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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารแบบมี
สวนรวมและประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลใน
จังหวัดตาก 3) เพื่อเสนอแนวทางการสรางประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตากการวิจัย
ครั้ ง นี้ ใ ช วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสมวิ ธี ก ลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ คื อ คณะผู บ ริ ห ารเทศบาล
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 255 คน เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุม
แบบแบง ชั้นและการสุ มตั วอย างแบบง ายรวบรวมขอมู ลโดยแบบสอบถามสถิติที่ ใชใ นการวิจัย ไดแ ก
ความถี่ ค าร อยละค าเฉลี่ ย สวนเบี่ย งเบนมาตรฐานค าสัม ประสิท ธิ์ ส หสั ม พั นธแ บบเพีย ร สั น และการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ กลุมนายกเทศมนตรี จํานวน 18
คน คัด เลือกกลุมตั วอยางแบบเจาะจง รวบรวมขอมูล โดยใชการสัมภาษณเชิ งลึกวิ เคราะหขอมูลดวย
วิธีการพรรณนาความผลการศึกษาพบวาการบริห ารตามหลักธรรมาภิบ าลการบริหารแบบมีส วนรวม
และประสิท ธิผ ลการดํ าเนินงานของเทศบาลมี ความสั มพั นธ ในรูป เชิง เส นและสัม พั นธ กันในทางบวก
(r เปนบวก) ในระดับมาก มีคา r ระหวาง 0.790-0.841 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และมีตัวแปรตนจํานวน
11 ตัวแปรมีอิทธิพลพยากรณ ตัวแปรตามประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ประกอบดวยหลักความรับผิดชอบหลักการตอบสนองหลักความโปรงใส หลักความเสมอภาค
และเท าเที ยม หลักการมีสวนร วมในการประเมิ นผล หลักนิติ ธรรมหลักการมุง เนน ฉันทานุมัติ รวมใน
สังคม หลักการมี สวนร วมการมีสวนรวมในการดําเนินงาน หลักการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
หลักการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
คําสําคัญ: ธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสวนรวม ประสิทธิผลการดําเนินงาน
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Abstract
This research aimed at: 1) studying the administration applying good governance,
participative management, and the performance effectiveness of Municipality in Tak
Province; 2) investigating the relationship between good governance administration and
participative management that affect the performance effectiveness of Tak Municipality;
and 3) proposing guidelines to develop the performance effectiveness of the
organization. The study is a mixed method research. The sample populations were 255
including administrators, civil servants, employees, and members of Tak Municipality. The
populations were selected using stratified random sampling and simple random
techniques. Survey questionnaire was utilized to collect the information. In addition, an
in-depth interview was administrated to 18 mayors of Tak Municipality. The research
findings revealed that the relationship between good governance administration,
participative management, and the performance effectiveness were correlated in the
same direction (r=0.790-0.0841 at 0.01 level of significance. Factors influencing good
governance administration consisted of accountability, responsiveness, transparency,
equity and inclusiveness, participation on evaluation, rule of law, morality and consensus
orientation, participations in the implementation, benefits, and decision-making process.
Keywords: good governance, participative management, performance effectiveness.
บทนํา
ในชวงตนป ค.ศ. 1989 ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(International Monetary Fund; IMF) ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ “ธรรมาภิบาล” (good governance)
ไปใชในประเทศตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเปนหลักประกันในการที่จะทําให
รัฐบาลประเทศเหล านั้ น สามารถใหบ ริการที่ มีประสิท ธิภ าพ สามารถฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศได
โดยธนาคารโลกไดใหความหมายของ คําวา “ธรรมาภิบาล” หมายถึง ลักษณะและวิถีทางของการใช
อํานาจทางการเมืองเพื่ อจัดการงานของบานเมื องโดยเฉพาะการจั ดการทรัพ ยากรทางเศรษฐกิ จและ
สังคมของประเทศเพื่อการพัฒนา (World Bank, 2003) ทั้งนี้เพราะการมีธรรมาภิบาลจะชวยใหรัฐบาล
สามารถให บ ริ การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ร ะบบที่ ยุ ติ ธรรมมี กระบวนการกฎหมายที่ อิส ระที่ ทํ าให มี การ
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาอีกทั้งมีระบบราชการฝายนิติบัญญัติและสื่อสารมวลชนที่มีความโปรงใส
มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพธรรมาภิบาลเปนหลักการพื้นฐานในการสรางความเปนอยูของคน
ในสั งคมทุกประเทศให มีการพั ฒนาที่เ ทาเทีย มกันและมีคุ ณภาพชี วิตที่ ดีขึ้ นเกิ ดความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการกระจายอํานาจใหเกิดความโปรงใสเกิดการมีสวนรวมของประชาชนและ
สังคมอยางเทาเทียมกัน (สิทธิชัย, 2549; United Nations, 2000) และเพื่อสรางหลักการบริหารสากล
ใหเกิดขึ้นทั่วโลก ธนาคารโลก องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) และองคการเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จึงไดเสนอหลักการสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพการตรวจสอบไดมีความโปรงใสความรับผิดชอบและมีกรอบ
กฎหมายสําหรับ การพัฒ นา (สุจิตรา, 2549; ถวิลวดี และวิศิษฐ, 2551; วิ รัช, 2551) ซึ่ งการนํ า
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใชในระบบการบริหารราชการไทยจะเปนปจจัยเสริมใหการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ปไตย มีลักษณะเป ดประชาชนมี เสรี ภาพมีการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกั นอยาง
กวางขวาง มีการเชื่อมโยงองคประกอบของสังคม 3 สวนเขาดวยกันคือประชาสังคม (civil society)
ภาคธุรกิจเอกชน (private sector) และภาครัฐ (state or public sector) เพื่อนําไปสูการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหกับทุกภาคสวนกอใหรัฐเกิดความเขมแข็งมั่นคงมีเสถียรภาพและประชาชนมีความ
เปนอยูอยางสงบสุขเปนการสรางการมีสวนรวมที่สําคัญของสังคม (บวรศักดิ์, 2542) สําหรับการบริหาร
แบบมีสวนรวมนั้นถือเปนหลักสากลที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญและจําเปนในสังคมประชาธิปไตย
เพราะการปฏิ บัติงานขององคการโดยทั่วไปจะมีการแบง แยกหน าที่การงานแต ล ะแผนกฝายกองหรื อ
หน วยงาน ตามคําสั่ งมอบหมายหน าที่การงานพฤติ กรรมการปฏิ บัติ ง านลั กษณะเชนนี้ เป นหลักการ
พื้นฐานขององคการที่ไดวางไวการเสนอความคิดและรวมกระทําของผูรวมงานสามารถกระทําไดแตยังไม
สอดรับเทาที่ควรจึงจําเปนตองจัดใหมีการพัฒนาและเรงรัดใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม (วันชัย, 2549)
ซึ่งการบริหารแบบมีสวนรวมถือไดวาเปนเงื่อนไขและกุญแจดอกสําคัญของความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบราชการใหสามารถตอบสนองความตองการและเอื้อตอประโยชนสูงสุดของประชาชนได เพราะ
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินการของรัฐทั้งทางตรงและ
ทางออม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549)
จังหวัดตากเปนจังหวัดชายแดนที่สําคัญทางดานตะวันตกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอ
กับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เปนประตูทางการคาขายที่มีมูลคาสินคาเขาออกประเทศ
สูงที่ สุดในประเทศไทย เปนจุดเชื่อมโยงบนพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวั นตก (East-west
Economic Corridor; EWEC) และเป นจั งหวัดที่ กําลังไดรั บการศึ กษาและการพัฒนาเพื่อเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษนํารองของประเทศไทย (Special Economic Zone; SEZ) (คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2557; ธนาคารกสิกรไทย, 2556) สภาพโดยทั่วไปจะประกอบไปดวยปาไม
เทือกเขาสูงมีประชากรทั้งสิ้น 539,553 คน แบงการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมูบาน
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง
เทศบาลเมือง 1 แหง เทศบาลตําบล 16 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 50 แหง (องคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก, 2558) ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้ถือเปนองคกรที่ไดรับการกระจายอํานาจ
จากรัฐใหทําหนาที่บริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ภายในเขตพื้นที่ เปนองคกรที่ทํางานใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุด (โกวิทย, 2552) สําหรับเทศบาลในประเทศไทยนั้นมักประสบปญหาในเรื่องการไรประสิทธิผล
ในการดําเนินงานเพราะจากการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลที่ผานมา พบวายัง มี
ปญหาอยูมาก (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2554) สอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง ประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นของปยะนุช (2547) ที่ผลการวิจัยพบวา
เทศบาลสวนใหญมีประสิทธิภาพการบริหารงานอยูในระดับต่ํา และจากผลการตัดสินรางวัลพระปกเกลา
ทองคํ าสํ าหรั บ องค กรเทศบาลที่ มี ค วามเป นเลิ ศ ด านความโปร ง ใส และส ง เสริ ม การมี ส วนร วมของ
ประชาชน ประจําป 2557 ของสถาบันพระปกเกลา (สถาบันพระปกเกลา, 2557) พบวามีเทศบาลเพียง
4 แหงที่ไดรับรางวัล และปรากฏวาไมมีเทศบาลในจังหวัดตากไดรับรางวัลดังกลาวแตอยางใด ซึ่งจาก
การสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารเทศบาลในจั ง หวั ด ตากในเรื่ องดั ง กล าว พบว า ส วนใหญ แ ล วมี ค วามเห็ นว า
เครื่องมือที่ใชวัดประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางครั้งผูปฏิบัติ
ยัง ไม เข าใจเกณฑ ชี้ วัด ที่ ถู กตองทํ าให ผ ลการดํ าเนินงานออกมาขาดประสิ ท ธิ ผล เช น ป ง บประมาณ
158

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18(1): 156-168, 2107
พ.ศ. 2554 ได ใ ช แ บบประเมิ นเกณฑ ชี้ วัด ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานของเทศบาล แบ ง ออกเป น
2 สวนประกอบดวย สวนที่ 1 การประเมินความโปรงใส 5 ดาน ไดแก 1) ดานนโยบายและการวางแผน
2) ด า นการเป ด เผยข อ มู ล ข า วสาร 3) ด านการบริ ห ารงบประมาณและจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง 4) ด านการ
บริหารงานบุคคล และ 5) ดานการมีสวนรวมสวนที่ 2 การประเมินการใหบริการ 3 ดานประกอบดวย
1) ดานมาตรฐานการใหบริการ 2) ดานการบูรณาการการปฏิบัติงาน และ 3) ดานการติดตามและ
ประเมินผล (โกวิทย, 2554) ตอมาในป 2556 กรมสงเสริม การปกครองทองถิ่นไดใชการวัดผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชแบบประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2556 แบงการวัดผลการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น
เปนจํานวน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการ
สภา 3) ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง และ 4) ดานการบริการสาธารณะแบงเกณฑการ
ประเมิ นผลเป น 4 ระดับคือ ระดั บดีเดน รอยละ 90.00-100.00 ระดั บดีมากรอยละ 80.00-89.99
ระดับดีรอยละ 70.00-79.99 ระดับพอใช รอยละ 60.00-69.99 ต่ํากวารอยละ 60.00 อยูในระดับควร
ปรับปรุง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2556) และจากรายงานผลการประเมินประสิทธิผลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของจังหวัดตากประจําป 2556 พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
ตากมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับควรปรับปรุง มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 60 (กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น, 2558) ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยในเรื่องการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานของ
เทศบาลในจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
การบริห ารแบบมี สวนร วมและประสิท ธิ ผลการดําเนิ นงานของเทศบาลในจั งหวัด ตาก 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัด ตาก 3) เพื่อเสนอแนวทางการสร างประสิทธิผ ลการดํ าเนินงานของ
เทศบาลในจั ง หวั ด ตาก ทั้ง นี้ ผลของการศึ กษาที่ ไ ดจะนํา ไปใช ใ หเ กิ ด ประโยชน ในการบริ หารจัด การ
เทศบาลเพื่ อเพิ่ มประสิทธิผ ลของการดําเนิ นของเทศบาลในอนาคตต อไปโดยมี กรอบแนวคิดการวิจัย
ดังนี้ ตัวแปรอิสระ (independent variables; IV) ตัวแปรตาม (dependent variables; DV)
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
1. หลักความรับผิดชอบ 2. หลักความโปรงใส
3. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. หลักการมีสวนรวม 5. หลักตอบสนอง
6. หลักความเสมอภาคและเทาเทียม
7. หลักนิติธรรม 8. หลักคุณธรรม
9. หลักการมุงเนนฉันทานุมัติรวมในสังคม

ประสิทธิผลของผลการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบล
1. มิติดานการบริหารจัดการ
2. มิติดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. มิติดานการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. มิติดานการบริการสาธารณะ

การบริหารแบบมีสวนรวม
1. การมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีใ้ ชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (mixed method) มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
แบงออกเปน6ขั้นตอนดังนี้ 1) การออกแบบการวิจัย 2) ประชากรและกลุมตัวอยาง 3) เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย 4) การตรวจสอบและหาคุณภาพเครื่องมือ 5) การเก็บรวบรวมขอมูล 6) การวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ คณะผูบริหารเทศบาลขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล
ในจังหวัดตาก จํานวน 18 แหง รวมทั้งสิ้น 760 คน
กลุ ม ตัวอย างที่ ใ ชสํ าหรั บ การวิ จัยเชิ งปริ ม าณ ไดแ ก คณะผู บริ ห ารเทศบาลขาราชการ/
พนั กงานสวนทองถิ่ นสมาชิ กสภาเทศบาลในจั ง หวัด ตาก จํานวน 255 คน เลื อกกลุ ม ตัวอยางโดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นและการสุมตัวอยางแบบงาย (พิชิต, 2547)
กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก นายกเทศมนตรีจํานวน 18 คน ผูวิจัยใช
แบบแผนการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (ประสพ, 2555)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมื อที่ใชใ นการวิ จัยครั้ง นี้เปนแบบสอบถาม ลั กษณะเปนมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ แบบมาตราสวนแบบลิเคอรท (likert scale) ตามแนวคิดของ Likert (1961) และ
แบบสอบถามแบบปลายเปดสําหรับการแสดงความคิดเห็นทั่วไปและขอเสนอแนะโดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 4 สวน
สวนที่ 1 ขอมู ลสวนบุค คลของกลุม ตัวอยาง ประกอบด วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา
สถานภาพสมรส และตําแหนง
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แบงออกเปน 9 หลัก
ประกอบดวย หลักความรับผิดชอบหลักความโปรงใส หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักการมีสวน
รวมหลักการตอบสนองหลักความเสมอภาคและเทาเทียมหลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลักการมุงเนน
ฉันทานุมัติรวมในสังคม จํานวน 45 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม แบ งออกเป น 4 ด าน
ประกอบดวย ดานการมีสว นรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชนและดานการมีสวนรวมในการประเมินผล จํานวน 20 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลแบงออกเปน 4
ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาดานการบริหารงาน
การเงินและการคลังดานการบริการสาธารณะ จํานวน 106 ขอ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณ ผูวิจัย
เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก
ตัวตอตัว (face-to-face In-depth Interview) ใชการสั มภาษณเ ชิ งลึ ก (in-depth interview) มุ ง
ประเด็นเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารตามหลั กธรรมาภิ บ าล การบริ ห ารแบบมีส วนร วมและประสิ ท ธิผ ลการ
ดําเนินงานของเทศบาล 2) แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม โดยผูวิจัยไดเตรียมไวลวงหนากอนเขาทําการ
สัม ภาษณ เ จาะลึ ก ร วมสั งเกตการณต าง ๆ ผูวิจัยจะนํ ามาบันทึกข อมู ลในสมุ ดบั นทึ กของตนเองเพื่ อ
เปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกตองจากแหลงขอมูลตาง ๆ 3) เครื่องบันทึกเสียง ใชขณะบันทึกการ
สัมภาษณโดยผูวิจัยจะขออนุญาตจากผูใหสัมภาษณกอน ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยไดขอมูลสามารถตรวจสอบ
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กับสิ่งที่ไดบันทึกและขอมูลที่ตกหลนได 4) กลองถายรูป โดยบันทึกภาพปรากฏการณตาง ๆ ในชุมชนทั้ง
บุคคล สถานที่ และกิ จกรรมตาง ๆ 5) รายงานผลการประเมิ นประสิท ธิผ ลขององค กรปกครองสวน
ทองถิ่นจังหวัดตาก ประจําป 2557
3. การตรวจสอบและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 การหาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแกแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหาและ
ภาษาเมื่อตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิแลวนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะหลังจากนั้นผูวิจัยนํา
แบบสอบถามมาหาคาความตรงเชิง เนื้อหาพบวาแบบสอบถามมี ดัชนีความตรงเชิง เนื้อหา (content
validity index; CVI) เทากับ 0.83
3.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (construct validity) โดยใช วิธีการ
ทดสอบความตรงตามแบบการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis; EFA)
เพื่อทดสอบคาสถิติ Barlett’s test of sphericity และค าดัชนีไกเซอร-ไมเยอร ออลคิน (KaiserMeyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy; KMO) และหาคา Extraction communalities
ไดคาBartlett’s test มีนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวา 0.05 (Sig.<0.05) คา KMO มีคาอยูระหวาง 0.501.00 และคา Extraction communalities มีคาอยูระหวาง 0.50-1.00
3.3 การหาความเชื่อมั่น ของเครื่องมือ (reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช
กับผูบ ริหารเทศบาลขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลของเขตเทศบาลในจั งหวั ด
สุโขทัย จํานวน 30 ชุด หลังจากนั้นนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาคไดคาความเชื่อมัน่ เทากับ 0.975
4. การเก็บรวบรวมขอมูล (data collection)
ผู วิ จั ย ทํ า หนั งสื อถึ ง นายกเทศมนตรี ข องเทศบาลทั้ ง 18 แห งในจั งหวั ด ตาก เพื่ อชี้ แ จง
วัตถุประสงคการวิจัยและขออนุญาตดําเนินการวิจัยและเก็บ รวบรวมข อมูลโดยส งแบบสอบถามไปยั ง
กลุ ม ตั วอย างและติ ด ตามเพื่ อรั บ คื น แบบสอบถามในระหว างเดื อนมิ ถุ น ายน-สิ ง หาคม พ.ศ. 2558
เดินทางเขาพบนายกเทศมนตรีเพื่อสัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว โดยผูวิจัยดําเนินการดวยตนเองและใชแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสรางรวมดวย ในระหวางเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2558
5. การวิเคราะหขอมูล (data analysis)
ขอมูลสวนที่ 1 ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของกลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก อายุ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพสมรส และตําแหนงวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่รอยละ
ขอมูลสวนที่ 2-4 วิเคราะหขอมูลโดย 1) การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อหาระดับความ
คิ ด เห็ นของกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ต อการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มและ
ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ าเนิ นงาน โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาได แ ก การหาค า เฉลี่ ย และการหาค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 2) การวิเคราะหคาสหสัมพันธ เพื่อวัดระดับและทิศทางความสัมพันธที่เปนเสนตรงระหวาง
ตัวแปร การบริหารตามหลักธรรมาภิ บาล การบริ หารแบบมีสวนรวมและประสิทธิ ผลการดําเนินงาน
ของเทศบาล โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อ างอิ ง สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น (Pearson correlation
coefficient) (Gravetter & Wallnau, 2004) 3) การทดสอบอิท ธิพลพยากรณขององคประกอบตัวแปร
ต นการบริ ห ารตามหลั กธรรมาภิ บ าลและตั วแปรการบริ ห ารแบบมี ส วนร วมที่ มี ต อประสิ ท ธิ ผ ลการ
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ดํ าเนิ นงานของเทศบาลโดยใช การวิ เ คราะห ค วามถดถอยเชิ ง พหุ (multiple regression analysis)
(Kelly & Maxwell, 2003)
ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดย 1) การจําแนกและจัดระบบขอมูล (typology and
taxonomy) 2) การวิเคราะหขอมู ลเอกสารหรือการวิเ คราะหเนื้ อหา (content analysis) (สุภางค ,
2553; Creswell, 2013)
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 51 มีอายุระหวาง 31-40
ป รอยละ 66.70 มีระดั บการศึ กษาอยู ในระดั บปริญ ญาตรีร อยละ 62.70 มีส ถานภาพสมรสรอยละ
65.90 เปนขาราชการรอยละ 38.43
2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวาประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลมีคาเฉลี่ย
มากที่ สุ ด ( X =4.179, S.D.=0.256) รองลงมาคื อ การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ( X =4.129,
S.D.=0.374) และการบริหารแบบมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( X =4.068, S.D.= 0.363) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดั บความคิ ดเห็ นของการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารแบบมีสวนรวมและประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล (n=255)
ตัวแปร
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2. การบริหารแบบมีสวนรวม
3. ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล

X

4.129
4.068
4.179

S.D.
0.374
0.363
0.256

ความหมาย
มาก
มาก
มาก

3. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 พบวาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารแบบ
มีสวนรวม และประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลมี ความสัมพันธใ นรูปเชิงเสนและสัมพันธกันใน
ทางบวก (r เปนบวก) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธกับ
การบริหารแบบมีสวนรวมในระดับมาก ที่คา r=0.841 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในระดับมาก ที่คา r=0.802 และการบริหารแบบมีสวนรวมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในระดับมาก ที่คา r=0.790 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ความสั ม พั นธ ร ะหว างการบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล การบริ หารแบบมี ส วนร วมและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล (n=255)
ตัวแปร (Variables)
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
การบริหารแบบมีสวนรวม
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล
หมายเหตุ * p<0.01

การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล

การบริหารแบบมี
สวนรวม

1.000
0.841*
0.802*

1.000
0.790*
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4. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3
ในเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (multiple regression analysis)
โดยใชวิธี Enter สําหรับการวิจัยนี้ พบวามีสมการความถดถอยเชิงพหุ ดังนี้
ประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล= 1.763+0.478 (หลักความรับผิดชอบ) +0.358
(หลักการตอบสนอง) +0.258 (หลักความโปรงใส) +0.201 (หลักความเสมอภาคและเทาเทียม) +0.139
(การมีสวนรวมในการประเมินผล) +0.117 (หลักนิติธรรม) +0.049 (หลักการมุงเนนฉันทานุมัติรวมใน
สังคม) +0.109 (หลักการมีสวนรวม) +0.025 (การมีสวนรวมในการดําเนินงาน) +0.028 (การมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชน) +0.039 (การมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ) โดยมีคา Adjusted R2=0.838
สํ าหรั บ การเรี ย งลํ า ดั บ อิ ท ธิ พ ลของป จจั ย ทั้ ง 11 โดยพิ จ ารณาจากค า standardized
coefficient (β) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา 1) ตัวแปรการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
จํานวน 7 ตั วแปร มี อิท ธิพ ลพยากรณ ตัวแปรตามประสิ ทธิ ผ ลการดําเนินงานของเทศบาล ที่ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เรียงตามลําดับอิทธิพลพยากรณจากมากไปหานอย ประกอบดวย หลักความ
รับผิดชอบ (β=-0.894) หลักการตอบสนอง (β=0.656) หลักความโปรงใส (β=0.420) หลักความเสมอ
ภาคและเท าเที ย ม ( β=0.389) หลั ก นิ ติ ธรรม ( β =0.231) หลั ก การมุ ง เน นฉั นทานุ มั ติ ร วมในสั ง คม
(β=0.187) และหลักการมีสวนรวม (β=0.174) 2) ตัวแปรการบริหารแบบมีสวนรวม จํานวน 4 ตัวแปร
มีอิทธิพลพยากรณตัวแปรตามประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
เรี ยงตามลํ าดั บอิ ท ธิพ ลพยากรณจากมากไปหานอย ประกอบด วย การมี สวนร วมในการประเมินผล
( β =0.281) การมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งาน ( β =0.045) การมี ส ว นร ว มในการรั บ ผลประโยชน
(β=-0.043) และการมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ (β=-0.021) (ตารางที่ 3)
เชิงคุณภาพ จากการทดสอบความตรงของโครงสรางหรือรูปแบบและความสัมพันธของตัว
แปรในเชิงปริมาณนั้น โอกาสที่ค าทางสถิ ติที่แ สดงถึงความสัมพั นธ ระหวางตัวแปรอาจไมเป นไปตาม
โครงสรางหรือรูปแบบที่กําหนดไว ซึ่งอาจเกิดจากทฤษฎีที่นํามาใชเปนแนวคิดแบบตะวันตกเมื่อนํามาใช
ในสั ง คมไทยอาจเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงได ห รื ออาจเกิ ด จากข อคํ าถามในการวั ด ตั วแปรบางตั วอาจมี
ลักษณะไมค รอบคลุม เพี ยงพอ จึ งทํ าใหค าความสั ม พันธแ ละคาอิท ธิพ ลไมเ ปนไปตามโครงสรางหรื อ
รูปแบบที่สรางไวดังนั้น ผูวิจัยจะใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการเขาไปสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อเก็บขอมูลในเชิงรายละเอียดโดยวิธีการตีความจากคําพูดและความคิดของผูที่ใหขอมูลและนําขอมูล
จากรายงานผลการประเมิ นประสิทธิ ผลขององคกรปกครองสวนท องถิ่นจั งหวัด ตาก ประจําป 2557
มาเสริมขอสรุปที่ไดจากการศึกษาเชิงปริมาณอันจะทําใหโครงสรางหรือรูปแบบที่สรางขึ้นมามีน้ําหนัก
นาเชื่อถือมากขึ้นซึ่งจากการสัมภาษณในประเด็นที่เกี่ยวของในการวิจัย 4 ประเด็น พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความเห็นวา 1) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เปนการบริหารงานที่ยึด หลักความรับผิดชอบ
หลักความโปรงใสหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักการมีสวนรวมหลักการตอบสนองหลักความ
เสมอภาคและเท า เที ย มหลั ก นิ ติ ธ รรมหลั ก คุ ณ ธรรมและหลั กการมุ ง เน นฉั นทานุ มั ติ ร ว มในสั ง คม
2) การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการบริหารงานที่ใหผูมีสวนเกี่ยวของเขาไปมีสวนรวมในการวางแผน
ตัดสินใจการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนและการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล 3) การวัดประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในจังหวัดตาก โดยใชแ บบประเมินรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบดวยมิติดานการ
บริหารจัดการ มิติดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภามิติดานการบริหารงานการเงินและการคลัง
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และมิ ติด านการบริ การสาธารณะมี ค วามเหมาะสมแลว และ 4) แนวทางการสร างประสิ ท ธิผ ลการ
ดําเนินงานของเทศบาลในอนาคตนั้น เทศบาลควรใชห ลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการ
บริ ห ารแบบมี ส วนร วมโดยให ทุ กฝ ายเข ามาร วมในกระบวนการบริห ารทุกขั้ นตอนและเทศบาลต อง
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อให มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านผ านเกณฑ การประเมิ นของกรมส ง เสริ ม การปกครองท องถิ่ น
ตามกรอบมาตรฐานที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดและผลการวิเคราะหเอกสาร
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (ทดสอบอิทธิพลพยากรณ) ขององคประกอบ
ตัวแปรตนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีตอประสิทธิผล
การดําเนินงานของเทศบาล (n= 255)
ความ
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Ste)
1. คาคงที่
1.763
0.085
2. หลักความรับผิดชอบ
-0.478
0.065
3. หลักความโปรงใส
0.258
0.039
4. หลักการมีสวนรวม
-0.109
0.026
5. หลักการตอบสนอง
0.358
0.057
6. หลักความเสมอภาคและเทาเทียม
0.201
0.039
7. หลักนิติธรรม
0.117
0.035
8. หลักการมุง เนนฉันทานุมัติรวมในสังคม 0.094
0.020
9. การมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ 0.039
0.026
10. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
0.025
0.019
11. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน -0.028
0.025
12. การมีสวนรวมในการประเมินผล
0.139
0.021
2
2
R = 0.919, R = 0.845, R Adj = 0.838, F = 120.177, Sig 0.000
ตัวแปรพยากรณ

คะแนนดิบ
(B)

คะแนน
มาตรฐาน (β)

ผล
ทดสอบ (t)

นัยสําคัญ
(Sig.)

-0.894
0.420
-0.174
0.656
0.389
0.231
0.187
-0.021
0.045
-0.043
0.281

20.847
-7.386
6.637
-4.155
6.266
5.197
3.372
4.802
-0.015
1.277
-1.093
6.620

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.008
0.003
0.005
0.000

หมายเหตุ P<0.05 ตัวแปรตามคือประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล

จากรายงานผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ผ ลขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ นจั ง หวั ด ตาก
ประจํ าป 2557 พบว า ประสิ ท ธิ ผ ลขององค กรปกครองส วนท อ งถิ่ น ประจํ า ป 2557 ในภาพรวม
ประสิทธิผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อยูในระดับพอใช คะแนนที่ไดรอยละ 68.06 1) ดานการ
บริหารจัดการคะแนนที่ได รอยละ 73.01 2) ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนที่ไ ด
รอยละ 70.31 3) ดานการบริหารงานการเงินและการคลังคะแนนที่ไดรอยละ 65.11 และ 4) ดานการ
บริการสาธารณะคะแนนที่ไดรอยละ 65.65 (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2558)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบวา การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลภาพรวม มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก
( X =4.129, S.D.=0.374) โดยหลักความโปรงใสมีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา คือ หลักประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลหลั ก ความโปร ง ใสและประสิ ท ธิ ผ ลการดํ าเนิ นงานของเทศบาลในมิ ติ ด า นการบริ การ
สาธารณะมี ค วามสั ม พั นธ ใ นรู ป เชิง เส นและสั ม พั นธ กันในทางบวก (r เป นบวก) ในระดั บ มาก ที่ ค า
r=0.713 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และหลักความโปรงใสมีอิทธิพลพยากรณประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลรอยละ 42 (β=0.420) (Ste=0.039 Sig, 0.000) หมายความวาถาเทศบาลมีการบริหารงาน
164

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 18(1): 156-168, 2107
ที่ ใ ช ห ลั กความโปร ง ใสมากขึ้ น จะทํ าให ป ระสิ ท ธิ ผ ลการดํ าเนิ นงานของเทศบาลในมิ ติ ด านบริ การ
สาธารณะเพิ่มขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของสุภัทรมาศ (2547) ผลการวิจัยพบวา การบริหารเทศบาล
ที่ยึ ด หลั กความโปร งใส เป ด เผยตรงไปตรงมา มีค วามเสมอภาคและการกระจายพัฒ นาอย างทั่ วถึ ง
กอใหเกิดประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาล สอดคลองที่รหัส (2547) ผลการวิจัยพบวาหลักความ
โปรงใส มีคาเฉลี่ยสูงสุดสําหรับในประเด็นนี้ ผูวิจัยเห็นวา หลักความโปรงใสเปนกระแสนิยมที่ทุกฝายให
ความสําคัญ โดยมาจากความลมเหลวในการทํางานของภาครัฐตามแนวทางการบริ หารงานในระบบ
ราชการแบบดั้งเดิม การใชวัฒนธรรมองคกรแบบเครือญาติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการใชระบบ
อุปถั มภใ นการบรรจุแ ตงตั้ ง ทํ าให เกิด ปญหาการทุจริตคอรัป ชั่น ดังนั้ น เทศบาลจึ งควรใช หลักความ
โปรง ใสในการบริหาร มี กระบวนการเป ดเผยอยางตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงไดเมื่ อมีข อสงสั ยและ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอน
ในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบไดจัดทําขอมูลที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ เอื้อต อการตัดสิ นใจ ประชาชน สัง คมและสื่อมีโ อกาสในการเขาถึ งข อมู ล ขาวสารที่ สําคัญ ได
อยางอิสระเสรี ซึ่งจะสามารถลดปญหาคอรัปชั่นได
สําหรั บ การบริ หารแบบมี ส วนรวม ภาพรวมพบว า มีค าเฉลี่ย อยู ใ นระดั บ มาก ( X =4.068,
S.D.=0.363) โดยการมีสวนรวมในการประเมินผล มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X =4.310, S.D.=0.542) การมี
สวนรวมในการประเมินผลและประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลในมิติดานการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภามีความสัมพันธในรูปเชิงเสนและสัมพันธกันในทางบวก (r เปนบวก) ในระดับมาก ที่คา
r=0.706 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 การมีสวนรวมในการประเมินผลมีอิทธิพลพยากรณประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลรอยละ 28.10 (β=0.281) (Ste=0.021 Sig, 0.000) หมายความวา ถาเทศบาล
เป ด โอกาสให ผู มี ส วนเกี่ ย วข องเข าไปมี ส วนร วมในการประเมิ นผลมากขึ้ นจะทํ าให ป ระสิ ท ธิ ผ ลการ
ดําเนิ นงานของเทศบาลในมิ ติดานการบริหารงานบุ คคลและกิจการสภาเพิ่ มขึ้น สอดคล องกับ อรพินท
(2550) ที่ ได กล าวถึ งการบริห ารแบบมี สวนร วมไววา จะช วยใหห น วยงานราชการเจาของโครงการ
ไดทราบปญหาและการแกไข สามารถลดปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยงหรือการตอตานจากประชาชน
เกิดแรงผลักดันที่ชวยใหงานบรรลุผลสําเร็จไดตรงกับความตองการของประชาชน ไดรับความร วมมื อ
และการสนับสนุนรวมถึงความไววางใจจากประชาชนสําหรับในประเด็นนี้ ผูวิจัยเห็นวา การบริหารแบบมี
สวนรวมเปนการบริหารที่เปดโอกาสใหพนักงานหรือบุคลากรดานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารหรือ
มี ส วนร วมในการตั ด สิ นใจในทุ ก ๆ ขั้ นตอนของกระบวนการบริ ห ารนั บตั้ ง แต การวางแผนหรื อการ
วางโครงการ การจั ดองค การหรื อการกํ าหนดโครงสร างอํานาจหน าที่ การแบ งส วนงานการจั ดสายงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากําลังการสรรหาและพัฒนาบุคลากรการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน การประสานงานหรือประสานกิจการดานตาง ๆ ของกิจการเพื่อใหเกิดการรวมมือประสานงานที่ดี
และนําไปสูจ ุดมุงหมายปลายทางเดียวกันอันจะกอใหเกิดประสิทธิผลการดําเนินงานของเทศบาลตอไป
ประสิ ทธิ ผลการดํ าเนิ นงานของเทศบาล ภาพรวมมี ค าเฉลี่ ย อยู ในระดั บ มาก ( X =4.179,
S.D.=0.256) โดยมิติดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภามีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งดานการบริหารงาน
บุคคลที่สําคัญ ไดแก การประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ปการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิผ ลการดํ าเนิ นงานของบุค ลากรการอบรมพั ฒ นาศั กยภาพบุ ค ลากรอย างตอเนื่ อง การ
ประเมินผลการปฏิบั ติงานทั้งกอนและหลั งการอบรม การไม มีอัตราตําแหนงวางทั้งในสายงานบริหาร
และสายปฏิบัติขอมูลผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ ปนปจจุบัน โดยการประกาศใชแผนอัตรากําลัง
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3 ปมีคาเฉลี่ยสูงสุดดานกิจการสภาที่สําคัญ ไดแกการแปรญัตติรางขอบัญญัติ งบประมาณถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2547 การสงหนังสือแจงและประชาสัมพันธการเรียกประชุมสมัย
สามั ญประจําป สมาชิกสภาฯได รับการอบรมพัฒ นาความรูมากกวาร อยละ 60 การนัด ประชุมสภาฯ
เทศบาลมีการสงหนังสือแจงใหสมาชิกฯทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันและการสงสําเนารางขอบัญญัติ
ใหสมาชิกสภาฯทราบลวงหนาใหสมาชิกสภาฯตรวจสอบสําหรับในประเด็นนี้ ผูวิจัยเห็นวาการนําผลการ
ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2556 มาเปนเกณฑใน
การวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น เกณฑ นี้ไ ด มี การปรั บ ปรุ ง ให เ ป นป จจุ บั น
สอดคลองกับบริบทการทํางานใหเปนปจจุบันเสมอและเปนที่ยอมรับของผูบริหาร บุคลากรเปนอยางดี
และประเด็นสําคัญคณะกรรมการในการประเมินรับรองมาจากบุคคลภายนอกหนวยงาน จึงถือวาการ
ประเมินยอมสอดคลองกับความเปนจริงโดยมีความลําเอียงนอยกวาผูประเมินมาจากบุคคลภายใน และ
เมื่อสิ้นสุดการประเมินสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจั งหวัด จะจัด ลําดับขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่ นที่มี คะแนนมากไปหาน อย จึง มี สวนสําคัญ อยางยิ่ง ในการกระตุนใหองคกรปกครองส วน
ทองถิ่นให ปฏิ บั ติ งานเป นไปตามเกณฑ ที่กําหนด แต ทั้ ง นี้การประเมิ นดั งกล าวต องมี การแจ ง องค กร
ปกครองสวนทองถิ่นใหทราบกอนถึงเวลาตรวจประเมินรับรองที่ชัดเจน แนนอน เพื่อปองกันการสราง
หลักฐานเอกสารเพื่อใหผานหรือไดคะแนนในดานนั้น ๆ จึงสงผลใหคะแนนบางแหงมีความคลาดเคลื่อน
จากความเปนจริงที่ดําเนินการอยู แตทั้งนี้ยังถือวาเกณฑดังกลาวเหมาะสมเนื่องจากเปนไปตามหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกระทําตาม พระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2456 เปนไปตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบ
อื่นที่ เกี่ย วของอย างแทจริ ง จึ งสามารถวั ดระดับผลการปฏิ บัติง านขององค กรปกครองส วนท องถิ่ นได
เหมาะสมที่สุด
สรุปผลการวิจัย
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เปนกระแสนิยมที่ทุกฝายใหความสําคัญ โดยมาจากความ
ลม เหลวในการทํ างานของภาครั ฐ ตามแนวทางการบริห ารงานในระบบราชการแบบดั้ ง เดิ ม การใช
วัฒนธรรมองคกรแบบเครือญาติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการใชระบบอุปถัมภในการบรรจุแตงตั้ง
ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ดั ง นั้ น เทศบาลจึ ง ควรนํ า หลั ก ความโปร ง ใสในการบริ ห ารมี
กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
อันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต าง ๆ และสามารถตรวจสอบไดจัด ทํา ข อมูล ที่ เป นประโยชน ต อสาธารณะเอื้ อตอการ
ตัด สินใจประชาชน สัง คมและสื่ อมี โอกาสในการเข าถึ งข อมู ลข าวสารที่ สําคัญ ได อย างอิส รเสรี ซึ่ งจะ
สามารถลดปญหาคอรัปชั่นไดดานการบริหารแบบมีสวนรวมเปนการบริหารที่เปดโอกาสใหพนักงานหรือ
บุคลากรดานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการองคการหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจในทุก ๆ
ขั้นตอนของกระบวนการบริหารซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอองคการและประชาชนตามมา เชน 1) การบริหาร
จัดการปรั บตัวดี ขึ้ น 2) การบริ หารจั ดการยื ดหยุ นมากขึ้ น 3) มี สวนร วมของประชาชนมากขึ้ น 4) การ
ครอบคลุมการบริการทั่วถึงมากขึ้น 5) สนับสนุนใหเกิดการประสานงานระหวางองคกรในพื้นที่เดียวกัน
และเทศบาลควรใหความสําคัญกับ การมีสวนรวมในการประเมิ นผล โดยเป ดโอกาสใหป ระชาชนหรื อ
ผู มี ส วนได ส วนเสี ย สามารถติ ด ตามตรวจสอบความถู กต องและความเป นไปได ข องโครงการต าง ๆ
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อยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นและสมาชิกสภาฯเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาเพื่อกอใหเกิดบริการประชาชนอยางรวดเร็ว สรางความประทับใจใหประชาชน ไมใชบริหารงาน
ตามอําเภอใจ (กิ่งดาว, 2552) การนําแบบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2556 มาเปนเกณฑในการวัดผลการปฏิบัติงานของเทศบาล ถือวาเหมาะสมเนื่องจากเปน
ที่ยอมรับของผูบริหาร บุค ลากรเปนอยางดี และสามารถวัดประสิทธิผลการดํ าเนินงานของเทศบาลได
ครอบคลุมทุกดาน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากวิ ท ยาลั ย นอร ท เทิ ร น ป ก ารศึ ก ษา 2558 ผู วิ จั ย
ขอขอบพระคุณที่ไดใหโอกาสในการพัฒนางานวิจัย นอกจากนั้นงานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงไดเนื่องจาก
คณะผู บ ริ ห าร สมาชิ กสภาเทศบาล ข าราชการ พนั กงานส ว นท องถิ่ นประจํ าเทศบาลทั้ ง 18 แห ง
ในจังหวัดตาก ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ใหคําสัมภาษณและเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ตลอดงานวิจัย
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