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เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (FACTORS AFFECTING GOOD 
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สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็น

ของพนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมือง 2) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลเมือง และ 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

พนักงานเทศบาลเมือง ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใน 

สํานักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 216 คน การคํานวณกลุมตัวอยาง 

จากสูตรของทาโร ยามาเน ไดเทากับ 140 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ 

สอบถาม ท่ีมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.984 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ  

ผลการวิจัยพบวา 

1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง 

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อยูในระดับปานกลางท้ังโดยรวมและรายดาน เรียงลําดับท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด

ไปถึงต่ําสุด ไดแก ดานหลักนิติธรรม รองลงมาคือ ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา 

ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักคุณธรรม 2) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ปจจัย

ดานอัตราเงินเดือน และปจจัยดานระยะเวลาการทํางาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูป

คะแนนดิบ (b) เทากับ 0.620 และ 0.183 ตามลําดับ และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) 

เทากับ 0.623 มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) เทากับ 0.388 และมีอํานาจในการพยากรณได  

รอยละ 38.80 และ 3) ขอเสนอแนะตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พบวา พนักงานเทศบาลมี

ขอเสนอแนะ คือ ควรเปดเผยการใชงบประมาณในแตละปใหประชาชนทราบ คิดเปนรอยละ 17.86 

รองลงมาคือ ควรเปดโอกาสใหประชาชนเปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง คิดเปนรอยละ 12.86 และควรมี

การบริหารจัดการบุคลากรโดยใชระบบคุณธรรม คิดเปนรอยละ 10.71 
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This thesis aims to study:. 1) Corporate Governance Management 2) the 

factors that have an impact on the administration of municipal governance; and  

3) the recommendations on good governance practices of municipal officials. The 

study population was staff and staff working in the Wangsaphung Municipality Office. 

216 people in Wangsaphung district, Loei Province. Sample size was calculated using 

Taro yamane formula of 140 persons. The instrument used to collect data was a 

questionnaire. The reliability was 0.984. Statistics used in data analysis were frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. Pearson Product Moment Correlation And 

multiple regression analysis. 

The research of research were found as follws: 

1) the administration according to the good governance of the competent 

officer of Wangsaphung Municipality. Wangsaphung, Loei Province was at a moderate 

level, both overall and individual, the highest average order to the lowest is the rule of 

law, followed by the main responsibility. the main value, the principle of participation. 

main transparency and the moral, 2) factors influencing the administration of municipal 

governance. The statistical significance at 0.05 was the salary factor. And time factor. 

The coefficients of the predictors (b) were 0.620 and 0.183 respectively, and the 

correlation coefficient (R) was 0.623. The coefficient of forecast (R2) was 0.388, each 

38.80 and 3) recommendations for good governance were found that the municipal 

staff suggested that the budget should be disclosed to the public annually. This is the 

second most important factor that should be taken into consideration. 12.86% and 

should be managed by the moral system. Accounted for 10.71 %  
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ประกาศคุณูปการ 

 

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดเพราะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือและความกรุณาจาก    

หลายฝาย ผูวิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องคกร และบุคคลท่ีไดใหความชวยเหลือไดแก มหาวิทยาลัย

มหามกุฎราชวิทยาลัย และคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชาจนสามารถนําความรูมาเขียน

สารนิพนธนี้ได และกรุณาชี้แนะนําทางในการศึกษาคนควา 

ขอขอบคุณ อาจารย ดร.ปดิษฐ  คําดี อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และพระนิทัศน ธีรปฺโญ, 

ดร. (วงศวังเพ่ิม) อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธรวม  

ขอขอบคุณประธานและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ซ่ึงประกอบดวย รศ. (พิเศษ) ดร. 

สุกิจ ชัยมุสิก ประธานกรรมการ รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร กรรมการ ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล กรรมการ  

ท่ีกรุณาแกไขเพ่ิมเติมเนื้อหา และแนะนําเก่ียวกับรูปแบบการจัดพิมพสารนิพนธใหถูกตองตามรูปแบบ

ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานท่ีไดตรวจสอบสารนิพนธและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย        

จนแลวเสร็จเรียบรอย 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยทุกทานท่ีไดอุทิศแรงกายและ

แรงใจใหบริการท่ีดีเยี่ยม สนับสนุนการทําสารนิพนธ ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จตลอดจน

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ท่ีใหความชวยเหลือดวยการเติมเต็มสิ่งท่ีขาดแคลนและคอยใหกําลังใจดวยดี 

เสมอมา 

ทุกทานท่ีกลาวมา ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา แนะนําองคความรูใหบริการ 

และชวยเหลือแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของสารนิพนธฉบับนี้จนแลวเสร็จสมบูรณ ทายท่ีสุดขอขอบคุณ

บิดา มารดา ครูบาอาจารย ตลอดจนทุกทานท่ีมีสวนชวยสงเสริมใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี

ทุกประการ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสถานการณของสังคมไทย ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของโลกโดย 

เฉพาะ อยางยิ่งในขณะนี้ ซ่ึงเปนยุคของกระแสแหงโลกาภิวัตน ทําใหเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญ 

กาวหนาทางเทคโนโลยีเปนผลรวมไปถึงการถายทอดขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วสูประชาชน แตระบบ 

การบริหารงาน ท้ังภาครัฐ และเอกชนเกิดความไมสอดคลอง และทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด ข้ึนจึง

ทาใหสังคมโลกหันกลับมามองถึงสาเหตุปญหาท่ีแทจริง ในการบริหารของแตละประเทศท่ีมีผลกระทบ

ตอดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงสงผลตอองคการอ่ืน ๆ อยางมากมาย การบริหารเปนเรื่องท่ี

สําคัญยิ่งตอการดําเนินงานขององคการเพราะเปนเครื่องมือท่ีชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ และความ

ลมเหลวความมีประสิทธิภาพ หรือความไรประสิทธิภาพขององคการในปจจุบันการบริหารจัดการมี

ความสลับซับซอนกวาในอดีต แตการบริหารจัดการของหนวยงานของรัฐยังอยูในชวงปรับตัว และยัง

คุนเคยอยูกับการใชรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเปนการบริหารจัดการแบบแยกสวน (Fragment 

Administration) ผลลัพธก็คือหนวยงานแตละหนวยและบุคคลแตละบุคคลตางก็มุงทํางานเฉพาะ

สวนของตน ไมไดมุงเนนใหมีการประสานงานและบูรณาการกับหนวยงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ ทําใหการ

บริหารไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร (กฤษ เพ่ิมทันจิตต, 2549, หนา 5) 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีสาระสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

รวมกันของประชาชนชาวไทยในการธํารงรักษาไว ซ่ึงเอกราช และความม่ันคงของชาติการทํา 

นุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพรการเทิดทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนม่ิงขวัญของ

ชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนวิถีทางในการปกครอง

ประเทศ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการ

ปกครอง และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองท้ัง

ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ ตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภารวมท้ัง

ใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืน ๆ สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยสุจริตเท่ียงธรรมตามแนวทางการ

บริหารงานแผนดินไปสูหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การวางหลักประกันดานการคุม 

ครองความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การวางแนวทางและหลักการในการกระจาย

อํานาจสูทองถ่ิน การสงเสริมความเปนอิสระ และสรางความเขมแข็งใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพ่ือใหหนวยงานของภาครัฐสามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการ
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เปลี่ยนแปลงของโลกประกอบกับยุคของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยน 

แปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไปอยางรวดเร็ว (บุญฤทธิ์ เกศจานงค, 2551) 

แนวคิดเรื่อง “ธรรมาภิบาล” มีบทบาทอยางมากตอหนวยงานภายในประเทศ ท้ังภาครัฐ

และเอกชน มีการนําแนวคิดไปปรับใชกับหนวยงานอยางเห็นไดชัด มีการปรับลดขนาดของหนวยงาน

ปรับปรุงการบริหารใหมีคุณภาพมีการบริการสาธารณะตาง ๆ เปนท่ีพึงพอใจของประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาลมีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.

2542 คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 

และหลักความคุมคา โดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหงกําหนดแผนโครงการเพ่ือปรับปรุงใน

ความรับผิดชอบใหสอดคลองกับหลกัธรรมาภิบาล (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, บุญมี ลี้, 2546, หนา 17) 

ปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ท้ังองคการภาครัฐ

และภาคเอกชนไดใหความสําคัญ และนําแนวคิดนี้ไปประยุกตใชกับการบริหารองคการธรรมาภิบาล

เก่ียวของกับการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพสูประชาชน โดยมุงใหเกิดความเปนอิสระในการบริหาร 

งาน การลดการควบคุม ใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายสถาบันท่ีทํา หนาท่ี

บริหารงานภาครัฐ นอกจากจะตองกําหนดบทบาทของตนอยางชัดเจนแลว มีความพรอมท่ีจะถูกตรวจ 

สอบ ตอแนวทางการใชอํานาจในการดําเนินงาน วิธีการและเปาหมายของการปฏิรูประบบการบริหาร

ของสวนราชการจะใชธรรมาภิบาลเปนเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถโดยมีการ

สงเสริมบทบาทใหเกิดการทํางานท่ีปราศจากการคอรรัปชั่น หรือการไมนําผลประโยชนของสาธารณะ

มาใชเพ่ือประโยชนสวนตัว มีการใชหลักนิติธรรมในการดําเนินงาน หรือสรางกรอบในการดําเนินงาน

เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับหลักนิติธรรม ลดกฎระเบียบท่ีมากจนเกินไป ท่ีเปนตนเหตุของการ

ทางานท่ีลาชา มีการจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายการดําเนินงานใหชัดเจนเพ่ือใหการจัดสรร

ทรัพยากรเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม มีกระบวนการตัดสินใจท่ีโปรงใส มีกฎกติกามารยาทในการ

บริหารงาน การสงเสริมใหเกิดการสรางธรรมาภิบาลนั้น มาจากความรวมมือของท้ังสถาบันท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาสังคมบทบาทของรัฐท่ีสําคัญนั้น คือรัฐเปนผูมีบทบาทในการวางรากฐาน และ

รักษากฎระเบียบตาง ๆ การสรางธรรมาภิบาลของรัฐนั้นจําเปนตองอาศัยระบบการจัดการภาครัฐ 

ท่ีมีประสิทธิภาพมีภาระรับผิดชอบภายใตกฎหมาย และนโยบายท่ีโปรงใสตรวจสอบได ดังนั้นจึง 

มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีรัฐจะตองมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใตกรอบของกฎหมาย ซ่ึงจุดมุงหมายในการสรางธรรมาภิบาลของ

ภาครัฐนั้นจะตองพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการใหถูกตองตามหลักเหตุผล และหนาท่ี มีระบบ

ความรับผิดชอบดานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพมาใช และใหมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ยกระดับ

ความชํานาญของภาครัฐใหมีความทันสมัย เปนตน (วรญา จตุพัฒนรังสี, 2553 หนา 4-5) 

เทศบาลถือไดวาเปนหนวยงานการปกครองในระดับทองถ่ินท่ีเกาแกคุนเคย และเปน

รากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังยังเปนรูปแบบหนึ่งของการปกครอง
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ทองถ่ินท่ีกระจายอํานาจเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ เชน ฉบับป 2540 

และฉบับป 2550 ไดบัญญัติใหรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินโดยเปดโอกาสใหราษฎรเขามามีสวน

รวมในการบริหารงานทองถ่ินของตนเอง อันเปนการพัฒนาพ้ืนฐานของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย เทศบาลยังแบงเปน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล โดยในพ้ืนท่ีนี้นํา

เทศบาลตําบล 2 แหง มาศึกษาเปรียบเทียบ เทศบาลมีอํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 เชน รักษาความเรียบรอยของประชาชน บํารุงศิลปะจารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน รวมท้ังมีอํานาจในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติ 

งานใหบริการพัฒนาเทศบาลท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน และตอบ 

สนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง (สุนันทา กาหยี, 2553 หนา 49) 

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยจัดตั้งข้ึนตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เปนเทศบาลเมืองวังสะพุง 

เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 สํานักงาน (หลังเกา) ตั้งอยูเลขท่ี 303 ถนนประชาเสรี ม.5 ตําบลวังสะพุง 

อําเภอวังสะพุง และสํานักงาน (หลังใหม) เลขท่ี 222 ถนนประชาเสรี ม.5 ตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง 

อยูทางทิศใตของจังหวัดเลย หางจากจังหวัดเลยระยะทาง 20 กิโลเมตร และไดบริหารจนกระท่ังมา

จนถึงทุกวันนี้เทศบาลเปนองคกรการปกครองสวนทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีการพยายามในการจัด 

การท้ังทรัพยากรบุคคลและพนักงานฝายตาง ๆ อยูเสมอ แตในขณะเดียวกันอดีตท่ีผานมาก็ยังมีปญหา 

ดานบุคลากรอยูบางเก่ียวกับเรื่องของการบริหารงานก็ตองมีบุคลากรท่ีบริหารงานนั้นมีคุณภาพ มี

คุณธรรมจริยธรรมดวย แนนอนท่ีสุดวาการบริหารงานเทศบาลทุกท่ีลวนตองมีปญหาในองคกรทุก

องคกร อาทิ ปญหาขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญไมเพียงพอตอหนวยงาน และปญหาท่ีมีขอจํากัด

ในในดานงบประมาณตอการบริหารงานในการจัดซ้ือจัดหาอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในหนวยงาน เปน

ตน พอนําหลักธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลัก 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก

ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาใชบริหารงานอันจะ

สงผลใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร 

งานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โดยเนนการบริหารงานของเทศบาลเมืองวังสะพุงตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม 

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา

เหตุผลเพราะเทศบาลเมืองวังสะพุงนั้นมีมาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตเทศบาล อัน

นํามาซ่ึงความสุขของประชาชนในเขตเทศบาล การมีคุณธรรมและจริยธรรม การมีเสรีภาพ การแกไข

ปญหาความยากจนใหประชาชนมีรายไดโดยนอย อันจะสงผลใหประชาชนมีการดํารงชีพท่ีดี มี

คุณภาพ และเศรษฐกิจมีความรุงเรืองอยางตอเนื่องดวย 
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1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามความคิดเห็นของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

เมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

1.2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

พนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยดานอายุ ระยะเวลาการทํางาน และอัตราเงินเดือนของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาล

เมืองวังสะพุง เปนปจจัยมีอิทธิพลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวังสะพุง 

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” มีการกําหนดขอบเขตไว ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาล

เมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 6 ประการ ไดแก 1) ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลัก

คุณธรรม 3) ดานหลักความโปรงใส 4) ดานหลักการมีสวนรวม 5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ  

6) ดานหลักความคุมคา (ธีระพล อรุณะกสิกร, 2542, หนา 8-10) 

1.4.2 ขอบเขตดานประชากร 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากร คือ พนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง 

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 216 คน 

1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เปน

สถานท่ีในการศึกษา 

1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยตั้งแต เดือน 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 

2561 รวมเปนระยะเวลา 16 เดือน 
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1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
1.5.1 ทําใหทราบปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

1.5.2 ทําใหทราบปญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของพนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

1.5.3 ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงคุณภาพการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

1.6 คํานิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกหรือความรูสึกของพนักงาน เจาหนาท่ีตอปจจัยท่ีมี

ผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

การบริหารงาน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลยเพ่ือใหไดคุณสมบัติท่ีพึงประสงคขององคการบรรลุจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

โดยอาศัยทรัพยากรหรือปจจัยตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการบริหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน

ของพนักงานเจาหนาท่ี 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองดวยหลักบริหารจัดการท่ีดี เหมาะสมและเปน

ธรรมท่ีใชการธํารงรักษาบานเมืองและสังคม เปนการบริหารจัดการท่ีจะทําใหงานสําเร็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของประชาชนในการเขาถึงขอมูล การ

ตัดสินใจ การตรวจสอบ ลดการทุจริตคอรัปชั่น และดําเนินการอยางโปรงใส หลักธรรมาภิบาลในการ

วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี

พ.ศ. 2542 ประกอบดวย 

ดานนิติธรรม หมายถึง การบริหารงานตามกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ดวยความถูกตอง 

ความดีงาม มีการกระจายอํานาจการพัฒนาบุคลากรอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันไมมีการเลือกปฏิบัติ 

มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน รณรงคใหบุคลากรยึดถือหลักความชอบธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี

เพ่ือใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม 

ดานหลักคุณธรรม หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน เจาหนาท่ียึดม่ันความถูกตองดี

งาม สรางคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดีข้ึน ทําใหสังคมมีเสถียรภาพ ทุกคนสามารถอยูดวยกัน

อยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย 

ดานหลักความโปรงใส หมายถึง กระบวนการทางานและกฎเกณฑตาง ๆ มีการเปดเผย

ตรงไปตรงมา สรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน พนักงาน 

เจาหนาท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและรับทราบขอมูลขาวสารไดอยางท่ัวถึง มีกระบวนการใหบุคลากร

สามารถตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 
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ดานหลักการมีสวนรวม หมายถึง การบริหารงานท่ีเปดโอกาสใหพนักงาน เจาหนาท่ีมีสวน

รับรูการวางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและเสนอความเห็นในการตัดสินปญหาเพ่ือใหเกิด

ความคิดริเริ่มและมีพลังในการทํางานรวมกัน 

ดานหลักความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน เจาหนาท่ีและผูบริหาร

ใสใจตอปญหาอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ผลของการปฏิบัติหนาท่ีสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองไดและสรางความพึงพอใจตอทุกฝาย 

ดานหลักความคุมคา หมายถึง การบริหารการใชทรัพยากรตาง ๆ ในการดําเนินงานอยาง

เหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม การปฏิบัติงานตาง ๆ ตองมีความรวดเร็ว มีคุณภาพ 

รณรงคใหบุคลากรปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของงาน 

พนักงาน เจาหนาท่ี หมายถึง ขาราชการเทศบาลเมืองวังสะพุงและขาราชการหรือพนักงาน 

ของเทศบาลท่ีมีกฎหมายจัดตั้งซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจาก

งบประมาณหมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือจากเงินงบประมาณ 

เทศบาล หมายถึง เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

อายุ หมายถึง อายุของพนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 

ระยะเวลาการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาการทํางานตั้งแตเขารับการบรรจุแตงตั้งเปน

พนักงานเทศบาลจนถึงปจจุบัน 

อัตราเงินเดือน หมายถึง เงินเดือนจริงท่ีพนักงานเทศบาลไดรับในปจจุบัน 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” ในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาจากเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องท่ีศึกษามากยิ่งข้ึนไปโดยแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว มีดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหาร 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับเทศบาล 

2.4 บริบทพ้ืนท่ีศึกษา 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหาร 

จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของตําราทางวิชาการของนักวิชาการ

หลากหลายทานจึงไดประมวลแนวคิดเก่ียวกับการบริหารมีรายระเอียดดังตอไปนี้ 

2.1.1 ความหมายของการบริหาร 

การบริหาร (Administration) เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของ

องคการ เพราะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชี้ใหเห็นความสําเร็จหรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพ

หรือความไรประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหารเปนเครื่องมือบงชี้ใหทราบถึง ความเจริญกาวหนา

ของสังคม ความกาวหนาของวิทยาการตาง ๆ การบริหารเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูความกาวหนา 

การบริหารเปนลักษณะ การทํางานรวมกันของกลุมคนในองคกรซ่ึงมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร

จะตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องแสดงถึงความสามารถของนัก

บริหาร และความเจริญ เติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาครอบครัวหรือองคกรใด

ยอมเก่ียวของกับการบริหารอยูเสมอ การบริหารจึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจและจาเปนตอการดํารงชีวิตของ

มนุษยในสังคม คําวาบริหารมาจากคําวา Administration มีความหมายเหมือนกับคําวา Manage-

ment ฉะนั้น จึงมีการใชท้ังสองคํานี้ในลักษณะเดียวกัน แตคําวา Management มักจะใชในการ

บริหารองคการหรือหนวยงานท่ีมุงในดานกําไร แตการบริหารงานในวงการศึกษาหรือการบริหารงาน

โครงการสุขภาพในสถานศึกษานั้นมิไดมุงหวังผลกําไรหรือขาดทุน จึงใชคําวา Administration จึงจะ
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เหมาะสมท่ีสุด มีนักบริหาร นักวิชาการและนักการศึกษามากมายหลากหลายทานไดใหความหมาย

ของการบริหารไวหลายทัศนะ (พิศสมัย หมกทอง, 2554, หนา 143) ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

การบริหาร (Administration) หมายถึง กระบวนการท่ีผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ 

ดําเนินกิจการตามข้ันตอนตาง ๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนัก

ถึงความสามารถ ความถนัด ความตองการ และความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงาน

ของสมาชิกในองคการควบคูไปดวยองคการจึงจะสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว (พะยอม วงศ

สารศรี, 2542, หนา 36) และหมายถึงการทํางานตาง ๆ ใหเสร็จลุลวงไปโดยอาศัยผูอ่ืนเปนผูทําโดยมี

ทรัพยากรดานบุคคลเขารวมทํางานในองคการ ซ่ึงเปนผูใชทรัพยากรดานเครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ 

เงินทุน และขอมูลสารสนเทศตาง ๆ (ธงชัย สันติวงษ, 2543, หนา 11-13) เปนเรื่องของการนําเอา

กฎหมายและนโยบายตาง ๆ ไปปฏิบัติใหเกิดผล ซ่ึงเปนหนาท่ีของขาราชการท่ีจะทํางานดวยความ

เต็มใจดวยความเท่ียงธรรม และอยางมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว (พิทยา บวรวัฒนา, 

2546, หนา 2) ตามแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอํานวยการ การสนับสนุน และการ

ตรวจสอบ ใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานใหไดตามเปาหมายท่ีตองการซ่ึงการบริหารเปนการกําหนด

แนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอํานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบใหผูปฏิบัติสามารถ 

ดําเนินงานใหไดตามเปาหมายท่ีตองการ (มัลลิกา ตนสอน, 2544, หนา 10) ซ่ึงกระบวนการบริหาร

เกิดไดหลายแนวคิดเชน โพสดคอรบ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเธอร กูลิค (Luther 

Gulick) และลินดอล เออรวิค (Lyndall Urwick) ประกอบดวยข้ันตอนการบริหาร 7 ประการ ไดแก 

การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ 

(Directing) การประสานงาน การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ี

กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย 5 ประการ ไดแก 

การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน 

และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกวา พอคค (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545, หนา 39) 

และผูบริหารงานท่ีดีจะตองมีวิธีการบริหารงานท่ีจะทาใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงานคือ 

จะตองมีความหนักแนนม่ันคง และสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกนองไดมี

ความสามารถในการแบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของแตละคน และรูจักกระจายอํานาจ

ใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผูบริหารงานท่ีดีจึงเปนผูท่ีคอยดูแลภาพรวมในการ

ทํางานของบุคคลในองคการ (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2550, หนา 24-32) ซ่ึงจะทาใหงานดาเนินไป

ไดอยางเรียบรอย (สมยศ นาวีการ, 2544, หนา 18) การบริหารงาน หมายถึง การใชศาสตรและศิลป

เพ่ือนาเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบกันตามกระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนดใหอยางมีคุณภาพซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ (สมพงษ เกษมสิน, 2541, หนา 4)  

1) การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 
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2) การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพ้ืนฐาน 

3) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ 

4) การบริหารเปนการดําเนินงานรวมกันของบุคคล ฉะนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือของ

กลุมเพ่ือใหเกิดพลังรวมของกลุมในการท่ีจะทําใหภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค 

การบริหารงานคือการใชศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับคนอ่ืนซ่ึงเปนสาขา 

วิชาท่ีมีการจัดระเบียบอยางมีระบบ กลาวคือ มีหลักการ กฎเกณฑและทฤษฎีท่ีเชื่อถือไดซ่ึงการ

บริหารเปนกระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนํานโยบายไปปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจนั้น 

กลาวคือเปนกระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการซ่ึงมีลําดับการทํางานเปนข้ันตอน มีกลุมบุคคลเปน

กลไกสําคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตาง ๆ เปนองคประกอบดวยการ

บริหารโดยท่ัวไป จะมีลักษณะเปนกระบวนวิธีหรือเปนการกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน หรือเปน

ลําดับรายการในการบริหารซ่ึงในการบริหารนั้นจะตองมีลําดับรายการกอนหลังวาจะตองทําสิ่งใดกอน 

และตอ ๆ ไปจะทําอะไร ซ่ึงจัดวาเปนหลักเกณฑวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Management) 

กระบวนการบริหารจะกําหนดขอบเขตและหนาท่ีตามข้ันตอนตาง ๆ ไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ได

อธิบายองคประกอบ ของการบริหารท่ีสําคัญ และมีความจําเปนตอองคการ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงคท่ีแนนอน กลาวคือ จะตองรูวาจะดําเนินการไปทําไม เพ่ืออะไร และตอง 

การอะไรจากการดําเนินการ เชน ตองมีวัตถุประสงคในการใหบริการ หรือในการผลิตตองรูวาจะผลิต

เพ่ือใคร ตองการผลตอบแทนเชนใด ถาหาไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแลวก็ไมมีประโยชนท่ีจะ

บริหารการดําเนินงานตาง ๆ จะไมมีผลสําเร็จเพราะไมมีเปาหมายกําหนดไวแนนอน 

2) ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและเครื่องใชเพ่ือประกอบการดําเนินงานรวมไปถึง

ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ไดแก 4M คือ มนุษย (Man) เงิน (Money) วัสดุ

อุปกรณ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6M ท่ีมีเครื่องจักร 

(Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเขามาซ่ึงในปจจุบันมีความจําเปนมากข้ึน 

3) มีการประสานงานระหวางกัน หรือเรียกไดวามีปฏิกิริยาระหวางกัน กลาวคือเปาหมาย

และวัตถุประสงครวมท้ังทรัพยากรในการบริหารท้ัง 4 Ms หรือ 6 Ms ดังกลาว จะตองมีความสัมพันธ

ซ่ึงกันและเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน หรือกลาวไดวาจะตองมีระบบของการทํางานรวมกันและท่ีเกิดข้ึน

จริง ๆ ดวย การนําปจจัยท้ังหลายเบื้องตนมาไวรวมกันแลวไมเกิดปฏิกิริยาระหวางกันไมเกิดความ 

สัมพันธระหวางกันการบริหารก็จะไมเกิดข้ึน 

4) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งท่ีวัดผลสําเร็จของงานวาบรรลุ

เปาหมายของวัตถุประสงคขององคการก็คือ ประสิทธิผลขององคการ หมายถึงความสามารถของ

องคการในอันท่ีจะบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการในการใชทรัพยากรขององคการท่ีมีอยู

ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปจจัยนําเขาและคาใชจายกับปจจัยนําออกและรายไดขององคการ 

(สมคิด บางโม, 2545, หนา 62-63) 
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นักบริหาร นักวิชาการ ตลอดจนนักการศึกษาไดใหแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว

วาการบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done through other 

people) และกลาววาหนาท่ีของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จมี 5ประการ 

ตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้คือ 

1) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน

ปจจุบัน เพ่ือความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารทีดีตองมีวิสัยทัศน เพ่ือกําหนดทิศทางของ

องคกร 

2) O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธ

ของสมาชิกและสายบังคับบญัชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

3) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหมการพัฒนาบุคลากร

และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

4) D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการ

ตามแผนผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองมีภาวะผูนํา 

5) C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ภายในองคกรรวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 

2549, หนา 3-5) จึงสรุปไดวา “POSDC” นั้นเปนหลักทางการบริหารท่ีมีการคิดคนและเริ่มใชมาเปน

เวลานานซ่ึงหลักนี้มีหลักการกฎเกณฑ และทฤษฎีท่ีเชื่อถือไดซ่ึงการบริหารเปนกระบวนการนาเอา

การตัดสินใจและนานโยบายไปปฏิบัติ แตการท่ีจะนําหลักการนี้ไปบริหารใหประสบความสําเร็จนั้นตัว

ผูบริหารและผูปฏิบัติงานเองนั้นจะตองเขาใจหลักนี้เปนอยางดี และจะตองมีความสามัคคีเชื่อใจกัน

และกันในการดําเนินงานเพ่ือท่ีจะใหงานนั้น ๆ ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของงานได 

สรุปไดวา การบริหาร คือ ศาสตรและศิลปแหงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือ

จากหลายฝาย ซ่ึงนักบริหารมีหนาท่ีในการวางแผน จัดการองคกร อํานวยการ และควบคุมทรัพยากร

บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ใหดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

การนําหลักวิชาการดานการบริหารมาใช คือ“กระบวนการบริหาร” และ “ปจจัยท่ีมีสวน

สําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการใหความหมายการบริหารมีลักษณะ

เปนท้ังศาสตรและศิลปะ กลาวคือการบริหารจัดเปนศาสตรสาขาหนึ่งซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป เพราะ

มีองคประกอบของความรู (Knowledge) มีหลักเกณฑ (Principle) และทฤษฎี (Theory) ท่ีเกิดจาก

การศึกษาคนควาเชิงวิทยาศาสตร เปนศาสตรทางสังคมซ่ึงอยูกลุมเดียวกันกับวิชาจิตวิทยาสังคมวิทยา 

และรัฐศาสตร สวนในทางปฏิบัตินั้นจะข้ึนอยูกับความสามารถประสบการณ และทักษะของผูบริหาร

แตละคนท่ีจะนําความรูหลักการ และทฤษฎีไปปรับหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณและ
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สิ่งแวดลอมซ่ึงเปนเรื่องศิลปะ ดังนั้นนักบริหารท่ีเกงตองมีศาสตรและศิลปะ (เดน ชะเนติยัง, 2553, 

หนา 52) นอกจากนี้ยังมีการลักษณะการบริหารท่ีสําคัญ 5 ลักษณะ คือ 

1) การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความวา การบริหารเปน

กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุมคนท่ีรวมกันทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการผูบริหาร

จะตองรับผิดชอบใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะทํางานไมสําเร็จ สาระสําคัญ

ของการบริหารในขอนี้แสดงใหเห็นวา ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีสิ่งตาง ๆ เหลานี้ คือมี

ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีดีมีความเปนผูนาและสามารถทํางานเปนทีมไดมีความสามารถในการปรับ 

เปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมไดหากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ และมีความสามารถทําใหงาน

บรรลุเปาหมายได 

2) การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายขององคการ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของ

องคการตองอาศัยความรวมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําใหสําเร็จลงได เปาหมายเปนสิ่งท่ีทําให

ผูบริหารจะตองทําใหบรรลุไดนั้นจะตองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ เปาหมายตองสูงแลวสามารถ

ทําใหสําเร็จ เปาหมายสูงเกินไปก็ทําใหสําเร็จไมได เปาหมายตอไปก็ไมทาทายไมมีคุณคา ประการท่ี

สอง การจะไปถึงเปาหมายจะตองมีระบบงานท่ีดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประการสุดทายจะตอง

ระบุเวลาท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายนั้น 

3) การบริหารเปนการสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คําวา ประสิทธิผล 

หมายความวา ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนด สวนคําวา ประสิทธิภาพ หมายความวา ทํางาน

โดยใชทรัพยากรอยางประหยัดหรือเสียคาใชจายต่ําสุด การทํางานใหสําเร็จอยางเดียวไมพอแตจะตอง

คํานึงถึงคาใชจายท่ีประหยัดอีกดวย การทําใหไดท้ังสองอยางคืองานบรรลุผลตามท่ีตองการ และการ

ใชทรัพยากรต่ําสุดจึงเปนความสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4) การบริหารเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนท่ีรูกัน

โดยท่ัวไปวาเราอาศัยในโลกท่ีมีทรัพยากรจากัดการใชทรัพยากรตาง ๆ จึงตองตระหนัก 2 ขอใหญ ๆ 

คือ เม่ือใชทรัพยากรใดไปแลวทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไมสามารถกลับคืนมาใหมได และจะตองเลือก 

ใชทรัพยากรใหเหมาะสมอยาใหเกิดสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน ดังนั้นการบริหารกับเศรษฐศาสตรจึง

มีความสัมพันธอยางใกลชิด เศรษฐศาสตรเปนการศึกษาถึงการกระจายการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จํากัดอยางไร สวนผูบริหารในองคการจะตองผลิตสินคาและบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5) การบริหารจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารท่ีประสบความ 

สําเร็จจะตองสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางถูกตอง และสามารถปรับตัวเองใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงนั้น (เสนาะ ติเยาว, 2544, หนา 1-2) 

แนวคิดการบริหารไดรับการพัฒนาข้ึนมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร จนเกิดเปน

ทฤษฎีการบริหารท่ีมุงจะวิเคราะหศึกษาถึงการบริหาร อยางเปนระบบโดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหารชาว
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ฝรั่งเศส ซ่ึงไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎี การบริหารท่ัวไปอันเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง 

ทฤษฎีอันหนึ่งท่ีวาดวยหนาท่ีในการบริหาร 5 ประการคือ การวางแผน การจัดองคการ การบังคับ

บัญชา การประสานงาน และการควบคุม ตอมาไดพัฒนาและปรับปรุงจนกลายเปนตารางการบริหาร 

เชน ทฤษฎีของลูเธอร กูลิค ศาสตราจารยการบริหารรัฐกิจชาวอเมริกันท่ีไดขยายแนวคิดของฟาโย 

กําหนดหนาท่ีในการบริหารท่ีเรียกกันวา “POSDCoRB” Planning (การวางแผน) Organizing (การ

จัดองคการ) Staffing (การจัดบุคคลเขาทํางาน) Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) Coordinating 

(การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ)  

(สุปรีชา กมลาศน, 2545, หนา 3) กระบวนการการบริหารควรประกอบดวย 10 ประการ คือ 

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไวเปนการลวง 

หนาโดยเก่ียวกับการคาดการณ การกําหนดวัตถุประสงค การพัฒนากลวิธี ในการวางแผน ซ่ึงตอง

คํานึงถึงนโยบาย เพ่ือใหแผนงานท่ีกําหนดข้ึนไวมีความสอดคลองตองกันในการดําเนินงาน 

2) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทํางานเพ่ือใหงานตาง ๆ สามารถ 

ดําเนินไปโดยมีการประสานงานกันอยางดี 

3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเขาปฏิบัติงานใหเหมาะสม

ตามตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

4) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการท่ีจะตัดสินใจ แยก 

แยะและวิเคราะหออกมาใหไดวาในการทํางานจะตองมีการตัดสินใจในเรื่องใดบาง 

5) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการรวมท้ังการควบคุมงาน

และนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานท่ีจะทําใหการทํางานประจําวันของเจาหนาท่ีทุกคน

เปนไปดวยดี 

6) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การรวมมือประสานงาน เพ่ือการดําเนินการเปน 

ไปดวยดี และราบรื่นศึกษาหลักเกณฑและวิธีการท่ีจะทําการประสานงานดีข้ึน และดําเนินการแกไข

เม่ือเกิดปญหาข้ึน 

7) การรวมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานใหผูปฏิบัติงานทุก

ฝายมีความเขาใจในงานเขามารวมทํางานกันอยางพรอมเพรียงกันขอตกลงท่ีสําคัญยิ่งของการ

ประสานงาน คือ ความรวมมือ ซ่ึงเปนเรื่องของ “จิตใจ” 

8) การสื่อขอความ (Communicating) หมายถึง การผานขาวสารขอมูลและความเขาใจ 

เพ่ือท่ีจะใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตองการ 

9) การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหนวยงานใหแก 

ผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานตลอดจนการประชา 

สัมพันธ (Public Relation) แจงใหประชาชนทราบ ซ่ึงโดยท่ัวไปการรายงานจะหมายถึง วิธีการของ
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สถาบันหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการใหขอมูลแกผูสนใจมาติดตอสอบถามผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน

ความสําคัญของการรายงานนั้นจะตองตั้งอยูบนรากฐานของความเปนจริง 

10) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาใหทราบถึงระบบ

และกรรมวิธีในการบริหารเก่ียวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใชงบประมาณในการควบคุม

งาน (พงษศักดิ์ ปญจพรผล, 2542, หนา 64-72)  

การบริหารงานไมวาจะเปนรูปแบบผูนําโครงสรางระบบราชการและหนาท่ีของผูบริหารใน

องคการแหงหนึ่งสามารถนํามาประยุกตไปใชกับองคการ เรียกวาวิธีดีท่ีสุด (One Best way) อยางไร

ก็ตามผูบริหารในแตละองคการจะเผชิญกับสถานการณเฉพาะท่ีมีเอกลักษณของตัวเองไมมีหลักสากล

ใดท่ีสามารถใชไดกับทุกปญหาผูบริหารตองศึกษาการบริหารโดยมีประสบการณจากกรณีศึกษา (Case 

study) จานวนมากและวิเคราะหวาวิธีการใดท่ีสามารถใชในสถานการณใหม ๆ การบริหารแบบมีสวน

รวม (Participation Management) เปนแนวทางการบริหารท่ีเปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวน

รวมในการคิด การวางแผน และการตัดสินใจในงานตาง ๆ ท่ีเขามีสวนรับผิดชอบ การมีสวนรวมใน

กิจกรรม ขององคการทําใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนเจาของมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินงาน 

ตาง ๆ ขององคกรใดท่ีใชนโยบายการบริหารแบบนี้เปนการแสดงใหพนักงานไดรูวาฝายบริหารเห็น

ความสําคัญของพนักงานท่ีมีตอความสําเร็จขององคการ ทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีมีความภูมิใจ และ

รับผิดชอบตองานอยางเต็มท่ีซ่ึงเปนการจูงใจในการทํางานท่ีดีวิธีหนึ่ง (สุพิณ เกชาคุปต, 2544, หนา 

92-93)  

หลักสําคัญของการบริหาร 5 ลักษณะ คือ 

1) การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความวา การบริหารเปน

กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุมคนท่ีรวมกันทางานเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ ผูบริหารจะ 

ตองรับผิดชอบใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือของบุคคลอ่ืนมิฉะนั้นจะทํางานไมสําเร็จ สาระสําคัญ

ของการบริหารในขอนี้แสดงใหเห็นวา ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีสิ่งตาง ๆ เหลานี้คือมี

ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีดีมีความเปนผูนํา และสามารถทางานเปนทีมไดมีความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมไดหากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ และมีความสามารถทํา

ใหงานบรรลุเปาหมายได 

2) การบริหารทาใหงานบรรลุเปาหมายขององคการ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของ

องคการตองอาศัยความรวมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําใหสําเร็จลงได เปาหมายเปนสิ่งท่ีทําให

ผูบริหารจะตองทําใหบรรลุไดนั้นจะตองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ เปาหมายตองสูงแลวสามารถ

ทําใหสําเร็จเปาหมายสูงเกินไปก็ทําใหสําเร็จไมไดเปาหมายตางไปก็ไมทาทายไมมีคุณคา ประการท่ี

สอง การจะไปถึงเปาหมายจะตองมีระบบงานท่ีดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประการสุดทาย จะตอง

ระบุเวลาท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายนั้น 
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3) การบริหารเปนการสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คําวา ประสิทธิผล 

หมายความวา ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนด สวนคําวา ประสิทธิภาพ หมายความวาทํางานโดย

ใชทรัพยากรอยางประหยัดหรือเสียคาใชจายต่ําสุด การทํางานใหสําเร็จอยางเดียวไมพอแตจะตอง

คํานึงถึงคาใชจายท่ีประหยัดอีกดวย การทําใหไดท้ังสองอยางคืองานบรรลุผลตามท่ีตองการ และการ

ใชทรัพยากรต่ําสุดจึงเปนความสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4) การบริหารเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนท่ีรูกันโดย 

ท่ัวไปวาเราอาศัยในโลกท่ีมีทรัพยากรจํากัดการใชทรัพยากรตาง ๆ จึงตองตระหนัก 2 ขอใหญ ๆ คือ 

เม่ือใชทรัพยากรใดไปแลวทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไมสามารถกลับคืนมาใหมได และจะตองเลือกใช

ทรัพยากรใหเหมาะสมอยาใหเกิดสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน ดังนั้นการบริหารกับเศรษฐศาสตร 

จึงมีความสัมพันธอยางใกลชิด เศรษฐศาสตรเปนการศึกษาถึงการกระจายการใชทรัพยากรท่ีมีอยู 

อยางจํากัดอยางไร สวนผูบริหารในองคการจะตองผลิตสินคาและบริหารใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5) การบริหารจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารท่ีประสบความ 

สําเร็จจะตองสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางถูกตอง และสามารถปรับตัวเองใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงนั้น (เสนาะ ติเยาว, 2544, หนา 1-2) 

แนวคิดการบริหารไดรับการพัฒนาข้ึนมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรจนเกิดเปนทฤษฎี

การบริหารท่ีมุงจะวิเคราะหศึกษาถึงการบริหาร อยางเปนระบบโดย เฮนรี่ ฟาโย นักบริหาร ชาว

ฝรั่งเศส ซ่ึงไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎี การบริหารท่ัวไปอันเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางทฤษฎี

อันหนึ่งท่ีวาดวยหนาท่ีในการบริหาร 5 ประการคือ การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา การ

ประสานงาน และการควบคุม ตอมาไดพัฒนาและปรับปรุงจนกลายเปนตารางการบริหาร เชน ทฤษฎี

ของลูเธอรกูลิค ศาสตราจารยการบริหารรัฐกิจชาวอเมริกันท่ีไดขยายแนวคิดของฟาโยกําหนดหนาท่ี 

ในการบริหารท่ีเรียกกันวา POSDCoRB” Planning (การวางแผน) Organizing (การจัดองคการ) 

Staffing (การจัดบุคคลเขาทํางาน) Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) Coordinating (การ

ประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ) (สุปรีชา 

กมลาศน, 2545, หนา 2) 

สรุปไดวา แนวคิดเก่ียวกับการบริหารนั้นจะครอบคลุมถึงหนาท่ีในการบริหารอันประกอบ 

ดวยการวางแผนการจัดองคการการสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงานการรายงาน และ

การงบ ประมาณ นอกจากนี้องคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารจะประกอบดวยวัตถุประสงค 

ท่ีแนนอนทรัพยากร ในการบริหารมีความประสานระหวางกันและประสิทธิภาพประสิทธิผลใน 

การบริหารงาน ซ่ึงแนวคิดเหลานี้จะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารเชิง 

กลยุทธ 
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2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

การบริหารท่ีมีหลักเกณฑไดพัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูในหลักการ 

(Principles) ท่ีสําคัญ 4 ประการ (เทเลอร, อางใน ธงชัย สันติวงษ, 2543, หนา 47-48) คือ  

1) ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) สําหรับงานแตละอยางคือ 

ตองมีการกําหนดวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดท่ีชวยใหสามารถทํางานเสร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงค 

มาตรฐานของงานจะตองมีการจัดวางเอาไวโดยมีหลักเกณฑท่ีไดพิสูจนมาแลววาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง 

และในเวลาเดียวกันการจายผลตอบแทนแบบจูงใจตาง ๆ ก็จายใหตามผลผลิตท้ังหมด 

2) ตองมีคัดเลือกและพัฒนาคนงานโดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการรูจักงาน

ใหเหมาะสมสอดคลองกับคนงานนอกจากนี้ตองมีการอบรมคนงานใหรูจักวิธีการทํางานท่ีถูกวิธีดวย 

และในการคัดเลือกคนงานจะตองมีการพิจารณาเปนพิเศษท่ีจะใหไดคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรงตาม

งานท่ีจะใหทํา 

3) ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางานควบคูกับการพิจารณาคนงาน

นี้ คนงานจะไมคัดคานตอวิธีทางานใหมท่ีไดกําหนดข้ึนเพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริง

ถึงโอกาสท่ีเขาจะไดรับรายไดสูงข้ึนจากการทํางานถูกวิธีท่ีจะชวยใหไดผลิตผลสูงข้ึน 

4) การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงานฝายบริหารควรจะได

ประสานอยางใกลชิดเปนประจํากับคนงานท่ีเปนผูปฏิบัติงานแตตองไมใชโดยการลงมือปฏิบัติงานท่ี

ควรจะเปนงานของคนงานเทานั้น 

จากหลักการดังกลาว พบวาวิธีการตาง ๆ ลวนแตเปนวิธีการท่ีมีหลักเกณฑตามหลัก

วิทยาศาสตรทาใหเกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนมา และไดเสนอแนะวาผูบริหารตองมีบทบาทเปนจุดกลาง

ของปญหาและความสําเร็จของกลุมท่ีจะตองรับผิดชอบนาเอาเรื่องท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพของ

กลุมมาคิดวิเคราะหและปรับปรุงหาทางออกใหไดเปนผลดีท่ีสุดสาหรับกลุมใหดีข้ึนและมากข้ึนเรื่อย ๆ  

ซ่ึงทฤษฎีการบริหารโดยท่ัวไปมีความเชื่ออยูวา เปนไปไดท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตรท่ีเก่ียว 

กับการบริหาร (Administrative) ซ่ึงสามารถใชไดกับการบริหารทุกชนิดไมวาจะเปนการบริหาร

อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการบริหาร (Management Functions) ซ่ึง

ประกอบดวยหนาท่ีทางการบริหาร 5 ประการ (Price, Alan, 2004, p. 110) คือ  

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองทําการคาดการณ

ลวงหนาถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดข้ึนเปนแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง

ท่ีจะปฏิบตัิเอาไวเพ่ือเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต 

2) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาท่ีท่ีผูบริหารจะตองจัดใหมีโครงของ

งานตาง ๆ และอํานาจหนาท่ีท้ังนี้เพ่ือใหเครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยูในสวนประกอบท่ีเหมาะสม

ในอันท่ีจะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได 
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3) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หนาท่ีในการสั่งการงานตาง ๆ ของ

ผูอยูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะกระทําใหผลสําเร็จดวยดี โดยท่ีผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางท่ีดี

จะตองเขาใจคนงานของตนจะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานของคนงานและองคการท่ีมีอยู รวม 

ถึงจะตองมีการติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดท้ังข้ึน และนอกจากนี้ยังตองทําการ

ประเมินโครงสรางขององคการและผูอยูใตบังคับบัญชาของตนเปนประจําอีกดวย หากโครงสรางของ

องคการท่ีเปนอยูไมเหมาะสมก็จําเปนตองปรับปรุงเชนเดียวกัน ถาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใดหยอน

ประสิทธิภาพ การไลออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมยิ่งข้ึนก็เปนสิ่งจาเปนตองทํา 

4) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนาท่ีจะตองเชื่อมโยงงานของทุกคน

ใหเขากันได และกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน 

5) การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนาท่ีในการท่ีจะตองกํากับใหสามารถประกัน

ไดวากิจกรรมตาง ๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนท่ีไดวางไวแลว ซ่ึงนักทฤษฎีไดกําหนดหลักการ

ในการบริหารจัดการข้ึน 14 ประการ เปนสวนประกอบสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ

บริหารจัดการดังนี้ (เฮนรี่ ฟาโยล, อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ, 2545, หนา 68-69)  

 1) การแบงงานกันทํา (Division of Labor) เฮนรี่ ฟาโยล ไดเสนอวาคนงานควรจะไดรับ 

การมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติมากข้ึน หรือไดรับการกระตุนใหมีความรับผิดชอบในผลลัพธของงาน 

มากข้ึนซ่ึงหลักการนี้จะสามารถนําไปประยุกตใชในองคการยุคปจจุบันได 

 2) อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เฮนรี่ ฟาโยล 

ไดใหความสําคัญของอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบอํานาจหนาท่ีแบบเปนทางการของ Weber 

จะไดมาจากตําแหนงหนาท่ีของผูบริหารในสายการบังคับบัญชา สวนอํานาจหนาท่ีแบบไมเปนทางการ

จะไดรับจากความชํานาญงานของบุคคล ความรูทางดานเทคนิค ความมีคุณคาทางศีลธรรม และ

ความสามารถในการนํา และสรางความผูกพันกับผูใตบังคับบัญชาตลอดจนเนนวาอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบควรอยูคูกัน 

 3) การมีผูบังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) เฮนรี่ ฟาโยล กลาววาคําสั่ง

สองคําสั่ง (Dual Command) อาจกอใหเกิดปญหาในการทํางาน เชน การรายงานจะมีความเก่ียวของ 

ในเม่ือผูควบคุมสองคนไดใหคําสั่งกับผูใตบังคับบัญชาเพียงคนเดียวทําใหเกิดการสับสนในบางสถาน 

การณ คําสั่งสองคําสั่งนี้ทําใหเกิดความยุงยากแกผูบังคับบัญชา และทําใหเกิดการสับสนในลําดับข้ัน

ของอํานาจหนาท่ีแบบเปนทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจหนาท่ีและ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารในระบบผูบังคับบัญชาสองคนจะเปนการยาก และผูบริหารจะไมสนใจใน

ความรูสึกของผูใตบังคับบัญชามักจะโกรธและอาจไมใหความรวมมือในอนาคตถาผูใตบังคับบัญชา 

ไมเชื่อฟง 

 4) สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหนาท่ี (Line of Authority) เปนสายการบังคับ

บัญชาจากผูบริหารในระดับบนสูผูปฏิบัติงานในระดับลางขององคการ ความสัมพันธของการจํากัด
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ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับข้ันของการบริหาร

จัดการ จํานวนท่ีดีท่ีสุดในลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดตอสื่อสาร

ระหวางผูบริหารระดับสูงและพนักงานระดับลาง รวมถึงความลาชาในการวางแผน (Planning) และ

การจัดการ (Organizing) ซ่ึงการจากัดจํานวนของระดับข้ัน การบังคับบัญชาใหนอยลงจะทําใหปญหา

ในการติดตอสื่อสารลดลง และองคการจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุนมากข้ึน ภายใน

องคการไดมีการแบงแยกแผนกตาง ๆ ซ่ึงแตละแผนกจะมีระดับข้ันการบังคับบัญชาโดยผูบริหารใน

ระดับกลางและระดับตนของสายการบังคับบัญชาแตละแผนกตองมีปฏิสัมพันธกับผูจัดการในระดับ

เดียวกันในแผนกอ่ืน ๆ ซ่ึงปฏิสัมพันธนี้ชวยในการตัดสินใจใหเร็วข้ึน เนื่องจากผูบริหารจะรูจักบุคคล

อ่ืน และรูวิธีการในการแกปญหาเพ่ิมมากข้ึน สาหรับการทํางานขามแผนกหรือการทํางานขามสายนั้น

เปนการสรางทีมงานขามสายซ่ึงสามารถควบคุมโดยผูนําของแตละทีม 

 5) การรวมอํานาจ (Centralization) เปนการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไวท่ี

ผูบริหาร ระดับสูงขององคการ ซ่ึงอํานาจหนาท่ีจะไมไดรวมไวท่ีผูบริหารระดับสูงของสายการบังคับ

บัญชาแตเปนการกําหนดวาควรมีการรวมอํานาจไวท่ีผูบริหารระดับสูงเทาไร อยางไร และมีการ

กระจายอํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชาและคนงานในระดับลางอยางไร สิ่งนี้ถือวามีความสําคัญ 

เนื่องจากวาจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององคการ 

 6) การมีเปาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เปนการออกแบบหรือกําหนดแผนใน

การปฏิบัติงานของผูบริหารและคนงานท่ีใชทรัพยากรขององคการ องคการใดท่ีไมมีการวางแผนจะทํา

ใหขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซ่ึงจะไมมีการมุงไปสูกิจกรรมของกลุมหรือกิจกรรมของ

บุคคล แตการวางแผนจะเริ่มท่ีผูบริหารระดับสูงทํางานเปนทีมรวมกับกลยุทธขององคการ ซ่ึงจะตองมี

การติดตอกับผูบริหารในระดับกลางท่ีมีสวนในการตัดสินใจวา จะใชทรัพยากรขององคการอยางไรเพ่ือ 

ใหบรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธ หลักการในขอนี้ยึดหลักวา กิจกรรมของแตละกลุมตองมีจุดหมาย

และแผนเดียวกัน 

 7) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเปนธรรม (Justice) ความ

ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สาหรับสมาชิกทุกคนภายในองคการซ่ึงใน

ปจจุบันพนักงานมีความตองการความเสมอภาคมากข้ึนเปนการจัดการท่ีใชหลักความเทาเทียมกัน 

 8) การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซ่ึงอยูในตําแหนงนั้นในการจัดหาเพ่ือให

องคการไดรับประโยชนสูงสุด และเปนการจัดหางานใหแกพนักงานโดยใชผังองคการ (Organization 

Chart) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงตําแหนงและหนาท่ีของพนักงานแตละคน และเปนการชี้วัดวาตําแหนงของ

พนักงานแตละคนอาจจะมีการเลื่อนข้ันไดในอนาคต การวางแผนเก่ียวกับอาชีพไดรับความสนใจมาก

ข้ึนในองคการยุคปจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษยถือวามีความจําเปนท่ีจะตองใหการฝกอบรม 

(Training) และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองคการจะกําหนดตําแหนงหนาท่ีสาหรับ

คนทุกคน และทุกคนจะเขาใจตําแหนงหนาท่ีของตน 
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 9) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปนความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งตาง ๆ โดย

ปราศจากการสั่งการจากผูบังคับบัญชา ผูบริหารจะตองกระตุนใหพนักงานมีความคิดริเริ่มซ่ึงความคิด

ริเริ่มนี้นับถือวาเปนจุดแข็งขององคการ เนื่องจากจะสามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ ไดผูบริหารมีความ

ตองการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางองคการและความตองการ

ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะทําใหเกิดความสมดุล ซ่ึงเปนสิ่งท่ีชี้วัดผูบริหารระดับสูง

ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

 10) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เปนการมุงใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อ

ฟง (Obedience) อํานาจ (Energy) คําขอรอง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ

ออกมาสําหรับอํานาจของผูบังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเปนบุคลิกลักษณะ ท่ีเก่ียวของกับผูบริหาร

หลาย ๆ คนท่ีสามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผูปฏิบัติงานท้ังหมด และทํางานอยางเขมแข็ง เพ่ือให

บรรลุเปาหมายขององคการ ความมีระเบียบวินัยจะเปนความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในองคการกับ

คุณสมบัติของผูนําภายในองคการ และเปนความสามารถของผูบริหารในการท่ีจะปฏิบัติตามอยาง

ยุติธรรมอีกดวย 

 11) คาตอบแทน (Remuneration of Personnel) การใหรางวัลประกอบดวยโบนัส 

และแผนการแบงกําไรเปนการชวยกระตุนการทํางานของพนักงานได การใหหรือการจายคาตอบแทน

ใหแกพนักงานมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จขององคการ ระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถใหความยุติธรรมท้ังพนักงานและองคการ รวมท้ังสามารถกระตุนผลผลิตเพ่ิมโดยการใหรางวัล

เพ่ือเปนการสนับสนุนใหมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยยึดหลักวาการจายคาตอบแทนควรยุติธรรมและตอบ 

สนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจางและลูกจางเทาท่ีจะทาได 

 12) ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมี

ความสําคัญตอการจางงานระยะยาว เม่ือพนักงานอยูในองคการซ่ึงมีแนวโนมจะทํางานเปนทีมเปน

ระยะเวลานานโดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใชประโยชนจากทรัพยากร

ขององคการ การจางงานระยะยาวเปนปจจัยสําคัญท่ีใชอธิบายการประสบความสําเร็จของบริษัทขนาด

ใหญในญี่ปุน 

 13) ผลประโยชนสวนตัวมีความสําคัญนอยกวาผลประโยชนขององคการ (Subordi-

nation of individual interests to the common interest) ผลประโยชนขององคการถือวาเปน

ประโยชนของทุก ๆ คน หรือของทุกกลุมในองคการในขณะท่ีองคการยังดําเนินกิจการอยูจะตองมีการ

กําหนดผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมระหวางองคการและสมาชิกภายในองคการ 

 14) ความสามัคคี (Sprit de corps) เปนความรูสึกรวมกันของสมาชิกภายในองคการ

ท่ีชวยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุม ในการออกแบบประยุกตของอํานาจหนาท่ีตามลําดับข้ัน

ภายในองคการ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความรวมมือกัน ถือวาเปนสวนประกอบ
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สําคัญในการท่ีทาใหองคการบรรลุผลสําเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จ

ไดหากมีการติดตอกันระหวางผูบริหารและคนงาน โดยการติดตอเพ่ือแกไขปญหาในสถานการณท่ี

สําคัญ เพราะความสามัคคีคือพลังเม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทําใหองคการมีความแข็งแกรง 

การบริหารนั้นเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done through 

other people) และกลาววาหนาท่ีของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ มี 5 

ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต, 2549, หนา 3-5) คือ 

1) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ

ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลเพ่ือกําหนดทิศทางของ

องคกร 

2) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกรเปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ

สมาชิกและสายบังคับบญัชาภายในองคกรมีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

3) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนาบุคลากร

และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

4) D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการ

ตามแผนผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองมีภาวะผูนํา 

5) C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารนั้นมี 5 ประการ (ธีระรัตน กิจจารักษ, 2542, หนา 

67) คือ 

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสําหรับการปฏิบัติงานใน

อนาคตใหตรงเปาหมายท่ีตองการ โดยกําหนดงานท่ีจะทาวิธีการ และวัตถุประสงคของงานนั้น ๆ ไว

ลวงหนา 

2) การแสวงหาการกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา

กําหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation) หมายถึง การบํารุงขวัญ กระตุน และสงเสริมให

บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ 

4) การประสานงาน (Co-Ordination) หมายถึง การจัดใหผูแทนของหนวยงานยอยทุก

หนวยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ

ผูอ่ืน และเพ่ือใหงานสัมพันธไมขัดแยงกันโดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก 

5) การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให

ทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผล ข้ันสุดทาย
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เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน และปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลข้ัน

สุดทาย เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานท่ีควรจะไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวตั้งแตตนเพ่ือวางแผนใหม

สําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

แนวคิดการบริหารไดรับการพัฒนาข้ึนมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตรจนเกิดเปนทฤษฎี

การบริหารท่ีมุงจะวิเคราะหศึกษาถึงการบริหารอยางเปนระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหารชาวฝรั่งเศส 

ซ่ึงไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎีการบริหารท่ัวไปอันเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง ทฤษฎีอันหนึ่ง

ท่ีวาดวยหนาท่ีในการบริหาร 5 ประการคือ การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา การประสาน 

งาน และการควบคุม ตอมาไดพัฒนาและปรับปรุงจนกลายเปนตําราการบริหาร เชน ทฤษฎีของลูเธอร 

กูลิค ศาสตราจารยการบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ท่ีไดขยายแนวคิดของฟาโย กําหนดหนาท่ีในการ

บริหารท่ีเรียกกันวา POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การจัดองคการ) Staffing 

(การจัดบุคคลเขาทํางาน) Directing (การสั่งการหรืออํานวยการ) Coordinating (การประสานงาน) 

Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ) (สุปรีชา กมลาศน, 2545, 

หนา 2)  

หลักการของทฤษฎีนี้คลายคลึงกับหลักการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร คือเนนถึงวิธีการ

ทางานท่ีดีท่ีสุดและเอาใจใสในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา แตตางกันตรงท่ีการบริหารแบบจัดการ

เนนการทํางานของบังคับบัญชา ถาผูบริหารนาเอาทฤษฎีท้ังสองประเภทมาใชควบคูกัน โดยเนนการ

ทํางานท้ังของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจะชวยใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายไดอยาง

ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีการบริหารงานตามหลักมนุษยสัมพันธ (Human Relations 

Management) การบริหารงานตามหลักมนุษยสัมพันธ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการบริหารงานตาม

หลักพฤติกรรมไดรับการสนใจอยางจริงจัง เม่ือปลายคริสตศตวรรษ ท่ี 19 เปนตนมา บรรดา

นักจิตวิทยา นักมานุษยวิทยา และนักสังคมวิทยา ไดใหความสนใจในการทํางานของคนงานในดาน

ตาง ๆ และเชื่อถือวาคนเปนองคประกอบสําคัญของการบริหารกวาวิธีการจัดการเพราะคนมีชีวิตจิตใจ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไดตองการขวัญและกําลังใจในการทํางาน การท่ีคนจะทํางานมีประสิทธิภาพ

หรือไมข้ึนอยูกับสิ่งเหลานี้ นักทฤษฎีกลุมนี้จึงไดศึกษาเรื่องคนมากวาการจัดการบริหารตามหลัก

มนุษยสัมพันธท่ีไดรับการยกยองมากและเปนตนกําเนิดทฤษฎีนี้ 

ทฤษฎีการบริหารงานแบบระบบ ทฤษฎีการบริหารงานแบบระบบเปนระบบการบริหารท่ี

ถือวาเปนปจจัยตาง ๆ ท่ีประกอบดวยกันเขาเปนองคการนั้นตางมีความสัมพันธ และมีอิทธิพลซ่ึงกัน

และกันสามารถสงผลกระทบซ่ึงกันและกันไดใหคาจากัดความทฤษฎีระบบวาระบบเปนการจัดการให

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางปจจัยอิสระ หรือปจจัยยอยตั้งแตสองปจจัยข้ึนไป และปจจัยอิสระ

หรือปจจัยยอยรวมท้ังตัวระบบดังกลาวจะตองมีขอบเขตท่ีกําหนดไวชัดเจนในอันท่ีจะแบงแยกออก

จากสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ดังนั้นเราอาจสรุปความหมายของระบบไดวา ระบบเปนกระบวนการความ 



21 

สัมพันธระหวางปจจัยอิสระตั้งแตสองปจจัยข้ึนไปจนเกิดเปนกระบวนการของความสัมพันธระหวาง

ปจจัยอิสระตั้งแตสองความสัมพันธ ซ่ึงจะเปนตัวแบงแยกระบบออกจากสภาพแวดลอม (William 

Ouchi, 1971, p. 283)  

ทฤษฎีการบริหารโดยสถานการณ (Contingency Management) การบริหารโดยสถาน 

การณ เปนการผสมผสานหลักการและทฤษฎีการบริหารตาง ๆ มาใชใหเหมาะสมกับเหตุการณหนึ่งโดย

ไมยึดแนวการบริหารแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะแตใหเหตุการณเปนตัวกําหนดจะใชหลักการบริหาร

แบบไหน ทองศรี กาภู ณ อยุธยา ไดสรุปหลักการ การบริหารโดยสถานการณไว 3 ประการ ดังนี้ 

1) การบริหารโดยสถานการณยึดถือความเปนไปไดสถานการณหนึ่ง ๆ เปนหลัก 

2) เนื่องจากเหตุการณตาง ๆ เปลี่ยนไป การบริหารโดยสถานการณจึงไมควรสถานการณ

อันใดอันหนึ่งตายตัว เพ่ือใหเปนแบบอยางการบริหารเกินไป แตใหมีความยืดหยุนพรอมท่ีจะพิจารณา

สถานการณใหม ๆ ตอไป เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดเรื่อย ๆ  

3) การบริหารโดยสถานการณจะคํานึงถึงงานวิทยาการ หรือสิ่งแวดลอมและความตองการ

ของบุคคลในหนวยงานเปนหลัก เพ่ือใหเกิดผลงานมากกวาท่ีจะแสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใชในการ

ทํางานและตองคํานึงถึงความจําเปนในระยะยาวท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ โดยยึดหลัก

วิทยาการ ตลอดจนปจจัยดานจิตวิทยาเปนหลักในการพิจารณาดวย 

สรุปไดวา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารเปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนกระบวน 

การทางสังคมท่ีผูบริหารใชสําหรับตัดสินใจ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ 

ท้ังท่ีเปนองคกรท่ีเปนหนวยงานของรัฐและเอกชนใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามเปาหมาย โดยนํา

ทรัพยากรมาใชใหประหยัด ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวนั้นตองใชท้ังศาสตรและศิลปเพ่ือใหบุคคลตาง 

ๆ เกิดความรวมมือกันในการปฏิบัติงานซ่ึงกระบวนการบริหารเปนภารกิจท่ีผูบริหารตองปฏิบัติหนาท่ี

ตามลาดับข้ันตอน เปนระบบใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร ประกอบดวย การ

วางแผน การจัดองคการ การบริหารบุคคล การสั่งการ การประสานงานการรายงานผล และ

การงบประมาณท่ีผูบริหารทุก ๆ องคการจะตองมีเพ่ือใหการทางานนั้นเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการทํางาน 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบสังคมท้ังภาครัฐ

ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ซ่ึงครอบคลุมถึงกลุมวิชาการ กลุมปฏิบัติการ กลุมขาราชการ และกลุม

ธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข รักสามัคคี และรวมพลังเปนหนึ่งเดียว กอใหเกิดการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนมีความเขมแข็งและสรางภูมิคุมกันแกประเทศ โดยระเบียบดังกลาวมุงหมายท่ีจะสรางระบบการ

บริหารท่ีดีในทุกภาคสวนของสังคมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยเฉพาะภาครัฐ ซ่ึง
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หมายถึง การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และองคกรอิสระของรัฐจําเปนตอง

ปรับกลไกและระบบการบริหารใหมีประสิทธิภาพ ยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม มีความโปรงใส

รับผิดชอบ และการมีสวนรวมในทุกภาคสวน เพ่ือความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประโยชนสุข

เกิดแกประชาชน (ประมวล รุจนเสรี, 2542, หนา 11) 

2.2.1 ความหมายของธรรมาภิบาล 

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ

และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซ่ึงเรารูจักกันในนาม “Good Governance” หมายถึง การปกครองท่ีเปน

ธรรม นั้นไมใชแนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรู ท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยู

รวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพัน ๆ ป ซ่ึงเปนหลักการเพ่ือ การอยูรวมกันในบานเมืองและ

สังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและ

พัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หนา 5) 

สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใชแพรหลาย ภายหลังประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และหลังจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมในป พ.ศ.

2540 เปนตนมา ท้ังนี้เนื่องจากในหนังสือแสดงเจตจํานงกูเงินจากกองทุนระหวางประเทศ (IMF) ท่ี

ระบุใหรัฐบาลไทยใหคําม่ันสัญญาวาจะสราง Good Governance ใหเกิดข้ึนในการบริหารจัดการ

ภาครัฐ โดยรัฐบาลในขณะนั้นไดพิจารณาเห็นความจําเปนท่ีประชาชาติตองมีการบริหารจัดการ

บานเมืองและสังคมท่ีดีเปนองคประกอบสําคัญในการบูรณาการ รัฐบาลไดมีหนังสือลงวันท่ี 15 

ธันวาคม พ.ศ.2540 โดยขอความรวมมือจากสถานบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ (TDRI) ในการ

ดําเนินการคนควาวิจัยเพ่ือเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม ไดมีการระดมแนวคิดเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

ประเทศในระยะสั้นและระยะยาวใหยั่งยืนซ่ึงคณะทํางานดังกลาวไดจัดเอกสารขอเสนอเพ่ือสงเสริม

ธรรมาภิบาลไทย และเสนอแนวทางแกปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ซ่ึงมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย ไดระดมแนวคิดในประเทศไทยหลายสาขาท่ีอาสาสมัครมารวมทํางาน และคณะทํางาน

ไดจัดทําเอกสารขอเสนอเพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลไทย เม่ือวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ.2542 นายก 

รัฐมนตรีไดมอบหมายใหเลขาธิการคณะกรรมการราชการพลเรือน จัดทาบันทึกขอกําหนดเรื่องนี้เปน

วาระแหงชาติ โดยเสนอตอคณะรัฐมนตรีและใหความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2542 

และวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 โดยนายกรัฐมนตรีไดลงนาม

ในระเบียบดังกลาวเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2542 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศ

ท่ัวไป เลมท่ี 116 ตอนท่ี 63 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตามภาษาไทย เปนแนวคิดท่ีไดมีการ

กลาวถึงอยางกวางขวางหลังจากมีเหตุการณวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและในเอเชีย
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ตะวันออก โดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครองและการจัดการปกครองท่ีดีนั้นไดรับการรณรงคอยาง

มากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2546, หนา 130) และดังท่ี

ทราบแลววาแนวคิดนี้ไดมีการคนพบมาตั้งแตป พ.ศ.2532 แตถึงกระนั้นก็มิไดมีการนําคําวา Good 

Governance มาใชอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงกลาวไดวาคาวา Good Governance เพ่ิงมีการนํามาใช

อยางเปนจริงเปนจังเม่ือไมนานนี้เอง ดังท่ีอรพินท สพโชคชัย กลาวถึงการพัฒนาการของการใชคํา

Good Governance ไววาคําวา Good Governance เพ่ิงปรากฏและมีการใชในวงการของนักวิชาการ 

ท่ีสนใจการพัฒนากลไกการบริหารและการปกครองของสังคมเม่ือไมนานมานี้ สวนคําวา Governance 

นั้นไดปรากฏอยูในพจนานุกรมและมีผูใชกันมานานแลวโดย อรพินท สพโชคชัย (2541, หนา 2) ได

ใหความหมายคําวา Governance ดังนี้ Governance Means 1) the act, Process, or Power of 

Governing ; Government, 2) the State of Being Governed ซ่ึงแปลกันตรง ๆ ก็หมายถึงการ

กระทํา กระบวนการหรืออํานาจในการบริหารการปกครองซ่ึงเม่ือใชกับรัฐก็นาจะมีความหมายใกล 

เคียงเก่ียวของกับคําวาภาครัฐ (State) ซ่ึงอาจจะหมายถึงท้ังรัฐบาล (Government) และระบบ

ราชการ (Civil Gervice) ปจจุบันท้ังในทางดานการศึกษาและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตรถือไดวา 

“Governance” หรือการจัดการปกครองเปนกรอบแนวคิดท่ีสําคัญของการบริหารภาครัฐ ซ่ึงมีองค 

ประกอบหลักท่ีสําคัญคือ การเนนบทบาทของการบริหารภาครัฐ กรอบแนวคิดGovernance เปน

ประเด็นสําคัญในการศึกษาถึงความสัมพันธและความรับผิดชอบระหวางรัฐกับประชาชน ความ 

สัมพันธและความรับผิดชอบระหวางรัฐกับภาคเอกชนหรือกลุมทางสังคมท่ีเกิดการรวมตัวกันโดย

สมัครใจ และความสัมพันธและความรับผิดชอบระหวางรัฐกับประชาสังคม (Morren, Tatiana, 

2001, p. 56) 

จากการศึกษาความเปนมาของหลักธรรมาภิบาล สรุปไดวา เปนแนวทางของการบริหาร 

งานของภาครัฐเพ่ือพลิกฟนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศเพ่ือนําไปสูความเจริญ 

รุงเรืองรวมถึงการบริหารจัดการในรูปแบบของความเปนธรรม และเพ่ือการพัฒนาคนท่ียั้งยืนนาไปสู

การแกไขปญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชาติ เพราะหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางและวิธีปฏิบัติในการ

ดําเนินงานเพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมท่ีเรียกวาสังคมท่ีประกอบดวยธรรม เปนสังคมท่ี

ใชหลักธรรมาธิปไตยเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจ 

2.2.2 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 

แนวความคิดเรื่องธรรมาภิบาล หรือท่ีเรียกวาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในยุคปจจุบัน

นี้ ไดมีผูพยายามท่ีจะใหคํานิยามความหมายของคําวา ธรรมาภิบาล (Good Governance) วาคือ

ระบบการบริหารท่ีมีลักษณะอยางไรกันแน ซ่ึงแตละทานก็พยายามท่ีจะคิดคนคําเพ่ือท่ีจะหาคําจํากัด

ความท่ีรัดกุม ท่ีอานแลวเขาใจไดงายโดยไมตองแปลความหมายกันอีก ดังนั้นเม่ือเปนเชนนี้ผูวิจัย จึง

ไดรวบรวมคํานิยามของธรรมาภิบาลท่ีองคกรหรือคณะบุคคลตาง ๆ ท่ีพยายามสงเสริมระบบธรรมาภิ

บาลใหเกิดข้ึนในสังคมไทยไว ดังนี ้
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ธรรมาภิบาล เปนคําท่ีประกอบดวยศัพท 2 ศัพท มาจากภาษาสันสกฤต คือ ธรรม กับ 

อภิบาล ซ่ึงไดมีทานผูรูไดใหความหมายไวดงนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได

ใหความหมายไววา 

ธรรม หมายถึง ความยุติธรรม คุณความดี ความจริง ความถูกตอง กฎ กฎเกณฑ กฎหมาย 

อภิบาล หมายถึง บํารุงรักษา ปกครอง ปกปอง หรือคุมครอง ดังนั้น ธรรมาภิบาล จึงมี

ความหมายตามนัยนี้วา “วิถีการปกครองท่ีนําไปสูความดีงามท่ียั่งยืนอันไดแกความรุงเรืองและความ

ผาสุกของปวงชนท้ังปวง” 

ดังนั้น ธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงหมายถึง การปกครอง การบริหาร การ

จัดการ การควบคุมดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึง การบริหาร

จัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้ มีความหมาย

อยางกวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมท้ังปวงซ่ึงวิญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรง

ใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอกเปนตน เพราะถือวาเปนปจจัยสําคัญ

ในกระบวนการบริหารเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหลักธรรมาภิบาลยังเปนลักษณะและวิถีทางของการ

ใชอํานาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงานของบานเมืองโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงเปนการชี้ใหเห็นความสําคัญของการมี ธรรมาภิบาล ชวยในการ

ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลสามารถใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบท่ียุติธรรม มีกระบวนการ 

กฎหมายท่ีอิสระ ระบบราชการมีฝายนิติบัญญัติและสื่อท่ีมีความโปรงใสรับผิดชอบ และตรวจสอบได 

(นฤมล ทับจุมพล, 2541, หนา 15) ในรูปแบบการกากับดูแลท่ีดีหรือหมายถึงการใชสิทธิของความ

เปนเจาของท่ีจะปกปองดูแลผลประโยชนของตนเองโดยผานกลไกท่ีเก่ียวของในการบริหาร โดยหัวใจ

ของธรรมาภิบาล คือ ความโปรงใส ความยุติธรรม และความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ การ

กํากับดูแลท่ีดีมีความจําเปนท้ังในภาครัฐและเอกชนในกรณีภาครัฐจะเรียกวา Good Political 

Governance ผูเปนเจาของคือประชาชน ซ่ึงใชสิทธิของตนเองเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขา

ไปทําหนาท่ีในรัฐสภาเพ่ือกากับดูแลผูบริหารคือรัฐบาลใหบริหารประเทศในทางท่ีถูกตองสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชน (วรภัทร โตธนเกษม, 2542, หนา 13) ดังนี้ ธรรม ในความหมายท่ี 1 

รูปธรรม นามธรรมท้ังหมด หรือสิ่งท่ีไมใชรูปธรรมนามธรรมแตก็เปนธรรมชาติดวย ก็รวมอยูในคําวา

ธรรม ธรรม ในความหมายท่ี 2 หมายถึง กฎ ตัวกฎของธรรมชาติ ท่ีมีอยูในธรรมชาตินั้น ๆ ธรรม ใน

ความหมายท่ี 3 หมายถึง หนาท่ีท่ีสิ่งมีชีวิตตองประพฤติปฏิบัติใหถูกตองตามกฎของธรรมชาติ ธรรม

ในความหมายท่ี 4 คือ ผลท่ีจะไดรับจากการทําหนาท่ี 

สุดทายทานอาจารยพุทธทาส ไดนําความหมายของคาวา ธรรม 4 ประการนี้มาสรุปเขา

ดวยกันเปนความหมายสั้น ๆ ของคําธรรมวา “ธรรม คือ การประพฤติกระทําท่ีถูกตองแกความเปน



25 

มนุษยทุกข้ันทุกตอนแหงวิวัฒนาการของเขา” สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลซ่ึงมีความสอดคลอง

ในผลงานพจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสน ชุดคําวัด ไดใหความหมายคําวา ธรรม (พระธรรมกิตติ

วงศ (ทองดี สุรเตโช, 2548, หนา 345) ดังนี้ 

1) ธรรมเปนคํากลาง ๆ ใชหมายถึงสิ่งดีและไมดี เพราะท้ังสิ่งดีและไมดีตางก็ทรงความเปน

ตัวของตัวเองไวไดตลอดไปไมมีเปลี่ยนแปลง เชน คุณสมบัติของธรรมฝายดีคือ ปองกันผูปฏิบัติตาม มิ

ใหตกต่ํามิใหตกไปในท่ีชั่ว 

2) ธรรม หมายถึง สิ่งดี คุณความดี ความจริง ความถูกตองดีงาม หลักปฏิบัติทางศาสนา 

เชน ใชวามีกุศลธรรม มีเมตตาธรรม ประพฤติธรรม เขาถึงสัจธรรม ความยุติธรรม ความเปนธรรม 

3) ธรรม ท่ีหมายถึง สิ่งไมดี ความชั่ว ใชคําวาอกุศลธรรม บาปกรรม กัณหธรรม สามารถ

นําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลตอทุกคนในแตละองคกรซ่ึงสอดคลองกับเรื่องหลักธรรมาภิบาลและประมุข

ศิลป มีใจความตอนหนึ่งวา การปกครองการบริหารแบบบูรณาการ (Integration) ของหัวหนาฝาย

บริหาร (CEO-Chief Executive Officer) ขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรของทางราชการใน

สวนกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ดี องคกรรัฐวิสาหกิจ และองคกรธุรกิจเอกชนก็ดี องคกรทาง

ศาสนา และองคกรสาธารณะอ่ืน ๆ ก็ดี จะใหบังเกิดผลสําเร็จดวยดีมีประสิทธิภาพสูง จะตองมีหลัก 

การบริหารท่ีชื่อวา การบริหารการปกครองท่ีดีนั้นประมวลรวมยอลงใน “หลักธรรมาภิบาล” (พระ

ราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมลฺคโล), 2548, หนา 114) เพ่ือท่ีจะใหเปนแนวทางในการใชหลักธรรม

ประยุกตใชในการบริหารงานท่ีมีความหมาย Good Governance เปนการปกครองท่ีดีโดยรัฐและ

รัฐบาลเปนดานหลักรัฐและรัฐบาลมีระบบและการใชกฎหมายท่ียุติธรรม มีความรับผิดชอบ เปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวม มีความโปรงใส มีความคงเสนคงวา สามารถตรวจสอบได (ชัยอนันต 

สมุทวณิช, 2541, หนา 123) และสามารถนาไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลเพราะมีความสอดคลอง

กับเรื่องธรรมาภิบาลกับสังคมไทย ถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

และสังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบท้ัง 3 สวนของสังคมคือ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางสรางสรรค กอใหเกิด

ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอยางสมดุล สงผลใหสังคมดารงอยูรวมกันอยางสันติ 

ตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศใหเปนไปอยางม่ันคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพ (ปญญา ฉา

ยะจินดาวงศ และรัชนี ภูตระกูล, 2549, หนา 3) เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอ

องคการ ซ่ึงถือวามีความสําคัญตอการบริหารงานท่ีมีความเก่ียวของกับหลักธรรมาภิบาลท่ีจะทาใหรัฐ

และประชาคม รัฐกับสังคม หรือรัฐกับชุมชนนั้นมีรูปแบบความสัมพันธมีการปฏิบัติตอกันอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือจะใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน (ประมวล รุจนเสรี, 2541, 

หนา 98) ซ่ึงเปนหัวใจท่ีมีความสําคัญตอระบบการบริหาร เพราะเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่งท่ี

จะใหองคการมีความเจริญรุงเรือง ธรรมรัฐ คือการวางกรอบการทํางานในระบบราชการเพ่ือใหเกิด
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ระบบท่ีดีเอ้ือตอคนดีใหอยูในระบบท่ีดี และไมใหคนเลวดํารงตําแหนงท่ีดีในวงราชการ ซ่ึงคือ

เปาหมายสําคัญของการปฏิบัติราชการ ธรรมรัฐจะเปนตัวเชื่อมใหสังคมท่ีมีการแยกสวนท้ังภาครัฐบาล 

เอกชน ประชาชน และองคกรเอกชน เกิดความสัมพันธกันทุกสวนใหเปนหนึ่งเดียวเพ่ือเปนการ

ตอบสนองตอสังคม (ทิพาวดี เมฆสวรรค, 2541, หนา 23) ใหเกิดความเปนระเบียบตอการบริหารการ

ปกครองท่ีมีการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรในการตอบสนองตอปญหาของประชาชนไดเปน

อยางดี โดยการบริหารการปกครองท่ีดีนั้นจะมีลักษณะการบริหารแบบสวนรวม โปรงใส เสมอภาค 

ประสิทธิผล เปนธรรม และรับผิดชอบตอประชาชน (ไพโรจน พรหมสาสน, 2541, หนา 15-19) 

จากการศึกษาความหมายขางตนอาจสรุปไดวา หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองท่ี

เปนธรรม ท่ีถูกตอง มีเหตุผล เปนการกระทําหนาท่ีถูกตองตามกฎหมายอันตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลัก

คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม อันไดแกความเจริญรุงเรืองและความผาสุกของปวงชนในชาติ และไดมีผูท่ี

ใหคํานิยามเพ่ิมเติมของคําวา Good Governance วามันคือระบบการบริหารท่ีมีลักษณะอยางไร 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดรวบรวมคํานิยามของธรรมาภิบาลท่ีองคกรหรือคณะบุคคลตาง ๆ ท่ีพยายาม

สงเสริมระบบธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในสังคมไทยไว ดังนี้ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

พ.ศ. 2542 ไดใหคานิยามของคําวาธรรมาภิบาลวา หมายถึง การบริหารกิจการบานเมือง และสังคมท่ี

ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมท้ังภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซ่ึง

ครอบคลุมไปถึงฝายวิชาการฝายปฏิบัติการฝายราชการ และฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข 

มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความ

เขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายท่ี

หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใสและความมีสวนรวมอันเปน

คุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 

กษัตริยทรงเปนประมุข สอดคลองกับความเปนไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปจจุบัน (สํานัก

นายกรัฐมนตรี, 2542, หนา 26) 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ไดกําหนดขอบเขต

ความหมายของคําวา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีวาไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย 

(พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546, หนา 2)  

นอกจากองคกรตาง ๆ แลว ยังมีบุคคลผูทรงคุณวุฒิท่ีไดใหความสนใจในหลักธรรมาภิบาล

หลายทาน ไดใหความหมายของธรรมาภิบาล ท่ีหมายถึง ความถูกตอง (ธรรม) แหงชาติ หรือธรรมรัฐ

แหงชาติ ดังตอไปนี้ 

1) ธรรมรัฐในภาครัฐ (ท้ังการเมืองและระบบราชการ) 

2) ธรรมรัฐในภาคธุรกิจ (Corporate Good Governance) 
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3) ธรรมรัฐภาคสังคม (ประชาสังคม – Civil society) 

ความถูกตองในภาครัฐและภาคธุรกิจมีลักษณะอยางนอย 5 ประการ คือ (ประเวศ วะสี, 

2542, หนา 1-2) 

1) มีความสุจริต 

2) มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

3) มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

4) มีความรวมมือกันทําความดี (ไมรวมมือกันปลนผูอ่ืน) 

5) มีความเขมแข็งทางปญญา เรียนรูและปรับตัวได  

ภาคสังคมตองเปนสังคมเขมแข็งหรือประชาสังคม ความเปนประชาสังคมเปนปจจัย ชี้ขาด

ใหเศรษฐกิจดี การเมืองดีและศีลธรรมดี จึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของธรรมรัฐแหงชาติ คนไทยทุก

คนควรทําความเขาใจและมีสวนสรางประชาสังคมท่ีดีใหเกิดข้ึนตอไปในอนาคตเพราะ ธรรมาภิบาล 

(สุทธิพร บุญสง, 2550, หนา 77) เปนการจัดการบริหารประเทศท่ีดีทุก ๆ ดานและทุกระดับ ซ่ึงรวม 

ถึงการจัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี สวนราชการองคกรของรัฐและรัฐบาลท่ีไมใชสวน

ราชการ การบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถ่ิน องคการท่ีไมใชรัฐบาล องคกรเอกชน นิติบุคคล 

และภาคประชาชน มีการกําหนดความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ และสอดคลองกับความเสียสละ

ของแตละภาคสวนท่ีเขามามีสวนรวมใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบไดและการมีความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานเพ่ือใหหลักประกันวาการดําเนินทางการเมืองและเศรษฐกิจอยูบนฉันทานุมัติอยาง

กวางขวางของสังคม และใหความม่ันใจวาเสียงคนยากจนและคนดวยโอกาสจะเปนท่ีรับฟงใน

กระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพขององคกร 

นอกจากนี้ธรรมาภิบาล (Good Governance) ยังหมายถึงระบบโครงสรางและกระบวน 

การตาง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมของประเทศเพ่ือท่ีภาค

ตาง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสงบสุข (อรพิน สพโชคชัย, 2541, หนา 4) การทํา

หนาท่ีเปนกลไก เครื่องมือ และแนวทางการดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง โดยเนนความจําเปนของการสรางความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

อยางจริงจัง และตอเนื่องเพ่ือใหประเทศมีพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง มีความชอบธรรม

ของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 

และสามารถตรวจสอบไดอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, 2546,  

หนา 10) 

จากคํานิยามขององคกรและนักวิชาการตาง ๆ ขางตนจะเห็นไดวามีแนวคิดท่ีคลายคลึงกัน 

ผูศึกษาวิจัยสรุปไดวา ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากร 
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ทางเศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบ 3 สวนของสังคมเขา

ดวยกัน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยาง

สรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางสมดุล ซ่ึงจะสงผลให

สังคมดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดินใหมีความ

แข็งแกรงมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงจะสงผลให

การพัฒนาประเทศชาติเปนไปอยางม่ันคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 

2.2.3 องคประกอบของธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลแมจะเปนแนวความคิดท่ีใหม แตก็เปนแนวความคิดท่ีท่ัวโลกใหความ

สนใจมากแนวคิดหนึ่งในสถานการณโลกปจจุบันดังท่ีธนาคารโลกมีขอสรุปไววาหลัก Good 

Governance หรือวิธีการปกครองท่ีดีตามศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถานกลาววาแนวความคิดนี้

จะเปนกุญแจท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการฟนฟูเศรษฐกิจของบรรดาประเทศตาง ๆ ท่ี

ประสบปญหาทางเศรษฐกิจใหกลับคืนสูสภาวะปรกติมีเสถียรภาพไดอยางรวดเร็ว องคประกอบของ

ธรรมาภิบาลเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค แนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนิน 

งานเพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมท่ีเรียกวาสังคมท่ีประกอบดวยธรรมเปนสังคมท่ีใชหลัก

ธรรมาธิปไตยเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจในทุกกรณีท่ีตนเขาไปมีสวนเก่ียวของ ฉะนั้นในงานวิจัยครั้งนี้

จึงไดรวบรวมและสรุปองคประกอบตาง ๆ ของหลักธรรมาภิบาลท่ีปรากฏอยูในระเบียบสานักนายก 

รัฐมนตรี : วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542 และพระราช

กฤษฎีกา : วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 เพ่ือนํามาเปนกรอบใน

การศึกษาวิเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ 

สํานักนายกรัฐมนตรี : วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 

2542 สํานักนายกรัฐมนตรีเม่ือป พ.ศ.2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบวาระแหงชาติในการ

สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี โดยกําหนดเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และระเบียบนี้เริ่มมีผลการบังคับใช

กับหนวยงานของรัฐ ตั่งแต 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ซ่ึงในระเบียบในการบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีดีควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอยางนอย 6 ประการ (สุดจิต 

นิมิตกุล, 2543, หนา 14) คือ 

1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม 

เปนท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานั้น โดยถือ

วาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐ

ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา
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ตนเองไปพรอมกันเพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตยจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพ

สจุริตจนเปนนิสัยประจําชาต ิ

3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง

กลไกการทางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

อยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการให

ประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความ 

เห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแสดงความเห็นการไตสวนการประชา

พิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ  

5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหาตลอดจนการ

เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา

บริการท่ีมีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีประกอบดวย 

บทบัญญัติตาง ๆ รวม 9 หมวด หมวดท่ี 2-8 เปนหมวดท่ีเก่ียวกับวิธีในการปฏิบัติงานสวนในหมวด ท่ี 

1 เปนการกําหนดขอบเขตความหมายของคาวาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ในภาพรวมซ่ึงท่ีจะ

เปนการชี้ใหเห็นวัตถุประสงคของการบริหารราชการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาและเปนแนวทางใน

การปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการในการกระทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งวาตองมีความมุงหมายให

บรรลุเปาหมายในสิ่งเหลานี้ คือ 

1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน ซ่ึงไดแกการบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวกตอการพัฒนาชีวิตของ

ประชาชน 

2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแก การบริหารเพ่ือใหไดรับผลลัพธตรงตาม

วัตถุประสงค ท่ีวางไวโดยมีการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Result - based Management) และ

การจัดทาขอตกลงวาดวยการผลงาน (Performance Agreement) ในทุกระดับ 

3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแก การบริหารท่ีจะตอง

พิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทําใหสามารถวิเคราะห

ความเปนไปไดและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตาง ๆ เทียบกับประโยชนท่ีไดรับรวมท้ังจัด 

ระบบการวางเปาหมายการทํางานและวัดผลงานแตละบุคคลท่ีเชื่อมโยงกับระดับองคการ 
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4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนซ่ึงไดแก การกําหนดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานและการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุดบริการใกลตัวกับประชาชน รวมท้ังการปฏิบัติงานในรูป One-stop service 

5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ซ่ึงไดแก การทบทวนและ

ปรับปรุงกระบวนการและข้ันตอนทํางานใหมอยูเสมอ ซ่ึงจาเปนตองทบทวนลําดับความสําคัญและ

ความจําเปนของแผนงานและโครงการทุกระยะ การยุบเลิกสวนราชการท่ีไมจําเปนและการปรับปรุง

กฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอ 

6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการซ่ึงไดแก 

การปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการและความพึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการเปนหลักโดย

มีการสํารวจความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของผูรับบริการในหลากหลายวิธีและ

เปนไปอยางสมํ่าเสมอเพ่ือนามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการตอไป 

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงไดแก การตรวจสอบและวัดผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดระบบการควบคุมตนเองซ่ึงจะทําใหสามารถผลักดันการปฏิบัติงานขององคกรให

บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หลักการดังกลาวขางตน เปนหัวขอสําคัญในการกําหนดความหมายของการบริหารราชการ

ท่ีดีท่ีพึงประสงคตามแนวทางท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 ท่ีไดบัญญัติไววาการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิง

ภารกิจแหงรัฐการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ

กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและ

การตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนี้โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงานในการปฏิบัติหนาท่ี

ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิด 

ชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูลการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลมท่ี 119, 2545, หนา 1-2) 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 

2551-2553, หนา 2) จากรายงานผลการประชุมประจําประหวางสวนราชการกับสํานักงานคณะกรรม 

การขาราชการพลเรือน เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2542 พบวา องคประกอบของสํานักงานคณะกรรม 

การขาราชการพลเรือนเนนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการใหบริการของรัฐ ดังนี้ 

1) หลักนิติธรรม ประกอบดวย กฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ มีความเปนธรรมสามารถ

ปกปองคนดีและลงโทษคนไมดีได มีการปฏิรูปกฎหมายอยางสมํ่าเสมอใหเหมาะกับสภาพการณท่ี
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เปลี่ยนไป การดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเปนไปอยางรวดเร็วโปรงใสตรวจสอบไดและไดรับ

การยอมรับจากประชาชน 

2) หลักความโปรงใส ประกอบดวย การสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการของรัฐและ

เจาหนาท่ีของสวนราชการ จํานวนเรื่องกลาวหา รองเรียน หรือสอบสวนเจาหนาท่ีของรัฐเกณฑในการ

ใชดุลพินิจของสวนราชการมีความชัดเจนเปนท่ียอมรับสวนราชการเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปน

รูปธรรมและเปดเผยตอสาธารณะ 

3) หลักความรับผิดชอบ ประกอบดวยการไดรับการยอมรับและความพอใจจากผูรับบริการ

และผูเก่ียวของการบรรลุผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวของงานท่ีปฏิบัติคุณภาพของงานท้ังดาน

ปริมาณความถูกตองครบถวน รวมท้ังจานวนความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและจํานวน

การรองเรียนหรือการกลาวหาท่ีไดรับ 

4) หลักความคุมคา ประกอบดวย ความพึงพอใจของผูรับบริการ ความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 

5) หลักการมีสวนรวม ประกอบดวย ความสัมฤทธิผลของโครงการตาง ๆ รวมถึงการ

ประหยัดงบประมาณ ความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของหรือผูไดรับผลกระทบจํานวนผูเขารวมแสดง

ความคิดเห็น หรือจํานวนขอเสนอแนะ หรือขอคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานเรื่องตาง ๆ 

รวมถึงคุณภาพของการเขามามีสวนรวม 

6) หลักคุณธรรม ประกอบดวยการรองเรียนหรือรองทุกขในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 

ท้ังในและนอกองคกรลดลง คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีข้ึน มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรใน

ชาติอยางเกิดประโยชนสูงสุด สังคมมีเสถียรภาพอยูรวมกันอยางสงบสุขดวยความมีระเบียบวินัย 

องคประกอบในการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมือง และสังคมท่ีดีของกระทรวง 

มหาดไทย มี 11 องคประกอบ คือ การมีสวนรวม ความยั่งยืน สิ่งท่ีชอบธรรม ความโปรงใส ความเปน

ธรรมและความเสมอภาค ความรูและทักษะของเจาหนาท่ี ความเสมอภาคทางเพศ ความอดกลั้น

อดทน หลักนิติธรรม ความรับผิดชอบ และการเปนผูกํากับดูแล เปนองคประกอบของธรรมาภิบาลท่ี

มุงเนนไปทางดานบริหารการปกครองการพัฒนา และการกระจายอํานาจ โดยมีความหมายดังนี้ (สุด

จิต นิมิตกุล, 2543, หนา 13-14) 

1) การมีสวนรวม (Participation) เปนการมีสวนรวมของประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐใน

การบริหารงาน เพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มและพลังการทํางานท่ีสอดคลองประสานกันเพ่ือบรรลุ

เปาหมายในการบริการประชาชน 

2) ความยั่งยืน (Sustainability) มีการบริหารงานท่ีอยูบนหลักการของความสมดุลท้ังใน

เมืองและชนบท ระบบนิเวศน และทรัพยากรธรรมชาต ิ
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3) ประชาชนมีความรูสึกวาเปนสิ่งท่ีชอบธรรม (Legitimacy) และใหการยอมรับ(Accep-

tance) การดําเนินงานของแตละหนวยงานสอดคลองกับความตองการของประชาชนประชาชนพรอมท่ี

จะยอมสูญเสียประโยชนสวนตนไปเพ่ือประโยชนสวนรวมท่ีตองรับผิดชอบรวมกัน 

4) มีความโปรงใส (Transparency) ขอมูลตาง ๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการดาเนิน

การ และสามารถตรวจสอบได มีการดาเนินการท่ีเปดเผยชัดเจน และเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

5) สงเสริมความเปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการ

พัฒนาอยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขท่ีชัดเจน 

6) มีความสามารถท่ีจะพัฒนาทรัพยากร และมีวิธีการบริหารกิจการบานเมือง และสังคมท่ี

ดีเจาหนาท่ีของทุกหนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชกับ

การทํางานได และมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือใหทุกหนวยงานยึดถือเปนแนว

ปฏิบัติรวมกัน 

7) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promotion of gender balance) เปดโอกาสใหสตรี

ท้ังในเมืองและชนบทเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดานโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ใหเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินมากข้ึน 

8) การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ตอทัศนะท่ีหลาก 

หลาย (Diverse Perspectives) รวมท้ังตองยุติขอขัดแยงดวยเหตุผลหาจุดรวมท่ีทุกฝายยอมรับ

รวมกันได 

9) การดําเนินการตามหลักธรรม (Operating by rule of law) พัฒนา ปรับปรุงแกไขและ

เพ่ิมเติมกฎหมายใหมีความทันสมัยและเปนธรรม 

10) ความรับผิดชอบ (Accountability) เจาหนาท่ีจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของ

หนวยงานและเจาหนาท่ี 

11) การเปนผูกํากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอยางไปใหองคการ

ทองถ่ินซ่ึงใกลชิดกับประชาชน หรืองานบางอยางก็ตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน 

ฉะนั้น แนวคิดในการท่ีจะทาใหระบบธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีให

เกิดข้ึนในสังคมเพ่ือท่ีจะชวยใหประเทศท่ีประสบปญหาเหลานี้ไดฟนฟูเศรษฐกิจ และสามารถพัฒนา

ประเทศใหกลับเขาสูสภาวะปรกติเปนสังคมท่ีมีเสถียรภาพ เปนสังคมท่ีประชาชนอยูรวมกันอยางสันติ

สุข อีกท้ังจะทาใหเปนสังคมท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืน จากแนวความคิดดังกลาวนี้ปฏิเสธไมไดเลยวาสวน

หนึ่งเปนอิทธิพลท่ีมาจากธนาคารโลก ซ่ึงเปนองคการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลอยางมากในการสงเสริมสนับ 

สนุนใหระบบนี้เกิดข้ึนไดจริงในสังคม โดยการนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลมาเปนเง่ือนไขในการท่ีจะ

ปลอยเงินกูหรือการใหความชวยเหลือกับบรรดาประเทศตาง ๆ โดยไดกําหนดไวเปน มาตรฐานสากล 
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ซ่ึงธนาคารโลกมีความหวังวาแนวความคิดนี้จะชวยปองกันปญหาการดําเนินงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

และการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาลในประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ีตองการเนนเรื่องความเชื่อม่ัน ความ

โปรงใสและความรับผิดชอบในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพของรัฐบาล (เจริญ เจษฎาวัลย, 

2545, หนา 35)  

สําหรับประเทศไทย แนวความคิดเรื่องธรรรมาภิบาลตามคําเรียกใชตามภาษาไทยเปน

แนวคิดท่ีไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวาง หลังจากท่ีประเทศไทยเจอวิกฤติกาลทางเศรษฐกิจเม่ือป 

พ.ศ.2540 โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงบางมาตราท่ีได

บัญญัติข้ึนก็มีความสัมพันธสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล และโดยเฉพาะในหนังสือการแสดงเจต 

จํานงในการขอกูเงินจาก IMF ท่ีทําใหประเทศไทยตองผูกพันกับคําวาธรรมาภิบาล และหลังจากนั้น

เปนตนมาก็ดูเหมือนวาคํา ๆ นี้จะเปนคําท่ีสังคมไทยพูดถึงกันมาก รวมท้ังเปนจุดสนใจของนักวิชาการ 

ของกลุมตาง ๆ ตางก็เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นกับหลักธรรมาภิบาลกันอยางแพรหลาย ดังเราจะ

เห็นจากงานวิจัยจากสถาบันตาง ๆ หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานขององคกรตาง ๆ ท่ีได

นําหลักการนี้มาประยุกตใชกับองคกรของตนเอง หรือแมแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) และฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ก็ไดให

ความสําคัญ ในการท่ีจะสรางระบบธรรมาภิบาล ใหเกิดข้ึนในสังคมไทยโดยไดกําหนดรายละเอียด

ยุทธศาสตรวัตถุประสงคเปาหมาย แนวทางในการพัฒนาไปสูแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี และเม่ือ

จะคนหาการมีตัวตนท่ีเปนรูปธรรมของหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย ก็ตองนึกถึงสถาบันการวิจัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยหรือท่ีเรียกวา TDRT เนื่องจากสถาบันแหงนี้ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล

เพ่ือหาแนวทางในการปูองกันและกอบกูประเทศใหรอดพนจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยทาง TDRT 

ไดกําหนดเรื่อง ธรรมาภิบาลในสังคมไทยใหเปน1 ใน 4 ของหัวขอหลัก ๆ และมีขอเสนอเพ่ือสงเสริม

ธรรมาภิบาลไทย (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ, อางใน ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ, 2545, 

หนา 19) โดยท่ี TDRT ไดใหคํานิยามคําวา ธรรมาภิบาล หมายถึง กฎเกณฑการปกครองบํารุงรักษา

สังคมบานเมืองท่ีดี อันหมายถึงการจัดการบริหารสังคมท่ีดีในทุก ๆ ดานและทุก ๆ ระดับ รวมถึงการ

จัดระบบองคกรและกลไกของคณะรัฐมนตรี สวนราชการ องคกรของรัฐและรัฐบาลท่ีไมใชสวนราชการ 

การบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถ่ิน องคการท่ีไมใชรัฐบาล (Independent organization) 

องคกรเอกชน ชมรม และสมาคมเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ นิติบุคคลภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

(Civil society) (เรื่องเดียวกัน, หนา 19) 

หลังจากนั้นทางคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายให ก.พ. นําผลจากการศึกษาและขอเสนอแนะ

ดังกลาวมาจัดทําบันทึกเรื่องการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

(สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน, 2545, หนา 8) จากนั้นในสมัยของนายชวน หลีกภัย เปนนายก 

รัฐมนตรี ก็ไดกําหนดเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
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และสังคมท่ีดี ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 116 ตอนท่ี 63 10 สิงหาคม 2542 ในขอท่ี 4.2 วาใน

การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพ้ืนฐานของหลัก

สําคัญอยางนอย 6 ประการ ดังนี้ 

1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม 

เปนท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานั้นโดยถือวา

เปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐยึด 

ถือหลักนี้ใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือให

คนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 

3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับ 

ปรุงกลไกการทางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

อยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการ

ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรับรูและเสนอความเห็น

ในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชา

พิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ  

5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาท่ีความสานึกในความรับผิดชอบ

ตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดถึงการ

เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน 

6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกสวนรวมโดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาและบริการท่ี

มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

อีกท้ังในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ

สังคมท่ีดีดังกลาว ยังไดกําหนดกลยุทธ แนวทางการปฏิบัติและมาตรการในดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของการสรางระบบธรรมาภิบาลและสังคมท่ีดีวาตองมีการปฏิรูปใน 3 สวน อันไดแก ภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา3 ไดกําหนด

ไววา ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน มาตรา 3/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2535 เปนวา 

“มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การ
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ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปนการกระจายภารกิจ และ

ทรัพยากร ใหแกทองถ่ินการกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ท้ังนี้โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุ

และแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะ

อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจเพ่ือ

ประโยชนในการดาเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” (ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 119, 2545, หนา 1-2) 

เพ่ือใหมีการนําหลักการในมาตรา 3/1 ไปใชในทางปฏิบัติ อันกอใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชน ตอมาในสมัยในสมัยรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ข้ึน ดังท่ีมี

เนื้อความในมาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย 

ดังตอไปนี้ 

1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ 

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ (ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เลม

ท่ี 120, 2546, หนา 2) 

อีกท้ังในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 นี้ ยังไดกําหนดรายละเอียด เปาหมาย วิธีดําเนินงาน วัตถุประสงค การศึกษาวิเคราะหและการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการบริหารตาง ๆ เปนหมวด ๆ ไวถึง 7 หมวด 

(หมวดท่ี 2 -หมวดท่ี 8) ไวเปนแนวทางการบริหาร การปกครอง อยางมีประสิทธิภาพอีกดวย (พระราช

ญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 2548, หนา 110) โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมวดท่ี 4 วาดวยการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ในบทบัญญัติสวนนี้ไดกําหนด

วิธีการทํางานของสวนราชการวาตองปฏิบัติตามหลักการ 3 ประการดวยกันคือ 1. หลักความโปรงใส  

2. หลักความคุมคา และ 3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) สําหรับหลัก
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ธรรมาภิบาลนี้ แมแตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (ฉบับท่ี 18) ท่ีรางโดย

สภารางรัฐธรรมนูญท่ีไดรับการแตงตั้งโดยคณะมนตรีความม่ันคงแหงชาติ (คมช.)โดยท่ีรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ไดผานการแปรญัตติจากนั้นจึงไดแจกจายเผยแพรไปยังประชาชนท่ัวประเทศ เพ่ือจัดใหมีการ

ออกเสียงประชามติในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

หลังจากท่ีมีการออกเสียงประชามติผานพนไปโดยมีผูเห็นชอบ 57.81% จากผูไปใชสิทธิ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแหงราช 

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ ประธาน 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จากนั้นจึงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา และมีผลบังคับใช ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ออนไลน, 2559) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับนี้ ก็ใหความสําคัญกับหลัก 

ธรรมาภิบาล ดังจะเห็นไดในบางมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการกลาวถึงแนวทางการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลเอาไวเชนกัน ดังจะยกตัวอยางใหเห็นในบางมาตรา ดังนี้ 

มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียม

กัน ชายหรือหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน

ครอบครอง ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการ

เปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวน

ไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืนหรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 58 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ีของรัฐ ใน

การปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน 

มาตรา 62 บุคคลยอมมีสิทธิตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของ ผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ 

มาตรา 74 บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงานลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวมอานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

มาตรา 78 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้ 

1) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ

เจาหนาท่ีของรัฐควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

เปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
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2) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนเพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการ

สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบไดโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

3) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ

รัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระ เพ่ือใหการบริหาร

ราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 

มาตรา 84 (2) สนับสนุนใหมีการใชคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการ

ประกอบกิจการ 

มาตรา 87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้ 

1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

2) สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการจัดทาบริการสาธารณะ 

3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุก

ระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน (ประกาศใน

พระราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 124, 2550, หนา 22-28) 

ดังนั้น สําหรับหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย ก็เริ่มมีการใชกันแพรหลายภายหลังจากท่ี

ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม และหลังจากภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจในป 2540 (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542, หนา 17) ผลจากการประสบวิกฤตครั้งนี้สุดทาย

ไทยเองตองแกปญหาโดยการขอกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) จานวน 17.2 

พันลานดอลลารสหรัฐ จากการท่ีไทยกูเงินครั้งนี้เองตองทาใหประเทศไทยตองผูกพันกับคําวาธรรมา 

ภิบาล ท้ังนี้ก็เพราะวากองทุนการเงินระหวางประเทศไดวางกฎระเบียบเง่ือนไขแกบรรดาประเทศ 

ตาง ๆ ท่ีจะไดรับความชวยเหลือทางการเงินวา การท่ีประเทศนั้นจะไดรับเงินกูจาก IMF ประเทศ

เหลานั้น จะตองสรางธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนและมีการดําเนินการ ตามนโยบายสารธารณะท่ีไดตกลง

ไวในสัญญาการรับสนับสนุนทางการเงินอยางเครงครัด (สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน, 

2545, หนา 7) และตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาดูเหมือนวาธรรมาภิบาลก็ไดเปนท่ีสนใจของเหลานักวิชาการ 

ท้ังหลาย ตางก็ไดออกมาแสดงความคิดเห็นพรอมท้ังไดคิดคนศัพทในความหมายในภาษาไทยเพ่ือ 

มาใชแทนคาวา Good governance ใชเสียใหม เพ่ือใหสังคมไดมีโอกาสเลือกใชจนกวาจะมีความลง

ตัว แตสุดทายคําวา ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ดูเหมือนจะเปนคาท่ีนิยมใชกัน

อยางแพรหลาย แมกระท่ังรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ฉบับท่ี 18 ท่ีใชอยู

ในปจจุบันนี้ก็คงยังใชคําวา ธรรมาภิบาล เชนกัน และดังท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ก็คือความเปนมาของ
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แนวความคิดของหลักธรรมาภิบาลในประเทศไทยตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน ในฐานะท่ีประเทศไทย

เปนองคประกอบหนึ่งของโลกใบนี้ ก็อาจท่ีจะหลีกเลี่ยงเสียไมไดท่ีจะไดรับรูรับทราบกับการเปลี่ยน 

แปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับโลกใบนี้อีกท้ังประเทศไทยเองตองมีความผูกพันเก่ียวของกับหลักการนี้

โดยตรงอีกดวย 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล ผูวิจัยสรุปไดวา  

ธรรมาภิบาล เปนข้ันตอนในการบริหารงานท่ีจัดข้ึนในองคกรหรือเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง 

ท่ีดี ซ่ึงนับวาเปนหลักในการบริหารจัดการท่ีดีท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยนําหลักการเหลานี้

มาใชเปนแนวทางในการบริหารงานท่ีเปนข้ันตอน หรือกระบวนการในการทํางานในองคกรใหมีความ

แข็งแกรง มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงจะสงผลใหการพัฒนา

ประเทศชาติเปนไปอยางม่ันคง ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชนใน

การใชทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2.2.3 แนวคดิท่ีเกี่ยวของกับทศพิธราชธรรมสูหลักธรรมาภิบาล 

ในทางพระพุทธศาสนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเปนหลักของการปกครองโดยธรรม หรือ

ธรรมรัฐ อันเปนหลักการของนักปกครองผูยิ่งใหญตามคติทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวาจักรพรรดิ ผู

เปนธรรมราชา ก็ตองเคารพธรรม ถือธรรมเปนใหญ จัดดําเนินการปกครองโดยธรรม (พระพรหมคุณา

ภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2549, หนา 70) หรือท่ีเรียกวา ระบบธัมมิกราชา คือพระราชาท่ีประกอบดวย

ธรรม (พุทธทาสภิกขุ, 2547, หนา 330) อันเปนนักปกครองตามอุดมคติตามหลักการของพระพุทธ 

ศาสนาท่ีเรียกวาจักรพรรดิ ซ่ึงเปนธรรมราชาก็เปนผูปกครองแผนดินโดยธรรมโดยไมตองใชทัณฑะ

หรือศัตราวุธ (เรื่องเดียวกัน, พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ยุตฺโต), หนา 137) 

ดังนั้นแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล จึงเปนหลักการท่ีมีอยูในพระพุทธศาสนาอยางยาวนาน  

อันเปนหลักการท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสสอนไวท้ังหมดวาจะตองปฏิบัติอยางไรตอผูท่ีเราเก่ียวของ

ท้ังหมด เพียงแตไมไดใชคํานี้จริง ๆ แลวก็คือหลักการปกครองโดยธรรมของพระมหากษัตริยใน

สมัยกอน หรือท่ีเรียกวาทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริย โดยมีธรรมะขออ่ืน ๆ เปนองคประกอบ 

(สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ., หนา 125) ดังท่ี บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไดกลาววา 

Good Governance ก็คือหลักการปกครองท่ีดีมีมาแตโบราณหลักท่ีเราเรียกวาทศพิธราชธรรมของ

พระมหากษัตริยไทยแตโบราณก็คือ Royal Good Governance นั่นเองและก็มีธรรมะอ่ืน ๆ เปน

อุปกรณอีกเชนสังคหวัตถุจักรวรรดิวัตรพละ๕จะเห็นไดวาทศพิธราชธรรมเปนประธานแลวก็จักรวรรดิ

วัตรสังคหวัตถุธรรมพละ๕เปน Royal Good Governance จําเปนท่ีจะตองมีในสังคมมาแตโบราณ

และมีมากอนฝรั่งเพราะฉะนั้นไทยเราก็มีหลักธรรมาภิบาลจะเรียกวาทศพิธราชธรรมาภิบาลก็ไดมีมา

แตโบราณ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, หนา 79) 

หลักทศพิธราชธรรมนี้ พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) กลาววา ในตําราของฝรั่งไมมี

พระราชาท่ีประกอบดวยไปดวยทศพิธราชธรรม ฉะนั้นในหนังสือท่ีฝรั่งเขียนมาเขาจึงรังเกียจพระราชา 
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แตทางฝายตะวันออกเรานี้ยังมีพระราชาท่ีประกอบไปดวยทศพิธราชธรรม ไมมีสวนท่ีนารังเกียจเลย 

ยิ่งเปนพระราชาเผด็จการมีศีลธรรมดวยแลวก็ยิ่งดี คือมันยิ่งเร็ว มันไมงุมงามเหมือนประชาธิปไตย

งุมงาม (พุทธทาสภิกขุ, 2545, หนา 175-176) 

ดังนั้น จะเห็นไดวาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลจึงเปนหลักการท่ีมีจุดกําเนิดมาจากหลักการ

ทางพระพุทธศาสนา โดยท่ีพระพุทธองคไดทรงตรัสสอนใหผูปกครองบานเมืองในทุกระดับชั้นไดยึดถือ

ธรรมเปนใหญ อันไดแก ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม หลักการ กฎ กติกาท่ีชอบธรรมท่ีเรียกวา

หลักธรรมาธิปไตยอันเปนการตัดสินใจดวยปญญา โดยมีเจตนาท่ีเปนธรรม หลักทศพิธราชธรรมจึงเปน

หลักธรรมท่ีผูปกครองบานเมือง โดยเฉพาะผูปกครองท่ีไดนับถือพระพุทธศาสนาไดทรงประพฤติ

ปฏิบัติสืบมาตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน หรือแมแตเม่ือครั้งในยุครัตนโกสินทรศก ก็ไดมีพระ

นิพนธในเรื่องพระมงคลวิเสสกถา ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จ

พระสังฆราช รูปท่ี 9 แหงกรุงรัตนโกสินทร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม แตครั้งยังเปนพระศาสน

โสภณ ไดถวายพระธรรมเทศนาแตครั้งรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 ไดถวายมาจนตลอดเวลาของทาน

จวบจนทานสิ้นพระชนม ตอมาสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงรับหนาท่ีแทน 

เริ่มตนเม่ือรัตนโกสินศก พ.ศ.2443 จนถึงรัตนโกสินทรศก พ.ศ.2453 รวมเทศนาท้ังหมดมี 10 กัณฑ

ดวยกัน และในพระมงคลวิเสสกถานี้เปนการพรรณนาถึงพระราชจรรยาของสมเด็จพระเจาแผนดินใน

การบําเพ็ญทศพิธราชธรรมนั้นใหยิ่ง ๆ เปนการอุปถัมภพระราชจรรยาใหถาวรไพบูลย (สมเด็จพระ

มหาสมณเจา กรมพระยาวิชิรญาณวโรรส, 2538, คํานํา) โดยทานเรียกรูปแบบการปกครองนั้นวา 

รัฏฐาภิปาลโนบาย คือราชกรณียกิจท่ีทรงจัดข้ึนดวยพระบรมเดชานุภาพเพ่ือประโยชนคุณแกพระ

ราชอาณาจักรท้ังประชาชนขาขอบขันธสีมา (อางแลว, หนา 99) ดังเนื้อความตอนหนึ่งวา 

พระราชจรรยารัฏฐาภิปาลโนบายขอ 3 คือ ราชกรณียกิจท่ีทรงจัดข้ึนดวยพระบรมราชา 

นุภาพ เพ่ือเปนประโยชนแกพระราชอาณาจักรกับท้ังประชาชนขาขอบขัณฑสีมาในฝายพระราชอาณา 

จักรแผนกอารักขา ไดทรงตั้งพระราชบัญญัติจัดการทหารข้ึนใหม เพ่ือรักษาความสงบในรัชสีมาขอนี้

เปนพระราชธุระของพระมหากษัตริยเจามาตั้งแตครั้งโบราณ แมในจักรวัติสูตรก็แสดงวาพระเจา

จักรพรรดิราชมีจาตุรงคินีเสนา คือ กองทัพ 4 เหลา พลชาง พลมา พลรถ พลเดิน สําหรับประกอบกับ

จักรรัตนะประดับพระเดชานุภาพ ทรงจัดธรรมมิการักขาวรณคุตติ คือการปกครองดวยรักษาปองกัน

อันเปนไปโดยราชธรรมในประเทศผูพ่ึงบารมีท่ัวไปทุกหมู ตลอดถึงเดรัจฉานบางเหลาท่ีควรบํารุงไว 

(อางแลว, หนา 99-100)  

สําหรับหลักทศพิธรราชธรรมนี้ก็ไมไดจําเพาะเจาะจงวาตองเปนพระมหากษัตริยเทานั้น

ตองประพฤติปฏิบัติตาม แทท่ีจริงหลักทศพิธราชธรรมเปนหลักคุณธรรมท่ีใชไดกับผูปกครองในทุก

ระดับชั้น ดังพระนิพนธของเจาพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ ท่ีวา 

ทศพิธราชธรรมนี้เม่ือพิจารณาดวยดีจักเห็นไดวา มิใชเปนธรรมเฉพาะทานผูปกครอง

ประชาชนชั้นสูงสุดเทานั้น แตเปนธรรมสําหรับผูปกครองท่ัวไปตั้งแตสวนใหญ เชน ประมุขของ
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ประเทศชาติ และรัฐบาลตลอดถึงสวนนอย เชน หัวหนาครอบครัว ท้ังเปนธรรมสําหรับผูอยูในปกครอง 

ดวยเพราะการปกครองจักดําเนินไปไดเรียบรอยดี ผูอยูในปกครองก็จําตองประพฤติธรรมนี้ดวยตาม

ฐานะ เพราะฉะนั้นราชธรรมนี้จึงเปนธรรมสําหรับคนท่ีอยูดวยกันเปนหมูเหลา ตั้งแตครอบครัวหนึ่ง

จนถึงประเทศชาติหรือท้ังหมดพึงประพฤติตอกัน เพ่ืออยูดวยกันเปนสุขสงบและมีความเจริญโดย

ลําดับตอไป (สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ, 2541, หนา 3) ทศพิธราชธรรมจะมีชื่อ

เรียกวา ธรรมสาหรับพระราชา แตประชาชนพสกนิกรท้ังหลายก็สามารถนํามาเปนหลักประพฤติ

ปฏิบัติได เม่ือประพฤติตามนั่นแหละจะเกิดโอกาสมากมายสะดวกในการท่ีพระองคทรงดํารงอยูใน

ทศพิธราชธรรม ทาใหมีทศพิธราชธรรมเปนเครื่องคุมครองบานเมือง บานเมืองนี้เต็มไปดวยทศพิธ 

ราชธรรม ขอใหมองกันใหดี ๆ วาทศพิธราชธรรมนั้นจะสามารถคุมครองบานเมืองปองกันบานเมือง

พัฒนาบานเมืองในฐานะท่ีเปนธรรมะท่ีจะชวยไดจริง (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณว

โรรส, 2551, หนา 26-27) 

2.2.4 ธรรมาภิบาลกับองคการปกครองสวนทองถิ่น 

การท่ีองคการปกครองสวนทองถ่ินจะมีความเขมแข็งไดนั้นจะตองข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ 

สวน เชน มีการบริหารจัดการท่ีดี มีผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และพนักงานสวนทองถ่ินท่ี

เขาใจบทบาทหนาท่ี มีความซ่ือสัตย มีความรูความสามารถ ขณะเดียวกันจะตองไดรับความรวมมือจาก

ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ เปนอยางดีดวยองคการบริหารสวนตําบลนั้นจึงจะเขมแข็ง และสามารถ

แกไขปญหาและพัฒนาตําบลไดตามเปาหมาย แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมี

บทบาทในหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงมีฐานะเปนนิติ

บุคคลท่ีไดมีการนาเอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงานระดับทองถ่ิน นับวาเปน

หลักการท่ีจะเปนประโยชนตอสังคมและชุมชน และเพ่ือลดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน กลาววา กรอบแนวทางการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินประกอบไปดวย 

1. ภาวะผูนําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

บทบาทในการชี้นําองคกร ตองมีการบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีระบบการกํากับดูแลและมี

ความรับผิดชอบตอสวนรวมและชุมชน โดยมีแนวทางการดําเนินการ คือ 

 1.1 บทบาทหลักของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ การสรางความรวมมือ

จากทุกสวนในองคกรทราบทิศทางการพัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

 1.2 ปรับปรุงระบบการบริหารใหเอ้ือตอการทํางาน เชน การมอบอํานาจการกระจาย

อํานาจในการแกไขปญหาและการตัดสินใจ การบริหารงานแนวใหมเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ

ทํางาน สงเสริมการพัฒนาความรู เรียนรูรวมกันจากความสําเร็จและความลมเหลวในการทํางาน การ

ใหคําปรึกษา (Coaching) ใหแกผูบริหารระดับรองลงมา 
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 1.3 การจัดลําดับความสําคัญของการใหบริการประชาชนและมีการสรางระบบความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจนในแตละเรื่อง 

 1.4 มีการทบทวนสมรรถนะการทํางานท้ังในปจจุบันและแนวทางในอนาคตโดยการ

พิจารณาผลการดําเนินการและขีดความสามารถในอนาคตวาผลการดําเนินการเปนอยางไรเม่ือเทียบ

กับเปาหมายท่ีตั้งไว จากนั้นจึงนําผลการพิจารณาขีดความสามารถท่ีมีอยูมาประเมินวาทองถ่ินมีความ 

สามารถแคไหนในการท่ีจะรองรับความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 1.5 มีระบบการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันในทิศทางและความคาดหวังการ

สื่อสารควรเปนไปในลักษณะสองทิศทาง มีการประชุมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือรับฟงปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานสวนทองถ่ิน จัดรายการพบผูบริหารอยางนอยเดือนละ1 ครั้ง 

2. กําหนดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ มีการปฏิบัติการใหมีตัวชี้วัดหลักของผลการดําเนินงาน 

และมีการคาดการณผลการดําเนินงาน ซ่ึงแนวทางการดําเนินการจะมุงเนนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 2.1 มีแผนปฏิบัติการและแนวทางการดําเนินการตามแผนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี

วางไว มีการกําหนดตัวชี้วัดหลักของผลการดําเนินการ และผลสัมฤทธิ์ของงานและแผนการในอนาคต 

 2.2 มีการกําหนดเปาหมายแผนการทํางานระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ

และงบประมาณท่ีตองใชและตองเผยแพรใหพนักงานขององคกรและประชาชนทราบท่ัวกัน 

 2.3 มีการประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรขององคกรใหแกเจาหนา 

ท่ีระดับตาง ๆ เชน ปลัด หัวหนาสวนราชการทุกสวน 

 2.4 เนนการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความคุมคา โดยจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให

ม่ันใจวาสามารถปฏิบัติการตามแผนไดสําเร็จรวมไปถึงการบริหารงบประมาณคาใชจายใหสามารถ

สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานไดอยางเพียงพอ 

 2.5 คํานึงถึงความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนมีการเตรียมการเพ่ือรองรับสภาวะของการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

 2.6 มีการกําหนดมาตรฐานและตั้งเปาหมายโดยใชการเปรียบเทียบ (Benchmark) 

3. การมุงเนนประชาชนผูรับบริการในการดําเนินงานของทองถ่ินจะตองคํานึงถึงความตอง 

การของประชาชน การสรางความสัมพันธท่ีดีกับประชาชนรวมท้ังคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับ 

บริการ โดยมีแนวทางดังนี้ 

 3.1 เขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของประชาชนในแตละกลุมเปาหมายรวม

ไปถึงภาคเอกชนดวย 

 3.2 มีกระบวนการศึกษาเรียนรูถึงความคาดหวังของผูรับบริการ 

 3.3 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 3.4 มีชองทางท่ีประชาชนสามารถตอบรับหรือแสดงความเห็นกลับมาไดโดยการสื่อสาร

แบบสองทางกับประชาชน และการพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นอยางสมํ่าเสมอ 
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 3.5 มีกลไกลการเขาถึงความตองการของประชาชน 

 3.6 นําขอมูลท่ีไดรับจากประชาชนมาเพ่ือวางแผนการปรับปรุงการทํางาน 

 3.7 มีการจัดทําแผนการปรับปรุงการใหบริการประชาชน 

 3.8 มีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบการปรับปรุงการใหบริการ 

 3.9 การสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนและการทําใหประชาชนพึงพอใจในการ

ใหบริการ 

4. การวัดผล การวิเคราะหและการจัดการขอมูล มีการรวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับ 

ปรุงขอมูลสารเทศเพ่ือใชประโยชนในการบริหารจัดการ ซ่ึงตองใหความสําคัญกับการจัดทําฐาน 

ขอมูลท่ีจัดเก็บและประมวลผลอยางเปนระบบ ขอมูลท่ีถูกตองทันสมัยสามารถนํามาใชกําหนดทิศ

ทางการทํางาน และมีระบบการรายงานท่ีสมํ่าเสมอตอเนื่องและทันการณ 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย มีการพัฒนาพนักงานสวนทองถ่ินใหมีความรู ท่ี

สอดคลองกับระบบงาน และการสรางแรงจูงใจแกพนักงาน มีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 

 5.1 มีการมอบอํานาจ/กระจายอํานาจลงไปถึงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหมีความคิดริเริ่ม

และเพ่ือใหพนักงานมีบทบาทมากข้ึนในการตัดสินใจ 

 5.2 มีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิหรือประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตร 

 5.3 มีระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเหมาะสม 

 5.4 สรางระบบแรงจูงใจ เชน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีวัดจากผลงานอยาง

แทจริง 

 5.5 ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน 

 5.6 มีระบบการทํางานท่ีทําใหพนักงานสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็นเพ่ือ

ประโยชน ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

6. การบริหารจัดการกระบวนการ จะตองมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือใหเอ้ือตอ

การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงมีแนวทาง

บริหารจัดการ ดังตอไปนี้ 

 6.1 กระจายอํานาจการตัดสินใจใหแกผูมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

 6.2 ปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการเพ่ือลดระยะเวลาการทํางานรอยละ 30-50 

 6.3 ออกแบบกระบวนการใหมใหสอดคลองกับระบบงานและบทบาทภารกิจ 

 6.4 จัดตั้งศูนยบริการรวมในองคกร เพ่ือเปนจุดรวมการใหบริการแกประชาชน 

 6.5 จัดทาแผนและมาตรการลดคาใชจาย 

 6.6 คํานวณรายจายตอหนวยงานบริการสาธารณะท่ีอยูในความรับผิดชอบ 



43 

 6.7 จัดใหมีระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน การนาเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช 

 6.8 แกไขระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการมอบอํานาจการ

อนุมัติ การอนุญาต และการสั่งการใหเสร็จสิ้น ณ จุดใหบริการเดียวกัน 

 6.9 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ(สํานักมาตรฐานการ

บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2545, หนา 5-9) 

ดังนั้น การยึดหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้จึงเปนกลไกท่ีทาใหคนใน

ทองถ่ินสามารถพัฒนาความเปนอยูของคนใหดีข้ึน เพราะทุกคนสามารถรวมฟงและรวมตัดสินใจใน

โครงการตาง ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลคิดข้ึนมา และเปนท่ียอมรับของทุกฝายไดสามารถตอบ 

สนอง ความตองการของประชาชนไดอยางเทาเทียมกัน และสามารถตรวจสอบการทางาน ขององคการ

บริหารสวนตําบลได ซ่ึงเปนการชวยลดปญหาการทุจริตคอรัปชั่นไดอีกทางหนึ่ง (วาริลิน วังชัย, 2547, 

หนา 9-10) 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 

การจัดตั้งเทศบาล เริ่มปรากฏตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 6 ในรูปของธรรมนูญลักษณะปกครอง

คณะนครธรรมาภิบาล พ.ศ. 2461โดยใชกับเมืองจําลอง “ดุสิตธานี” ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ 

เทศบาล พ.ศ. 2476 ซ่ึงถือวาเปนกฎหมายการปกครองทองถ่ินฉบับแรกโดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ 2 

ประการ คือ ประการแรก ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ ประการท่ีสอง เปนสถาบันการสอน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเทศบาลจัดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงมีการ

จัดตั้งมาตั้งแต พ.ศ. 2476 การจัดตั้งเทศบาลกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาและมีการแบงเทศบาล 

ออกเปน 3 ประเภท แตละประเภทมีเง่ือนไขการจัดตั้ง ดังนี้ (สนิท จรอนันต, 2543, หนา 29)  

1. เทศบาลตําบล ใชเกณฑรายไดเปนตัวกําหนดคือ พ้ืนท่ีใดจะจัดตั้งเทศบาลตําบลจะตอง

มีรายไดไมต่ํากวา 12 ลานบาท (ไมรวมเงินอุดหนุน) ประชากร 7,000 คนข้ึนไป อยูกันหนาแนน ไมต่ํา

กวา 1,500 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร 

2. เทศบาลเมือง คือทองถ่ินท่ีเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถ่ินท่ีมีประชากร 10,000 

คนข้ึนไป อยูกันหนาแนนไมต่ํากวา 3,000 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร 

3. เทศบาลนคร คือ ทองถ่ินท่ีมีประชากรตั้งแต 50,000 คนข้ึนไป อยูหนาแนนไมต่ํากวา 

3,000 คนตอ 1 ตารางกิโลเมตร 

เทศบาล หรือ “การปกครองสวนทองถ่ิน” หมายถึง หนวยงานการปกครองท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบเก่ียวของกับการบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ และหนวยงานการ

ปกครองสวนทองถ่ินนี้จัดตั้งข้ึนและจะอยูในความดูแลของรัฐ (โกวิทย พวงงาม, 2546, หนา 15) ซ่ึง

การปกครองสวนทองถ่ินเปนระบอบการปกครองท่ีสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการ
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ปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จึงเกิดองคการทําหนาท่ีปกครองทองถ่ินโดยคนในทองถ่ินนั้น ๆ องคการ

นี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาลแตก็มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติให

เปนไปตามนโยบายของตนเอง (ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร, 2542, หนา 2) ซ่ึงเทศบาลนั้นถือไดวาเปน

องคการปกครองสวนทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่ง เปนราชการท่ีจัดอยูในระเบียบบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากอํานาจทางการปกครองจากสวนกลางใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง

กันเอง เปนองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดแบบเต็มรูปท่ีสมบูรณมากท่ีสุดมีระดับความเปน

ประชาธิปไตย มากกวาองคการปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ เปนการจําลองรูปแบบการปกครองของ

ประเทศ ระบบรัฐสภาเปนการปกครองสวนทองถ่ินท่ีรูจักของคนท่ัวไป เทศจะตั้งอยูในทองถ่ินท่ีมี

ความเจริญมีประชากรมากโดยท่ัวไปเทศบาลเมืองจะเปนท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด (เฉลิมพล แกว

แกมเมือง, 2545) 

เทศบาลถือไดวาเปนหนวยงานการปกครองในระดับทองถ่ินท่ีเกาแกคุนเคย และเปน

รากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังยังเปนรูปแบบหนึ่งของการปกครอง

ทองถ่ินท่ีกระจายอํานาจเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ เชน ฉบับป 2540 

และฉบับป 2550 ไดบัญญัติใหรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินโดยเปดโอกาสใหราษฎรเขามามีสวน

รวมในการบริหารงานทองถ่ินของตนเอง อันเปนการพัฒนาพ้ืนฐานของการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย เทศบาลยังแบงเปน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล โดยในพ้ืนท่ีนี้นา

เทศบาลตําบล 2 แหง มาศึกษาเปรียบเทียบ เทศบาลมีอํานาจหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 เชน รักษาความเรียบรอยของประชาชน บํารุงศิลปะจารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน รวมท้ังมีอํานาจในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติ 

งาน ใหบริการพัฒนาเทศบาลท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน และตอบ 

สนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง (สุนันทา กาหยี, 2553) 

อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมือง 

เทศบาลมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 52, มาตรา 

53, และมาตรา 54 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการ

ปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองมีหนาท่ี ท่ีตองทําในเขต

เทศบาล ดังนี้ (กองราชการสวนตําบล สํานักบริหารราชการสวนทองถ่ิน, 2542, หนา 149-152) 

มาตรา 52 สภาเทศบาลเมืองมีสมาชิกสิบแปดคนและใหคณะเทศมนตรีประกอบดวย

นายกเทศมนตรีกับเทศมนตรีอ่ืนอีกสองคน ในกรณีท่ีเทศบาลเมืองแหงใด มีรายไดจัดเก็บตั้งแตยี่สิบ

ลานบาทข้ึนไปก็ใหมีเทศมนตรีเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน 

มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลเมือง มีหนาท่ีตองทาในเขตเทศบาล ดังนี้ 

1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
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2. ใหมีการบํารุงทางบกและทางน้ํา 

3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

6. ใหราษฎรไดมีการศึกษาอบรม 

7. หนาท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงคําสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

มาตรา 54 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลอาจจัดกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 

1. ใหมีนาสะอาดหรือประปา 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 

3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือหรือทาขาม 

4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

6. ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนไข 

7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

9. ใหมีเทศพาณิชย 

ท้ังนี้การดําเนินงานดังกลาวเทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอ

บทบัญญัติ แหงกฎหมายในกรณีตอไปนี้ 

1. เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

2. เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหอํานาจตราเทศบัญญัติในเทศ

บัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดเกินกวาหนึ่งพันบาท 

นอกจากนี้อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองดังกลาว ไมเปนการตัดอํานาจหนาท่ีของกระทรวง 

ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐในอันท่ีจะดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชนของ ประชาชน 

ในเทศบาล แตตองแจงใหเทศบาลทราบลวงหนาตามสมควรในกรณีนี้หากเทศบาลมีความเห็นเก่ียวกับ

การดาเนินกิจการดังกลาวใหกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ นาความเห็น 

ชอบ ของเทศบาลไปประกอบการพิจารณาดาเนินการนั้นดวย 

รายไดและคาใชจายของเทศบาล 

การท่ีเทศบาลจะสามารถดําเนินการตาง ๆ ไดตามท่ีกฎหมายกําหนดไวจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองมีรายไดเปนของตนเองในการดําเนินงานของเทศบาล การจัดเก็บรายไดและการใชจายจะถูก
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ควบคุมกําหนดโดยตรงจากรัฐบาล โดยรัฐบาลจะกําหนดเปนกฎหมายวาจะมีรายไดก่ีประเภท มี

อะไรบาง และจะไดมาอยางไรบาง เชน ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต ฯลฯ และอัตราในการ

จัดเก็บภาษี รวมท้ังการแบงสรรรายไดประเภทภาษีใหแกเทศบาลสวนกลางก็เปนผูกําหนดอีกดวย 

เม่ือเทศบาลมีรายไดแลว ก็จาเปนจะตองกําหนดแนวทางในการใชจายในรูป เทศบัญญัติ

งบประมาณประจาปโดยผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเสียกอน และการตรวจสอบบัญชีจะเปน

การควบคุมสุดทายเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496ไดบัญญัติรายไดในอันท่ีจะไดรับและคาใชจายของ

เทศบาลไวดังตอไปนี ้

มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได ดังตอไปนี ้

1. ภาษีอากรตามแตจะกฎหมายกําหนดไว 

2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

3. รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 

4. รายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 

5. พันธบัตร หรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

6. เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ  

7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 

8. เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 

9. รายไดอ่ืนใดตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 

มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้ 

1. เงินเดือน 

2. คาจาง 

3. เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ  

4. คาใชสอย 

5. คาวัสด ุ

6. คาครุภัณฑ 

7. คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอ่ืน ๆ  

8. เงินอุดหนุน 

การจายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระทําไดเม่ือ

ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติการจายเงินตามมาตรา 67 (9) ถา

เปนการชาระหนี้เงินกูเม่ือกําหนดชาระเทศบาลจะตองชําระเงินกูนั้นจากทรัพยสินของเทศบาลไมวา

จะตั้งงบประมาณรายจายประเภทนี้ไวหรือไมมาตรา 68 การจายเงินคาปวยการใหแกนายกเทศมนตรี 



47 

และรองนายกเทศมนตรีใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาล การจายเงิน

คาปวยแกประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และ การจายคาเบี้ยประชุมใหแก

คณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลแตงตั้งข้ึนใหเปนไปตามขอบังคับซ่ึงกระทรวงมหาดไทยกําหนดตาม

ฐานะของเทศบาล 

ลักษณะโครงสรางสภาเทศบาลและฝายบริหาร 

สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก

ประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ตามจํานวนดังนี้ 

(โกวิทย พวงงาม, 2548, หนา 177) 

1. สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจานวน 12 คน 

2. สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจานวน18 คน 

3. สภาเทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 24 คน 

นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน นายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับตั้งแตวันเลือกตั้งและมี

ระยะ เวลาดํารงตําแหนงคราวละ 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระ

ไมได ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีดารงตําแหนงไมครบระยะเวลา 4 ปก็ใหถือวาเปน 1 วาระและเม่ือได

ดารงตําแหนง 2 วาระติดตอกันแลวจะดํารงตําแหนงไดอีก เม่ือพนระยะเวลา 4 ปนับแตวันพนจาก

ตําแหนง นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือใน

การบริหาร ราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. เทศบาลตําบลใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 2 คน 

2. เทศบาลเมืองใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 3 คน 

3. เทศบาลนครใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกิน 4 คน 

นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช 

สมาชิกสภาเทศบาลไดโดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกิน 2 คน เทศบาลเมือง 

ใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกิน 3 คน และเทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไดไมเกิน 5 คน 

สวนงานของเทศบาล 

สวนงานของเทศบาลประกอบดวยหนวยงานหลัก 6 สวน ดังนี้ (สนิท จรอนันต, 259, หนา 

32-34) 

1. สํานักงานปลัดเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎระเบียบแบบแผน

นโยบายของเทศบาล เปนเลขานุการของสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีเก่ียวกับงานสารบรรณ งาน

ธุรการ งานประชาสัมพันธ งานนิติการ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียน ตลอดจน

งานอ่ืน ๆ ท่ีมิไดกําหนดไวเปนงานใดโดยเฉพาะ เชน สถานธนานุบาล 
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2. สวนการคลัง มีหนาท่ีเก่ียวกับการเงินและการบัญชี การจัดเก็บภาษีตาง ๆ เชน ภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย งานจัดทางบประมาณ งานผลประโยชนของเทศบาล ควบคุมดูแลพัสดุ

และทรัพยสินของเทศบาล 

3. สวนสาธารณสุข มีหนาท่ีแนะนําชวยเหลือดานการเจ็บปวยของประชาชน การปองกัน

และระงับโรคติดตอ การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย ตลาดสาธารณะ สุสาน 

ฌาปนสถานสาธารณะ และงานดานสาธารณสุข ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวสุขภาพ

อนามัยของประชาชน เชน การแตงผม การจาหนวยอาหาร ซ่ึงรวมท้ังงานสาธารณสุขอ่ืน ๆ ใหเปนไป

ตามกฎหมายหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

4. สวนชาง มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับงานโยธา งานบํารุงรักษาทางบก ทางระบายน้ํา 

สวนสาธารณะ งานสํารวจแบบแผน งานสถาปตยกรรม ผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานเก่ียวกับไฟฟา 

และงานควบคุมการกอสรางอาคาร เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

5. สวนการประปา มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการและจาหนวยน้ําสะอาด

ตลอดจนจัดเก็บขยะผลประโยชนในการนี้ 

6. สวนการศึกษา มีหนาท่ีดําเนินการดานการศึกษาระดับประถมศึกษาของเทศบาล งาน

การสอน การนิเทศ การศึกษา งานสวัสดิการสังคม และนันทนาการ ตลอดจนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

สรุปไดวา เทศบาล คือ องคการปกครองสวนทองถ่ินอันเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการบริหาร

กิจการบานเมืองของรัฐบาล ท่ีเกิดจากอํานาจการปกครองของรัฐบาลมีการกระจายอํานาจใหทองถ่ิน

โดยเปดโอกาสใหราษฎรเขามามีสวนรวมในการบริหารงานทองถ่ินของตนเอง เชน รักษาความเรียบ 

รอยของประชาชน บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน อัน

เปนรากฐานสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังมีอํานาจในการบริหารจัดการหรือ

ปฏิบัติงานใหบริการประชาชน และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ ใหมีความ

สงบสุขและท่ัวถึง 

 

2.4 บริบทพ้ืนที่ศึกษา 

2.4.1 ความเปนมาของเทศบาลเมืองวังสะพุง 

ทองท่ีอําเภอวังสะพุงเดิมแบงการปกครองออกเปน 2 แขวงโดยยึดถือลําน้ําปวนเปนเสน

แบงเขต (มีฐานะเปนตําบลในปจจุบัน) ทางฝงตะวันตกของลําน้ําปวนข้ึนอยูกับเมืองหลมสัก (ปจจุบัน

คืออําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ) ของฝงตะวันออกของลําน้ําปวนข้ึนอยูกับเมืองกมุทธาไสย 

(ปจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลําภู) ตอมาปรากฏวาแขวงท้ังสองมีพลเมืองหนาแนนข้ึนจึงไดยกฐานะ

เปนอําเภอมีชื่อวา อําเภอวังสะพุง เม่ือป พ.ศ.2440 โดยใหอยูในความปกครองของเมืองหลมสัก 
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ตอมาในป พ.ศ.2450 ไดมีการจัดแบงเขตการปกครองใหม อําเภอวังสะพุง จึงถูกโอนมาข้ึนอยูในความ

ปกครองของจังหวัดเลย ตั้งแตป พ.ศ.2451 จนถึงปจจุบันตอมาทองท่ีบางแหงในเขตอําเภอวังสะพุง 

ไดแบงแยกออกไปเปนอําเภอดังตอไปนี้ อําเภอภูกระดึง แยกเปนก่ิงอําเภอเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2505 และยกฐานะเปนอําเภอเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2506 อําเภอภูหลวง แยกเปนก่ิงอําเภอ

เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2523 และยกฐานะเปนอําเภอ เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2535

อําเภอเอราวัณ แยกเปนก่ิงอําเภอเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2538 และยกฐานะเปนอําเภอ เม่ือวันท่ี 9 

กันยายน พ.ศ.2550 สําหรับอําเภอภูกระดึงตอมาไดแบงทองท่ีบางสวนเปนอําเภอผาขาว โดยตั้งเปน

ก่ิงอําเภอเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2531 และยกฐานะเปนอําเภอเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.

2536 และแบงทองท่ีบางสวนเปนอําเภอหนองหิน โดยตั้งเปนก่ิงอําเภอเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.

2540 และยกฐานะเปนอําเภอเม่ือวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ.2550 สรุปแลวอําเภอวังสะพุงเดิมมีทองท่ี

ครอบคลุมถึง 6 อําเภอของจังหวัดเลยในปจจุบัน 

เทศบาลตําบลวังสะพุง จัดตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล 

พ.ศ.2542 โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลวังสะพุง เปนเทศบาลตําบลวังสะพุง เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 

2542 สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี 303 ถนนประชาเสรี ม.5 ตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง อยูทางทิศใต

ของจังหวัดเลย ระยะทาง 20 กิโลเมตร ตอมา กระทรวงมหาดไทย ไดประกาศ ณ วันท่ี 20 มิ.ย. 

2554 ใหมีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลตําบลวังสะพุงเปน เทศบาลเมืองวังสะพุง 

มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลปากปวน เริ่มจากหลักเขตท่ี 1 ตั้งอยูท่ีบริเวณสาม

แยกทางออกไปจังหวัดเลย ตามหลักกิโลเมตรท่ี 331450 ตัดผานถนนสาย เลย-ขอนแกน ท่ีหลักเขตท่ี 

2 ตัดเชื่อมถนนดานนอกทางทิศตะวันตก หางจากถนน 100 เมตร ตรงไปจรดหลักเขตท่ี 3 ระยะทาง 

4,500 เมตรทิศใต ติดตอกับ ตําบลทรายขาว เริ่มจากหลักเขตท่ี 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ผาน

ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 21400101 ไปจดถนนศาลเจาไปยังหลักเขตท่ี 7 ระยะทาง 600 เมตรทิศ

ตะวันออก ติดตอกับ ตําบลศรีสงคราม เริ่มจากหลักเขตท่ี 3 วกขามสะพาน ลําน้ําเลย ทางทิศเหนือ

บานบุงไสล ไปยังหลักเขตท่ี 4 ระยะทาง 300 เมตร และเลียบริมฝงลําน้ําเลยดานในไปยังหลักเขต ท่ี 

5 ระยะทาง 1,800 เมตรทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลวังสะพุง เริ่มจากหลักเขตท่ี 5 ไปทางทิศ

ตะวันตกของบาน บุงผักกาม เลียบฝงลําน้ําเลยครอบคลุมพ้ืนท่ีหนองบุงผักกามท้ังหมดไปจนถึงหลัก

เขตท่ี 6 ออมไปจดหลักเขตท่ี 7 ระยะทาง 1,300 เมตร 

เขตปกครองเทศบาลเมืองวังสะพุง ทศบาลเมืองวังสะพุง ไดแบงเขตการปกครองออกเปน 

2 ตําบล 9 หมูบาน ดังนี้ ตําบลวังสะพุง จํานวน 7 หมูบาน คือ 1) บานบุงผักกาม หมูท่ี 3 2) บาน

ปากเปง หมูท่ี 4 3) บานบุงคลา หมูท่ี 5 4) บานนาหลัก หมูท่ี 6 5) นาอีเลิศ หมูท่ี 7 6) บานเลิง หมูท่ี 

8 7) บานวังสะพุง หมูท่ี 9 8) บานศรีบุญเรือง หมูท่ี 10 9) ตําบลศรีสงคราม จํานวน 2 หมูบาน คือ 

10) บานนอยนา หมูท่ี 1 และ 11) บานบุงไสล หมูท่ี 2 และมีจํานวนพ้ืนท่ีและประชากร เขตเทศบาล
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เมืองวังสะพุง มีพ้ืนท่ี 6.07 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง เปนชาย 

6,176 เปนหญิง 6,429 รวมท้ังสิ้น 12,613 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร ในการศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผูวิจัยจะไดนํามากลาวพอสังเขป ดังนี้ 

รุงนภา ตาอินทร (2551) ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการบริหารของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับรางวัลบริหารจัดการท่ีดี กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลดอน

แกวอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา 7 ปจจัยท่ีเก่ียวของอยางมากกับการบริหาร

องคกร คือ ปจจัยดานโครงสรางองคกร ปจจัยดานกลยุทธ ปจจัยดานระบบและวิธีการบริหารงาน 

ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานทักษะการบริหารและปจจัยดานคํานิยมรวมหรือ

วัฒนธรรมองคกร เปนปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จขององคกร ปจจัยท้ัง 7 ประการมีความสัมพันธกับ

ความสําเร็จท่ีองคกร 

เสนาะ สภาพไทย (2549) ไดวิจัยเรื่อง “หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามความคิด

เห็นของนักเรียนเสนาธิการทหารบก” ผลการวิจัยพบวา โดยสวนใหญแลวนักเรียนเสนาธิการทหารบก 

จะใหความเห็นวาการบริหารบานเมืองและสังคมท่ีดีของรัฐบาล มีความสําคัญอยูในระดับสูง ไดแก 

ดานความโปรงใส ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ ดานความคุมคา ดานนิติธรรม และดาน

คุณธรรม อยูในระดับปานกลางและจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักเรียนเสนาธิการทหารบกท่ีมี 
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อายุ สถานภาพ การศึกษา ระดับรายได ชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และตําแหนงหนาท่ี

ตางกันมีผลตอความคิดเห็นเรื่องการบริหารบานเมืองและสังคมท่ีดีของรัฐบาลแตกตางกัน 

พฤกษา พุทธรักษ (2551) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณการเกษตรตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก” ผลการวิจัยพบวา ขอมูลการ

บริหารจัดการสหกรณท้ัง 4 ดาน โดยหลักสังคหวัตถุ 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับการบริหาร

จัดการ ในดานทานท่ีนอยท่ีสุดไดแก สหกรณไดให ความชวยเหลือและใหสวัสดิการตาง ๆ แกสมาชิก

อยางเหมาะสม และพอเพียง ในการท่ีจะใหสหกรณ ใหความชวยเหลือและใหสวัสดิการตาง ๆ แก

สมาชิกอยางพอเพียงไดนั้น เปนสิ่งท่ีสามารถทาไดถาบุคคล 3 ฝายรวมมือกัน ดังนี้ สมาชิกของ

สหกรณมีความสํานึกในการเปนเจาของสหกรณ มีความเชื่อม่ันในสหกรณ มีความภักดีชวยอุดหนุน

กิจการของสหกรณ ตลอดจนใหความรวมมือแก สหกรณดวยความซ่ือสัตยและจริงใจตอสหกรณ 

คณะกรรมการดาเนินการ มีความสามัคคีพรอม เพรียงกัน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยไม

แสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนหรือพวกพอง ในทางมิชอบ พรอมทําใหความเสมอภาคตอบรรดาสมาชิก

โดยท่ัวหนากัน ยึดถือและปฏิบัติตาม ระเบียบขอบังคับและกฎหมายสหกรณ ผูจัดการและฝายจัดการ 

รูจักงานในหนาท่ีของตนเปนอยางดีมีความซ่ือสัตย สุจริต อุทิศเวลาใหแกสหกรณ ยกยองใหเกียรติกับ

สมาชิกทุกคนดวยดีท่ัวหนากัน ดวยเหตุนี้ถาท้ัง 3 ฝาย ทาไดดังนี้ สหกรณก็จะดาเนินงานไปไดดวยดี 

ประสบผลสําเร็จ เม่ือสหกรณ ประสบผลสําเร็จแลว ความชวยเหลือและสวัสดิการตาง ๆ แกสมาชิกก็

จะมีอยางเพียงพอ 

นรากร พลหาญ (2552) ไดวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมในภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูงโดยมีการปฏิบัติงานตามหลักความคุมคาสูง

ท่ีสุด รองลงมาคือการปฏิบัติงานตามหลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม หลักการ

มีสวนรวม และการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรมตามลาดับ 2) ความตระหนักมุงม่ันของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพ่ือสรางธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับสูงท้ังนี้อาจเปนเพราะบุคลากรในสวน

งานตาง ๆ มีความเขาใจในนโยบายและการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีตนเองไดรับมอบหมาย มีความ

ตั้งใจปฏิบัติตามภารกิจและรบัผิดชอบตองาน มีการทุมเทความรูความสามารถใหกับการปฏิบัติงานใน

ตําแหนงและหนาท่ีของตนบุคลากรมีความผูกพันในงานท่ีปฏิบัติ และเสียสละทุมเทใหเวลากับการ

ปฏิบัติงาน ท้ังยังมีทัศนคติท่ีดีตอการทางานปฏิบัติงานดวยความสุจริต โปรงใสและเปดเผย มีการ

พัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงานจึงสงผลใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม

มีความตระหนักมุงม่ันในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางธรรมาภิบาล 3) ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก 

ธรรมาภิบาลของบุคลากรในสวนงานตาง ๆ โดยรวมอยูในระดับสูง ท้ังนี้อาจเปนเพราะสังคมในยุค

ปจจุบัน เปนยุคของขอมูลขาวสารท่ีมีชองทางในการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดจากหลายชองทาง โดย 

สะดวกและมีความรวดเร็ว กอปรกับทางภาครัฐและสวนงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดกําหนดแนวทางและ 
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พัฒนาสงเสริมใหมีการเผยแพร ขอมูลขาวสาร ดังจะเห็นไดจากการแบงปนความรูในกระบวนการ

เรียนรู (KM) ของหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหาและสาระเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลสงผลใหบุคลากร 

ในมหาวิทยาลัยโดยสวนใหญ มีความตื่นตัวในการศึกษาหาความรูเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลอยู

ตลอดเวลา จึงทําใหบุคลากรสวนใหญในมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก 

ธรรมาภิบาลในระดับสูง 

จงศักดิ์ ผดุงทรัพย (2551) ไดวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยของตุลาการ”

ผลการวิจัยพบวา กลไกการบริหารทรัพยากรมนุษยของตุลาการ ดานการบรรจุแตงตั้ง คือมีการ

กําหนดอายุข้ันต่ํามีการกําหนดประสบการณในการทางานและวุฒิการศึกษาข้ันต่ํา นอกจากนี้ยังมี

กระบวนการฝกอบรมเก่ียวกับการโยกยายมีการกําหนดบัญชีอาวุโสศาลในการแตงตั้งโยกยายและ

กําหนดวาระในการดํารงตําแหนงทางการบริหารเก่ียวกับการพิจารณาความดีความชอบ มีการกําหนด

ตัวบุคคล ผูพิจารณาความดีความชอบในลําดับตาง ๆ และมีการใชระบบบัญชีเงินเดือนและเงินประจา

ตําแหนงแบบแทงเก่ียวกับการข้ึนดํารงตําแหนงหรือการเลื่อนตําแหนง มีการจัดลําดับอาวุโสของตัวผู

พิพากษา เก่ียวกับการลงโทษทางวินัยมีการตั้งกรรมการสอบขอเท็จจริงในชั้นตนกอนมีการตั้งกรรม 

การสอบสวนทางวินัยเวนแตความผิดท่ีชดัแจง 

กัญกวฬาภรณ กล่ินนิ่มนวล (2554) ไดวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานัก 

งานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาล 4” ผลการวิจัยพบวา 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานัก 

งานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 

4.19) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานฉันทะ อยูในระดับมากท่ีสุด (Χ  = 4.26) สวนดานวิริยะ 

จิตตะและวิมังสา อยูในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ

บุคลากรผูตอบแบบสอบถาม พบวา บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายไดตางกัน 

มีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 โดย

ภาพรวมไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรท่ีมีเพศ

ตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก อิทธิบาท 4 

ดานวิมังสา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการท่ีไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหาร พอท่ีจะสรุปไดวา การบริหารงานตอง

มีคุณลักษณะของการบริหารท่ีดีและมีการบริหารงานการดูแลภายในองคกรดวยหลักการบริหารท่ีดี

เพ่ือใหงานนั้นเปนไปอยางเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทุกคนในองคกรมีสวนรวม

และมีความโปรงใสในการบริหารองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีไดวางนโยบายเอาไวการ

บริหารเปนการใชศาสตรและศิลปนาเอาทรัพยากรมาบริหาร และจะมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยูกับ

ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและมีการปกครองท่ีดี โดยมีการวางแผน การตัดสินใจท่ีดีการพัฒนา
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บุคลากร การใหผลตอบแทน จึงจะทําใหเปนผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพจากการท่ีไดศึกษางานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับการบริหาร พอท่ีจะสรุปไดวา การบริหารงานตองมีคุณลักษณะของการบริหารท่ีดีและมี

การบริหารงานการดูแลภายในองคกรดวยหลักการบริหารท่ีดีเพ่ือใหงานนั้นเปนไปอยางเรียบรอย มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทุกคนในองคกรมีสวนรวมและมีความโปรงใสในการบริหารองคกร

ใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีไดวางนโยบายเอาไวการบริหารเปนการใชศาสตรและศิลปนําเอา

ทรัพยากรมาบริหาร และจะมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยูกับผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและมีการ

ปกครองท่ีดี โดยมีการวางแผน การตัดสินใจท่ีดีการพัฒนาบุคลากร การใหผลตอบแทน จึงจะทําให

เปนผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักธรรมาภิบาล 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักธรรมาภิบาล ในการศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมา 

ภิบาลของเทศบาลเมืองวังสะพุงอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ผูวิจัยจะไดนํามากลาวพอสังเขป ดังนี้ 

อภิชาต โชติชัชวาลกุล (2550) ไดวิจัยเรื่อง “หลักธรรมกับการบริหารงานองคการบริหาร

สวนตําบล กรณีศึกษาเขตอําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็น

เก่ียวกับ หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ท้ัง 6 ดานอยูในระดับมาก  

2) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลเปนรายดาน จําแนกตามตําแหนง เพศ อายุ พบวา

แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 3) ปญหาและแนวทางในการทํางาน ขององคการบริหารสวน

ตําบลพบวา จะตองมีการทํางานแบบโปรงใส มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและยุติธรรม มีการวางแนว

ทางการทํางาน รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน 

บลูเมล (Blumei) (2000) ไดวิจัยเรื่อง “ความชวยเหลือระหวางประเทศ ความรวมมือกัน

ระหวาง นักสังคมสงเคราะหและการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช (ประเทศเคนยา)” ผลการวิจัยพบวา 

หลักธรรมาภิบาล มีความจําเปนอยางยิ่งตอความรวมมือ ตองานความชวยเหลือระหวางประเทศของ

นักสังคมสงเคราะหตาง ๆ สวนปจจัยอ่ืนท่ีชวยสงเสริมการทํางานรวมกันของนักสังคมสงเคราะห

เหลานี้ในประเทศเคนยาก็คือการปรับตัวเขาหากันเพ่ือสรางความรวมมือกลุมยอย ๆ เพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนในการสื่อสารการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 

สุธี เดชเพรช (2552) ไดวิจัยเรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานเรือนจํา : กรณี 

ศึกษาเรือนจํากลางบางขวาง” ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน มีผลทําให

ทัศนะท่ีมีตอการบริหารงานเรือนจากลางบางขวางตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระ .05 ดานอายุของกลุมตัวอยางในภาพรวมและรายดานท้ัง 6 ดาน ไมมีผลทําใหทัศนะท่ีมี

ตอการบริหารงานเรือนจํากลางบางขวางตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานระดับ การศึกษาในภาพรวมไมมีผลทําใหทัศนะท่ีมีตอการบริหารงานเรือนจํากลางบางขวางตาม

หลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดานระยะเวลาในการปฏิบัติราชการแทนใน
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ภาพรวม มีผลทาใหทัศนะท่ีมีตอการบริหารงานเรือนจํากลางบางขวางตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดานระดับซีในภาพรวม มีผลทําใหทัศนะท่ีมีตอการบริหาร 

งานเรือนจํากลางบางขวางตามหลักธรรมาภิบาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ทัศนวรรณ พละปญญา (2551) ไดวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการจัดการขยะของเทศบาล

ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา เทศบาลตําบลหนองจอมไดใช

หลักธรรมาภิบาลในการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงหลักธรรมาภิบาลตาง ๆ แลว

พบวา เทศบาลตําบลหนองจอม มีสภาพการจัดการขยะมูลฝอยมากท่ีสุด คือ หลักความรับผิดชอบ รอง 

ลงมาตามลาดับความสําคัญ คือ หลักคุณธรรมหลักนิติธรรม หลักความคุมคา หลักการมีสวนรวมและ

หลักความโปรงใส สวนประชาชนผูใชบริการดานขยะสามารถรับรูถึงการจัดการขยะตามหลักธรรมา 

ภิบาลของเทศบาลตําบลหนองจอมทุกหลัก และมีความพึงพอใจในการจัดการขยะตามหลักธรรมา 

ภิบาลในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวาลําดับความมากนอยของการรับรูการจัดการขยะตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเทศบาลไดสอดคลองกับลําดับความมากนอย ของความพึงพอใจในการจัดการขยะ 

ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลดวย โดยประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการขยะตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลหนองจอมมากท่ีสุด คือ หลักนิติธรรม รองลงมาตามลําดับความสําคัญ

คือ หลักความคุมคา หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวมและหลักความโปรงใส 

เจนสรร เจนสัจวรรณ (2550) ไดวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนทองถ่ินตําบลหนองไผ อําเภอดาน

มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองไผ” ผลการวิจัยพบวาองคการบริหาร

สวนทองถ่ินตําบลหนองไผ มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล และปจจัยท่ีทําให

พ้ืนท่ีตําบลหนองไผ มีทุนทางสังคมอยูในระดับสูงเกิดจากลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ีและรูปแบบความ 

สัมพันธของประชาชน ในพ้ืนท่ีซ่ึงเอ้ือตอรูปแบบการบริหารจัดการท่ีดี และสามารถสะทอนใหเห็นความ

เปนจริงและภาพรวม ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กไดอยางเดนชัด 

พระคณพศ กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) (2554) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบวา 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 88 คน มีอายุ

ตั้งแต 31-40 ป มีจานวน 72 คน มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 77 คน มีรายไดต่ํากวา 

10,000 บาท จํานวน 95 คน มีประสบการณทางาน 5-10 ป จํานวน 68 คน และมีตําแหนงลูกจาง 

จานวน 75 คน 2. พนักงาน ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอบางกรวยมีความคิดเห็นตอการ 

ตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.85) เม่ือพิจารณาใน แตละดานพบวา 

ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอบางกรวยมีความคิดเห็นตอ
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การ ตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร

พนักงาน และลูกจางตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักธรรมาภิบาล: กรณี 

ศึกษาองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการ 

ศึกษา รายได และประสบการณทางาน ท่ีอยูในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบวาผูบริหารพนักงาน 

และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอบางกรวยมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว 4. ปญหาในการบริหารงานพบวา บุคลากรบางสวนยังไมทราบขอกฎหมายหรือหลักธรรมา 

ภิบาลเก่ียวกับการบริหารงานในแตละสวนขององคการบริหารสวนตําบล บุคลากรบางสวนยังเห็นแก

ประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และบางสวนยังเห็นแกพวกพองของตนเอง การทํางานใน

บางเรื่องไมคอยเปดโอกาสใหทองถ่ินเขามามีสวนรวม บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานตามความรูสึกของ

ตนเอง โดยไมคํานึงถึงผลงานท่ีออกมา การจัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ไม

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตการปกครอง 

ฟลิป คิมเมท (Kimmet, Philip) (2005) ไดวิจัยเรื่อง “การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

ระบอบ การเมืองการปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ” ผลการวิจัยพบวา ในประเทศท่ีพัฒนาแลวหลัก 

ธรรมาภิบาล ไดถูกนําไปใชในเชิงของกลยุทธทางการเมืองมากกวาการนําเนื้อหาสาระไปประยุกตใช

ในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยนี้เก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในประเทศเอเซีย

ตะวันออก เฉียงใต 4 ประเทศนี้ไดแก ฟลิปปนส ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพิจารณาเปน

ประเทศไปและเปรียบเทียบ กับกรณีศึกษาโดยศึกษาวาประเทศเหลานี้มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช

อยางไรบาง รวมถึงการมีสวนรวมของหลักธรรมาภิบาล ในการเลือกตั้งในป 2004 ซ่ึงพบวาหลักธรร

มาภิบาลไดถูกนําไปใชอยางกวางขวางและเปนประเด็นสําคัญในการปฏิรูป รูปแบบการปกครอง 

นอกจากนั้นประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใตท่ีไดกลาวมานี้ ยังไดเรียนรูในการนาหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือพัฒนาการเมือง การปกครอง โดยเนนการนาหลักธรรมาภิบาลไปใชพัฒนาบานเมือง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสภาวะท่ีบานเมืองมีความไมแนนอน และเศรษฐกิจคับขัน เพ่ือเปนรูปแบบและเปนหนทาง

ในการบริหารประเทศใหม ๆ เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลชวยสนับสนุนการเมือง การปกครอง ซ่ึง

แนวคิด ของหลักธรรมาภิบาลมีท่ีมาจากชาติตะวันตก ซ่ึงกอใหเกิดรูปแบบการบริหารใหม ๆ และกอ 

ใหเกิดการพัฒนาทางประชาธิปไตย ซ่ึงนั่นก็คือหนึ่งในจุดประสงคสําคัญของหลักธรรมาภิบาลนั่นเอง 

คราค (Clarke, Vicki Clinell Burge) (2001) ไดวิจัยเรื่อง “การใชหลักธรรมาภิบาลใน

การกระจายอํานาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศกานา” ผลการวิจัยพบวา ในประเทศ

ท่ีดอยพัฒนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยไดมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูทองถ่ิน 

โดยประชาชนมีสวนรวมมากข้ึนทําใหเกิดกลยุทธการพัฒนาท่ีเปนจริงเปนจัง มีการปรับตัวในการ

ปฏิบัติตาง ๆ ของทองถ่ินโดยใชหลักธรรมาภิบาลใหเหมาะสมกับทองถ่ินจนถือเปนกุญแจสําคัญการใช
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หลักธรรมาภิบาลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแตก็ยังคงมีปญหาอยูจากการท่ียังคงมีการ

ถือพรรคถือพวกพอง 

งานวิจัยเก่ียวกับการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล ท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน ซ่ึงมีความ

หลากหลาย ข้ึนอยูกับลักษณะการบริหารงานขององคกรตาง ๆ แตอยางไรก็ตามงานวิจัยตาง ๆ เหลานี้

มักจะมีหลักการสําคัญท่ีตรงกัน จะตางกันบางก็เปนเรื่องของรายละเอียดและการผลของการวิจัย จึง

อาจสรุปไดวา การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล เปนหลักเกณฑการบริหารการปกครองบานเมืองตาม

วิถีทางธรรมาธิปไตย เปนการบริหารการปกครองบานเมืองท่ีมีความเปนธรรมมีกฎเกณฑท่ีดีในการ

บํารุงรักษาบานเมือง และสังคมใหมีการพัฒนาครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคมรวมท้ังมีการจัดระบบ 

องคกรและกลไกตาง ๆ ในสวนราชการ องคกรของรัฐ รัฐบาลการบริหารราชการสวนภูมิภาคและทองถ่ิน 

ตลอดจนองคกรอิสระ องคกรเอกชน กลุมชมรมและสมาคมตาง ๆ ท้ังท่ีเปนนิติบุคคล ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนสังคม เปนตน 

2.5.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเทศบาล 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเทศบาล ผูวิจัยไดศึกษาจากงานวิจัยเก่ียวของกับ

เทศบาล มีดังตอไปนี ้

อัมพร รุงศรี (2553) ไดวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาล ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาการ

ดําเนินงานและประสิทธิผลของนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบางหลวง อําเภอ

สรรพยา จังหวัดชัยนาท ตามเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัด และตามการประเมินของประชาชน พบวามีความ

สอดคลองกันท้ัง 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรดานการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการเกษตร 

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิต และยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มีผลประเมินอยูในระดับมากและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว เทศบาลตําบลบางหลวง อําเภอ

สรรพยา จังหวัดชัยนาท มีประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตรงตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไวเปนไปตามสมมติฐานของการศึกษาท่ีตั้งไว 

พรเพ็ญ อยูบํารุง (2551) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

เทศบาลตําบลในเขตจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารการจัดการของเทศบาลโดย 

รวมรอยละ 71.10 อยูในระดับมีปญหา สําหรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลโดยรวม

รอยละ 64.66 ประสิทธิภาพต่ํา โดยท่ีรอยละ 68.67 ประสิทธิภาพดานตนทุนคาใชจายอยูในระดับมี

ประสิทธิภาพ สวนรอยละ 66.47 ประสิทธิภาพดานผลผลิต/ผลลัพธ และรอยละ 58.82 ประสิทธิภาพ 

ดานกระบวนการ บริหารมีประสิทธิภาพต่ํา และไมมีการบริการจัดการของเทศบาลตําบลภายใตสิทธิ

มนุษยชนและสุจริตชน โดยรวมรอยละ 44.60 2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาล
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จะตองจัดมีคณะกรรมการ ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทองถ่ินอยางเปน

รูปธรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลท้ังระบบและจัดการวางแผนงานดานบุคคลากร 

สรางแนวการบริหารจัดการดานงบประมาณดวยการจัดใหมีระบบ การพิจารณาผานกระบวนการ

ตรวจสอบและประเมินผล การใชจายในรูปของคณะกรรมการ กําหนดนโยบายพัฒนาศักยภาพการ

บริหารงานใหมีคุณธรรมและคงไวซ่ึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถ่ินสูการสรางวัฒนธรรมวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและสุจริตชน 

นารีรัตน กวางขวาง (2554) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลตามหลักสาราณียธรรม 

6: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัย

พบวา ประชาชนท่ีมารับบริการจากเทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ มีความคิดเห็นวา การบริหารงานเทศบาลตามหลักสาราณียธรรม 6 ของเทศบาลตําบล

บางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

การเปรียบเทียบการบริหารงานเทศบาลตามหลักสาราณียธรรม 6 ของเทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอ

เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาประชาชนมีเพศ 

ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตามหลักสาราณียธรรม 6 ของเทศบาล

ตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนประชาชนท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และประสบการณในการ

ติดตอ ท่ีตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตามหลัก สาราณียธรรม 6 ของ

เทศบาลตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ชนิกานต ถาวรยุติการต (2550) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรตามแนว 

คิด Malcolm Baldrige : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี” ผลการวิจัยพบวา สถานภาพการปฏิบัติ 

งานของเทศบาลนครนนทบุรีตามแนวคิด/Malcolm Baldrige /ท้ัง/7/ดาน/ซ่ึงไดแก 1) ดานภาวะ

ผูนํา 2) ดานสารสนเทศและการวิเคราะห 3) ดานการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ 4) ดานการพัฒนา

และการจัดการทรัพยากรมนุษย 5) ดานการจัดการกระบวนการคุณภาพ 6) ดานการสนใจลูกคาและ

ความพึงพอใจลูกคา 7) ดานผลการดําเนินงาน อยูในระดับมากทุกดาน ในสวนของปญหาและอุปสรรค 

พบวา ปญหาภายนอกเทศบาลคือประชาชนไมเคารพสิทธิ์ซ่ึงกันและกันโดยดึงรัฐเขามาเปนตัวกลาง 

เพ่ือไกลเกลี่ยและปญหาภายในเทศบาล คือไมสามารถบริการประชาชนตามท่ีประชาชนคาดหวังติด 

ขัดท่ี กฎระเบียบ/ขอเสนอแนะจากงานวิจัย/คือ 1) มีการจัดทาคูมือ Malcolm และติดตามผลเปน

ระยะ 2) สรางใหเจาหนาท่ีในองคกรมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 3) มีการปลูกฝงและสรางจิตสานึกใน

การใหบริการ 4) การรณรงคใหประชาชนมีความผูกพันกับชุมชน 

จักราวุธ ภักดีสกุลสวรรค (2553) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาความรูและบทบาทคณะกรรม 

การชุมชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน” ผลการวิจัย
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พบวา 1) ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตําบล

นาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน กรรมการชุมชนสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาท

หนาท่ีของกรรมการชุมชน ผูบริหารเทศบาลและสมาชิกสภาทองถ่ิน 2) ความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ชุมชนของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน กรรมการชุมชน

เทศบาลตําบลนาจานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดตั้งชุมชนยอยเพ่ือสงเสริมใหคนในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดี และการพัฒนาชุมชนท่ีดี และเห็นวาชุมชนหนึ่ง ๆ จะมีคณะกรรม 

การ ได 9-11 คน 3) การปฏิบัติงานตามหนาท่ีของกรรมการชุมชน กรรมการชุมชนท้ังหมดไดสงเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน สงเสริมกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน และพัฒนา

คุณภาพชีวิต ดานการพัฒนาชุมชนและการปกครองทองถ่ิน และดานการพัฒนาสาธารณสมบัติของ

ชุมชน 4) สมรรถนะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน พบวา กรรมการชุมชนมีความพรอมท่ี

จะเปนผูนํา และมีคุณลักษณะในการเปนผูนํา มีความกระตือรือรน สนใจ และเรียนรูท่ีจะพัฒนาขีด

ความสามารถ ของตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคนามาซ่ึงความเจริญของชุมชน มีความรูเขาใจ

บทบาทหนาท่ี กอใหเกิดประโยชนแกชุมชนในทองถ่ิน ดําเนินการพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการกําหนดนโยบายมีการ

วางแผนและการบริหารจัดการท่ีดี 

พระครูนนทวีรวัฒน (วีรธมฺโม) (2553) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลตําบลตาม

หลักสาราณียธรรม 6 : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ผลการ 

วิจัยพบวา เทศบาลตําบลปลายบางไดบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมท้ัง 6 ดาน โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยู 3.61 เม่ือพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา มีการบริหารงานตาม

หลักสาราณียธรรม 6 อยูในระดับมากทุกดาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ

การบริหารงานเทศบาลตําบลตามหลักสาราณียธรรมธรรม 6 : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปลายบาง 

อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบล

ปลายบาง มีความคิดเห็นแตกตางกันตามเพศ และอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานของเทศบาลตําบลตามหลัก สาราณีธรรม 6 ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สรุปไดวา จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ “เทศบาล” เปนการปฏิบัติตาม หลักใน

การบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของระเบียบบริหารราชการบานเมืองท่ี

ดี พ.ศ.2546 ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาเปนตัวแปรท่ีใชในการศึกษาคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา จึงจะทําใหเปนผูบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพ และเพ่ือศึกษาหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลใหประสบผลสําเร็จ

ตามนโยบายวัตถุประสงคท่ีไดวางเปาหมายเอาไว 
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2.6 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมือง

วังสะพุงโดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบดวยตัวแปรตน 

(Independent Variables)และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก 1) เพศ2) อายุ3) วุฒิการศึกษา 4) อาชีพ5) รายไดตอเดือน 6)ระยะเวลาการทํางาน  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยท้ัง 6 หลักไดแก 1) หลักนิติธรรม 

2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความ

คุมคา (ทัศนวรรณ พละปญญา, 2551) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ เฮาสและมิทเซลล, 

(1974) สรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 

  ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

 (Independent Variables) (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมท่ี 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด 

เลย ท้ัง 6 หลัก 
 

1) หลักนิติธรรม 

2) หลักคุณธรรม 

3) หลักความโปรงใส 

4) หลักการมีสวนรวม 

5) หลักความรับผิดชอบ 

6) หลักความคุมคา 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

1) เพศ 

2) อายุ 

3) การศึกษา 

4) อาชีพ 

5) รายไดตอเดือน 

6) ระยะเวลาการทํางาน 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เทคนิคการสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย (Population) 

ไดแก พนักงานและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะ

พุง จังหวัดเลย จํานวน 216 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง (Samples) 

ไดแก พนักงานและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย โดยใชสูตรของยามาเน (Taro Yamane) (สุจินต ธรรมชาติ, 2549, หนา 48) คือ 
 

    n    =   2Ne1
N
+

 
 

เม่ือ n หมายถึง  ขนาดตัวอยาง 

 N  หมายถึง จํานวนประชากร 

 e  หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนทางสถิติ รอยละ 5 

  แทนคา   n   =  2(0.05) 2161
216

+
 

           =   140.26 
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ดังนั้นไดขนาดตัวอยาง (n)  =  140 คน 

 

3.2 เทคนิคการสุมตัวอยาง 

การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากมีกรอบประชากรท่ีแนนอนโดยทราบท่ีอยู

ของทุกหนวยประชากรและมีจํานวนประชากรไมมากนัก ผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

(Simple Sampling Random) โดยวิธีการจับฉลากเลือกออกมาโดยไมใสทดแทน เลือกกลุมอยาง

จนครบท้ัง 140 ตัวอยาง เพ่ือนํามาตอบแบบสอบถาม 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสรางข้ึนจากการศึกษาคนควา

เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตามแนววัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) แบบสอบถาม

ปลายปด (Close-ended Questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Ques 

tionnaire) จําแนกเปนสามตอนคือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของพนักงานเจาหนาท่ีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยโดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ กําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 102) 

   5  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับ  มากท่ีสุด 

   4  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับ  มาก 

   3  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับ  ปานกลาง 

   2  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับ  นอย 

   1  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

3.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.1 ศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการบริหาร 

งานตามหลักธรรมาภิบาล 
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3.4.2 รวบรวมขอมูลจากการศึกษา สรุปเพ่ือกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของคําถามครอบ 

คลุมเนื้อเรื่องท่ีทําการวิจัย และผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบขอเท็จจริงได 

3.4.3 รางขอคาถามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ังหกดาน จํานวน 60 ขอ เสนอ

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยท่ีปรึกษารวม พิจารณาตรวจสอบ แลวปรับปรุงแกไขตามท่ี

เสนอแนะ 

3.4.4 นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพ่ือพิจารณาความตรง (Validity) 

ตามดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence 

= IOC) ซ่ึงเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 

 1. ดร.พูลสวัสดิ์ นาทองคํา นายกเทศมนตรีตําบลรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ  

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุรินทร ภูสกุล ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย ท่ีอยูมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

 3. ดร.วินิจ ผาเจริญ ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีอยูมหาวิทยาลัยแมโจ 

จังหวัดเชียงใหม 

 4. รองศาสตราจารย ดร. ภาสกร ดอกจันทร ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย ท่ีอยูมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง อําเภอเมือง จังหวัดเลย  

 5. อาจารย ดร. ทองแพ ไชยตนเทือก ตําแหนงอาจารย มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.4.5 ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ โดยเลือกขอคาถามท่ีมีคาตั้งแต 

.50 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 60 ขอ ไดคา IOC อยูระหวาง 0.50-1.00 

3.4.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจาก

พนักงาน เจาหนาท่ี เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 30 คน แลวหาคุณภาพเครื่องมือ ไดเทากับ 

0.984 

3.4.7 นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยท่ีปรึกษารวม

พิจารณาเปนครั้งสุดทาย แลวจัดพิมพฉบับสมบูรณเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดาเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดาเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.5.1 นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง นําเรียนนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพ่ือ

ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการทาวิจัยและแจกแบบสอบถาม 

3.5.2 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง 
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3.5.3 ทําการแจกแบบสอบถาม โดยทาการชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามใหกลุม

ตัวอยางฟงโดยใหเวลาในการตอบแบบสอบถาม และไดรับแบบสอบถามกลับคืน โดยแจกแบบสอบถาม

จํานวน 140 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามคืนมาจานวน 140 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 

3.5.4 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดจากการตอบแลวดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทาการวิเคราะหขอมูลซ่ึงแยกวิเคราะหตามลาดับ ดังนี้ 

3.6.1 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ 

3.6.2 นําแบบสอบถามท่ีคัดเลือกไวแลวดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ 

3.6.3 นําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

3.6.4 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจก

แจงคาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

3.6.5 วิเคราะหขอมูล ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวังสะพุง 

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยการหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังในภาพรวม 

รายดานและเปนรายขอแลวแปลผลตามเกณฑการวิเคราะห โดยหาคาเฉลี่ยตามเกณฑการแปลผลคา 

เฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะห ตามแนวคิดของเบสท (Best) (ประกอบ กรรณสูตร, 2542, 

หนา 108) 

   คาเฉลี่ย  4.51– 5.00  แปลวา  มากท่ีสุด 

   คาเฉลี่ย  3.51– 4.50  แปลวา  มาก 

   คาเฉลี่ย  2.51– 3.50  แปลวา  ปานกลาง 

   คาเฉลี่ย  1.51– 2.50  แปลวา  นอย 

   คาเฉลี่ย  1.00– 1.50  แปลวา  นอยท่ีสุด 

3.6.6 วิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

เมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient : r) เพ่ือทดสอบความสัมพันธหาคา Colinearity 

ระหวางตัวแปรตน 

3.6.7 วิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง

วังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 

3.7.1 สถิติพรรณนา 

การวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชสถิติ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545, หนา, 100)  

3.7.2 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

  3.7.2.1 การหาคารอยละ (Percentage) 

    P  =  
n

X 100×  

 เม่ือ P  =  คารอยละ 

  X  =  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

  n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 3.7.2.2 การหาคาเฉล่ีย (Mean) 

   Χ   =  
n
∑X  

  เม่ือ Χ  = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

   n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 3.7.2.3 การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.) 

   S.D = 

( )
( )1

22

−

−∑ ∑
nn

fxfxn

 

  เม่ือ S.D.  =  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑fx   =  ผลรวมคะแนนของผูตอบแบบสอบถาม 

   n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

3.7.3 สถิติอางอิง (Inferential Statistic) 

 1) การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient : r) (บุญชม ศรีสะอาด. 2541, หนา 106-107) 
 

    r = 

( )( )

( ) 














∑∑



 −∑−∑

∑ ∑∑−
2Y2Yn2X2Xn

YXXYn

 
 

  เม่ือ r  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง X กับ Y 

   ∑X  แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนชุด X 

   ∑Y  แทน ผลรวมท้ังหมดของคะแนนชุด Y 

   2∑X  แทน ผลรวมท้ังหมดของกําลังสองของคะแนนชุด X 

   2∑Y  แทน ผลรวมท้ังหมดของกําลังสองของคะแนนชุด Y 
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   ∑XY  แทน ผลรวมท้ังหมดของกําลังสองของคะแนน X กับ Y แตละคู 

 2) สมการถดถอยใชการวิเคราะหเชิงเสนตรง (Multiple Linear Regression 

Analysis) ท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน (บุญชม ศรีสะอาด. 2541, หนา 142-144) 

   R = ∑ ∑+
∑

2'y2y

yy'

 

  เม่ือ  R  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

   Y แทน  คะแนนเบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ยของตัวเกณฑ  

     (ตัวแปรตามนั่นคือ = Y-Y)  

   y/ แทน  คะแนนคลาดเคลื่อนในการพยากรณ (นั่นคือ = Y- Y/) 

 โดยหลักการแลวจะหาคา R ไดโดยคํานวณหาคะแนนพยากรณของตัวแปรตาม (หา 

Y’) ของสมาชิกในกลุมตัวอยางแตละคนแลวหาสหสัมพันธอยางงายระหวางคะแนนพยากรณดังกลาว

กับคะแนนจริง (กับ Y) ดังนั้น 

     ………..R = rxy 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  

 ในการวิเคราะหถดถอยพหคุณ จะชวยใหไดสมการเชิงเสนตรงในรูปของคะแนนดิบ 

ดังนี้ 

     Y’ = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + ….. +bkxk 

 เม่ือ Y แทน  คะแนนพยากรณของตัวแปรเกณฑ (ตัวแปรตาม) 

  a แทน  คาคงท่ีของสมาการในรูปคะแนนดิบ 

  b1, b2 … bk แทน  คาน้ําหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์การถดถอยของ  

    ตัวพยากรณตัวท่ี 1 ถึงตัวท่ี k ตามลําดับ 

  x1, x2 … xk แทน  คะแนนของตัวพยากรณ (ตัวแปรอิสระ) ตัวท่ี 1 ถึงตัวท่ี k  

    ตามลําดับ 

  K แทน  จํานวนตัวพยากรณ (ตัวแปรอิสระ) 

 สัมประสิทธิ์การถดถอย (b) เปนคาท่ีชี้ถึงวา เม่ือตัวพยากรณ (x) ตัวนั้นเปลี่ยงไป 1 

หนวย จะทําใหตัวแปรเกณฑ (คะแนนพยากรณของตัวแปรตาม) เปลี่ยนแปลงไป b หนวย  

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

    Z’y = β 1Z1 + β 2Z2 + β 3Z3 +…….+ β kZk 

 เม่ือ  Z’y  แทน คะแนนพยากรณในรูปของคะแนนมาตรฐานของตัว 

    เกณฑ (ตัวแปรตาม) 

  β 1, β 2 … β k แทน คาน้ําหนัก เบตา หรือสัมประสิทธถดถอยของคะแนน  

    มาตรฐานของตัวพยากรณตัวท่ี 1 ถึงตัวท่ี k ตามลําดับ 
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  Z 1, Z 2 ... Z k แทน  คะแนนมาตรฐานของตัวพยากรณ (ตัวแปรอิสระ) 

    ตัวท่ี 1 ถึงตัวท่ี k ตามลําดับ 

  K แทน จํานวนตัวพยากรณ 

 น้ําหนักเบตา (β) ตางกับ b ตรงท่ีหนวยของ β เปนคะแนนมาตรฐาน ดังนั้น β เปน

คาท่ีบงชี้วา เม่ือตัวพยากรณ (x) ตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวยคะแนนมาตรฐานจะทําใหตัวแปรเกณฑ 

(คะแนนพยากรณของตัวแปรตาม) เปลี่ยนแปลงไป β หนวยคะแนนมาตรฐาน 

3.7.4 สูตรการหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (คาสัมประสิทธิ์อัลฟา ; α-

Coefficient) 

   α  =  














 ∑
−

2
ts

2
is1

1-k
k  

 เม่ือ α  =  คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (คาความเชื่อม่ัน) 

  k  =  จํานวนขอของแบบสอบถาม 

  ∑ 2
ts  =  ผลรวมของคาความแปรปรวน 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) โดยผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใหความหมายไว ดังนี้ 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

X  แทน คาเฉลี่ยคะแนนของกลุมตัวอยาง 

X1 แทน ปจจัยดานอายุ  

X2 แทน ปจจัยดานระยะเวลาการทํางาน 

X3 แทน ปจจัยดานอัตราเงินเดือน 

Y แทน การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

R2 แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ 

SEest แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ 

Beta แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 

t แทน สถิติทดสอบท่ีใชเปรียบเทียบคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t  

  เพ่ือใหทราบนัยสําคัญของ b 

F แทน สถิติทดสอบท่ีใชเปรียบเทียบคาวิกฤติจากการแจกแจง 

Sig. แทน คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant level) 
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4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะ

พุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวังสะ

พุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยเรื่องนี้กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะ

พุง จังหวัดเลย จํานวน 140 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน ระยะเวลา

การปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือน โดยใชสถิติคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏตามตารางท่ี 4.1-4.5 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

 ชาย 61 43.57 

 หญิง 79 56.43 

รวม 140 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 

56.43 และเปนเพศชาย จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 43.57 

 

ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 30 ป 79 56.43 

31 - 40 ป 41 29.29 

41 - 50 ป 15 10.71 

51 ป ข้ึนไป 5 3.57 

รวม 140 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม อายุไมเกิน 30 ป จํานวน 79 คน คิดเปน 

รอยละ 56.43 รองลงมาคือ ผูท่ีมีอายุ 31-40 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 29.29 อายุ 41-50 ป 

จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 10.71 และอายุ 51 ป ข้ึนไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.57  
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษา 42 30.00 

อนุปริญญา/ปวส. 22 15.71 

ปริญญาตรี 70 50.00 

ปริญญาโท 4 2.86 

การศึกษาอ่ืน ๆ  2 1.43 

รวม 140 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 70 คน 

คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ระดับ

อนุปริญญา / ปวส. จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 15.71 และปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปน  

รอยละ 2.86  

 

ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสายการปฏิบัติงาน 
 

สายการปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

สายงานนักบริหารงาน 2 1.43 

สายงานวิชาการ 11 7.86 

สายงานปฏิบัติการ 14 10.00 

พนักงานจางท่ัวไป 104 74.29 

พนักงานจางตามภารกิจ 9 6.43 

รวม 140 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 104 คน คิดเปน

รอยละ 74.29 รองลงมาคือ สายงานปฏิบัติการ จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ10.00 สายงานวิชาการ 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ7.86 พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 9 คน คิดเปน รอยละ6.43 และ 

สายงานนักบริหารงาน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.43 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

1 - 5 ป 93 66.43 

6 - 10ป 25 17.86 

11 - 15 ป 12 8.57 

15 - 20 ป 3 2.14 

21 ป ข้ึนไป 7 5.00 

รวม 140 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา ระหวาง 

1-5 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 66.43 รองลงมาคือ 6-10 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17.86 

11-15 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 8.57 ปฏิบัติงาน 21 ป ข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

5.00 และ 15-20 ป จํานวน 3 คน รอยละ 2.14 

 

ตารางท่ี 4.6  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 10,000 บาท 106 75.71 

10,001 - 20,000 บาท 18 12.86 

20,001 - 30,000 บาท 12 8.57 

มากกวา 300,000 บาท ข้ึนไป 4 2.86 

รวม 140 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอัตราเงินเดือน ไมเกิน 10,000 บาท 

จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 75.71 รองลงมาคือ อัตราเงินเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12.86 อัตราเงินเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท จํานวน 12 คน คิด

เปนรอยละ 8.57 และมากกวา 300,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.86 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน

เจาหนาที่เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 การวิเคราะหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมือง 

วังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดาน 

หลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความรับผิดชอบ และดานหลักความคุมคา ใชการ

วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการ

บรรยาย ปรากฏผลการวิจัยดังตารางท่ี 4.7-4.14 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย โดยรวมและรายดาน 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานหลักนิติธรรม  3.46 0.52 ปานกลาง 

2. ดานหลักคุณธรรม 3.28 0.55 ปานกลาง 

3. ดานหลักความโปรงใส 3.33 0.58 ปานกลาง 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.34 0.58 ปานกลาง 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.44 0.55 ปานกลาง 

6. ดานหลักความคุมคา 3.36 0.59 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.48 ปานกลาง 
 

 จากตาราท่ี 4.6 พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาล

เมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อยูในระดับปานกลางท้ังโดยรวมและรายดาน เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไปถึงต่ําสุด ไดแก ดานหลัก

นิติธรรม รองลงมาคือ ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา ดานหลักการมีสวนรวม ดาน

หลักความโปรงใส และดานหลักคุณธรรม 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย ดานหลักนิติธรรม 
 

ดานหลักนิติธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นกอนอนุมัติและ

ประกาศใชเทศบัญญัติ 3.62 0.70 มาก 

2. เทศบัญญัติท่ีประกาศใชเปนท่ีประชาชนยอมรับและรวมปฏิบัติ

ตามเทศบัญญัติดวยความเต็มใจ 3.50 0.72 ปานกลาง 

3. การบังคับใชเทศบัญญัติเปนไปอยางเครงครัดและเสมอภาคไมมี

การเลือกปฏิบัติ 3.42 0.69 ปานกลาง 

4. การออกเทศบัญญัติเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและเปนไปตาม

ความตองการของประชาชน 3.50 0.72 ปานกลาง 

5. มีการประชาสัมพันธและมีการชี้แจงใหประชาชนทราบและเขา 

ใจในการปฏิบัติ 3.34 0.78 ปานกลาง 

6. มีการพัฒนาบุคลากรและสมาชิกใหมีความรูความเขาใจในการ

ปฏิบัต ิ 3.37 0.76 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.52 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานหลักนิติธรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 1 ขอ และระดับปานกลาง 5 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ขอ 1 ท่ีวา “เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นกอนอนุมัติและประกาศใชเทศบัญญัติ” 

รองลงมาคือ ขอ 2 ท่ีวา “เทศบัญญัติท่ีประกาศใชเปนท่ีประชาชนยอมรับและรวมปฏิบัติตามเทศ

บัญญัติดวยความเต็มใจ” และขอ 4 ท่ีวา “การออกเทศบัญญัติเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและเปนไปตาม

ความตองการของประชาชน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “มีการประชาสัมพันธและมีการ

ชี้แจงใหประชาชนทราบและเขาใจในการปฏิบัติ” 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย ดานหลักคุณธรรม 
 

ดานหลักคุณธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. มีจิตสํานึกในฐานะตัวแทนประชาชน 3.26 0.66 ปานกลาง 

2. มีการใชหลักจริยธรรมในการบริหารงาน 3.24 0.72 ปานกลาง 

3. สนับสนุนใหสมาชิกมีความสามัคคี ไมมีความขัดแยงหรือแยงชิง

ผลประโยชน 3.34 0.82 ปานกลาง 

4. สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความขยัน ซ่ือสัตย มีวินัย 3.36 0.76 ปานกลาง 

5. ริเริ่มใหสมาชิกใชหลักจริยธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน 3.22 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.55 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาล

เมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานหลักคุณธรรม อยูในระดับปานกลางท้ังโดยรวมและรายขอ 

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความขยัน ซ่ือสัตย มีวินัย” 

รองลงมา คือ ขอ 3 ท่ีวา “สนับสนุนใหสมาชิกมีความสามัคคี ไมมีความขัดแยงหรือแยงชิงผลประโยชน” 

และขอ 1 ท่ีวา “มีจิตสํานึกในฐานะตัวแทนประชาชน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “ริเริ่ม

ใหสมาชิกใชหลักจริยธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน” 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย ดานหลักความโปรงใส 
 

ดานหลักความโปรงใส 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการประชุมสภาเทศบาล 3.24 0.84 ปานกลาง 

2. เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดงายและสะดวก 3.32 0.77 ปานกลาง 

3. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบ เทศบัญญัต ิ 3.40 0.77 ปานกลาง 

4. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย 3.32 0.80 ปานกลาง 

5. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบการจัดซ้ือจัดจาง 3.31 0.79 ปานกลาง 

6. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบฐานะการเงินการคลัง 3.36 0.83 ปานกลาง 

7. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบแผนงาน-โครงการ 3.37 0.77 ปานกลาง 

8. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบผลการดําเนินงาน 3.29 0.83 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.58 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับปานกลางท้ังโดย 

รวมและรายขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 3 ท่ีวา “เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบเทศ

บัญญัติ” รองลงมาคือ ขอ 7 ท่ีวา “เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบแผนงาน-โครงการ” และขอ 

6 ท่ีวา “เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบฐานะการเงินการคลัง” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 

ขอ 1 ท่ีวา “เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการประชุมสภาเทศบาล” 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย ดานหลักการมีสวนรวม 
 

ดานหลักการมีสวนรวม 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา 3.30 0.76 ปานกลาง 

2. เปดโอกาสใหตัวแทนชุมชนรวมเปนกรรมการจัดซ้ือ-จัดจาง 3.34 0.77 ปานกลาง 

3. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินงาน 3.34 0.79 ปานกลาง 

4. การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการดําเนินกิจกรรมการของกลุม 3.36 0.79 ปานกลาง 

5. การจัดใหมีการพัฒนาความรูแกกลุมตาง ๆ ตามความตองการ

ของกลุม 3.31 0.80 ปานกลาง 

6. สงเสริมใหมีการรวมกลุมในรูปแบบตาง ๆ เชน กลุมสตรี กลุม

เยาวชน กลุมผูอาย ุ 3.34 0.80 ปานกลาง 

7. สงเสริมใหมีการจัดทําประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล 3.36 0.78 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.58 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานหลักการมีสวนรวม อยูในระดับปานกลางท้ัง

โดยรวมและรายขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 4 และขอ 7 ท่ีวา “การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน

การดําเนินกิจกรรมการของกลุม” และ “สงเสริมใหมีการจัดทําประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล” 

รองลงมาคือ ขอ 2 ท่ีวา “เปดโอกาสใหตัวแทนชุมชนรวมเปนกรรมการจัดซ้ือ-จัดจาง” และขอ 3 ท่ีวา 

“เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินงาน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “เปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา” 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย ดานหลักความรับผิดชอบ 
 

ดานหลักความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดสัญญาไวแกประชาชนอยางเปนรูปธรรม 3.41 0.79 ปานกลาง 

2. ปฏิบัติงานเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว 3.39 0.68 ปานกลาง 

3. เอาใจใสตอปญหาและความเดือดรอนของประชาชนโดยรีบ

ดําเนินการแกไขทันที 3.61 0.73 มาก 

4. แสดงความรับผิดชอบเม่ือดําเนินงานผิดพลาดและเกิดความ

เสียหาย 3.46 0.74 ปานกลาง 

5. จัดทําโครงการและจัดกิจการสาธารณะอยางมีคุณภาพ ถูกตอง

ตามลักษณะงาน/โครงการ 3.34 0.83 ปานกลาง 

6. เขารวมประชุมทุกครั้งหากไมมีเหตุสุดวิสัย 3.41 0.80 ปานกลาง 

รวม 3.44 0.55 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับปาน

กลางและรายขออยูในระดับปานกลาง 5 ขอและอยูในระดับมาก 1 ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 

3 ท่ีวา “เอาใจใสตอปญหาและความเดือดรอนของประชาชนโดยรีบดําเนินการแกไขทันที” รองลงมาคือ 

ขอ 4 ท่ีวา “แสดงความรับผิดชอบเม่ือดําเนินงานผิดพลาดและเกิดความเสียหาย” และขอ 1 ท่ีวา 

“ปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดสัญญาไวแกประชาชนอยางเปนรูปธรรม” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 

ท่ีวา “จัดทําโครงการและจัดกิจการสาธารณะอยางมีคุณภาพ ถูกตองตามลักษณะงาน/โครงการ” 

 

 

 

 

 

 

 

 



   78 
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย ดานหลักความคุมคา 
 

ดานหลักความคุมคา 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลผล 

1. บริหารใชจายงบประมาณอยางคุมคาเฉพาะสิ่งท่ีจําเปน 3.35 0.75 ปานกลาง 

2. มีระบบตรวจสอบประเมินผลการใชจายงบประมาณอยางเขมงวด 3.34 0.76 ปานกลาง 

3. มีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานของการทํางาน 3.36 0.85 ปานกลาง 

4. มีการจัดลําดับกอน-หลังในการใชจายงบประมาณ 3.35 0.80 ปานกลาง 

5. การสรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรในการประหยัดการใชจาย

ทรัพยากร 3.42 0.78 ปานกลาง 

6. รณรงคใหประชาชนมีความประหยัดยึดหลักความพอเพียง 3.34 0.80 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.59 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานหลักความคุมคา อยูในระดับปานกลางท้ังโดยรวม

และรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “การสรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรในการประหยัดการใช

จายทรัพยากร” รองลงมาคือ “มีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานของการทํางาน” และขอ 1 ท่ีวา 

“บริหารใชจายงบประมาณอยางคุมคาเฉพาะสิ่งท่ีจําเปน”ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 6 ท่ีวา “รณรงค

ใหประชาชนมีความประหยัดยึดหลักความพอเพียง” 
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ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาที

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

1. ลักษณะการแจกแจงตัวแปรตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง 

กอนทําการวิเคราะหสถิติข้ันสูง ตองมีขอตกลงวาการแจกแจงแปรตาม ตองมีคาการแจก

แจงเปนโคงปกติ (Normal curve) ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการตรวจสอบ โดยวิเคราะหสถิติพ้ืนฐาน 

ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย และตรวจสอบการแจกแจงของ

ขอมูลจากความเบ และความโดง ซ่ึงควรมีคาไมเกิน 1.96 (เพชรนอย สิงหชางชัย. 2546, หนา 419) 

และเม่ือพิจารณาคา p-value ซ่ึงตองไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) จึงเปนตัวบงชี้วาตัวแปรมี

การแจกแจกเปนโคงปกติ โดยในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระ 3 ตัว ประกอบ 

ดวย ตัวแปรอายุ ระยะเวลาการทํางาน และอัตราเงินเดือน 

ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

คือ ลักษณะคาของตัวแปรอิสระทุกตัวท่ีนํามาวิเคราะหตองมีการกระจายของขอมูลแบบโคงปกติ และ

ทุกตัวแปรตองมีคาความเบ (Skewness) และความโดง (Kurtosis) ไมเกิน ± 1.000 ในการวิจัยครั้งนี้ 

ผูวิจัยไดวิเคราะหทําการตรวจสอบความเบ และคาความโดง ดังแสดงในตารางท่ี 4.14  

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาความเบ และคาความโดง

ของตัวแปรอิสระท่ีใชในการทํานายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 

ตัวแปรอิสระ Χ  S.D. Skewness  Kurtosis 

1. อายุ (x1) 32.59 8.03 0.64 0.64 

2. ระยะเวลาการทํางาน (x2) 5.44 4.60 0.24 0.10 

3. อัตราเงินเดือน (x3) 32,859.75  26,155.41  0.66 0.92 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมท้ังการ

ตรวจสอบคุณลักษณะขอมูลเพ่ือใหทราบมีการกระจายเปนโคงปกติหรือไม (Normal curve) ดวยการ

ทดสอบคาสถิติความเบ (Skewness) และทดสอบคาสถิติความโดง (Kurtosis) ของตัวแปรอิสระท้ัง 4 ตัว 

พบวา มีคาไมเกิน ± 1.00 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขอมูลท้ังหมดมีการกระจายของขอมูลเปนโคงปกติ ซ่ึงมี

คาสถิติความเบ (Skewness) อยูระหวาง +0.24 ถึง +0.66 และมีคาสถิติความโดง (Kurtosis) อยู

ระหวาง +0.10 ถึง +0.92 นั้นแสดงวาสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหในข้ันตอนตอไปได  
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ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาความเบ และคาความโดง

ขององคประกอบยอยเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
 

ตัวแปร 
คาเฉล่ีย  

(Χ ) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน S.D. 

คาความเบ  

(Skewness)  

คาความโดง 

(Kurtosis) 

1. ดานหลักนิติธรรม  3.46 0.52 0.41 0.98 

2. ดานหลักคุณธรรม 3.28 0.55 0.00 0.11 

3. ดานหลักความโปรงใส 3.33 0.58 0.52 0.27 

4. ดานหลักการมีสวนรวม 3.34 0.58 0.03 0.25 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ 3.44 0.55 0.00 0.21 

6. ดานหลักความคุมคา 3.36 0.59 0.17 0.06 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมท้ังการ

ตรวจสอบคุณลักษณะขอมูลเพ่ือใหทราบมีการกระจายเปนโคงปกติหรือไม (Normal curve) ดวยการ

ทดสอบคาสถิติความเบ (Skewness) และทดสอบคาสถิติความโดง (Kurtosis) ของตัวแปรตามท้ัง 4 ตัว

แปร พบวา มีคาไมเกิน ± 1.00 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขอมูลท้ังหมดมีการกระจายของขอมูลเปนโคงปกติ ซ่ึง

มีคาสถิติความเบ (Skewness) อยูระหวาง 0.00 ถึง +0.52 และมีคาสถิติความโดง (Kurtosis) อยู

ระหวาง +0.06 ถึง +0.98 สามารถนําขอมูลไปวิเคราะหในข้ันตอนตอไปได  
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ตารางท่ี 4.16 แสดงเมตริกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง 

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 

X1 - 0.540* 0.441* 0.443* 

X2  - 0.576* 0.520* 

X3   - 0.581* 

Y    - 
 

หมายเหตุ : * มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา สําหรับการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซ่ึงเปนการ

วิเคราะหปจจัยจากหลาย ตัวแปร (Multivariate Analysis) ดวยการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) และผูวิจัยไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรรายคูดวยการ

วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือตรวจสอบวา

ตัวแปรพยากรณทุกตัวแปรท่ีนํามาศึกษานั้น มีความสัมพันธกันสูงหรือไม (Multi collinearity) โดย

การใชเกณฑในการทดสอบสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน ตองมีคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ไมมากกวา 0.80 (เพชรนอย สิงหชางชัย, 2546 หนา 83) ผลปรากฏวาไมมีตัวแปรพยากรณคูใดมีคา

สหสัมพันธแบบเพียรสันมากกวา 0.800 (ตารางท่ี 4.16) ดังนั้นจึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (Y) จํานวน 3 

คา พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 6 คา โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ อยูระหวาง 0.441-0.581 โดยท่ีตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม 

(Y) สูงสุด คือ ปจจัยดานอัตราเงินเดือน (x3) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.581 รองลงมาคือ 

ปจจัยดานระยะเวลาการทํางาน (x2) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.520 และปจจัยดานอายุ 

(x1) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.443  
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2. ผลจากการวิเคราะหการถดถอยเพ่ือการพยากรณปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหาร 

งานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย 

สําหรับการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผูวิจัยใชวิธีการ

เลือกสมการถดถอยท่ีดีท่ีสุด โดยวิธีแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) เปนวิธีท่ีคัดเลือก

ตัวแปรพยากรณท่ีเหมาะสมในการสรางสมการถดถอยตามหลักการ คือ การคัดเลือกตัวแปรพยากรณที

ละตัว โดยพิจารณาตัวแปรพยากรณท่ีมีความสัมพันธกันสูงสุดกับตัวแปรตามเขาไปในสมการ ข้ันตอไป

จึงพิจารณาเลือกตัวแปรพยากรณท่ีเหลือท่ีมีความสัมพันธเชิงสวน (ความสัมพันธท่ีกําหนดใหตัวแปร

พยากรณท่ีเขาไปในสมการแลวมีคาคงท่ี) กับตัวแปรตามมากท่ีสุดเขาไปในสมการ และพรอมกันนั้นก็

พิจารณาตัวแปรพยากรณท่ีเขาไปในสมการกอนหนานั้นทุกตัว วาควรอยูในสมการอีกหรือไม ถาไมควร

ก็ตัดออกและดําเนินการคัดเลือกตัวแปรพยากรณใหม ถาควรอยูก็ดําเนินการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ

ใหมตอไป การคัดเลือกตัวแปรพยากรณดําเนินการไปจนกระท่ังไมมีตัวแปรพยากรณใดเขาไปหรือถูก

ตัดออกจากสมการ จึงหยุดคัดเลือกตัวแปร ตัวแปรพยากรณท่ีอยูในสมการเปนตัวแปรท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ท่ีรวมกันพยากรณตัวแปรตาม (เพชรนอย สิงหชางชัย, 2546 หนา 15) โดยมีข้ันตอนการคัดเลือกปจจัย

พยากรณ ดังแสดงตามตารางท่ี 4.17 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) ระหวางตัวแปรท่ีถูกคัดเลือกเขาสู

สมการถดถอย ท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และคาสัมประสิทธิ์พยากรณ 

(R2 ) การทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีเพ่ิมข้ึน 

(R2 Change) 
 

ตัวแปรพยากรณ R R2  R2Change  R2
adj SEest F 

X3 0.581 0.337 0.051 0.332 0.390 43.497* 

X3, X2 0.623 0.388  0.379 0.376  
 

หมายเหตุ : มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา การวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) เพ่ือพยากรณปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมชมชนในเขต

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน (Y) สามารถอธิบายไดดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 เม่ือนําตัวแปรพยากรณท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (Y) มากท่ีสุด 
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ไดแก ปจจัยดานอัตราเงินเดือน (X3) ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.581 (ตารางท่ี 4.18) 

แลวนํามาวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบวา สามารถอธิบายความแปรปรวนผลของ

นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมชมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ (Y) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ เทากับ 0.581 (R2 = 0.337, p < 0.05) แสดงวา ปจจัยดาน

อัตราเงินเดือน (X3) สามารถพยากรณการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไดรอยละ 37.70 

ข้ันท่ี 2 เม่ือนําตัวแปรพยากรณมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธรองลงมาเขาไปสรางสมการ 

ไดแก ปจจัยดานระยะเวลาการทํางาน (X2) ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.623 (ตารางท่ี 

4.17) ผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยดานอัตราเงินเดือน (X3) และปจจัยดานระยะเวลาการทํางาน (X2) 

รวมกันอธิบายความแปรปรวนผลของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (Y) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์การพยากรณ เทากับ 0.338 (R2 = 0.338, p < 0.05) แสดงวา ปจจัยดานอัตราเงินเดือน 

(X3) และปจจัยดานระยะเวลาการทํางาน (X2) สามารถรวมกันพยากรณการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพ่ิมข้ึนเปน รอยละ 

38.38 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงคาสถิติท่ีเกี่ยวของกับการสรางสมการพยากรณของตัวพยากรณท่ีดีท่ีสุด 

ในการพยากรณปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 

ตัวแปรพยากรณ b β t p-value 

X3 0.620 0.421 5.149 0.000* 

X2 0.183 0.277 3.389 0.000* 

a = 1.860 R = 0.623 R2 = 0.388  

SEest = 0.376, F = 43.497* 
 

หมายเหตุ : * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรพยากรณแบบการ

เพ่ิม ตัวแปรเปนข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวา ตัวแปรท่ีสามารถ

พยากรณการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีจํานวน 2 ตัวแปร เรียงลําดับอํานาจการพยากรณ

จากมากไปหานอย ไดแก ปจจัยดานอัตราเงินเดือน (X3) และปจจัยดานระยะเวลาการทํางาน (X2) โดย

มีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ 0.620 และ 0.183ตามลําดับ ตัว

พยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) เทากับ 0.421 และ 0.277 ตามลําดับ และมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.623 มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) เทากับ 0.388 และมีอํานาจ

ในการพยากรณได รอยละ 38.80 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เทากับ 0.376 และมี

คาคงท่ีของสมการในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ 1.860 สวนปจจัยท่ีเหลือ ไดแก ปจจัยดานอายุ (x1) ไม

สามารถพยากรณการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง 

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพนักงานเจาหนาที่ที่มีตอการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาที่เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจํานวน และรอยละขอเสนอแนะท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 

 

ขอเสนอแนะ จํานวนผูตอบ รอยละ 

1. ควรเปดเผยการใชงบประมาณในแตละปใหประชาชนทราบ 25 17.86 

2. ควรเปดโอกาสใหประชาชนเปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 18 12.86 

3. ควรมีการบริหารจัดการบุคลากรโดยใชระบบคุณธรรม 15 10.71 

4. ควรตั้งกรรมการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานเทศบาล 17 12.14 

5. ควรใชผลงานเชิงประจักษตอสัญญาจางของพนักงานจาง 8 5.71 

6. ควรมีการคานอํานาจระหวางฝายบริหารกับฝายสภาเทศบาล 6 4.29 

7. ควรใหพนักงานเทศบาลแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน 3 2.14 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย มีขอเสนอแนะตอ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะ

พุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กลุมตัวอยางท้ังหมด 140 คน พบวา พนักงานเทศบาลมีขอเสนอแนะ

เรียงลําดับตามความถ่ีและรอยละ จากมากไปหานอย ดังนี้ ควรเปดเผยการใชงบประมาณในแตละป

ใหประชาชนทราบ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17.86 รองลงมาคือ ควรเปดโอกาสใหประชาชน

เปนกรรมการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12.86 ควรมีการบริหารจัดการบุคลากร

โดยใชระบบคุณธรรม จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 10.71 ควรตั้งกรรมการพิจารณาความดีความ 

ชอบของพนักงานเทศบาล จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.14 ควรใชผลงานเชิงประจักษตอสัญญา

จางของพนักงานจาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.71 ควรมีการคานอํานาจระหวางฝายบริหารกับ

ฝายสภาเทศบาล จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.29 และควรใหพนักงานเทศบาลแสดงความคิดเห็น

ในการบริหารงาน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.14 

 

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) การบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2) ปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย และ 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงาน

และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จํานวน 216 

คน การคํานวณกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของทาโร ยามาเน จํานวน 140 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ท่ีมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.984 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Moment Product) และ

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้

ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผล 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 

ผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย แสดงการสรุปผลไดดังนี้ 

5.1.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.43 และเปนเพศชาย คิดเปน

รอยละ 43.57 มีอายุไมเกิน 30 ป คิดเปนรอยละ 56.43 รองลงมาคือ ผูท่ีมีอายุ 31-40 ป คิดเปน 

รอยละ 29.29 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 10.71 และอายุ 51 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 3.57 โดยท่ี

ครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเปน

รอยละ 30.00 ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 15.71 และปริญญาโท คิดเปนรอยละ 2.86 

สถานภาพเปนพนักงานจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 74.29 รองลงมาคือ สายงานปฏิบัติการ คิดเปน  
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รอยละ 10.00 สายงานวิชาการ คิดเปนรอยละ 7.86 พนักงานจางตามภารกิจ คิดเปนรอยละ 6.43 

และสายงานนักบริหารงาน คิดเปนรอยละ 1.43 สวนใหญปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา ระหวาง 1-5 ป 

คิดเปนรอยละ 66.43 รองลงมาคือ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 17.86 ปฏิบัติงานระหวาง 11-15 ป คิด

เปนรอยละ 8.57 ปฏิบัติงาน 21 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 5.00 และ 15-20 ป รอยละ 2.14 มีอัตรา

เงินเดือน ไมเกิน 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 75.71 รองลงมาคือ อัตราเงินเดือนระหวาง 10,001-

20,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.86 อัตราเงินเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 

8.57 และมากกวา 300,000 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 2.86 

5.1.2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาล

เมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อยูในระดับปานกลางท้ังโดยรวมและรายดาน เรียงลําดับท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุดไปถึงต่ําสุด ไดแก ดานหลักนิติธรรม รองลงมาคือ ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลัก

ความคุมคา ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักคุณธรรม 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังนี้  

1. ดานหลักนิติธรรม พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นกอน

อนุมัติและประกาศใชเทศบัญญัติ” รองลงมาคือ ขอ 2 ท่ีวา “เทศบัญญัติท่ีประกาศใชเปนท่ีประชาชน

ยอมรับและรวมปฏิบัติตามเทศบัญญัติดวยความเต็มใจ” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “มี

การประชาสัมพันธและมีการชี้แจงใหประชาชนทราบและเขาใจในการปฏิบัติ” 

2. ดานหลักคุณธรรม พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อยูในระดับปานกลางท้ังโดยรวมและรายขอ โดยขอท่ี

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความขยัน ซ่ือสัตย มีวินัย” รองลง 

มา คือ ขอ 3 ท่ีวา “สนับสนุนใหสมาชิกมีความสามัคคี ไมมีความขัดแยงหรือแยงชิงผล ประโยชน” สวน

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “ริเริ่มใหสมาชิกใชหลักจริยธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน” 

3. ดานหลักความโปรงใสพบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 3 ท่ีวา “เทศบาลเปด

โอกาสใหประชาชนรับทราบเทศบัญญัติ” รองลงมาคือ ขอ 7 ท่ีวา “เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชน

รับทราบแผนงาน-โครงการ” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “เปดโอกาสใหประชาชนตรวจ 

สอบการประชุมสภาเทศบาล” 

4. ดานหลักการมีสวนรวม พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อยูในระดับปานกลางท้ังโดยรวมและรายขอ 
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โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 4 และขอ 7 ท่ีวา “การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการดําเนินกิจกรรม

การของกลุม” และ “สงเสริมใหมีการจัดทําประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล” รองลงมาคือ ขอ 2 

ท่ีวา “เปดโอกาสใหตัวแทนชุมชนรวมเปนกรรมการจัดซ้ือ-จัดจาง” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 1 

ท่ีวา “เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา” 

5. ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 3 ท่ีวา “เอาใจใสตอปญหาและความเดือดรอนของประชาชนโดยรีบดําเนินการ

แกไขทันที” รองลงมาคือ ขอ 4 ท่ีวา “แสดงความรับผิดชอบเม่ือดําเนินงานผิดพลาดและเกิดความเสีย 

หาย” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “จัดทําโครงการและจัดกิจการสาธารณะอยางมีคุณภาพ 

ถูกตองตามลักษณะงาน/โครงการ” 

6. ดานหลักความคุมคา พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 5 

ท่ีวา “การสรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรในการประหยัดการใชจายทรัพยากร” รองลงมาคือ “มีการ

กําหนดเปาหมายและมาตรฐานของการทํางาน” ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 6 ท่ีวา “รณรงคให

ประชาชนมีความประหยัดยึดหลักความพอเพียง” 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สามารถสรุปไดดังนี้ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (Y) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 ตัวแปร เรียงลําดับอํานาจการพยากรณจากมากไปหานอย 

ไดแก ปจจัยดานอัตราเงินเดือน (X3) และปจจัยดานระยะเวลาการทํางาน (X2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์

ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ 0.620 และ 0.183ตามลําดับ ตัวพยากรณในรูปคะแนน

มาตรฐาน (β) เทากับ 0.421 และ 0.277 ตามลําดับ และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทา 

กับ 0.623 มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) เทากับ 0.388 และมีอํานาจในการพยากรณได รอยละ 

38.80 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SEest) เทากับ 0.376 และมีคาคงท่ีของสมการในรูปคะแนน

ดิบ (a) เทากับ 1.860 สวนปจจัยท่ีเหลือ ไดแก ปจจัยดานอายุ (x1) ไมสามารถพยากรณการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลยอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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5.1.4 ขอเสนอแนะตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง มีขอเสนอแนะตอการบริหารงานตามหลักธรรมา 

ภิบาลของเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบวา พนักงานเทศบาลมีขอเสนอแนะ

เรียงลําดับตามคารอยละ จากมากไปหานอย ดังนี้ ควรเปดเผยการใชงบประมาณในแตละปให

ประชาชนทราบ คิดเปนรอยละ 17.86 รองลงมาคือ ควรเปดโอกาสใหประชาชนเปนกรรมการจัดซ้ือ

จัดจาง คิดเปนรอยละ 12.86 ควรมีการบริหารจัดการบุคลากรโดยใชระบบคุณธรรม คิดเปนรอยละ 

10.71 ควรตั้งกรรมการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานเทศบาล คิดเปนรอยละ 12.14 ควรใช

ผลงานเชิงประจักษตอสัญญาจางของพนักงานจาง คิดเปนรอยละ 5.71 ควรมีการคานอํานาจระหวาง

ฝายบริหารกับฝายสภาเทศบาล คิดเปนรอยละ 4.29 และควรใหพนักงานเทศบาลแสดงความคิดเห็น

ในการบริหารงานของเทศบาลเมือง คิดเปนรอยละ 2.14 

 

5.2 อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

พนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบประเด็นท่ีนาสนใจนํามา

อภิปรายผล ดังนี ้ 

5.2.1 จากผลการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อยูในระดับปานกลางท้ังโดยรวมและราย

ดาน เรียงลําดับท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดไปถึงต่ําสุด ไดแก ดานหลักนิติธรรม รองลงมาคือ ดานหลักความ

รับผิดชอบ ดานหลักความคุมคา ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความโปรงใส และดานหลัก

คุณธรรม ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากในการบริหารงานภาครัฐในปจจุบันนอกจากจะปฎิบัติงานตาม

ระเบียบทางราชการแลว หนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินตองยึดหลักธรร

มาภิบาลเปนแนวทางปฏิบัติงานท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ คุมคากับเงินภาษีของ

ประชาชน และประชาชนสามารถตรวจสอบไดเพ่ือใหการปฏิบัติมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ พระคณพศ กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ท่ีพบวา พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอบางกรวยมี

ความคิดเห็นตอการ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการศึกษา

ของ ทัศนวรรณ พละปญญา ไดวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการจัดการขยะของเทศบาลตําบลหนอง 

จอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม” ผลการวิจัยพบวา เทศบาลตําบลหนองจอม ไดใชหลักธรรมา 

ภิบาลในการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง  
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5.2.2 จากผลการศึกษาพบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารงานตามหลักธรรมา ภิบาล

ของพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มีจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก ปจจัยดานอัตราเงินเดือน (X3) และปจจัยดานระยะเวลาการทํางาน (X2) 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ 0.620 และ 0.183 ตามลําดับ นั้น

หมายความวา เม่ืออัตราเงินเดือน เพ่ิมข้ึน 1 หนวย เม่ือใหระยะเวลาการทํางานมีคาคงท่ี จะสงผลให

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 0.620 เทา และเม่ือระยะเวลาการทํางาน เพ่ิมข้ึน 1 หนวย 

โดยท่ีใหอัตราเงินมีคาคงท่ี จะสงผลใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง เพ่ิมข้ึน 0.183 เทา 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ เสนาะ สภาพไทย ไดวิจัยเรื่อง “หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ตามความคิดเห็นของนักเรียนเสนาธิการทหารบก” นักเรียนเสนาธิการทหารบกท่ีมี ระดับรายได และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการตางกันมีผลตอความคิดเห็นเรื่องการบริหารบานเมืองและสังคมท่ีดี

ของรัฐบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุธี เดชเพรช ไดวิจัย

เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานเรือนจํา : กรณีศึกษาเรือนจํากลางบางขวาง” ผลการวิจัย

พบวา ดานระยะเวลาในการปฏิบัติราชการแทนในภาพรวม มีผลทาใหทัศนะท่ีมีตอการบริหารงาน

เรือนจํากลางบางขวางตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

ผลการศึกษาของ พระคณพศ กิตฺติสาโร (ประกอบเสียง) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี” พบวา ผูบริหารพนักงาน และลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอบาง

กรวยมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตาม รายได และประสบการณทา

งาน ท่ีอยูในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05  

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
สําหรับการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน 

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีขอเสนอแนะจากผลการศึกษา ดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ดานหลักนิติธรรม พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ “มีการประชาสัมพันธและมีการ

ชี้แจงใหประชาชนทราบและเขาใจในการปฏิบัติ” ดังนั้น ทางเทศบาลควรมีการประกาศประชาสัมพันธ

ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของเทศบาลใหประชาชนไดทราบอยางท่ัวถึง 

 2. ดานหลักคุณธรรม พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “ริเริ่มใหสมาชิกใช

หลักจริยธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน” ดังนั้น ทางเทศบาลควรมีการสงเสริมใหพนักงานเจาหนาท่ีรวมท้ัง

ผูบริหารเทศบาลตองใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 
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 3. ดานหลักความโปรงใส พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “เปดโอกาสให

ประชาชนตรวจสอบการประชุมสภาเทศบาล” ดังนั้น ทางเทศบาลควรมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร

และผลการประชุมสภาเทศบาลใหไดรับทราบกันอยางท่ัวถึง 

 4. ดานหลักการมีสวนรวม พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “เปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา” ดังนั้น ทางเทศบาลควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

บทบาทรวมกับเทศบาลในการจัดทําแผนการพัฒนาชุมชน ไมวาจะเปนในรูปของคณะทํางาน หรือ

คณะติดตามประเมินผล เปนตน 

 5. ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “จัดทําโครงการ

และจัดกิจการสาธารณะอยางมีคุณภาพ ถูกตองตามลักษณะงาน/โครงการ” ดังนั้น ทางเทศบาลควรมี

การทํางานโครงการใหยึดตามกฎระเบียบทางราชการอยางเครงครัดเพ่ือขจัดขอครหาในเรื่องทุจริต 

 6. ดานหลักความคุมคา พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอท่ีวา “รณรงคให

ประชาชนมีความประหยัดยึดหลักความพอเพียง” ดังนั้น ทางเทศบาลควรสงเสริมใหประชาชนยึด

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน เจาหนาท่ี

เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของประชาชน 

 2. ควรมีการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมา 

ภิบาลของพนักงาน เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพ่ือท่ีจะไดขอมูลเชิง

ลึกมาเสริมผลการท่ีไดจากการทําวิจัยเชิงปริมาณ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

1. รศ.ดร.ภาสกร  ดอกจันทร     

 การศึกษา  Ph.D. (Social Science) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 

 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร ภูสกุล 

 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 
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  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 

3. ดร.ทองแพ ไชยตนเทือก 

 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

 

4. ดร.วินิจ ผาเจริญ 

 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 

 ตําแหนงปจจุบัน อาจารย 

  มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

5. ดร.พูลสวัสดิ์ นาทองคํา      

 การศึกษา Ph.D. (การพัฒนา) 

            ตําแหนงปจจุบัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลรองคํา   

  จังหวัดกาฬสินธุ 
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หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ดร.พูลสวัสด์ิ นาทองคํา 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  

ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน  

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 
คําช้ีแจง 

1.  แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน

เจาหนาท่ี เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของพนักงานเจาหนาท่ี เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

2. ในการตอบแบบสอบถามท้ัง 3 ตอนนี้ ขอไดโปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามใหครบ 

ถวนทุกขอตามความเปนจริง 

3.  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชเปนขอมูลเพ่ือเปนประโยชนในการทําวิจัยเทานั้น และจะนํา 

เสนอผลการวิจัยในภาพรวม จะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทาน และขอขอบคุณทานท่ีไดอนุเคราะหตอบ

แบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน (     ) ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานเพียงคําตอบเดียว 

 

1. เพศ    

 (     ) 1. ชาย (     ) 2. หญิง 

 

2. อายุ ............................. ป 

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  

 (     ) 1. มัธยมศึกษา (     ) 2. อนุปริญญา/ปวส.   

 (     ) 3. ปริญญาตรี (     ) 4. ปริญญาโท  

 (     ) 5. ปริญญาเอก (     ) 6. การศึกษาอ่ืน ๆ  

 

4. ปจจุบันทานปฏิบัติงานในสายงาน 

 (     ) 1. สายงานนักบริหารงาน (     ) 2. สายงานวิชาการ  

 (     ) 3. สายงานปฏิบัติการ (     ) 4. พนักงานจางท่ัวไป   

 (     ) 5. พนักงานจางตามภารกิจ 

 

5. ระยะเวลาเริ่มบรรจุเปนพนักงานทองถิ่นถึงปจจุบัน ……………… ป 

 

6. อัตราเงินเดือนท่ีทานไดรับ ...............................บาท/เดือน 
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ตอนที่ 2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเจาหนาทีเ่ทศบาลเมืองวังสะพุง 

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

คําช้ีแจง ขอใหทานใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานหลักนิติธรรม      

1. เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นกอนอนุมัติ และ

ประกาศใชเทศบัญญัติ 

     

2. เทศบัญญัติท่ีประกาศใชเปนท่ีประชาชนยอมรับและรวมปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติดวยความเต็มใจ 

     

3. การบังคับใชเทศบัญญัติเปนไปอยางเครงครัดและเสมอภาค

ไมมีการเลือกปฏิบัติ 

     

4. การออกเทศบัญญัติเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและเปนไปตาม

ความตองการของประชาชน 

     

5. มีการประชาสัมพันธและมีการชี้แจงใหประชาชนทราบและ

เขาใจในการปฏิบัต ิ

     

6. มีการพัฒนาบุคลากรและสมาชิกใหมีความรูความเขาใจใน

การปฏิบัต ิ

     

ดานหลักคุณธรรม      

7. มีจิตสํานึกในฐานะตัวแทนประชาชน      

8. มีการใชหลักจริยธรรมในการบริหารงาน      

9. สนับสนุนใหสมาชิกมีความสามัคคี ไมมีความขัดแยงหรือแยง

ชิงผลประโยชน 

     

10. สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความขยัน ซ่ือสัตย มี

วินัย 

     

11. ริเริ่มใหสมาชิกใชหลักจริยธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน      

ดานหลักความโปรงใส      

12. เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการประชุมสภาเทศบาล      
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

13. เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดงายและสะดวก      

14. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบ เทศบัญญัติ      

15. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบเทศบัญญัติงบ 

ประมาณรายจาย 

     

16. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบการจัดซ้ือจัดจาง      

17. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบฐานะการเงินการ

คลัง 

     

18. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบแผนงาน-โครงการ      

19. เทศบาลเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบผลการดําเนินงาน      

ดานหลักการมีสวนรวม      

20. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา      

21. เปดโอกาสใหตัวแทนชุมชนรวมเปนกรรมการจัดซ้ือ-จัดจาง      

22. เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินงาน      

23. การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการดําเนินกิจกรรมการของ

กลุม 

     

24. การจัดใหมีการพัฒนาความรูแกกลุมตาง ๆ ตามความตอง 

การของกลุม 

     

25. สงเสริมใหมีการรวมกลุมในรูปแบบตาง ๆ เชน กลุมสตรี 

กลุมเยาวชน กลุมผูอาย ุ

     

26. สงเสริมใหมีการจัดทําประชาคมหมูบานและประชาคม

ตําบล 

     

ดานหลักความรับผิดชอบ      

27. ปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดสัญญาไวแกประชาชนอยางเปน

รูปธรรม 

     

28. ปฏิบัติงานเปนไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดไว      

29. เอาใจใสตอปญหาและความเดือดรอนของประชาชนโดยรีบ

ดําเนินการแกไขทันที 
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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

30. แสดงความรับผิดชอบเม่ือดําเนินงานผิดพลาดและเกิดความ

เสียหาย 

     

31. จัดทําโครงการและจัดกิจการสาธารณะอยางมีคุณภาพ ถูก 

ตองตามลักษณะงาน/โครงการ 

     

32. เขารวมประชุมทุกครั้งหากไมมีเหตุสุดวิสัย      

ดานหลักความคุมคา      

33. บริหารใชจายงบประมาณอยางคุมคาเฉพาะสิ่งท่ีจําเปน      

34. มีระบบตรวจสอบประเมินผลการใชจายงบประมาณอยาง

เขมงวด 

     

35. มีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานของการทํางาน      

36. มีการจัดลําดับกอน-หลังในการใชจายงบประมาณ      

37. การสรางจิตสํานึกใหแกบุคลากรในการประหยัดการใชจาย

ทรัพยากร 

     

38. รณรงคใหประชาชนมีความประหยัดยึดหลักความพอเพียง      
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ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของพนักงานเจาหนาที่ เทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

  

1. ดานหลักนิติธรรม ทานมีขอเสนอแนะอยางไร 

 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

2. ดานหลักคุณธรรม ทานมีขอเสนอแนะอยางไร 

 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

3. ดานหลักความโปรงใส ทานมีขอเสนอแนะอยางไร 

 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

4. ดานหลักการมีสวนรวม ทานมีขอเสนอแนะอยางไร 

 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

5. ดานหลักความรับผิดชอบ ทานมีขอเสนอแนะอยางไร 

 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

6. ดานหลักความคุมคา ทานมีขอเสนอแนะอยางไร 

 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก จ 

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

เรื่อง  

ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน  

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 

ขอท่ี 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

2. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

3. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

4. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

5. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

6. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

7. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

8. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

9. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

10. 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

11. 0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

12. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

13. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

14. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

15. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

16. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

17. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

18. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

19. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

20. 0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

21. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

22. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

23. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

24. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 
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ขอท่ี 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

25. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

26. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

27. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

28. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

29. 1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคลอง 

30. 1 0 0 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

31. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

32. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

33. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

34. 1 1 1 0 1 4 0.8 สอดคลอง 

35. 0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

36. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

37. 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

38. 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงาน  

เจาหนาท่ีเทศบาลเมืองวังสะพุง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 

Item-Total Statistics 

 

ขอท่ี 

Scale Mean  

if Item  

Deleted 

Scale Variance 

if Item  

Deleted 

Corrected  

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1 124.3000 326.341 0.440 0.958 

2 124.4214 324.864 0.484 0.958 

3 124.5000 327.403 0.407 0.958 

4 124.4214 324.821 0.486 0.958 

5 124.5786 322.202 0.548 0.957 

6 124.5500 323.962 0.492 0.958 

7 124.6643 324.297 0.559 0.957 

8 124.6857 322.908 0.568 0.957 

9 124.5786 322.059 0.520 0.958 

10 124.5571 322.997 0.529 0.957 

11 124.7000 321.751 0.555 0.957 

12 124.6786 319.587 0.592 0.957 

13 124.6000 321.134 0.591 0.957 

14 124.5214 319.748 0.646 0.957 

15 124.6000 317.306 0.707 0.956 

16 124.6143 318.080 0.690 0.957 

17 124.5643 317.758 0.661 0.957 

18 124.5500 320.048 0.631 0.957 

19 124.6286 316.696 0.702 0.956 

20 124.6214 319.863 0.651 0.957 

21 124.5786 319.915 0.640 0.957 

22 124.5857 318.618 0.665 0.957 
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ขอท่ี 

Scale Mean  

if Item  

Deleted 

Scale Variance 

if Item  

Deleted 

Corrected  

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

23 124.5643 317.902 0.695 0.956 

24 124.6143 317.807 0.684 0.957 

25 124.5786 317.224 0.706 0.956 

26 124.5571 320.349 0.613 0.957 

27 124.5143 320.309 0.609 0.957 

28 124.5286 322.366 0.628 0.957 

29 124.3143 324.145 0.511 0.958 

30 124.4571 319.790 0.666 0.957 

31 124.5786 319.569 0.600 0.957 

32 124.5143 319.144 0.636 0.957 

33 124.5714 321.599 0.592 0.957 

34 124.5786 319.656 0.659 0.957 

35 124.5643 316.866 0.677 0.957 

36 124.5714 320.434 0.589 0.957 

37 124.5000 321.043 0.588 0.957 

38 124.5857 321.698 0.546 0.957 

 

ความเช่ือม่ันท้ังฉบับ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.958 38 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  :  นายเดชา บุญรอด 

วัน เดือน ป เกิด :  วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2533  

ท่ีอยูปจจุบัน :  22 หมู 4 บานปากเปง ตําบลวังสะพุง อําเภอวังสะพุง  

   จังหวัดเลย 42130 

 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2555 :  ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  

ประสบการณการทํางาน  

  :  ประกอบธุรกิจสวนตัว 
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