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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มี วัต ถุ ประสงค์ (1) เพื่อ ศึ ก ษาปั จจั ย ที่มี ส่ งผลต่อ การพั ฒนาประสิท ธิ ผลการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2)
เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ (3) เพื่อยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทาการศึกษาในพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม วิธีการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ศึกษาปัจจัยที่มีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานได้แก่ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการพยากรณ์แบบพหุคูณ ระยะที่ 2 การสร้าง
รูปแบบและยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
วิพากษ์และยืนยันรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และแบบยืนยันรูปแบบ และระยะที่ 3 แนว
ทางการหาประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึกผลการประชุม จากการ
จัดประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยที่มีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
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มากไปหาน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร และ
สมรรถนะของบุคลากร
2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ แบบการเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระ (X) ที่สามารถพยากรณ์สมรรถนะที่มี
ผลต่อตัวแปรตาม (Y) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีจานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน
(X4) วัฒนธรรมองค์การ (X1) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (X3) และสมรรถนะของบุคลากร (X2) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.728 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.778
และมีอานาจในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 77.80 มีสมการพยากรณ์เท่ากับ Z = 0.480Z4 + 0.413Z1 +
0.288Z3 + 0.170Z2
3. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ส่งเสริมคุณค่าการยึดมั่นและทาความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์ การ
สนับสนุนให้ผู้บริหารแสดงภาวะผู้นาของผู้บริหารตามระเบียบขององค์กร และสนับสนุนการทางานตาม
สภาพของสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ : รูปแบบ, ประสิทธิผลการดาเนินงาน, หลักธรรมาภิบาล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
การมีส่วนร่วมของประชาชน, วัฒนธรรมองค์การ, ภาวะผู้นาของผู้บริหาร,
สมรรถนะของบุคลากร
Abstract
This research aimed (1) to study factors effect to the effectiveness operation
according to Good Governance, (2) to establish the model for developing the
effectiveness operation according to Good Governance, and (3) to confirm the model
for developing the effectiveness operation according to Good Governance of Local
Government in Mahasarakham province. The first phase; to study factors effect to the
effectiveness operation, the sample was 400 voter citizens living in Mahasarakham
province. The instrument was questionnaire. Statistics were frequency, mean, standard
deviation, Pearson product moment correlation and multiple regression analysis. The
second phase; to establish the model for developing the effectiveness operation, the
targets population was 20 experts for criticizing and confirming the model. The third
phase to find the developing approach of effectiveness operation by 10 experts with
brain storming. The research results found that;
1. The factors effect to the effectiveness operation according to Good
Governance as overall and all aspect were at moderate level, ranking mean from
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highest to lowest were; people’s participation, organization culture, executives’
leadership and personnel competency respectively.
2. The factors effect to the effectiveness operation according to Good
Governance of Local Government in Mahasarakham province by statistical significant at
0.05 levels were; people’s participation, organization culture, executives’ leadership
and personnel competency with multiple correlation coefficients (R) at 0.728, forecast
coefficient (R2) at 0.778, power of forecasting at 77.80% and forecasted standard
equation was Z = 0.480Z4 + 0.413Z1 + 0.288Z3 + 0.170Z2
3. The model for developing the effectiveness operation according to Good
Governance of Local Government in Mahasarakham province were; support
participation of people in all sectors, promote value, adherence and understanding of
organizational culture, encourage executives to show their leadership according to
organization's regulations, and support the working according to condition of
performance in organization as sustainable manner.
Keywords : Model, Operational Effectiveness, Good Governance, Local Government,
People’s Participation, Organization Culture, Executives’ Leadership,
Personnel Competency
บทนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการกระจายอานาจให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของตนเอง อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนดีขึ้น จะเห็นได้ว่า
บทบาทและภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
มากที่สุด จึงเป็นบทบาทที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น ภาพลักษณ์ของการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการบริหารจัดการที่
โปร่งใส ซื่อตรง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ และการตรวจสอบการทางานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกขั้นตอนเพื่อ
สะท้อนภาพลักษณ์ของการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ทั้งนี้หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการโดยยึดถือตามหลักการพื้นฐานธรรมาภิบาล (Good governance) ทั้ง 6
ประการ อย่างเคร่งครัดแล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบริหารจัดการมิติใหม่ที่จะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยจาก
ฐานรากที่แท้จริง ชุมชนจะสามารถอยู่ร่วมกันสร้างสรรค์ และจรรโลงให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง
แท้จริงต่อไป (Parinya Nakchattree. 2009)
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National Counter Corruption Prevention and Suppression Office (NCC) (27
กุมภาพันธ์ 2558) ได้รวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
กระทาการทุจริตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543-2550 รวม 8 ปี พบว่า 1) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริต
รวมทั้งสิ้น 5,508 เรื่อง มีผู้ถูกกล่าวหา 9,467 ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุด โดยพบว่า เทศบาล
ตาบลถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริตจานวน 3,235 เรื่อง และมีผู้ถูกกล่าวหาจานวน 5,778 ราย ซึ่งถือ
ว่าเป็นหน่วยงานที่ถูกกล่าวหามากที่สุด รองลงมาเป็นเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา (ตามลาดับ) ปัญหาดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมการทางานใน
หน้าที่ของบุคลากรของเทศบาลตาบล ซึ่งอาจมีปัจจัยหรือสาเหตุต่าง ๆ ที่ น่าศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสในการดาเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคาสั่งประกาศรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2559 ให้ระงับการปฏิบัติ
ราชการหรือหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ในเขตพื้นที่มหาสารคาม รวม 32 ราย เนื่องจาก
มีพฤติกรรมร่วมกันทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบลประจาปี 2557
ต่อมาทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ จ.มหาสารคามได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
นายก องค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง 32 ตาบล ได้กระทาการทุจริตจริง ในการสอบแข่งขันดังกล่าว โดยมี
หลักฐานชัดเจน กรณีพฤติการณ์กระทาผิดต่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่จริง ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จึง
มีคาสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง 32 ราย พร้อมดาเนินการทั้ง
ทางแพ่ง อาญาและวินัยต่อไปด้วย และต่อมาได้มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 59/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 โดยที่หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ เนื่องจากถูกร้องเรียนหรือกล่าวหาว่าใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายจากปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีมูลอัน
สมควรตรวจสอบ ปรากฏว่ า ผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ต าแหน่ ง ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
มหาสารคาม จานวน 72 ราย มีคาสั่งให้ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดารงตาแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน (Matichon Online. 2016)
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามในด้านธรรมาภิบาล รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้าน
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขั้น และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
ตอบสนองนโยบายสาคัญที่เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลปัจจุบันต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อยืนยันรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
2.ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ จานวน 400 คน (Yamane, Taro. 1973)
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 20 คน
3.ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่มีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมของประชาชน
2. วัฒนธรรมองค์การ
3. ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
4. สมรรถนะของบุคลากร
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาระหว่าง เดือน มกราคม-พฤษภาคม 2560
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method research) โดยดาเนินการเป็น 2
ส่วน คือ ในส่วนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีส่งผลต่อ
การพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้จากการวิจัยในส่วนที่ 1 จะนาไปสู่การวิจัยใน
ส่วนที่ 2 ที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อสร้างการพัฒนาประสิทธิผลการ
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ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดมหาสารคาม
1. เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
1.1 เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคคล จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ จานวน
182 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการ
ของลิเคิร์ต (Likert) 5 ลาดับ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจ การบ้ านเมื องที่ดี ขององค์ กรปกครองส่ว นท้ องถิ่ นในจั งหวัด มหาสารคาม ได้ แก่ จ านวน 40 ข้ อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ต
(Likert) 5 ลาดับ
1.2 การสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2.2 ก าหนดขอบเขตของค าถามให้ ค รอบคลุ ม กรอบแนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 นาร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึก ษาวิจัยเพื่อตรวจสอบ แก้ไข และ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม
1.2.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาเสนอแนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แนวการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
ที่ผู้วิจัยนาผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้เป็นร่างการพิจารณา ในการจัดทาแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม และจัดการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จานวน 10 คน และ
วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1.1 ผู้วิจัยได้ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อออกหนังสือขออนุญาต ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ไปยังผู้บริหารของการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม จานวน 13 แห่ง เพื่อขอความ
ร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 ผู้วิจัยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้วิจัย 10 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัย
จะชี้แจงวิธีการและขั้นตอนให้กับผู้ช่วยผู้วิจัย ก่อนลงมือเก็บข้อมูลดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจก
แบบสอบถามระหว่างวันที่ 31 เมษายน 2560–28 พฤษภาคม 2560
3.1.3 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาปรากฏว่าได้รับแบบสอบถาม ที่มี
ความสมบูรณ์ 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.2.1 ผู้วิจัยนาผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้เป็นร่างการพิจารณา ในการ
จัดทาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ และลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายตามรายละเอียดในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่สร้างขึ้น และจากนั้นทาการสังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อนาเข้าสู่การยืนยันและสร้างรูปแบบ
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริ ห ารกิ จการบ้ า นเมื องที่ ดีอ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในจั งหวั ด มหาสารคาม โดยใช้ สถิ ติ การหา
ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation) โดยเกณฑ์การบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัม พันธ์ หาค่ าสัม ประสิ ทธิ์ส หสัม พันธ์มี ค่าเข้าใกล้ -1 หรือ 1 แสดงถึ งการมีความสัม พันธ์ กันใน
ระดับสูง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย หรือไม่มีเลย
วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ ดีองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในจังหวั ดมหาสารคาม โดยใช้สถิติ พหุคู ณถดถอยเชิ งเส้ น
(Multiple Linear Regression) โดยวิธี Stepwise ที่นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย จะท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ วิ จ ารณ์ แ ละ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการถอดข้อความว่าอยู่ในตัวแปรใด (ที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ) และนามาจัด
กลุ่ม (Grouping) จากนั้นทาการสังเคราะห์กลุ่มการวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่ได้จากการถอดข้อความ เพื่อ
นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทารูปแบบพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่มีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
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หาน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร และสมรรถนะ
ของบุคลากร
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลการดาเนินงานกับหลักธรรมาภิบาลของการ
บริ หารกิ จการบ้า นเมือ งที่ ดีข ององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น ในจังหวั ดมหาสารคามมีค วามสั มพั น ธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ แบบการเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระ (X) ที่สามารถพยากรณ์สมรรถนะที่มีผลต่อตัวแปรตาม (Y) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ มีจานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน (X4) วัฒนธรรมองค์การ (X1)
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (X3) และสมรรถนะของบุคลากร (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
เท่ากับ 0.728 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.778 และมีอานาจในการพยากรณ์ได้ ร้อย
ละ 77.80 มีสมการพยากรณ์เท่ากับ Z = 0.480Z4 + 0.413Z1 + 0.288Z3 + 0.170Z2
3. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ส่งเสริมคุณค่าการยึดมั่นและทาความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์การ
สนับสนุนให้ผู้บริหารแสดงภาวะผู้นาของผู้บริหารตามระเบียบขององค์กร และสนับสนุนการทางานตาม
สภาพของสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน

การส่งเสริมคุณค่าการยึดมั่นและทาความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์การ

การสนับสนุนให้ผู้บริหารแสดงภาวะผู้นาของผู้บริหารตามระเบียบขององค์กร

การสนับสนุนการทางานตามสภาพของสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม
อภิปรายผล
1. ปัจจัยที่มีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
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กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชน วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร และสมรรถนะ
ของบุคลากร สอดคล้องกับ Buratsakorn Tejama, Sukontha Khongsil, Somchart Toraksa and
Kittiphong Harnchareon (2013) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน
โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่ นแนล ผลการวิ จัยพบว่า พนั กงาน มี ระดั บคุณ ภาพชีวิต และ
คุณลักษณะงานอยู่ในระดับปานกลาง Witsan Raiwiboon, Kathanyoo Kaewhanam and Prasit
Khotchakhot (2014) ได้ศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลสงเปลือย จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลการดาเนินงานกับหลักธรรมาภิบาลของการ
บริ หารกิ จการบ้า นเมือ งที่ ดีข ององค์ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น ในจังหวั ดมหาสารคามมีค วามสั มพั น ธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และผลการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ แบบการเพิ่มตัวแปรเป็ นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระ (X) ที่สามารถพยากรณ์สมรรถนะที่มีผลต่อตัวแปรตาม (Y) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ มีจานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน (X4) วัฒนธรรมองค์การ (X1)
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (X3) และสมรรถนะของบุคลากร (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
เท่ากับ 0.728 มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.778 และมีอานาจในการพยากรณ์ได้ ร้อย
ละ 77.80 มีสมการพยากรณ์เท่ากับ Z = 0.480Z4 + 0.413Z1 + 0.288Z3 + 0.170Z2 สอดคล้องกับ
การวิจัยของ Karim, Mahmood, (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมขององค์กรและ
ประสิทธิภาพขององค์การบริษัท โทรคมนาคมชั้นนาของประเทศจอร์แดน-Zain เทเลคอม จากัด
ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิภาพขององค์กรของ บริษัท โทรคมนาคม ชั้นนาของ
จอร์แดน-Zain โทรคมนาคม จากัด มี ความสัมพันธ์ในเชิงบวกและสอดคล้องกัน และสอดคล้องกับ
Wiladlak Chuawanlee, Ngamta Wanintanon and Wirin Thamanartsakul (2004: 196) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุค
ใหม่ พบว่าตัวแปรที่ส่งอิทธิพลโดยตรงสูงสุดต่อพฤติกรรมตามค่านิยมความโปร่งใสตรวจสอบได้ได้แก่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ รองลงมาคือ เจตคติต่อพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสรรค์รวม
ซึ่งหมายถึงว่า การที่ข้าราชการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การคือ ช่วยเหลือกเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานและ
หน่วยงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทาพฤติกรรมตามค่านิยม ก็จะนาไปสู่การมีพฤติกรรมตามค่านิยม
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยที่ตัวแปรทั้งสองนี้ร่วมกันอธิบายความแปรรวนของพฤติกรรมตามค่านิยม
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ร้อยละ 67 ค่าสัมประสิทธิอิทธิพลและค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง (R2)
ของตัวแปรในแบบจาลอง สาหรับตัวแปรอื่น ๆ จะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบ
ได้โดยทางอ้อมคือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน อิทธิบาท 4 และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และยังมีตัวแปร
ลักษณะทางจิตใจที่ส่งอิทธิผลต่อตัวแปรที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวแปรพฤติกรรมตามค่านิยมโปร่งใสตรวจสอบ
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ได้คือ ปรีชาเชิงอารมณ์และเหตุผลเชิงจริยธรรม สอดคล้องกับ Nichaphat Phobang (2007) ที่ศึกษา
ลักษณะทางจิตใจ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทางานราชการอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
การเงิ น และบั ญ ชี ผู้ วิ จั ย พบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี ที่ มี แ รงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ สู ง มี ทั ศ นคติ ต่ อ
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมสูง มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์ ก าร และมี แ บบอย่ า งที่ ดี จ ากหั ว หน้ า งาน และได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหั ว หน้ า งาน เป็ น ผู้ ที่ มี
พฤติกรรมการทางานอย่างมีจริยธรรมต่าง ๆ คือพฤติกรรมตามค่านิยมกล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
พฤติ ก รรมตามค่ า นิ ยมซื่ อ สั ต ย์ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ พฤติ กรรมตามค่ า นิ ย มโปร่ งใสตรวจสอบได้
สอดคล้องกับ Rujarin Jitkaew and Kittiphun Khongsawatkiat (2012) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลด้าน
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การกับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีเพียงวัฒนธรรมเน้น
ที่ งานที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 ปั จ จั ย ด้ า น
สวัสดิการกับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีเพีย งสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย และด้านอื่น ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
3. รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขต ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ว่า สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ส่งเสริมคุณค่าการ
ยึดมั่นและทาความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์การ สนับสนุนให้ผู้บริหารแสดงภาวะผู้นาของผู้บริหารตาม
ระเบียบขององค์กร และสนับสนุนการทางานตามสภาพของสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน
ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติง านของบุคลากรควรพัฒนา
และศึ ก ษาถึ งวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานตามต าแหน่ ง งาน หรื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในตาแหน่งงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งใหม่ ๆ
เพื่อให้ทันต่ อเหตุการณ์ และนาความรู้หรือ ประสบการณ์ที่ไ ด้มาปรับ ปรุงการปฏิ บัติงานให้ดี ยิ่งขึ้ น
สอดคล้องกับ Buratsakorn Tejama, Sukontha Khongsil, Somchart Toraksa and Kittiphong
Harnchareon (2013) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ผลการศึกษาพบว่า 05 ผลการวิ จัยเสนอแนะให้ผู้บริหารควรพิจารณา
สนับสนุน ปัจจัยต่าง ๆโดยการให้รางวัลเมื่อพนักงานปฏิบัติงาน ได้ดีและส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อสร้าง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้คุณภาพ ชีวิตในการทางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ มีระดับที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ ดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการ ดังนี้
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1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน โดยประชาชนผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย ในการด าเนิ นงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ได้ เข้ า มี มี ส่ วนร่ ว มในการด าเนิ น งาน
ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างการกาหนดและการดาเนินงาน
นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกภาคส่วนตระหนักในคุณค่าการยึดมั่นและทาความ
เข้าใจกับวัฒนธรรมองค์การ กล่าวคือ มีมีส่วนได้เสียภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของพื้นที่ซึ่งจะนาไปสู่ความทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
1.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารแสดงภาวะผู้นาทางการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพั ฒ นาด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมนโยบายเชิ งพื้ น ที่ ซึ่ งจะส่ งผลกระผลในเชิ งบวกกั บ
ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
1.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน
สมรรถนะหรือขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องจะเป็นเครื่องมือหรือกลไก
การนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1. ควรศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและข้ อ เท็ จ จริ ง ในการน ารู ป แบบพั ฒ นาประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดมหาสารคามไปใช้ภายในองค์กรว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการทางานหรือไม่
2.2. ควรพิจารณาและศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหามีผลต่อกี่ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งทาให้มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน หรือการทางานลดลง
หรือไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทิศทางการทางานของเจ้าหน้าที่ในองค์การให้
สอดคล้องกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
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