147
1

หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี

GOOD GOVERNANCE FACTORS AFFECTING TAMBON ADMINISTRATIVE
ORGANIZATION (TAOs) IN SINGBURI PROVINCE
ดร.ชูตระกูล ไชยเสนา*1
1
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าข้าม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
*
ผู้รับผิดชอบบทความ : Chutrakul69@hotmail.com
1

Dr.Chutrakul Chaisana *1
Advisor to the President of Tha Kham Subdistrict Administrative Organization
Khai Bang Rachan District, Singburi Province
*
Corresponding author: Chutrakul69@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี 2) ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ พนักงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดสิงห์บุรี จานวน 310 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี
ทาการเจาะจงรายชื่อโดยสุ่มเป็นตัวแทนประชากรทั้ งหมด เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 33 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 1. แบบสอบถาม
ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและดัดแปลงจากการศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน และ 2.แบบสัมภาษณ์เป็นชนิดการสัมภาษณ์
เจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิท ธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่ วนตาบล
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 3) สมการเชิงเส้นของหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วม
ได้ ร้อยละ 78.40 4) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า หลั กธรรมาภิบาล หลักประสิทธิผล หลัก
ประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
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หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีอิทธิพลกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์ บุรี อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ธรรมาภิบาล / ประสิทธิภาพ / การบริหารจัดการ
Abstract
The purposes of this research were to 1) The level of administration
according to good governance principles of the Tambon Administrative
Organization In Sing Buri Province 2) The level of management efficiency of the
Tambon Administrative Organization In Sing Buri province. The sample group used
in quantitative research is Employees who perform duties in sub district
administrative organizations in Sing Buri Province in the amount of 310 people.
The samples used in qualitative research are The senior management of the
Tambon Administrative Organization In Sing Buri Province Specify a list by
randomly representing the entire population. In order to obtain a sample group of
33 people. The tools used for collecting data in this research are divided into 2
types: 1. The questionnaire, which the researcher created and adapted from the
research study from the textbook Academic papers And related research Which
the questionnaire is divided into 3 parts and 2. Interview form is a type of in-depth
interview Data analysis by percentage, mean, standard deviation and stepwise
multiple regression analysis.
The results were as follows: 1. Good governance factors of sub district
administrative organizations In Sing Buri Province In the overall picture; it is at a
high level. 2. The efficiency of the administration of the Sub district Administration
Organization was found to be at a high level. 3. Linear equations of good
governance factors that affect the management efficiency of the sub district
administrative organization In Sing Buri Province Can predict the participation of
78.40 percent 4. The hypothesis testing found that good governance factors
Effectiveness statistical significance at the level of .05.
Keywords: Good governance / Management efficiency / Tambon Administrative
Organization
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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กาหนดเรื่องการกระจายอานาจไว้
หมวดที่ 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแผนที่กาหนดกรอบแนวคิด เปูาหมาย และแนวทางการกระจายอานาจ ให้เป็นไปตาม
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่ วนร่วมจากทุกฝุายโดยเปูาหมายหลังจากปีที่ 10 (พ.ศ.2554)
ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และ
มีส่วนร่วมในการจัดทายุทธศาสตร์ท้องถิ่นสอดรับกับการกาหนด นโยบายด้านจริยธรรมธรรมา
ภิบาลและการปูองกันการทุ จริตและประพฤติมิชอบโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์) ประสานการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ในทุกภาคส่ วนให้เกิด ผลอย่า งเป็ น รูป ธรรม ซึ่ งน าไปสู่การกาหนดทิ ศทางนโยบายการบริหาร
ประเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในภาครัฐ โดยในวันที่ 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 นายกรั ฐ มนตรี พลเอก สุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ ได้ ป ระกาศเป็ น วาระแห่ ง ชาติ ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบแนวทางและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเมื่อวันที่
19 ธันวาคม พ.ศ.2549 (สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, 2550 : 21)
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้มีโอกาสให้ประชาชนสามารถ
มีส่วนร่วมในการปกครองและมีอานาจอิสระในการบริหารงานและปกครองตนเองได้ แต่ปัจจุบัน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่ว นต าบลเป็น จานวนมากยั งมี ปัญ หาและอุปสรรคในการ
บริหารงาน ส่งผลให้การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, 2550 : 133-138) คือ 1.ปัญหาด้าน
นโยบายและแผนการบริห ารท้ องถิ่น จ าแนกได้ 3 ประเด็ น คือ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ขาดความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการกาหนดนโยบายและแผนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขาดความแม่ยา
ในการคาดการณ์ล่วงหน้าปัญหาการนานโยบายและแผนไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลต้องมีนโยบายและแผนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนสามารถ
ปฏิบัติได้จริงมีการจัดองค์การที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีศักยภาพมีงบประมาณที่เพียงพอมีวัสดุ
และเทคโนโลยี ในการปฏิบัติ งาน หากไม่ มีปั จจั ยต่ าง ๆ เหล่า นี้อาจทาให้เกิด ปัญ หาในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ เกิดการบริหารงานที่ล้มเหลว ไม่สาเร็จตามเปูาหมายอาจเปิดโอกาสให้เกิดการ
ทุจริต คอรัปชั่น การใช้ทรัพยากรอย่างฟุุมเฟือยและไม่คุ้มค่า ปัญหาการควบคุมตรวจสอบและการ
ประเมิ น ผล อาจเกิ ด ขึ้ น ในหลายลั ก ษณะ เช่ น การขาดการควบคุ ม การควบคุ ม ตรวจสอบที่
หละหลวม หรือเข้มงวดเกินไป ผู้ตรวจสอบควบคุมไม่มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนอย่าง
แท้จริงหรือขาดทักษะและความชานาญในการควบคุมตรวจสอบ 2. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล
ของท้ องถิ่น เกิดขึ้น ได้ กับบุ คลากรทั้ ง 3 ฝุ ายคือปั ญ หาทรัพ ยากร บุคคลในฝุา ยนิ ติ บั ญ ญั ติ คือ
สมาชิกท้องถิ่น เช่น บุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่สนใจเข้ามาเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น การ
เลื อ กตั้ ง ทุ จ ริ ต ซื้ อ เสี ย ง ใช้ อิ ท ธิ พ ลที่ ไ ม่ เ หมาะสมมาเป็ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ขาดความรู้
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ความสามารถ ขาดความสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ และขาดคุณธรรม ปัญหาทรัพยากรบุคคล
ในฝุายบริหาร คือ ผู้บริหารท้องถิ่นขาดความรู้ความสามารถทางการบริหาร และพฤติกรรมของ
ผู้บริการ เช่น ทุจริต เบียดบังประโยชน์ของประชาชน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
มากกว่ าประชาชน เป็นต้น ปัญหาทรัพยากรบุคคลในฝุา ยปฏิบัติ การคือข้าราชการประจามั ก
ประสบปั ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ ปั ญ หาคนล้ น งานมี บุ ค ลาการมากเกิ น ไป
จนรายได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นและปัญหาบุคลากรที่ไม่ประพฤติพึงประสงค์ เช่น ทุจริต
การใช้อานาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ การละเลยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
เป็นต้น 3. ปัญหาการคลังของท้องถิ่น จาแนกได้ 2 ประเด็น คือปัญหารายได้ของท้องถิ่นมีรายได้
ไม่เพียงพอในการบริหารงานซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดทาภารกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือการบริการสาธารณะไม่ได้มาตรฐาน ท้องถิ่นไม่เจริญก้าวหน้า ปัญหาด้านงบประมาณของ
ท้องถิ่น มักมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งมีรายได้น้องแล้วใช้จ่ายไม่ระมัดระวังไม่
รอบคอบ ฟุุมเฟือย อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและท้องถิ่นได้
องค์ การบริหารส่ วนตาบลในเขตจั งหวัด สิงห์บุรี มี ทั้งหมด 33 แห่ง มี พื้นที่ เขตติ ดต่ อ
จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี และอ่างทอง ซึ่งมีสภาพแวดล้อมความหลากหลายของ
รูปแบบวิธีการจัดการทางด้านสภาพสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกันดาเนินงานตามภารกิจ
ดังนั้น การศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดสิงห์บุรีโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักและปรับปรุงระบบงาน ของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยกาหนดให้สร้างธรรมาภิบาลให้
เกิดขึ้น ในทุ กภาคส่ วนของสั งคม ซึ่ งข้อมูล จากการศึกษาจะช่ว ยสร้างกติกาที่ดี มากาหนดเป็ น
แนวนโยบายในการปฏิบัติ ได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิ ดชอบ และหลักความคุ้มค่า และเน้นหนักของความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการ
บริหารองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก เปิดโอกาสให้ประชาชน ในชุมชนได้ร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบในการดาเนินกิจการสาธารณะของท้องถิ่นโดยตรง แต่ที่
ผ่านมา กติกาและกลไก ธรรมาภิบาลที่กาหนดในรัฐธรรมนูญเป็นการวางกรอบในระดับการเมือง
และไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพมีการแทรกแซงจากกลุ่มอานาจต่างๆที่สาคัญการ
บริหารงานส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และยังไม่ได้ร่วมผลักดัน
ให้สังคมไทยเป็นธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจาปี 2558 (Corruption Perceptions Index
2015) ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลกประจาปี 2558 ประเทศไทยได้ที่ 76 จาก 168
ประเทศ ดร.จุ รี วิ จิ ต รวาทการ เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ อ งค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสในประเทศไทย
(Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจาปี
2558 ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 76 จาก 168
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ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลกปี
2558 ไทยได้ที่ 76 จาก 168 ประเทศ สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 จาก https://
thaipublica.org/2016/01/corruption-perceptions-index-2015-thailand /) โดยสรุปได้ว่า
ประเทศไทยยังมีการทุจริตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มีอิสระในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของตนเอง โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารท้องถิ่น โดยได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีหน้าที่หลักในการบริการสาธารณะของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ยังมีข่าวการดาเนินงานที่ขาดความโปร่งใสและการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการ
รับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง (คู่มือ ITA, 2558) และจาก
การศึ กษาการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบ าลของเทศบาลเมื องแพร่ จั งหวั ด แพร่ โดยพระ
ปิยวั ฒน์ ปิย สีโ ล ได้ อธิบ ายได้ว่ าปั ญหาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบาลเกิดกับ
ผู้ บ ริ ห ารและคณะผู้ บ ริ ห ารมากกว่ า องค์ ก ร แต่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้
ความสาคัญกับการนาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาปฏิบัติ ดังนั้นจากปัญหาการขาดความโปร่งใสและการร้องเรียนเรื่องทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จึงนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการดาเนินงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
(พระปิยวัฒน์ ปิยสีโล, 2554)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในจังหวัดสิงห์บุรี
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในจังหวัดสิงห์บุรี
สมมติฐานของการวิจัย
หลักธรรมาภิบาล ด้านหลักประสิทธิผล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
ในการศึกษาครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี
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ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สิงห์บุรี รวมทั้งสิ้น 1,605 คน (ที่มา : รายงานประวัติผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรีและ
รายงานตามกรอบอัตรากาลังข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี, 30 เมษายน 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จากการคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครชซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือยอมให้มี
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจานวน 310 คนและการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สิงห์บุรี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จานวน 33 คนเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อทาการศึกษาแบบเจาะลึก
ต่อไป
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ หลักธรรมาภิบาลของสานักงาน ก.พ.ร. (2552) ได้แก่
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
9) หลักความเสมอภาค (Equity) และ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ตัวแปรตาม ได้แก่ กรอบภารกิจ ที่รัฐมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านสาธารณูปโภคชุมชน 2. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3. ด้านการบริการ
สาธารณสุ ข ชุ ม ชน 4. ด้ า นการประกอบอาชี พ 5. ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และ 6. ด้านเศรษฐกิจ
ขอบเขตสถานที่
สถานที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรี จานวน 33 แห่ง
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย เลื อกใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุณ ภาพ วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นข้อคาถามที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะผู้นายุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของข้าราชการองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี มีการอธิบายความหมายของค่าระดับคะแนน ข้อความที่ใช้ในการ
ตอบอย่าง ชัดเจน เพื่อให้ได้ระดับความสัมพันธ์ และนามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในลาดับต่อไป
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่ งออกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 (ตัวแปรอิสระ) แบบสอบถามหลักธรรมาภิบาลของสานักงาน ก.พ.ร.(2552)
ได้แก่ 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 5) หลักความโปร่งใส
(Transparency) 6) หลั กการมี ส่ ว นร่วม (Participation) 7) หลั กการกระจายอานาจ
(Decentralization) 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9) หลักความเสมอภาค (Equity) และ 10)
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) และส่วนที่ 2 (ตัวแปรตาม) กรอบภารกิจที่รัฐ
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสาธารณูปโภคชุมชน 2) ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) ด้านการบริการสาธารณสุขชุมชน 4) ด้านการประกอบอาชีพ
5) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านเศรษฐกิจ
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสิงห์บุรี ในจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้น 310 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 310 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100 ซึ่งผู้วิจัยนาแบบสอบด้วยตนเองและ ได้รับคืนมาแล้วจัดระบบลงรหัสแล้วทาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้การ วิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปของร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบคัดเลือกเข้า
(Enter Selection Regression Analysis) สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพได้ศึกษาจากการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) โดยการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาจากเอกสาร
ทางด้านวิชาการ หนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน การวิจัย ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยสนาม (Field Research)
โดยวิธีการสัมภาษณ์ เป็นการใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ตาม
แบบสอบถาม เป็นการ สัมภาษณ์แบบมีแนวคาถามที่จะสัมภาษณ์ และมีการบันทึกเสียง จะใช้การ
บันทึกเสียงตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์ ตลอดจนการจัดบันทึกคาพูดที่สา(Key Word) โดย
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งการ วิจัยในครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี จานวน 33 แห่ง ซึ่งมี จานวน
รวม 33 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
ระหว่าง .80 ถึง 1.00 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เท่ากับ .92

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิ จั ย ได้ ท าการวิ จั ย เรื่อง คุณ ลั กษณะผู้ น ายุ คใหม่ กับ สมรรถนะการบริหารงานแบบ
มืออาชีพของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสิงห์บุรี และสามารถ สรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้
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1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 73.60 อายุ 46 - 55 ปี ร้อยละ 31.0 การศึกษาระดับ อนุปริญญา, ปวท. ร้อยละ 33.9
ตาแหน่ ง งานเป็ น สมาชิ กสภาองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ร้อยละ 65.1 สั ง กัด ฝุ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ
(อบต.) ร้อยละ 76.7 ระยะเวลาที่ทางานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมก่อนที่จะมาทางาน
อบต.) ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 35.2
2. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี
2.1 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ หลักการตอบสนอง หลักนิติธรรม หลัก
ความเสมอภาค หลักภาระรับ ผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพ
หลักการกระจายอานาจ หลักมุ่งเน้นฉันทามติ หลักประสิทธิผล
2.2 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลัก
ประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสู งสุด 3
อัน ดั บ แรก ได้ แ ก่ ผลส าเร็ จ ตามเปู า หมายของแผนปฏิบั ติ ร าชการสามารถเที ย บเคี ย งได้ กั บ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน การ
บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ เป็น
ระบบ
2.3 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลัก
ประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ มีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้องค์การประหยัดระยะเวลา มีวิธีการบริหาร
จัดการที่ส่งผลให้องค์การประหยัดแรงงาน มีวิธีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ มีวิธีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้องค์การประหยัดต้นทุน
2.4 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรี หลักการ
ตอบสนองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ จัดซื้อจัดจ้าง มุ่งให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จัดตั้งคณะกรรมการการ
ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณไม่ให้รั่วไหล สูญเปล่า จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและ
บารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ การขุดลอกคูคลอง เป็นต้น
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ มีการดาเนินการจัดทาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการอย่างคุ้มค่า
2.5 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลักภาระ
รับผิดชอบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลมีการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและ
เป็นที่ยอมรับของชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาความ
เดื อ ดร้ อ นของประชาชนให้ บ รรลุ ผ ลโดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ และการปฏิบั ติ ง านขององค์ กรและ
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เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการทาโครงการ/กิจกรรมที่เสนอโดยประชาชน/ประชาคม นาไปสู่การ
ปฏิ บัติ อย่า งเป็ นรูปธรรม โดยคานึ ง ถึง ความจ าเป็ นเร่ง ด่ วน ส่ ว นข้อที่ มี ค่า เฉลี่ ยต่ าที่ สุ ด ได้ แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลมีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ที่มาจาก
ความต้องการของประชาชน
2.6 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรีหลักความ
โปร่งใสในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียง ลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลเปิดโอกาสให้ประชาชนทักท้วง/ร้องเรียน โดยมีศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลมีการปิดประกาศและประชาสัมพันธ์งาน และกิจกรรม
ต่า งๆให้ป ระชาชนทราบ เข้า ถึง ข้อมู ล ได้ ส ะดวกและองค์การบริหารส่ว นต าบลมี การแต่ ง ตั้ ง
ประชาชนเข้ามารับรู้ขั้นตอนการทางานเช่นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดทาแผน
เป็นต้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลแจ้งข้อมูลด้านการบริหาร เช่น
การเงิน การคลัง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความสุจริตของ องค์การบริหารส่วนตาบลอย่างต่อเนื่อง
2.7 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรี หลักการมี
ส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรีย งลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น โครงการศึกษาดูงาน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตาบลกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรักษาขนบธรรมเนียมในท้องถิ่น เช่น ประเพณี วันกตัญ ญู (ประเพณีสงกรานต์) เป็นต้น
และ องค์การบริหารส่วนตาบลกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ระบอบประชาธิปไตย
เช่น การใช้สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกเรื่อง เช่น การประเมินผล
2.8 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลักการ
กระจายอานาจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด
3 อันดับแรก ได้แก่ มีการถ่ายโอนอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดาเนินการ
ให้แก่บุคลากร การกาหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการดาเนินงานของหน่วยงานและมอบหมาย
งานแก่บุคลากรในหน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่ทา มีการปรับปรุงระบบ
การ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของหน่วยงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่
มีการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย
2.9 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลักนิติธรรม
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ ยสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตาบลตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ภายในตาบล ที่มีความเป็น
ธรรม เช่น ค่าธรรมเนียมน้าประปา เป็นต้น และ องค์การบริหารส่วนตาบลได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล/ข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้ ส่วนข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักของประโยชน์
ส่วนรวม
2.10 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลักความ
เสมอภาค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ สามารถให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการให้บริการที่ผู้รับบริการพึงพอใจ
ผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนข้อที่มี ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่
สามารถปฏิบัติได้อย่างเท่าเทียมกัน
2.11 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ มีการบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ มีกระบวนการ หรือสามารถหาข้อตกลง
ทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพื่อสรุปข้อคิดเห็น
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรี
3.1 ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านสาธารณูปโภคชุมชน ด้านการบริการ
สาธารณสุข ชุมชน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการประกอบอาชีพ
และ ด้านเศรษฐกิจ มีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
3.2 ด้านสาธารณูปโภคชุมชน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ อบต. ขยายเขตใช้น้าประปาให้เพียงพอ อบต. มี
ระบบการจัดการน้า เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงสัตว์ ทาไร่ทาสวน และโรงงาน
ขนาดเล็กๆ และอบต. ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆในชุมชนเช่นถนนลาคลอง
ทางเดิน อบต.จัดให้มีตลาดที่จอดรถอย่างเพียงพอใกล้ชุมชนหรือหมู่บ้าน
3.3 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณา เรีย งลาดับ จากมากไปหาน้อย 3 ล าดั บแรกได้ดั งนี้ อบต. จัด ระบบการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น อบต. จัดให้มีอาสาสมัคร เวรยาม ทา
หน้า ที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิ นของประชาชน อบต. จัด การดูแล
ปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนแออัดในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากยาเสพติด
และโจรผู้ร้าย
3.4 ด้านการบริการสาธารณสุขชุมชน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ อบต. สนับสนุนและจัดบริการด้านสาธารณสุข
เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย เพื่อให้บริการรักษาประชาชนในชุมชน อบต. กาจัดน้าเสีย มลพิษ
จากการเผาขยะ และน้าเสียต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม อบต. จัดให้มีการแนะนาการดูแล
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รักษาสุขภาพอนามัยปูองกันโรคภัยให้ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป อบต. ให้บริการดูแลเกี่ยวกับ
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ภายในชุมชน
3.5 ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ อบต. จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพ อาทิ การ
ฝึกอบรม ส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อบต. จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรม กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรรม และกลุ่มอาชีพ อบต. บริการฝึกอบรมอาชีพ จัดหาทุนกู้ยืม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและการลงทุนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีโอกาสทามาหากินสร้างรายได้มากขึ้น
3.6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณา เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรกได้ดังนี้ อบต. ปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งดึงดูดคนมาท่องเที่ยวในพื้นที่ อบต. จัดให้มีการดูแลรักษา
ที่สาธารณะ เช่น เก็บขยะในชุมชน อบต. ติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ
น้าและเสียง เช่น ไม่เผาหรือทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ
3.7 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เรียงลาดับจาก
มากไปหาน้ อย 3 ลาดั บแรกได้ ดัง นี้ อบต. แก้ไ ขปั ญ หาความยากจนโดยใช้แนวพระราชด าริ
“เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง” อบต. พัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับชุมชน อบต. จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ
4. สมการเชิงเส้นของหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมได้ ร้อยละ 78.40
(Ad R2= .78) มีความสัมพันธ์เท่ากับ .91 (R= .91) และมีค่าสถิติทดสอบเอฟเท่ากับ 135.24 (F=
135.24) ซึ่งแสดงคะแนนดิบได้ดังนี้
Y = 1.82 + .77 (x1) + 1.19 (x2) + .88 (x3) + 1.89 (x4) + 1.12 (x5) +
1.00 (x6) + 1.31 (x7) + 1.16 (x8) + 1.01 (x9) + 1.20 (x10)
สมการพยากรณ์ของหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี คือ
Z = 2.13 (x4) + 1.39 (x5) + 1.37 (x7) + 1.36 (x10) + 1.30 (x2) +
1.19 (x8) + 1.17 (x3) + 1.02 (x9) + 1.01 (x6) + .88 (x1)
5. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า
5.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า การดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขององค์การบริหารส่ วนตาบลในจัง หวัดสิง ห์บุรีมีการส่งเสริมตาแหน่งในหน่วยงาน อาทิ การ
ฝึกอบรม ส่งเสริม พัฒนากลุ่มตาแหน่งในหน่วยงานต่างๆ งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส อาทิ งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
การส่งเสริมการกีฬา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปูองกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพ
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อนามัยของประชาชน สุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ต่ างๆ ดูแลสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
5.2 ด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า การ
ดาเนินการด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลในจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มี ก ารคุ้ ม ครองดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา ใช้ ป ระโยชน์ จ ากปุ า ไม้ ที่ ดิ น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การดู แลรั กษาที่ ส าธารณะ อาทิ การดู แลรั กษาและคุ้ ม ครองปู องกั น ที่
สาธารณะประโยชน์ การจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ การบารุงรักษาโบราณสถาน
สนับสนุนประเพณี และกิจกรรมของท้องถิ่น
5.3 ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พบว่า การดาเนินการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรีมีจัดกิจกรรมและ
สนั บ สนุ น ด้ า นศาสนาและรั ฐ พิ ธี สร้ า งจิ ต ส านึ ก และตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5.4 ด้านการพัฒนาองค์การและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี พบว่า การ
ดาเนินการด้านการพัฒนาองค์การและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรีมีการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร จะเน้นในเชิงกระบวนการของกลุ่ม
และขององค์กรเป็นที่ตั้ง โดยกระบวนการนี้จะเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้ใช้ศักยภาพหรือ
สติปัญญาความสามารถอย่างเต็มที่ โดยเน้นทีมงานที่เป็นเปูาหมาย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ถึง
พฤติกรรมขององค์กรเป็นส่วนรวมซึ่งมุ่งหวังที่จะได้ผลงานที่สูงสุดขององค์กร ทั้งด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิภาพ และความมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขององค์กร
5.5 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว พบว่าการดาเนินการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรีมีดาเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ
ชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อกระบวนการท่องเที่ยว ให้ประชาชน
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต มีส่วนร่วมต่อขบวนการท่องเที่ยว เน้นการ
ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เน้นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และคืนประโยชน์กลับสู่ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
5.6 ด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม พบว่าการ
ดาเนินการด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรีมีดาเนินการจัดทาโครงการให้ความรู้และสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ส่งเสริมการให้กลุ่มภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. เช่น
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร มีดาเนินการจัดทาโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก
อบต.ฯ และสมาชิกสภา อบต.ฯ
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อภิปรายผล
1. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี
1.1 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลักการ
กระจายอานาจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสดศรี สัตยธรรม
(2551) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการจัดการเลือกต้องให้สุจริตและเที่ยงธรรมกรณีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ผลการเสนอข้อมูลที่เป็นจุดแข็ง
ประกอบด้ ว ย 1) การจั ด การเลื อกตั้ ง ในสุ จริต และเที่ ย งธรรมมี การพั ฒนาขึ้น ในระดั บดี 2)
ประชาชนมาลงคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาใน 76 จังหวัด 3) คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสามารถบริหารการเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้ และ 4) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ส่ ว นมากชอบการเลื อ กตั้ ง แบบเขตเดี ย วคนเดี ย ว ส่ ว นผลการเสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ น
ประกอบด้วย 1) ปริมาณงานมากกว่าจานวนเจ้าหน้าที่ และ 2) การจัดการเลือกตั้งและการ
วินิจฉัยชี้ขาดมีปริมาณงานมากทาให้เกิดความล่าช้าโดยยอมรับว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 9 ข้อในระดับสูงสุด ส่วนปัญหาหรือภาวะกดดันคือปริมาณงานช่วงเลือกตั้งมีมาก
แต่มีเวลาจากัดในการบริหารในช่วงเลือกตั้ง และโอกาสเพื่อการพัฒนาในอนาคต คือ 1) จัดตั้ง
สถาบันพัฒนาประชาธิปไตย พรรคการเมืองและการเลือกตั้งเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่สานักงาน โดย
ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 2) จัดตั้งศาลเลือกตั้งขึ้นเพื่อวินิจฉัยการทาผิดกฎหมาย
เลือกตั้งและ 3) ต้องกระจายอานาจจากส่วนกลางสู่ระดับจังหวัดให้มากขึ้น
1.2 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์
และคณะ (2549) ได้ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาล กับความสาเร็จขององค์กร : กรณีศึกษาองค์การ
ภาคเอกชนเพื่อวิเคราะห์การชี้วัดความสาเร็จในองค์การภาครัฐ ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคของการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในองค์กรภาครัฐ ได้แก่ การขาดความรู้ และความ
เข้าใจในหลักธรรมาภิบาล ปัญหาจากระบบราชการที่มีหน่วยงานที่ซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน มีการ
ปฏิ บั ติ ง านตามล าดั บ ขั้น ตอนหลายขั้ น ตอนกฎระเบี ย บมากท าให้ เกิ ด การไม่ ค ล่ องตั ว ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก่อให้การดาเนินการในภาครัฐเกิดความตายตัว
และขาดความยืดหยุ่น ปัญหาผลไม่พึงประสงค์จากการนาตัวชี้วัดซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของแนวทางการ
บริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ส่งผลต่อเปูาประสงค์ของการเป็น ธรรมาภิบาล ปัญหาการขัดข้องของ
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ กับหลักธรรมาภิบาล
1.3 หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลัก
ประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกษศิริญญา บูรณะกิติ
(2556) ศึ กษาธรรมาภิบ าลในการบริหารงานบุคคลของนายกเทศมนตรี ในเขตพื้ น ที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับธรรมาภิบาลในบุคคลของนายก เทศมนตรีในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 2) ระดับกลยุทธ์การ
สร้า งหลั กธรรมในการบริ หารในการบริห ารงานบุ คคลของนายกเทศมนตรี ในเขตพื้ น ที่ ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานบุ คคลของนายกเทศมนตรี ในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าของ R²
ที่ปรับแล้ว (Adjusted R²) เท่ากับ .41 ซึ่งบ่งชี้ว่า 42% ของความแปรผันในการใช้หลักธรรมใน
การบริหารในการบริหารงานบุคคลของนายกเทศมนตรีในเขตพื้ นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
สามารถอธิบาย ด้วยตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ 4 ตัว ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลัก
ยุติธรรม หลักความพร้อมรับผิดหลักความคุ้มค่า ตัวแปรตามได้แก่ กลยุทธ์การสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานบุคคลของนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่ออิงค่าเบต้า
(the beta weight) ทาให้สามารถกล่าวได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการใช้หลักธรรมในการ
บริหารในการบริหารงาน บุคคลของนายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือเรียง
ตามลาดับจากสูงไปหาต่า ตามความเข้มข้นเป็น หลัก คือ หลักความพร้อมรับผิดหลักยุติธรรม
หลักนิติธรรม และหลักความคุ้มค่า 4) ปัญหาและความยุ่งยากในการบริหารงาน บุคคลของ
นายกเทศมนตรี ใ นเขตพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ส าเหตุ ส าคั ญ มาจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ หรือ คอร์รับชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทุจริตการบรรจุแต่งตั้ง พนักงานส่วนท้องถิ่น
ส่ว นใหญ่เกิด จากพฤติ กรรมการรู้เห็น เป็ น ใจทั้ ง ฝุ าย ทั้ ง นั กการเมื องท้ องถิ่น ผู้ บ ริหารท้ องถิ่น
พนักงานส่ วนท้องถิ่น การช่วยเหลือโดยมีระบบอุปถัมภ์ และช่วยเหลือพวกพ้องของตนเอง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ พนักงานท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ โดยอาศัยช่องโหว่ของ
กฎหมาย ทาให้ผู้บริหารสามารถ แสวงหาผลประโยชน์ได้ง่าย โดยไม่ต้องรับโทษใด ๆ 5) แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหามีหลายประการ ดังนี้ ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และประชาชน ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและการต่อต้านการทุจริตให้ความสาคัญใน
การ ปูองกันการทุจริตในองค์กร การสร้างจิตสานึก ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม สร้างภู มิคุ้มกัน
วางรากฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างแรงจูงใจให้ พนักงานของรัฐทุกคนเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
มีการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก คุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม การปลูกจิต สานึก
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะทาให้ การทุจริต คอร์รัปชั่นน้อยลง ประการสุดท้ าย
ควรจะสร้าง จิตสานึกให้ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงการทุจริต คอร์รัปชั่น และสมาชิกในชุมชน
จะได้ร่วมกันปูองกันและ เป็นหูเป็นตา
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรี
2.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรี
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกฤษณ์สัมพันธ์
เมนะสูต และคณะ (2546) ศึกษา เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่เอื้อให้องค์การบริหารส่ วนตาบลสามารถบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลได้ ดังนี้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตาบล มีความ
ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยและในระหว่างสมาชิกสภาด้วยกันไม่มีความแตกแยกเป็น
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ฝักฝุายแนวคิดและทัศนคติข องสมาชิกสภาและคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งการแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตนทาให้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือเรียนปรากฏออกมา ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล นายกหรือ ปลั ด องค์ การบริ หารส่ ว นต าบลจะเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทค่ อนข้า งสู ง ในการ
บริหารงาน ของกรรมการบริหารจึงน่าจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลโดยฝุายคณะกรรมการบริหารและสภาให้การสนับสนุน
2.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสิงห์บุรี
ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิทัศน์
กับเป็ง (2551) ศึกษาประสิทธิผลในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน พบว่า
ประชาชนจังหวัดลาพูนมีความพึงพอใจในการดาเนินงานในโครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูนในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความพึงพอใจน้อยในเรื่องความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
ด้านปัจจั ยที่มี อิทธิ พลต่อประสิ ทธิผ ลการศึกษา พบว่า ปั จจัย ทางด้านลักษณะขององค์การ
สภาพแวดล้อมองค์การ พนักงานองค์การ และนโยบายการบริหาร นั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับประสิทธิผลในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน โดยปัจจัยด้านลักษณะของ
องค์การนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผลโดยรวมในการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์การ
ปัจจัยด้านพนักงานองค์การ และปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
ประสิทธิผลโดยรวมในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .01 ปัญหาและอุปสรรค์ในการดาเนินงาน พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการ
ดาเนินงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนนั้นมีน้อย ส่วนปัญหาของประชาชนในจังหวัด
ลาพูนที่เกิดจากการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน พบว่า 1) การให้บริการและ
การประชาสัมพันธ์นั้นยังไม่ค่อยทั่วถึงในทุกพื้นที่ 2) บางโครงการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนพอสมควร 3) การดาเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า รวมทั้งในบางส่วน
ยังไม่ได้รับการแก้ไขภายหลังการร้องเรียน
2.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี
ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก ซึ่ง สอดคล้ องกับผลงานวิจั ยของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี (2553) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เพื่ อให้ ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2553 และเพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลทราบผลการ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารในทุ ก ด้ า น และเกิ ด การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ให้ มี
ประสิทธิผล ประสิทธิผลต่อการดาเนินงานของเทศบาล ซึ่งผลการสารวจพบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการดาเนินงานทุกยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาในระดับ พอใจ โดยมีความพึงพอใจในใน
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญ ญาท้องถิ่นมากที่สุด รอง
มาคือมีค วามพึง พอใจด้ านยุท ธ์ศาสตร์การส่ง เสริมการท่องเที่ ยว และยุ ทธศาสตร์ด้า นการจั ด
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ระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีในระดับพอใจ (ค่าเฉลี่ย 2.83)
3. สมการเชิงเส้นของหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมได้ ร้อยละ 78.40
(Ad R2= .78) มีความสัมพันธ์เท่ากับ .91 (R= .91) และมีค่าสถิติทดสอบเอฟเท่ากับ 135.24 (F=
135.24) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุรศักดิ์ โตประสี (2553) ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานคลัง ขององค์การบริหารส่ว นตาบล ผลการวิ จั ยสรุปได้ การวิเคราะห์หารูป แบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple
Regressions) พบว่า ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ดีที่สุดเรียงลาดับจากมากไปหา
น้อยจากปัจจัยด้านประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมนิติธรรม ความสานึกรับผิดชอบ ความโปร่งใส และ
การควบคุมการคอร์รัปชั่น โดยตัวแปรอิสระทั้งหกตัวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
ตามได้ถึงร้อยละ 65.2
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะเพือ่
การวิจัยดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลักการกระจาย
อานาจ นั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บรุ ีควรมีการมอบอานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ และดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุง่ เน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย
2. หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ นั้นผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรีควรมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รบั ประโยชน์และเสียประโยชน์หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
3. หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรี หลักประสิทธิผล
นั้น ผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรีควรมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ เป็นระบบ
4. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรีดา้ น
การประกอบอาชีพ นั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรีควรจัดหาทุนกู้ยืม เพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการลงทุนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีโอกาสทามาหากินสร้าง
รายได้มากขึ้น
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรีดา้ น
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การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัด
สิงห์บุรีควรติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ น้าและเสียง เช่น ไม่เผาหรือทิ้ง
ขยะในพื้นทีส่ าธารณะ
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรีดา้ น
เศรษฐกิจ นั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสิงห์บุรีควรจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากประเด็นที่ศึกษาที่มผี ลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในการศึกษาครั้งนี้ควรมีการ
วิจัยเกี่ยวกับ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล จากกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างออกไป
2. จากการค้นคว้าวิจยั ครั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมในวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา การ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2552
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