทศบาลทั้ง 4 แหง กอใหเกิดการกระตุน ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาล อีกทั้งเปนการผลักดันให
เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน
เขตพื้นที่ และการปฏิบัติงานตามหนาที่และภารกิจ ใหเ ปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในชุมชนให
ความสําคัญกับการนําหลักธรรมาภิบ าลมาใชในการบริหารจัดการองคกรเพื่อนําไปสูการบริห ารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะหลักธรรมาภิบาลนั้น เปนการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชดานการบริหารงานของเทศบาลใน จังหวัด
ปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
3. เพื่อวิเคราะหหลักธรรมาภิบ าลที่มีผลตอประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัด
ปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาเฉพาะเทศบาลในอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 4 แหง ไดแก เทศบาลนครรังสิต เทศบาล
เมืองบึงยี่โถ เทศบาลตําบลธัญบุรี และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ ระยะเวลาวิจัยตั้งแต มกราคม-ตุลาคม 2561
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล (good governance) ธรรมาภิบาลวา เปนผลลัพธของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและ
สถาบันทั่วไป ภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปในหลายทางมีลักษณะเปนขบวนการที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจนําไปสูการผสมผสานประโยชนที่หลากหลายและขัดแยงกันได (อานันท ปนยาร
ชุน, 2542)มีระบบการบริหารจัดการหรือการปกครองที่ดี สามารถสรางความเปนธรรมและความสมดุลแกกลุม
ผลประโยชนทุกฝายที่เกี่ยวของได ธรรมาภิบาลนั้นยอมไมถูกจํากัดเฉพาะการใชกับการบริหารจัดการภาครัฐ
เทานั้น หากสามารถนําไปใชกับการบริหารจัดการภาคเอกชน เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคกร และ
สังคมโดยรวม (แสงทิพย ยิ้มละมัย, 2543)เพื่อประกันวา ในองคการจะไมฉอราษฎร ไมดอยประสิทธิภาพ
(เกษม วัฒนชัย , 2546)มีการเชื่อมโยงองคประกอบทั้ง 3 สวนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองอยางสมดุล สงผลใหสังคมดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนา
ประเทศชาติใหเปนไปอยางมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ (ปญญา ฉายะจินดาวงศ และรัชนี ภูตระกูล, 2549)
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องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบหลัก 6 ประการ ดังนี้ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544)
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม
ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาค
และเปนธรรม กลาวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชกระทํากันตามอําเภอใจหรือ
อํานาจของบุคคล
2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่ดี
งามใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือ สมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความ
อดทนยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
3. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุง ระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความ
โปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและ
กัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
4. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ ของสัง คม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวม
ไดแก การแจงความเห็น การไตสวน สาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ และขจัด
การผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
5. หลัก ความรับ ผิดชอบ คือ ผูบ ริห าร ตลอดจนคณะขาราชการ ทั้ง ฝายการเมืองและขาราชการ
ประจํา ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวก
ตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไข
ทันทวงที
6. หลัก ความคุมคา คือ ผูบริหารตองตระหนักวามีท รัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้น ในการบริหาร
จัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการ
หรือประชาชนโดยสวนรวม
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององคกร
ประสิทธิผลขององคกร เปนการพิจารณากิจกรรมขององคกร ซึ่งเปนเครื่องมือในการตัดสินการปฏิบัติ
ขององคก รอยางมีป ระสิท ธิผ ล ได แก การได ม าซึ่ง ทรัพยากรอันประกอบดวย ทรัพยากรนอ ยที่สุด การ
ปฏิบัติงานดานเทคนิคและดานบริหารอยางมีเหตุผล มีการพัฒนาทรัพยากรดานคน เพื่อสนองตอบความสนใจ
ที่แตกตางกันของบุคคล (Gross, 1965) นอกจากนี้ ประสิทธิผลขององคกรยังหมายถึง การเปลี่ยนแปลงปจจัย
การผลิต เพื่อใหองคกรมีกิจกรรมการผลิตและสามารถปรับตัวได โดยมีผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีการปรับตัว
ขององคกร ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ (Mott, 1972)
ประสิทธิผล หมายถึง การทํากิจกรรมการดําเนินงานขององคกร สามารถสรางผลงานไดสอดรับกับ
เปาหมาย/วัตถุประสงค ที่กําหนดไวลวงหนา ทั้งในสวนของผลผลิต และผลลัพธ เปนกระบวนการเปรียบเทียบ
ผลงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไว กอใหเกิด ผลผลิต ผลลัพธ ที่ตรงตามความคาดหวังที่กําหนดลวงหนาไว
มากนอยเพียงใด การมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวของกับผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานเปนกระบวนการ
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วัดผลงานที่เ นนดานปจ จัยนําออก (สุพจน ทรายแกว, 2545)ประสิทธิผลเปนเกณฑสําหรับการประเมิน
นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพก็คือ นโยบายที่สามารถบรรลุผลลัพธซึ่งเปนเปาหมายที่
กําหนดไวในระดับสูง ดังนั้น ประสิทธิผลจึงหมายถึง ระดับการบรรลุผลลัพธของนโยบายที่คาดหวังไว (ศุภชัย
ยาวะประภาษ, 2544; William,1994)
ประสิทธิผล มีความสัมพันธกับผลงานที่องคกรพึง ประสงค หมายถึง ความสําเร็จของการปฏิบัติที่
เปนไปหรือบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ดังนั้น ประสิทธิผลจึงหมายถึง ผลที่เกิ ดขึ้นของ
งานนั้นจะตองสนองตอบ หรือบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร(รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร,
2536)
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลขององคกร
เบนสัน ซาราพ และชรอเดอร (Benson, Saraph, & Schroeder, 1991) ไดทําการสังเคราะหทฤษฎี
เกี่ยวกับ องคกร โดยอาศัยกรอบแนวคิดแบบโครงสรางหนาที่นิยม (structuralism) และแนวคิดเชิงระบบ
(system approach) และไดนําเสนอเปนโมเดลสําหรับการอธิบายที่มีชื่อวา A System-Structural View of
Quality Management Model (SQM) ทฤษฎีประสิทธิผลขององคกรในแนวคิดเชิงระบบ วางอยูบนพื้นฐาน
ของการวัดปจจัยนําเขา (input) กระบวนการการดําเนินการ (process) และผลลัพธ (outputs) ที่เชื่อมโยง
กับสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกระบบ โดยแบงการอธิบายออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1) บริบทที่เกี่ยวของกับคุณภาพขององคกร (organizational quality context) โดยอาศัยผลการ
ดําเนินงานที่ผานมาขององคกร ความคาดหวังของชุมชนที่มีตอองคกร นโยบายของรัฐและการสนับสนุนจาก
สิ่งแวดลอมภายนอกองคกร
2) การพิจารณาเพื่อดําเนินการหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินการขององคกรของผูบริหาร ซึ่ง
ประกอบดวย การจัดการตามความคาดหวัง (ideal management) และการจัดการที่เ ปนจริง (actual
management)
3) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินการขององคกรของผูบริหาร โดยอาศัยผลการพิจารณา จาก
การจัดการความคาดหวังเปรียบเทียบกับการจัดการที่เปนจริง ถาทั้งสองสิ่งมีความแตกตางกันมาก ผูบริหารก็
จะดําเนินการปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานของเทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เทศบาลตําบล
ธัญบุรี และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ จํานวน 441 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครซี่และ
มอรแกน ไดขนาดตัวอยาง 329 คน จากนั้นใชการสุมแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรก ใชการสุมแบบแบงชั้น
ตามแตละพื้นที่ ทั้ง 4 เทศบาล จากนั้นกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากร ไดขนาดกลุม
ตัวอยางดังนี้ 1) เทศบาลนครรังสิต 113 คน 2) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 44 คน 3) เทศบาลตําบลธัญบุรี 80 คน และ
4) เทศบาลเมืองสนั่นรักษ92 คน ขั้นที่สอง ใชก ารสุม ตัวอยางแบบงาย โดยการจับ สลากตามจํานวนกลุม
ตัวอยางแตละเทศบาล
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ผานการทดสอบความนาเชื่อถือของมาตรวัด ที่
ระดับความนาเชื่อถือ 0.70 ตัวแปรดานธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดานมีคา Cronbach’s alpha ที่ระดับ 0.945 ซึ่ง
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มากกวา 0.70 แสดงวามาตรวัดมีความเชื่อถือได และตัวแปรดานประสิท ธิผลการบริหารทั้ง 2 ดาน มีคา
Cronbach’s alpha ที่ระดับ 0.893
การวิเคราะหขอมูล1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแก คาเฉลี่ย (mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายระดับของการนําหลักธรรมาภิบ าลไปใชดานการ
บริหารงานและระดับของประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลในอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ 2.
การวิ เ คราะหถดถอยพหุ (multiple regression analysis) เพื่อ วิเ คราะหห ลัก ธรรมาภิ บ าลที่ มีผ ลต อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล ในอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
หลักธรรมาภิบาล

คาเฉลี่ย

หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม
หลักความสํานึกรับผิดชอบ
หลักความคุมคา
คาเฉลี่ยรวมทุกดาน

3.56
3.41
3.56
3.51
3.67
3.65
3.57

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.28
0.36
0.38
0.37
0.37
0.36
0.16

การแปลผล
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ภาพรวมระดับความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใชในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแลวพบวา พนักงานเทศบาลมีความคิดเห็นวาการ
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของเทศบาลอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 (S.D. =
0.16) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นในแตละดานแลวพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิ
บาล 5 ดาน มาใชในการบริหารงานของเทศบาล อยูในระดับมาก โดยยึดถือหลักความสํานึกรับผิดชอบสูงสุด
รองลงมาคือ หลักความคุมคา หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวม ตามลําดับ ขณะที่หลัก
คุณธรรม อยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 2 ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี
ประสิทธิผลการบริหารงาน
การบรรลุตามวัตถุประสงค
ความพึงพอใจของพนักงาน
คาเฉลี่ยรวมทุกดาน

คาเฉลี่ย
3.72
3.52
3.62
~ 59 ~

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.36
0.36
0.27

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 เปนผลสรุปภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ
บริหารงานของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแลวพบวา พนักงานเทศบาลมีความเห็นวาประสิทธิผลใน
การบริหารงานของเทศบาลอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 (S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาระดับความ
คิดเห็นในแตละดานแลวพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล ทั้ง 2 ดาน มาใชในการบริหารงานของ
เทศบาลอยูในระดับมากทุกดาน โดยยึดถือการบรรลุตามวัตถุประสงค มากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจของ
ขาราชการ
ตารางที่ 3 หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการบริหารงานในภาพรวมของเทศบาล ในจังหวัดปทุมธานี
หลักธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม
หลักความสํานึกรับผิดชอบ
หลักความคุมคา
ภาพรวมหลักธรรมาภิบาล
R = .214,
R2 = .046,

B
0.051
0.009
0.050
0.055
0.052
0.034
0.487

Beta
0.055
0.013
0.071
0.077
0.074
0.046
0.296
F = 2.262,

t
0.793
0.147
0.870
0.858
0.897
0.508
1.970

Sig.
.429
.883
.385
.392
.343
.612
.050
Sig. = .038

จากผลการวิเคราะหตารางที่ 3 สรุปไดวา ประสิทธิผลในการบริหารงานในภาพรวมของเทศบาลใน
จังหวัดปทุมธานี ไมขึ้นอยูกับหลักธรรมาภิบาลดานใดดานหนึ่ง แตขึ้นอยูกับหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม
การที่ ห ลัก ธรรมาภิ บ าลภาพรวมทั้ ง 6 ด าน มี ผ ลตอ ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริห ารงานในภาพรวม
เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน หรือการปฏิบัติงานในองคกรตามหลักธรรมาภิบาลในดานใดดาน
หนึ่ง ไม ได ตอ งเปลี่ ยนแปลงทั้ ง หมดในภาพรวม จะทํ าใหป ระสิท ธิ ผ ลในการบริ ห ารงานดานการบรรลุ
วัตถุประสงคมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดังนี้ 1. หลักนิติธรรม โดยการแกไขกฎ ระเบียบขอบังคับและ
กติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก 2. หลักคุณธรรม โดยการ
การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคกร3.
หลักความโปรงใส โดยการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได 4. หลักความมี
สวนรวม โดยเปดโอกาสใหป ระชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวม 5. หลัก ความรับ ผิดชอบ โดยคือ
ผูบริหาร ตลอดจนคณะขาราชการ ทั้งฝายการเมืองและขาราชการประจํา ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่
อยางดียิ่ง โดยมุง ใหบริการแกผูมารับบริการ และ 6. หลักความคุมคา โดยบริหารจัดการยึดหลักความประหยัด
และความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม
ขอเสนอแนะ
1. คณะผูบริหารเทศบาล ควรฝกอบรมพนักงานเทศบาลกลุมที่มีอายุนอย หรือที่เพิ่งเขามาปฏิบัติงาน
ใหเขาใจในงาน เกิดความชํานาญ เพื่อทําใหทํางานบรรลุวัตถุประสงค
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2. คณะผูบ ริหารเทศบาล ควรพิจ ารณาเรื่องคาจาง แรงาน ใหเ พียงพอ หรืออยูในเกณฑคาแรงที่
กําหนด หรือหาสวัสดิก ารอื่นชดเชย เพื่อใหพนัก งานเทศบาลที่มีรายไดตอเดือนนอยมีร ายไดพอเพียงกับ
รายจาย ซึ่งจะทําใหพนักงานเทศบาลที่มีรายไดนอยเกิดความพึงพอใจ
3. คณะผูบ ริห ารเทศบาลตองยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ดาน ในการบริห ารงาน รวมทั้ง ตองให
พนักงานเทศบาลทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเชนกัน
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