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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล
ในจังหวัดนนทบุรี 2) ระดับประสิทธิผลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี และ 3) การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี วิธีดาเนินการวิจัยเป็นแบบผสม โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตาบล ในจังหวัด
นนทบุ รี จ านวน 11 แห่ ง รวมทั้งสิ้ น 321 คน ใช้วิธี การจัดเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามวิเคราะห์ ข้อ มูล โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้หลักสถิติคานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึ กผู้บริ หารเทศบาลในสังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 11 คน โดยใช้แบบสั มภาษณ์
กึ่งมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนาเสนอแบบพรรณนาความเรียง
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดั บ การบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของเทศบาลต าบล ในจั งหวั ดนนทบุ รี ในภาพรวม
อยู่ ในระดั บมาก โดยเรี ย งล าดับ ค่ าเฉลี่ ย มากไปน้ อย ดัง นี้ หลั ก นิติ ธ รรม หลั กคุ ณธรรม หลั กความพร้อ ม
รับผิด หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม
2. ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบล ในจั ง หวั ด นนทบุ รี ใ นภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ ด้านการพัฒนาองค์การ
ด้านกระบวนการภายใน ด้านผลลัพธ์การดาเนินการ และ ด้านการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร
3. การบริ ห ารตามหลักธรรมาภิ บ าลที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรีได้ ร้อยละ 78.10 โดยมีค่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ : ธรรมาภิบาล การบริหาร ประสิทธิผลของเทศบาลตาบล
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) Study the level of management of Good
Governance in the Sub-District Municipalities. 2) Study the effectiveness level of the
Municipalities. 3) Study Management in Accordance with Good Governance principles
affecting effectiveness of Sub-District Municipalities in Nonthaburi Province. The samples
used in quantitative research were 321 employees in 11 Municipalities Nonthaburi, The data
collection was done by using survey questionnaire. Analysis of data was done by using
package program for social research. Statistics used were percentage, means, standard
deviation, and stepwise multiple regression analysis. Whereas in the qualitative method, an
in-depth, semi-structured interview was conducted with the samples or 11 executives of the
data was analyzed by content analysis and was presented in the form of descriptive essay.
The results were as follows:
1. Overall Management of Good Governance was at high level. Individually, it can be
ranked from high to low as follows: Rule of Law; Morality; Responsibility; Cost–effectiveness
or Economy; Accountability; Participation, respectively.
2. Overall effectiveness of the Sub-district Municipalities Sub-District in Nonthaburi
Province was also at high level. Individually, it can be ranked from high to low as follows:
The ability to create satisfaction; Organization Development; Internal process; results of the
operation; and Procurement and resource allocation.
3. The Management According to Good Governance principles that affect the
effectiveness of the Municipalities Sub-Districtin Nonthaburi Province. Can predict the
effectiveness is 78.10% with the statistical significance level of 0.05
Keywords : Good Governance, Administration, Effectiveness of the Municipality

บทนา
กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
สังคมโลกได้ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยหลายประการ โดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่าที่เกิดขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ.2540 สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อ นแอของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน เนื่องมาจากระบบการบริห ารจัดการที่ไม่ดี การขาดการมีส่ วนร่ว มของประชาชน การควบคุม
ตรวจสอบ การใช้อานาจรัฐที่ไม่มีประสิทธิผลและการทุจริตคอรัปชั่นในสังคม (พิทยา ว่องกุล , 2541, น. 4)
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปแบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ก็มิได้เป็นหลักประกันอย่าง
พอเพีย งในการที่ จ ะทาให้ ก ารบริ ห ารจั ด การประเทศมี ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล มีค วามมั่ น คงและ
เสถียรภาพกับทั้งมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รัฐบาลไทยตัดสินใจกู้วิกฤติเศรษฐกิจด้วยการ
เจรจาขอความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund:
IMF) โดยได้ตกลงให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและมีการกาหนดเงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการ
อันเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการสร้างธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมีประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการจัด
บทบาทภาครัฐให้เหมาะสมในสังคม ซึ่งรวมถึงการกระจายอานาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การสร้างระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่นการปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Self Government)
เป็นจุดมุ่งหมายสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานพัฒนา
ชนบทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งยังเป็น
ศูน ย์กลางในการพัฒ นาทางด้านเศรษฐกิจ สั งคมและการเมือง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในแก่
ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยส่วนรวม (วิศรา รัตนสมัย, 2543, น. 1)
เทศบาลเป็นรูปแบบของการปกครองที่สะท้อนการกระจายอานาจการปกครองของรัฐบาลให้หน่วย
การปกครองพื้นฐานของประเทศโดยแท้จริง อันเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นด้วย
ตนเองตามอานาจหน้าที่ และมีอิสระในการตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ตามขอบเขต
ที่กฎหมายกาหนด เทศบาลตาบลจึงเป็นองค์กรที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลที่จะกระจายอานาจลงสู่
หน่วยการบริหารระดับ ตาบล ซึ่งส่ งผลให้เทศบาลตาบลเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอานาจการบริหาร
การปกครองสู่องค์กรพื้นฐานในระดับตาบล ประชาชนได้รับประโยชน์จากเทศบาลตาบลในด้านการพัฒนา
ซึ่งตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมแนวความคิดและ
กระแสประชาธิปไตย ในสังคมปัจ จุบันที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตาบลจะมีมากขึ้น
โดยผ่ า นผู้ แ ทนของตนในเทศบาลต าบล ทั้ง นี้เ ป็ นที่ เ ชื่อ ถื อได้ ว่า ความเจริญ และการพัฒ นาในทิศ ทางที่ ดี
ของเทศบาลตาบลจะส่ ง ผลให้ เกิ ดความเจริ ญและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การเมือ ง และสั งคมในภาพรวม
ของประเทศต่อไป โดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใน ปี พ.ศ. 2476 โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ.2476มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลหลายแห่งต่อมามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิก
กฎหมายเกี่ย วกับ เทศบาลหลายครั้ งจนในที่ สุ ดได้ มีการตราพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ยกเลิ ก
พระราชบั ญญัติเดิมทั้งหมดขณะนี้ ยั งมีผลบังคับใช้ซึ่งมีการแก้ไขครั้งสุดท้าย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบั บ ที่ 12) พ.ศ. 2543 ในปั จ จุ บั น เทศบาลทั่ ว ประเทศมี จ านวนประมาณสองพั น แห่ ง (กรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่น, 2553, น. 3-14)
จังหวัดนนทบุรี เป็น จังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้ง
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้
บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด นนทบุ รี จั ด เป็ น พื้ น ที่ ใ นเขตปริ ม ณฑลของ
กรุงเทพมหานคร มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 75 ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากร
หนาแน่นที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
ตอนล่างห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตรทิศเหนือ ติดต่อกับ
อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาเภอลาดหลุมแก้ว และอาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตดอนเมือง เขตหลักสี่และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร) ทิศใต้ ติดต่อ
กับเขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอพุทธ
มณฑลและอาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม การแบ่งเขตการปกครอง จังหวัดนนทบุรี แบ่งเขตการปกครอง
ส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น 6 อาเภอ 52 ตาบล 424 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับ
รวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งยุบเลิกตาแหน่งกานันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว
จะมีทั้งหมด 34 ตาบล 328 หมู่บ้าน ปัญหาของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
สรุป ดังนี้ 1) ขาดการประสานงานระหว่างเทศบาลและหน่วยงานราชการ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการถ่าย
โอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจไปสู่เทศบาล 2) ความซ้าซ้อน
ในการแบ่ ง หน้ า ที่ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะในพื้ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ
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ความรั บ ผิดรั บชอบ และความโปร่ งใสในการดาเนินงานของทุกภาคส่ ว น 3) หน่วยงานราชการที่มีห น้าที่
ให้บริการสาธารณะเดิมพยายามสร้างงานใหม่ ทั้งที่ภารกิจหน้าที่เดิมยังไม่ส ามารถดาเนินการได้ครบถ้ว น
เป็นผลให้การประเมินการถ่ายโอนภารกิจของท้องถิ่นไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร 4) การทับซ้อนของภารกิจ
หน้าที่ระหว่างหน่วยงานราชการคือ การให้บริการสาธารณะของราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น
มีการทับซ้อนทั้งหน้าที่และงบประมาณ ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการอีกทั้งทาให้
เกิดความสับสนของผู้รับบริการ 5) การติดขัดด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการให้บริการสาธารณะ
ในงานหลายประเภทจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้การดาเนินการเกิดความล่าช้า
6) ความเพียงพอของรายได้เทศบาลเพื่อรองรับการให้บริการสาธารณะ และ 7) ปัญหา การบูรณาการแผนงาน
ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อาจเกิดจุดอ่อนที่สาคัญคือ การบูรณาการแผนงานงบประมาณมีแนวโน้ม
เกิดการแทรกแซงการทางานของจังหวัด หรือราชการส่วนกลาง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , 2558,
น.1-2) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้มีความทันสมัย
โดยเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหลักมีผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทุกด้าน ส่งผล
ให้สังคมโลกมีการใช้ทรัพยากรเกินความพอดีขาดความรอบคอบทาให้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดเหลือน้อยลง
จนใกล้จะหมดไป หรืออยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมลงจนไม่สามารถสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจากัด
แม้ ว่ า ปรากฏการณ์ ก ารพั ฒ นาดัง กล่ า วจะน ามาซึ่ ง ความเจริญ ก้ า วหน้ า แต่ใ นขณะเดี ย วกัน ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์เกิดความเสื่อมโทรมด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตของมนุษย์ถูก
บั่นทอนลงเรื่อย ๆ เกิดการเลียนแบบ พฤติกรรม การผลิตและการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมโลกต้อง
ตกอยู่ ในภาวะสั งคมมีปั ญหาและการพัฒ นาที่ไม่ยั่งยืน ข้าราชการที่ปฏิบัติห น้าที่ไม่ถูกต้องและก่อให้ เกิด
ความเสียหายเดือดร้อนรวมถึงไม่อานวยความสะดวกและให้บริการที่ดีกับประชาชน มีการร้องทุกข์ร้องเรียน
ต่อผู้บริหาร (เทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี, 2560)
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ล
ของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารนาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรีให้มีคุณภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบล
ในจังหวัดนนทบุรี

สมมติฐานของการวิจัย
1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรมส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตาบล
ในจังหวัดนนทบุรี
2. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาล ด้านหลักคุณธรรมส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตาบล
ในจังหวัดนนทบุรี
3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความโปร่งใสส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาล
ตาบล ในจังหวัดนนทบุรี
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4. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาล
ตาบล ในจังหวัดนนทบุรี
5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความพร้อมรับผิดส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาล
ตาบล ในจังหวัดนนทบุรี
6. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่าส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตาบล
ในจังหวัดนนทบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยการนาด้วยวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผสมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการ
ดาเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนตามลาดับ ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากร ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรีจานวน 11 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 11
เทศบาลตาบล รวมจานวนทั้งสิ้น 321 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดับ การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลต าบล
ในจังหวัดนนทบุรี
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการบริหารของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เสนอเรื่องและแบบสอบถามงานวิจัยต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยปทุมธานี เพื่อขอให้ จัดทา
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 11 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือ ในการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย แจกและเก็ บ แบบสอบถาม ใช้ เ วลาในการแจกและเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามจนครบ
ทุกเทศบาลตาบล จ านวน 30 วัน ท าการตรวจสอบความสมบูร ณ์และครบถ้ว นของแบบสอบถามพบว่ า
มีความสมบูรณ์จานวน 321 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. การคานวณหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ที่มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิธีการหาค่าความถี่ (Frequency)
และการหาค่าร้อยละ (Valid Percent)
2. การค านวณหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลต าบล
ในจังหวัดนนทบุรี และระดับประสิทธิผลการบริหารของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี จากแบบสอบถาม
ต อ น ที่ 2 -3 ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น แ บ บ ม า ต ร า ส่ ว น ป ร ะ ม า ณ ค่ า ใ ช้ ห ลั ก ส ถิ ติ ค า น ว ณ ห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
4. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ หลั กสถิติ การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis: MRA) เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยธรรมาภิ บาลกับประสิทธิผลการบริหารของเทศบาลตาบล
ในจังหวัดนนทบุรี สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ กาหนดไว้ที่ระดับ 0.05
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นการวิจัยเชิงลึก โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 11 ท่าน จาก 11 แห่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์โดยมีการกาหนดคาถามหลัก ขึ้นก่อน เพื่อเป็น
แนวทางในการสัมภาษณ์ 3 ตอน ตอนที่ 1 สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 สัมภาษณ์
เกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี ตอนที่ 3 สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี และสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าแบบสั ม ภาษณ์ เ รื่ อ ง การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาล และประสิ ท ธิ ผ ล
ของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี ไปเก็บข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี
เป็นรายบุคคล จานวน 11 ท่าน เพื่อเก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกตามแบบ
สัมภาษณ์ที่กาหนดไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เกี่ยวกับการบริหารตาม
หลั กธรรมาภิ บ าลของเทศบาลต าบล ในจั ง หวัด นนทบุรี ใ ช้ก ารวิ เคราะห์ เ นื้ อหา (Content Analysis)
ในลักษณะการบรรยาย แล้วนาเสนอเนื้อหาแบบความเรียง

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1. ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 โดยเรียงระดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ หลักนิติธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
หลั ก คุ ณ ธรรม ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.80 หลั ก ความพร้ อ มรั บ ผิ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.79 หลั ก ความคุ้ ม ค่ า
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 หลักความโปร่งใส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 และหลักการมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69
ซึ่งอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ระดั บประสิ ทธิ ผลการบริ หารของเทศบาลต าบล ในจั งหวั ดนนทบุ รี ในภาพรวม อยู่ ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.64 รองลงมาคื อ ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก าร อยู่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.63
ด้านกระบวนการภายในอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ด้านผลลัพธ์การดาเนินการ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.58 และด้านการจัดหาและการจัดสรรทรัพยากร อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาล
ตาบลในจั งหวัด นนทบุ รี โ ดยใช้ การวิ เคราะห์ ส มการถดถอยพหุ คูณ แบบขั้ นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis) โดยใส่ ตัว แปรอิส ระ 6 ตัว แปร แล้ ว สามารถอธิบายความแปรปรวนที่ส่ งผลต่อ
ตัวแปรตาม อย่างมีนัยสาคัญ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
หลักนิติธรรม(x1)
หลักคุณธรรม(x2)
หลักโปร่งใส(x3)
หลักการมีส่วนร่วม(x4)
หลักความพร้อมรับผิด(x5)
หลักความคุม้ ค่า(x6)
ค่าคงที่

B
.775
1.194
.889
1.894
1.124
1.008
1.828

Std. Error
.235
.264
.253
.316
.306
.261
.310

Beta
.885
1.309
1.173
2.139
1.393
1.014

T
3.292*
3.527*
2.026*
6.574*
4.516*
3.217*
8.755*

Sig.
.001
.000
.001
.000
.000
.000
.000

R= .902R2=.813Ad R2=.771F= 122.211*, Sig. = .000

จากตารางที่ 1 พบว่า สมการเชิงเส้นของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของเทศบาลตาบลในจังหวัดนนทบุรี สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผล ได้ร้อยละ 78.10 โดย (Ad R2= .771)
มีความสัมพันธ์เท่ากับ (R = .902) และมีค่าสถิติทดสอบเอฟ เท่ากับ 122.211 ซึ่งแสดงคะแนนดิบได้ ดังนี้
Y= 1.828 + .775(x1) + 1.194(x2) + .889(x3) + 1.894(x4) + 1.124(x5) + 1.008 (x6)
สมการพยากรณ์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตาบล
ในจังหวัดนนทบุรี คือ
Z= 2.139(x4) + 1.393(x5) + 1.309(x2) + 1.173(x3) + 1.014(x6) + .885(x1)
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรม
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความพร้อมรับผิด ด้านหลักความ
คุ้มค่า มีอิทธิพลกับประสิทธิผลของเทศบาลตาบลในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกด้านประสิทธิผลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรีจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี ทาการเจาะจงรายชื่อโดยสุ่มเป็นตัวแทน
ประชากรทั้งหมด จานวน 11 คน โดยการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้
1. ด้ า นการจั ดหาและการจั ดสรรทรัพ ยากร พบว่ า เทศบาลต าบลให้ ค วามส าคั ญกั บ การจั ด สรร
ทรัพยากรให้เพียงพอ โดยการขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่ายองค์การภาคประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วม ทั้งในเรื่องของเงิ น วัสดุอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ซึ่งจะต้องหาวิธีการในการนาทรัพยากรต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ในการดาเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ด้ า นกระบวนการภายใน พบว่ า เทศบาลต าบลมี ก ารก าหนดพั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
การดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิผล โดยทุกภาคส่วนในองค์การจาเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารมีการวางแผนการดาเนินงาน การกาหนดนโยบายภายในองค์การ เพื่อให้เกิดผลผลิตตามต้องการ โดยมี
การกาหนดขั้นตอนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งนายกเทศมนตรีจะต้องมีความเข้าใจในกระบวนการ
ภายในขององค์การ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
3. ด้านความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ พบว่าเทศบาลตาบล มีหน้าที่รับใช้ประชาชน ความ
พึงพอใจของประชาชนขึ้นอยู่กับการบริการของเทศบาลตาบล โดยทั่วไปจะมีการทาแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึ งพอใจในแต่ ล ะด้ า น แล้ ว น ามาประเมิ น ผลและน ามาปรั บ ปรุ ง งานในครั้ ง ต่ อ ไป และควรจะต้ อ งท า
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนเป็นรายไตรมาสด้วย
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4. ด้ า นผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น การ พบว่ าการบริ ห ารจั ดการเทศบาลต าบลค่ อนข้ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของประชาชน มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานหรือแบบประเมิน
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะตรงกับองค์ประกอบ
ด้านพันธกิจเกิดการยอมรับจากประชาชน ทั้งนี้คุณภาพการบริหารจัดการเทศบาลตาบลขึ้นอยู่กับผลลัพธ์
ที่ออกมา ซึ่งอยู่ในรูปของความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
เป็นต้น
5. ด้านการพัฒนาองค์การ พบว่าเทศบาลตาบลมีการพัฒนาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์การทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอก โดยการพัฒนาองค์การนั้นเพื่อจะดูว่าองค์ประกอบหรือการปฏิบัติที่ทาอยู่มีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด

อภิปรายผล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลในจังหวัดนนทบุรี
1. การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลต าบลในจั ง หวั ด นนทบุ รี หลั ก นิ ติ ธ รรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับอนุชา เทียมพูล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องการบริหารการพัฒนา
ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะ:กรณีศึกษา เทศบาลตาบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ผล
การศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับด้านการพัฒนาการบริหารของเทศบาลตาบลในพื้นที่บริเวณ ชายแดน
ไทย-กัมพูชา ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อ พิจารณาการพัฒนาการบริหารเป็นรายด้านพบว่าอันดับ
แรกคือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/เทคโนโลยี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านโครงสร้างองค์การผลการวิเคราะห์การบริหารเพื่อการพัฒนาของ เทศบาลตาบลในพื้นที่บริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติมาก
2. การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลต าบลในจั ง หวั ด นนทบุ รี ห ลั ก คุ ณ ธรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ เสน่ห์ จุ้ยโต และ กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย (2554) ได้ทาการวิจัย
ตัวแบบธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศมีจานวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย จานวน 8 เรื่อง เป็นงานวิจัย
เชิงสารวจธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการ 6 ประการ จานวน 1 เรื่องเป็นงานวิจัยเชิง
สารวจตามหลักทศธรรมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี และจานวน 1 เรื่องเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพตัวแบบ
การใช้พุทธธรรมตามหลักทศธรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. การบริ ห ารงานตามหลั กธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรีห ลั กความโปร่งใส
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) ในรายงาน
ผลสารวจสถานการณ์ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานสัมมนา
วิชาการประจาปี 2553 ผลการวิจัยพบว่า สถานะการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีในหน่วยงานของรัฐ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ หลักธรรมาภิบาล ที่มีการปฏิบัติ
ราชการในระดับค่อนข้างดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรมหลักการตอบสนอง หลักภาระรับ ผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ และหลักความเสมอภาค
4. การบริ หารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของเทศบาลต าบลในจั งหวั ดนนทบุ รี หลั กการมี ส่ วนร่ วม
ในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เกษศิ ริ ญ ญา บู ร ณะกิ ติ (2556) ศึ ก ษาธรรมาภิ บ าลใน
การบริหารงานบุคคลของนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับ
ธรรมาภิบาลในบุคคลของนายกเทศมนตรีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
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ปานกลาง 2) ระดับ กลยุ ทธ์ก ารสร้ า งหลั กธรรมในการบริห ารงานบุคคลของนายกเทศมนตรีในเขตพื้น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
5. การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลต าบลในจั ง หวั ดนนทบุ รี หลั ก ความพร้ อ ม
รั บ ผิ ด ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ฐากู ร จิ ต ตานุ รั ก ษ์ (2555) การใช้ ธ รรมาภิ บ าล
เพื่อการบริหารงานราชการเชิงพุทธ ซึ่งการบริหารงานองค์การราชการยุคเก่ายังคงต้องเจอกับความล้มเหลว
การบริห ารงานระบบราชการที่ยั งคงท้าทายกระแสโลกาภิวั ตน์ ซึ่งจะทาให้ ข้าราชการจะต้องปรับตัวไปสู่
การบริหารแบบคัดเลือกจากองค์กรเอกชนไม่มากก็น้อย การบริหารงานระบบราชการตามหลักพุทธธรรม
เป็ น หลั กคิด ร่ ว มสมัย ได้ แก่ หลั ก สั งคหวัตถุ ที่ส นับ สนุนส่ งเสริ มให้ ข้าราชการและประชาชนเกิดความรั ก
ความผูกพันเกิดความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งเป็นหลักที่ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนเพราะอาศัยความสนิทสนมผ่าน
การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น ที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมทางการบริ ห ารในประเทศไทย
ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติจะต้องทาให้เกิดการนาหลัก พุทธธรรมไปใช้ในการบริหารระบบ
ราชการให้มากขึ้น
6. การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของเทศบาลต าบลในจั ง หวั ด นนทบุ รี ห ลั กความคุ้ ม ค่ า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Kimmet (2005, p.32) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การนาหลักธรรมา
ภิบาลมาใช้ในระบอบการเมืองการปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ ผลการวิจัยพบว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
หลักธรรมาภิบาลได้ถูกนาไปใช้ในเชิงของกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่าการนาเนื้อหาสาระไปประยุกต์ใช้ในเชิง
นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในประเทศเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ 4 ประเทศ ได้ แ ก่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไทย มาเลเซี ย และอิ น โดนี เ ซี ย โดยพิ จ ารณา แต่ ล ะประเทศไป
จากนั้นจึงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา โดยศึกษาว่าประเทศเหล่านี้มีการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ อย่างไรบ้าง
รวมถึง การมีส่วนร่วมของหลักธรรมาภิบาลในการเลือกตั้งในปี 2004 ซึ่งพบว่าหลักธรรมาภิบาลได้ถูกนาไปใช้
อย่ างกว้างขวาง และเป็ นประเด็น ส าคัญในการปฏิรูป รูปแบบการปกครอง นอกจากนั้นประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้กล่าวมานี้ ยังได้เรียนรู้ในการนาหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาการเมือง การปกครอง
โดยเน้นการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้พัฒนาบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่บ้านเมืองมีความไม่แน่นอน
และเศรษฐกิจคับขัน เพื่อเป็นรูปแบบและเป็นหนทางในการบริหารประเทศใหม่ ๆ เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลช่วย
สนับสนุนการเมืองการปกครอง ซึ่งแนวคิดของหลักธรรมมาภิบาลที่มีมาจากชาติตะวันตก ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบการ
บริหาร ใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางประชาธิปไตย ซึ่งเป็นจุดประสงค์สาคัญของหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง
ประสิทธิผลของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี
1. ด้านการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร โดยรวมมีระดับความสาเร็จปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
การจัดสรรทรัพยากรมีความเท่าเทียมและเสมอภาค การจัดสรรทรัพยากรในการบริหารเทศบาลตาบลสามารถ
สนองตอบต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
มีการจัดเก็บรายได้เพื่อการจัดหาทรัพยากรในการบริหารงานเทศบาลตาบล มีความร่วมมือระหว่ างหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อจัดหาทรัพยากร และมีการขอเงินอุดหนุนด้านการบริหารงานเทศบาลตาบลเพิ่มเติม ซึ่งผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่า เทศบาลตาบลต้องจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอกมาแปรสภาพให้เป็นบริการสาธารณะ
กลับคืนสู่ประชาชน โดยใช้ศักยภาพการเป็นนิติบุคคลขององค์การ และศั กยภาพของผู้บริหารในการแสวงหา
หรื อระดมทรั พยากรการบริ ห ารจากภายในและภายนอก เพื่ อให้ เทศบาลตาบลสามารถดาเนินนิติ กรรม
นอกเหนือจากการมีรายได้และเงินอุดหนุน สอดคล้องกับผลการศึกษาของธณัฐพล ชอุ่ม (2558) ศึกษาตัวแบบ
การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในภาพรวมพบว่า มีระดับการปฏิบัติมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามลาดับ
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผู้นา
กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก าร วั ฒ นธรรมองค์ ก าร ทรั พ ยากรการบริ ห าร บุ ค ลากร/ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กระบวนการ
และเทคโนโลยี การมีส่วนร่วม และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โครงสร้างองค์การ
2. ด้ า นกระบวนการภายใน โดยรวมมี ร ะดั บ ความส าเร็ จ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเทศบาลต าบล
มีการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินด้านการบริหารงาน มีการจัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับการรับเงิน เบิกจ่าย ฝาก
เงิน เก็บรักษาเงินในการบริหารงานเทศบาลตาบล และมีการจัดทางบประมาณเพื่อการบริหารงานเทศบาล
ตาบล ในด้านบุคลากร เทศบาลตาบลมีการการกาหนดกฎเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน/ตาแหน่งอย่างชัดเจน มี การจัดทาทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน และมีการจัดทาแผนอัตรา
กาลังคน และในด้านการจัดทาแผนพัฒนา เทศบาลตาบลมีการจัดตั้งและประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จั ดทาแผน และจั ด ประชุมประชาชนในแต่ ล ะชุ มชนเพื่อน าข้อ มูล มาวางแผน มีก ารปรับเปลี่ ย นแผนการ
ดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของเทศบาลตาบล
ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ประกอบไปด้วยการวางแผน งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสารสนเทศ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนความสามารถของเทศบาลต าบลในทิ ศ ทางที่ เ อื้ อ ต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Anthony (2006) ได้ทาการศึกษา เรื่อง องค์การแห่งการเรียนรู้ ในโซ่คุณค่า
ของอุ ต สาหกรรมอาหาร ผลการวิ จั ย พบว่ า มี ปั จ จั ย หลั ก อยู่ 3 ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมในการทางานที่เป็นการเรียนรู้จากการศึกษาหรือ การอบรม คือ 1) การเป็นผู้นาที่ทาให้เกิดการ
รวมกัน มีการให้การสนับสนุน และสามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 2) วัฒนธรรมความรับผิดชอบส่วน
บุคคลและความรับผิดชอบในการทางานของทีม 3) โครงสร้างองค์การที่สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นและ
การร่วมมือกัน นอกจากนี้การวิจัยนี้ยังระบุถึงปัจจัย 4 ประการ ที่กล่าวถึงการนาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
ได้ แ ก่ การแลกเปลี่ ย นความคิ ด การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งเพี ย งพอ ความเต็ ม ใจในการมี ส่ ว นร่ ว ม และ
ความสามารถในการมีส่วนร่วม
3. ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ โดยรวมมีระดับความสาเร็จมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาล
ตาบลมี บุ คลากรและสิ่ งอานวยความสะดวกเพียงพอให้ ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการ
โดยได้รับบริการอย่างครบครันจากสิ่งอานวยความสะดวกของผู้ให้ บริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ ง
บริการได้ง่าย ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากแหล่งบริการนั้น ๆ การให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชน
ได้รับประสิทธิผลจากการพัฒนาความสามารถในการให้บริการ และประชาชนได้รับการให้บริการที่มีคุณภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารยอมรั บ คุ ณ ภาพของการบริ ก าร และประชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการให้ บ ริ ก าร
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การด าเนิ น งานของเทศบาลต าบลซึ่ ง มี พั นธกิ จ ในการตอบสนองต่ อ
เป้าหมายของหลายฝ่าย อาทิ ชุมชนท้องถิ่น รัฐบาล และสังคม บทบาทหน้าที่ของเทศบาลตาบลจึงเกี่ยวข้อง
กับการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็ นสาคัญ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hai-Shen (2007)
ได้ทาการศึกษา เรื่อง การศึกษาเชิงประจักษ์ของผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การและระบบสนับสนุนกลุ่มบน
พื้นฐานผลลัพธ์การตัดสินใจแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่สนับสนุนโดยใช้ร่างกายและการทางานแบบ
เผชิญหน้ามีคุณภาพการตัดสินใจและความพึงพอใจในกระบวนการตัดสินใจในระดับที่สูงแต่ไม่มีความแตกต่าง
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ในพั น ธกิ จ ร่ ว มกัน ความพึงพอใจในการตั ดสิ น ใจ บรรยากาศแห่ ง ความร่ว มแรงร่ว มใจ
และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกพบเมื่อนามาเปรียบเทียบในการเผชิญกับ ระบบสนับสนุนกลุ่ม ในขณะที่
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่สนับสนุนโดยใช้ร่างกายบนพื้นฐานของผลลัพธ์แบบกลุ่ม ผลกระทบของระบบสนับสนุน
กลุ่มบนพื้น ฐานของผลลัพธ์แบบกลุ่มเกิดความอ่อนแอเมื่อกลุ่ มที่สนับสนุนโดยใช้ร่างกายเลื อกปฏิบัติงาน
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ที่ตนเองชอบ วัฒนธรรมองค์การถูกพบว่า มีผลกระทบต่อผลลัพธ์แบบกลุ่มอย่างมีนัยสาคัญเมื่อทั้งระบบ
สนับสนุนแบบเผชิญหน้า และแบบสนับสนุนโดยใช้ร่างกายถูกนามาพิจารณา
4. ด้านผลลัพธ์การดาเนินการโดยรวมมีระดับความสาเร็จมาก ทั้งนี้เนื่องจากในด้านประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลมีการให้บริการสาธารณะเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ในการให้บริ การสาธารณะ และการบริห ารงานผังเมืองเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย ในด้าน
คุณภาพการบริ การ เทศบาลตาบลมีการเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในการเปิดรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารเทศบาลต าบล
นอกเหนื อจากที่ร ะบุ ใ นระเบี ย บข้ อบั ง คับ ตามกฎหมาย และการให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ เ อื้อ ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนทุกกลุ่ม และในด้านผลลั พธ์ตามพันธกิจ เทศบาลตาบลมีผลการดาเนินการให้บริการสาธารณะ
เป็นไปตามพันธกิจที่กาหนดไว้ ผลการปฏิบัติเป็นไปตามแผนพัฒนาที่กาหนดไว้ และการวางผังเมืองทาให้เกิด
การวางแผนการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตาบลเป็นองค์การ
ที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดบริการสาธารณะ ขณะเดียวกันการให้อานาจแก่ประชาชนตรวจสอบการทางาน
ตามที่กาหนดในกฎหมาย ทาให้เทศบาลตาบลต้องจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพตรงตามลักษณะการวัด
คุณภาพ เพื่อการบริการที่เป็นเลิ ศ หรืออย่างน้อยจะต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่า ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของเทศบาลนครอุบลราชธานี (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การดาเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2553 และเพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลทราบผลการประเมิน
การปฏิบัติงานและการให้บริการในทุกด้าน และเกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิผลต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาล ซึ่งผลการสารวจพบว่า ประชาชน มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในระดั บ พอใจ โดยมี ค วามพึ ง พอใจในในยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการส่ งเสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรม ศาสนา ประเพณี
และภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น มากที่ สุ ด รองมาคื อ มี ค วามพึ ง พอใจ ด้ านยุ ทธศาสตร์ ก ารส่ งเสริ มการท่ องเที่ ย ว
และยุ ทธศาสตร์ ด้ านการจั ดระเบี ยบชุ มชนและการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ผลการวิจั ยพบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับพอใจ
5. ด้านการพัฒ นาองค์การ โดยรวมมีระดับความสาเร็จมาก ทั้งนี้ เนื่องจากในด้านการนาองค์การ
เทศบาลตาบลมีการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน มีการสร้างกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม
และนาหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการดาเนินงาน ในด้านการประเมินผลองค์การ เทศบาลตาบล
มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะจากประชาชนมีการประเมินผลการบริหารงานเทศบาล
ตาบลของส่วนต่าง ๆ และมีการประเมินผลการให้บริการสาธารณะจากหน่วยงานอื่น ๆ และในด้านการจัดการ
กระบวนการภายใน เทศบาลตาบลมีก ารเตรีย มความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่อ การให้ บ ริการ
สาธารณะ บุคลากรมีความชานาญและเชี่ยวชาญต่อการบริหารงานเทศบาลตาบล และมีการจัดโครงสร้าง
ขององค์การเอื้อต่อการบริหารงานเทศบาลตาบล ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตาบลเป็นองค์การ
ที่ได้รับผลกระทบจากความเป็ นพลวัตของสภาวะแวดล้อมภายนอกระดับสู ง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาและรูปแบบให้เทศบาลสามารถรองรับการกระจายอานาจมากขึ้ น การบริหารจัดการเทศบาลตาบล
ให้บังเกิดผลสาเร็จจึงไม่อาจกระทาเพียงการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่เทศบาลตาบล
จะต้องมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้ทุกกระบวนการมุ่งดาเนินงาน เพื่อความก้าวหน้า
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งตรงความต้ อ งการและสร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ ประชาชน สอดคล้ อ ง
กับผลการวิจัยของสิริพงษ์ ปานจันทร์ (2554) ศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลตาบล ในจังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนและพนักงานของเทศบาลตาบลมีความเห็นตรงกันว่าการบริหารงาน
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ของเทศบาลตาบล ในการให้บริการสาธารณะด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตมี ประสิทธิผลมากที่สุด และด้าน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจารี ต ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลน้ อ ยที่ สุ ด ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ในการบริ ห ารงานที่ได้ค่าเฉลี่ ย สู ง สุ ดของภารกิจแต่ล ะด้านจะมีความแตกต่างกันไปตามภารกิจ แต่เกือ บ
ทุกภารกิจ ทั้งประชาชนและพนั กงานของเทศบาลตาบล มีความเห็ นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดประสิ ทธิผ ล
ในการบริหารงานด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด และปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการภายในองค์การ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานมากที่สุดคือ ภาวะผู้นา(เผด็จการแบบมีศิลป์ ) รองลงมาคือ ทรัพยากร
ทางการบริหารจัดการ (งบประมาณ) นโยบายขององค์การ (ขั้นการออกแบบแผนงาน) วัฒนธรรมองค์การ
(การทางานเป็น ทีมและการปรึกษาหารือ) สมรรถนะ/ความสามารถขององค์การ (การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน) เทคโนโลยีขององค์การ (แบบร่วมกันทางาน) และโครงสร้างองค์การ (แบบโครงการ) ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานน้อยที่สุด ส่วนปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการ ภายนอกองค์การพบว่า
สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านการเมืองและสภาพแวดล้อมเฉพาะด้าน ผู้สนับสนุนหรือผู้ ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่
องค์การส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานมากที่สุด
การทดสอบสมมติฐาน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส
ด้านหลั กความมีส่ ว นร่ ว ม ด้านหลั กความพร้อมรับผิดและด้านหลั กความคุ้มค่า มีอิทธิพลกับประสิ ทธิผ ล
ของเทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นิทัศน์ กับ เป็ ง (2551) ศึกษาประสิ ทธิผ ลในการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัดล าพูน พบว่า
ประชาชนจังหวัดลาพูนมีความพึงพอใจในการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลาพูนในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความพึงพอใจน้อยในเรื่องความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านลักษณะขององค์การสภาพแวดล้อมองค์การ พนักงานองค์การ
และนโยบายการบริหาร นั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผล ในการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูน โดยปัจจัยด้านลักษณะขององค์การนั้น มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลโดยรวม
ในการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ล าพู น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ส่ ว นปั จ จั ย
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มขององค์ ก าร ปั จ จั ย ด้ า นพนั ก งานองค์ ก าร และปั จ จั ย ด้ า นนโยบายการบริ ห าร
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลโดยรวมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล
การดาเนินงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนนั้นมีน้อย ส่วนปัญหาของประชาชนในจังหวัดลาพูนที่เกิด
จากการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน พบว่า 1) การให้บริการและการประชาสัมพันธ์
นั้ น ยั ง ไม่ ค่ อ ยทั่ ว ถึ ง ในทุ ก พื้ น ที่ 2) บางโครงการที่ ส ร้ า งความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ประชาชนพอสมควร
3) การดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า รวมทั้งในบางส่ วนยังไม่ได้รับการแก้ไขภายหลั ง
การร้องเรียน และมีความสอดคล้องกับเวลลา (Vella, 1979) ได้ศึกษาถึงการใช้การศึกษาชุมชนเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคคลเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้เพื่อหารูปแบบการจัดการศึกษาชุมชนในประเทศโลก
ที่สาม การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาชุมชน และทฤษฎี
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งได้วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาชุมชนในภาคเหนือของประเทศ
แทนซาเนียน ผลสรุปว่า 1) การจัดการศึกษาของชุมชน ต้องถือเอาบุคคลเป็นศูนย์กลาง 2) วิธีการให้บุคคล
รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดสาหรับให้ชุมชนรู้จั กพึ่งตนเอง 3) โครงการการศึกษา
ที่จัดขึ้นจะต้องบูรณาการกับแผนพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 4) ผู้รับผิดชอบโครงการ
จะต้องมีความเข้าใจในสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 5) ทั้งเนื้อหาและกระบวนการของการศึกษา
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ชุมชน ต้องมีความสัมพันธ์กัน 6) การศึกษาชุมชนที่จัดขึ้นมิใช่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลเท่านั้นแต่
ยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและประสบการณ์ของบุคคลด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. เทศบาลต าบล ในจั ง หวั ด นนทบุ รี ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การน าระบบธรรมาภิ บ าลมาใ ช้ ใ น
การบริหารงานของทุกหน่วยงานสังกัดเทศบาลบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี
2. ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของเทศบาลต าบล ในจั ง หวั ด นนทบุ รี ควรตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ
ของธรรมาภิ บ าลว่ า ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร หากธรรมาภิ บ าลที่ เ ข้ ม แข็ ง จะท าให้ อ งค์ ก าร
มีประสิทธิผลที่สูงขึ้น แต่หากมีธรรมาภิบาลที่อ่อนแอ ก็จะส่งผลกระทบให้องค์การมีประสิทธิผลที่ลดลง
3. เทศบาลตาบล ในจังหวัดนนทบุรี ควรมีการกาหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของเทศบาล ที่สะท้อนภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์ก ารของคณะผู้บริหารเทศบาลตาบล
ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้อย่างชัดเจน
4. เทศบาลตาบล ในจั งหวัดนนทบุรี ควรเปิดโอกาสและช่องทางในการให้ ภ าคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
องค์การ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากประเด็นที่ศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเทศบาลในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ค วรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารตาม
หลักธรรมาภิบาล จากกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างออกไป
2. จากการค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมในวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2552
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