รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
The Efficiency Pattern for Management Municipality
Authority Based on Good Governance in ASEAN
จิรายุ ทรัพย์สิน และคณะ*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ
บนพืน้ ฐานของหลักธรรมาภิบาล ๒) เพือ่ ศึกษาการบริหารจัดการเทศบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของ
หลักธรรมาภิบาล และ ๓) เพือ่ น�ำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุ
ในเทศบาล จ�ำนวน ๓๙๙ ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามที่จัดท�ำขึ้น
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิด และปลายเปิด ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน ๗๐ คน ได้แก่ ข้าราชการ กลุ่มอาชีพ ทหาร นักเรียน นักศึกษา
แม่ค้า นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท

*

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์, ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์, นพฤทธิ์ จิตรสายธาร รองประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, วันชัย สุขตาม เลขานุการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์, อภิชาติ
แสงอัมพร อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และศศิธร ศูนย์กลาง ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ผลการวิจัยพบว่า
๑. รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การเทศบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านหลักคุณธรรม รองลงมา คือ ด้านหลักความโปร่งใส
ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. การบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ๗ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านหลักนิติธรรม คือ การบริหารงานตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความถูกต้อง ความดีงาม
เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ๒) ด้านหลักคุณธรรม คือ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรยึดมั่นความ
ถูกต้องดีงาม สร้างคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมให้ดขี นึ้ ๓) ด้านหลักความโปร่งใส คือ กระบวนการท�ำงาน
และกฎเกณฑ์ต่างๆ มีการเปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ ๔) ด้านหลักการมีส่วน คือ
การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงานในการท�ำงานร่วมกัน
๕) ด้านหลักการรับผิดชอบ คือ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และผู้บริหารใส่ใจต่อปัญหาอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ๖) ด้านหลักความคุ่มค่า คือ การบริหารการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการด�ำเนินงาน
อย่างเหมาะสม และ ๗) ด้านการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียนซึ่งทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
๓. แนวทางการบริหารจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวม พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ควรมีการพิจารณา
ค�ำสั่งหรือระเบียบข้อบังคับค�ำนึงถึงความเป็นธรรมและเสมอภาคในแต่ละกรณี ด้านหลักคุณธรรม ควรมี
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรมและ
จริยธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ควรมีการสรุปรายงานและเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ควรมีฝา่ ยกลัน่ กรองหรือฝ่ายตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพียงพอ ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ควรเพิ่มช่องทางหรือวิธีการในรับฟังค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะจากองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
รวมถึงประชาชนเสนอความคิดเห็น ด้านหลักความรับผิดชอบ ควรมีการติดตามประเมินผลและจัดการ
กับผลการปฏิบัติงานในที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว ด้านหลักความคุ้มค่า ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวมและสังคม ควรใช้จา่ ยงบประมาณอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงานและสังคม ด้านการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ควรมีการกระจายอ�ำนาจการบังคับบัญชาในทุกภาคส่วนเพื่อการให้บริการที่ตอบสนองต่อความหลาก
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หลายของประชาชนที่มากขึ้นบุคลากรในหน่วยงานควรมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ
มีคุณภาพภายในที่สูงขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เทศบาล, หลักธรรมาภิบาล

Abstract
This research aimed 1) to study the management of municipal performance based
on key good governance 2) to study the management of municipal performance based
on key good governance and third. 3) to present a model for managing municipal
performance based on key good governance to prepare for the ASEAN community.
Research studies using a combination of quantitative research and qualitative research.
Quantitative research data from the elderly in the city of 399 cases with multi-stage
random sampling method. A questionnaire prepared as a tool to collect data. The nature
of the query as well as a closed end and open end, the researchers analyzed the data
obtained. By percentage, average, standard deviation. The qualitative research Using
interviews with a number of 70 people, including government officials, professional groups,
students, soldiers, merchants, tourists. The general public by means of a specific
selection. The analysis results showed that the contents consisted of context.
The result found that:
1. The form of municipal management efficiency based on good governance
principles to prepare for the ASEAN community as a whole have an average level.
Considering it was found that the model effective municipal management based on good
governance principles to prepare for the ASEAN community. The side with the most
integrity, the second is the principle of transparency. The rule of law the main value the
principle involved the main responsibility and the average minimum is for the administration
to prepare for the ASEAN community.
2. Management of municipal effective on the basis of good governance seven
aspects: 1) the rule of law is the administration of law. regulations with accuracy so that
is a good example to society, 2) the moral duty is to uphold the validity of the staff is
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pretty good. The quality of life of people in the society for the better, 3) the primary
process is transparent and rules. Are disclosed upfront. Can detect, 4) The principle
involved is that the administration allow personnel to recognize the operational planning
in collaboration 5) the principle of responsibility of duty of personnel and management’s
attention to the problem. a social responsibility, 6) the main value is the use of
administrative resources. Operating properly and 7) management to prepare for the
ASEAN community. Each side has an average level.
3. Guidelines for the management of municipal performance based on key good
governance to prepare for the ASEAN community as a whole that the rule of law. Should
be considered out of order and regulations. It is said that legal procedures by the relevant
ministries, including the reasons. should be considered regardless of the order or
regulation is fair and equitable in each case. The moral principles the management and
staff should have the honesty to perform their duties. Hospitality available adherence
to moral principles Moral and ethical the management and staff should adhere to the
principle of duty to the authorities and the public. The principle of transparency
administration and activities the report should be finalized and disclosed to the public
acknowledgment. Parties should scrutinize the internal audit department or agency
powerful enough to perform their duties. The principle involved the management and
staff should be added to the channel or listen to the advice and suggestions from the
public and private sectors, including the public. Should allow staff governmental and
private sectors, including public comments on the proposed administration. The main
responsibility there should be monitoring and managing performance in the implementation
of it. There should be advised that information. Pay attention to the problems of people
and society seriously. The study came to fix the problem. The main value should use its
resources are limited. And contributes to the interest of the public and society. Should
spend wisely and maximize the authorities and society. Management to prepare for the
ASEAN community. There should be a decentralization of command in all sectors to
provide services that respond to a variety of people more. Personnel departments should
strive to achieve operational effectiveness and quality within higher.
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๑. บทน�ำ

หลั ก ธรรมาภิ บ าล หรื อ อาจเรี ย กได้ ว ่ า
การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี หลั ก ธรรมรั ฐ
และบรรษั ท ภิ บ าล ฯลฯ ซึ่ ง เรารู ้ จั ก กั น ในนาม
Good Governance หมายถึง การปกครองที่เป็น
ธรรม ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้าน
เมื อ งและสั ง คมอย่ า งมี ค วามสงบสุ ข สามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้ง
โดยสั น ติ วิ ธี แ ละพั ฒ นาสั ง คมให้ มี ค วามยั่ ง ยื น ๑
ได้เข้ามาเผยแพร่สู่สังคมไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๙
- ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นช่วงของการเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิ จ อั น เป็ น ผลมาจากความบกพร่ อ ง
และการหย่อนประสิทธิภาพของกลไก ด้านการ
บริ ห ารจั ด การในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ องค์ ก ร
ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการทุจริตและ
การกระท�ำผิดจริยธรรมในวิชาชีพหรืออาจกล่าวได้
ว่าเป็นผลมาจากการขาดการบริหารจัดการที่ดี
หรือทีเ่ รียกว่า “ธรรมาภิบาล (Bad Governance)”
นั่นเอง กระทั่งได้เกิดกระแสการตื่นตัวในเรื่องของ
การบริ ห ารจั ด การที่ ดี จ ากองค์ ก รพั ฒ นาทั้ ง ใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนักวิชาการที่
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการที่ดี
ในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ไทยต้องน�ำ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารงาน
ภาครัฐ โดยมีหลักการพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญคือ หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความส�ำนึกรับ
ผิดชอบ และหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล๒
แนวคิดเรือ่ ง ธรรมาภิบาล มีบทบาทอย่าง
มากต่ อ หน่ ว ยงานภายในประเทศ ทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน มีการน�ำแนวคิดไปปรับใช้กบั หน่วยงาน
อย่างเห็นได้ชัด มีการปรับลดขนาดของหน่วยงาน
ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารให้ มี คุ ณ ภาพมี ก ารบริ ก าร
สาธารณะต่ า งๆ เป็ น ที่ พึ ง พอใจของประชาชน
หลั ก ธรรมาภิ บ าลมี ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บส� ำ นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า๓ โดยก�ำหนดให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก แห่ ง ก� ำ หนดแผนโครงการ

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มืออธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด,ี (กรุงเทพมหานคร : สิริบุตรการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๕.
๒
ถวิลวดี บุรีกุล, การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี, เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการยกระดับการให้
บริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น People’s Audit, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักงาน
พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๗), หน้า ๒.
๓
คนอง โสดา, “การบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลป่ า หวายนั่ ง
อ�ำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์
๒๕๕๙) : หน้า ๘๗.
๑
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เพื่อปรับปรุงในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล๔ และได้น�ำไปใช้ในหลายองค์กร
ทั้ ง กั บ ภาครั ฐ ละภาคเอกชน ส� ำ หรั บ ภาครั ฐ ได้
ออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หน่วยงาน
การปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ออกพระราชกฤษฎีกา
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี เพื่อให้ก ารบริห ารราชการบรรลุ
เป้าหมายตามมาตรา ๖ ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ไทย
ในปัจจุบนั ได้ยดึ หลักการบริหารราชการในรูปแบบ
การรวมอ�ำนาจ หลักการแบ่งอ�ำนาจและหลักการ
กระจายอ�ำนาจ และได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
กับหลักการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น นับได้ว่า
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการใช้หลัก
การกระจายอ� ำ นาจ (Decentralization)
สู่ประชาชน โดยให้อ�ำนาจแก่ประชาชนในการ
ตัดสินใจในกิจการต่างๆ ของสาธารณะประโยชน์
ของท้องถิ่นตนเอง โดยมีกรอบภาระหน้าที่ที่มีอยู่
ตามกฎหมายก�ำหนด ให้มีหน้าที่จัดสรรและให้
บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่น
การปกครองท้องถิน่ (Local Government)
ท�ำให้เกิดการถ่ายโอนอ�ำนาจ ทรัพยากร และความ
รับผิดชอบต่างๆ ไปยังหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ซึ่ ง เป็ น ระบบการปกครองที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด
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กับประชาชนมากทีส่ ดุ และเป็นรูปแบบการบริหาร
การปกครองที่ให้โอกาสแก่ประชาชน ได้เข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มในการรั บ รู ้ และแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ
ในท้องถิ่น จึงถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความส�ำคัญมาก โดยในปัจจุบันการปกครอง
ท้องถิ่นในประเทศไทย ประกอบด้วย รูปแบบ
ท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ไปคื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
เทศบาล และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ คือ พัทยา
และกรุงเทพมหานคร
เทศบาลถือได้ว่า เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมาก
ทีส่ ดุ ในปัจจุบนั เทศบาลในประเทศไทย ถือก�ำเนิด
ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาของเทศบาลไทยในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่
ก้าวหน้าเท่าใดนัก เนื่องจากยังมีเทศบาลอีกเป็น
จ�ำนวนมากทีย่ งั ไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ และจ�ำเป็น
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตลอดเวลา
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีน่ บั ได้วา่
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความส�ำคัญ
ตามหลั ก การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนและ
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น
อี ก ทั้ ง ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การพั ฒ นา ตามภารกิ จ
และบทบาทในการให้บริการสาธารณะ และพัฒนา
ท้องถิ่นให้น่าอยู่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี,้ “ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจยั , (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า), ๒๕๔๖.
๔
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ของประชาชน และประชาชนได้รบั ประโยชน์สงู สุด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ความปลอดภัย
ในชีวติ ทรัพย์สนิ ซึง่ ปัจจัยส�ำคัญยิง่ ต่อการบรรลุผล
ส�ำเร็จต่างๆ ก็คือ ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
อั น ได้ แ ก่ ความร่ ว มมื อ ภายในหน่ ว ยงานของ
เทศบาล หน่ ว ยงานราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือจาก
พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ที่ได้มีส่วนร่วมคิด
ร่ ว มวางแผน ร่ ว มด� ำ เนิ น การ ร่ ว มตรวจสอบ
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งการผนึก
พลังความร่วมมือของทุกฝ่าย จะน�ำไปสู่การปฏิรูป
ให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากได้มี
การกระจายอ� ำ นาจในการพิ จ ารณา ตั ด สิ น ใจ
และรับผิดชอบร่วมกัน เป็นการสร้างกลไกการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารงานของภาคราชการ
ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ อันจะน�ำไปสู่การมีส่วนช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของระดับภาครัฐ
และระดับประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
เทศบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของ
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หลักธรรมาภิบาล ระดับการบริหารจัดการเทศบาล
ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
และน�ำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลทีม่ ี
ประสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั แบบผสมผสาน
ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ และการวิ จั ย
เชิงคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากร
ได้แก่ ข้าราชการ กลุ่มอาชีพ ทหาร นักเรียน
นักศึกษา แม่ค้า นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป
จ�ำนวน ๓๙๘ ราย ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๕
ซึง่ ใช้ระดับค่าความเชือ่ มัน่ ที่ ๙๕% ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
สร้างขึ้นและหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยการหาค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา โดยใช้ สู ตรของครอนบาค
(Cronbach)๖ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ
๐.๙๑๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย ( )

พระไมตรี ปริปุณฺโณ, “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : หน้า ๑๑๕.
๖
ชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน, “การสร้างแบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒”, วารสารวิชาการธรรม
ทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : หน้า ๖.
๕
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.) ขั้นตอนที่ ๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การ
สั ม ภาษณ์ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล จ� ำ นวน ๗๐ คน ได้ แ ก่
ข้าราชการ กลุ่มอาชีพ ทหาร นักเรียน นักศึกษา
แม่ค้า นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป โดยใช้วิธีการ
เลื อ กผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยก�ำหนดคุณสมบัติไว้ว่า ต้องไม่ใช่
บุคคลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่อง
มื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบ
มีโครงสร้าง ซึ่งประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้มา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
เชิงปริมาณ

๔. สรุปผลการวิจัย

การวิจยั เรือ่ ง แนวทางรูปแบบการบริหาร
จัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้สรุปผลการวิจยั ตามประเด็น
ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
๑. สรุปผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
		 ๑.๑ ผลการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการ
บริหารจัดการเทศบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน
		 ๑.๒ ผลการวิเคราะห์การได้รบั บริการ
มาตรฐานการบริ ห ารจั ด การเทศบาลที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพบนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ๑) ด้านหลักนิติธรรม
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
๒) ด้านหลักคุณธรรม โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ๓) ด้านหลักความ
โปร่ ง ใส โดยรวมมี ค ่ า เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดั บ มากทุ ก ข้ อ ๔) ด้ า นหลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
๕) ด้านหลักการรับผิดชอบ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ๖) ด้านหลักความ
คุ ้ ม ค่ า โดยรวม มี ค ่ า เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ และ ๗) ด้านการบริหารจัดการ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
		 ๑.๓ ผลการวิ เ คราะห์ รู ป แบบการ
บริหารจัดการเทศบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ดังนี้ ๑) ด้านหลักนิติธรรม พบ
ว่า ควรให้การส่งเสริมงานด้านหลักนิตธิ รรม ควรมี
การพิจารณาออกค�ำสั่งและระเบียบต่างๆ ได้มี
การกล่าวอ้างกฎหมายตามระเบียบปฏิบัติตาม
กระทรวงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเหตุผล ๒) ด้านหลัก
คุณธรรม พบว่า ควรให้การส่งเสริมงานด้านหลัก
คุณธรรม ผู้บริหารงานและบุคลากรควรมีความ
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ซือ่ สัตย์สจุ ริตต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ มีไมตรีจติ พร้อม
ให้บริการ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม และ
จริยธรรม ๓) ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ควร
ให้การส่งเสริมงานด้านหลักความโปร่งใส การ
บริ ห ารงานและกิ จ กรรมต่ า งๆ ควรมี ก ารสรุ ป
รายงานและเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบอย่าง
ทัว่ ถึง ๔) ด้านหลักการมีสว่ นร่วมพบว่า ควรให้การ
ส่งเสริมงานด้านหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารงาน
และบุคลากร ควรเพิ่มช่องทางหรือวิธีการรับฟัง
ค�ำแนะน�ำ และข้อเสนอแนะจากองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน ๕) ด้านหลักความ
รับผิดชอบ พบว่า ควรให้การส่งเสริมงานด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ควรมีการติดตามประเมินผล และ
จัดการกับผลการปฏิบัติงานในที่ได้ด�ำเนินการไป
แล้ว ๖) ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ควรให้การส่ง
เสริมงานด้านหลักความคุ้มค่า ควรใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ�ำกัด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวมและสังคม และ ๗) ด้านการบริหารจัดการ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พบว่ า ควรให้ ก ารส่งเสริมงานด้านการบริห าร
จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ควรมีการกระจายอ�ำนาจการบังคับบัญชา
ในทุกภาคส่วน เพื่อการให้บริการที่ตอบสนองต่อ
ความหลากหลายของประชาชนที่มากขึ้น และ
บุคลากรในหน่วยงานควรมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิแ์ ละมีคณ
ุ ภาพภายในทีส่ งู ขึน้
๒. สรุปผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
		 ๒.๑ ด้ า นหลั ก นิ ติ ธ รรม จากการ
สัมภาษณ์ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมองว่ายัง
มีการละเลย ไม่มีระเบียบในการตักเตือนเรื่องการ
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จอดรถบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ มีการมาตรวจ
สอบน้อยมากไม่มีการลงโทษ อยากให้เน้นในเรื่อง
ความปลอดภัยทางการจราจร และอยากให้มีการ
ออกค�ำสั่งและระเบียบต่างๆ ให้ชัดเจน ไม่เลือก
ปฏิบัติดีอยู่แล้วและอยากให้ดีขึ้นมากกว่านี้
		 ๒.๒ ด้ า นหลั ก คุ ณ ธรรม จากการ
สัมภาษณ์ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มองว่ามีการปฏิบตั งิ านด้วยความพร้อมและเต็มใจ
ให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติดูแลเท่าที่ควรและเห็นมี
แค่บางส่วน ผู้บริหารงานยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับ
ประชาชนที่มาใช้บริการ การปฏิบัติตนอยู่ในหลัก
คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม
		 ๒.๓ ด้านหลักความโปร่งใส จากการ
สัมภาษณ์ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มองว่า กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี
โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด�ำเนิน
กิ จ กรรมหรื อ กระบวนการต่ า งๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้
		 ๒.๔ ด้านหลักการมีสว่ นร่วม จากการ
สัมภาษณ์ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มองว่า ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท�ำความ
เข้ า ใจ ร่ ว มแสดงทั ศ นะ ร่ ว มเสนอปั ญ หาหรื อ
ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด แนวทาง
ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน
		 ๒.๕ ด้ า นหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ
จากการสัมภาษณ์ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชน
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ส่วนใหญ่มองว่า ไม่ค่อยมีการเข้ามาควบคุมดูแล
อย่างทั่วถึงและยังไม่ครอบคลุม มีการเอาใจใส่ต่อ
ปั ญ หาของบุ ค ลากรและสั ง คมอย่ า งจริ ง จั ง
การจัดการด้านบริการสาธารณะยังไม่ค่อยพร้อม
ไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการต่างๆ ด้วยความรับ
ผิดชอบ ตอบสนองความต้องการของสังคม มีการ
ติดตามประเมินผลและจัดการกับผลการปฏิบตั งิ าน
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ โครงการ กิจกรรม หรือแผน
งานที่แถลงไว้ชัดเจน
		 ๒.๖ ด้านหลักความคุ้มค่า จากการ
สัมภาษณ์ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มองว่า มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมและสังคม
		 ๒.๗ ด้านหลักการบริหารจัดการเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จากการ
สัมภาษณ์ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
มองว่า ยังขาดความพร้อมเรือ่ งการจราจรและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ สัญญาณไฟแดงที่เก่าและ
ช�ำรุดควรได้รบั การปรับปรุง เปิดโอกาสให้บคุ ลากร
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนเข้า
มาตรวจสอบการบริหารมีความถูกต้องโปร่งใส เกิด
ประโยชน์สูงสุดและสามารถตรวจสอบได้ การ
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ทางด้านการท่อง
เที่ ย วยั ง ไม่ พ อสามารถที่ จ ะรองรั บ การเข้ า สู ้
ประชาคมอาเซียนทีจ่ ะเข้ามา เพราะเหมือนไม่คอ่ ย
พร้อมในหลายๆ ด้าน และในส่วนของประชาชน
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และบุคลากรในเมืองก็ยังไม่มีความพร้อมในเรื่อง
การใช้ ทั ก ษะทางด้ า นการใช้ ภ าษาอั ง กฤษยั ง
ไม่ ช� ำ นาญ เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการพู ด
การสื่อสารกับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวได้

๕. อภิปรายผลการวิจัย

จากการด�ำเนินการวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการ
บริหารจัดการเทศบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนพืน้ ฐาน
ของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน อภิปรายผลได้ดังนี้
๑. ด้านหลักนิติธรรม พบว่า โดยรวม
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
เมื อ งสุ ริ น ทร์ มี ก ารบริ ห ารงานตามกฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง ความดี ง าม
เพือ่ ให้เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่สงั คมและมีกฎหมายหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนหรือบุคลากร
มีการพิจารณาออกค�ำสั่งและระเบียบต่างๆ และ
ค� ำ นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
ของประชาชนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสุภัทรมาศ
จริยเวชช์วัฒนา๗ ท�ำการศึกษาเรื่อง การบริหาร
จั ด การเทศบาลตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล พบว่ า
เทศบาลต� ำ บลบ้ า นฉางมี ค วามเสมอภาค
และกระจายพัฒนาอย่างทัว่ ถึง ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
และได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดท�ำ
แผนพั ฒ นาและในเรื่ อ งของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
กระบวนการต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเปิดเผยตรงไป
ตรงมา

สุภทั รมาศ จริยเวชช์วฒ
ั นา, “การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศกึ ษาเทศบาลต�ำบล
บ้านฉาง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๗.
๗
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๒. ด้านหลักคุณธรรม พบว่า โดยรวม
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
เมืองสุรนิ ทร์ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรยึดมัน่ ความ
ถูกต้องดีงาม สร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ให้ดีขึ้น ผู้บริหารงานและบุคลากรมีไมตรีจิตพร้อม
ให้บริการ และผูบ้ ริหารงานและบุคลากรปฏิบตั ติ น
อยู่ในหลักคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม มีการ
ปฏิบัติงานด้วยความพร้อมและเต็มใจให้บริการ
ซึง่ สอดคล้องกับอรัญญา ม่วงแดง๘ ศึกษาวิจยั เรือ่ ง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ : ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลเมืองล�ำพูน ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของ
เทศบาลเมืองล�ำพูนเพื่อบริการประชาชนภายใต้
หลักธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม โดยพนักงาน
เทศบาลปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต บน
พื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม
๓. ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า โดยรวม
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
เมืองสุรินทร์ กระบวนการท�ำงานและกฎเกณฑ์
ต่างๆ มีการเปิดเผยตรงไปตรงมาสามารถตรวจ
สอบได้มีการบริหารงานและกิจกรรมต่างๆ มีการ
สรุปรายงานและเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ
ซึ่งสอดคล้องกับรัชนา ศานติยานนท์๙ ที่ศึกษาวิจัย
เรื่ อ ง รู ป แบบใหม่ ข องการบริ ห ารจั ด การที่ ดี
ในมหาวิทยาลัย โดยได้ให้ข้อสรุปในภาพรวมว่า
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การบริการจัดการที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับ
ในหมูผ่ ทู้ เี่ กีย่ วข้องกับอุดมศึกษาในปัจจุบนั จะเน้น
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส่งเสริม
ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ แ ละความ
โปร่ ง ใสในขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ
แก่การมีส่วนร่วม การกระจายอ�ำนาจ และความ
ยุติธรรม
๔. ด้ า นหลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว ม พบว่ า
โดยรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
เทศบาลเมืองสุรินทร์ การบริหารงานที่เปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงาน
ในการท�ำงานร่วมกัน ผู้บริหารงานและบุคลากร
ยินดีรบั ฟังค�ำแนะน�ำ และข้อเสนอแนะจากองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชน รวมถึง
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สุ ภั ท รมาศ จริ ย เวชช์ วั ฒ นา
ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเทศบาลตามหลัก
ธรรมาภิบาล พบว่า เทศบาลต�ำบลบ้านฉาง มีความ
เสมอภาคและกระจายพัฒนาอย่างทั่วถึง ไม่มีการ
เลื อ กปฏิ บั ติ แ ละได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการชุ ม ชน
ร่วมกันจัดท�ำแผนพัฒนาและในเรือ่ งของการจัดซือ้
จัดจ้าง กระบวนการต่างๆ ส่วนใหญ่มคี วามเปิดเผย
ตรงไปตรงมา
๕. ด้ า นหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ พบว่ า
โดยรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า

อรัญญา ม่วงแดง, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองบางล�ำพูน”,
สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘.
๙
รัชนา ศานติยานนท์, “รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๔.
๘
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เทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากร
และผูบ้ ริหารใส่ใจต่อปัญหาอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่ อสั ง คม ผู ้ บ ริห ารงานและบุคลากรมีไ มตรี จิต
พร้ อ มให้ บ ริ ก าร มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและ
จัดการกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
โครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่แถลงไว้ชัดเจน
มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
และบุญมี ลี๑๐
้ ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่อง “ตัวชี้วัด
ธรรมาภิบาล” โดยสรุปแนวคิดเกีย่ วกับธรรมาภิบาล
ได้รบั การยอมรับว่า เป็นหลักการปกครองทีด่ ที เี่ ป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การส่ ง เสริ ม สั ง คมประชาธิ ป ไตย
ในประเทศไทย มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการท�ำงานของ
ภาครัฐ และเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ถ้าระบบ
บริหารราชการมีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจ
สอบได้
๖. ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า โดยรวม
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เทศบาล
เมืองสุรินทร์ การบริหารการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ในการด�ำเนินงานอย่างเหมาะสม มีการบริหารงาน
และกิ จ กรรมต่ า งๆ และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับอรัญญา
ม่ ว งแดง ๑๑ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของ

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐

ประชาชนต่ อ การบริ ก าร : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี
เทศบาลเมืองล�ำพูน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
ทราบพึงพอใจหลักความคุ้มค่า โดยเฉพาะเรื่อง
มี ก ารจั ด สรรต� ำ แหน่ ง ของบุ ค ลากรตามความ
เหมาะสม ความช�ำนาญเฉพาะด้านในหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
๗. ด้ า นหลั ก การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า
โดยรวม มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
เทศบาลเมืองสุรนิ ทร์ การบริหารจัดการเพือ่ เตรียม
ความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ผูบ้ ริหารระดับ
สู ง มี บ ทบาทในการพั ฒ นาและเปลี่ ย นแปลง
ด้านต่างๆ การด�ำเนินงาน มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
คุณภาพของการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับสุดจิต
นิมติ กุล๑๒ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ระบุหลักการของค�ำนิยาม การ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี ไ ว้ ดั ง นี้
การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีเป็น
แนวทางส� ำ คั ญ ในการจั ด ระเบี ย บให้ สั ง คม
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ฝ่ า ยวิ ช าการ ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร
ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีร่วมกันเป็นพลัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเป็นส่วนเสริม

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี,้ “ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจยั , (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า), ๒๕๔๖.
๑๑
อรัญญา ม่วงแดง, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมือง
บางล�ำพูน”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘.
๑๒
สุดจิต นิมติ กุล, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการทีด่ ใี นการปกครองทีด่ ี (Good Governance),
(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖.
๑๐
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ความเข้ ม แข็ ง หรื อ สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น แก่ ป ระเทศ
เพื่อบรรเทาป้องกัน เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความ
ยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม อันเป็น
คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คัญของศัก ดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับ
ความเป็นไทยรัฐธรรมนูญ กระแสโลกยุคปัจจุบัน

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการปฏิบัติ
		 การบริ ห ารจั ด การเทศบาลเมื อ ง
ควรมีกฎหมายหรือกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
สิทธิของประชาชนหรือบุคลากรทีช่ ดั เจน ผูบ้ ริหาร
และบุคลากรควรปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเทีย่ งธรรม
ควรบริหารด้วยความถูกต้องโปร่งใสและก่อเกิด
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ประโยชน์ สู ง สุ ด และสามารถตรวจสอบได้
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากร องค์กรภาครัฐและ
เอกชนรวมถึงประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ประชุม แลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็น เพื่อใช้ใน
การวางแผนพั ฒ นา ควรเน้ น การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะเป็ น หลั ก อย่ า งมี คุ ณ ภาพและเกิ ด
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
๒. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
		 ควรมีการศึกษาวิจยั เพือ่ เปรียบเทียบ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
พิเศษเดียวกัน และรูปแบบทั่วไป และควรมีการ
ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการบริหารจัดการเทศบาลเมือง
สุรินทร์ในมิติอื่นๆ อาทิ เช่น การเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ ในการบริหารจัดการเทศบาลเพื่อการ
พัฒนาให้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ :
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มืออธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ .ี กรุงเทพมหานคร : สิรบิ ตุ รการพิมพ์,
๒๕๔๖.
สุดจิต นิมติ กุล. กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการทีด่ ใี นการปกครองทีด่ ี (Good Governance).
กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓.
(๒) วารสาร :
คนอง โสดา. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าหวายนั่ง อ�ำเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน
๒๕๕๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙).
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ชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน. “การสร้างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (พฤศจิกายน-ธันวาคม
๒๕๕๙).
พระไมตรี ปริปุณฺโณ. “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด�ำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์,
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐).
(๓) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย :
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